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 پيشگفتار 

  
مصدق، نهضت ملی ورويدادهای «نهمين جلد از سری مجلدّهای ! خواننده گرامی

  .، پيش روی شما است»تاريخ معاصرايران
 
حمايت انگليس  حکومت ديکتاتوری رضاخان با «بيانگر اين است که فصل اول ،  ◀

سر کار آمد، در قبال آن رضاخان قول داد که منافع  و توافق روسيه شوروی بر
را تضمين کند و ترکيب کابينۀ وی بيانگر تمايالت و » انگليس و روسيه شوروی«

ليس و شوروی رضاخان که با حمايت انگ) ١(»خواسته های هر دو سفارت  باشد 
اگرچه ازمعدود   مشيرالدوله «. برای سقوط حکومت مشيرالدوله کوشش می کرد

کند، اّما   با فرهنگی  پاکدامنی و سياستمداران ايران است که می توان ادعای شرافت و
اين مسامحه ودست به . به شانه خالی کردن اززيربارمسئوليت نيزشهرت دارد

 رضا[و روابط او. ازهمين شکست اخيرباشد کردن اوهم ممکن است ناشی  دست 
مطلق ايران  وزيرجنگ درعمل ديکتاتور .شود  بدترمی  وزيرجنگ روزبه روز] خان
زندانی کردن بدون محاکمه   اقدام اخير وی در . وهمۀ امور را دردست داشت بود

  ) ٢( ». قوام، به شدّت به اعتبار و حيثيت کابينۀ فعلی لطمه زد
تعدی «: بی رويه رضاخان می نويسد دربارۀ مداخالت غيرقانونی وعبدهللا مستوفی 

رويه او درسايركارهای عمومی، همچنان   مداخالت بی و تجاوزات سردارسپه، و
ادامه دارد، با اينكه قوام السلطنه، دربدو رياست وزرای خود بمتحصنين مجلس وعده 

وانسته بود سردارسپه كرده بود كه عنقريب حكومت نظامی را موقوف خواهد كرد، نت
سهل است، بعد از استعفای دكتر مصدق از ايالت . رامتقاعد، و بوعده خود وفا نمايد

درتبريز وساير شهرهای اين . نظاميانه آذربايجان، و رجوع كارهای ايالتی آنجا ب
گذشته از جاهائيكه رسما حكومت نظامی داشت، . ايالت هم، حكومت نظامی اعالم شد

دركليه محل هائيكه پادگان نظامی برقراربود، نسبت بحكام محل خشن  رفتار نظاميان
و تحقيرآميز و مانند رويه روسای قشون خارجی بود، كه مملكت را بقهر و غلبه 

شد، قدرت هيچگونه تعرض  مردمی كه بحقوق آنها تخطی می. تصرف كرده باشند
تر می  ا از خود بيچارهنداشته، و به عمال قلمی دولت هم كه مراجعه ميكردند، آنها ر

آبادی با اشاره تهديدات و رفتار خشونت آميز رضاخان برعليه  يحيی دولت.  ديدند
 :نويسد ميرزا حسن مشيرالدوله  چنين می
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يابد برای دادن  گاه درهيأت وزراء حضور می سمت وزارت جنگ گاه سردارسپه به «
 .عت نماينددستورهايی به آنها، که مجبورهستند هر چه امر کند، اطا

مشيرالدوله درطليعۀ دستوررياست خود حفظ قوانين جاری مملکت را، از روی 
اساس مشروطيت، اّول وظيفۀ خود دانسته است در صورتی که برای او اختياری 

روزی اميراقتدار . نيست و هرساعت در تهديد وزيرجنگ و فرماندۀ کّل قوا است
نمايندگی از طرف وزيرجنگ درهيأت نيابت و   گاه به محمودخان انصاری، که گاه

کند و  دستور وزير جنگ با مشيرالدوله در هيأت خشونت می  شود، به وزرا حاضرمی
 ) ٣.(»گيری نمايد فهماند که بايد کناره به او می«

مشيرالدوله که عمری رابه نيکنامی وعّزت نفس وباحفظ پرستيژ گذرانده بود، 
خود را تحّمل کند، عالوه برآن موقعيت  های وزير جنگ مسلماً حاضر نبود خشونت

ديد که کليۀ اختيارات در دست وزيرجنگ است و هيچ نقطۀ اتکائی که  را چنان می
بتوان قانون را با آن حفظ کرد وجود ندارد، حيثيت دوستی او و حفظ آبروی 

البتّه چنين شخصيّتی وقتی که ببيند . اش بود وزرايش بيش از هر چيز مورد عالقه
و ران حوالۀ وزيری از وزرای کابينه داده شود، برای او   ه جايی برسد که پاچهکار ب

 .آيد بس ناگوار می
او با کمال شهامت گفت که حاضر نيست با وزير او بدين نهج گفتگو شود و سپس از 

 .جلسۀ هيأت دولت خارج شد و تصميم به استعفا گرفت
دراينجا مورد ديگری نيزپيش آمد که كل يريد رجاله لحياته يا من يريد حياته لرجاله 

ً تهديدی برای خود ديد و آن توقيف قوام . السلطنه بود مشيرالدوله آن را مستقيما
 ١٣۴٢صفر ٢٧بدين معنی که روز! سردارسپه چوب رابه بيد زد که چنار بلرزد

). اتهام توطئۀ قتل سردارسپه  به( السلطنه را توقيف کرد قوام ) ١٣٠٢ميزان١۶(
سردار سپه مرعوب شده و کابينۀ مشيرالدوله مقاومت خود را در برابر مخالفين 

وسيلۀ يکی دو  سردارسپه پس از دستگيری قوام به . تهديدات وزير جنگ از دست داد
الوزرا و برخی از وزرای ديگر را تهديد کرد که اگر   نفر از امرای لشکر، رئيس

ن تهديدات هم کابينۀ مشيرالدوله استعفا ندهند چنين و چنان خواهم کرد، و براثرهمي
 ١١رخورشيدی براب١٣٠٢ ميزان ٢٩تصميم به استعفا گرفته قبل ازظهرروز

درقصر صاحبقرانيه  به حضور شاه رفته ) ١٩٢٩اکتبر٢٢(قمری  ١٣۴٢ االول ربيع
  )۴(» .استعفانامۀ خود را تقديم کرد

حرمانه  پيمان درخانۀ رضاخان بطور م ١٣٠٢) مهر ماه (ميزان ١۶افزون برآن، در
نامه ای بين؛ رضاخان، سليمان ميرزا، عبدالکريم خان رشتی، دمحم صادق طباطبايی 
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ضمانت قول و شرافت وناموس و وجدان « و سرلشکر خدايار به امضا رسيد که 
افراد اين هيئت هر جا و « که» خود بر اساس موارد پيوست با يکديگر پيمان می بندند

بی نايل آيند از صميم قلب يار يکديگر بوده و با جان و درهرحال به هر مقام و منص
مال و تمام هستی خود از همديگر دفاع نموده نخواهند گذاشت هيچ قوه يا وسيله 

  ) ۵(» .ديگری باعث تفرقه و جدايی آنان گردد
  

 نطق مهم معتمد التجار در مجلس
 

وزانه  رضاخان و نماينده تبريز دربارۀ  رفتار متجا ** معتمد التجارميرزا محسن 
که ناقض  قانون اساسی » امنيت« ياران نظامی وغير نظامی او به حقوق مردم بنام 

  :است مورد انتقاد قرارداد، وی با نطق تاريخی خود درمجلس هشدار داد که
سال مشروطيت و آنهمه  ١٧آور و باعث تأسف است كه پس از حقيقتا خيلی ننگ « 

ه شده، مجبور شويم كه در عوض اصالحات اساسی، قربانيها، كه در راه آزادی داد
  .از نقض قانون اساسی، و اجرا نشدن ساير قوانين، شكايت كنيم

بينيم نسبت بامورات  ايم، می متأسفانه بعد از ورود و مطالعاتی كه دراينمدت كرده...
اساسی مملكت وحمالتی كه باساس واركان آزادی ومشروطيت، دراين پايتخت 

  فرمايند جلسات گران ساكت ونمايندگان محترم توجه مخصوصی نمیمجلس  ميشود،
 .بهای مجلس تمام صرف جزئيات شده و اوقات ذيقيمت نمايندگان تلف ميشود

های خودشان را  دشمنان آزادی واستقالل مملكت، الينقطع دركارو اتصاال نقشه
اط مشروطيت بس. ماند و نه دستار توسعه ميدهند وقريبا روزی ميرسد كه نه سر می

  ....كه برچيده ميشود، سهل است، استقالل مملكت را هم ميبرند
مادامی كه قانون اساسی اينقدر زير پا انداخته شده و ابدا نشانی از او ديده نميشود، ...

ما و شما وضع قوانين را برای كی ميكنيم؟ و كدام هيئت دولت مجری آن خواهد بود؟ 
، نمايندگان و اين مجلس، تا چه درجه موهون فرمائيد، درخارج مگر مالحظه نمی

اند؟ بهرمحفل و اجتماعی كه ميرويم، و با هر كس كه مالقات ميكنيم، از سكوت  شده
 !مجلس و مجلسيان، شكايت ميكنند

ايم، خطوط متعدد رسيده، از وضع مجلس و  از تبريز، در اين مدت كم كه وارد شده
چه جوابی بنويسيم؟ و حقيقتا در . ، و ميكننداند نمايندگان وهيئت دولت استفسار كرده

اوضاع حاضره را قطعا نميتوان، مناسب و اليق و سزاوار اطالق يك . حيرت هستم
 .....حكومت ملی ديد
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عملياتی . نمايشاتی ميشود، كه خيلی اسباب وحشت و پريشانی و نگرانی است....
يلی نزديك، برای در مركز مملكت ميشود، كه بنظر بنده، ممكن است در آتيه خ

بندند، و  بدون مجوز قانون جرائد را می. مملكت و ملت خطراتی را متوجه سازد
چرا؟ برای اينكه از . ها را توقيف، حبس، تبعيد و زجر ميكنند، و ميزنند مديران آن

كثرت ظلم و تعدی و انتخاب اشخاص بد سابقه برای مأموريتها و اختالسها و هزار 
اينها، . رده، و دولتيان را براه راست داللت و نصيحت مينمايندمظالم ديگر، تنقيد ك

آيا برای . شوند عوض اصالح احوال و مفاسد خودشان، متشبث به نقض قوانين می
 ....جلوگيری ازخطرات متصوره، نمايندگان ملت، چه تصميمی اتخاذ مينمايند

ون اساسی آيا اوليای امورتجربه حاصل كردند؟ ويك قدمی برای اجرای قان...
برداشتند و يا برای آسايش اهالی اين مملكت اقدامی كردند؟ فرداست كه از كثرت ظلم 
و تعدی از ساير نقاط مملكت نيز؛ قيامها ميشود، و به اينطور هميشه اين مملكت در 

الزم . جزر و مد انقالب و هميشه مردم در زحمت بوده، روی راحت نخواهند ديد
زودتر بهيئت دولت و زمامداران وقت و مسؤلين  است، مجلس شورای ملی هرچه

امور، جدا اخطار كند، كه قوانين اساسی مملكت را كه با خون پاك جوانان وطن و 
مجاهدين با غيرت تحصيل شده است مراعات، و هريك از وزراء در اداره و حدود 

واهند، حاال اگرآقايان نمايندگان بخ. اختيارات خود، با جديت مشغول اصالحات بشوند
های داخله و ماليه وغيره سؤال و استيضاحی بفرمايند، آيا جواب مسكت  از وزارتخانه

 ميشنوند؟
زيرا، در حدود اختيارات آنها مداخالتی ميشود كه نبايستی بشود و ! بعقيده بنده خير

ومرج است و ابدا شايسته يكدولت مشروطه و حكومت ملی  اين هم در واقع هرج 
 ....نيست

نيان باغيرت، كه جمع شده وبيرق استبداد را سرنگون، و بتحصيل مشروطيت ايرا...
و قطعا كار بانقالب و خون ! نائل شدند گمان نميكنم ديگر زير بار استبداد بروند

 .ريزی خواهد كشيد
ای،بر ضد آزادی و مشروطيت  در مركز وواليات كسانی را كه يك تحريكات برجسته 

در . مال مينمايند، شديدا تعقيب و بمجازات برساندو مشروطيت قلما و لسانا و ع
حيرتم چطور ميشود، درجلو چشم مأمورين دولت مشروطه، علنا بر ضد مشروطيت 

 ....كنند و قوانين اساسی قيام و بدگوئی می
طورمأمورين وظيفه ناشناس را تحت مسئوليت در نميآورد؟ و  چرا دولت آن....

كه مهد آزادی است ومرتجعين قدرت نفس كشيدن مؤاخذه وتنبيه نمينمايد؟ درتبريز
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 جا طوری شده كه بعضی ازمفتخورها نداشتند، حاالدرظرف اين يكی دوماه، وضع آن
، علنا نفوذهائی برعليه قانون اساسی ومشروطيت ميكنند ومامورين دولتی ابدا حرفی 

ر نقاط فقط معلوم ميشود حكومت نظامی آنجا و يا ساي. اند  زنند، و ساكت نشسته  نمی
ها،  ها و باالخره خفه كردن آن برای جلوگيری از اجتماع آزاديخواهان و مذاكرات آن

برقرار شده است و اال علت ندارد، كه از آزاديخواهان جلوگيری بشود، كه حرفهای 
  ) ۶(». خودشان را نگويند ولی مرتجعين، در اظهار عقايد مضره خود آزاد باشند

  
تصدی وزارت امور خارجه دکتر مصدق درحکومت  ، در بارۀدر فصل دوم ◀

تالش  ١٣٠٢  در سال  سفير بريتانيا در ايران» سرپرسى لورن«:مشيرالدوله است
کرد تا دکتر محّمد مصدق السلطنه را متقاعد کند که دولت ايران از ادّعاى خود بر 

جود در با توّجه به احساسات ملّى مو: داشت بحرين دست بر دارد، که مصدّق اظهار 
هميشه جزء استان فارس،  جزاير بحرين که (باب اين بخش باستانى از قلمرو ايران 
يک دليل  تواند، بدون  هيچ دولت ايرانى نمى) شيعه مذهب و ايرانى االصل بوده است

  ).  ٧.(مشّخص دست از ادّعاى حاکميت بر بحرين شسته و يا در مورد آن کوتاه بيايد
در زمان تصدّی وزارت امورخارجه با آن  کتر مصدّق از ديگر موضوعاتی که د  

موضوع ديگر که پيش آمد : کند برخورد کرده است  در خاطراتش اينگونه اشاره می 
جماهير شوروی که با من سابقه داشت  وزيرمختار دولت اتّحاد » روتشتن « اين بود

ت با من برای و می خواس بجای او آمده بود » شومياتسکی « رفته بود و شخصی بنام 
کند که  اينکه در تبريزنسبت به اجرای کاپيتوالسيون مخالفت کرده بودم تفريغ حساب 

بر حسب اتّفاق مستمسکی هم بدست آورده و اين بود که عدّه ای از علماء با قانون 
عرفی که دولت وثوق تصويب کرده و به موقع اجراء گذارده بود مخالفت  مجازات 

قانونی بود که نصرت الدوله فيروز در زمان حکومت [  .انداختند کردند و آن را ازکار 
 ] به تصويب رسانيد و به اجرا گذاشت » مسيو پرتی « وثوق الدوله با نظر 

وزيرمختار ضمن يک نامه از من سئوال نمود شما که می خواهيد ما از رژيم ...  
چه قانون بايد مجازات  نکنيم بفرمائيد اتباع مادر ايران طبق کاپيتوالسيون استفاده 

قونسول شوروی هم در تبريز اين سئوال  چنانچه . شوند؟ که اين حرف جواب نداشت
بود و قدرتی قانونی  کرده را کرده چون قانون مجازات عرفی را دولت تصويب 

بوزارت  طبق اصول نامه را.نداشت ما رابرای جواب دچار اشکال می نمود
نستند جوابی بدهند به نامۀ سفارت شوروی  جوابی  فرستادم که چون نتوادادگستری 

  .داده نشد
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راجع به تدوين اليحه قرار شد من با بعضی از علماء صحبت کنم تا مغرضين نتوانند 
دولت تحريک کنند و چنين رسيد اّول با حاجی آقا جمال که با من بيش  آنها را بر ضد 

داد با ديگران وارد مذاکره شوم که کنم و چنانچه نتيجه   از ديگران ارتباط داشت شور
مقصود اين نيست که مسلمين مشمول  در ضمن صحبت به او گفتم از تنظيم اين اليجه 

نشود جرائم اتباع  چنين قانونی بشوند بلکه منظور اين است که فقدان قانون سبب 
بخود  بيگانه در ايران بالعقاب بماند که درجواب با همان لهجۀ اصفهانی مخصوص 

و ازاين جملۀ کوتاه نظر آيت هللا اين بود اگر قانونی از » سرايت می کن که«تگف
مجلس گذشت و نسبت به اتباع بيگانه اجرا شد به اتباع ايران سرايت خواهد  تصويب 

  .نمود
سپس گفتم اگراين قانون تصويب نشود ما نخواهيم توانست اتباع شوروی را برای 

د تعقيب کنيم و تحت محاکمه درآوريم وفقدان ايران مرتکب می شون جرائمی که در
 از رژيم کاپيتوالسيون استفاده نمايندکه اين مرتبه گفت  قانون سبب خواهد شد که باز

  ) ٨( » .ديگران به هيچ نتيجه نخواهد رسيد  وآنوقت فهميدم که مذاکراتم با» بجهنّم «
باره  سخن  بگويد،  دراين»  هنگامی که  فرصتی  دست می دهد  که با مشيرالدوله« 

اگرمايلی تکفير شوی  می توانی در اين مورد « :درجواب مشيرالدوله اظهار می دارد
  ) ٩(»!!اقدامی  بعمل آوری

  
به نظرات جمهوريخواهی در آن مقطع تاريخی مورد بحث اشاره  ، در فصل سوم ◀

  :رفته است
بخشی »  ريحی جمهوری  خواهی در ايران، پيشينۀ تا«ناصر رحيم خانی در کتاب 

: را به جمهوری خواهی در زمان رضاخان اختصاص داده و اينگونه شرح می دهد
ای گسترده در سال  انديشه جمهوريخواهی و گرايش به تاسيس جمهوری ايران بگونه

هشتاد سال پيش از اين روزنامه نگاران، نويسندگان، . هجری شمسی نموديافت١٣٠٢
زب و انجمن در تهران و شهرستانها، جنبش روشنفکران، نخبگان سياسی و چند ح

ای برای برانداختن قاجار و تاسيس جمهوری ايران  فکری و فعاليت سياسی گسترده
 . برپا کردند

،نماينده وقت مجلس شورای )يا اديب سياستمدار؟(ملک الشعراء بهار،سياستمدار اديب
ی جمهوری  هی انديش ی سرچشمه ملی و ازمخالفين سرسخت تأسيس جمهوری درباره

  : نويسد خواهی، منصفانه می
مجلس چهارم و مجلس (اين تاريخ يعنی ايام فترت بين دو مجلس  هر چه بود در«
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، فکر جمهوری از طرف روشنفکران و نويسندگان جوان بروز کرد و در )پنجم
 ) ١٠(».جرايد انتشار يافت

  
برخورد تحقير در بارۀ  » حيات يحيی«آبادی در کتاب  دولت، در فصل چهارم  ◀

اعتنايی اش به مشيرالدوله رئيس  آميز رضا خان  با شاه و  وليعهد و بی 
سردار سپه بعد از سنجيدن  «:نويسد حکومت وقت پيش از تشکيل حکومتش می

اطراف کار و اطمينان يافتن از هر کجا که الزم باشد در آن دم آخر که وليعهد 
ديد کرده نارضائی خود را از مسافرت خواهد روانه سفر شود، هيأت دولت را ته می

کوشش بسيار شاه و وليعهد وهيأت دولت در اجرای . رساند او، به شاه و وزراء می
نتيجه مانده و وليعهد با نهايت خفت از منزِل  کلّی بی فرمان وفرستادن وليعهد به 

د به گردد وکدورت باطنی ميان سردارسپه و وليعه کرده به خانۀ خود برمی مکان  نقل 
 .رسد مالمت ظاهری می

چنان که نگارنده خود از سردار سپه شنيده ( کند شاه بعد از اين از سردار سپه گله می
سردارسپه جواب . گويد شما وليعهد را از رفتن به آذربايجان منع کرديد و می) است
دهد اعليحضرت هم درصدورفرمان حکومت آذربايجان وليعهد با من مشورت  می

 .کردم صالح نيست عرض می نکرديد واالّ 
دهد که بتواند در  موفّقيت سردارسپه به جلوگيری ازمسافرت وليعهد به او جرأت می

اعتنايی او به رئيس  مخالفت کردن با شاه و وليعهد بيش از پيش جلو برود و هم بر بی
شود تا آن که او را به استعفا دادن  واداشته خود رئيس دولت  دولت افزوده می

 .دگرد می
سردار سپه از شاه تقاضا ميكند او را رئيس الوزراء نمايد شاه كه در قضيه وليعهد 
كمال دلتنگی را دارد و خود را محبوس محترمی در چنگال وزير جنگ مشاهده 

فاصله اسباب مسافرت  ميكند تقاضای او را با يك شرط ميپذيرد  و آن اين است كه بی
ين شرط را مطابق آرزوی خود ديده آنرا ويرا بفرنگ فراهم نمايد سردار سپه ا

پذيرفته رئيس دولت ميشود و فورا اسباب حركت شاه را فراهم كرده او را روانه 
  ميكندوتا بندر انزلی مشايعت مينمايد و برميگردد وبا وليعهد نايب السلطنه صورت
سازی ميكند بظاهر دولتی تشكيل ميدهد و برای اسكات روسها يكی دو نفر وزير 

سياليست هم داخل كابينه مينمايد و در باطن اختيار تمام امور كشوری و لشگری سو
  ) ١١(».را در دست خود ميگيرد

  :عبدهللا مستوفی در خاطرات خود آورده است 
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سه روز بعد از امضاي حكم تبعيد آقاي قوام السلطنه، مشيرالدوله استعفاي خود را « 
 .از هردو رقيب آسوده شد بحضور شاه تقديم داشت، و خيال سردار سپه

اي كه از طرف مجلس باو شده بود،  سردار سپه، از واقعات سال گذشته، و حمله
آموز گشته و ببرش بزرگترين اسلحه حكومت ملي يعني روزنامه پي برده، و  تجربه

هاي وزين را طرفدار خود  اي از روزنامه در صدد داشتن اين پشتيبان برآمده، و عده
هاي خود، بمورد و بيمورد  ها و ستايش ها هم، او را به تحسين روزنامهاين . كرده بود

در اين موقع كه كابينه . كردند هائي از او مي نوازش داده، و در موارد لزوم، پشتيباني
ها نيز، مقاالت اساسي راجع بحكومت قدرت،  مشير الدوله استعفا كرد، اين روزنامه

ه تمام اقتدارات را در كف گرفته، كشتي نوشته در اطراف محسنات رئيس دولتي، ك
 .هائي نمودند فرسائي  طوفان ديده وطن را بساحل نجات و سرمنزل مقصود رساند، قلم

عقرب، بهر دري زد كسي كه با اين اوضاع زيرباررياست  ۴ميزان تا  ٣٠شاه هم، از
الدوله قوام السلطنه تبعيد شده، مستوفي الممالك رنجيده، مشير. وزراء برود، نيافت

مرعوب، غير از اين سه نفرهم كسي كه بتواند، در مقابل سردار سپه بود و نمودي 
گاه رئيس الوزراء شده، او را از  مجلسي هم كه تكيه. داشته باشد، حاضر و دم كارنبود

 .پس جزسردارسپه كسي باقي نماند. تجاوزات وزيرجنگ محفوظ دارد، وجود نداشت
د، درهمين اوقات نارنجك كوچك دستي هم دراطاق آقاي مكي درتاريخ خود مينويس

 .مجاوراطاق شاه منفجر شد
اگرچه . ام من اين جمله را نه در آنروزها و نه در اين بيست و سه ساله، هيچ نشنيده

اند، بايد  اند، ولي چون البته تحقيق نكرده ننوشته آقاي مكي منبع اين خبر را ذكر نكرده
ساله قاجاريه را همين يك نارنجك دستي خاتمه داده، گفت كه كار سلطنت صد و پنجاه 

وازهمين ساعت بوده است كه شاه جا خورده، باسم مسافرت فرنك براي معالجه 
تصميم بفرار از تاج و تخت گرفته، و فكر بلندپرواز سردار سپه را، از رياست 

 .وزراء بمقامات باالتر، توجه داده است
، دو دستخط امضا كرده، كه ١٣٠٢عقرب  ۴ در هرحال، سلطان احمد شاه، در روز

يكی راجع برياست وزرای سردارسپه وديگری اعالم عزيمت خود بمسافرت فرنگ 
ای ندارد، كه قابل ذكر باشد، بلكه از همان  دستخط رياست وزراء چيز تازه. است

قماش دستخطهائی است، كه هرسه چهارماه يكبار، يكی ازآنها را امضاء ميكرده 
دستخط اعالم عزيمت بسفرفرنگش، چون بمنزله استعفانامه او ازسلطنت ولی . است

 اين . وضمنا طرز فكرو روحيه اين شاه راهم بخوبی روشن مينمايد، درخورذكر است
 .دستخط درذيل ابالغيه رياست وزرا، بامضاء سردار سپه، در جرايد فردا منتشر شد
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ضرت اقدس همايونی، برای بندگان اعليح. نظر باينكه«ابالغيه رياست وزراء ؛ 
معالجه، و رفع كسالت مزاج، تصميم بمسافرت باروپا فرمودند، عين دستخط ملوكانه 

  ) ١٢(» را كه در اين موضوع شرف صدوريافته باطالع عامه ميرساند
آغازمجلس پنجم وبرخورد گروهها را که اکثريت نمايندگانش را  ملک الشعراء بهار 

درمجلس : رأی درآورده اند بدين شرح قلم می زند رضاخان و نظاميان از صندوق
پنجم که انتخاباتش درحکومت مستوفی آغاز و در حکومت مشيرالدوله ختم گرديد، 
اصالح طلبان و سوسياليستها هردو رأی داشتند، ولی اياالت را وزارت جنگ برد و 

  .نفوذ اميرلشکرها انتخابات را فاسد ساخت
نام داشت » دموکرات مستقل « جود آمد که ابتدا در مجلس پنجم حزب ديگری نيزبو

 .نام يافت»  تجدّد « و بعد 
حزب تجدّد که انتخابات اياالت را بوسيلۀ همراهی وزيرجنگ ربوده بود، درجلسات 

دو با ديدۀ  سوسياليست واصالح طلب هر. اّوليۀ مجلس دارای اکثريت قطعی گرديد
  !می کردند انديشناک و نگرانی عجيب به حزب مذکور نگاه

سوسياليستها درمجلس پنجم نيز از حيث عدّه  کمتر از اصالح طالبان بودند و نفوذ 
اقلّيت ماندند؛  مع ذالک هر دو حزب در. معنوی مدّرس در مجلس از آنها زيادتر بود

  ) ١٣.(ائتالف بين آنها هم صورت پذير نبود
ازه و کهنه تشکيل اميرلشکرها و صاحب منصبهای ت در اياالت، مراکز مقتدری از

تنها سعی داشت که در جرايد . داده و مشغول مطالعه و تدارک نقشۀ بزرگ خود بود
با سياسيون و نويسندگان مالقات می کرد، صحبت می داشت، . ازو بد نگويند

خدمات خود را برای آنان شرح می داد و زمينۀ آتيه را که  جنگ با دربار باشد ، با 
  .کی و عدم  ذّره ای غفلت  طرح می نمودکمال هوش و دهاء  و زير

سردارسپه  بقدری مواظب مجلس بود که گويا در دنيا  تا اين اندازه مواظبت سابقه 
برای مثال کافی است ياد آوری کنيم روزی را که مرحوم مستوفی . نداشته باشد

الممالک به مجلس آمد و ديد که اکثريت ندارد، عصبانی شد و پشت کرسی رفت و 
  :بسيار خوب و استادانه ادا کرده، گفت نطقی

معده ام برای خوردن اجيل . آجيل نمی خورم و نمی دهم. من اهل آجيل  نيستم« 
بنابراين ...اتفاقاً بره هم نمی توانم بخورم. حاال هم موسم بره کشی است. مستعد نيست

  ) ١۴(» !ميروم
اکثريت ! به کجا انجاميد؟ جمهوری«ملک الشعرا بهار در ادامه آن  با اشاره به اينکه 

قبل از دّوم حمل، پس از آنکه در تهران تظاهرات جمهوری طلبانه : نوشت» چه شد؟
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در خيابانهای پاريس شاپو بر « شروع شد، در جرايد عموماً بر ضدّ احمد شاه و اينکه
جواهرات  سلطنتی را «و يا » !، دست به دست معشوقه اش داده، راه می رود(!)سر

از واليات هم تلگرافاتی می . و غيره بد می گفتند» !فروش می رسانددر فرنگ ب
رسيد که مردم جمهوری می خواهند و چنانکه قبالً گفتيم، تا قبل از دّوم حمل مردم 
مبهوت بودند، و نمی دانستند چه مسئله ايست، شايد شعورمخفی عمومی که هميشه 

که نبايد اين زمزمه ساده و  جنبۀ محافظه کاری دارد، به اکثريت مردم می فهماند
از طرف درباريان نيز تبليغات ضعيفی بر ضدّ جمهوری بعمل می آمد، . عادی باشد

ولی عامل مهيجی که شعور مخفی و تبليغات ضعيف دربار را قّوت دهد، درکار نبود 
  .و پيشرفت جمهوری طبيعی بنظر می رسيد

» نهضت عمومی « وان عن« ، در زير ١٣٠٢حوت  ٢٧روزنامۀ ايران در تاريخ  
  :مقاله ای نوشت و منجمله چنين گفت

موضوع جمهوريت تدريجاً عاّمۀ ملّت ايران را در همۀ اياالت و واليات به هيجان  
؛  از قسمتی از شهرها ...آورده و روح جديدی از نشاط درجسد افسردۀ اهالی دميده 

يات مزبوره همه تقاضای مخابرات حضوری  گرديده و اين دوسه روزه وکالی وال
در تهران نيز » ...روزه به تلگرافخانه رفته، با موّکلين خود سئوال و جواب می کردند

جمع  کثيری هم آواز شده و نمايندگان خود را به مجلس شورای ملّی فرستادند و 
تقاضا کردند که قبل از عيد پارلمان تصميم قطعی خود را اتّخاذ کرده و بيش ازين 

  ...ان اذهان و معطّلی و بيکاری مردم نگردداسباب تشويش اذه
بعضی می گفتند مجلس حق ندارد در خصوص رژيم مملکت و تغيير قانون اساسی 

« عملی انجام دهدوهرگاه براستی مردم خواهان تغيير رژيم هستند، الاقل بايد 
شود، يعنی برای تغيير سازمان اساسی کشور و قانون اساسی از عاّمۀ » رفراندوم

بايد رأی گرفته شود و يا قبل از آنکه انتخابات شروع شود، بايد از طرف دولت ملّت 
همۀ . اعالن شود که وکالی ملّت بايد باحّق مداخله در قانون اساسی انتخاب شوند

  ) ١۵. (طبقۀ اّول و رجال صاحب اين عقيده  بودند
يزد و مدّرس دراين نطق خود عزم داشت مطلب را روی  دايره بر از طرف ديگر  

دولت ازملّت به اصرار «به قول مرد تبريزی   - قضيۀ جمهوری  و داستان بيرون را 
عنوان کند و علل مخالفت خود را با اعتبارنامۀ آقای مؤتمن  - » !جمهوری می خواهد

الملک که صدای آن بطورغريبی درشهرپيچيده بود و مردم غالباً از رمز حقيقی آن 
نگذارد حضرات مجلس را غافگير کرده، اليحۀ مخالف بی خبر بودند، بگويد و 

جمهوری و خلع خانوادۀ قاجاريه را بدون بحث و گفتگو به قّوۀ اکثريت بگذارنند و به 
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او می خواست . همين قّوه اعتبار نامۀ مخالفان خود را بدون گفتگو وسروصدا رد کنند
دم و قّوه بيان مطلب را روی دايره  بريزد تا به همراهی افکار بيرون و اکثريت مر

اّما اکثريت يعنی . واستداللهای قانونی اکثريت را مرعوب ساخته، ازعمل بيندازد
که پيش از اين نام آنها دموکرات مستقل بود، با ] طرفداران رضا خان[ حزب تجدّد

  .اين عمل بسيار مخالف  بودند
مگذاريد جنگ بيرون به داخل مجلس سرايت « لذا به محض اينکه مدّرس گفت

. اّما رفقايش حرکتی نکردند. ، ليدرتجّدد از صندلی برخاست و از در خارج شد»کند
نشسته ايد و به اين ! فراکسيون تجّدد« : معّزی اليه از دم در برگشته، با تغيّر گفت

پس ازاين نطق، مجلس خالی شد و اکثريت بيرون » ! مهمالت گوش می دهيد؟
مدّرس باقی نطق خود . آنان بيرون رفتند ريختند و ناطق اقليت و سايرين هم ازعقب

دکتر حسين بهرامی [ يکی از افراد تجّدد. را دراتاق تنفس شروع به گفتن  کرد
اين حرکت ! سيلی ای به صورت مدّرس زد که عّمامه اش افتاد" ] احياء السلطنه"

را  اکثريّت نبايد جلوی نطق اقلّيت را بگيرد، ديگر آنکه نبايد ناطق اقليت. زشت بود
 بزنند، چه، اقليت متّکی به احساسات وعواطف تند است، اما اکثريت متّکی به فکر

  . و تعقّل و استدالل و بردباری است
افرادی که . اين حرکت موجب آن شد که پرده از کار توطئۀ  بيرون برداشته شود 

 علی الرسم و حسب االمر، نه با قيود و مقررات حزبی، عضو حزب تجدّد شده بودند
و اکثريتی بزرگ بوجود آورده بودند، بهانۀ خوبی بدست آوردند که خود را از قيد اين 
حزب که شايد صفايی با آن نداشته و با جمهوری در نهان مخالف بودند، بيرون 

من بقدری متأثّر شده بوده وازاوضاع کلی بيمناک وبه قضايا بدبين بودم که . بکشند
همان سياستی  که به قيمت خون و جوانی . نممصّمم شدم از سياست کناره گيری ک

فردا . لذا بيدرنگ از نمايندگی مجلس استعفا دادم و به خانه رفتم. وعمر من تمام شد
به من رسيد که بايد فوری بيايم ) پيرنيا( پيغامی از طرف مرحوم مشيرالدوله 

زد خود معلوم شد رئيس مجلس هم استعفا نامۀ مرا ن. واستعفای خود را مسترد دارم
ساير دوستان هم  يکی يکی آمدند و حکايت واقعۀ . نگاه داشته به جريان نينداخته است

اين واقعه اين بود که عصروشب همان  روزعدّۀ . مهّمی را برای من نقل کردند
زيادی از افراد اکثريت گرد هم نشسته، خود را ازعضويت حزب تجدّد بيرون آورده، 

ند که با افراد اقليت از سوسياليست و دوستان مدّرس فراکسيون بزرگی تشکيل داده ا
ائتالف کرده، اکثريت ثابتی بوجود آوردند؛ و حزب تجدّد و تمام نقشه هايش که از آن 

  .جمله يکی جمهوری  بود، فعالً به هم خورده و دراقليت افتاده است
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ه سر در بيرون مجلس، چنانکه گفتم، تا امروز واکنشی برخالف جمهوری  و اين هم
اما اين سيلی به قدری پر صدا بود که بناگاه در تمام شهرمثل . و صداها ديده نمی شد

دکانها بستۀ شد، انقالب بزرگی . زنگ ناقوس درپيچيد و احساسات خفته را بيدار کرد
جمعيتی که انبوه جمعيت جمهوری خواه نامبرده در برابر آن مثل . نمودار گرديد

 ١٣٠٣می نمود، گرد آمد و روز شنبه دوم حمل  قطره  در برابر سيل خروشان
  .مجلس شورای ملّی را فرو گرفت

،احمد شاه دريافته بود که وزيرجنگ با او صفايی ندارد، لذا مصّمم ١٣٠٢در پائيز  
و بواسطۀ جبنی که داشت، به وزيرجنگ متوسّل گرديد و (!) شد خود را نجات بدهد

عراق به سمت فرنگستان عزيمت نمود  ترتيب رياست وزرايی او را داده، از راه
  .وسردارسپه تا سرحدّ شاه را بدرقه کرد

چنانکه گفتيم، مرحوم مشيرالدوله درهيأت وزراء حاضرنشد وسردارسپه از طرف 
به محض . روی داد ١٣٠٣شاه به تشکيل دولت مأمور گرديد و اين وقايع درآذر

  .تشکيل دولت جديد لقمۀ جمهوری نيز بلند شد
سردار سپه رئيس « :چنين نوشت ١٣٠٢دقت، منطبعۀ اسالمبول، در بهمن روزنامۀ 

الوزرای ايران، در صدد افتاده است مقام غازی مصطفی کمال پاشا را احراز کند و 
  »...کوشش دارد به رياست  جمهور انتخاب 

. ، مجلس پنجم درزمان رياست وزرايی آقای سردارسپه افتتاح شد١٣٠٢بهمن  ٢٢در
 تظاهرات جمهوری طلبی قوت گرفت و همانطور که اشاره شد در ١٣٠٢در اسفند 

جرايد متّفقاً با يک لحن به هواداری جمهوری و به خالف . تهران غوغاها برخاست
قاجاريه مقاالت نوشتند و اکثريت بزرگی هم درمجلس  پيرامون حزب تجدّد بوجود 

می گفتند . يعی نيستنداقليت مجلس می گفت که پنجاه نفر ازين وکال، وکيل طب. آمد
آری، درآن . هرجايی که سردار سپه را وکيل کرده اند، انتخاباتش دستورالعملی است

موافقان اين عمل را دليل . انتخابات آقای سردارسپه از همه جا نامزد وانتخاب شده بود
  )١۶. (وجهۀ ملّی رئيس دولت می شمردند و مخالفان دليل دستوری بودن انتخابات

  
با » ازقاجاربه پهلوی « محّمد قلی مجد پژوهشگر ايرانی درکتاب  ، پنجم درفصل ◀

به نقل ازگزارش کرنفلد علل سقوط » اسناد وزارت امورخارجه آمريکا«استناد به 
را اينگونه » زوال سلطنت قاجارها « حکومت مشيرالدوله و صدارت رضا خان و

بايد        [  درواقع. حال کردسفرشاه ازهمه بيشتررضا خان را خوش«  : بررسی می کند
براساس اخبار موثّقی که به من رسيده است او در پی اين است که وليعهد    ]  بگويم 
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شّکی . کشور را ترک کند تا با استفاده ازاين فرصت خود را نايب السلطنه کند    نيز 
قاجارها به اّما دوران سلطنت » .ها به اين قضيه تن نداده و مخالفند   روس  نيست که 

وی . وزرا پايان آمال و آرزوی رضا خان نيست    رسيدن به رياست  « : سرآمده بود
به شاهنشاهی قانونی تبديل کند؛    رسمی کنونی خود را  در صدد است سلطنت غير 

سلطنتی نيز متوّجه شده است    خانوادۀ . خواهد شد البتّه اين کار به همين زودی انجام 
وليعهد و همچنين ساالر السلطان، عموی . است يان عمر خود رسيده که به روزهای پا

مسير سفر     شاه در» .شاه، صراحتاً به من گفتند که سلسلۀ قاجار نيز محکوم به فناست
کميسرعالی فرانسه با برپايی   .به بيروت رسيد١٩٢٣نوامبر١٣خود به اروپا، در

مقامات انگليسی  ن خبر رسيد که به م« : شام، از اعليحضرت پذيرايی کرد   ضيافت 
به  عبور شاه از اين کشورنکردند اّما در مقابل، فرانسوی ها    در بغداد توّجه چندانی به 

گمان ميرود که فرانسوی ها با توّجه به    . شدّت مراقب عبور کاروان شاه ايران بودند
 نوامبر ١٠در ».کنند   ايران اهداف مهّمی رادراين کشوردنبال می  اوضاع کنونی 

مراجعه    به وزارت خارجۀ آمريکا ] وزيرمختار ايران در واشنگتن  [، عالء١٩٣٣
 :خوب ازاوضاع ايران ارائه دهد کرد تصويری زيبا اودراين ديدارتالش . کرد

مطلوبی از اوضاع ايران داشته ايم؟ وقتی  مختار پرسيد که آيا گزارش نا    وزير«
از تهران نداشته ايم، گفت که  ما هيچ گزارش تازه ای  لحظه   جواب شنيد که تا آن 

هيچ    ]  عالء گفت    [  از تهران دريافت کرده است    شخصاً گزارش های اطمينان بخشی 
شاه مدّتها قبل  شاه به اروپا نيست؛ و    را بطه ای ميان نخست وزيری رضاخان و سفر 

 نوامبر  ١٢در» .گرفته بود   از نخست وزيری سردارسپه تصميم به خروج ازکشور 
کشور مستقل    همه می دانند که در يک « : رضاخان اعالميه ای صادر کرد ١٩٢٣
چيز از اين بدتر نيست که فردی از آن ملّت به آلت دست عّمال خارجی  هيچ 
کرنفلد در . ».بيگانگان اجازه دهد در امور سياسی کشور دخالت کنند شده يا به    تبديل 

  : نويسد   نه می اين زمي
کامالً آشکار است اين اعالميه برای اغفال کسانی منتشر شده که گمان می کنند  «  

به مدد سفارت های خارجی به اين منصب رسيده است و قرار است  الوزرا    رئيس 
اين « :روزنامۀ طوفان دراين زمينه می نويسد . ».آنان باشد    آلت دست و در خدمت 

صادر کنندۀ آن کسی است که نفوذ سفارت های    است؛  نيّت صادر نشده بيانيه با حسن 
رالف اچ، ساپر،نمايندۀ کمپانی » .است   بوده  خارجی در شکل گيری کابينۀ وی مؤثّر 

رئيس «:معّرفی می کند   سينگلر، بريتانيا را عامل اصلی کناره گيری مشيرالدوله 
و    به هيأت وزرا  کرده بود و آن را  الوزرای پيشين با شروط قرارداد ما موافقت



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٢١                                                                             ٩    ا

  

  

  

عنوان اليحه  ميلسپو نيز ارائه کرده بود و در نظر داشت ماه آينده اين قرارداد را به 
او نقش  می توان گفت مخالفت بريتانيا تا اندازه ای در سقوط . مقنّنه معّرفی کند   به قّوۀ 

او  اين روزها  .تورايران استرضاخان اکنون رئيس الوزرا وعمالً ديکتا   . داشته است
شاه احتماالً در اروپا . او را تا مرزهای کشور بدرقه ميکند   در رکاب شاه است و 

در . انگليسی ها نتوانستند خوشحالی خود را از اين وقايع پنهان کنند» .ماند خواهند 
يس، ،سرهيوبارنس، رئ١٩٢٣دسامبر   شاهنشاهی ايران در لندن در مجمع ساليانه بانک 

شاهنشاه ايران در « :می گويد   با اشتياق فراوان انتصاب رضاخان را اعالم می کند و 
سال گذشته خبر از    « : و سپس اضافه می کند» بود حال ترک ايران و سفر به اروپا  

سپه به وابستۀ نظامی آمريکا نيز در مورد  پيروزيی دادم که تشکيالت نظامی سردار
رضاخان، رئيس الوزرای جديد ايران،  :ضا چنين می نويسدر خشونت و بد رفتاری 

سياسی را در اين کشور اداره می کند، اّما هنوز نمی  منصب    با اينکه اکنون باالترين 
وقتی که وزير جنگ بود، ... کنار بگذارد را    تواند اخالق و رفتار دوران قزاقی خود 

رئيس الوزرا، افسران نظميه،     افراد مختلفی را مورد ضرب و شتم قرارمی داد؛ 
دو هفته   در. افراد هستند ازجمله اين....افسران نظامی و سردبيران روزنامه ها،

گرفته  گذشته نيز چندين بار افراد مختلف مورد خشم وغضب رئيس الوزرا قرار
ً توّسط جناب رئيس الوزرا کتک زده    اند  که درتمام موارد شخص خاطی مستقيما

اخيراً يک افسر پليس و يک روحانی، قربانی رفتار خشن وی شده    همين  . شده است
رضاخان و رفتار خشن او بسيار رقّت انگيز و    شخصيت  نبود کّف نفس در . اند

يکی از . ويژه اتباع  بيگانه می شود   ديگران به  همين موجب بدگويی . اسفناک است
به سرعت  توقيف     انتقاد کرده بود    روزنامه های تهران که از اين رفتار رضا خان

است    در آن رشد  کرده  برای درک روانشناسی رفتار وی بايد فضايی را که  وی . شد
در اين مورد  کنسول گوت ليب نيز » .بررسی کنيم و به نحوۀ تربيت وی توّجه نمائيم

ريزۀ با غ رئيس الوزرای فعلی ايران،يک دهاتی نادان وبی سواد«:نويسد   می 
وی اخيراً  –وجه نمی تواند خشم و غضب خود را کنترل کند    اوبه هيچ   ... حيوانيست

بنا به گزارشاتی که به (  ضرب و شتم  قرارداده است   الوزرای پيشين را مورد  رئيس 
 )جسارتی را به وی روا داشته است   است در حضور شاه چنين  دست من رسيده 

؛ رضا خان با دست )مشيرالدوله بی اعتنائی کرده بودرضا خان به .: ص.توضيح ج(
زد؛ اين روز نامه نگار پيرمردی ريش    روزنامه نگاران منتقد را کتک  خود يکی از 

است اظهار می کند که اين    آمريکا که شاهد اين ماجرا بوده  يکی از اتباع  . سفيد بود
از زمانی . است   تا کنون ديده  صحنۀ خشنی بوده که رقت انگيز ترين و خفّت  بارترين 
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همراهان     در مواضع مختلف ملتزمين و که وی بر مسند رياست وزرا تکيه زده بارها 
به تازگی يک روحانی  خود را مورد ضرب و جرح قرار داده است؛ از جمله 

برنخاست، به  که به علّت نابينايی متوّجه ورود رضاخان نشد و از جای خود    پيرمرد، 
نشانه  بارديگر تکرار می کنم، چنانچه اولين . شتم وی قرار گرفت   ت موردضرب وشدّ 

اقتصادی مشاهده شود، به احتمال قوی،خوی    های مخالفت ازجانب يک مقام 
در » .نمی داند چه خواهد شد   رئيس الوزرا طغيان خواهد کرد و ديگر کسی  حيوانی 

شدن روزنامه های    ناپديد «تحت عنوان ١٩٢٣دسامبر١٠به تاريخ گزارشی که جدليکا 
گرفتن    از زمان روی کارآمدن رضاخان و دردست « :خوانيم می نويسد، می » تهران

در تهران توقيف شده اند؛ وشماری ديگرازروزنامه  رياست وزراء چندين روزنامه 
تحت . ، ازهستی ساقط شده اندحاصل از تبليغات به علّت فقدان درآمدهای   ها هم 

مشّخص است؛ هرسياستمداری که  شرايط سياسی کامالً روشن و   حکومت رضاخان، 
روزنامه معِرفی  را در خود ندارد که با صرف پول،    اين نظام بگنجد نيازی » در«

ازآنجا که مطمئن  چارچوب قرار می گيرند،    از اين » خارج«کند؛ وکسانی هم که 
عبثی است، دست به چنين    نامه ها، کارهستند خرج کردن پول برای تبليغ در روز

است، انتظار می     آورده  با توّجه به شرايطی که رژيم فعلی به وجود .کاری نمی زنند
حدّاکثر دو    از سی روزنامه ای که دردو سال اخير پا به عرصۀ وجود نهاده اند،  رود 

ی تکيه زده اند، از يعنی مهمترين آنها که بر پشتوانه های  مالی قدرتمند روزنامه، 
چندان دور از ذهن نيست که بگوييم آن دسته از ...به در برند بحران جان سالم    اين 

ادامۀ حياتشان در گرو حمايت از رضاخان؛ و يا  نجات يافته اند،    روزنامه هايی که 
  )  ١٧(».بود دولت خواهد    امتناع از حمله و انتقاد به 

هميشه وکيل سردارسپه می خواند نطق مفّصلی برعليه ضياءالواعظين که خود را « 
. سلطنت و سلسلۀ  قاجاريه و لزوم انقالب و تشکيل حکومت جمهوری ايراد می کند

حائری زاده  می گويد آن کس که به وليعهد پيشنهاد کرده است که خانۀ خود را ترک 
  .مجازات بشودکند و با وعده و وعيد تقاضای استعفای او را کرده است بايد فوراً 

تديّن به حمايت سردارسپه درآمده و می گويد مگر نمايندگان نمی دانند که مردم اين  
کشور می خواهند از شّر قاجاريه راحت شوند و رژيم جمهوری را در کشور مستقر 

حائری زاده درجواب می گويد جز مشتی رّجاله کسی طالب وهواخواه . سازند
که برای حفظ امنيت کشوروحيثيت مقام سلطنت جمهوری نيست ودولت موّظف است 

اگر دولت در انجام وظيفه قاصر است بهتر است کنار . جلو اين تحريکات را بگيرد
  .رفته و حکومت ديگری روی  کار بيايد
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سلطنت موهبتی است الهی و اين مقام را " وليعهد هم به سردارسپه پيغام می دهد که 
ه است و تا ملّت مجلس شورای ملّی، با آنکه حّق ملّت و قانون اساسی بما اهداء کرد

تصويب چنين قانونی را ندارند ، تصويب نکنند، من از اين قصر خارج نخواهم شد و 
  ." هرگز هم استعفا نخواهم داد

سردارسپه باردّوم به وليعهد پيغام می دهد که اگراواستعفا بدهد يکی ازقصورسلطنتی  
واهد گرفت و مادام العمرحقوق مکفی به او و با گارد احترام دراختيارش قرارخ

وليعهد جواب می دهد سردارسپه سرنيزه . اعضای خانواده اش پرداخت خواهد شد
ديگر از . دارد، نظميه دراختيار اواست و اکثر وکالء را خودش انتخاب کرده است

  ) ١٨.(» من اهل سازش و تسليم نيستم.  جان ما چه می خواهد
  
ج اتابکی پژوهشگرتاريخ معاصراجتماعی درمقاله ای تحت تور در فصل ششم، ◀

درمقايسه تطبيقی جمهوريت » خالفت،روحانيت وجمهوريت درترکيه وايران«عنوان 
  :درعصر رضاخان درايران ودر زمان آتاتورک درترکيه اينگونه بررسی کرده است

قشه اصلی در تعقيب مدرن سازی، اصالح و تغيير در ترکيه و ايران قرن بيستم، منا 
بين اردوی اصالح طلب و مخالفان محافظه کار آنها بر سر حقوق و خود مختاری 

هدف . فردی و نمايندگی مردم به طورعام بود تا شکل حکومت به طور خاص
اصالح طلبان از برپايی حکومت انتخابی، تأسيس پارلمان منتخب، يا هر شکلی از 

ی بود که در نهايت قوۀ اجرايی را فرايند رسمی انتخاب افراد برای مقامات دولت
 - شکل محتملی که اين نهاد انتخابی جديد می پذيرفت . مسئول و پاسخگو می ساخت

  .هنوز دلمشغولی اصالح طلبان نبود –جمهوری يا پادشاهی مشروطه 
از سوی ديگر، روحانيون محافظه کار و پيروان غير روحانيشان در هر دو کشور  

هر تغييرواصالحی نخستين گام به سوی ايجاد دولت سکوالر از اين نگران بودند که 
عالوه بر آن، گرچه در فقه اسالمی در خصوص ترجيح يک شکل حکومت . باشد

اجماعی وجود نداشت، روحانيون، با نوعی همانند انگاری با خيزش های سياسی 
ً شکل جمهوری حکومت را با سکوالريسم يا حتی آتئيسم  وانقالب فرانسه، عموما

  ) ١٩.(يکی می دانستند
  
رابه روحانيت شيعه وباالخص روحانيت دردوران رضاخان  فصل هفتم، ◀

  .داده ام اختصاص 
رضاخان با ياری و حمايت اکثر روحانيون بانفوذ، رضاشاه «شايان ذکر است که   
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ترين روحانی سياسی ـ پارلمانی  سيد حسن مدرس برجسته... ١٣٠٧شد و در مهر ماه 
های مشهد، قم و نجف با سکوت  تبعيد کرده و زندان می کند و تمام حوزهرا وحشيانه 

لایر  ١۵٠وبنيانگذارحوزه علميه قم، ! کنند خود ازعمل غير انسانی حمايت ـ می
 .داند گذشتن بر او می اعتبار ماهانه خرج او را دليل خوش

مدرس دکتر دمحم حسين مدرس، خواهر زاده مدرس، پنج ماه پس از حبس و تبعيد  
 ) ٢٠.(برای ديدار او به خواف رفت و موفق به ديدار او نشد

 :دهد وی در خاطراتش ماجرای تالش خود برای آزادی مدرس را چنين توضيح می
حدود سه ماه و اندی در مشهد ماندم و از مشاهيرعلمای مشهد مانند مرحوم آقای «

نمودم   استخالص ايشان میشيخ دمحم آقازاده و شيخ مرتضی آشتيانی تقاضا در اقدام به 
شيخ عبدالکريم حائری  آ حاج در ادامه به قم رفته از آيت… ای حاصل نشد و نتيجه

آزردگی روحم را   های آشفته و دلخراش خود، سخت  ايشان با جواب… استمداد نمودم
لایر اعتبارخرج  ١۵٠فراهم نمود، مثالً اظهار داشت شهربانی برای مدرس ماهانه 

 ) ٢١(».گذرد وده، به او بد نمیمنظور نم
ولی در زندان برخالف گفته حاج شيخ عبدالکريم حائری به مدرس سخت می گذشت 
و اين از فرومايگی  رضاخان بود چگونه با مدرس يکی از نامدارترين رجل سياسی 
تاريخ معاصر ايران ورهبری آن زمان نيروهای مخالف بعهده داشت بوسيله 

مدرس در خاطراتش يک روز وضعيت خود . نشانه  می کردکارگزارانش رفتار ددم
من   - ] ١٣٠٨[بهمن  ٢۶ليله شنبه : اينگونه ترسيم  می کند» زندان خواف«را در 

درگوشۀ اتاق و پهلوی بخاری نشسته مشغول کار خود بودم و آن دو نفر نيز در 
ناگوار  اين وضع. گوشۀ ديگر اتاق دراز کشيده به نوبت مشغول عمليات خود بودند

  .که در حقيقت هم آن بيچاره ها و هم من البد بوديم خيلی قلب مرا آزرده داشت
  دست بيچاره چون به جان نرسد 

  چاره جز پيرهن دريدن نيست
و به حدّی اين وضعيت مرا افسرده داشت که شبی در مناجات با قاضی الحاجات با  

ور نوعی و خود بود، بی اينکه در مناجات، حال من بالخصوص غالباً متوجه به ام
اختيار شده و به قلب  من خطور کرد که الهی من يک نفر شخص عادی بيش نيستم، 
من کجا و اين همه ناماليمات کجا، انبياء و اولياء هم که محبوس شدند هيچ کدام چنين 

 )  ٢٢(».نداشتند) مريض و بيچاره ]شيره ای[ترياک کش وشيره گی(ابتال ومصاحبينی
و  رانيا ونيملّ  ۀندينمادرخوراهميت اينستکه، رحيم زاده صفوی نکته مهم و
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مالقات نمودو بين آنها "نيس" برای بازگشتش درشهربا سلطان احمد شاه مدرس 
 یآقا ۀدرنقش«هم مطرح می کندکه آيا  شاه اين سئوال را. مذاکراتی رويداد

  » مدّرس علما هم شرکت دارند؟
  رحيم زاده صفوی می نويسد ؛   

 ارخوبيبس انيمدّرس با روحان یآقا چند روابط  هر: پاسخ عرض کردمدر «
آنان   يیشوايوپ انيروحان که با دست را ندارند دهيعق نيا شانياست اّما ا

نهضتهای در مدّرس یبه نظر آقا رايز آورند، به وجود یانقالب و ینهضت
و به آنکه جامعه ر یشود و به جا یارتجاع  وارد م ینوع همواره روحانيون 

  )٢٣(»  .رود یعقب م یسو حرکت کند ،  شيپ
   
نوشته خانم هما ناطق پژوهشگر تاريخ معاصر ايران در نوشتۀ  در فصل هشتم، ◀

ماليان و « چکيده ای از آنرا تحت عنوان  دارد که » روحانيت « تحقيقی در بارۀ 
  :در اينجا می آورم»  لوطيان

تقسيم    »خرده پا«و» پا دار«ان به دو قشر در نيمۀ يکم سدۀ نوزده، روحاني         
ماليان خرده پا بيشتر در کنار روستائيان می زيستند و از دسترنج آنان نان . شدند می 

اهل روستا . زندگی سهل و ساده داشتند. هم نبودند» تجّمالت«در پی  . می خوردند
اختند و افزون خوراک آخوندهای خرده پا را بر عهده می شن تأمين خانه و پوشاک و 

آخوندهای دهات نيز    .به هر يک می پرداختند بر اين، ساليانه يک تومان خرجی 
فرنگيانی که در آن سالها از دهات ايران     .کودکان روستا را الفبا و قرآن می آموزاندند

روستاها از خواندن و نوشتن بهره  می گذشتند در شگفت بودند از اينکه کودکان 
سوران را نيز به رايگان  ان خرده پا، مراسم زناشوئی و طالق و ختنه مالّي! داشتند

آخوندهای . بودند خرسند هم . ازاين رو اهل روستا را شکايتی نبود. برگزار می کردند
در نا  خرده پا، از آنجا که ازثروت کالن روحانيان پادار بهره ای نداشتند، گهگاه 

   .عترض را می گرفتند و به راه می افتادندآرامی شهرها و روستاها جانب توده های م
مجتهدان با نفوذ درشهرهای . گروه دّوم را مالّيان بزرگ شهر نشين می ساختند    

اصفهان، شيراز، يزد و ديگر شهرها، سرکردگی و حمايت لوطيان  تبريز، تهران، 
هنگام نياز  نبود سپاه، لوطيان را اجير می کردند و به در . چماقدار را بر عهده داشتند

در آن دوره . پوشاکشان را هم تأمين می کردند مسکن و خوراک و . به کار می بستند
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از دوران ناصری و به    .روحانيان بيشتر مساجد را مستوفيان اداره می کردند و نه 
لوطيان چماقدار را گرفتند و  دنبال شورش بابيان بود که طّالب مسلّح رفته رفته جای 

لوطيان ترازوی . دار شدند نقش پليس دين را نيز عهده . شهرت يافتند» بست نشينان«
وجهۀ زيادی  از اين رو در ميان اهل کسب از . بازاريان را نيز زير نظر می گرفتند

سازماندهی  .طّالب هنوز ازمقام واالی روحانيت برخوردارنبودند. بودند بهره مند
طيان چماقدار بهره می جستند و سپاه می از اين رو مّاليان از لو. هم نداشتندويژه ای 

. يکی است» الت و لوط«واژه لوطی و الواط با : ويلهم فلور، می نوشت . آراستند
   .های لُنگ به دوش هم يادگاری از آن دورانند» کُال مخملی«و ها » داش مشدی«

پوالک پزشک ناصرالدين شاه بشنويم که گزارش  وصف اين صنف را از زبان دکتر 
   : کردمی 

از خانه  که شبها به راه دستبرد و ماجراجوئی ...لوطيان مردمان بزن بهادری هستند« 
نيز از سر سود  گاه . به عرق خوری و قماربازی تعلّق خاطر دارند. بيرون می روند

دشنه های چرکسی دارند  اينان به کمر خود . جوئی، بی نظمی و بلوا راه می اندازند
به اين مخلوق خدا در همۀ . می گذارند هشان را هم يک وری کال. که سالح آنان است

پهلوانان، عنتری ها، خرس گردان ها، . برخورد شهرها و در تمام اصناف می توان 
لوطی های تبريز و شيراز و اصفهان هم . گروهند شيرگردان ها و رقّاصان از اين 

       . »اند همه به جالدت شهره 
ه نخستين فرنگی بود که به سودمندی اين صنف در جهت دکتر پوالک پزشک شا      

بسيار خوب است که فرنگيان در زيرحمايت «: برداری سياسی پی برد و نوشت بهره 
اّما مّاليان و سپس تر انگليس ها زودتر از   !»اين لوطيان قرار گيرند چند تن از 

: ک می نوشتکاظم بي. کار شدند و سپاه لوطيان را اجير کردند پوالک دست به 
) درنيمۀ يکم سدۀ نوزده(که شمارشان » هستند بی اخالق و بی شرم لوطيان اوباشی «

نشست های پنهانی «اينان . »بود، بويژه در تبريز و اصفهان روز به روز در افزايش 
هم بد مست بودند و هم . برگزار می کردند» زير زمين ها خرابه ها و «خود را در 

پايتخت سرکرده هاشان از احترام نجبا و بزرگان  در .دست به دزدی می زدند
يکی از تبار شاهزدگان «سرکردۀ لوطيان اصفهان  حتّی حيدرخان، «. برخورداربودند

   )٢۴ (  .»صفوی به شمار می رفت
 
در بارۀ مسعود ميرزا ظل السلطان، آقا نجفی، شيخ فضل هللا نوری و  فصل نهم ، ◀

رده ام وهمچنين اراذل و اوباش در پوشش اسالم در آو...جواد آقآ تبريزی و شفتی و
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  . دوران  پهلوی دوم و نظام واليت فقيه مورد بررسی قرار گرفته است
  
رضا رمضان نرگسی که روحانی است ، دردفاع ازروحانيان شيعه  در فصل دهم، ◀

 وشيخ فضل هللا نورى همانند آقانجفى اصفهانى، مالّعلى کنى، ميرزاجواد آقا تبريزى 
نقد وبررسی کتاب نقش (بازنگری آرای حامد الگاردرباره  روحانيان شيعه «به... و 

آقای رمضان نرگسی  . پرداخته است» )»جنبش مشروطيت ايران  روحانيت پيشرودر 
داورى و تحليل « توجيه کننده فساد وغارت روحانيت می باشد وبا اشاره به اينکه 

زى ،سيّد دمحمباقرشفتى،مالّعلى کنى وآقانجفى حامد الگاردربارۀ ميرزا آقاجواد تبري
بدليل اينکه ازمنابع خارجی استفاده کرده در معرض ترديد قرار ...اصفهانى و خمينی 

بخش مهّمى از کتاب مذکور که به اين مباحث مى پردازد نمى تواند  «و» می دهد
  !».اعتبار الزم و کافى داشته باشد

 
آيا درنظام فعلی واليت مطلقه فقيه که شخص پرسش ازآقای نرگسی اين است که   

خمينی بنيانگذارآن وروحانيت شيعه که رهبری آنرا دردست دارد ودرجنايت، 
خيانت، غارت و فساد در ايران گوی سبقت را ازنظام گذشته ربوده است و همچنان 

جعل تاريخی و منابع ازکتاب های "درروش و منش ادامه می دهد  به اين کار
  !    است ؟" نه های غربیخارجی ورسا

 
« به بيان  روشن، هنگامی که دربارۀ  فساد، غارت و جنايت نظام  به اصطالح 

دربررسی  که از کارنامه سياهۀ نظام واليت مطلقه فقيه » سلسله جليله روحانيت شيعه
وغارت و جنايت   نمودم، ديدم با دوران پهلوی اول و دوم قابل مقايسه نيست زيرا فساد

  .است  سابقه   بی    در تاريخ ايران ها   شاخص   برخی  در  »سلسله جليله روحانيت« نظام 
که درسلوک سياسی ومذهبی اش پيروبهبهانی وکاشانی بدون شک آقای خمينی 

که متاسفانه ما بعد از ( ودراردوگاه کودتاچيان برضد حکومت ملی دکتر مصدق بود 
حائری يزدی فرزند حاج شيخ عبدالکريم انقالب باخواندن خاطرات زنده ياد مهدی 

نگذشته که از   ۵٧و پس ازچندی که ازانقالب بهمن ا .) يزدی به اين مهم آگاه شديم
نظريه پردازو پايه گذارنظام خمينی .  رهبری انقالب به رهبرضد انقالب سقوط نمود

سی است، او بعد ازرسيدن به اريکه قدرت سيافاسد، غارتگر و ويرانگرواليت فقيه 
که شايد توی خواب وخيال هم نمی ديد، به سادگی زيرهمه قول و قرارها و تعهدات 
خود که درپاريس به ملت ايران و جهان داده بود، می زند؟ و سپس هم به سادگی 
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  : وبطورآشکار می گويد جام زهر را سرمی کشد
باشم پس ممکن است ديروز من يک حرفی زده . ما می خواهيم اسالم را پياده کنيم«

اين معنا ندارد که من بگويم چون . وامروزحرف ديگری را و فردا حرف ديگری را
 ص /جلد هجدهم/صحيفه نور !»ديروزحرفی زده ام بايدروی همان حرف باقی بمانم

١٧٨(  
بدينسان درمجلس خبرگان اول  قبل از آغاز کار اين مجلس کذايی  خبری از واليت  

و با  و به رياست آقای منتظری خوش باورفقيه نبود، به فرمان جناب خمينی 
وقريب به ) شاگرد خلف دکتر مظفر بقائی کرمانی(دستياری بهشتی وحسن آيت 

اکثريت روحانيون مجتهد درمجلس برضد اصول و خواسته های انقالب و حقوق 
به . ملت با فريب دادن ملت و تحميل اصل واليت فقيه دست به کودتای ننگين زدند

ه فساد، جنايت وخيانت برضد حقوق ملی وجمهوريت مردم و اصول بيان ديگر ريش
حفظ نظام از «از مجلس خبرگان اول شروع شد و  ١٣۵٧انقالب بزرگ بهمن 

در حاليکه  قريب به اتفاق علمای شيعه از شيخ طوسی . گرديد »اوجب واجبات است
يعه گرفته تا  شيخ الطائفه شيخ مرتضی انصاری، بروجردی، خوئی، و علمای ش

نجف در دوران مشروطيت بويژه علمای ثالث و حتی اقای خمينی تا قبل از رفتن به 
و اين .  نجف مخالف واليت فقيه  به عنوان زعامت و رهبری سياسی مردم بودند

خمينی بود وقتی پايش به ايران رسيد و رهبريتش تثبيت شد، تمامی آنچه در انظار 
ده داد،  پشت پا زد، واستبداد واليت مطلقه جهانيان و ايرانيان به مردم ايران وع

  .فقيه ، دين دولتی  و دولتی  دينی  را به مردم ايران تحميل کرد
و مراجع ريز ودرشت دولتی ... بهشتی ها، هاشمی رفسنجانی ها،علی خامنه ای ها و

ودستياران مکّال و آنهايی که منافع خودرا درنظام استبدادی ومصرف محور ارزيابی 
آمران وعامالن ويرانگر اين نظريه درجامعۀ ...می کنند و رانت خواران و کرده و

حکمت عملی اين روحانيون خونريز و جانی که نقش به بيان ديگر، . ملی شدند
داشتند، بازتاب » واليت مطلقه فقيه « اساسی درستون پايه های نظام جبارو مستبد

لقيات آنها براساس قدرت، حکمت نظری بنيادها وحوزه های دينی وآموخته ها و خ
بطورکلی بنيادهای دينی درتمامی قرون واعصارو ازباستان . و تزويراست زور

تاکنون يکی از بنيادهای ديرپای استبداد در جامعه و موانع رشد و آزادی مردم 
اينها بنا بعادت ديرينه خود با انواع روايت ها وحديث های از خود ساخته، . بودند

و اموال ودارائيهای مردم را بدون !!ه و حالل را حرام جلوه دادندحرام را حالل کرد
نظارت دولت و حکومتهای وقت وغيرمردمی ومستبد يا شراکت با آنها ِهبِه کرده 
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  .....   ومالخورش کرده ومی کنند
جنبش های دينی ايرانی درقرنهای «  زنده ياد استاد دکترغالمحسين صديقی درکتاب 

  :می نويسد» پيشوايان مذهب دردولت ساسانی«رۀ دربا» دوم وسوم هجری
پيشوايان مذهب زردشت در دولت ساسانی  صاحب قدرت شدند و احياناً با اشراف « 

درجامعه و بويژه در ميان عوام نفوذ و تأثيرشان . بر ضد پادشاه، تبانی می کردند
چيز  می بسيار بود بطوری که در زندگانی هر يک از ايشان دخالت می نمودند، همه 

نفوذ روحانيان تنها به قدرت ايشان « بايستی به تصويب وتصديق روحانيان باشد 
دررسمی شناختن زايشها و زناشوئيها و جز اينها و اقدام به تطهيرات و قربانيها نبود، 
بلکه دارائی، امالک زمينی ومنابع ثروت هنگفت که ازجريمه های دينی و عشرو 

ردخيل بود، بعالوه ايشان چنان استقالل وسيعی داشتند بخششها حاصل ميشد، دراين ام
  .که دولتی دردولت  تشکيل می دادند

مؤبدان به کردارو رفتار مردم نظرداشتند و ادارۀ اخالقی و معنوی ملت، خاصه تا 
يکی از نتايج اين اختيار واسع توليد . نيمۀ اول قرن ششم ميالدی، دردست ايشان بود

بود و ديگر غلبۀ ظواهر و رسوم  دينی و سست شدن عاطفۀ  استبداد در ميان مؤبدان
  .مذهب و شيوع تزويرو تقدّس دروغين

روحانيان زرتشتی چنين . ظهور فرقه های مخالف سنّت، برشدت اين استبداد افزود 
می پنداشتند که وظيفۀ حکومت ياری کردن با ايشان در دفع پيروان اين فرقه هاست، 

وقت به عواقب وخيم اين سخت گيريهای دينی توجه  و حکومت نيز بی آنکه همه
به اين ترتيب، مذهب زرتشتی با . داشته باشد، برطبق اين طرزفکرعمل می کرد

سختگيری و تعصب و ناموافقی با دين ديگر، پرازعقايد مطلق و آداب سخت ومناهی 
  ) ٢۵(» .آزار دهنده شد

طی در غرب در قتل و همچنان که ذهنيت تاريخی حکومت وحشت کليسای قرون وس
  ...   جنايت و آتش زدن و سوزاندن ديگرانديشان فراموش نشدنی است

  :می نويسد١٣٨٧ارديبهشت ٧سايت تابناک منتسب به محسن رضائی در
آميز اقتصادی اشتغال  های شبهه بينيم كسانی كه به فعاليت دربسياری ازموارد، می«  

بلكه مرجع انجام بسياری از مستحبات هستند   نه تنها اهل واجبات دينی هستند،  دارند،
الحسنه گرفته تا برگزاری مراسم به بيان روشن   های قرض اندازی صندوق  و از راه

 .های ثابت آنهاست های پی در پی، جزو برنامه مذهبی و به جا آوردن حج و زيارت
كالن  های های به ظاهرموجه كه با استفاده ازرانت دولتی به ثروت بسياری ازچهره

رسند، حتی با اختصاص بخشی ازمنافع خود به عنوان وجوهات شرعی،  می
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كه  شوند ونتيجه آن های علميه وبرخی بيوت نيز صاحب اعتبارمی درساختارحوزه
های باال،  كم در برخی از اليه مافيادرايران برخالف ديگركشورهای دنيا، دست

ها، تنها محدودبه اين  ن رانتهرچند منافع اقتصادی ناشی از اي. ظاهری موجه دارد
كنند  شود وديگرسودجويان اقتصادی نيزازاين فضا استفاده خود را می ها نمی چهره

ها و به كام شمار  توان گفت كه مافيا درايران به نام برخی چهره ودرمجموع، می
  سند؟»  .كند های اقتصادی عمل می بسياری از فعاالن و رابطه

 
تارعنکبوتی مافيايی آخوندی، نظامی و مالی از رأس تا  نوکيسه ها و خانواده های 

قاعده آن و شبکه هائی که درطول اين سه دهه تنيده اند همانند دوران پهلوی ها 
سرمايه ها وثروت های ملی ايران را جذب کشورهای مسلط کرده اند و همچنان 
 ادامه می دهند و کشوررا درخدمت بازار مصرفی کاالهای بنجول غرب وشرق
قرارداده با گسترش بازارسوداگری وداللی که تفکر بنيادهای مذهبی می باشد، هست 

دراين فساد وغارت ثروت و . و نيست حال وآينده کشور را به تاراج گذاشته اند
سرمايه های طبيعی وانسانی ايران، بخش قابل توجهی از جمعيت ايران را آلوده 

  ) ٢۶(الخ... نموده اند و 
 

  :ياد بياوريدديگر اينکه  ب
در هفت آسمان « رضا خان قبل از کودتا يعنی در دوره  سربازی بقول معروف - ١ 

و قبل از رسيدن به مقامات باال بسيار بی چيز و تهيدست بوده » يک ستاره نداشت
است و البته خود داستان اوان جوانی و سربازی را برای عده ای از رجال همراه 

  .موده استبدون پروا و پرده پوشی نقل ن
حتی در موقعی که افسری جزء بود در يک خانۀ محقر استيجاری در يکی از کوچه 
های سنگلج منزل داشت، و ماجرای صابون فروش دوره گرد مشهور است که به 
خانۀ رضاخان چند قالب صابون نسيه داده بود وچند روز بعد برای مطالعۀ پول 

وحرفهای زشت بين رضاخان و صابون مراجعه کرد وکار به نزاع لفظی کشيد 
صابون فروش رد و بدل می شود و پس از آنکه رضاخان به مقام وزيرجنگی ارتقاء 
يافت اتفاقاً روزی ضمن عبور، با صابون فروش مزبور مواجه و مصادف می شود 

اين داستان را معمرين شنيده . و صابون فروش مورد سئوال وجواب قرار می گيرد
به چاپ » شاه  رضا« روزنامه ها هم نوشته اند که در کتاباند و حتی در يکی از 

  .رسيده است
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اما دراواخر دوران وزير جنگی، نخست بومهن وسپس رودهن را متصرف شد و   
کاريکاتوری از (- که در برلن منتشر می شد - از آنجا همانطور که مجلۀ پيکار

زمين ها و قراء و رضاشاه به شکل اژدهای خطرناکی کشيده بود که در حين خزيدن، 
ناگفته نبايد گذاشت که انتشار اين کاريکاتور و . قصبات و امالک مردم را می بلعيد

  .مطالب آن موجب گرديد که روابط  ايران و آلمان به تيرگی گرائيد
رضاخان در دوران رياست وزرائی از بومهن بطرف مازندران و در دوران سلطنت 

شور همچنان با سرعت و شدت عجيبی شروع بطرف گرگان و گيالن و ساير نقاط ک
 ١٣٢٠به تصرف امالک و دست اندازی به هستی مردم نمود بطوريکه در شهريور

که اجباراً از ايران خارج گرديد طبق گفتۀ مؤيد احمدی نمايندۀ کرمان در جلسۀ 
هزار پارچه آبادی از قريه و قصبه و بلوک بوده  ۴۴رسمی مجلس، رضاشاه دارای 

ميلييون ليره در بانکهای انگلستان سپرده است و در بانک ملی  ۵٨وه مبلغ بعال. است
ميليون تومان سپرده داشته که به فرزندش بخشيده  ۶٨هم طبق صورت حساب رسمی

  .است
سال سلطنت يکی از ثروتمندان جهان ١۶بطوريکه گفته اند رضا شاه ظرف مدت 

  .گرديده بود
زرگترين کارخانه و هتل داران هم در ايران ناگفته نبايد گذاشت که رضا شاه از ب 

بوده است مانند هتل آبعلی و ويالهای مبارک آباد و هتل های گچسر چالوس، رامسر، 
دربند شميران، فردوسی در تهران وغيره و کارخانه های حريربافی چالوس و پارچه 

يره هم و کارخانۀ برنج پاک کنی و پنبه و کارخانۀ سنگ و غ) شاهی( بافی علی آباد
و اگر غارت هائی که از خزانۀ اقبال السلطنته ماکوئی و سردار معّزز . بوده است

بجنوردی و خزعل و ديگران را بحساب آوريم معلوم می شود که چه ثروت سرسام 
گرچه ازغارت خزائن اشخاص فوق الذکر . آوری ظرف اين مدّت اندوخته است

  ) ٢٧... (ستان گرديد چيزی عايد او نشد و نصيب خزانۀ سلطنتی انگل
چنانکه در ديداری که رضاخان وزيرجنگ با کارفرمايش لورن وزيرمختار  - ٢

 : انگليس داشت، لورن در بارۀ اموال شخصی وی گفتگو کرد که بدينقرار است
وزير جنگ . امروز سرپرسی لورن، وزيرمختار انگليس، با رضا خان ديدار کرد«

در باره اموال شخصی خود در اختيار لورن  در اين ديدار بدون مقدمه اطالعاتی
لورن به رضاخان گفت از اين که نميگذارد به حساب های وزارت جنگ . گذاشت

همچنين به دليل انباشت اموال شخصی نيز به او حمله . رسيدگی شود مورد انتقاد است
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وی در پاسخ به انتقاد اول به لورن گفت که کسی را با صالحيت تر از خود . ميشود
. برای اداره وزارت جنگ نمی بيند؛ کسی که از نظر اخالق مالی از او برتر باشد

يکی به مبلغ . رضا خان به لورن گفت که در دو مورد با زور پول هايی گرفته است
به واسطه ارثيه های که ظل السلطان در [هزار تومان از پسران ظل السلطان ٧٠

تومان به مدرسه نظام داده و باقی را  هزار ٣٠که از اين مبلغ .] بانک سوئيس داشت
 .به حساب شخصی خود گذاشته است

 :لورن می نويسد.هزار تومان ازفرمانفرما گرفته ومال خودکرده است ٣٠وی افزود
  )٢٨(» [!]فرزندش به کناری نهاده است٦اين دورقم را ايشان برای تأمين آينده«
در خاطرات پدرم خوانده بودم «: مجد در گفتگو با عبدهللا شهبازی تاکيد می کند -  ٣

که پس از سقوط رضا شاه، بعضی از مردم، به ويژه دکتر دمحم مصدق، گفته بودند که 
تمام درآمدهای نفتی ايران در دوره رضا شاه عمالً به بهانه خريد مهمات و اسلحه به 

تصميم گرفتم که اين . حساب های بانکی شخصی شاه در لندن و آمريکا ريخته می شد
تنها يک نگاه ساده به اسناد مربوط به نفت و . ادعا را نيز مورد بررسی قرار دهم

ماليه ايران و ارقامی که در اين اسناد ذکر شده بود کافی بود تا ثابت کند که ادعای 
بله، عمالً تمامی درآمدهای نفتی ايران در دوره . مصدق کامالً درست بوده است
ميليون دالر، به حساب های شخصی او انتقال  ٢٠٠رضا شاه، يعنی رقمی در حدود 

برای اين که عظمت اين رقم را دريابيم بايد توجه کنيم که کل بودجه دولت . يافته بود
جالب تر از همه، اکنون . ميليون دالر بود ٢٠ميالدی حدود ١٩٢۵ايران در سال 

ره مالی فاش شده که صدام حسين و پسرانش ميلياردها دالردر بانک های سوييس ذخي
منشاء اين ثروت انتقال درآمدهای نفتی عراق به حساب های بانکی شخصی . دارند
 )٢٩(» . پيشگام اين کار، در هشتاد سال پيش، رضا شاه بود. است

دالر بوده  ٣۵، بهای هر انس طال، ١٩۴١توضيح اينکه، با توجه به اين که در 
ال می خريد و اين طال، ميليون دالر ثروت دزديده را ط ٢٠٠است، اگر رضاخان 

دالراست بفروش می رسيد،  ١۴۴٧، که بهای هر انس طال ٢٠١١مارس  ٣١در
ميليون دالر می گشت و اگر ارزش امروزی يک دالر  ٨٢٠٠بطور تخمينی حدود 

را بر مبنای متوسط نرخ تورم در آمريکا مبنا قرار دهيم، ثروتی معادل  ١٩۴١سال 
 .ميليارد دالر امروز است ٣ابر ثروتی حدود بر ١٩۴١ميليون دالر در سال  ٢٠٠

در بارۀ ثروت رضا «: شهبازی در ادامۀ گفتگويش با مجد از وی سئوال می کند 
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برخی از مورخين . خان در خارج از کشور نيز تصوير روشنی در دست نيست
مدعی اند که گويا رضا شاه، به رغم حرص او در غصب اموال مردم در داخل 

کتاب جنابعالی عکس اين قضيه را . قابل توجهی در خارج نداشتايران، اندوخته 
نشان می دهد و ثابت می کند که رضا شاه به طور مدام در حال انتقال بخش مهمی از 

 .ثروت خود به بانک های خارج بود
رضا در يک خانواده فقير روستايی در منطقه سوادکوه : مجد در پاسخ به آن می گويد

نگهبان (طبق اسناد آمريکايی، رضا در نوجوانی به عنوان مهتر. دمازندران به دنيا آم
طی دوران بيست ساله ای که او . درهيئت نمايندگی بريتانيا مستخدم بوده است) اسب

. بر ايران حکومت کرد، بدون ترديد به يکی از ثروتمندان درجه اّول جهان تبديل شد
به عنوان يک روستايی  اين موفقيت بزرگی است برای شخصی که زندگی خود را

اثبات اين که رضا شاه يکی از ثروتمندان بزرگ جهان . بی سواد شروع کرده است
 :اجازه دهيد به ميزان ثروت رضا شاه اشاره کنم. در زمان خود بود نسبتاً ساده است

اين امالک از . رضا شاه، شش الی هفت هزار روستا را در ايران به زور تملک کرد
ن خراسان شروع می شد و تا الهيجان در استان گيالن امتداد داشت فريمان در استا

وعمالً بيشتر اراضی لرستان، شمال خوزستان و بيشتر کرمانشاهان، بخش مهمی از 
تمامی . کرمان و تمامی مناطق جنوبی تهران، به ويژه ورامين، جزو امالک شاه بود

در تهران و شميران …وری مناطق پهنا. هتلهای شمال ايران به رضا شاه تعلق داشت
. از مالکين بی دفاع آن ها به زور گرفته شد و در مالکيت شخصی شاه قرار گرفت

به اين ترتيب، رضا شاه نه تنها بزرگترين زمين دار قاره آسيا بلکه بزرگ ترين زمين 
رضا شاه تعدادی کارخانه های قند و شکر، ابريشم و . دار در سراسر جهان بود

اين کارخانه ها به دولت ايران تعلق نداشتند بلکه ملک شخصی . ردنساجی احداث ک
ما بر اساس . شاه بودند ولی هزينه احداث آن ها به وسيله دولت ايران پرداخت شد

رضا شاه  ١٩۴١منابع متعدد، از جمله گزارش های آمريکائيان، می دانيم که در سال 
 ۵٠اين رقم برابر است با . ميليون لایر در بانک ملّی تهران پول نقد داشت ٧۵٠

من بر اساس اسناد وزارت خارجه و وزارت خزانه داری . ميليون دالر زمان خود
ميليون دالر در حساب های بانکی خود  ٢٠٠ام که رضا شاه حدود  آمريکا نشان داده 

  ) ٣٠(»  .در خارج از کشور پول نقد داشت
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  بياد بياوريد؛  
ميليارد  ٣١ران راترک کردند، مسئولين کشورگفتند وقتی دمحم رضاشاه وهمدستانش اي 

  : از ايران خارج شده است...دالر سرمايه و ارز توسط شاه و
دولت بختيارمعرفی « نشريات آن زمان با تيتر بزرگ نوشتند١٣۵٧دی ماه ٢٣در
  :در بخشی ازسخنان خود هنگام معرفی دولت در مجلس سنا گفتبختيار . »شد
، ورشکستگی بخش خصوصی، اعتصابات همه جانبه خزانه خالی، فقر مالی«

. »....های گذشته برای دولت اين جانب است ميراث حکومت...های دولتی دستگاه
سناتوردمحم علی مسعودی دراين نشست خواستار پاسخگويی وزير اقتصاد به اين 

 از کشور درماههای شهريور، مهر وآبان تاموقعی که خروج ارز« که سئوال شد
ميليون تومان از کشور   چه کسانی ارزغيربازرگانی بيش از يک ه است،ممنوع شد

در حقيقت آنها نظام بانکی ) لایر بوده است ٧٠نرخ تقريبی دالر .( »....اند خارج کرده
ايران رابه علت پرداخت بی رويه اعتبارات وخروج سرمايه ازکشوربه ورشکستگی  

  )٣١.(کشاندند
 
  :بياد بياوريد 
جا . ملی دکترمصدق را که او و يارانش چگونه زندگی می کردند دوران حکومت 

به همت شهيدهُدی ( دارد در اينحا بخشی از گفت و گويی ازنشريه ايران فردا را
با آقای نصرت هللا خازنی رئيس دفتر نخست ) ١٣٧٨ارديبهشت  –۵٣صابر، شماره 

  .:حکومت ملی آقای دکترمصدق می آورم وزيری
  ر کار نخست وزيری از کجا تأمين می شد؟منابع مالی دفت*  

بيست و هشت ماه تمام يک لایر از اعتبار دولت خرج . از دارائی شخصی مصدق* 
سرباز   ۵٠خرج نهار و شام و صبحانه . نشد، همه خرجها شخصا پرداخت می شد

و درجه دار که آنجا بودند را خود آقای مصدق می داد وهمچنين عيدی ها و هزينه 
اگر فالن مهندس در موقع خلع يد فداکاری کرده بود، يک " مثال .اشها راها و پاد

حسا سيتهای مالی مصدق  نظير . دفعه ده هزار تومان از خودش پاداش می داد
سال سال پيش او بود، بر  ۴۶يک بار پيشکارش که شرافتيان نام داشت و. نداشت

شين نخست وزيری حسب تصادف با ساير کارمندان بانک و نخست وزيری سوار ما
مصدق چنان توپ و تشری به او زد که به چه  مناسبت تو که کارمند دولت . شده بود

حتی من گفتم آقا سر . نيستی سوار ماشين دولتی شده ای؟ تا اين اندازه سخت گيربود
راه منتظر ماشين بوده است، وقتی اينها رد می شده اند، ديده اند شرافتيان هم ايستاده، 
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حتی خود مصدق يک دفعه ماشين نخست . هم باال بيا وسوارش کرده اند گفتند شما
آقای مصدق يک پليموت سبز رنگ داشت که از آن استفاده . وزيری را سوار نشد

  .ميکرد
  مصدق مبالغ اضافی هم به شما پرداخت؟* 
حتی  يک روز ناراحت شد و گفت هيچ . به عنوان پاداش می داد و ما نمی گرفتيم *

گفتم شما می بينيد که من بعضی وقتها تا نصف . ارد چک مرا برگرداندکس حق ند
من خرج ندارم، حتی احتياج . اين چيزها را به پول تبديل نفرمائيد. شب هم اينجا هستم

استدعا می کنم به . گرفتن اين پاداش مرا ناراحت می کند. هم به حقوق دولت ندارم
ما به قصد خدمت به . ه من داده، پس بگيردآقای شرافتيان بگوئيد که اين چکی را که ب

  .مملکت خودمان آمده ايم
  او چه گفت؟* 
  .گفت زورم به تو نمی رسد* 

دکتر مصدق همه هدايايی که در مسافرت به آمريکا برد و فرشهايی که برای ترومن 
خريده بود، همه از جيب خودش بود، حتی خرج مشاورانی که با آقای دکتر مصدق 

نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد که آقای دکتر مصدق در . ه خودش بودرفتند به عهد
  .ميليون و ششصد هزار تومان خرج کرد ٢ماه حکومت خودش حدود  ٢٨عرض 

  حساب خرجها را داريد؟* 
يکی به خواهر آقای پرفسورعدل . در ذهنم هست، مصدق هنگام کودتا بدهکار بود* 

، يکی هم به يک وکيل عدليه ای )ه استخانم شمس فر که هنوز هم زند(بدهکار بود، 
مرداد شد  ٢٨وقتی کودتای  اين بود که. بدهکار بود که وکالت نمی کرد اما وکيل بود

مثال . پارک را هم که فروختند به قرضهايش دادند. دکترمصدق حقيقتا هيچ نداشت
 نوشتی، نوشته اش را می بريد و کاغذ سفيد را دست من می می نامه اگر جنابعالی

قضيه ای  .داد و می گفت مبادا نفله بشود، مال دولت است و اين ارز دولتی است
دکتر . روز جمعه هم بود" اتفا قا. يک روز ايشان تب کرد  و مريض شد. يادم آمد

يک پزشک ارمنی بود که خيلی آدم شريفی . غالمحسين خان هم به  شمال رفته بود
پزشک گفت آقای خازنی آقای دکتر . ه کندمن دنبال وی فرستادم که بيايد معاين. بود

اتاق گرم . چيزيشان نيست، گرما زده شده اند، چون سقف خانه اش شيروانی است
اين فقط گرما . گرما مرا اذيت کرد معاينه اش بودم است، حتی مدتی که مشغول 

اگر يک کولر گازی توی اتاقشان بگذاريد حالشان خوب می شود و بلند . زدگی است
. من خودم در اندرونی کولر گازی نداشتم. ارباب رجوع هم راحت هستند. دمی شون
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در منزل ما هم کولر نداشتند که از آنها قرض کنم . زندگی مصدق فوق العاده ساده بود
يکی   ;در تهران کولر گازی دو نمايندگی داشت. و به منزل آقای دکترمصدق بياورم

گفتند در . که يک کولر از آنها بخرد کسی را فرستادم. کارير و يکی وستينگهاوس
. گمرگ خرمشهر است تا ترخيص کنيم و به تهران بياوريم يک هفته طول می کشد

هی پرس وجوکرديم که  آقای فالنی . من گفتم که نمی شود تا يک هفته صبر کنيم
کولر گازی داری يانه ؟ از اين و از آن پرسيدم تا مهندس حق شناس که وزير راه بود 

برای . کار نکرده است" اتاق من درشمس العماره يک کولر گازی داردکه اساساگفت 
چون از خشت ساخته . اينکه شمس العماره  تابستانها خنک است، زمستان هم گرم

گفتم مستلزم خرابی . شده واين کولر را من می دهم باز کنند و بياورند و اينجا بگذارند
چون . اشته اند ودرمی آوريم، کاری نداردنيست؟ گفت نه، قابی درست کرده اند وگذ

مصدق يک دفعه فرموده بود که حتی يک چوب کبريت از مال دولت نبايد توی خانه 
من باشد و اين اولتيماتوم را ازهمان روزهای اول به من وبه همه و حتی به پيشخدمت 

آوردند من به مش مهدی گفتم کولر را آوردم، اگر آقا پرسيد از کجا . خودش داده بود
مصدق هی از من پرسيد . و راستی هم نمی دانست از کجا آوردند. بگو من خبرندارم

باالخره . جواب درستی نمی دادم. که اين کولررا از کجا آورديد؟ می گفتم دکتر گفته
آنقدر مرا سئوال پيچ کرد که گفتم آقا من به نمايندگی وستينگهاوس و کارير برای 

اين کولر را از کسی . تحويل آن يک هفته  طول می کشد خريد کولر فرستاده ام اما
امانت گرفته ام، يک هفته آنرا بگذاريد، کولرکه آمد يک دانه می خريم و سرجايش 
می گذاريم و اين را به صاحبش می دهيم، باالخره مرا وادار کرد تا ناچار بگويم بابا 

فهميد که من دنبال  .اين کولر در اتاق آقای مهندس جهانگير حق شناس بوده است
برای چند . کولر می گردم گفت دراتاق من يک کولر است هيچ به دردم نمی خورد

. طبق دستور هم گذاشته ايم. من قبول کردم و آن را آورديم. روزی آن را امانت ببريد
باالخره گفت آقای خازنی من از شما استدعا می کنم همين االن کولر را بردارند و 

احتماال گرما . گفتم آقای دکتر نبض تان را گرفته، تب داريد. بگذارندببرند سر جايش 
گفتم آخرهر چيزی اندازه ای دارد، تا اين مقدار . گفت من حالم خوب است. زده هستيد

حساسيت؟ اگر کولر وزارت راه  پنج روز توخانه شما کارکند دنيا بهم می خورد؟ 
" ه او گفت به اندرون بگوييد زنگ زد به مش مهدی آمد وب. گفت نه، اصرارمکن

هوای گرم را، هی می " وان تيالتور"گفتم . روشن کنند) پنکه" (وان تيالتور
روز به من مهلت  ۴،  ٣چرخاند، به چه درد می خورد؟ خواهش و استدعا می کنم، 

گفت من استدعا و خواهش . می خواهيد سفارش کنم کولر را با هواپيما بفرستند. بدهيد
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آقا آنقدر به من اصرار کرد که کولری که يک ساعت کار . را ببريد می کنم کولر
  .تا اين اندازه افراطی بود. کرده بود، دوباره در آورديم و به وزارت راه فرستاديم

ما از اعتبار دولت يک شاهی استفاده نکرديم، چه در دفتر نخست وزير و چه در 
ست وزير برای تشريفات می نخ. آقا اعتبار محرمانه ای داشت. منزل دکتر مصدق

از اعتبار . مصدق ميگفت من که کار محرمانه ای ندارم. توانست همه نوع خرج بکند
ماه  ٢٨محرمانه و از اعتباراختصاصی که در اختيار نخست وزيری بود، در آن 

  .ديناری خرج نشد
  پايان سال مالی سرنوشت حساب اعتبار محرمانه چه شد؟* 
  .دندبه خزانه بر می گردان* 
  شما برای اداره دفتر تنخواهی در اختيار داشتيد؟* 
مصدق يک پيشکاری داشت به نام شرافتيان که درآمد . تنخواه در دست من نبود* 

ضمنا مخارج خانه و اينها را او می . موقوفات بيمارستان نجميه را او اداره می کرد
  .داد، ما هيچ مالی در اختيار نداشتيم

  اده بود؟زندگی مصدق چقدر س* 
عرض کنم روزی که منزل غارت شد، تمام اثاثيه منزل دکتر مصدق سی هزار * 

تومان  ١۵٠٠تومان نمی ارزيد؟ فرشهای خيلی معمولی داشت که در آن تاريخ حدود 
نمی ارزيد، فرشی هم در اتاق هيئت دولت بود که اتاق پذيرايی آقای دکتر مصدق هم 

ملک اسماعيلی که معاون پارلمانی بود فرش حتی اتاق . بود که خيلی معمولی بود
مبلهای او عبارت بود از چوبهای معمولی که . ساده بود"زندگی او واقعا. نداشت

هميشه ديده ايد، فقط دوتا دستگيره داشت، دوتا هم تشک داشت که باز می کردند و 
آقای  منزل"  نه خيال کنيد ساخت هانس بود، ابدا. می نشستند و سر جايش می گذاشتند

دکتر مصدق، چه اندرون و چه بيرون ساده ترين خانه ها بود، يک دانه آنتيک که 
  )٣٢. (قيمت حسابی داشته باشد، اصال نبود، خيلی ساده زندگی می کرد

  
جان کالم اينکه برای رهائی از استبداد و از رشد ماندگی ديرپای جامعۀ ملی با 

ذهنيت تاريخ معاصر ايران و جهان و استعانت از ذهنيت  تجربی و خرد انتقادی به 
بر  ١٣۵٧به تجربۀ انقالب مشروطيت، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقالب بهمن

اين باورم که برای استقرار يک نظام مردمساالر در ايران دين و هرگونه ايدئولوژی 
و مرامی بايد خارج از دولت باشد و دولت حقوقمدار که کارگزار ملت در اعمال حق 

ت مردم و جمهور شهروندان بر اساس آزادی، استقالل، عدالت اجتماعی، حاکمي
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  .رشد و توسعه جامعه مدنی تعريف می گردد و دکتر مصدق مظهر و نماد آن است
  
  . دربارۀ  ميرزاده عشقی توسط عوامل رضاخان آورده شده است ،درفصل يازدهم ◀

در بارۀ ميرزادۀ عشقی » ا ازصبا تا نيم« يحيی آريان پور درکتاب پژوهشی خود بنام 
  :  می نويسد

جمادی  ١٢سيد محّمد رضا ميرزادۀ عشقی، فرزند سيد ابوالقاسم کردستانی، در 
ابتدا درمکاتب محلّی و از هفت . هجری قمری درشهرهمدان به دنيا آمد ١٣١٢االخر 

تهران به تحصيل پرداخت و زبان فارسی و » آليانس« و» الفت« سالگی درمدارس 
ه را به خوبی آموخت و پيش از فراغت از تحصيل به سمت مترجمی نزد يک فرانس

شد و درهفده سالگی درس و مدرسه را به کلّی ترک ربازرگان فرانسوی مشغول کا
  .کرد و وارد کارهای اجتماعی گرديد

داير » نامۀ عشقی«هجری قمری درهمدان روزنامه ای به نام ١٣٣٣عشقی در سال 
که اوايل جنگ بين الملل اّول بود، با ساير مردان سياسی به کرد و در همان اوقات 

استانبول، که کانون فعّاليت ملّيون ايران شده بود، مهاجرت کرد و چند سالی در آنجا 
گذراند و به رسم مستمع آزاد در مکتب سلطانی و دارالفنون استانبول حاضر شد و هم 

اپرای رستاخيرشهر "و "  ی نامهنوروز" در آنجا نخستين آثار شاعرانۀ خود مانند 
  .را بوجود آورد"  ياران

هجری قمری به همدان بازگشت و چندی بعد  ١٣٣٧يا  ١٣٣۶عشقی گويا در سال 
به تهران آمد و با جمعی از نويسندگان ارتباط  يافت و در صف طرفداران حزب 

  .سوسياليست وهمکاران اقلّيت مجلس به مبارزه پرداخت
وشش سياسی نيش قلم شاعر بيش از همه متوّجه وثوق الدوله، در اين مبارزه و ک 

عشقی اين . نخست وزير ايران وعاقد قرارداد معروف و منحوس ايران و انگليس بود
  )٣٣. (ناميد»معاملۀ فروش ايران به انگلستان « قرارداد را

در خانۀ خويش جنب  ) ش ١٣٠٢تير ماه  ١٢( هجری قمری  ١٣۴٢روز آخر ذيقعده 
ه دولت به دست دوعوامل رضاخان به خاطرنقد و انتقاد به رضاخان هدف تير درواز

 . قرار گرفت و نزديک ظهر همانروز در بيمارستان شهربانی جان داد
  
ذيحّجۀ هزار و سيصدوچهل و . يكی دو هفته به جمعه پانزدهم« در فصل دوازدهم ، ◀

ماژور ايمبری اتّفاق كه واقعۀ ناگوار قتل ) ١٣٠٣وهفتم سرطان  برابر بيست(دو 
افتد مانده بود كه در اطراف معجزات سقّاخانۀ آقا شيخ هادی در شهر انتشاراتی  می
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ای  العاده داده شد، اين انتشارات كه معلوم نبود منشاء وموجد آن كجاست باسرعت فوق
شد و مردم عوام خرافاتی هم هريك به نوعی در اطراف آن به تعبير  در شهرمنتشرمی

هايی بر آنچه شنيده بودند اضافه كرده برای ديگری بيان  پرداخته شاخ و برگو تفسير 
ماژور ايمبری عالوه بر مأموريت سياسی كه در ايران داشت از طرف . كردند می

مجلّۀ جغرافيايی ملّی ممالك متّحدۀ آمريكای شمالی نيز مأموريت داشت كه از نقاط 
در . يی برداشته و به آمريكا بفرستدها جالب توّجه و تاريخی و مذهبی ايران عكس

ها قبل در كمپانی نفت  از اتباع دولت آمريكا و از مدّت» بالوين سيمور«همين اوان 
به واسطۀ محكوميتی كه پيدا كرده . جنوب ايران استخدام و مشغول كار بوده  است

بود دورۀ محكوميت خود را درادارۀ قنسولگری آمريكا در تهران كه محّل آن در 
برد و با  يابان نادری و همين عمارت فعالً مريضخانۀ رضا نوربوده به سر میخ

ماژور ايمبری از نزديك دوستی و آشنايی كامل داشت، همين كه موضوع معجزات 
سقّاخانه زبانزد خاص و عام شده بود شايد سيمور به رفيقش گفته بود كه موضوع 

ی آمريكا خالی از اهّميت نخواهد های آن برای مجلّۀ جغرافيايی ملّ  سقّاخانه و عكس
بعد از . هايی از آنجا گرفته شود بود، خوب است دوربين خود را برداشته عكس

ماژور ايمبری به اتّفاق  ١٩٢۴ژوئيه  ١٩برابر  ١٣٠٣سرطان  ٢٧ظهرروز جمعه 
رفيق خود با لوين سيمور به طرف سقّاخانۀ چهار راه آقا شيخ هادی با دوربين 

العاده زيادی اطراف سقّاخانه را  جمعيت فوق. نمايند يۀ آن حركت میعكّاسی و سه پا
شود يك مسافتی را به سقّاخانه مانده از درشكه  ماژور ايمبری مجبورمی. گرفته بود

پايين آمده پياده به طرف سقّاخانه ميرود در حين  عکس گرفتن از آن  محل مورد 
بااتومبيل به بيمارستان شهربانی . هجوم عده ای ازمردم و ضرب و شتم قرارمی گيرد
كنند و در و پنجره را شكسته به  حمل می شود که در آنجا مردم همچنان ازدحام می

  ) ٣۴(».سازند نمايند و كار او را يكسره می قنسول حمله می
ماجرای بلوای سقاخانه آشيخ هادی در حسن آباد تهران و قتل ماژور رابرت ايمبری «
از حوادث مهم دوران ديکتاتوری رضا ) ١٩٢۴ژوئيه  ١٨. ١٣٠٣تير  ٢٧جمعه (

آذر  -آبان(خان سردار سپه و از مقدمات خلع سلطنت قاجار و تأسيس سلطنت پهلوی 
  .است) ١٣٠۴

رخ داد، در زمانی که ) ١٣٠٣تير  ١٢(اين قتل کمی پس ازقتل ميرزاده عشقی 
  )  ٣۵( ».کردسردارسپه پايه های ديکتاتوری نظامی خود را به شدت استوارمی 
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حسين مّكی استيضاح رضاخان توسّط مدّرس و نمايندگان اقلّيت  در فصل سيزدهم ، ◀
تاريخ بيست «بدين گونه در کتاب »  شما محکوميد« رضاخان در واکنش به مدرس 

  : آورده است» ساله ايران
ای نتوانست بگيرد ومردم بيچاره همچنان  اقلّيت هيچ نتيجه١٣٠٣از جلسۀ دّوم اسد

فشارهای ديگری هم به افراد اقلّيت و طرفداران آنها وارد . درتوقيف و تبعيد بودند
گذارند  ازهرطرف عرصه برمدّرس ورفقای او تنگ شد در مجلس هم كه نمی. آمد می

مورد را بيان  بايستی بگويند گفته شود و علل فشارهای بی آنها آزادانه هرچه را می
  .نمايند

ترسيد يكی انتقاد در جرايد بود و ديگر  ار سپه از آن میتنها چيزی كه همواره سرد
انتقاد در مجلس، جرايد اقلّيت را كه يك باره توقيف و از نيش قلم آنها راحت شده بود 

خواستند انتقاد يا حمله شديدی به او نمايند طرفدارانش با  در مجلس هم كه هر وقت می
  .ا بزندهای خود ر گذاشتند اقلّيت حرف جار و جنجال نمی

توانست هرچه  باألخره اقلّيت تصميم به استيضاح گرفت، زيرا در استيضاح اقلّيت می
طرف هم درمجلس با افكار اقلّيت موافق بودند ممكن  دردل دارد بگويد وچون دستۀ بی

ای ازقدرت سردار سپه گرفته شود يا  تا اندازه بود قضيه، صورت ديگری پيدا نمايد و
حدّ دولت بر  چاره را كه درزندان بودند آزاد نمايند وازفشاربیاينكه الاقل مردم بي

 .اقليت و منتسبين آنها كاسته شود
اين بود كه تصميم خود را عملی و روز هفتم برج مدّرس اجازه گرفته پشت تريبون 

  .رفت و به شرح ذيل دولت سردار سپه را استيضاح كرد
  :نطق مدّرس   

 .اند مطلبی را اظهار كنند آقای مدّرس اجاره خواسته –رييس 
خواهم به عرض آقايان برسانم اين است كه در حقيقت از  مطلبی را كه می –مدّرس 

يك وصفيات و يك ) مبالغه نشود(روز انعقاد مجلس شورای ملّی هر روز يا هر ماه 
های مختلفی برای ماها اتّفاق افتاده كه در حقيقت حاال خوب بوده يا بد؟ در  رنگ
هايی هم برای دولت هم برای مجلس و هم برای مردم توليد شد  يك زحمتاش  نتيجه

كه نتوانستيم درست آن خدمتی كه در اين چند ماه بايستی كرده باشيم به عقيده من آن 
های بّشاش چه بوده؟ صالح بود؟  خدمت را به خوبی انجام داده باشيم، حاال اين رنگ

های  شوم همين قدر رنگ ذاكرات نمیفساد بود؟ خوب بود؟ بد بود؟ داخل در آن م
ای بوده كه ما فكرش را نكرده بوديم تا رنگ اخير كه مسألۀ  سابقه عجيب و غريب بی

شد يا  حكومت نظامی بود و مسألۀ حكومت نظامی را به عقيدۀ من قانون شامل نمی
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بايد از مجلس اجازه گرفت يا صالح نبود هر چه بوده با اين صدماتی كه به مردم 
آيد كه مشهور تمام مردم و تمام دنيا هست خوب نيست يا اينكه صالح نيست  د میوار

 ماها مخالف بوديم و مخالف هم هستيم و بعضی رفقا چون ميل نداشتند اين مساله در
آنها بودم خواستم در خارج مجلس يك  مجلس مذاكره شود كه بنده هم يك جا از

الدوله و  در كميسيون هم آقايان مشير. كميسيونی ازعقال اين مساله را حل بفرمايند
الممالك و سايروجوه تشريف داشتند كه نخواستم اين مساله زياد در مجلس  مستوفی

اگرچه بنده خودم عضو . مذاكره شود، بلكه در خارج مجلس در آن كميسيون حل شود
كه كميسيون نبودم كه كامالً مذاكرات آن را بفهمم، ولی كيف كان مقصود ما اين بود 

. بلكه اين مسأله در خارج مجلس حل شود و در مجلس خالف نزاكتی صحبت نشود
متأسّفانه اين هم نشد و باألخره منتهی به اين شد كه بعضی آقايان رفقا مجبور شدند به 

 .مجلس صحبتی بدارند جهت بيان وضعيت ناگوار در
ند، البتّه حفظ الشعراء صحبت نمودند، آقای حايری زاده اظهاراتی فرمود آقای ملك

آقای رييس هم به مقتضای وظيفۀ . شئون ومراتب مجلس برهرچيز مقدّم است
حفظ نظامنامه را بكنند كه  خودشان كه موجب شكراست البتّه بايد حفظ نظم و

وضعيات مجلس محفوظ باشد، لهذا اگر بنا شود همه روزه بنده يا يكی از آقايان 
ام اين  شود و رفتارهايی كه بنده عقيده كه می بخواهيم از ناگواری وضعيات و عملياتی

است كه در سيصد چهار صد سال استبداد هم سابقه نداشته است و اگر بود در تاريخ 
شد كه فالن بّچۀ هفت ساله را حبس كنند يا فالن زن را كتك بزنند و  هم خوانده می

ش خيلی نبايست همه روزه درمجلس كه ابّهت وجاللتش الزم است و بايد وضعيات
شود كه آقای رييس مجاهدت  وضعيات نيكو باشد و بعضی اوقات هم مالحظه می

   )٣۶(فرمايند كه اين مسأله محفوظ بماند العادّه می فوق
 
انگلستان، «در بارۀ  ،هفدهم و هيجدهم،در فصل چهاردم، پانزدهم، شانزدهم  ◀

را می باشد وچگونه شيخ خزعل » رضاخان وشيخ خزعل و واقعۀ خوزستان
. رضاخان توان نظامی برای غلبه برشيخ را نداشت. انگليسها تسليم رضاخان کردند

استقرار دولت شوراها در روسيه، کيفيت رابطه . انگليسيها می بايد انتخاب می کردند
اين بار، انگلستان نياز به يک دولت مرکزی . ميان اين دو قدرت را تغييرداده بود

ازميان برداشتن شيخ . ی خود را قربانی می کردداشت و می بايد مهره های محلّ 
خزعل و تحت ادارۀ دولت مرکزی درآمدن خوزستان، هم خاطر انگلستان را از 
امنيت اين منطقۀ نفت خيز آسوده می کرد و هم برای رضا خان اعتبار الزم برای 
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ف، اين شد که انگلستان، برای تحقّق اين دو هد. غلبه بر مخالفانش را فراهم می کرد
  .دست از حمايت خزعل کشيد

در ايران يک دولت باثبات و قدرتمند مرکزی «کرد که  منافع انگلستان ايجاب می     
اّما دست نشانده پديد آوردکه بتواند در برابر نفوذ روسيه و گسترش تبليغات کمونيستی 

در های نفتی محافظت کرده و امنيت را   های تجاری وحوزه  مقاومت نمايد و از راه
های هم مرز با بلوچستان افغانستان تأمين کند و ژاندارم منافع انگليس درنقاط  استان

و رضاخان . »های نفتی خليج فارس و مرزهای هند وعراق باشد  کليدی نظيرحوزه
  .نامزد امپراطوری برای تصدّی اين دولت بود

» انآزاد سازی خوزست« برای » وزارت امور خارجه آمريکا«روايت گزارشهای 
و » جمهوری خواهی « اندکی پس از قضايای «: بنا بر اسناد بيانگر اين واقعيت است

معلوم شد كه كل نمايش را انگليسی ها برای تقويت موقعيت ] Imbrie[ايمبری
، رضا اردوكشی نظامی عليه  ١٩٢۴در نوامبر . متزلزل رضا روی صحنه برده ا ند

مايگان قديمی انگليس را كه در صدد ، از تحت الح)شيخ خزعل(شيخ متمرد محمره 
شيخ » جنگ تلگرامی « در پی يک . جنگ با دولت ايران برآمده بود، فرماندهی كرد

، ١٩٢۵در آوريل . کرد که از آن برخوردار گرديد» عفو«شد و تقاضای » تسليم « 
واگذاری . وروانه تهران گرديد شيخ بيچاره فريب خورده، ازبصره بازگشت؛ دستگير

» قبيله ساالران كوچك « حمره بخشی از سياست انگليس برای قربانی كردن شيخ م
  )٣٧( ».به نفع دولت مركزی و به رهبری رضا بود

شيخ خزعل موفق شد برخی از سران بختياری، رئيس قوای «به بيان ديگر،  
او خواستار بازگشت . خوزستان و تعدادی از سياسيون را به زير پرچم خود بکشاند

هر چند شعار های شيخ خزعل بر . به وطن و خلع يد از رضا خان بوداحمدشاه 
خالف آن چه که روزنامه های طرفدار رضا خان در مرکز و جرايد طرفدار انگليس 
در بين النهرين چاپ ميشد، تجزيه طلبانه نبود، اما اقدام او تجزيه خوزستان از ايران 

ذاشت تا از تماميت ارضی ايران معرفی شد و اکنون قهرمانی بايد پا به ميدان ميگ
رضا خان ميدانست که دولت انگليس . دفاع نمايد؛ و او کسی جز رضا خان نبود

بدين ترتيب سفر رضا . حاضر شده است بقای او را با فنای شيخ خزعل تاخت بزند
خان به خوزستان که در انظار، قشونکشی او برای فتح خوزستان نشان داده ميشد، 

جايگزين سر آرنولد ويلسون، رئيس سابق شرکت نفت انگليس و جکس، . آغاز گشت
ايران، گفت که برای ما رضا خان و شيخ خزعل تفاوتی ندارند؛ آن چه مهم است 

دولت انگليس در برآورد مناسبات آينده خود به اين . حفظ امنيت چاه های نفت ميباشد
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ر از حضور چندين نتيجه رسيده بود که وجود يک رضا خان کامل برای ايران، بهت
سرپرسی لورن وزير مختارانگليس . رضا خان ناقص در مناطق مختلف ايران است

در تهران در مکاتبه با وزارت امور خارجه کشور متبوعش نوشته بود که آن چه 
نتوانست به دست آورد، اينک با هزينه  ١٩١٩دولت بريتانيای کبيربا شکست قرارداد 

شيخ خزعل يار با وفای ديروز . در حال تحقق است های اندک و به دست يک ايرانی
انگليس، اينک بايد اهرم های قدرت را، که مهمترين آن محافظت از چاه های نفت 

از سوی ديگر رضاخان با سفر به خوزستان و به انقياد . بود به رضا خان بسپارد
ا در درآوردن شيخ خزعل، تبديل به قهرمانی ميشد که پشتوانه از دست رفته او ر

. قضيه جمهوريخواهی جبران ميکرد و راه صعودش را به هرم قدرت هموارمينمود
. همه چيز با توافق و برنامه ريزی مشترک دولت و سفارت انگليس انجام شد

موضوع به قدری فضاحت بار بود که مجلس شورای ملی، با اکثريتی که طرفدار 
يت هللا سيدحسن مدرس توانست در اين شرايط آ. رضاخان بودند، ناچار به واکنش شد

اين اکثريت وابسته را به سمت خود بکشاند، تا جايی که گفت اگر مختصر پولی 
شالوده مجلس پنجم بر همسويی با رضاخان . داشتم، دولت رضاخان را ساقط ميکردم

ريخته شده بود و اگر يک بار، آن هم برای کوتاه زمانی به انتقاد از رئيس الوزرای 
انگليس و .، نميتوانست بيشتر از يک اخم سياسی کارکرد داشته باشدخود برخاست

  ) ٣٨. (شوروی حمايت های جانانه خود را از برآمدن رضاخان همچنان ادامه ميدادند
سرانجام رضاخان وقشون بدون برخورد و خونريزی وارد خوزستان شد و سرتيپ 

اهدی نخست وزير سرلشکرز[ فضل هللا خان بصيرديوان که بعد زاهدی نام گرفت
برضد حکومت ملی وقانونی  ١٣٣٢مرداد ٢٨آمريکايی  –تای انگليسیدکو

چند . ، به حکومت نظامی و فرماندهی پادگان خوزستان منصوب شد]دکترمصدق
در همان موقع زاهدی شبی شيخ و . افسر ديگر نيز به شهرهای خوزستان اعزام شدند

البال به اين  شتی دعوت کرد و آنها فارغفرزندان و سران قبيله را به مهمانی در يک ک
ميهمانی شتافتند که ناگهان نيروی نظامی بر آنها تاخت و همه را دستگير و به تهران 

البته . شيخ در تهران تحت نظر مأمورين شهربانی، زندگی مرفهی داشت. اعزام نمود
ن روزهای شد واالدر هما هائی که او ازدولت انگليس داشت، مانع ازکشتن اومی نشان

 ٧۵ش که شيخ ١٣١۵ولی سرانجام در سال . کردند اول دستگيری، او را تلف می
البته . نمايند ريزند و او را خفه می ای به خانه او می گذشت، عده سال از سنش می

بديهی است چند نفری که به خانه او ريختند، جز مأمورين تأمينات مختاری، کسان 
  )٣٩( .ديگری نبودند
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« حمد کسروی که در آنزمان رئيس عدليه استان خوزستان بود در کتاب زنده ياد ا
در بارۀ ظلم و ستم سرتيپ فضل هللا زاهدی و قشون برعليه مردم  آن  » زندگانی من

 : ناحيه آورده است
روزهاييکه ما به ناصری رسيديم رفتارآزمندانه افسران با مردم و فشارهايی که به « 

ميديدم همه کوشش هايی که سردارسپه کرده . می آزرد آنان می رسانيدند مرا سخت
وزيانها وآسيب هايی که ما ديده ايم اکنون نتيجه اش آنست که گروهی از افسران 

مردم . آزمند با آزادی وآسودگی مردم را لخت ميکنند وباک ازهيچ چيز نمی دارند
ا بنزد  من آمده چاره باره. نيزکه آمدن مرا شنيده بودند توگويی پناهگاهی پيدا کرده اند

  .مطلبيدند، بلکه  برخی دست ازدامن من برنمی داشتند
مثالً بنی طرف يکی از ايلهای بزرگ و نيرومند خوزستان که در سايه دشمنی با 
خزعل هواخواه دولتند می بودند و در جنگهای خزعل نيز نافرمانی باو نمودند و 

دلجويی و مهربانی بانگيزش پسران زيان بسيار باو رسانيدند، حکمران نظامی بجای 
شيخ به آزار آنان برخاسته بود، باين معنی که بازمانده ماليات آنها را که به شيخ  

عوفی شيخ . خزعل بدهکار شمرده ميشدند می خواست که بگيرد و به خزعل پردازد
آن . آن ايل را با برادرزاده اش خزعل نام به ناصری خواسته زير فشار گزارده بود

  .مران نظامی که دم از سياست ميزد اين رفتار او با ايلهای خوزستان می بودحک
عوفی روزيکه رسيده بود يک کره اسب سياه رنگ عربی را بنام ارمغان برای من 

  فرستاد
خزعل که ماليات ما را از دولت پذيرفته بود يازده برابر پرداختی «:عوفی گفت 

وانستند چنين ماليات سنگين را بپردازند مردم چون نمی ت. بدولت را ازما می گرفت
اکنون حکومت نظامی فشار آورده آنها را از ما می . هر ساله بدهکارمی ماندند

ما چون . خواهد درجای خود که چهارهزار تومان هم برای خود و معاونش می طلبد
  ».ميخواهيم اينجا بست  نشينيم. کس ديگری نمی شناسيم به شما پناه آورده ايم

شما توانيد ميهمان من باشيد ليکن اگرمن درکارشما دخالت کنم حکمران، «:گفتم
. دشمنی بيشترخواهد کرد و شايد که شما را نافرمان قلمداد کند وآزارهای بيشتر رساند

  .با اين گفتگو برخاستند و رفتند.»خودتان يکسره بدولت نامه نويسيد و داد خواهيد
« : شبی گفتار درازی نوشتم در اين زمينه .اينگونه داستانهامرا آزرده می داشت

گشادن خوزستان تنها آن نبوده که سپاهيان از کوههای لرستان و بختياری گذشته به 
گشادن خوزستان . اين سرزمين سرازير گردند اينها به تنهايی سودی نتواند داشت

آنست که مردم اين سرزمين را از عرب و ايرانی بدادگری دولت و مهربانی آن 
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سپس کمی . »ميدمند گردانند و دلهای آنان را بدست آورده به ايرانيگری دلبسته سازندا
که دروغ هم نمی بود بپايان » خداداد « ازبد رفتاريهای افسران را نوشتم، و با دستينه 

چون ميرزا شمس الدين پسرعموی مديرحبل المتين يکی از داوران عدليه . رسانيدم
چون آن شماره روزنامه به . کلکته فرستاد که به چاپ رسد می بود اين گفتار را او به

  .آن شماره دست  بدست  می گرديد. خوزستان رسيد تکانی در مردم  پديد آورد
سپس چون در تهران گفتگو از شاه شدن سردارسپه می رفت گفتار ديگری هم در آن  

ست که به سردارسپه با رفتاريکه تاکنون کرده پيدا« :باره نوشتم دراين زمينه
مشروطه ومجلس ارجی نمی گزارد وپيداست که اگربه شاهی رسد اين ارج نگزاردن 

اينرا نيز حبل المتين چاپ کرده . »اينست بايد انديشه آينده را کرد. بيشتر خواهد بود
  .اين شماره در خوزستان دست بدست می گرديد

شوشتر رسيده و من آن  اينها هنگامی بود که از تهران تلگراف بازگردانيدن عدليه به 
حکمران نظامی که از آن باره دل آزرده می بود از باره اين . پاسخها را داده بودم

  ) ۴٠(».زيرا دانسته بودند که آنها را من نوشته ام . گفتارها دل آزرده  تر گرديد
 

اسناد زير بيانگر روند حمايت انگليس از رضاخان و فدا کردن شيخ خزعل بخاطر 
  . باشدمنافعش می 

  
   ١ –سند 

  
 گفت و گوی اطمينان بخش رضا خان با لورن* 
 

در ديداری که امروز رضاخان با سرپرسی لورن داشت به اطالع رساند که هدف 
قطعی وی آن است که ايران را واقعاً مستقل و منظم سازد و برای حصول به اين 

مرکز مجری منظور بايد که بر سراسر کشور و از جمله مناطق جنوبی، حاکميت 
 .گردد

وی تأکيد کرد که نه تنها منافع بريتانيا را تهديد نکرده يا در تعارض با آن نيست، بلکه 
تا زمانی که هم سفارت و هم شرکت نفت رضايت «. ميخواهد آنها را تضمين کند

خود را از اقداماتی که برای حفاظت از منافع در نظر گرفته شده است، اعالم نکنند 
  ) ۴١(» .نخواهيم رفت] خوزستان[ن ما به عربستا
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  ٢ –سند 

  
  ١٩١٩رضا خان جايگزين مناسب برای قرارداد * 
 

سرپرسی لورن وزير مختار انگليس در تهران، در نامه بلندی که امروز به نايب 
السلطنه هندوستان نوشت، اين گمان را که رضا خان وزير جنگ تمايالت ضد 

سپه علی رغم اشکاالت و موانع عديده و علی  سردار«. انگليسی دارد، مردود دانست
رغم يک خزانه تهی و ضعف و فساد کارمندان کشوری و همچنين علی رغم دسايس 
و تحريکات سياسی، عمال در اموری توفيق می يابد که اگر اوضاع به گونه ای ديگر 

اين لورن با اشاره به » .می بود، مستشاران نظامی انگليس آن را به عهده می گرفتند
ماه آينده کنترل تدريجی  ١٨که رضا خان موفق خواهد شد با اين ارتش منظم تا 

 :کشور را به دست گيرد افزود
ما بايد اين امکان موفقيت را جدی به حساب بياوريم زيرا توفيق رضا خان از «

بسياری جهات وضع ايران را آن طوری که ما ساليان بسيار دراز شناخته و سياست 
به نظر من سرو . ا بر آن استوار کرده ايم از بنيان دگرگون خواهد کردخود را لزوم

کار داشتن با يک حکومت مقتدر مرکزی به شرطی که به اعتقاد ما شانس دوام و 
لورن » .ثبات معقولی داشته باشد و از جميع جهات بی دردسر باشد، مناسب تر است

يان طوايف تحت نفوذ يادآور شد که حمايت از رضا خان موقعيت انگليس را م
اين وضع درصورتی که حکومت مرکزی همچنان «انگلستان سست خواهد کرد، اما 

لورن بار ديگر تأکيد کرد که  ».با ثبات و مقتدر باقی بماند به زودی عادی خواهد شد
در «ممکن است به نظر رسد رضا خان دارای انگيزه های ضد انگليسی است اما 

ار سپه با داشتن وسايل و منافع به مراتب ناچيزتر در حقيقت کار هايی را که سرد
انگلستان و ١٩١٩هايی است که چنانچه معاهده صدد انجام دادن آن است همان کار

ايران به تصويب می رسيد و به اجرا درمی آمد، برعهده مستشاران انگليسی واگذار 
 ] است  وثوق الدوله با انگليس ١٩١٩منظور لورن قرارداد ننگين[».می گرديد

)۴٢  (  
   
  
  



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٤٧                                                                             ٩    ا

  

  

  

  
 ٣ –سند 

 
 تمجيد لورن از رضا خان و پيش بينی های او* 
 

سر پرسی لورن، وزيرمختار انگليس در تهران، امروز نام های بلند شامل تحليلی از 
وی ابتدا اقدامات . اوضاع ايران با تکيه بر حفظ منافع انگليس برای کرزن فرستاد

سرکوب سيميت قو، کلنل (مالی کشور موفقيت آميز وزير جنگ را در مناطق ش
پسيان، خلع سالح شاهسونها، سرکوب طوايف مناطق کردنشين و نهضت کوچک 

برشمرد و آن را حرکت به سوی ايران يکپارچه با قدرت مرکزی دانست، اما ) خان
. کارهای کمتری صورت گرفته است] به واسطه مخالفت انگليس[در جنوب کشور 

ی کرد که قادر است نخست وزير شده، مجلس را تعطيل وی رضا خان را کسی معرف
لورن . کند و مانند يک ديکتاتور فرمانروايی کند و حتی سلسله قاجار را براندازد

» باری به هر جهت«سپس با ارائه تحليلی ازدولت ايران، همه اقدامات آن را براساس
الح ريشه هيچگاه نسبت به مص«توصيف کرد، اما وزير جنگ را شخصی دانست که 

وی افزود رضا خان به درخواست ما، » .دار ما در ايران بی اعتنايی نشان نداده است
اشاره به درگيری های اخير انگليس و [مانع از عبور سپاه عثمانی از خاک ايران شد 

پاشا راکه از  ونيزبه خواهش ما بود که اوزدمير] عثمانی در کردستان و عراق
لورن در اين گزارش بلند بارديگر . ايران خلع سالح کرد رواندوز رانده شده بود، در

نظر مثبت خود را نسبت به پيدايش يک دولت مرکزی قدرتمند در ايران ابراز 
است که در معاهده انگليس و ايران ] چيزی[کمابيش همان «داشت، چرا که نتيجه آن 

ر جهت وی وجود چنين حکومتی را د» .در نظر گرفته شده بود) ١٩١٩قرارداد (
 ) ۴٣.(منافع انگليس و به ضرر روسيه شوروی دانست

 
  ۴ - سند 

 
 نتيجه مذاکرات مفتاح السلطنه با مقامات انگليس درباره شيخ خزعل* 
 

مفتاح السلطنه، وزيرمختار ايران در لندن، امروز به اطالع وزارت امور خارجه 
آنها با مواضع . رساند که با وزارت امور خارجه انگليس مفصالً مذاکره کرده است
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دولت ايران نسبت به شيخ خزعل ابراز موافقت ميکنند و ميگويند دائماً با سفارت خود 
. انگليس اميدوار است اين مسئله به زودی حل شود. در تهران در حال مذاکره هستيم

آنها ميگويند قبوالندن نظر دولت ايران به شيخ خزعل مبنی بر خروج از کشور کار 
که اصالح ] ... نظامی نشود[ميدواريم از طرفين مالحظه و اقدامی ا«. مشکلی است
تصور ميکنيم آمدن شيخ به طهران را «: وزيرمختار ايران ميگويد» .را مشکل کند

مستدعی است نظريه دولت را . شايد برای دولت هم بهتر است. ميشود بهتر قبوالند
.) ١٣٠٣- ٥٢- ٢- ٥٨همان،  - (» .فوراً به تلگراف اطالع دهيد تا مجدداً مذاکره شود

)۴۴  (  
 

  ۵ –سند 
 

 نامه نخست وزير انگليس به شيخ خزعل* 
 

رمزی مکدانلد، نخست وزير انگليس در نام های خصوصی به شيخ خزعل نوشت 
بايد به آن جناب «. که فوراً دست از تدارکات نظامی کشيده با دولت مرکزی کنار بيايد

ايد به زودی لبريز شود و در رويداد هشدار دهم که کاسه صبر دولت مرکزی ش
  ) ۴۵(» .اسفبار مخاصمات، شما نبايد توقع هيچگونه همدردی از من داشته باشيد

  
   ۶ –سند 

 
 آخرين دستور انگليس به لورن درباره شيخ خزعل* 
 

بنابر اسناد موجود در وزارت امور خارجه انگليس، دولت انگليس در تلگرامی که به 
ره شيخ خزعل فرستاد، به او دستور داد که در تسليم شيخ سر پرسی لورن در با

لورن که اين روزها بر سر راه برگشت خود به . خزعل به رضا خان پافشاری کند
اين : ايران در بيت المقدس بسر ميبرد، درباره اين دستور چنين اظهار نظر کرد

ان حمايت کنيم و واقعاً به معنای اين بود که ما بايد از رضا خ«دستور دولت انگليس 
در آخرين مرحله دست از حمايت شيخ خزعل برداريم و نابودی کامل او را در 

اين جمالت بخشی از تلگرام سر پرسی لورن » .فراهم سازيم) خوزستان(عربستان 
.( به وزارت امور خارجه انگليس بود که امروز از بيت المقدس به لندن فرستاده شد
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و  ٥٣٣، صص ١٧، پ ١٣٠٣های سياسی، س  اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش
سردارسپه تصميم به مسافرت به خوزستان ] بود که[پس از اين اطمينان «.) ٥٣٤

تا نمايش تسليم شيخ خزعل و فتح خوزستان .) ٥٥٢، ص ١٧همان، پ ( »گرفت
 )۴۶.(اجرا گردد

 
   ٧ –سند 

 
 رضايت خاطر انگليس از تصميم رضا خان* 
 

ارجه، امروز با ارسال تلگرامی به اصفهان، رضايت مشارالملک، وزير امور خ
خاطر ازموند آوی، شارژدافر سفارت انگليس، را از تصميم رضا خان، مبنی بر 

شيخ خزعل، به اطالع رئيس الوزراء رساند  تعويق دو هفته ای عمليات نظامی عليه
در ورود سر پرسی لورن مطابق ميل حضرت اشرف به «و از قول آوی گفت که 

به مأمورين دولت انگليس در جنوب تعليمات داده ... مسئله خاتمه داده خواهد شد اين
شده، به شيخ خاطر نشان نموده اند که نبايد از طرف او و متفقين اش مبادرت به 

  )    ۴٧(» .اقدامات خصمانه جنگی بشود
  

   ٨ –سند 
 
 عذرخواهی شيخ خزعل: نتيجه رايزنی های لورن* 
 

مختار انگليس در ايران که اينک در خوزستان بسر ميبرد، سر پرسی لورن، وزير
شيخ خزعل را متقاعد کرد که تن به اطاعت دهد و با نوشتن نام های به رضا خان 

متن نامه شيخ . خود را مطيع دولت دانسته، عالقه اش را به گفت وگو ابراز نمايد
ه شيراز و رضا خان دو روز بعد، پس از رسيدن ب. خزعل در پاورقی آمده است

ديدن متن نامه، پاسخ شيخ خزعل را مبنی بر پذيرش اطاعت او به شرط تسليم قطعی 
  )  ۴٨. (اعالم کرد
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  ٩ - سند

 
  رضا خان، عروسک خيمه شب بازی* 
 

شارژدافر آمريکا، امروز در گزارشی به وزارت امور خارجه کشور متبوع خود، 
. بازی انگليس توصيف کردرضا خان را در قضيه خوزستان، عروسک خيمه شب 

موری، شارژدافر آمريکا، پيش از آن که از اطالعيه تسليم شيخ خزعل باخبر شود، 
کامالً روشن است که حتی اگر رئيس الوزراء خواهان و قادر به انجام «: می نويسد

اقدامی برای اين مملکت باشد، البته به شيوه نظامی، باز هم چيزی جز يک عروسک 
نيست که به خواست انگليسيها حرکت ميکند و جزئی از نقشه بريتانيا خيمه شب بازی 
ً پيروز اين جنگ خواهد بود، چرا که همواره شايسته . در جنوب است وی لزوما

  ) ۴٩(».اجرای برنامه های ايشان بوده است
  

  ١٠–سند 
 

 فضای سياسی تهران* 
 

روز با فرستادن ذکاءالملک، وزير ماليه و جانشين رضا خان در هيأت دولت، ام
تلگرامی، افکار عمومی را به واسطه حضور انگليس در مصالحه ميان دولت و شيخ 

از مسافرت حضرت اشرف به شيراز افکار «: خزعل مشوش خواند و نوشت
مشوش شده، مغرضين القاء شبهه ميکنند که با دخالت خارجی آشتی کنان به ضرر 

. هان برای جنگ تشريف خواهيد بردبعضی حدس ميزنند بهب. مملکت واقع خواهد شد
در هر حال تسکين و روشن ساختن . در مجلس هم ممکن است مذاکره و سئوال شود

افکار به نظر الزم ميآيد مستدعی است دستور کافی در اين باب مرحمت 
جرقه تشويشی که ذکاءالملک از آن ياد ميکند، پريروز با درج خبری ) ۴(».فرمايند

  )۵٠. (قول رويتر، زده شد در روزنامه ايران از
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 ١١ - سند  
 

 آمادگی دولت شوروی برای همکاری همه جانبه با ايران* 
 

سرتيپ امان هللا ميرزا، رئيس ارکان حرب کل قشون، امروز بنا به درخواست رضا 
در اين . خان با آتاشه نظامی و شارژدافر سفارت شوروی ديدار و گفت وگو کرد

و ارسال فشنگها مذاکره شد و شارژدافر تحويل فشنگها را مالقات درباره خريد توپ 
منوط به حل و فصل موضوع شيالت دانست که بايد از تصويب مجلس شورای ملی 

اهميت همراهی دولت شوروی را در اين موقع «: امان هللا ميرزا مينويسد. بگذرد
قسم  شارژدافر اظهار داشت که دولت شوروی برای همه. خاطرنشان نمودم] حساس[

  )۵١(».همراهی، حاضر ولی دولت ايران استقبال نمی نمايد
  

  جمال صفری  
 ١٣٩۶اسفند   –فرانکفورت 
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   :توضيحات و مآخذ

  
 -   مصطفی اميری  - مترجمين رضا مرزانی » ازقاجار به پهلوی « محّمدقلی مجد - ١ 

  ) ٢۵۶ – ٢۵٧صص  -   ١٣٨٩  - های سياسی  مطالعات و پژوهش   مؤّسسۀ: ناشر
ايران  - » مشير الدوله - مقدّمه و شرح احوال حسن  پيرنيا « باستانی پاريزی  -  ٢

    ٨٧ – ١٣٧٠ –چاپ پنجم  –نشر دنيای کتاب  - ١جلد  -   تأليف حسن پيرنيا   –باستان 
  ٢۴٩ص    - عّطار: انتشارات –جلد چهارم» حيات يحيی«يحيی دولت آبادی -  ٣ 

 – ١٣۶٢ –نشر ناشر –جلد دوم  - » يست ساله ايرانتاريخ ب« حسين مکی  -  ۴
   ٣۵٧ – ٣۵٨صص 

ص  – ١٣٩٠–نشر ثالث: ناشر» ناگفته های عصردو پهلوی«نجفقلی پسيان  -  ۵
٣٩٣  

شرح زندگاني من، يا، تاريخ اجتماعی و اداری دوره قاجاريه «عبدهللا مستوفی   -  ۶
  ۵٣٧ – ۵٣٩صص   -  ١٣٧٧ –نشر زوار   –» ٣جلد 

  
 معتمد التجار هيد رضا خان علترفن* 
 
و انتقادات او  یمل یدر مجلس شورا جانيآذربا ندهيمعتمد التجار نما یدنبال سخنران به

به  حايکه تلو - جنگ ريتوسط رضا خان وز تيپا گذاشته شدن اصول مشروط رياز ز
از طرف «خواست که  جانيآذربا یرضا خان امروز از حاکم نظام - آن اشاره کرد

» .مرکز مخابره شود هيو مقامات عال ديجرا به ليبه عنوان ذ یتلگراف جانيرباآذ یاهال
در «: کرد کتهيد نيچن جانيآذربا یحاکم نظام یرضا خان خود متن تلگرام را برا

از  زيتبر یوکال نيکه ا ميينما یم ديسابقه، مجددا تأک ضيتلگرافات و عرا بيتعق
 ميشناس ینم یندگيو نما تينها را به رسمانتخاب نشده و ما آ جانيطرف ما ملت آذربا

 یاهال ليآنها بدهند برخالف رضا و م] ناخوانا[ ميآنها اطالع ندار نييو ابدا از تع
مقاصد آنها ] ناخوانا[ باروحا و جسما جانيآذربا یبه عالوه ما اهال. است جانيآذربا

که  نديصادر فرما ديدر امر انتخاب جد یفور] ناخوانا.[ميستيموافقت نداشته و همراه ن
 خيو به تار ١٨١٨/ ١٨١٩تلگرام با شماره  نيا» .مييخود را انتخاب نما یقيحق یوکال
فرستاده  زيجنگ و فرمانده کل قشون به تبر ريوز یبا امضا ١٣٠١ زانيبرج م ١۴
  » .شد
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 به نقل از  ۴٠۵ص » جلد دوم ،رانيمعاصر ا خيروزشمارتار«یحسن فراهان (
  ) .٢، ص ١٢٣٢شم  ران،يروزنامه ا

  
  التجار معتمد محسن ميرزا** 

  
 اصفهانی، التجار امين شفيع ميرزا حاجی فرزند التجار معتمد محسن ميرزا 

 تجار از پدرش. تبريزاست در١٢٩٣ شوال ١٧ متولد آذربايجانی، به مشهور
 ميرزا وی، مرگ از پس. داشت سکونت استانبول در که بود ايرانی اول طراز
 انقالب از پس وی. پرداخت تجارت به و داد ادامه آنجا در را او شغل نيز محسن

 ماند؛ آنجا عمردر پايان وتا بازآمد زادگاهش به) ق ١٣٢٧ حدود در( مشروطيت
 برگزيده هم ملی شورای مجلس نمايندگی به و يافت تبريزعضويت ملی درانجمن

اهان بود كه از رجال موجه و مورد احترام مردم و آزاديخو معتمدالتجار[ .شد
آذربايجان را  یشمس ١٢٨٨در ارديبهشت ماه , تزاري یكه روس ها یهنگام

انجمن  یاين كميته از سو. عضو كميته واسزه بود یو, تهديد به اشغال ميكردند
بلكه از وقوع اين  هشاه انجام ميداد ك یبا دمحم عل یمذاكرات, آذربايجان یايالت

مردم تبريز  یبا خواسته ها یهنگام شاه یدمحم عل یول, نمايد یفاجعه جلوگير
 صغير استبداد دوران درو  .موافقت كرد كه سپاهيان روس از مرز گذشته بودند

يازده ماهه  یپس ازجنگ ها یو .رفت تاراج به تبريز در اش دارايی و خانه
دوره دوم  یهمشهريانش به نمايندگ یاز سو ،بخش مردم تبريز با مستبدين یآزاد

رابط بين انجمن , مجلس یانتخاب ميگردد ودر سمت نمايندگ یمل یمجلس شورا
معتمد التجار در اين اوان در تشکيل  ,.بود یمل یآذربايجان ومجلس شورا یايالت

  انجمن معارف بسيار کوشش کرد
بود  که به برجسته حزب دموكرات  او از ياران شيخ دمحم خيابانی و از اعضای  

. انتخاب ميگردد یمل یهارم مجلس شورامردم آذربايجان دردوره چنمايندگی 
 ١٣٠١) ميزان( مهر ١٢ در که دوره، همين در شمؤثر نطق التجار معتمد

 آذربايجان، در ويژه به کشور در قوانين نشدن اجرا و اساسی قانون نقض درباره
 سردار خان رضا سمت به را خود حمالت تيز لبه او. است مشهور کرد ايراد
. ساخت شکنی قانون و قلدری به متهم را او و رفت نشانه) جنگ وزير( سپه

 حسن سيد او از حمايت در. انداخت راه به صدايی و سر مجلس در سخنانش
 برشمرد را نظامی نيروهای اعمال از هايی نمونه) تهران مردم نماينده( مدرس
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 زورگوييها و شکنيها قانون اين ادامه صورت در که کرد تهديد را وزيرجنگ و
 هايی پيآمد مجلس از بيرون در آنان سخنرانيهای .شد خواهد برکنار و استيضاح

 را سپه سردار که طوری برانگيخت؛ آنان عليه يا له را برخی و شد سبب را
 مشروطيت، عصر رجال علوی،. (کند استعفا جنگ وزارت سمت از واداشت

 ،)الشعرا ملک( بهار ؛١۵۶ ص ،٣ ج يحيی، حيات آبادی، دولت ؛١١٠ ص
حسن (به نقل از).٢٢٩تا٢٢٣ ،صص١ايران،ج سياسی احزاب مختصر يختار

سايت تبريز ( و) ۴٠٣ص » ، جلد  دوم رانيمعاصر ا خيروزشمارتار«ی فراهان
 ) نيوز

دنيای اقتصادشماره »"خاطرات پرخطر"مصدق درمقام وزيرامورخارجه«- ٧
   ١٣٩۶/٠٣/٢٧تاريخ   - ۴٠٧١

پائيز  –انتشارات علمی  –ج افشاربه کوشش اير» خاطرات  و تألمات مصدق« -  ٨
١۶٢-  ١۶٣صص  – ١٣۶۵  

  )  ٧۵ص  – ١٣۶٠ –انتشارات نيلوفر  - » مصدق و تاريخ« بهرام افراسيابی   -  ٩
، فراهم »جمهوری خواهی در ايران، پيشينه ی تاريخی« ازکتاب الکترونيکی - ١٠

د خورشيدی چاپ ش١٣٨٣ميالدی ،  ٢٠٠۴کتاب سال .آورده ی ناصر رحيم خانی 
  به همت نشر باران ــ سوئد

  ٣٠٠ – ٣٠١صص   - جلد چهارم » حيات يحيی«يحيی دولت آبادی - ١١
  

  سيانگل رمختاريمعاون وزارت خارجه با وز داريد* 
 

به عهده دارد،  نهيکاب ليتا تشک زياداره دولت را ن نکيجنگ که ا ريخان وزرضا
در تهران  سيگلانرمختاريلورن وز یمعاون وزارت امور خارجه را نزدسرپرس

 افتيهزار تومان مساعده، در ٣٠٠گرفتن : فرستاد و دو خواسته را مطرح کرد
از محل  رانيو ا سيشرکت نفت انگل اي یاز بانک شاهنشاه انهيماه یمساعده ها

موضوع به عهده  نيدرخواستها گفت ا نيلورن درپاسخ ا. رانيا ینفت ازيحق امت
معاون . انم بانک را تحت فشارقراردهمتو یدولت من نم نبودبانک است، امادر

داده نشود،  یاري رانياظهار داشت اگر به اداريد نيوزارت امور خارجه در ا
 نيا«: هم گفترمختاريوز. قرار خواهد گرفت یا دکنندهيناام تيکشور دروضع

قطعا  کهباشد  یم رانيا یدرپ یپ یبار دولتها بتيمص یاستهايس یمنطق جهينت
 یلورن خالصه ا» .کند یملزم نم رانيکمک به ا یرا برا ريبک یايتانيدولت بر
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 یاز بررس یخوددار«: آن نوشت انيرا به لردکرزن فرستاد و در پاداريد نيازا
 یمال تيمطمئنا وضع. کند عيدولت را تسر ليممکن است تشک شنهاداتيپ نيا
 تيوضع نياست که مبادا ا نيا من یتنها نگران] و[است؛ دکنندهيناام رانيا

عناصر  نيرفتن آخر نيوهمراه او منجربه ازب] خان [منجربه سقوط رضا
حسن فراهانی  )خرداد ١٢: ک. ر( ».کشورشود نيثبات درا] جاديا[مؤثر

  . FO E 5470 /7 /34 -  ١٣۵ص  »دوم جلد ،  روزشمار تاريخ معاصر ايران«
  

 پرداخت مساعده به رضا خان یبه بانک برا ميرمستقيغ هيتوص* 
 

 کشور مختار ريوز یابرازنگران یدرپ سيپادشاه انگل یالفورمشاورالب کنت
لورن، نسبت به سقوط رضا خان در صورت عدم  یسرپرس ران،يمتبوعش درا

من به اطالع «امروز به لورن نوشت که ) خرداد ۶: ک. ر(مساعده  یاعطا
 ريوز هبا دادن مساعده ب یاسيمشکل س چيرسانم که ه یم] یشاهنشاه[بانک 
باره  نيتواند درا یم سيکه دولت انگل نيخود ندارد؛ وا ديبه صالح د جنگ
  . FO E 5585 /7 /34  - ١۴۶ ص -پيشين   -» .ردينپذ یتيمسئول

  
 سهايانگل یجنگ برا ريوز ینوکر* 
 

جنگ  ريدر مورد رضا خان وز رالدولهيامروز در گفت و گو با بص احمدشاه
 سيجنگ به نقشه سفارت انگل ريمات وزتمام رفتار و اقدا« نديگويکه م نيگفت ا

 ريکامالً مطلع و مستحضرم که وز. ستيو پنهان ن دهياست، بر خود من هم پوش
در ادامه به  یو» .دهديآنهاست او انجام م ليهر چه را که م. جنگ نوکر آنهاست

که قدرتش از  دهيرس يیجنگ به جا رياآلن کار وز«: گفت رالدولهيبص
 روابط سال دو رضا، الدوله، بصير هروی( .است» شده رشتيهم ب نشاهيناصرالد
 نشر تهران، تفرشی، مجيد کوشش به شوروی، سفارت در شاه احمد محرمانه

حسن فراهانی و نگاه کنيد به ) .١٣٤تا  ١٣٢صص .١٣٧٢ ايران، تاريخ
  ٣۶٧ص  -»  جلد سوم ،  روزشمار تاريخ معاصر ايران«
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من، يا، تاريخ اجتماعي و اداري دوره  شرح زندگاني« عبدهللا مستوفی  -١٢
  ٥٦٦ – ٥٦٧صص  –» ٣قاجاريه جلد 

 –جلد دوم » تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران« ملک الشعراء بهار  – ١٣
   ٢٧ - ٢٨صص   - ١٣۶٣ –انتشارات امير کبير 

 ٢٩ص  - پيشين  - ١۴
 ۵۴ – ۵۵صص  - پيشين   - ١۵
 ٣۶ -    ٣٩پيشين    - ١۶
    ٢۵٩ -   ٢۶٣صص   –»قاجار به پهلوی از« دمحم قلی مجد  – ١٧
هللا سيف  خاطرات دكتر نصرت» آيينه عبرت، « هللا سيف پور فاطمی،  نصرت -  ١٨

    -  ١٣۶٨ –چاپ لندن  –انتشارات جبهه ملّيون ايران   - پورفاطمی، جلد اول 
      ٣۴۵ص
 گرد آوری  و تأليف - )جامعه و دولت درعصر رضا شاه (» تجدّد آمرانه «  - ١٩

 ١٣٩١ –چاپ سوم  –انتشارات ققنوس    - ترجمه مهدی حقيقت خواه  –تورج اتابکی 
  ۶۵ - ص –

درس ها و يادداشت های روزانه شهيد سيد حسن مدرس در (گنجينه خواف  -  ٢٠
  ٣۵ص  -   ١٣٩١  - طهوری: ناشر- نصرهللا صالحی : نويسنده) تبعيد
  ٣۶پيشين، ص   - ٢١
  ۶۴پيشين، ص   -  ٢٢
 -  جانزاده علی  اهتمام به – ١ جلد »ايران رجال  اسیسي خاطرات« -  ٢٣

  ٢٣٦   ص – ١٣٧١ شهريور  – جانزاده انتشارات
کامل آن در  سايت هما (  سايت خانم هماناطق  - »روحانيت « خانم هما ناطق  -  ٢۴

  ) ناطق
http://www.homa-nategh.net/index.html  

جنبش های دينی ايرانی درقرنهای دوم وسوم هجری « دکترغالمحسين صديقی - ٢۵
    ١٩ -  ٢٠صص  – ١٧٢ –شرکت انتشاراتی پازهنگ  - »

    ١٣٨٧ارديبهشت ٧ - سايت تابناک -  ٢۶
 – ١٣۶٢ –نشر ناشر –جلد ششم » تاريخ بيست ساله ايران« حسين مکی   -  ٢٧

   ١ -  ٢صص 
سردارسپه و فروپاشی دودمان «غالمرضا وطن دوست  آصفی رامهرمزی و   -  ٢٨

  ١٧٢تا  ١٦٩، صص  ١٩٨٣ –قاجار،  انتشارات نويد 
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اسناد علنی شده دولت آمريکا، « گفتگوی عبدهللا  شهبازی  با دکتر دمحمقلی مجد   - ٢٩
 - » بايکوت در حوزه تاريخنگاری معاصر ايران –تاريخ پهلوی، و البی سانسور

 ١٨۵ -  ١٨۶، صص ١٣٨٢، بهار ٢۵ر ايران، شماره فصلنامه تاريخ معاص
  ١٩٣-  ١٩۴صص  –پيشين  – ٣٠
 ١٣٨٧/١٠/٢٣  -  ١٧١١: نشريه دنيای اقتصاد شماره  -  ٣١
» خصوصيات اخالقی و فضيلت های انسانی  دکتر دمحم مصدّق« جمال صفری   - ٣٢

   ۶٠ -  ۶۵صص  – ١٣٩۴اسفند فاطمی ،  –انتشارات مصدق  - 
»  ٢جلد )سال ادب فارسی ١۵٠تاريخ ( از صبا تا نيما «ر کتاب يحيی آرين پو – ٣٣

     ٣۶١ – ٣۶٢ –صص   -  ١٣٧٢چاپ هفتم،   –زّوار : ناشر - 
 ١٩۶٣ –نشر ناشر  –م  جلد سو» ساله ايران ٢٠تاريخ «حسين مكی در  كتاب  -  ٣۴

 -  ٩٢ – ١٠٧ (  
 - همشهری سايت روزنامه  - »ماجرای قتل ماژورايمبری«عبدهللا شهبازی   -  ٣۵

    ١٣٨۵  مرداد  ٩دوشنبه 
مدرس در نطق خود در مجلس شورای ملی نقل از صورت مذاكرات مشروح  -  ٣۶

  ١٣۴٢ذيحجه ٢۶برابر١٣٠٣اسد  ٧مجلس مورخه 
   ٣٠۵ – ٣۴١، صص » از قاجار تا پهلوی«نگاه کنيد به فصل هشتم   -  ٣٧
موسسه : نشر»روزشمار تاريخ معاصر ايران جلد چهارم«حسن فراهانی  -  ٣٨

   ٩ص  – ١٣٨۵مطالعات و پژوهشهای سياسی، 
، نوشته دکتر باقر عاقلی، ١کتاب شرح رجال سياسی نظامی معاصر ايران، ج  -  ٣٩

   ۶١٠ص  -   ١٣٨٠انتشارات گفتار با همکاری نشر علم، 
  ٢٣١ – ٢٣٢، صص  ١٣٢٣ - » زندگانی من« احمد کسروی  - ۴٠
سياسی ايران و انگليس در دورۀ رضا  تاريخ روابط« دکترعلی اصغر زرگر -  ۴١
. ١١٣، ص . ١٣٧٢ –، انتشارات پروين و انتشارات معين - ترجمۀ کاوه بيات » شاه 

 FO -   ١٣٠٢يبهشت دار ٣١/  ١٩٢٣مه  ٢١به نقل از نامۀ  لورن  به کرزن ، 
371/ 9024.   E6353/77/34.     

 – ۶٠٨ صص ،  »دوم جلد ،  روزشمار تاريخ معاصر ايران «حسن فراهانی  -  ۴٢
۶٠٧  

  ١٠٩ص،  »، جلد سوم روزشمار تاريخ معاصر ايران «حسن فراهانی   -  ۴٣
؛ اسناد مؤسسه مطالعات ٢٣٢تا  ٢٢٣، صص ٢مکی، تاريخ بيست ساله ايران، ج * 

لورن در تحليل «. ٥٦١تا  ٥٥٤، صص ١٨، پ ١٣٠٣و پژوهش های سياسی، س 
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حمايت از حکومت قدرتمند مرکزی و : ندخود انگليس را در مقابل دو گزينه می بي
واگذاری اموری که در ايران با تصدی انگليس اداره ميشوند به اين حکومت و يا 
ادامه شرايط فعلی، يعنی کنترل امور مؤثر در منافع انگليس از طريق عوامل محلی؛ 
 در ادامه او با عنايت به اينکه رضا خان عليرغم نداشتن اطمينان کامل به انگليس
تاکنون به اين کشور دروغ نگفته است و از سويی انگليس را عاملی برای اتحاد در 

 FO E(» .مقابل روسيه و ترکها می بيند، گزينه نخست را پيشنهاد ميدهد
6353/77/34 (  

حسن نگاه کنيد به ، »  ١٣٠٣.- ٥٢- ٢- ٥٨اسناد وزارت امور خارجه،   « -  ۴۴
  ٣٣٣ص  »، جلد چهارم  روزشمار تاريخ معاصر ايران «فراهانی 

   .٧٠، ص ...لورين، شيخ خزعل و پادشاهی - ۴۵
  ٣٧۴   ص  »، جلد چهارم  روزشمار تاريخ معاصر ايران «حسن فراهانی    - ۴۶
  ۴٠٨ -   ۴٠٩ صپيشين ، ص - ۴٧
   ۴١٧پيشين، ص    - ۴٨
  .٣٢٢ ص ،...»پهلوی به قاجار از« دمحم قلی مجد،   -  ۴٩
  ۴١٧، ص  »، جلد چهارم  يران روزشمار تاريخ معاصر ا«  -  ۵٠
 ص ،١٧ پ ،١٣٠٣ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد   -  ۵١

٦٣٦.  
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 فصل اول 

   
   قدرتستون و پايه های فعاليت رضاخان در تحکيم کردن 

  
به  ازقاجار« مجد یازکتاب محّمدقل» اسناد وزارت امورخارجۀ آمريکا«براساس

مت ديکتاتوری رضاخان باحمايت انگليس وتوافق روسيه شوروی حکو  »  یپهلو
» انگليس و روسيه شوروی«برسرکارآمد، درقبال آن رضاخان قول دادکه منافع 

را تضمين کند وترکيب کابينۀ وی بيانگرتمايالت وخواسته های هر دوسفارت 
  : درزيرمی خوانيد  می باشد که 

کرد؛ يک  اعالم  از وزارت جنگ  استعفای خود را١٩٢٢اکتبر ٧رضا خان در  
به کودتا ،رضاخان دست١٩٢٣خود،درنهم اکتبر»استعفای«سال بعد ازپس گرفتن

جنگ  وزير «:رياست وزراتکيه زد برمسند١٩٢٣اکتبر ٢٨زدودر   ]يی ديگر[
مراحل قانونی، قوام السلطنه،رئيس الوزرای پيشين را  درنظرگرفتن  بدون 

 شماری ازافرادبرجسته نيز دستگيری  است؛  دستگيرکرده وبه زندان انداخته
کند  داردکه ثابت می  وزيرجنگ مدّعی است که مدارکی عليه او. انتظارمی رود

ل بسياری براين عقيده اندکه اين ابا اين ح. قوام درصدد توطئه بوده است
 سرنگون کردن دولت وحاکم کردن ديکتاتوری بر بهانه ای است برای  تنها 

، ١٩٢٣اکتبر ٩روزدوشنبه، ازظهر بعد) ١(».است سياروخيم اوضاع ب. کشور
به وزارت  ازدستگيری قوام، اورا  قّزاق ها منزل قوام السلطنه را محاصره وپس 

را می نويسد،  يک هفته بعد، زمانی که کرنفلد گزارش خود . جنگ منتقل کردند
ودتای پس از ک حوادث  تکرار ترس از. همچنان دربازداشت به سرمی برد وی 

های فراوان، باعث شد که جّو متشنّجی برشهرحکم   ودستگيری ١٢٩٩   سّوم اسفند
چنين که به قوام نسبت داده شده  کند که اتّهام توطئه  کرنفلد اذعان می . فرما گردد

   :است به نخست وزيری  است، تنها بخشی ازنقشۀ رضا خان برای رسيدن 
رسيده است، مجازات تعيين شده  براساس گزارش های موثّقی که به دست ما

تبعيد ازايران ومصادرۀ بخش قابل توّجهی ازاموال : است  برای قوام ازاين قرار
قوام هيچ پايه واساس درستی   من کامالً مطمئن هستم که اتّهام وارده به . وی

ً متناسب با . ندارد ونابجاست خواسته   اّما مجازاتی که برای وی تعيين شده دقيقا
  اکتبر، مرا به گفتگوی ١٣شاه،يکشنبه بعدازظهر،.شه های وزيرجنگ استها ونق
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دعوت کردوبه من گفت که وزيرجنگ می کوشد به هرنحو ممکن پس   کوتاهی 
از آنجا که وی . به مقام رياست وزرا دست يابد  ازسرنگونی دولت مشيرالدوله، 

 هرگونه مانعی را، ازسر  ايد، لذا سعی می کنداميدواراست به هدف خوددست ي
ايران به شدّت ازنداشتن رئيس الوزرايی کارآمد رنج می . راه خودبردارد

مستوفی الممالک، :اکنون تنها سه تن ممکن است متصدّی اين مقام شوند  . برد
ازآنجا که مجلس چهارم در آخرين اقدام خود، کابينۀ   . مشيرالدوله وقوام السلطنه

نظرمی رسدکه شاه تا زمان   بعيدبه  ردّ صالحيت کرد، ستوفی الممالک رام
مشيرالدوله هم   . اورا به عنوان رييس الوزراانتخاب کند تشکيل مجلس پنجم،

بنابراين تنها کسی که به . کمترين اشارۀ وزيرجنگ باعث استعفايش می شد
کافی بود؛ وزير  وهمين، برای ازميان برداشتن دليل.آمد قوام بود  حساب می 

 ً با اين کارهم شاه ومشيرالدوله را مرعوب   جنگ نيزهمين کار را کرد؛ ودقيقا
اموال قوام می توان    دررابطه با مصادرۀ . کرد؛ و هم به آرزويش دست يافت

که    گفت که ازمدّتها قبل رضاخان درفکراين کار بوده است؛ حتّی پيش ازآن 
با توّجه به اينکه وزيرجنگ همۀ . اوراکشف کننددوستانش توطئۀ قوام عليه جان 

راازطريق اّخاذی وزورگيری به دست آورده، بدون شک    ثروت هنگفتش 
به خود اختصاص   ازاقوام می گيرد،  اموالی راهم که دادگاه به عنوان جريمه 

  )٢( .خواهد داد
ند وبه همانطورکه مرنفلد پيش بينی کرد،  قوام به شرط اينکه ايران را ترک ک

هيچکس درمورد « پس از تبعيد ) ٣. (اکتبراز زندان آزاد شد   ٢٢اروپا برود، در
ميان نياورد وماجرا کامالً   توطئه ای که به قوام نسبت داده ميشد سخن به 
همانطورکه ) ۴(».رفت فرو فراموش شدواصل ماجرا درهاله ای ازشّک وترديد

  :دّت ازرضاخان می ترسيدکرنفلد برمی آيد، مشيرالدوله به شازنوشتۀ 
سياستمداران ايران است که می توان ادعای  اگرچه ازمعدود  مشيرالدوله «

کند،اّما به شانه خالی کردن از زيربار مسئوليت    پاکدامنی و با فرهنگی  شرافت و
کردن اوهم ممکن است ناشی   اين مسامحه ودست به دست . نيز شهرت دارد

. شود  بدترمی  وزيرجنگ روزبه روز و بط اوروا. ازهمين شکست اخيرباشد
اقدام . وزيرجنگ درعمل ديکتاتورمطلق ايران است وهمۀ اموررا در دست دارد

زندانی کردن بدون محاکمه قوام، به شدّت به اعتبار و حيثيت کابينۀ   اخير وی در
 الدوله آشکارا ازگرفتن تصميمی  قاطع  دراينباره  مشير. فعلی لطمه زده است

 )۵( ».دارد همه وا
شب  گذشته رئيس « : ازکارکناره گيری کرد ١٩٢٣اکتبر  ٢٢مشيرالدوله در

وزير جنگ . تقديم کرد که مورد پذيرش شاه قرارگرفت  الوزرا استعفای خود را  
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وسيله ای برای فشار آوردن به شاه   ازسوی انگليسی ها حمايت می شود، ازهر 
گوتليب نيز در )۶( ».زيری منصوب  کندرا به نخست و استفاده می کند تا او

کامالً « :اکتبر،چنين اظهارنظرمی کند ٢٢کناره گيری مشيرالدوله در مورد
 ».که رضا خان ، وزير جنگ ، به رياست وزرا منصوب می شود  روشن  است 

به منصب رياست   ]خان [    رضا «:قراراست  اکتبرازاين  ٢٩تلگرام کرنفلد در) ٧(
شاه  درچهارم نوامبرعازم   . وی هنوز تشکيل کابينه نداده است .وزرا دست يافت

هرگزموفّق     رضاخان همواره مورد حمايت بريتانيا بوده است، اّما.اروپامی شود
تا وقتی  که روس ها مخالف نخست .... نشده بود اطمينان روس ها را جلب کند

. ايستادگی کند شاه به خوبی توانست درمقابل فشارهای وی. اوبودند  وزيری 
ها وی کامالً  آماده بود هرگونه  تضمينی  که   برای ازميان بردن اين مخالفت 
 )٨(  ».روس ها  مطالبه کنند ، بپردازد

من کامالً مطمئن هستم که رضا خان ديروز به « : گوتليب دراين باره می نويسد
حت رياست رفت تا ايشان را متقاعد کند برای تشکيل کابينه ت  سفارت شوروی 

شوروی نيز به دو شرط حاضرشدند از وی   و مقامات خود، از وی حمايت کنند 
کابينه خود کند؛ دّوم ،   اّول اين که چندين تن ازمليّون را وارد . حمايت کنند

رضا   گفته می شود ... منافع روسيه درشمال ايران را کامالً تضمين و قبول کند
کرنفلد درنوشته های  )٩(»...رداده استخان به هردوی اين خواسته ها تن د

دراين زمينه می دهد و همانطورکه پيش ازاين ذکرشد،    خود توضيح بيشتری  
اگرشاه « :مشيرالدوله استعفا داد  پس از تبعيد قوام السلطنه به دست رضاخان، 

ندارد،  وزير   نمی دانست که سفارت روس به نخست وزيری رضاخان رضايت 
وزيرجنگ نيزبه هرطريق برای مصالحه با . عجله نمی کردجنگ درکارخود 

زمانی که شاه متوّجه شد هيچ قدرت  . روس فرصت را از دست نمی دهد  سفارت 
رضاخان را به رياست   اکتبر ٢٨کند، تسليم شد و  خارجی ازاو حمايت  نمی 

 برای معالجه  کشور را به مقصد   وزرا منصوب کرد ودرهمين زمان اعالم کرد 
 )١٠( ».اروپا  ترک  خواهد کرد

مطالعۀ سوابق  اعضای « :رضاخان کابينه خودرامعّرفی کرد١٩٢٣اکتبر ٢٩در
 های انتخاب رئيس الوزرا راکامالً روشن  می سازد وشّکی  در  کابينه، مالک 

است که وی اميدوار است هر دو سفارت   آشکار . اين زمينه باقی  نمی گذارد 
. خواستۀ خود برسد  ؛  دو قدرتی که به او کمک کردند به را از خود راضی  کند

عنوان  مديرالملک،يکی ازدوستان کامالًشناخته شدۀ انگليسی ها،به تازگی به
از سوی ديگر، . معاونت خوار و بار در وزارت ماليه برگزيده  شده استرئيس 

دمت خود ذکاءالملک گرايش داشته  باشند؛  وی در دوران خ  روس ها احتماالً به 
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وزيرخارجه، خوش خدمتی خود را به   درکابينه مستوفی الممالک به عنوان 
باخواهرعباسقلی نّواب   ]جم  محمود      مديرالملک».روس ها برهمگی آشکارساخت

برای مدّت   عباسقلی مشاوردّوم سفارت انگليس است که «ازدواج کرده است؛ 
 ]١[ )١١( ».نگليس درآمده استزيادی به اين سفارت خدمت کرده وبه تبعيّت ا

  
   حمله مجلس بسردار سپه

   
و  یتعد «:براين نظراست »من یشرح زندگان  « درخاطراتشعبدهللا مستوفی 

، همچنان یعموم یركارهايه او درسايرو یتجاوزات سردارسپه، و مداخالت ب
 ن مجلسيخود بمتحصن یاست وزراينكه قوام السلطنه، در بدو ريادامه دارد، با ا

را موقوف خواهد كرد، نتوانسته بود  یب حكومت نظاميوعده كرده بود كه عنقر
دكتر  یسهل است، بعد ازاستعفا. ديسردارسپه رامتقاعد، وبوعده خود وفا نما

ز و يدر تبر. انيآنجا بنظام یالتيا یجان، و رجوع كارهايالت آذربايمصدق از ا
كه رسما يگذشته ازجاهائ. اعالم شد یحكومت نظام الت هم،ين ايا یرشهرهايسا

برقرار  یكه پادگان نظاميه محلهائيان دركليداشت، رفتارنظام یحكومت نظام
بود،  یقشون خارج یه روسايزومانند رويرآميبود، نسبت بحكام محل خشن وتحق

 یكه بحقوق آنها تخط یمردم. كه مملكت را بقهروغلبه تصرف كرده باشند
می  دولت هم كه مراجعه یوبعمال قلم چگونه تعرض نداشته،يشد،قدرت ه یم

 .دنديديتر م چارهي، آنها را از خود بکردند
از  یكيا بعدتر، كه دراصفهان ين اوقات بود يست، در هميحاالدرست نظرم ن

اش بدش  هيرهمسايش آخوند فقيدارد، از ر یپيه سرتيخرده افسران كه امروز پا
وارخود، آخوند را احضار، و له استيفات بوسيچ مقدمه، و تشريآمده بود بدون ه

وار   وانهين عمل ديباالدست، ازا یكه رؤسا نيده بود، بدون ايش اورا تراشير
 . ده بعمل آورنديش برياز آخوند ر یا هيا ترضيبكنند،  یا ، مؤاخذهیافسر متعد

ه، بمحبس رفته و يپهن كردن استقالل خود در نظم یدر مركز، سردار سپه برا
ن را ياز عابر یبعض یكرد، و حتيموضوع م یمشاجره ب یه سوئديس نظميبا رئ

گرفت و مردم را كه از خدمات ياز احترامات الزمه، بباد شالق م یبگناه كوتاه
رنجانده و يسبب از خود م یشناس باشند، ب خواستند حقياو در امن كردن كشور م

با مردم  یان با تكبر و تبختريان نظاميد، و آقايتراشيان دشمن ميخود ونظام یبرا
ل اعمال، از ين قبير ايهم، نظ یدر دوره سلطنت پهلو یكردند كه من حتيرفتار م

ن قماش ين عهد استبداد هم، از ايمردم كه دردوره سالط. ام دهيشاه كشور نشن
 .ر مانده بودند كه بكدام ملجأ پناه ببرنديده بودند، همه مات و متحيتجاوزات ند
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 ١٣٢٠ور يش و كم و با شدت و ضعف تا شهري، بینظام یه باالچاقياگرچه رو
ن روزها رواج يچ دوره، بشدت ايدره یول دات بود،يدرافسران ارتش،ازعا

ن روزها با هرخرده يكه درا بود حصول چه مقصود یدانم براينداشت، ونم
. یافتي یش برفوق الذكرمير افسررينظ یزي، اوراچیداشتيكه صحبت م یافسر

خواستند تصرف يسواد نبودند، ميب یان كه جز مشتيآقان ين بود كه ايازهمه بدترا
منطق، . هم بنشانند یچهل اندر چهارخود را بكرس یدر معقوالت كرده، وحرفها

 .آور بود خنده یعاد یآنها در ضمن صحبتها یمنطق یا بهتر گفته شود بي
سم كه ينوينجا ميدرا ن مقصوديا یها را بطورسربسته واجمال، برا ن جملهيا

ن پنج شش ساله يعامه را نسبت بخود، درا یاعتنائ یافسران امروز،سبب ب انيآقا
ّ در قلوب مردم ير آذربايردرك كرده، و حاال كه بعد ازخدمت اخياخ جان، بحمد

، یاند، قدر نعمت حسن توجه عامه را،نسبت بخود بدانند و از تعد باز كرده یجائ
ند، و كامال درخاطر داشته يانم ینسبت بخلق خدا، خوددار یو باالچاق یو تخط

 .كه دست آنهاست، مال ملت است و آنها هم نوكر ملتند یا باشند، كه اسلحه
ده، يدوره رس سوادآنيرسم خدمت سرلشكران بينجاهاكه ميخواستم بايمن م

خدمت . ان درحافظه دارم، كامال بقلم آورمين آقايكه ازرفتارا را یهائ خاطره
كشم، تا يفعال قلم درم. ن كاربازداشتين، مراازاجايرارتش در واقعه آذرباياخ
 .ه ازچه قرار خواهد بودينم رفتار شما بزرگواران در آتيبب

 یوكال برضد سردارسپه شد و ین طرزرفتارموجب غرولند عمومي، ایبار
  سرلشکر ديدسعيبرادرشه(زيل تبريمعتمدالنجار،وك.خواه مجلس رابصداآورديآزاد

 :راد نموديل را درمجلس اي، نطق ذ١٣٠١زان يم ١٢در) ینيمحمود ام
  

   نطق معتمد التجاردر مجلس
  

ت و آنهمه يسال مشروط ١٧آورو باعث تأسف است كه پس از ننگ یليقة خيحق
م كه در عوض اصالحات يداده شده، مجبور شو یها، كه در راه آزاديقربان
  .ميت كنين،شكايرقواني، واجرانشدن سای،از نقض قانون اساسیاساس

ض ين عرايبعرض ا ، وواداریرسد ما راعصبانيجان ميكه ازآذربا یخطوط
  .است نموده 

جان سابقا بعرض مجلس يآذربا یايقضا یا كه راجع بپاره یضيدر ضمن عرا
الت عرض، و ضمنا درخواست كردم، يه اوضاع آن ايهم ازكل یدم شرحيرسان

 یف توجهاند، عط ن ملت منتخب شدهيحفظ حقوق ا یندگان محترم كه براينما
م، يآمد یت ذوق وشوق ميم بانهايجان كه بقصد تهران عازم بوديازآذربا. نديفرما
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جبران مافات  یان، برايم، بمجرد تشرف درمحل، با مساعدت آقايكرد یال ميو خ
م، يا نمدت كردهيكه درا یمتأسفانه بعد ازورود ومطالعات .م كرديخواه یاقدامات

 و یواركان آزاد اسكه باس یت وحمالتمملك یم نسبت بامورات اساسينيب یم
 ندگان محترم توجهينما شود،مجلس ساكت ويتخت مين پايت،درايمشروط

ات شده و يمجلس تمام صرف جزئ یبها جلسات گران نديفرما ینممخصوصی 
 .شوديندگان تلف ميمت نمايقياوقات ذ

را  خودشان یها نقطع دركارو اتصاال نقشهيواستقالل مملكت، ال یدشمنان آزاد
ت يمشروط بساط.ماندونه دستار یرسدكه نه سرميم یبا روزيدهندوقريتوسعه م

 .برنديشود، سهل است، استقالل مملكت را هم ميده ميكه برچ
. ن باشمين و ظنيدهد، كه نسب باوضاع حاضره بدبيه بنده را حق ميبات حاليترت

گهبان است، دلسرد، شاه كه حافظ و ن ین اساسيو ناظر قوان یمجلس كه حام
، یفيتكل یگران، در حالت بيت است، در خارج، ديواصول مشروط یقانون اساس

كند، يآنها كار م یشان در مجلس است و برا لينكه وكيال اين بخيو موكل یاهال
ك مرتبه ملتفت خواهند يجه اقدامات منتظر نشسته، ينت یرفته بفراغت خاطر، برا

ر پا انداخته ينقدر زيا ینون اساسكه قا یمادام. شد كه خاك بر سرشان شده است
م؟ يكنيم یك ین را برايشود، ما و شما وضع قوانيده نميازاو د یشده و ابدا نشان

د، درخارج، يفرمائ یآن خواهد بود؟ مگرمالحظه نم یئت دولت مجريوكدام ه
كه  یاند؟ بهرمحفل واجتماع ن مجلس، تا چه درجه موهون شدهيندگان واينما
 !كننديت ميان، شكايم، ازسكوت مجلس ومجلسيكنيمالقات م م،وباهركس كهيرويم

ده، از وضع مجلس يم، خطوط متعدد رسيا ن مدت كم كه وارد شدهيز، دراياز تبر
قة يم؟ و حقيسيبنو یچه جواب.كنندياند، و م ئت دولت استفسار كردهيندگان وهيو نما
ار اطالق ق و سزاويتوان،مناسب والياوضاع حاضره راقطعا نم. رت هستميدرح

 .ديد یك حكومت ملي
 یاتيعمل. است یو نگران یشانياسباب وحشت و پر یليشود، كه خيم یشاتينما

 یك، براينزد یليه خيشود،كه بنظر بنده، ممكن است در آتيدرمركزمملكت م
بندند، و  یبدون مجوزقانون جرائد را م. را متوجه سازد یمملكت وملت خطرات

نكه از يا یچرا؟ برا. زننديكنند، وميد وزجرميتبعف، حبس،يها را توق ران آنيمد
تهاواختالسها و يمأمور یوانتخاب اشخاص بدسابقه برا یوتعد كثرت ظلم

. ندينمايحت ميان را براه راست داللت ونصيد كرده، ودولتيگر، تنقيهزارمظالم د
 .شوند ین مينها،عوض اصالح احوال ومفاسدخودشان،متشبث به نقض قوانيا
می  اتخاذ یميندگان ملت،چه تصميخطرات متصوره،نما از یريوگجل یابرايآ

 .نمايد
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ا يآ. را دركار خود مسؤل كرده است یريم، وهر وزياعمال را تقس یقانون اساس
ندگان يان نمايكه آقا یمراعات سوگند یشود؟خوبست،برايت ميرعا نجا،يحاالدرا

اوقات  و وده،فرمصرفنظر یجزئ یكارها یازبعض اند،عجالتا ادكردهيدرمجلس 
ازقانون  .نديبفرما یخودشان راصرف مذاكرات مهمه اساس یزوپربهايعز

ها،  ها و در خانه خانه ك كتابچه مطبوع آن هم در كتابير ازلفظ و يكه، بغ یاساس
شد، همان خالف يكه در ادوار فترت م یهمان مظالم. ستين یگريز ديعجالتا چ

ن مظالم ونقض يشوند وايحاالهم م. شدنديها كه درآن اوقات مرتكب م یقانون
شود يمعلوم م. كنديه كرده، وميانقالبات درمملكت ته یبرا یهائ نهين، باز زميقوان

بات يترت. ميشه درزدوخورد باشيم وهميددرانقالب صرف نمائيبا ماها عمرمان را
است كه اتصاال  ین اساسيدرمراعات اصول قوان یدين القيو اوضاع حاضره وا

چه  یز، برايون تبريام تجدديق. شود یامها و نهضتها ميد قيث تولدرمملكت، باع
آور مملكت بود؟ كه  شان و اسفيت از اوضاع پرير ازعدم رضايا بغيبود؟ آ

 بكنند؟ ین اساسيكامل اصول قوان یخواستند دولت را وادار باجرايم
 یقانون اساس یاجرا یبرا یك قدميامورتجربه حاصل كردند؟ و یايا اوليآ

كردند؟ فرداست كه از كثرت  ین مملكت اقداميا یش اهاليآسا یا برايو شتندبردا
ن يشه اينطور هميشود، وبه ايامها ميز؛ قير نقاط مملكت نيازسا یظلم و تعد

راحت نخواهند  یشه مردم در زحمت بوده، رويمملكت در جزرومد انقالب وهم
زمامداران  ئت دولت ويهرچه زودتر به یمل یالزم است، مجلس شورا. ديد

مملكت را كه با خون  ین اساسين امور، جدا اخطار كند، كه قوانيوقت و مسؤل
ك از يل شده است مراعات، و هريرت تحصين با غيپاك جوانان وطن و مجاهد

. ت مشغول اصالحات بشونديارات خود، با جديوزراء دراداره وحدود اخت
ره سؤال و يه و غيداخله و مال یها ندگان بخواهند، ازوزارتخانهيان نمايحاالاگرآقا

 شنوند؟يا جواب مسكت ميند، آيبفرما یضاحياست
بشود  یستيشود كه نبايم یارات آنها مداخالتيرا، درحدود اختيز! ريده بنده خيبعق
 یكدولت مشروطه و حكومت مليسته يومرج است وابدا شا ن هم درواقع هرجيو ا

 .ستين
ت يل مشروطيبداد را سرنگون، وبتحصرق استيرت،كه جمع شده وبيان باغيرانيا

 خون ريزیوقطعا كاربانقالب و!رباراستبدادبرونديگرزيكنم دينائل شدند گمان نم
 .ديخواهد كش

 ینظام یها حكومت. دان ندهديبكند، وبانقالب م یا د مجلس چارهيتا زود است، با
ف يكه بوظا بوزراء تذكرداده شود و مرتفع بشود رنقاط،يسا و دازمركزيبا
ه، ين ماليكه باشد توسط مأمور ید، ازهرمنبعيبا ید دولتيگرمداخله نكنند عوايكدي
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د، يوزراء با. ب مجلس، بمصارف برسديبخزانه دولت واردواز آنجا مطابق تصو
د يدولت را با. ت خود، مشغول اصالحات باشنديارات ومسؤليك در حدود اختيهر

مملكت را نموده، و در  یسن اسايتذكر داد، و واداركرد كه جدا مراعات قوان
 .ندين موضوعه مصوبه از طرف مجلس مراقبت نمايقوان یاجرا

ت يومشروط ی،برضدآزادیا كات برجستهيك تحريراكه  یات كسانيدرمركزووال
رتم چطور يدر ح. ب و بمجازات برسانديدا تعقيند، شدينمايقلما و لسانا وعمال م

ن يت و قوانيا برضد مشروطعلن ن دولت مشروطه،يچشم مأمور شود، درجلويم
 .كنند یم یام و بدگوئيق یاساس

آورد؟ و يت درنميفه ناشناس را تحت مسئولين وظيطورمأمور چرا دولت آن
ن قدرت نفس ياست ومرتجع یزكه مهد آزاديد؟ درتبرينمايه نميمؤاخذه و تنب

 یشده كه بعض یجا طور دو ماه، وضع آن یكين يدن نداشتند، حاالدرظرف ايكش
ن يكنند و ماموريت ميومشروط یه قانون اساسيبرعل یتخورها، علنا نفوذهائازمف
آنجا  یشود حكومت نظاميمعلوم م. اند ساكت نشسته زنند، و ینم یابدا حرف یدولت
ها و  خواهان و مذاكرات آنيازاجتماع آزاد یريجلوگ یرنقاط فقط برايا سايو 

خواهان يلت ندارد، كه از آزادها، برقرار شده است و اال ع باالخره خفه كردن آن
د ين، در اظهار عقايمرتجع یند ولينگو خودشان را یبشود، كه حرفها یريجلوگ

ب و يز غريه چينين دوره تقنيقة وضع وكالت ما و ايحق. مضره خود آزاد باشند
 ین و هزاربين اندازه در مقابل نقض قوانيتا ا نطور ويد اياست ما نبا یمضحك

خونسردی   م،واوضاع حاضره را،با كمالياكت وصامت باشگر،سيد یهايگ قاعده
آن اصول  یونظارت در اجرا یراكه درحفظ قانون اساس ید قسمتيبا. مينمائ یتلق

م و يريشه در مدنظر بگياد شده است، همين موضوعه مصوبه ير قوانيو مواد سا
م يخ مفتضح خواهياال نزد خدا وخلق مسؤل و در تار و. ميفه خود عمل كنيبوظ

ه س الوزراء بيرئ یكه آقا با آن. شد و اعقاب ما را مورد طعن ولعن خواهند كرد
 ینظام یاند كه حكومتها قبل قول داده وتعهد كرده ین مجلس، چنديان متحصنيآقا

جدا  ین اساسياصول قوان یرامفتوح و دراجرا یتيووال یالتيا یرارفع وانجمنها
، یره حكومت نظاميكه دا تعجب وتأسف است، یبس یند جايمراقبت فرما

ك يچيد حق داد كه بهيا بمردم نبايآ. ابدييمملكت توسعه م ین نقطه شماليتاآخر
بخودگرفته است،كه  یبينان نكنند؟ مملكت ماوضع غريازاقوال دولت اعتمادواطم

شود يمعلوم م.ه كرديامروزه، تشب یايدن یازاشكال حكومتها یكيتوان بيچ نميه
. امروزه ندارند یاياز دن یخواب غفلت بوده وابدا اطالعدر یامورما بكل یاياول

ن چند روزه در تهران رخ ين اوضاع حاضره است، كه اتفاقات ايجه هميدرنت
 .داده است
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تخت ياگردر پا. ن مواقع استفاده خواهندكرديالبته دشمنان استقالل مملكت هم، ازا
. كننديم صحبت علنا یت وقانون اساسيكه برضد اساس مشروط یاز آنهائ

. دنديكش یرون نميها سرب غولهين ازبيات هم مرتجعياالت وواليشددرايم یريجلوگ
. ات، خوب نخواهد شديرواليتخت اصالح نشود، عادات واخالق درسايتا پا

در خاتمه . تخت محفوظ ماند، در اقطار مملكت هم محفوظ استيهروقت اساس پا
ن و راجع به اوضاع يمجلس مع از طرف یئتيكنم، كه هيشنهاد ميضم، بنده پيعرا

 .ف بكنندين تكلييحاضره مملكت با وزراء داخل مذاكره و تع
 ».ب، مملكت اداره نخواهد شدين وضع و ترتيو اال با ا

ن يو بدون اشاره بشخص مع یرا كه ناطق بطور كل یزهائيبرخاست و چ مدرس
 :ليشرح ذب. گفته بود، بهدف رسانده، تمام آنها را بسردار سپه منسوب داشت

 یبيك معايوجود یكي. نده محترم نمودند،مشتمل برچندفقره بوديكه نما یشاتيفرما
 !كه فرمودند یاده از آن حديز: ميكنيق ميبود كه همه تصد

دم و اگر ينرا نفهميكنند، بنده ايبمجلس م ینياظهار بدب ینكه فرمودند بعضياما ا
ام واغلب  ه كه من بودهينيدرسه دوره تقن. رحق استيهم باشد،بغ یزين چيچن
كه بمملكت كرده است، بنده  یل، خدماتين مجلس ازاول تشكياند ا ان هم بودهيآقا

ن يات مهم ايازعمل یكي. شده باشد ین خدماتيسابق چن یها كم سراغ دارم دردوره
كه  یقرارداد. ن مجلس رد شديمجلس، لغوشدن قرارداداست، كه بواسطه وجودا

 یمملكت مضربود، وآثارش تا موقع انعقاد مجلس باق یم، چقدربرايدانيهمه م
س يپل) التش عمال هستيتحم یبود ول یك كاغذيقرارداد  یاز طرف بعض. (بود

ومستشاركه تا موقع انعقاد مجلس،  یجنوب كه ازآثارمشئومه قرارداد بود، ملغ
ن مجلس بوده ينها تمام به بركت وجودايا. ديدرخانه من وشما وهمه بود، لغو گرد

 م؟ينكن یچرا خدمات را قدردان. است
ت ياند، اما عجالتا امن روزمشغول بوده شه شب ويگرهم كه هميد یو اما دركارها

 .ميستياست، كه اغلب ماها خوشوقت ن یدردست كس
د؟ ما يگوئيدرپرده سخن م د، ويزنين حرفها راميد ايشما مگرضعف نفس دار

ما قدرت . ميواهمه ندارچ ترس و ياز رضاخان هم ه. ميبرهركس قدرت دار
. ميضاح كنياست. ميسؤال كن. مياوريس الوزراء رابيم رئيم، پادشاه راعزل كنيدار

روند درخانشان يم .ميم،عزل كنيضاح كنين رضاخان رااستيوهمچن.ميعزلش كن
 .نندينش یم

ن صالح ييشما تع. ستديمقابلش با تواندينم زيچ چيكه مجلس دارد، ه یقدرت
  .ديبكن
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  قدرت دارد یزيهرچ مجلس بر

  
ع ين مجلس بودند وآن وقايكه درايانيآقا. كرورنفوس است یمجلس بمنزله س

هزار نفر  یرزا و ساالر الدوله، با سيم یل آمدن دمحم علياند، از قب دهيبزرگ را د
ن يكنم؛ مقاومت با ايبنده عرض م. ترسنديزها نمين چيگر ازاي، دیتا شش فرسخ

 .ن صالح را نمودييد تعينست كه بايكه هست ايزيرممكن است فقط چيمجلس غ
د منافعش يد، ديد سنجينها را بايهم دارد ا یداردو مضار یرجنگ منافعيوز یآقا
 یدهد وكارهايرمييمجلس،كه سلطنت تغ یا مضارش واال برايشتراست يب

ن صالح و ييد تعينيشما بنش. ندارد یرجنگ كاريردادن وزييكند، تغ یبزرگترم
 .ديفساد را بكن

 :كنم كهيحاال عرض م یض را؛ دراطاق تنفس بكنم، ولين عرايخواستم ايبنده م
 .ستيم كردارنيدوصد گفته چون ن

صالح وفساد . ستينها كارنيا. احسنت: ديزاده هم بگو ید حائريحه بخوانيال یه
اند  كرده یكه ازاول خدمات ن مجلس رايكنم ايس ميبنده تقد.ديد وعمل كنيرا بسنج

 .اند دهينرسان یرو الاقل ضر
كه طرف دولت است، دوهفته قبل عرض كردم، كه قوام السلطنه  یا اما درمسأله

. شودياند كه چند كس دعاشان مستجاب نم قدما گفته. ديد ازاوسؤال نمائياوريرا ب
اخراجش  یستينبودبا یاضرازاو یراوقتين كند درحق نوكرش زيكه نفريكس یكي

 .كند
مطابق  ینكه اوراهم وقتيبجهت ا.ن كنديفركه درحق زنش ن یهم كس یكي

. ميكنين ميم كه نفريهست یحاال،ماهم اشخاص. ديگوياش نبود؛طالق م  قهيسل
 .ميكنيحاال خودمان آن كار را م. كنندين ميم نفريگفتيشترها بآخوندها ميپ

ن مجلس يان در اياز آقا یليخ. ادتر استيز یليقدرت مجلس، درتمام مزاحمات خ
م يديشهر؛ ما نترس یهزار نفر آمد تا شش فرسخ یساالر الدوله با س یبودند، وقت

ت يبواسطه تقو یرين جلوگيم و ايكرد یريست نفر الت از آنها جلوگيو با دو
صالح  یدر مقابل ما كه برا یا چ قوهيم، هيما اگر اتفاق داشته باش. مجلس بود

 »ح است؟يصح«تواند عرض اندام كند يمملكت است، نم
و مضارش  ینست كه منافعش اساسيرجنگ ايده من درباب وزين عقيباوجودا

 .دمملكت گردديكردكه مضارش رفع شود، تامنافعش عا یسع یستياست با یفرع
شاتشان بواسطه حرارت فوق العاده يمدرس، درضمن فرما یآقا -س مجلسيرئ

 یكنم؛مطابق قانون اساسيفرمودند كه بنده گمان نم یشاتينسبت بمقام سلطنت فرما
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كه مجلس با  یدارد، و مذاكرات یحقوق یقانون اساس را سلطنت هم، دريز. باشد
 .كنديمقام سلطنت م

 .است یالبته موافق مواد قانون اساس
ن بود كه يستم و غرضم ايخواه ن ح داد كه منكر سلطان مشروطهيمدرس توض

 .ميداريو مشروطه باشد، برم یكه برخالف قانون اساس یهر سلطان
كه نطق معتمد التجار را تا  ین حاليد درعيز توجه دارد، كه سيزخواننده ع

شتر، از او، برضد ياناتش بيرد كرده، واز سردار سپه دفاع نموده است، ب یحد
 .طلبانه سردارسپه است مقاصد جاه

ت يدر اكثريانات مدرس، ليها، بخصوص ب ن نطقيها، كه ا معلوم است روزنامه
بود، از ترس واگذاشته  یبسردارسپه را كه مدتدند، از فردا صبح حمله يرا شن

 .د كردنديبودند تجد
با افسران حاضر  یزان را بمشاوره و تبانيزدهم وچهاردهم، ميسردارسپه روزس

ات گذرانده، وصبح روز پانزدهم، در محفل صاحبمنصبان يتهران وتلگراف بوال
ضد او شده بود، كه بريراد كرده، و بعد از ذكرخدمات خود، اقداماتيا یارتش نطق

ن، صالح يبنابرا. ندارند ین جز او هدفيدانسته و گفت محرك) ؟(ك اجانب يبتحر
حضرت شاه يقوابا اعل یاوازخدمت است، وچون فرمانده یريگ كشوردركناره

ن جمله، يازا بعد. خودرا بحضور ملوكانه عرض خواهدكرد یاست،استعفا
ظ انتظامات بافسران بعمل و حف یپرست هم درخدمت بدولت و وطن یهائ  هيتوص

 .آورده، بنطق خود خاتمه داد
، بر تعرض یمنصبان، كه سراپا مبن صاحب یم فرموده و دستوريحك یها جواب
د بآتش زدن يتشر و تهد یار و حتيدارود یباو در ترك خدمت، و واگذار یو تأس

ل داده شد، و سردارسپه يتحو یگريبعدازد یكي دن تهران بود،يوبخاك وخون كش
 یافت استعفايو در یپرست وطن ه سابق خوددرحفظ انتظامات ويبعد ازتكرارتوص

ان جمع كه بازهم مشغول همان الطائالت يتهران، برخاست وازم یحاكم نظام
 .خود بودند، خارج شده و بمنزل خود رفت

آمد، دستجات  ین تظاهرات ازطرف افسران خردودرشت بعمل ميكه ا ینيدر ح
ازجلو مجلس  یدرشهربگردش افتادند، ومخصوصا همگ كيقشون بااسلحه وموز

ان افسران بعمل يوزارت جنگ ازطرف آقا كه دريديگذشتند، تا تشرو تهديم
به  یان مستحفظ ادارات دولتياورند و درهمان روز نظاميآمد بخاطرها ب یم

 ینظم یدوشب بعد،سرقت و ب یكين شب، ويو درا!ها فراخوانده شدند سربازخانه
 یان بخوبيدرداخل وخارج شهراتفاق افتاد، كه دست نظام یا سابقه یب یو قتلها

 .شديده ميدر آنها د
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فرستاده شده، و در آنجاها هم  یات هم دستورهائيوال یها البته بفرماندهان پادگان
 یمنصبان مركز و صاحب یمل یبمجلس شورا یبعمل آمده، وتلگرافات یتظاهرات

ر ارتش، ازذكر اسم امضاءكنندگان يات اخمخابره شده است، كه من باحترام خدم
ن قماش تظاهرات يراايز.كنم یم ینجا،خودداريها درا ن آنيتلگرافات، وآوردن ع

شه از او سلب كند، و يهم ید برايبظهور برسد، اعتماد ملت را با یاز هر افسر
 .بشناسد ید او را مانند نوكر شخصيبداند، با یكه او را افسر نظام نيا یبجا

دانسته، ير جنگ ميوز یان در آنروزها، خودرا نوكرشخصين آقايشود،ايممعلوم 
ان، ين آقايدوارم، فعال ايام. اند را نداشته یواستعمال لباس نظام یاقت افسريو ل

نده ينخواسته در آ یكه هستند، توبه كرده باشند، و اگر خدا یدر هر درجه و مقام
 یمل یشاه خود، و مجلس شورار جنگ را بر شاهنيبدهد، وز یرو ین اتفاقاتيچن

چوقت يح ندهند، و بدانند كه مردمان حساس بدون توبه و اصالح نفس، هيترج
 .ن گناه بزرگ آنها را از نظر دور نخواهند داشتيا

كند، كه او را از شر دشمن محفوظ داشته، در يان را تحمل ميملت مخارج نظام
است كرده، يخودرا وارد سكه  نينه ا. ع محض باشنديسه كشورمطيرئ یمقابل قوا

ن ياز همه ا! ربكشنديندگان همان ملت شمشينما یبرو نان ملت را بخورندو
تر رفتار خود سردار سپه است، كه توقع داشته است، در مقابل  قواره یحركات ب

ه صفحه قبل ملت، و با افراد ملت، يه حاشيكه، با پول و اسلحه بق ین چند فتحيا
خود را  یآزاد یزحتيچ خود بگذرند، وهمه یازهستب او شده بوده، مردم ينص

 !نفس او كنند یهوا یهم، فدا
ن كتاب مالحظه كرده است، من برضاشاه يز از گذشته در ايچنانكه خواننده عز

او را  یسلطنت یشه احترام گذاشته، و كارهايبعد ازآنكه شاه شده است، هم یپهلو
ال يد هنوز خيكه شا یآنهم دروقتات راين عمليا یكنم، وليش مير وستايشه تقديهم

است وزراء بوده است، گناه يل بمقام رين یسلطنت هم در سرنداشته و تنها برا
در  ینظم یجاد بيچاره درپشت دروازه، و ايب یقتل فالن مقن. دانمياوم یدنينبخش

او شده، و اسلحه ملت كه بدست او سپرده شده  ید نردبان ترقيداخله شهر، نبا
شتر يقاعده را ب یات بين عمليترساندن ملت بكار رفته باشد، وا یاد بريبود، نبا

ح عاقالنه فروننشانده، ياورا به نصا یطلب دانم، كه آتش جاهيردستان اومير زيتقص
اعمال خوب سردار سپه، دردوره سلطنتش . اند ن آتش دامن هم زدهيسهل است با

ردستان او، جز يرزيتقص یه او شمرده شود، وليرو یب ین كارهايتواند كفاره ايم
كه بتوان  یاز آنها، هنوزكار یبعض! شوديز جبران نميچ چيبتوبه و اصالح به

 یكي یها شرفتيجان، وپير آذربايواقعات اخ. اند ن اقدامات شمرد،نكردهيا یتالف
حضرت يعلات ومراقبت وحسن توجه شخصايد ازاثرجديشتربايرراهم،بيدوماه اخ
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د يدانست، و ملت با یپسر برومند شاهنشاه ماض ،یدمحم رضا شاه پهلو یونيهما
 .دينده دارد، بنماين وجود مبارك كه خداش پايكشور را با یآور جمع یدعا

ها  نيخورد و هميدانست كه اگراستعفا بدهد، آب ازآب تكان نميسردارسپه خوب م
كشند، تكان نخواهند خورد، ياورا م یات ومركزعربده طرفداريكه امروزاز وال

ش يگذشته پ یها ل حسابيهم از قب یگريد یزهاي، چینينش ز استعفا و خانهو بعدا
 ینظام یها شرفتين مردازكارخارج شود،پيدانست، كه اگرايمجلس هم م. ديآ یم

 ین پين بود كه طرفيشود، ايآن شروع م یرقهقرائيمتوقف شده، سهل است س
احضار، و با  عهد سردارسپه رايول ین جهت، وقتيبهم. گشتند یم یله آشتيوس

م،صحبت داشت مقاومت بخرج نداد و مقرر گشت، كه سردارسپه ينه تسلياودرزم
 ه را اعالم كند، وير ماليدوا یواگذار ، ویحكومت نظام یوالغا مجلس بروده ب

 جهينت ودر ه دهند،يرو رييات تغيانش، درمركزو واليمن بعدهم عمال خود ونظام
ات يم خود را بمنويده، و تسلمجلس حاضرش یسپه درجلسه خصوص ، سردار

، و با یكنان، در مجلس علن ین آشتيد ايالبته با یول. ندگان ملت اظهارداشتينما
 دفعه اول در یر جنگ، برايزان وزيم ٢۴ن بود كه دريد، ايحضورملت بعمل آ

 :ل قرائت كرديحه خودرا بقرارذيبون رفته،الي، پشت تریمجلس علن
از  یكيشهر صفر  ١٣خ يسابقه دارد در تارندگان محترم يچنانكه خاطر نما«

در مجلس قرائت نمود، كه  یزيآم حه اعتراضيجان، اليندگان  محترم آذرباينما
ه بود، و در يت با اوضاع جاريق اصول مشروطيبر عدم تطب یخالصه آن محتو

حه سابق الذكر را، يمحترم، مدلول ال یگر از وكاليكنفر ديان خطابه مذكور يپا
ن جانب را مخاطب يو ا. ات كردهيل به شخصينوشته شده بود، تأو یكه بطور كل

ندگان فراموش نشده است، و باالخره منافع و يقرار دادند، كه البته از نظرنما
گر يكديات بنده قائل شده بود، كه الزم است، مطلب از يرا درموردعمل یمضار

 .شگاه جامعه روشن گردديق درپيك شده، حقايتفك
اند، چون  نده محترم هم اقراركردهين جانب، كه نمايات ايفع عملآن قسمت ازمنا

 یات مليمقام عمل را قائم یات شخصيام، كه نظر آنرا نداشته یچوقت خودپرستيه
نظر نموده، وهرچه هست بفكرو  ن موضوع صرفيازا یخود قرار دهم، بكل

 .كنميت مجلس واگذار مينظر وحكومت و حكم
 .نديتوانند قضاوت نمايهتر مگران بيا بد دياگر خوب بود 

است،  یهيبد. اما در قسمت راجع بمضار، كه موجب تصورات و توهمات شده
ه يك كرده، و بفصول جداگانه تجزين را تفكياگر خالصه اعتراضات معترض

 .اده از دو سه موضوع نخواهد بوديم، زينمائ
. است جاب كردهيندگان را اياست، كه اعتراض نما یاول موضوع حكومت نظام
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 یشود، حكومت نظاميندگان محترم مشاهده ميكه از طرف نماياكنون، با احساسات
 .االصول، ملغا خواهد بود یمن بعد عل

م ير مستقيات غياعتراض دوم، راجع به نظارت وزارت جنگ است، دراداره مال
مبادله  یرا مطالبيات شوم زيخواهم وارد جزئيجا من نم نيو خالصجات، كه در ا

ن ينباشد و از هم یت مملكت، مقتضينظر موقع ازنقطه ديد، كه شاخواهد ش
كف زدن (» .دارمين دو اداره را از وزارت جنگ رسما اعالم ميه ايامروز، تجز

 )هايتماشاچ
ل را يانات ذيس مجلس، در جواب بيرئ) ايرنين پيحس یجناب آقا(مؤتمن الملك 

 :راد نموديا
 

   س مجلسينطق رئ
ن ير جنگ قرائت فرمودند، اصغا فرموده، از مضاميوز یكه آقا یا حهيال«

. داشته باشند یك نوع دلتنگيشان يكنم كه اين استنباط ميحه، بنده چنين اليل اياوا
ر جنگ دلتنگ و افسرده يوز یچ جهت ندارد، كه آقايكنم، هيبنده گمان م یول

به  یحاتيك توضيبنده هم در خارج . شد یك مذاكراتيقبل، درمجلس  یچند. شوند
در حضور  یدانم، كه در مجلس علنيحاال هم موقع را مغتنم م یول. شان دادميا

كردم يشان عرض ميبا. ح را بطوراختصارتكراركنميندگان، همان توضيان نمايآقا
. ندارد یوجه نظر سوئ چي، نسبت بشخص شما، به هیمل یكه اوال مجلس شورا

ات و محسوسات يهيمنكر بد یمل ینكه مجلس شورايا یبرا» !ح استيصح«
ك خدمات يران، يد ايخدمات ومجاهدات شما و قشون رش» !ح استيصح«.ستين

چ كس ين امر بهيد، و ايد نمايتواند ترديچكس نمياست كه ه یبرجسته و محسوس
 .دانديگذار را م دارد، وقدراشخاص خدمت یاتيمجلس هم ح. مشتبه نخواهدشد

ن بود، يمگرنه ا. هده شدهن امرهم مكرردرمجلس مشايشاهد ا» !ح استيصح«
، یديرات شديك تأثيندگان درتحت ياز نما یق، جمعيكه در موقع فتح قلعه چهر

خطابه، از شخص  ین كرسيت بود، در پشت هميميازصم یكه حاك یاناتيك بيبا 
 »!ح استيصح«شما و قشون فداكار مملكت، اظهار امتنان و مسرت كردند؟ 

شد، ين بود، اشاره ميكه راجع بقوان یكه دراغلب مذاكرات: ن بوديمگرنه ا
آن قشون است؟  یله آن شخص كه مربيجم یقشون، ومساع یت وفداكاريبفعال

در ما هست،  ین است كه حس قدرشناسيها تمام دال بر ا نيا» !ح استيصح«
جا، درمجلس  نيا. د آن را مرتفع ساختيشده باشد، با یك سوءتفاهميمنتها، اگر 
ت يكرد، كه با مسؤل ید طوريت مجلس را بايد كه مسؤلشد؟ گفته شيچه گفته م
 .ها منطبق شود وزارتخانه
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ف يدارد كه آن وظا یفي، وظای، مطابق مقررات قانون اساسیمل یمجلس شورا
ر ينطور وزارت جنگ و سايو هم. كنديت ميد مسؤليمجلس تول یمعلوم و برا

د ينجاست، كه چه بايا تمام سخن. دارند یهائ تيف و مسؤليها هم تكال خانه وزارت
ف يكرده باشد، وظا ینكه قصوريكرد كه هم مجلس، بدون ا ید طوريكرد؟ با

ف خود را يها تكال ر وزارتخانهيخود را انجام داده باشد، و هم وزارت جنگ و سا
. تواند هم باشدين، نبوده است و نمير از ايغ یچ قصد و غرضيه. انجام دهند

م، چه آمال و يا نجا نشستهينست ما كه ايا ید، براتواند باشينكه عرض كردم، نميا
 یبرا یو معنو یت ماديك امنينكه يراز ايم؟ غيم داشته باشيتوانيم یآرزوئ

، ما یت ماديشود، و با وجود آن امنيل ميتحص یت ماديامن. ميل كنيمملكت تحص
ّ . باشديبعهده ما م یت معنويرا امنيم زيشويار اصالحات مشغول ميبس  بحمد 

ه مملكت در ينيتام یر جنگ قشون و قوايسردار سپه وز یله آقايجم یبا مساع
د خواهان و طالب يما هم با» !ح استيصح«. است یل و رو بترقيشرف تكم

ن قشون در حدود مقررات خود، قدرت و نفوذ داشته باشد، و يم، كه ايباش
 .انجام دهد ف خود رايو قدرت كامل، وظا یقشون بتواند با دلگرم ین مربيهمچن

ق مجلس واقع شده ينم طرف تصديبيكه بنده كردم، و م یضين عرايحاال بعد از ا
شود يندگان گفته ميان نماياد كه از طرف آقايز یها» !ح استيصح«ن ياست، و ا

 یر جنگ است و حاكيوز یآقا یست، برايمن ن یها برا» !ح استيصح«ن يا
اگر . كنميض، گمان مين عرايا شان است، بعد ازينسبت با یات قدرشناسياز حس

 .هم بوده است رفع شده است یسوءتفاهم
خالصه و  یعنين دومحل يدعرض كنم كه اين را بايض خود، ايان عرايدرپا
كه  یم كه تا حال درتحت نظارت وزارت جنگ بود، وجوهيمستق -ريات غيمال

ون الزم ه قشيومياعاشه  یبود، كه برا ین وجوه اقل وجوهيشد ايد مياز آنجا عا
هم، به وجود  یمل یشود، ومجلس شورايم ميه تسليحاالكه بوزارت مال. بود

د يبا. د بحرف باشديومساعدت البته نبا ین همراهيدهد، ايت تمام ميقشون اهم
 - یرسد،كما فيكه م یوجوه ديبا»!ح استيصح«.باشد یوعمل یمساعدت فعل

 »!ح استيصح» «السابق، بوزارت جنگ برسد
ر سر سردار سپه را بلند كرده  يها بود كه ز» ح استيصح«ها و ن قماش نطقيهم

 .نموديدوار مينده اميآ یشرفتهايو او را به پ
شده ودانست كه مقاومت با  یسردارسپه هم، درس یآمد، برا شين پيمعهذا، ا

ندگان يل نمايه خود را با ميد رفتار و روين بايست، وبعد از اين یمجلس كار آسان
ازآنها را بسمت خود جلب  یا ن جهت بذل جهد نمود، وعدهيبهمد و يق نمايتطب
دند كه در دوره يديرا ميز. رفتنديل دعوت او را پذيان هم، با كمال مين آقايا. كرد
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ن ي، بیهائ بست و ن، بنديتوانند انتخاب شوندبنابراياونم ینده، بدون همراهيآ
ج آن، در دوره مجلس يوست كه نتايندگان و سردار سپه، بوقوع پياز نما یا عده

  .ل او بمقامات باالتر گشتيله نيپنجم، ظاهر شده، وس
  

   رانياه مراجعت سلطان احمد شاه ب  
خ يس مخابره كرده بود؛ تاريسنبله خود، كه از پار ١٧شاه در تلگرافات مورخه 

ن كرده يزان معيو در اواخر م یران، بعد از مسافرت باسپانيمراجعت خود را با
ران يل بسمت اياز مارس یعقرب؛ با كشت ١٨گفت روز ياو م یبعدتلگراف . بود

. هم، روز ورود خود را به بوشهر اطالع داده بود یحركت خواهد كرد، از بمبئ
ران، سردارسپه به بوشهررفته، لوازم يدن شاه بخاك ايقبل ازرس ن،يبنابرا

 . ا شده بوديمه یرائياستقبال و پذ
راز و ياز آنجا بش. ران گذاشتيم بخاك اقوس در بوشهر قد ٨، در احمد شاه

عرض  یدر شهرها. قوس، بتهران وارد شد ٢٣اصفهان آمده، وباالخره روز 
 یفات خاصيورود او بتهران با تشر. كردند یانيجا از شاه استقبال شا راه همه
كه  نيهم. اب شدنديان شرفيادارات و اع یدرباغشاه وزراء و رؤسا. انجام شد

، لباس یرانيسپو با جبه و كاله ايلينكه دكتر ميد با ايه رسيالشاه بصف وزارت م
اب شده بود، شاه او را شناخت جلو آمد، باو دست داد و يزمان، شرف یرسم
د، يب در تهران شما را خواهم ديس بشما وعده كردم كه عنقريدر پار«: گفت

اره چيكه بيگفت، درصورت ین جمله را بفرانسه ميشاه ا» شده نك وعده وفايا
 .دانست ینم یگري، زبان دیسير از زبان انگليدكتر، غ

دو شب  یكي. نزول فرمود یفات و اثاثه قدرت، بقصر سلطنتي، شاه با تشریبار
ات هم يوال ريدر سا. هم در كار بود ینمودند، وآتش باز یهم در شهر چراغان

ن يا یشتر براين اظهار خلوص، نسبت بشاه بيا. برپا كردند یجشن و چراغان
خواستند عالقه خود را نسبت بمشروطه و شاه مشروطه، ظاهر يبود كه مردم م

، یطرف توجه عامه واقع شو یساخته وبسردار سپه بفهمانندكه اگر توهم بخواه
نداشت، كه  یاديبسلطان احمد شاه عالقه ز ی، و اال كسیع قانون باشيد مطيبا

ك بچاك زده، يمواقع بار گذراند و درياو كه نصف وقت خود را در اروپا م یبرا
. كند ینقدر تظاهر در شاه دوستيگشت، ايدر كشور م یطوالن یها سبب بحران
 یل كرد، و كارهاين تظاهرات عامه، رفتار سردار سپه را هم تعديچنانكه، هم

خ بود كه ين تاريرالدوله را متروك داشت، و بعد از اينه مشيه زمان كابيرو یب
طلبانه خودرا  جاه یالمحاله در مركز كشور، كارهااشتلم صرف راكنار گذاشته، 

كرد،كه يطرفدار فكرم یخووكال یهمدست یآورد، وبرايدرم یبلباس قانون
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 . ال هم با خودداشته باشديهم خ یبخواهد بده بتازد، كدخدا یاگروقت
ست ياليده وخود را بحزب سوسيترس ین منظور بود كه از تفنگ خاليهم یو برا

 یرزا و آقايمان ميسل(با سران حزب  یاز افراد؛ روابط یبعضله يك، و بوسينزد
  .دا كرده، و آنها را بخود جلب نمود، و طرفدار خود كرديپ) یدمحم صادق طباطبائ

  
  سان و رژه

شرفت كار او يله پين وسيده من بزرگتريسردار سپه، كه بعق یاز شاهكارها یكي
گر  آن رادرانظارعامه جلوه یث برازندگيبودكه بقشون داده، وازهرح یبود، نظم

 .ساختيم
دان مشق يجات پادگان مركز در م راه انداخت كه دسته یا ، سان و رژهیجد ٢٧

ز ي، سران كشور نیبموجب دعوت قبل. ده شده، و رژه برونديبتوسط شاه سان د
عهد با يشاه و ول. ر جنگ، حاضر شدنديجه زحمات وزيل گرفتن نتيتحو یبرا

 .ف آوردنديدان مشق تشريبم یسرهنگ یها با نشانه یلباس نظام
   
   ارتش ین كليچند كلمه از قوان

ش است تمام درجات يكشور خو یا، پادشاه هر كشور فرمانده كل قوايدر تمام دن
پادشاه  یول. ديد عطا نماي، را پادشاه بایو هوائ یو بحر ی، اعم از برینظام

كند و درجه يجاوز نمكه در كشورش معمول است؛ ت یعيچوقت از قواعد ترفيه
ست كه پادشاه خود يرسم ن. دهديچكس ولو پسرو برادرش هم نميدلبخواه به ه

هر  یه نظاميپس پا. عطا كند یا قائل شود وبخود درجه یعيخود ترف یبرا
ست كه تا قبل از سلطنتش داشته است، و در همان يا ه و درجهي، همان پایپادشاه

تواند لباس يش است، ميكشور خو ینده كل قواپادشاه چون فرما. مانديم یرتبه باق
در  یبپوشد، ول یو هوائ یو بحر یش را اعم از بريه صنوف كشور خويكل

كند و يكه دارد تجاوز نم یا هيچوقت از درجه و پايبكار بردن عالمت رتبه، ه
 .پوشديه را در تمام صنوف مختلفه آرتش، ميلباس همان پا

چون در زمان الكسندر سوم پدرش، تا  ه،يروس یدوم امپراطور آخر یكالين
گرفته بود، لباس متحد الشكل تمام صنوف ارتش  یه نظامي، پایرتبه سرهنگ

، رتبه یكردياو نگاه م یبسردوش یوقت ید، وليپوشيكشورخودرا م یوبحر یبر
شتركلنل رمانف بود، تا فرمانده قوا و امپراطور يب یودرعالم نظام یاو سرهنگ

گرسرصف فوج مخصوص بخود،كه فرمانده آن بود ه، وايكل ممالك روس
گذشتند، يارتش كه از جلو او م یها وسرلشكرها وسپهبدها پيد بسرتيستاد،بايا یم
 .ديگذشت، در سالم سبقت نمايا او از جلو آنها مي
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ن جمله، بنقل يوا. اند ه راداشتهين رويران هم، هميا یپادشاهان دوره باستان
وان عرض، يروان، وحضور شاهنشاه در ديش، درسلطنت نویشاهنامه فردوس

دارعرض سپاه گذرانده  وانيكنفرافسرآمده،واسب و سالح خودرا ازنظرديكه مثل 
 .داستيظاهر و هو یاست بخوب

همانطور . ن قواعد نبودياز ا یچ خبريران، هيمعهذا، در نظام دوره ماقبل آخر ا
دار و  ركس اعم از سابقهكرد، بهيفش اقتضا ميرا كه ك یا هيرتبه و پا كه شاه هر

ش هم لباس و يكرد، خود و پسرهايچهار پنج ساله عطا م یها به بچه یسابقه حتيب
 ین پسرهايگذشته از ا.كردنديخواست، استعمال ميراكه دلشان م یا عالئم هررتبه

كه مثل كامران  نيداشته باشند، بر فرض ا یگرفتند كه لباس نظامينم یا شاه رتبه
بر تن كند بدون  ید لباس نظاميشده، و بايرجنگ هم ميطنه وزب السليرزا نايم

را در  ینظام یها ن رتبهيكمرتبه عالمت باالتريت مراتب، يسابقه خدمت و رعا
 یخود، البته لباس نظام یان لباسهايشاه هم، درم. بستند یلباس خود بكارم

 بپوشد، یخواست لباس نظاميمثالدرموقع سان قشون، م یداشت، و اگر گاه
 .كرديرا استعمال م ینظام یها ن عالمت رتبهيبزرگتر
پرورده روسها  ام كه افسران قزاق چون دست ن كتاب هم نوشتهيگرايد یدر جا

دادن  ین، برايرچاق داشته، و بنابرايسالم دادن را خوب ز یبودند، ازفنون نظام
. دادنديت مياهم یلين دست، برتبه خيافت سالم از پائيبباالدست ودر یسالم نظام

ق و در يار دقيبس یعات نظاميسردار سپه هم كه سابقا افسر قزاق بود، در ترف
ن يتاب یم و سركردگان بيقد ین دو ساله موفق شده بود، تمام عنوانات نظاميا

و  یپيو سه درجه سرت یر تومانيو ام ین ببرد، و سرداريسابق را عمال از ب
 .ديبا باطل نماينبود تقر یزيادوار قبل را، كه جز عنوان چ یها یسرهنگ

ّ ميامروز، كه درآنوقت سرت یجهانبان سرلشكر یآقا س يرزا، و رئيپ امان 
برقرار كرده و كار  یررا دردرجات نظامي یستاد ارتش بود، اصول كادر و كار

كه حائز شده بودند،  یگرفته بود، كه افسران موجود ارتش، بمقام یسروصورت
 .كردنديافتخار م

د، رتبه يدوره قبل، كه درارتش متحد الشكل جد یها ر تومانيرها و امبسا سردا
 ین سرهنگيداشتند، و با وجود پنج شش درجه تنزل رتبه، با یو سرهنگ یپيسرت

 .دنديباليسابقشان م یشتر از سرداريب
ن و يسالط دا كردن باياقامت ممتد سلطان احمد شاه دراروپا و، سروكارپ

عهد يجه را حاصل كرده بود كه شاه و ولين نتيمحاله ا، الیمترق یايعهدان دنيول
د در زمان دمحم يدانم، شاينم. برتن كنند یا لباس نظاميران هم مثل شاهان كل دنيا

رزا يعهد سلطان احمد ميول یهم برا یچه فرمان سرهنگيباز یشاه برا یعل
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هرحال  فات را هم الزم ندانستند، درين اندازه تشريا اصال ايصادركرده بودند، 
د يصادرنمود، و دو برادر، با لباس متحد الشكل جد یه سرهنگيخود پا یشاه، برا

ن يياز افواج تع یكي یعهد هم، كه بفرماندهيول. سان حاضر شدند نيدر ا ینظام
ا بهتر يعهد يشده بود سر صف فوج خود رفت، و در موقع خود واالحضرت ول

ر سرهنگها عده خود يمثل ساقاجار،  یرزايم سركار سرهنگ دمحم حسن ميبگو
هادربجا آوردن احترامات  كسوت شيرا جلو برادرتاجدارش رژه برد، ونسبت به پ

 .، سبقت جستینظام
از شاه بكند، و  ینه استدعائين زمينبود كه سردار سپه، در ا یزين چياگرچه، ا

 از افواج یكي یعهد را بفرماندهيا وليدن لباس متحد الشكل وادار، ياو را بپوش
ن يسندگان امروز اياز نو یعامه مردم، مانند بعض یول. ديب نمايص و ترغيتحر

ر جنگ يوز یها استياز س یكيعهد را هم بفشار سردار سپه، و يرفتار شاه و ول
. عهد هم گذاشته استيخود را سر شاه و ول یدار اختراع دانستند، كه مثال كاله لبه

سپه هم صورت گرفته باشد، كار  سردار ین كار، اگر باستدعايكه ا یدر صورت
بآن عمل  ايعهدان كل دنيكه شاهان وول بوده است، یه خوبياربسزاورويبس
شده يم یو موجب افتخار افسران ارتش شاهنشاه یاند، و باعث سرافراز كردهيم

كرده يعهد حاصل نميحضرت شاه، و واالحضرت ولياعل ی، برایو ابدا وهن
مورد يم، كه در هر مقام بمورد و بيراصراردارنقديدانم، چرا ما ايومن نم. است

، ین درباريم؟ در آن روزها متملقيركنيتعب یاعمال خوب سردارسپه را هم به بد
بر  یراديا. اند دادهيه، بذكرشاه هم ميدبطور كناين قماش افكارداشته، وشايالبته ازا

امروز  یول. ها ندارد ین دو بهم زنيجزا یكار یرا درباريز. ستيآنها وارد ن
 .ميحق مطلب تن بزن یحق گذاشته، و از ادا یست كه ما پا رويگرحق نيد

ع و يوس یها و قدمها زهيب صنوف ارتش، و ساز و برگ و برق سرنينظم و ترت
ده بودند، در ير آنرا دين اگر نظيبود، كه معاصر یزيمنظم و محكم افراد چ

 یا ونجهيرفتن كاه و  كه تا آنوقت جز راهيچشمهائ.اروپا بود یها سانها و رژه
ب ين نظم و ترتيا یده بود، از تماشايند یزيخودمان چ یممقان یسربازها» ١«

ن ارتش را يموجد ا یمغرض همگ یره شده، جز معدودين ساز و برگ خيو ا
ن مشت نمونه خروار و برادران يدانستند كه ايرا همه ميز. كردندين ميتحس
ر پادگانها و مراكز يعده هستند، در سان يعده حاضر كه چهار پنج برابرا ینظام
د يدين شكوه و عظمت را مي، كه ایطلب یهر آزاد. كشور، مشغول خدمتند ینظام

بود، كمتر از سابق هم شده بود  یدو ماه یكيخرده تجاوزات سردار سپه را كه 
  .از آنها بودم یكيد و من يبخش یبر او م
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   نه قوام السلطنهيسقوط كاب

»» ٢«گرفت يخدا موش نم یگربه راه رضا«ن روزها يمثل ا در آن روزها هم،
 یتيالبته، اكثر. شدندينم یده، طرفدار كسيمان و عقيا یو مردم كشور ما از رو

ا رساندن كس و كار و دوستان خود، بجاه و مال يدن خود يد رسيكه افراد آن، بام
اگر  یتيكثرن ايدر چنينان نبودند، و ليطرف اطم یليشدند، خيجمع م یدريدور ل

ها و  شه مواظب خواهشيد هميتش اوراق نشده، و از هم نپاشد، بايخواست اكثريم
تش را يت افرادش را نربوده، اكثريافراد باشد، كه اقل یبرآورده شدن تقاضاها

ت و طرفدار قوام السلطنه بود، چون خود يدراكثريمدرس كه ل. ت مبدل نكننديباقل
ت يافراد اكثر یده بود، باقيده باو گرويعق یومان داشت و از ريا ین طرفداريبا

. آنها نبود یپنداشت وچندان در بندبرآورده شدن تقاضاها ینطورميرا هم هم
می  ،یدمحمصادق طباطبائ یرزاوآقايمان ميت، سلياقل یدرهاين جهت ليبهم

د ربوده بقول خود مدرس يت را بوعده و نوياكثر یها ف النفسي، ضع توانستند
 .ت كنندياقلتش را ياكثر

كار آمده  یت مدرس روياكثر یبانينه اول قوام السلطنه هم كه به پشتيچنانكه كاب
او  یها یريگ دكترمصدق و سخت» موت یواحد«ن علت اوراق شد ويبود بهم

بعد از  یول. ديبخصوص در مسأله اتهام غضنفرخان، باعث وسبب تفرقه آن گرد
قوام ه ل بيكرده، اظهار تما یآور معرالدوله، مدرس بازعده خود را جينه مشيكاب

ن هشت ماهه هم، ياست وزراء رساند و درايگراو را بريالسلطنه نمود، و بار د
ست، ياليحزب سوسه ل سردارسپه بين وقت بواسطه تمايدرا یول.اورا نگاهداشت

ل شدند ومجددا يت متمايت، بجانب اقلياكثر یها ها وآش و پلو طلب یطبعا ناراض
 یبان ماند، وقوام السلطنه هم مطلب را دانست ودرپنجم دلو، استعفايتپش ینه بيكاب

 .م داشتيخود را بشاه تقد
 

   الممالك ینه مستوفيكاب
الممالك شد، و در نهم  ید طرفدار مستوفيت جديد، اكثريل مجلس را پرسيشاه تما

نكه مجلس، درانتخاب وزراء يبا ا. دياو صادر گرد یاست وزرايدلو دستخط ر
را  وقت خود یپانزده روز آزادگذاشت، آقا الممالك رابالمره یمستوف یآقا

كرد،  ینه خود را معرفيست و پنجم دلو كابيبمطالعه گذراند وباالخره هم، كه درب
ر يكه خود وزارت داخله را قبول كرده، و سردار سپه هم درهرحال وز نيبا ا

 .نه او دو نفر كم بود داشتيجنگ بود كاب
بجهت اختالف با دكتر ) تيهدا یحسنعل(حوت نصرالملك  ٢٣درو بعد از آنكه 
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رضا يعل(دن بهاء الملك يولق شد، آقا با طلب تق یلينه آقاخيسپو استعفا داد،وكابيليم
 یبرا) تيهدا یقليمهد(مخبرالسلطنه،  یه و حاجيوزارت مال یبرا) قره گوزلو

 یونصرالملك براكفالت داخله  یبرا) یعين سميحس(ب السلطنه يفوائدعامه و اد
ش يآرا یل و باالخره صورت ظاهر را تا حدينه خود را تكميپست و تلگراف كاب

 .داد
ن جهت هروقت يشه لنگ بود، وبهميالممالك، درانتخاب هم یمستوف تياساسا كم

از جهات، از كار  یبجهت یدو ماه هرجا حاكم یكيشد، بعد از يس الوزراء ميرئ
خواست حاكم يراآقا ميز. شدين نمييركاربود، تعآقا برس یافتاد بدل اوتاوقت یم

كه، بعد يبطور. آورد ینم رياش بچسبد، گ قهيكه به سل یخوب بفرستد، وحاكم خوب
تر  رونق یحكومت، اداره و كارها ب یها ليله كفيازپنج شش ماه اكثر بالد، بوس

 .گشتيم
   یران و شورويا یمان تجارتيپ  

، كه در سال یران و شوروين ايب یوستمان ديازمواد پ یكيم، بموجب يدانيم
هم منعقد، و ردوبدل و  ین قرارداد تجارتين دولتيد بيمنعقد شده بود، با ١٢٩٩

 یول. ، كه از سه سال قبل متروك مانده بود، مجددا برقرار شودیروابط تجارت
ست، كه يكمون یرا تجارت با روسهايز. نبود ین قرارداد كار آسانيبستن مواد ا

ا ير دول است، كه افراد ير از تجارت با سايفروشنده دولت است، غدار و يخر
ب، و همان يكنند تجارت آزاد مستلزم رقيتجارت م ین بآزاديطرف یها تجارتخانه
كه  یه است، در صورتيك شدن معامالت بمزد و مايب باعث نزديوجود رق

جبار ك طرف، و ايسم مستلزم دلخواه يدار و فروشنده، در طرز كمونيوحدت خر
و بستن . ست خواهد شديركمونيجه موجب خسارت طرف غيگر، وبالنتيطرف د
ن يطرف ین و نظامات داخليكند، و با قوان یرين خسارت جلوگي، كه ازایقرارداد

 .باشديم یادترينبوده و مستلزم مذاكره ز یمان سازگار باشد، كار آسانيپ
كه از ياز مواد ١۵ماده . ت بوديگرهم، راجع به ترانزيك موضوع اختالف دي

له منشور الملك به مشاور الممالك ابالغ و برطبق آن اجازه يتهران بمسكو، بوس
 :ديگويمان داده شده است، بطور ساده ميبستن پ

داست، طرز عمل يچنانكه پ».گرخواهند داشتيكديت درخاك ين حق ترانزيطرف«
هردو طرف  ت صادر و وارديح بوده و شامل ترانزين ماده، صريت، در ايترانز

كها، بسنت يبالشو یول. در آن مسدود است یريباشد و راه هرگونه ابهام و تعبيم
 یغاتيانات تبليخواستند دست از ب یمان هم، نميسم، كه در ضمن عقد پيه كمونيسن

قائل  یشيبر هرماده افزوده، و در شماره مواد هم پس و پ یا خود بردارند، مقدمه
كرد، رضا  یحاصل نم یدراصل مقصود تفاوتمشاورالممالك هم، چون . شدند
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 ٢٠ت، ين آن را امضاء كردند، شماره ماده راجع بترانزيكه طرف یمانيداده در پ
 :ل شده استين عبارت تبديو با

ق يدهند، كه از طر یت مين متقابال بهم حق ترانزين متعاهدتين معظمتيطرف«
ضمنا بر مال . ندينمامال التجاره حمل  یه، بممالك ثالثيق روسيا طريران، يا

ر يش ازآنچه از مال التجاره دول كاملة الوداد، غيالتجاره حمل شده، عوارض، ب
 ».رديد تعلق گيشود، نبايه، اخذ ميروس یاتحادشورو یازممالك متحده با جمهور

سوسه،  یچه شده است، كه مشاورالممالك متوجه نشده، وآن ماده صاف وروشن ب
ن ماده يرايرو تفسيدرهرحال، تعب. ستيت؟ معلوم نافته اسيل ين عبارت تبديبا

 ید بر اشكاالت اساسيكند؛ مزيت را بصادرات منحصر ميهم، كه ظاهرا ترانز
مان يمواد پ ین صرف چگونگيندگان طرفين سه سال،اوقات نمايگشته ودرا

ر، مذاكرات را يده بودند، كه ناگزيرس یهائ بست گشت، وچند بار به بنيم یتجارت
 .بود قطع كرده

در  یدولت شاهنشاه یرامروزير كبيزاده سف یتق یران، جناب آقايدولت ا یحت
 ی، بمسكو فرستاد، وبرایمان تجارتيبستن مواد پ یدربار انگلستان را، برا

 یونيسيزاده، و ارسال جواب، كم یتق یافت تلگرافات آقايمان، ودريمطالعه موادپ
ت يتجارت، عضو یعال یرال شد، كه منهم ازطرف شويدر وزارت خارجه تشك

م يها، و تنظ یشورو یشنهادهاين ماه وقت صرف مطالعه پيچند. آن را داشتم
ها،  بست ن بنياز ا یكيمتقابل شد، وباالخره بواسطه برخورد با  یشنهادهايپ
جه يزاده، بدون گرفتن نت یتق ید، وآقايحاصل نشده ومذاكره مقطوع گرد یا جهينت

 .مسكو را ترك گفت
خود را  یمان تجارتيران را خسته كنند، كه در پيخواستند، دولت ايم هايشورو

شوند، يدار و فروشنده واحد ميبرحم و مروت آنها واگذاشته، و آنها هم، چون خر
بستها  بن. ران معمول دارنديكه دلشان بخواهد، دردادوستد با تجار ا یا هر معامله

فروش، واجبارطرف  د ويكطرف، درخري یشه، راجع به موضوع آزاديهم هم
ن با توجه يشد، طرفيدا مين امر پيبا ا یران بود كه هرجا تماسيا یعنيگر يد

ات مسأله، مواظب منطوق و مفهوم عبارات و كلمات بودند، ي،بتمام جزئیخاص
ن، مثل ين طرفيكردند، كه واقعا توافق بيفكرم یك بنفع مقصودخود راههائيو هر

ن يشرفت، طرفيأس از پيشده، و یار مشكلش، كين بز و كلم و گرگ و ميصلح ب
 .كرديرا بقطع مذاكره وادار م

داد يح ميطور رابطه، ترج نيرا، بداشتن ا یران هم نداشتن روابط تجارتيدولت ا
ن يار باال بردن و پائيطور تجارت، كه اخت نيد كه ضررايديم یرا، بخوبيز

و باالختصاص افراد  یكطرف باشد،برايد، دردست يمت درفروش وخريآوردن ق
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حتاج كشور يادتر از نداشتن بازار فروش، و تدارك ماياقتصاد كشور بدرجات ز
داد، و خود را ين جهت بود، كه متانت بخرج ميگر است، و بهميد یاز جاها

تجار، كه متوجه مطلب  یول. دادينشان نم یروابط تجارت یخواهان برقرار یليخ
ات خود، و يافتن در منويق يها را بتوفكيبالشو یدواريكردند و امينبودند، عجله م

 .نمودنديادتر ميها را ز جه مقاومت آنيبالنت
ها باو داشتند مجددا  یكه شورو یالممالك، نظر به حسن نظر ینه مستوفيدر كاب

ن يبود مقطوع كرده بودند، باز كرده ا یرا، كه مدت یمان تجارتيباب مذاكره پ
، در تهران مذاكره از همانجا یاتسكيق شومين وزارت امور خارجه و رفيبار ب

ت يدرچند ماده، بخصوص راجع به ترانز. ديكه قطع شده بود شروع گرد
 .ن حاصل گشتين طرفيب یهائ توافق

  .بعدتر ماند یها نهيكاب یبرا یباز هم تمام مواد ختم نشده، و باق یول
 

   الممالك ینه مستوفيتزلزل كاب
كار  یستها روياليرزا و سوسيمان ميسل یقت بسعيالممالك، در حق ینه مستوفيكاب

مدرس عده مخصوص خود را در مجلس از دست نداده، و  یول. آمده بود
عده طرفدار سردار . نبود یت كند، كار مشكليت رااكثريكه اقل یا عده یآور جمع

ها بود، طبعا با هر مخالف  در آنياكبر خان داور ل یرزاعليم یسپه هم، كه تا حد
 یالممالك كار یت طرفدار مستوفيپس برهم زدن اكثر. شدياه مهمر یا نهيكاب

ن جهت بود،كه مدرس در موقع گذشتن يباشكال بربخورد و بهم یلينبود، كه خ
ش، را ممتنع وانمود يشدار خود، خويراد نطق مفصل نينه، بعد ازايبرنامه كاب

نده ير آنه نمود، كه ديكاب یات بعديكرده، موافقت و مخالفت خود را منوط بعمل
 .ديمشاهده كند، مخالفت خود را اظهار نما یاگر خالف انتظار

 یانينه كار نماين طورها گذشت، و كابي، بهم١٣٠٢و حمل  ١٣٠١دو ماه، حوت 
 قرار د،وينرس یا جهيهم به نت یمان تجارتيد شده پيمذاكرات تجد. صورت نداد

در  یسپاه یا زعدهسها بايانگل. ديمفتوح نگرد یردوبدل نشده، باب تجارت یداد
الممالك، نسبت  یروسها بمستوف ینيب كياده كردند، ونظر بنيج فارس پيسواحل خل

ران پاره مذاكرات خارج از يدرا ین روسين شدند و راجع بمأموريباو بدب
ن مقدمات سبب شد كه يا. ان آوردنديران هم سبك بود بمينزاكت، كه نسبت با

در  ١٣٠٢ل حمل يعل آورد، و از اوامدرس مخالفت موعود خود را از قوه بف
 .ث خود را مجهز نموده باشدين حيعده پرداخت كه از ا یآور مجلس، بجمع

ه هووجنجال، از يف شد، بسنت سنيحر ید قوايرزا هم، كه متوجه تحشيمان ميسل
، در یرا بعنوان تماشاچ یا ك مجلس دائر بود، عدهيست، كه نزدياليكلوب سوس
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الممالك، برخ  ینه مستوفيملت را، نسبت بكاب یرفدارفرستاد كه طيها م جلسه
 یكارننشسته عده خود را، بهمان عنوان تماشاچيمدرس هم، البته ب. ف بكشنديحر

كار معلوم است، صحن بهارستان يت بيرمضان وجمع یها شب. آورد یبجلسات م
كه مجلس درساعت سه وچهاراز شب گذشته،  نيهم. شود یم یا دان مبارزهيچه م
مردم آرام . كرديداد ميدر طاالر جلسه ب ینمود، ازدحام تماشاچيدا ميت پيرسم

ماندند، كه  یر ميخبر بودند، متح ین بيطرف، كه از مقدمات و تداركات طرفيب
ن يل خود بطرفياست؟ و هركس، برحسب تما یچه منظور ین اقدامات برايا

 .نمودين تظاهرات مياز ا یرير و تفسيتعب
ن موضوع ينه در مجلس، بدهنها افتاد، و در اطراف ايتن كابت نداشيكم اكثر كم
از جمله، . چ دوره سابقه نداشتيشد، كه تا آنروز، در هيهم گفته م یزهائيچ
گر، خود را پارسنگ يو دو سه نفر د) اصانلو(ان الدوله يل خمسه، بيگفتند وكيم

د كه ده شيشن یروند، و حتيك سمت ميب یت كرده، هر دو روزيت و اقلياكثر
كرده  یبالمره شخص یطيبرگشتن بسمت طرفداران دولت، شرا یان الدوله برايب

 یبود، و ابتدا كه باو وعده مساعدت داده بودند، اسم خود را از صورت اسام
ش برآورده نشده بود، مجددا بطرف ياضداد دولت حك كرده، و چون تقاضاها

سراسر ماه . دا كرده بودين كار تكرار پيدوبار ا یكيا ياضداد دولت رفته، و گو
دند، كه يرس یا نطورها گذشت، تا باالخره، اضداد دولت بعدهيرمضان، وقت بهم

ت نداشتن يدر آن نكند و اكثر یرين سمت و آن سمت، تأثيدو سه سربا یكيرفتن 
 .ديدولت در مجلس محرز گرد

ن كرد، كه در عده هواخواهايس دولت احساس ميكه رئ نين بود هميشه رسم ايهم
افتاد كه  یداد و كمتر اتفاق ميحادث شده است، خود استعفا م یاو در مجلس تزلزل

 یاضداد دولت هم منتظر بودند مستوف. د و كبود بكشديضاح و ورقه سفيكارباست
ن كار را يهم. داد یاست و لوع نشان نمير یچوقت خود را برايالممالك هم كه ه

 .ن كار را نكردين بار ايآقا ا یول. بكند
ه يد وجاهت كه بمنزله حمله بسرمايز بقدر ترديچ چيه المله را، هياشخاص وج

رس صحن بهارستان كه  شيپ یبادها باد و مرده ن زندهيا. كند ینم یآنهاست عصب
ن ينه را هم باينه براه انداخته و اضداد كابيبا كاب یهمراه یرزا برايم -مانيسل

ركه وجاهت آقا را بحراج گذاشته ن چند نفيا یكار واداشته و باالختصاص مذبذب
خواست يار متأثر كرده ميف رابسين مردشريشدند ايل ميمتما یبطرف یو هرروز

او  یبرا یرين همه هووجنجال و سروصدا، اضداد او تقصيبملت بفهماند كه با ا
ن هم حاصل كرد كه طرفداران يقيكه  نين جهت بعد از ايتوانند ثابت كنند، بهمينم

ضاح وادار كرده، و ياند، استعفا نكرد تا اضداد خود را باست تادهت افياو در اقل
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 .ديشگاه ملت ثابت نمايخود را در پ یگناهيب
دانست كه آقا  یكس م را بهتر از همهيضاح كند، زيخواست استيمدرس هم نم

 ین موقع برايآن بود كه آقا را درا ین مورد برايت او، درايضد. ندارد یريتقص
 ینشان ر جواهريخواست شمشيد، و بقول خودش ميد یب نممناس است وزراءير

ت ين اكثريل كند و ايتبد یر براتريفات بكار است، بشمشيمواقع تشر یرا كه برا
 ۶٧ر اصل ير و تعبيك چند هم، تفسي. ن مقصود ساخته و پرداخته بوديا یرا برا

 .ن مورد مباحثه بوديان طرفيدر م یقانون اساس
ند، كه چون يخواستند بگويتمسك جسته، م یقانون اساس ن اصلينه باياضداد كاب

ست، و ينه طرف اعتماد مجلس نينه ازنصف گذشته است، كابيعده اضداد كاب
عدم اعتماد بورقه  یگفتند، تا رأيطرفداران دولت، حقا م یول. طبعا منعزل است

 .است یقدرت قانون ینه دارايكبود داده نشده است، كاب
ك، ادله خود را در مجالس ين هريه، طرفيدو نظرن يدر سر رد و قبول ا

ملت هم، در صحن .كردندياد،مذاكره ميو كولووارمجلس، باحرارت ز یخصوص
كار . داديم یدان خود، داد فصاحت و قانون یبادها باد و مرده بهارستان با زنده

آنها هم،  یمجلس و نطقها ین، برضد وكاليد كه طرفداران طرفيبآنجا رس
ماه رمضان و ثور گذشت، و شوال و جوزا . كردند یم یا انات زنندهيها و ب نطق
 .ده بودينرس یبجائ یقانون اساس ۶٧راصل يد، هنوزمباحثه درتعبيرس

ش از يك بود، اگر مدرس وقت خود را بيمجلس چهارم نزد ید مدت قانونيسررس
آمد، وخالف مقصود او  یكرد،عمرمجلس سرميم ۶٧ر اصلين صرف تعبيا

ت ين ضديد بزرگوار، در ايمقصود س. شديت وبر ضررش تمام مگشيحاصل م
ر مرصع، آن برش را ين شمشيرا درايز. شتر متوجه انتخابات دوره بعد بوديب

ان حفظ كند، و كار بكام يانتخابات را درمقابل نظام ید، كه بتواند آزاديد ینم
 .شديد مكردنيسردار سپه و طرفداران او كه مسلما در انتخابات اعمال نفوذ م

نامه هم، ممكن بود دولت از فرجه  ضاحيگر، درصورت دادن استياز طرف د
نه يف كابين تكلييضاح، و تعيدن موعد استياستفاده كرده، و قبل از رس یقانون

مانده، و مقصود  ینه سركار باقيمدت مجلس سرآمده و طبعا منحل شود، و كاب
و باز هم كار بكام سردار  نان از سرنوشت انتخابات است حاصل نگردد،يكه اطم

 .سپه و طرفداران او شود
طرف است، و يد كه بالمره بيرسين بنظر ميرودار، چنين گياما سردار سپه، در ا

كه در كل . ینظام یرا با وجود پادگانهايز. طرف باشدين بود كه بيحق هم ا
جه انتخابات بر نفع خود مطمئن بود، و عوض يكشور داشت در هرحال، ازنت

ن، چون يباوجودا. كردياو حاصل نم یبرا یث ضررو نفعين حينه، از ايكابشدن 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٨٥                                                                             ٩    ا

  

  

  

دانست ين دعوا كه ميبرد، از ايكترمياست وزراء نزديك قدم برينه، اورا يركابييتغ
 .آمد یبنفع مدرس ختم خواهد شد، بدش نم

ست، ين یالممالك كس یدمدرس حساب كار را كرده، و دانست كه مستوفيس یبار
ش را يبشناساند، كه بخواهد خو یاستفاده كرده و خود را كس یانونكه از فرجه ق

 ین، ازمحاجه قانونيكند، بنابرا یزورك یس الوزراياب مجلس رئيدرغ
ه ين جانب نسبت برويا«ن چند كلمه ينامه خود را با ا ضاحيصرفنظر كرده و است

 م داشت، و روزياست مجلس تقديبر» .ضاح دارمياست یاست خارجيدولت در س
 یفردا یضاح براير امور خارجه بمجلس آمد، و روز استي، وزیفروغ یبعد آقا

 .ن گشتيآن روز مع
ك تنفس يك جلسه، با يش از ظهر، و بعد از ظهردري، پ١٣٠٢ یجوزا ٢١روز 

مدرس و جواب  یضاحيان اتفاق افتاد، نطق استيچهار پنج ساعته، كه درم
 .شد دهير امور خارجه شنيرزا و دفاع وزيمان ميسل

ن يران، در ايا یاسيخ سياز آن راجع بتار یمدرس، درنطق مفصل خود كه قسمت
بود آقا را  یه قويه دولت با دو همساير، و طرزورويكصد وپنجاه ساله اخي

ن موقع يا یشان را برايقدرت منع ندانسته، با كمال متانت و نزاكت، ا یدارا
صر و اجماال بقول خودش، شان را قاصر شناخت، نه مقياورد، و ايمناسب بجا ن
س، كه دولت يدولت انگل یهايرو ادهيمقاومت با ز یآقا را برا یاستعداد منع

مداران آندولت اظهار  استيران را درعداد هند و افغانستان قلمداد كرده و سيا
ن يهمچن. ن سه دولت بروند، كم دانستين روس از ايد مأموريداشته بودند كه با

 یادترين عالقه زياز طرف یكيرفتار كند، كه  یلت ما طورد دويكه چرا با نياز ا
نسبت بآن نشان دهد، شكوه كرده، نطق جامع پر مغز كم حمله با نزاكت و متانت 

نه، يدر حزب مدافع كابيرزا، بعنوان ليمان ميكه سل یجواب. ان آورديخود را به پا
 یهمز مي، چیو خصوص یحزب یهايگل كشت یا به مدرس داده است جز پاره

الزم داشته  ینه ندانسته بود كه دفاعيمتوجه كاب یرياساسا مدرس هم تقص. ندارد
ن موقع كوتاه و نارساست، يا یالممالك برا ید مستوفيخواست بگويباشد، بلكه م

حا يتلو» .رياستعداد منعش كم است، و قصور است نه تقص«ن جمله را به يو ا
نه، يشتر متوجه وجهه كابيرجه هم،برامورخايوز یفهمانده بود چنانكه دفاع فروغ
م؟ پس ينكرده بود ید كه ما كاريديد«گفت  یقت ميدر انظار عامه، بوده در حق

 »چه بود؟ ینهمه هووجنجال برايا
بون رفته و بعد از زدن چند تلنگل، يالممالك پشت تر یمستوف ین موقع، آقايدر ا
ه آقا در موارد موهوم، ك یريگردگ ینه لباس برايش سين دست چپ و پيبآست

  :شروع صحبت بآن عادت داشت، گفت
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  س الوزراءيالممالك رئ ینطق مستوف

اق داشته و يو مملكت مشروطه بنده افتخار و اشت ین خدمات ملينكه بكوچكتريبا ا
 یطرف یو ب یقانون و پاكدامن یصحت عمل واجرا ینكه برايدارم، نظر با

نم، يب ینم یاديز یهايمشتر ن طرف چندانيصرف، مخصوصا ازچند سال قبل با
چوقت اصرار در دخول خدمات نداشتم، و يام و ه از خدمت كرده یشه دوريهم

ل يام، اگر با حضور مجلس بوده و باز برحسب تما هروقت داخل در خدمت شده
چوقت باصرار و يحضرت بوده است و هيد اعلياراده ملت و امر اك یا ك اندازهي

چوقت يامدم، مصدر كار بشوم و هيل من برنختن وسائيو برانگ ینياسباب چ
ر مواقع يكه عرض كردم، نداشته و ندارم و در سا یاصرار بدخالت دركار، بعلل

ك ياند كه بمجرد حس  شه مشاهده فرمودهياندهم ف داشتهيكه تشر یانيهم آقا
حضرت فورا يا از طرف اعليگذشته،  یها ا از طرف مجلس دردورهي، یليم یب

 .كردميوقت استقامت نم چيده، و هنمو یريگ كناره
و . ان كردنديذكاء الملك، همكار من ب ین مرتبه علل استقامت همان بود، كه آقايا

و اال كمال افتخار . اق بكار هم، بهمان علل ندارميام و اشت اال من عوض نشده
 .ن خدمات دارميبكوچكتر

كنم يتشكر م یليخ ان كردند ويذكاء الملك ب یجهات استقامت من همان بود كه آقا
ن استماع كردند كه باالخره يضاح فرمودند، حاضريان استينكه آقايكه پس ازا

مدرس  یرا هم كه آقا یامده و قصوري، نسبت بدولت وارد نیخطائ یانتيخ
كنم كه يكنم و با كمال جرئت، عرض ميق نميفرمودند، بنده قبول ندارم و تصد

ام و ممكن بوده  ست و آنچه توانستهف خود نكرده ايدروظا ینه بنده قصوريكاب
 یانات آقاينكه، در شرف انجام بوده است، و خود بيا ايام و  است، انجام داده

 یك قدرينداشته و فقط  یك اعتراض وارديقة يداد، كه حقيمدرس هم نشان م
و بنده هم كمال تشكر را .) بنده كمال اخالص را دارم -مدرس. (لطف بودند یب

است يكه فرمودند نفرمودند و راجع بس یزيش از چيب یلطف ین بيدارم كه درع
مدرس  یهم آقا یشيك فرماي. ذكاء الملك گفتند یخارجه هم آن بود، كه آقا

 یلطف یب یام مهاجرت كه در آنجا هم، قدريگذشته و ا یايفرمودند، راجع بقضا
 .و نسبت قصور بمن دادند. نمودند

كنم كه آنچه كه يدانم و تصور ميصر نمش وجدان خودم خود را مقيدر آنجا هم پ
ن صالح مملكت بوده است و چون كامال بنظامات مجلس آشنا يام ع من كرده

 یونيسيك كمير كه تقاضا كنم يا خين حق ممكنست داده شود، يدانم ايستم، نمين
ق بوده است عرض كنم يون راجع بآن قسمت آنچه حقايسيل شود و در آن كميتشك
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 .نكرده است یانتيلت خبط و خو معلوم شود كه دو
ذكاء الملك اشاره  یهم كه آقا یحاال كه مطالب كامال روشن شد و حفظ اصول

نكه، تا يبا ا. هم ندارم یاقيبماندن ندارم و اشت یچ اصراريكردند بعمل آمد من ه
بوده است كه  یلطف ین بيان مخالفيان معلوم شد كه مخالفت، آقايك درجه هم بآقاي

ات يدانم وضعيم) ستينطور نيدو نفر ا یكي(آمده است يبدشان من دولت ياز ا
 یشرفتياست اشخاص امثال من اصال دخالتشان در امور چندان پ یامروزه طور

خواهند كه داخل كار يم ین مملكت هم اشخاصيندارد و متأسفانه و بدبختانه در ا
ماندن  هم به یدهم واصراريرم،نه ميگيهم بدهند،من، نه م یلهائيبشوند وآج
فرض  یكش ام برهيا یده بعضيد بعقيبت مجلس راهم كه شايام غين ايندارم و ا

تواند يكنم ومعده منهم خراب است و نميكه اشتهادارند واگذار م یشود به اشخاص
حفظ  یبرا یونيحضرت همايروم؛ خدمت اعليگذارم مينجا هم ميهضم كند و ازا

 ».كنميم ميخودم را تقد یت استعفاياحترام اكثر
ن آمده، خطاب بوزراء يخطابه پائ ی، از كرسیانات سراپا عصبين بيپس از ا
 .سردار سپه، از مجلس خارج شدند ی، باستثنایوهمگ. ديان بفرمائيگفت آقا

 یباد مستوف زنده ی، صدایتماشاچ یا ن، از طرف عدهين حيدر هم! سابقه یكار ب
آنها  یها بيرق. بلند شد» مدرسباد  مرده یو حت«نه ين كابيباد مخالف الممالك مرده

 .دنديباد مدرس كش اد زندهيف باز نمانند فرين كه از حريا یهم برا
ت بلند شد، برخاست ين صدا از طرف جمعيا ینه، وقتيم كابيسردار سپه، مال كر

 یشان هم جوابيد، وايپرس یزيدو كلمه ازمؤتمن الملك چ یكيس آمد، وبا يجلو رئ
 .شدگفتند او هم از در خارج 

شنهاد كرد، تمام آنها كه يس گارد مجلس را احضار، و بمجلس پيمؤتمن الملك رئ
ن آنها يف و مقصرياند توق مجلس شده ینظم ین سروصدا راه انداخته و باعث بيا

. س گارد هم حاضر شده بوديب ورئيشنهاد، باتفاق آراء تصوين پيب گردند، ايتعق
 .ل شديسه قهرا به تنفس تعطف كردند، و جليها را توق یس هوچيبامر رئ
از . كردند یوكال نطقهائ یا پاره. ل گشتيدو ساعت مجددا جلسه تشك یكيپس از 

نطق » یخور ليآج«و » یكش بره«جمله، قوام السلطنه كه چون خود را هدف 
ل يدندان خود در آج ین نطق و كنديبرضد ا یالممالك دانسته بود، شرح یمستوف

ن حضرت يدا نشد كه از ايپ یكي« د را گرو داد خو یخوردن، اظهار و دارائ
صد يست سيدهد و به پول آنروز دويكه گرو م ین دارائياشرف بپرسد كه هم

انداز  ا پسيا ازتجارت؟ يراث يد؟ ازميا هزار تومان ارزش داشت از كجا آورده
پانصد تومان  یبماه یكاريام بيمواجب كه حاصل جمع آن با در نظر گرفتن ا

شان يك با ايكه از نزد یشان و اشخاصيبتواند ثابت كند كه ا یگر كسا» .رسدينم
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نده ير الدوله هم كه ممكن بود در آينسبت بمش(!) اند  ل خوردهيكار كرده، آج
ار، بموضوع ير بسيين گروراداد و باالخره، در ضمن تعيس الوزرا شود، هميرئ
ها  یشگاه هوچيدو ماهه عرصه تهران نما یكين يگر پرداخته، و گفت در ايد

كردند، و يم یگوئ اوهيندگان ملت يدر صحن بهارستان هم، بنما یشده بود، و حت
س مجلس در حفظ يرئ یر آقاين از اقدام اخيطه نطق خود را، بتحسيباالخره شر

الممالك  ینه مستوفيال نداشتم برضد كابيانتظامات قرار داده و افزودند كه من خ
شان تراوش كرد، يها كه امروز از ا ن جملهيماع ابعد از است یورقه كبود بدهم ول

 ینكه مدتياحمد قوام با ا یآقا« . س خواهم نموديم رئيورقه كبود خود را تقد
استعفا از  یس دولت برايرئ یاند كه وقت اند متوجه نبوده س الوزراء بودهيرئ

 شانيماند كه اينم یا كبود باقيد يورقه سف یبرا یگر محليرون رفت ديمجلس ب
ن يا یهاياز شاه انداز یكينهم يا. كنند) ؟(س مجلس يم رئيورقه كبود خود را تقد
 .حضرت اشرف است

انداختند و در  یگرداند ميد كمال دوره ميكه س ید را در ظرفيا سفيورقه كبود 
 ».س مجلسيكردند نه رئيم ميد كمال ورقه را تقديآقا س یقت بآقايحق

ك يت كرد، و هريها هم سرا بروزنامه ن جنگ اعصاب درمجلس،يمعلوم است، ا
خود، واقعات را آب و تاب داده، بنفع  یه و مسلك و پارتيها، برطبق رو ازآن
 یآقا. نمودنديسوء استفاده م یها استفاده، و حت ب، ازآنيش و بر ضرر رقيخو

ش رامنتشر كرده، مدرس يات زاده طبع خوي، درطوفان خود، باز هم رباعیفرخ
 .كرديه ميتشب!) (را به بوقلمون 

ب، و يف و تعقيس مجلس گرفتار توقيرئ یآنها، كه برحسب امر و پافشار
شده بودند، چند كلمه سؤال و جواب مؤتمن الملك را، با  یجه حبس قانونيبالنت

حفظ نظم در خارج از  یه كرده و اقدامات سردارسپه را، برايسردارسپه، توج
 یفرسائ تاتوانستند، دراطراف آن قلم ن سؤال وجواب دانستهيبهارستان، مربوط با

ن يا یالممالك را، برا یست سر مستوفياليطرفدار سوس یها روزنامه. كردند
نكه، تا يخالصه ا. ن رساندندينبود بعرش بر یزيت چينطق كه جز زاده عصبان

افت، و يه رواج كامل ين قضي، بازار تهمت و افترا نسبت بطرفیچند روز
دا يده خود نسبت بهم پيدو ماهه گذشته را كه بعق یكي ین حق و حسابهايطرف

ح مطلب، در يتشر یكه مؤتمن الملك، برايبحد. كرده بودند، بطوركامل وابستند
س يكه مجلس، در جلسه قبل، رئ یاتيجلسه بعد مجبورشد، در ضمن گزارش عمل

 :ن خصوص گفتيح بدهد ودرايخود را باتفاق آراء بدان مأمور كرده بود، توض
دند كه يخطابه آمدند، و از من پرس یك كرسيسردار سپه نزد یوز كه آقادر آنر

نه . ديد بمانيخواهيار با خودتان است، ميشان گفتم، اختيا بمانم، من بايمن بروم، 
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دادم، اگر در خارج زد و  یتيخواستند، و نه من مأمور یشان از من دستوريا
، مربوط بصحبت آن روز شده باشند یشان متعرض كسياتفاق افتاده، و ا یخورد

ن يهم در پائ یآمدند، اظهار داشتند كه جمع یحت: ست و سپس، اضافه كردين
فقط . مجلس منحصر بطاالر جلسه بوده است یگفتم رأ. هستند ینظم یمشغول ب

كه  ید و مطابق گزارشيف كنياند، توق كرده ینظم یها را، كه در طاالرجلسه ب آن
تصور . هستند ین اصليها محرك زده نفر از آنيده است، سيقات رسيبعد از تحق

بدانند، و اجازه بدهند، كه  یها كاف ف را، درباره آنين اندازه توقيان ايكنم، آقا یم
شنهاد يخود، پ یهمگان» ح استيصح«ها را هم مستخلص كنند، مجلس هم، با  آن

 .رفت و سر غائله هم آمديشان را پذيا
الممالك  ی، با مستوفیه ساله خانوادگصد و چهل پنجا یها تيبا وجود خصوص

ستو ين انداخته و او را، با همه آريخه خود پائينكه دمكراتها آقا را از يا یبرا
ام،  گان نبودهيشان رايداشتند، من آنقدرها با ا یكه داشت، بخود منسوب م یكراس

ها هم كه  كنم آن یشان استفسار كنم، و تصور نمين روز را از ايكه هدف نطق ا
ن روز يا ین نطق عصبياند، بخود اجازه داده باشند، كه ا گان بودهيرا یليا آقا خب

 .اورنديآقا را بخاطرش ب
چكس ياست وزراء است، و هير یداير الدوله كانديدانسته است كه مش یآقا قبال م
ر يستند كه مشيامروز هم، معتقد نبوده، و ن یها یا آنروز، و توده یولو فرخ

ن، نه در آنروز، و يهمچن. باشد یكش ل گرفتن و برهيدادن و آجل يالدوله اهل آج
را داشته باشد،  ین دعويام، كه نسبت بمدرس، چن دهيرا نشن ینه قبل و نه بعد كس

تر و باوقارتر از آن بود، كه  نيبداند آقا هم مت یكش ل و برهيكه مثال او را اهل آج
، بقول یحت. اورديها ب آن یرودانست، بيم یكش ل و برهيرا هم كه اهل آج یهائ آن

و  یآنها كه از مال شخص یكم بود، كه برو یبقدر» استعدادمنعش«مدرس 
آورده پس چه شده،  ینم یزيز چيآالف و الوف شده بودند، ن یاو، دارا یموروث
 ان آورده است؟يرا بم یكش خوران و بره لين مورد، حرف آجيكه درا

 یها كه رجاله یبادهائ باد و زنده ردهدو ماهه، م یكين يرود، كه درايتصور م
 یهائ اند، با آب و تاب گفتهي، در صحن بهارستان و در محافل و مجالس میحزب

 یليده، وآقا را خيالممالك رس یتوانسته بآنها بدهند، باطالع مستوفيكه رؤسا م
ها، جز  ن هووجنجاليشه تمام ايكه، ر یدرصورت. كرده بوده است یعصبان

 یلين روز هم، مدرس اگرچه خينبود، و در ا یطرفدار آقا كس یرزايمان ميسل
استعداد «در هرحال، كم بود  یات مخصوص بخود، وليدر لفافه استعارات و كنا

را  یقتيقت حقيح داده و در حقيادتر از اندازه، توضيز یشان، قدريرا در ا» منع
» استعداد منع«شان آورده و يبخاطر ا یك دو سه باريكه همه بدان معتقد بودند، 
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ر از آنچه يغ یزيك كرده، وآقا را برآن داشته است كه موقتا چيشان تحريرا درا
را در نظر  ینيكه هدف مع نيبدون ا یاو بوده است، بشود ودرحال عصبان یجبل

در نزد  یزننده را بر زبان رانده است، و اگر هم هدف یها ن جملهيآورده باشد ا
 .چسبد یبآنها م یكش ل خوران و برهياند، كه آج ان بودهيخود داشته، همان نظام

 یدوره آزاد یاست وزرايالممالك، با مقام ر یمستوف ین خداحافظيكاش ا یا
ن دارم،كه مرحوم يقيمن . افتاد یدورازنزاكت اتفاق نم یعصب یها ن جملهيبا

آن روزش  یها اد گفتهيبعدش،هروقت  یالممالك درهشت نه ساله زندگان یمستوف
خودمان، خود را  یها مآب یشده است، و بقول فرنگياده، فكرش ناراحت مافت یم
 .كرده استيخوب احساس نم یليخ

شنوند يم یزياست كه هرچ یان حزبيآمدها، بگردن متول شين قماش پيگناه تمام ا
 یخواه س، ازراه دولتيج سوء آن درمزاج رئيبدون وزن كردن،وبدون توجه بتا

چاره بجبلت يگذارند بيم منحرف كرده، نميازراه مستقبرند، و اورا ياوخبرم یبرا
ك يك خانه و يس يامت، از رئيخود رفتار كند از بدو خلقت، تا امروز و تا روز ق

ها و ين خبركشيج سوء ايگرفتار نتا یشه و همگيك كشور، هميس يده گرفته تا رئ
س آنقدر يرئو كمتراتفاق افتاده است كه . وارونه بوده، وهستند یهاين دولتخواهيا

خرسه مصون  خاله یها یدوست«نيداشته باشد كه خود را ازا یركيهوش و ز
هم باهمه  یمرحوم پهلو ینكند،حت» ر يگاونه من ش«ش راينگاهداشته، وخو

من نبوده يها ايزن  ها وخرما بنمكين قماش دولتخواهيج ايهوش وادراكش، ازنتا
  ]٢[.است
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  :و مآخذ حاتيتوض  

 
 یمصطف - یمترجمين  رضا مرزان»  یاز قاجار به پهلو« مجد  یمحّمدقل - ١  

 ٢۵٨صص  -  ١٣٨٩  - یاسيس یها مطالعات و پژوهش  مؤّسسۀ: ناشر -    یريام
– ٢۵۵  (   
ج . دوره قاجار یو ادار یاجتماع خيتار.  من یشرح زندگان . عبدهللا ،یمستوف ـ ٢
  ۵٣۵ - ۵۶٠صص . ٣
 

  »از قاجار به پهلوی « ی مجد محّمدقل: پی نوشت ها 
  
   ١٩٢٣اکتبر  ٩مورخ  ,  ٨٩١,  ٠٠/ ١٢۴٨،  ۴٢تلگرام کرنفلد ، شماره   - ١ 
   ١٩٢٣اکتبر  ١۵مورخ  ,  ٨٩١,  ٠٠/ ١٢۵٢، ٢٨٠تلگرام کرنفلد، شماره  - ٢ 
   ١٩٢٣اکتبر  ٢٢مورخ  ,  ٨٩١,  ٠٠/  ١٢۵٠،  ۴۴تلگرام کرنفلد، شماره  - ٣ 
,  ٨٩١,  ٠٠/  ١٢۶٠،  ١٩٢٣ی کرنفلد ازاکتبر تا دسامبر گزارش  فصل - ۴ 

 ٨٩١,   SO  - ۶٣۶٣ /  ٣٠١گزارش  گوتليب،  - ۵       ١٩٢۴ژانويه  ٢٠مورخ  
     ١٩٢٣اکتبر  ٢١مورخ  , 
   ١٩٢٣اکتبر  ٢٣مورخ  ,  ٨٩١,  ٠٠٢/   ١٢١، ۴۵تلگرام کرنفلد، شماره  - ۶ 
  ١٩٢٣اکتبر  ٢٣مورخ  ,  ٨٩١,   SO - ۶٣۶٣ /  ٣٠٢گزارش  گوتليب ،  - ٧ 
   ١٩٢٣اکتبر  ٢٩مورخ  ,  ٨٩١,  ٠٠٢/   ١٢٣،  ۴٧تلگرام کرنفلد، شماره - ٨ 
  ١٩٢٣اکتبر  ٢١مورخ  ,  ٨٩١,   SO - ۶٣۶٣ /  ٣٠١گزارش گوتليب ،  - ٩ 
      ١٩٢۴اکتبر  ٣١مورخ,٨٩١, ١٢۵٣/٠٠، ٢٩۵گزارش کرنفلد شماره  -  ١٠ 
   ١٩٢۴اکتبر  ٣٠مورخ  ,٨٩١, ٠٠/ ٢٩۴،١٢۶اره گزارش کرنفلد شم -  ١١ 
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  فصل دوم 

 
    دکترمصدق وزيرامورخارجۀ حکومت مشيرالدوله پيرنيا

  
کتاب » مشيرالدوله -مقدّمه و شرح احوال حسن پيرنيا« دکترباستانی پاريزی در

  :تأليف حسن پيرنيا چنين آورده است –ايران باستان 
فی،بقول بهار،آراء مجلسيان بسوی مشيرالدوله متمايل از روزتزلزل دولت مستو

بود وتقريباً سه هفته بودکه اکثريت مجلس رأی تمايل خود را نسبت به اين مرد 
دانشمندو پاکدامن به رئيس مجلس عرضه داشته بود، پس ازکناره جوئی دولت 

 ٢٨ورفتن ازمجلس، اقليت هم با اين تمايل همداستان گرديد ودرنتيجه روز 
فرمان زير بنام مشيرالدوله  ١٣٠٢) جوزای(خرداد  ٢۴مطابق با  ١٣۴١ّوال ش

  :از طرف شاه صادر و همان روز منتشر گرديد
چون برای خدمت مهّم رياست وزرائی وجود شخص کافی اليقی الزم بود، لذا «

جناب اشرف مشيرالدوله را که کمال مرحمت و اعتماد بايشان داريم به رياست 
برقرار فرموديم که با نهايت اطمينان به مراحم مخصوص  وزراء منصوب و

  »١٣۴١شهر شّوال  ٢٨. شاهانه بانجام وظايف مشغول شوند
 شاه  

 :دو روز بعد مشيرالدوله وزرای خود را بدين شرح معّرفی کرد
 الوزرا و وزير داخله مشيرالدوله رئيس

 سردار سپه  وزير جنگ
 السلطنه وزير خارجه مصدّق

 روغی وزيرماليهذکاءالملک ف
 الملک وزيرعدليه حکيم
 الدوله وزيرعلوم و اوقاف حکيم
 الدوله وزير پست وتلگراف فهيم

 .اعتالءالسلطنه کفيل وزارت داخله
 .وزير فوايد عاّمه را قرارشد بعداً معّرفی کند  

واميدواريهايی بودکه انتخابات دردورۀ  زمامداری  مشيرالدوله محکم بکارچسبيد
صّحت جريان يابد، زيرا دلبستگی به احزاب خاص نداشت و مورد  مشاراليه به

اعتماد همۀ احزاب ودسته ها بود،از طرف سياست خارجی هم نگرانی زيادی  
 .ديده نمی شد
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مشيرالدوله برنامۀ کابينۀ خود را بر اصول موازنه و حفظ مناسبات حسنه با دول 
بر اجرای قوانين، خاّصه  متحابه و بيطرفی و تسريع در کار انتخابات و نظارت

  .ها، تشريح کرد بودجه
ميرزا نمايندۀ مجلس در آخرين  مجلس چهارم همان روزها پايان يافت وسليمان

  :روز مجلس گفت
يابد که دولتی مثل دولت آقای مشيرالدوله  بحمدهللا دورۀ مجلس وقتی خاتمه می

اده شده است در سر ايشان رأی اعتماد د که مورد اعتماد عموم وکال و باتّفاق به
ذکر  کارهستند وسابقۀ خدمات ايشان درادوارمشروطيت قابل انکارومحتاج به

 ...نيست
ام اينست که يکی از  عقيده: سپس مرحوم مدّرس شرحی گفت و اظهار داشت

کارهای مهّم اين دوره سپردن زمام فترت است به آقای مشيرالدوله و جهت اين 
م رجال مملکت ما هرکدام برای يک موقعی ا سه نکته است، مکّرر عرض کرده

الوزراء حاليه برای اين موقع  خوب هستندبعقيدۀ من وتمام آقايان، رئيس
يکی بيطرفی مشاراليه در انتخابات، يکی بيطرفی : بالنظيراست، سه مسأله بود

العاده اهّميت دارد،  در سياست خارجه که درزمان فترت وغيبت مجلس فوق
عقيدۀ من و  و با اين سه اصل است که به. دورۀ پنجم يکی تسريع درافتتاح

 .ايشان يکی از کارهای خوب بوده است آقايان، سپردن زمان فترت به
شاه از . درين جلسه مشيرالدوله حضورنداشت و فروغی از وکال تشّکرکرد

کوشد خود را ازچنگ اوخالص  قدرت سردارسپه نگران است و درنهانی می
همين منظوربوده  ومشيرالدوله برای رياست وزراء به کند، توّسل به مستوفی

است اّما صحبت حساب و قانون دانی و رعايت اصول در برابر زور و قدرت و 
ابراز وجود قلم وبنان وبيان در برابرسرنيزه و چکمه، معلوم است که بُرد با که 

 !خواهد بود
ربرابر زور در همۀ مراحل حٌساس تاريخی ثابت شده است که حساب وکتاب و د

زور « و قدرت ناچاربه عقب  نشينی بوده اند و اين ضرب المثل دهاتی که گويد 
درست درين بزنگاه های تاريخ صادق بوده » حساب پاره می شود...که آمد

) ١٣٠٢سرطان  ٢۵(فکرمی افتد وليعهد را به آذربايجان بفرستد  است، شاه به 
 . کند  در انجا  مرکز قدرتی عليۀ رضا خان  ايجاد 

مالحظۀ  کنند، شاه به خوانی می ماه محرم رسيده است و در ادارۀ قشونی روضه«
خوانی نظاميان آمده است، سردار سپه هم با  سردار سپه به مجلس روضه

  .الوزراء اندکی دورتر نشسته است مشيرالدوله رئيس
  جان اّطالع سردار سپه، فرمان حکومت آذرباي الوزرا گفته بود بی شاه به رئيس
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رسد و وزير داخله  صٌحۀ شاه می  شود وبه فرمان صادرمی. وليعهد را صادر کنند
قصدش اين بوده ( شود کند و وليعهد آمادۀ مسافرت می به آذربايجان تلگراف می

شاه برای خداحافظی از وليعهد ). درآنجا با رؤسای عشايربند وبست تشکيل بدهد
رود  داند شاه کجا می شود، بديهی است سردار سپه می لس روضه خارج میازمج

در آن ... کند آورد و خودداری می روی خود نمی رود، اّما هيچ به  وبرای چه می
خواهد روانه شود، هيأت دولت را تهديدکرده نارضايی خود  دِم آخرکه وليعهد می

شش بسيار شاه و وليعهد و رساند وکو را به مسافرت او، به شاه و به وزراء می
نتيجه مانده و وليعهد با  هيأت دولت دراجرای فرمان و فرستادن وليعهد بکلّی بی

شاه، بعد از اين ازسردار ... گردد خانۀ خود برمی نهايت خفّت نقل مکان کرده به
گويد شما وليعهد راازرفتن به آذربايجان منع کرديد، سردار  کند ومی سپه گله می

دهد اعليحضرت هم درصدور فرمان حکومت آذربايجان وليعهد  یسپه جواب م
 ۴جلد  -حيات يحيی( »!کردم صالح نيست با من مشورت نکرديدواالّعرض می

 )  ٣٠٠ص 
پروراند  ديد و آرزوهايی که در سر می با مقدّماتی که مرد قوی ايران تهيّه می
نخواهد کرد،  پرست مشيرالدوله دوامی معلوم بود که کابينۀ قانونی و اصول

دانست که بايد  برای اين که آرزوهای بزرگ عملی شود اين فرماندۀ هوشيار می
تمام قوا را روی اين موضوع تمرکز دادوحتماً تمام يا بيشترنمايندگان دورۀ پنجم 
را ازاشخاص صالح يعنی موافق ومطيع انتخاب نمود و اين کار با بودن شخصی 

 .ن نيست، پس بايد مشيرالدوله را انداختمثل مشيرالدوله در رأس دولت آسا
نوری يک راه ساده وجود داشت وآن حيثيّت دوستی وهمان   قول خواجه  به

همين راه وارد نشوند؟ برای کسی که  مکانی خود مشيرالدوله بود؛ چرا به جنٌت
تمام عمر جزاحترام و مقام ارجمند درخود نديده کافی است که کوچکترين اهانت 

سردارسپه همين کار را کرد و با . د اهانتی او را از ميدان بدر برديا فقط تهدي
مشيرالدوله را ازميدان در ) که بعداً هم آنها را سوءتفاهم نام نهاد(يکی دو پيغام 

آبادی گزارش اين روزها را  يحيی دولت.  برد و او را وادار به تقديم استعفا نمود
 :نويسد چنين می

يابد برای  گاه درهيأت وزراء حضور می نگ گاهسمت وزارت ج سردارسپه به«
 .دادن دستورهايی به آنها، که مجبورهستند هرچه امر کند، اطاعت نمايند

مشيرالدوله درطليعۀ دستور رياست خود حفظ قوانين جاری مملکت را، از روی 
اساس مشروطيت، اّول وظيفۀ خود دانسته است درصورتی که برای او اختياری 

روزی امير . ت درتهديد وزير جنگ وفرماندۀ کّل قوا استنيست و هر ساع
نيابت ونمايندگی از طرف وزيرجنگ در  گاه به اقتدارمحمودخان انصاری، که گاه
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دستوروزيرجنگ با مشيرالدوله در هيأت خشونت  شود، به هيأت وزرا حاضرمی
 ) ٢۴٩،  ۴حيات يحيی، ج . (»گيری نمايد فهماند که بايد کناره کند و به او می می

مشيرالدوله که عمری را به نيکنامی وعّزت نفس و با حفظ پرستيژ گذرانده بود، 
ً حاضر نبود خشونت های وزير جنگ خود راتحّمل کند، عالوه برآن  مسلما

ديد که کليۀ اختيارات در دست وزيرجنگ است و هيچ نقطۀ  موقعيت را چنان می
ندارد، حيثيت دوستی او و حفظ  اتکائی که بتوان قانون را با آن حفظ کرد وجود

البتّه چنين شخصيّتی وقتی . اش بود آبروی وزرايش بيش از هر چيز مورد عالقه
و ران حوالۀ وزيری از وزرای کابينه داده   که ببيند کار به جايی برسد که پاچه

 .آيد شود، برای او بس ناگوار می
ج گفتگو شود و سپس او با کمال شهامت گفت که حاضرنيست با وزير او بدين نه

 .از جلسۀ هيأت دولت خارج شد و تصميم به استعفا گرفت
 اته لرجالهيد حيريا من ياته  يد رجاله لحيريكل 

ً تهديدی برای  در اينجا مورد ديگری نيز پيش آمد که مشيرالدوله آن را مستقيما
ر سردارسپه چوب را به بيد زد که چنا. السلطنه بود خود ديد و آن توقيف قوام

السلطنه را  قوام ) ١٣٠٢ميزان ١۶( ١٣۴٢صفر  ٢٧بدين معنی که روز ! بلرزد
مخالفين سردار سپه مرعوب شده ). اتهام توطئۀ قتل سردار سپه  به(توقيف کرد 

. و کابينۀ مشيرالدوله مقاومت خود را در برابر تهديدات وزير جنگ از دست داد
  نفرازامرای لشکر، رئيسوسيلۀ يکی دو سردارسپه پس ازدستگيری قوام به 

الوزرا و برخی از وزرای ديگر را تهديد کرد که اگر استعفا ندهند چنين و چنان 
خواهم کرد، و بر اثر همين تهديدات هم کابينۀ مشيرالدوله تصميم به استعفا 

 ١٣۴٢االول  ربيع ١١خورشيدی برابر ١٣٠٢ميزان  ٢٩گرفته قبل ازظهرروز 
صرصاحبقرانيه به حضور شاه رفته استعفانامۀ درق)  ١٩٢٩اکتبر  ٢٢(قمری 

  .خود را تقديم کرد
 گرفلک يک صبحدم با من گران باشد سرش

 روم چون آفتاب از کشورش شام بيرون می
وسيلۀ تلفن، مشيرالدوله  ازطرف سلطان احمدشاه به ١٣٠٢ميزان ٢٠شنبه روزسه

شان نداد؛ در به دربار صاحبقرانيه احضار شد، ولی مشيرالدوله در منزل رو ن
مجدّداً از دربار و هيأت وزرا . گويند ازمنزل خارج شده است جواب تلفن می

شود که به  شود که آيا مشيرالدوله آمده است يا خير؟ جواب داده می استعالم می
آمد نگران شده يکی ازنزديکان و محارم  شاه ازاين پيش. دربارهم نيامده است

شهر آمده مشيرالدوله را مالقات کرده و او را کند که فوراً به  خود را مأمورمی
دار  هر طوری هست حاضر نمايد که تا موقع افتتاح مجلس شورای ملّی عهده
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تاريخ بيست .( ولی مشيرالدوله زيربار نرفت. رياست وزرا شده به کارادامه دهد
 )  ٢٨٨، ص  ٢سالۀ ايران ، ج 

و مثل . نمايند ند قبول نمیالوزرای سابق هم که طرف اعتماد شاه بود  سايررئيس
رنگ وبوی آن به تک وپويش بنيرزد و  « اينکه همه يک زبان می گفتند که 
 » گفتگوی آن بجستجوی آن کرای نکند

قوام السلطنه نيز بعد از جريان اتّهام ناچارشد باموافقت سردارسپه به اروپا  
 برود و درين وقت بود 

ميدان عمل از مبارزان «ون ديد که الدين کرمانی چ قول افضل که احمدشاه به
، ناچار به رياست »کفايت خالی است وصدر وزارت از مبٌرزان سيادت عاطل

  .وزرايی سردار سپه تن داد
سردار سپه که طبعاً صاحب عزم و رأی «: قول مرحوم هدايت  بدين طريق به

 روايت  وبه» ...قوی بود، عذرمشيرالدوله را خواسته خود کابينه تشکيل داد
 :مرحوم بهار

مشيرالدولۀ پيرنيا را ازپشت ميز رياست وزرا عذر خواستند و خود زمام امور «
يعنی قريب ) ١٣۴٢االول ربيع(١٣٠٢آبان  ۶اين وقايع در» .دست گرفتند را به

  )١(».زمامداری مشيرالدوله بود، واين آخرين زمامداری اوست چهارماه بعد از
   
  پيرنيا تصدّی وزارت امورحارجه را بعهده دکترمصدّق در زمان مشيرالدوله

اّولين  روز : داشت ، در باره آن زمان درخاطراتش اينگونه  شرح می کند
ورودم به وزرات خارجه ميرزامحّمد قلی خان منتخب الملک رئيس ادارۀ 

وزيرمختارانگليس به » سرپرسی لورن«بمن ارائه نمود که انگليس نامه ای 
ابو موسی « موضوعش اين بود که جزاير رنوشته ومستوفی الممالک نخست وزي

نيست ونظاميان برخالف  واقع درخليج فارس متعلّق به ايران »شيخ شعيب « و» 
نوشته  رئيس الوزراء هم به خّط  خود درحاشيۀ نامه  . حّق درآنها دخالت می کنند

اده بود ضبط شود و منتخب الملک از من سئوال نمود به اين نامه  بايد جوابی د
  .بالجواب  گذاريم شود يا آن را 

گفتم قبل ازمالحظۀ پرونده نمی توانم دراين باب نظری اظهار کنم وبعد که 
جزائرمزبورملک غير قابل ترديد ايران است موضوع   پرونده راديدم ومعلوم شد 

سپس به . صورت جلسات نوشته شد را درهيئت وزيران مطرح کردم که  در 
مصدّق (      .نمودم دادم وچند بارهم با او مذاکرات شفاهی   نامۀ وزيرمختارجواب

در همان جلسۀ اّول با سرپرسی لورن وارد : در زير صفحه توضيح داده است
جلوگيری کرده و موضوع را  ضبط نامه  ازاين که منتخب الملک از. شدم مذاکره 
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  ) ٢(  .)بود و برای او يک خّط و نشانی هم کشيد مطرح کرده بود، عصبانی 
:  " مصدّق درزندان اين موضوع برای جليل بزرگمهراينگونه شرح می دهيد  

بودم، روزی سرپرسی لرن وزيرمختارانگليس مرابه شميران  وقتی وزيرخارجه 
آقای مصدّق السلطنه توی « : گفت. صندوق آنجا دخلکی بود مثل . دعوت کرد

دارم که به مأمورين ايران  اين صندوق اسناد پولهايی قريب به دو ميليون ليره 
مالحظه کنيد،  . داده ايم، يکروزاينجا تشريف بياوريد و ببينيد اين اسناد چيست

  ».بلکه تکليفش را معيّن کنيد
. آقا اينها پولهايی بود که برای پليس جنوب خرج کرده بودند وبرای خودشان بود

  .به اشخاص داده بودند. نبود برای ما که 
شما می خواهيد من بيايم اينجا، اين کاغذها را . رجه هستممن وزيرخا: گفتم

شما ! بعد صورت جلسه کنيد و بنويسيد، وزيرخارجه هم آمد ديد جلومن بريزيد و 
  .خرجهايی کرده ايد، به ما چه مربوط است؟ برای پيشرفت کار خودتان اگر 

   ... خير، خير. آقای مصدّق السلطنه صحيح است، صحيح است: گفت" فورا
اين سرپرسی لورن  وزير مختار، مردی مبادی آداب بود وقتی عروسی کرد در 

وزيرخارجه که بودم  يک بار سخت  با . کارت دعوت فرستاد  بغداد، برای من 
  :او دعوايم شد

به جزيرۀ شيخ ُشعيب وابوموسی درخليج فارس می خواستيم قوای انتظامی   
می گفتند اين دو جزيره جزو شيخ نشين   .انگليس ها مخالفت می کردند . بفرستيم

شيخ نشين شارجه را هم که مال . شارجه هست، که جزو شيخ نشين بکنند
چند ماه بعد، مکاتباتی ردّ وبدل . دو جزيره را ببرند خودشان کرده اند تا يکسره 

دانيد با کنيد؟ میاينقدر مکاتبه می چرا « شد، يک روز رو به رو  شديم  گفت 
توانيد هيچ کاری نمی توانيد بکنيد؟ گفتم شما با من چه می» ستيد؟کی طرف ه

 ) ٣!( همين. است که مرا بکشيد توانيد بکنيد اين فقط کاری که می. بکنيد
 

  واقعۀ بحرين    
واقعۀ بحرين  در زمان  حکومت مستوفی الممالک  اتّفاق افتاد  و حسين  مّکی  

 ١٣٠٢ارديبهشت  ٢٠برابر با ( ١٣۴١روز بييست وسّوم رمضان : می نويسد 
صبح هنگام خريد وفروش يک قاب ساعت بغلی   ٩تقريباً درساعت  ،)خورشيدی

نزاعی رخ داد و منتهی به زد  بين يک نفر ايرانی با يک نفرعرب نجدی وّهابی  
ولی  ايرانيان به گمان آنکه قضيّه ختم شده غفلت می کنند ، . وخورد می شود

، مسلّح  ]  تحريک انگليس ها    [  رت ذاتی يا به اشارۀ اجانباعراب نجدی به شرا
ايرانيان چون اسلحه نداشتند فقط با چوب به . حمله می کنند شده غفلتاً برايرانيان 
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طول می کشد و عدّه ای از ايرانيان  يک ساعت ونيم جنگ . دفاع می پردازند
از اعراب کسی  ند و نفرمفقود شده ا ۵نفر مجروح و ٣٧درحدود سه نفرمقتول و 

پس . تلف نشده مگر يک نفر که آنهم  بواسطۀ  تير خود آنها هالک گرديده است
ساعت ونيم جنگ، ايرانيان ناچار می شوند به خانه های خود رفته  از يک 

محلّی هم قادر به جلوگيری نمی شود و قريب  حکومت . پناهنده و منزوی گردند
بسته در خانه  نشسته و دچار  رات خود را روز تمام ايرانيان دکاکين وحج ٢۵

حمله برده  شيعه    ]  ايرانيان     [ تا اينکه مجدّداً عراب وهابّی به. تهديد و خطر بودند
رمضان  ٢۶روز جمعه . می شوند  ]  زخمی    [ زن کشته و دو نفر ٢نفرمرد و  ٨

باليوز  رمضان نيز کشتی ديگری که حامل ٢٧انگليسی وارد و روز  يک کشتی 
چهل نفر سرباز هندی با دوعّراده توپ  پياده  بوشهر بود وارد بحرين می شود و

قونسولخانه فرستاده  رمضان ايرانيان عرضحال خود را به  ٢٨صبح . کردند
دفاع  بوکالت انتخاب می نمايند که درمحکمه رفته هشت نفرراازجانب خود

 ً ردولت عالج  فوری ننمايد برای به دولت ايران اّطالع می دهند که اگ نماندضمنا
حتمی  بوده و بوده و بقيّه هم مجبور به هجرت از بحرين   تمام ايرانيان خطر  

  )    ۴.( خواهند گرديد
در هنگامی که دکترمصدّق مسئوليّت وزارت امورخارجه درحکومت را بعهده  

تا  تالش کرد  ١٣٠٢  در سال  سفيربريتانيا درايران» سرپرسى لورن«:می گيرد
را متقاعد کند که دولت ايران از ) خارجۀ وقت وزير امور (دکتر محّمد مصدّق 

با توّجه به : داشت ادّعاى خود بربحرين دست بردارد، که مصدّق اظهار
جزاير بحرين (احساسات ملّى موجود در باب اين بخش باستانى از قلمرو ايران 

هيچ ) صل بوده استهميشه جزء استان فارس، شيعه مذهب و ايرانى اال که 
يک دليل مشّخص دست از ادّعاى حاکميت بر  تواند، بدون  دولت ايرانى نمى

  )   ۵.  ( بحرين شسته و يا در مورد آن کوتاه بيايد
در زمان تصدّی وزارت امورخارجه با  از ديگر موضوعاتی که دکتر مصدّق   

وع ديگرکه موض:کند آن برخورد کرده است  درخاطراتش اينگونه اشاره می 
جماهيرشوروی که با من  وزيرمختار دولت اتّحاد » روتشتن « پيش آمد اين بود

ومی  بجای او آمده بود » شومياتسکی « سابقه داشت رفته بودوشخصی بنام 
خواست با من برای اينکه درتبريزنسبت به اجرای کاپيتوالسيون مخالفت کرده 

سکی هم بدست آورده و اين بود که کند که برحسب اتّفاق مستم بودم تفريغ حساب 
عرفی که دولت وثوق تصويب کرده وبه موقع  عدّه ای ازعلماء با قانون مجازات 

  .انداختند اجراء گذارده  بود مخالفت کردند وآن را ازکار 
وزيرمختار ضمن يک نامه ازمن سئوال نمود شما که می خواهيدما از رژيم   
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مائيد اتباع مادرايران طبق چه قانون بايد مجازات نکنيم بفر کاپيتوالسيون استفاده 
قونسول شوروی هم درتبريزاين  چنانچه .شوند؟ که اين حرف جواب نداشت

بود و قدرتی  سئوال را کرده چون قانون مجازات عرفی را دولت تصويب  کرده 
نامه را طبق اصول  . قانونی نداشت ما را برای جواب دچاراشکال می نمود

گستری فرستادم که چون نتوانستند جوابی بدهند به نامۀ سفارت داد بوزارت 
  .شوروی  جوابی  داده نشد

نظربه اينکه دولت مشيرالدوله برای اين تشکيل شده بود که بقيۀ انتخابات دورۀ 
کند وتاافتتاح مجلس پنجم درسرکاربماند بارئيس دولت مذاکره  پنجم تقنينيه راتمام 

درايّام فترت اليحۀ قانون مجازات عمومی را  ورکندکردم که مجلس دولت را مأم
  .را بدولت داد تنظيم نمايد که با آن موافقت نمود ومجلس اين مأموريت 

راجع  به تدوين اليحه قرار شد من با بعضی ازعلماء صحبت کنم تا مغرضين 
دولت تحريک کنند وچنين رسيد اّول با حاجی آقا جمال که  نتوانند آنها را برضد 

کنم وچنانچه نتيجه داد با ديگران وارد  ا من بيش ازديگران ارتباط داشت شورب
مقصود اين نيست  مذاکره شوم که درضمن صحبت به اوگفتم ازتنظيم اين اليجه  

که مسلمين مشمول چنين قانونی بشوند بلکه منظوراين است که فقدان قانون 
اند که درجواب با همان لهجۀ نشود جرائم اتباع بيگانه در ايران بالعقاب بم سبب 

واز اين جملۀ  کوتاه نظر »  سرايت می کن که«بخود گفت  اصفهانی مخصوص  
مجلس گذشت و نسبت به اتباع بيگانه اجرا  آيت هللا اين بوداگر قانونی ازتصويب 
  .شد به اتباع ايران سرايت خواهد نمود

تباع شوروی را برای سپس گفتم اگراين قانون تصويب نشودما نخواهيم توانست ا
ايران مرتکب می شوند تعقيب کنيم وتحت محاکمه درآوريم و  جرائمی که در

ازرژيم کاپيتوالسيون استفاده نمايند که اين  فقدان قانون سبب خواهدشد که باز
ديگران به هيچ نتيجه نخواهد  وآنوقت فهميدم که مذاکراتم با » بجهنّم «مرتبه گفت

  .رسيد
بازدرآن دولت مطرح شد مربوط به امتيازکشتی رانی موضوع ديگری که 

بود و » بوداغيانس« تبعۀ انگليس و» استيونس« دست درياچۀ اروميه بود که 
شيالت بحرخزرالغا کرده و بعد يکی  دولت صمصام السلطنه آن را مثل امتياز 

را احياء  نموده  از وزرای خارجه بوسيلۀ  يک نامه درجواب سفارت انگليس آن 
د که باستناد همان نامه سفارت انگليس بعنوان حمايت ازتبعۀ خود با دولت ها بو

  .می نمود مکاتبه  
سرپرسی لورن نامه ای به رئيس دولت نوشت که آن  را درهيئت وزيران   

ادامۀ اين امتياز دردست تبعۀ انگليس دورازمصلحت  مطرح نمودونتيجه اين شد  
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بنابراين خوب . حدود کمک بکند د درآن و ممکن است به تشکيل يک دولت ُکر
هزار  ٣۵٠  است بعنوان غرامت وجهی داده شود که دعوا  خاتمه يابد وبحدّ اکثر 

تومان تعيين گرديد و چنين  قرار شد که  من با وزير مختار انگليس مذاکره  کنم  
اين کارشد و اوهم با استيونس مذاکره نمود  . ممکن باشد از آن بکاهم وهرقدر

قطع کرد که بعد دولت از کار کناره نمود و دولت   هزارتومان  ٣٢٠آن را به و
  .کرد سردار سپه اليحۀ آن را  تنظيم و به مجلس  پيشنهاد 

 موضوع ديگری هم که درزمان تصدّی من روی داداين بودکه روزی  وزير
بناهاردعوت نمودوپس ازصرف ناهارگفت برای مطالباتی   مختارمرا درقلهک 

فروغی وزيرماليه دعوت کنم  که اسناد  از دولت داريم می خواهم  ازشما و که 
. خود را اظهارنمائيد بخوانيدوعقيدۀ ) اشاره به جعبه ای که روی ميز بود( ما را 

متصدّی  اگربرای اين است که.گفتم مرابچه عنوان می خواهيددعوت کنيد
ه بعنوان يک فرد عادی هستم  چنين مأموريتی ازدولت ندارم چنانچوزارتخارجه 

وقت ازکار بيکار شدم دعوتم نمائيد آنوقت هم يقين است  که  است تأّمل کنيد هر 
فهميده ای بود خنديد وگفت صحيح  است  با من  کاری نداريد که چون مرد بسيار 

ای راجع  به اين  که ديگر با من هيچ مذاکره  نکرد و اکنون الزم است  که شّمه 
  .مايممطالبات  بيان ن

درجريان جنگ اّول جهانی که بعضی ازدول از نظر تبليغات و مصالح خودشان 
مصرف رسانيدند، دولت انگليس هم برای حفظ منافع خود  وجوهی درايران به 

دورمأمورين ومبلّغين آنها را گرفتند  پولهائی خرج  نمود و يک عدّه نفع پرست 
قونسول انگليس   هم درشيرازاز  فرمانفرما وقوام الملک. وسوء استفاده نمودند

ميليون  سه برای مخارجی که قلمدادمی نمودند يک صدلک روپيه که آنوقت با
برابربود دريافت نمودند ويک ورق سفيد هم به قونسولگری ندادند و يکی تومان 

قونسول انگليس بمن گفت وجهی معادل  " ماژرميد"هم که از اقالم اين مخارج را 
حضرت سيد الشهداء گرفته  وتا دينار  که برای تعزيه داری  شش هزارتومان بود

  .آخر آن را خرج کرده بودند
دولت انگليس تمام پولهائی را که در آن جنگ برای پيشرفت سياست خود در   

از دولت مطالبه می نمود و دولت انکار می کرد  تا اينکه  ايران  خرج کرده بود 
علی فروغی نخست وزيرشد و ضمن نامه  دمحم . موضوع تغييرسلطنت پيش آمد

  .کرد ای  به سفارت انگليس  مطالبات آن دولت را تصديق  
درمجلس ششم که مستوفی الممالک نخست وزير،وثوق الدوله  را بوزارت ماليه 

نسبت بوثوق الدوله برای تصويب . جنگ معّرفی نمود و فروغی را بوزارت 
ايران و نسبت به فروغی برای  ايگی قرارداد تحت الحم ١٩١٩اوت  ٩قرار داد 
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دفاع  نمود و  تصديق دعاوی دولت انگليس من اعتراض کردم که وثوق از خود 
بايداعتراضات من و مدافعات . اکنون کار ندارم به اينکه دفاعش موّجه بوديا نبود

مأموريتی  ولی فروغی که برای انجام.بخوانندوحق راازباطل تشخيص دهند اورا 
وسايلی برانگيخت که من  بعدآمدبجای ردّاتهام وجوابگوئی، ته بودوبه اروپارف

عالء  را فرستاد و گفت با عوالمی  که  ديگر مطلب را دنبال نکنم،  يعنی حسين 
که چون فروغی  داشتيم شايسته نبود درمجلس اين مذاکرات بشود ونتيجه اين شد 

ود می دانست آنچه دربرائت خ از سفر آمده من ديدنی ازاوبکنم و اوهم
که روزی به اتّفاق برای مالقات او رفتيم و گفت شما اعتراض ديگری  اظهارکند 

چون حق با شما بود سکوت کردم واز شماگله ننمودم  هم درمجلس بمن کرديد که 
درجريان جنگ  اّول جهانی که دولت  موضوع آن اعتراض هم اين بود که . 

از آن امتيازات حّق   ران لغو نمود يکی صمصمام امتيازات اتباع بيگانه را در اي
راجع به شيالت بحر خزر بود که هشت سال بعد  مدّت » ليانازوف« انحصار

  .خاتمه می يافت آن 
راجع به بهره داری ازشيالت مطالبی درج شده ١٩٢١نظر به اينکه درعهد نامۀ 

يران جماهيرشوروی به استناد آن می خواست با دولت ا بود که دولت  اتّحاد 
صاحبان امتياز شکايت  کردند و دولت   قرار دادی منعقد کند که قبل ازهر اقدام 

  .قوام موضع را به حکمت ارجاع نمود
از طرف وّراث ليانازوف دکتر ولی هللا خان نصر وازطرف  دولت ايران حاج 

ازطرفين محّمدعلی فروغی به حکميّت انتخاب شدند و رأی  سيد نصرهللا اخوی و
اکنون کار . بقيّۀ مدّت امتيازاستفاده کنند ه صاحبان امتيازازهشت سال دادندک

را عرض کنم بعد از  نداريم به اينکه اين رأی صحيح بود يا نبود، می خواهم اين 
فروغی  تغييرسلطنت که دولت اتّحادجماهيرشوروی سلسلۀ جديدرا شناخت

سال به نفع  ٢۵دّت اليحۀ امتياز بهره برداری از شيالت را برای م نخست وزير
پيشنهاد نمود که من درهمان جلسه مخالفت کردم و به او گفتم  آن دولت به مجلس 

داده ايد خشک نشده معلوم نيست چه پيش  هنوز مرّکب امضای شما در رأئی که 
رئيس دولت باشد  آمده که از رأی سابق عدول کرده ايد وچون يک فردخواه 

 موضوع دوعقيدۀ متضاداظهارکند برخواه شخص عادّی نمی بايست دريک 
. اينکه چنين کاری هم می بايست بشودشايستۀ يک مردصاحب ايمان نبود فرض 

  .کنار برويد و شخص ديگری آن را پيشنهاد  نمايد شما می بايست ازکار 
اين بود اعتراض  من درآن جلسه واشاره فروغی درمذاکرات آن روزمربوط    

من هم برای اينکه او .م به اين اعتراض کرده بودمجلس پنج بسکوتی بود که در
اعتراض اخيرهم اگرشما سکوت کنيد  را  به دفاع ازخود وادارکنم، گفتم به 
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انتظارداشتم که درمجلس  معلوم خواهدشدکه حق با من است که ديگرهيچ نگفت و
ديد  به اعتراضات من جواب دهد ولی بعدبه مجلس آمد وبا اينکه مرا درجلسه 

ا به اين موضوع آشنا ننمودو من هم  بيش از آنچه گفته بودم چيزی نداشتم خود ر
  .اظهار کنم

از شيرازکه به طهران آمدم روزی بافرمانفرما صحبت ازمذاکرات قونسول 
بمن گفته بود فرمانفرما درزمان ايالت خود يکصد لک  انگليس به ميان آمد که 

. وام الملک هم با من شريک بودق روپيه ازما پول گرفت، ولی فرمانفرما گفت 
پاره هم که  که قونسول به شما نگفت حتّی يک ورق  سپس ازمن سئوال نمود

  .بشود به او نداديم. مدرک
اکنون بسته به اين است جامعه قضاوت  کند و تشخيص بدهد کدام يک از اين دو 

ی گرفتند کارفرمانفرما و قوام الملک که وجه. بيشتر ُمّضربود کار برای مملکت  
جز ادامه کارنداشت و هرچه گفتند به آن عمل  سندی ندادنديا کارفروغی که نفعی 

کاری درنفع خود انجام دهندآن  نمود وسابقه ای هم گذاشت که هر وقت بيگانگان 
مفيد برای مملکت  رابه حساب دولت بگذارندوازطريق اعمال نفوذمخارجی که

  .يل  ملّت نمايندنيست ومربوط بامور سوق الجيشی است تحم
دراين دولت کماکان سردارسپه وزيرجنگ بودودرجلسات وزيران مرتّباً  شرکت 

تماس می گرفت و ميانۀ سرد ما پس ازمراجعت از تبريز به  می نمود وبا من 
می آمد درگوشۀ اطاق با من صحبت  گرمی مبدّل شده بود و هروقت  که زودتر 

کسی بود که  ادم  و دستم شکست،  اّول می کرد و روزی هم  که  ازدرشکه  افت
با اينحال ازعمردولت چيزی نمی گذشت که شهرت پيدا کرد . از من عيادت نمود

جنگ می خواهد دولت تشکيل دهد ويکی ازوّعاظ هم دريکی ازمجالس  وزير
 مشيرالدوله رئيس دولت آن ومصدّق السلطنه وزير روضه گفته بودکشوری که 

ازما دفاع  کنند و اين نحو کالم  ی توانند درمقابل کفّارخارجه باشد چطورم امور
  .هرجا که عدّه ای جمع  می شدند گفته می شد

نظربه اينکه شينده بودم بين مشيرالدوله وسردارسپه دردولت اسبق کار بکدورت 
کارافتاد وآنوقت من در تبريزبودم و از کنه  قضايا مّطلع نبودم  کشيد و دولت از 

 وکدورت نکشد با توافق نخست وزير اين دولت هم کاربدلتنگی برای اينکه در
چنانچه صاحب چنين  قرار شد هر طورمی توانم  از وزيرجنگ استمزاج کنم  تا 

ممکن  ولی نمی دانستم  چطور . نظری است قبل ازوقوع هر واقعه ما کناربرويم 
دولتم چونکه وزير جنگ بمن نمی گفت داوطلب تشکيل . است آن را عملی نمود

نظراو مّطلع نمی شدم نمی بايست خود را مسئول استعفای دولت  و من تا از 
خدايار خان برای کاری نزد من آمد و ديدم  قراربدهم که برحسب اتّفاق سرلشکر
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که چون درجواب گفت  که مناسب ترازهرکسی اوست مرجع سئوال من واقع شود
می گفت خواهش .ب مرابدهيدنمی دانم،خنديدم وگفتم شمارا توقيف می کنم تاجوا

  .کنم توقيف نکنيد تا رفته تحقيقات کنم وجوابی که صحيح  باشد برای شما  بيارم
فردای آن روز که جلسۀ وزيران در کاخ صاحبقرانيه تشکيل شد وزير جنگ   

را توقيف کرده  صحبت نمود وضمن مذاکرات گفت خدايار آمد وبا من شروع به 
اين طريق فهمانيدکه شايعات راجع به  دری خنديد وبه سپس ق. بوديد ؟ گفتم بلی

 برئيس دولت گفتم واز زمامداری اومقرون به صّحت است که بعدازخاتمۀ جلسه 
  . کنار رفتبه استعفاگرفت ودولت ازکار حقايق اورامستحضرنمودم که تصميم

هنوز دولت تشکيل نشده بود که سردارسپه مرا خواست و گفت شما هم در اين 
کنيد که من به سکوت  گذرانيدم و بعد شخصی که با سفارت  ت بايد شرکت دول

به شرکتم درآن دولت مذاکره نمود،  انگليس ارتباط داشت نزد من آمدو راجع 
مجلس انجام  گفتم نظربه اينکه اين دولت مدّتی دوام خواهدکرد ومن بايد در

ازدولت خارج گردم  وظيفه کنم زيبنده نيست برای مدّت کوتاهی وارد شوم و بعد
درآن دولت آنقدرشايع  شده بود که يکی ازهمکاران ُمعّمرم در دولت  وعضويتم  

. کاری بکنيد که من هم دراين دولت وارد شوم مشيرالدوله نزد من آمد و گفت  
 ) ۶( ».نخواهم کرد گفتم  معذورم چونکه خودم در اين دولت  شرکت 

    
  مشيرالدوله را اينگونه شرح می دهدسيف پورفاطمی حکومت چهارماهه:  

. معّرفی کابينۀ مشيرالدوله درآخرين روزهای مجلس چهارم صورت گرفت
مشيرالدوله درنطق خوداظهارداشت که برنامۀ جديد برای دولت تهيّه نکرده 

  .درسياست خارجی حفظ منافع ايران برهمه چيز تقدّم دارد. است
ايش مجلس پنجم سرلوحۀ برنامۀ دولت درامورداخلی تسريع درکارانتخابات وگش

تهيّۀ بودجۀ کشورواحداث خّط آهن سرتاسری وتوسعۀ اقتصاد که در . اواست
اتمام کار  يافت واميداست که افتخار دولتهای گذشته آغازشده ادامه خواهد

  .دولتهای گذشته نصيب دولت او بشود
عه روی برنامه پس ازنطق نخست وزير، مدّرس و سليمان ميرزا برای اّولين دف 

وشخصيت رئيس دولت اظهارموافقت کرده واعتماد واطمينان خود را به شخص 
  .نخست وزير ابراز داشتند

مدّرس خدمات مجلس چهارم راستود واقدامات مهّم آن شامل استخدام مستشاران  
آمريکائی، تهيّۀ بودجه، توسعۀ قشون، قرارداد با شوروی وانتظام ماليۀ کشور و 

دولت خواست که دردورۀ   را ازکارهای برجستۀ مجلس شمرد وازاليّح نفت 
  .فترت آزادی انتخابات را  تأمين کند
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قضاوت دراطراف کارهای مجلس چهارم زياد شده ولی متأسفانه موافقين و  
آنچه محقّق است مجلس چهارم . مخالفين هردو راه اغراق  وافراط را پيموده اند

ان ازقشون خارجی، تأسيس مؤّسسۀ پاستور، کمک بعد از کودتا با کار تخليۀ اير
بدولت برای حّل قضايای گيالن وحوادث آذربايجان وايجاد قشون متّحد الشکل و 
تهيّۀ بودجۀ منّظم برای کشوروالغای امتيازات خوشتاريا خدمات بزرگی بکشور 

  .کرد
  :قضاوت مخبرالسلطنه راجع بکابينۀ مشيرالدوله ومجلس چهارم  بشرح زيراست

. مگراينکه ازآن دلو آب درمملکت می افزود. امردولت دلو حاجی آقاسی است" 
رياست بين دوسه نفردورميزند تغييرمستمر . اين دلوروز بروزاز آبرومی کاهد

فقط نتيجه ای که ميدهد اين است که فرصت تعقيب نقشه که فرصت تعقيب  نقشه 
ومنع سردارسپه ازرسيدن " الحمدهللا"می گويند" بسم هللا"تاگفتند. بدست نمی آيد

 وزراء درجرگۀ محدودبه اسمی مختلف .به آرزوبه تحريکات اومی افزايد
  ."کابينه صورتی است محلّل. شدندانتخاب 

جوزا سرکار    ٢٨ظاهربه نصيخت  دوستان . سردارسپه دو روز تمارض  کرد
آمد  شاه جنس مقطوع را می خواهد، کابينه در روزهای اّول درمجلس طرف 

تقاضای وزارت جنگ راجع . به پيشنهاد مشيرالدوله برقرارشد. مالحظه است
  ".بمداخله درامنيه و نظميه مستمراست و تنها وزارت جنگ مستقر

نقص بزرگ مجلس چهارم اين بود که نتوانست تجانس فکری وهمکاری بين 
رجال کارآزموده وبا تجربه درعوض آنکه خطر . زعمای قوم بوجودبياورد

ری سردارسپه را درنظرداشته باشند بجان همديگرافتاده ويکديگر را لگد ديکتاتو
نقشۀ خود را دنبال کرده و با خود  مال کردند وسردارسپه هم درکناری ايستاده و

  ".زهرطرف که شود کشته  سود اسالم  است" می گفت
متأّسفانه سوسياليستها وطرفداران سردارسپه پيشنهاد دکتر مصدّق را اصالح  

خابات رد کردند واگر آن را قبول کرده بودندشايد سرنوشت  بهتری درانتظار انت
  .کشور بود

! درهمين موقع روسها، روتشتين وزيرمختاروخود راکه با دربارسروسّرداشت
که گويا درمسافرتهای رشت با ميرزا کريم خان " شامياتسگی" احضار، بجای او

بگفتۀ ميرزا کريم خان رشتی . درشتی آشنائی پيدا کرده بود، مأمورايران کردن
معتقد بود که سردارسپه ساخته و پرداخته لندن است ونبايد " شامياتسکی" درابتدا

ولی متأّسفانه درمالقاتهايی با شاه به اين .به اوفرصت دادکه ديکتاتورايران بشود
نيتجه رسيدکه اوبسلطنت وحکومت ايران دلبستگی نداردوحتّی شديداً با مسافرت 

ج مخالفت کرده و پيشنهاد می کند که جای شاه درتهران درکنارمردم اوبخار
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ولی احمد شاه به اندرزدوست ودشمن توّجهی نکرده و تمام  فکرش . کشوراست
  .متوّجه  سفراروپا  بود

اظهارعالقه به سرمايه گذاری درايران  ها درکابينۀ اول مشيرالدوله امريکائی
مک ميليون دالر وام درخواستی برای کرده وعالء به مشيرالدوله خبر داد ک

ها شرکت کمپانی نفت را درامرامتياز شمال کانتقال به تهران حاضراست اّما بان
عالء برای بارديگراّطالع داد که . مشيرالدوله فوراً وام را ردکرد. الزم می دانند

بنابراين يک ميليون دالر . آمريکائی ها ازدخالت انگليسيها صرف نظر کرده اند
سفارت انگليس يادداشت تندی به ايران داده . سيله بانک شاهی به تهران رسيدبو

.  که قبول وجه مستلزم قبول شرکت نفت درامراستخراج نفت شمال است
مشيرالدوله از قبول وام  خودداری کرده تا آنکه  آمريکائيها شرکت انگليسها را 

  .تکذيب  کردند
  توقيف وتبعيد قوام السلطنه    

  
ن که سردار سپه از رسيدن به نخست وزيری مأيوس شد، بفکرافتاد با پس ازآ

اين بود که شروع بدوسيه . وارعاب شاه و اطرافيانش کار را يکسره بکند تهديد
طنه  کردوبوسيله محّمدخان درگاهی رئيس لسازی عليه دشمن قوی خود قوام الس

کرد و او را نظميه مرکز ورئيس نظميۀ قزوين پرونده ای برای قوام  درست 
متّهم کردند که درضمن استنطاق  چند نفرتروريست توطئۀ تروری به قصد قتل 

که بعدها والی و وزير خارجه و (سردارسپه کشف شده ودراين امرسردارانتصار
هرسه . منتخب السطان ومکّرم السطان مداخله داشتند) سفير رژيم سردارسپه شد

وين اسم قوام السلطنه را پيش می دراستنطاق، نظميۀ قز.جلب وتوقيف می شوند
کشد، وزيرجنگ بدون اجازه شاه با نخست وزير، قوام را به وزارت جنگ 

درضمن سردارسپه بوسيلۀ کريم خان رشتی به .احضارواورا توقيف می کند
 که قوام مهمترين عامل انگليس در روس پيغام می دهد شامياتسکی وزيرمختار

  .خواهد بود ذ انگليس درکشورتوقيف اوقطع ريشه نفو. ايران است
 بل ازتوقيف قوام السلطنه با وزيرقبگفته هژيرمترجم شامياتسکی، سردارسپه 

  .مختار روس مالقات کرده واو را کامالً ازجريان آگاه می سازد
شب " بگفته مرحوم  سيد محّمد صادق  طباطبائی رئيس مجلس  دوره چهاردهم 

سکی وزيرمختار شوروی  به اتفاق هژير قبل از دستگيری قوام السلطنه، شاميات
  مترجم  سفارت  به منزل  طباطبائی رفته  و به اومی گويد آمده ام به شما تبری

  توقيف و فوراً به اتّفاق شامياتسکی و هژير به منزل  سليمان ميرزا می روند  و 
  درآنجا هم شامياتسکی راجع به از ميان بردن قوام السلطنه ونخست وزيری
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سردارسپه که ازميان توده های مردم  برخواسته  است و بدست  او شالودۀ  
  .ايران سوسياليست ريخته خواهد شد، صحبت می کند

پس ازآنکه وزيرمختار شوروی  خبر توقيف قوام السلطنه « : طباطبائی می گفت
رشدم که چرا وزيرمختارشوروی را دادبا آنکه با اومبارزۀ سياسی داشتم قلباً متأثّ 

بايد او را از توقيف نخست وزيرسابق ايران آگاه بکند و بچه مناسبت بيگانگان 
  ».وسائل گرفتاری او را اسباب خوشنودی ما دانسته وبما تبريک بگويند

طنه چندقدمی بروسها نزديک شد واين طور وانمود لسردارسپه باتوقيف قوام الس 
ودوست انگليسها درايران است وروسهاهم که می کندکه اودشمن اشراف 

درسياست ايران هميشه ناآگاه واحمقانه قدم برميدارند دراين جا هم گول حرفهای 
کريمخان رشتی وقائم مقام را خورده و بتدريج ازحمايت  شاه کاسته و به سردار 

  .سپه  نزديک می شوند
ليسها چنين می ميرزاده عشقی درباب نزديکی سردارسپه بروسها وحمايت انگ

  :گويد
  موافق گشت لندن اين سخن را

  که فوری  خواست سرپرسی لرن را
  بردگر شامياتسکی  سوءظن را

  فرستم  پيششان استاد فن را
  همان مهترنسيم  رند عيار 
  کريم رشتی آن شياد طرار 

  در اين جا سئوال  پيش می آيد  که چرا  قرعه بنام قوام السلطنه  زده شد؟
در مجلس چهارم  قوی ترين مخالف : وز تااندازه ای روشن استن امرآجواب 

سردارسپه، مدّرس وقوام السلطنه بودند واين دو نفربا جدّيت سدّی درمقابل 
قدرت رضاخان ايجاد کرده وتا جائيکه زورشان می رسيد چوب الی چرخ 

ولی . قوام ومدّرس با هم  برای سردار سپه  خطرداشتند. کارهای اومی گذاردند
اگر قوام را با پرونده سازی و قلدری ازميدان بيرون می کردند مدّرس رامی 

  .شد با تملّق و چابلوسی واطاعت رام کرد و بعد ازميان برد
ً دراينموقع رعب وبی اعتنائی شاه وحمايت روسها بنفع رضا خان بود و  اتّفاقا

اودست  وبدست"است"لنين ايران" بقول قائم مقام روسها فکرمی کردند رضاخان
  .انگليسها راکوتاه کرده و يک رژيم سوسياليستی در ايران بوجود خواهند آورد

خبرتوقيف قوام السلطنه را روزنامه های طرفدار سردار سپه و سفارت روس  
با آب وتاب تمام منتشر کرده و در ضمن  تلويحاً پای شاه را هم به ميان  کشيدند 

  .رشاه  بفکر ترورسردار سپه افتاده استو خواستند به مردم  بگويند قوام به ام
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پس ازشهريور پرونده برمال شد ومعلوم  گرديد که پرونده را بدستورشهربانی  
تهران درست کرده و بدون هيچگونه دليل ومدرکی پای قوام وشاه را به ميان 

  : بقول روزنامۀ باختر نگاهی به پرونده  نشان  می داد. کشيده اند
  برو يهود  تا بداند مسلم وگ"  

  "کاندرآن پرونده جز لعنت نبود
مشيرالدوله به سردارسپه فشارآورد که با مدارک پرونده را تسليم وزارت عدليه 

رضاخان با آزادی موافقت کردبشرط آنکه از . کرده يا آنکه قوام را آزاد کند
باالخره تصويب نامه زيرازطرف هيئت دولت درروزنامه ها . کشورخارج بشود

  : افتانتشار ي
متعلقۀ آقای قوام السلطنه عريضه ای به خاکپای مبارک اعليحضرت اقدس "

شاهنشاهی ارواحنا فداه عرض واستدعا کرده بودند بعلّت کسالت مزاج آقای قوام 
اعليحضرت همايونی به . السلطنه امرفرمايند ايشان را به فرنگستان روانه نمايند

. لّقۀ ايشان را بموقع  اجرا بگذارندآقای وزيرجنگ امرفرمودند اين استدعای متع
ميزان همين مطلب را ازآقای وزير جنگ ازحّق  ٢۵درهيئت وزراء نيزدرجلسه 

  ."خودشان که تعقيب باشد صرف نظر کردند
قوام السلطنه با آنکه ازتهران به نمايندگی مجلس پنجم انتخاب شده بود، تحت  

  .نظرپليس از ايران خارج شد
  

  ن النهرين برعليه انگليسها و تبعيد علمای نجف انقالب ومردم بي   
  

هنگاميکه حکومت مشيرالدوله سرگرم مبارزه با سردارسپه بود، موضوع تبعيد 
علمای شيعه ازعراق وفشاربه شيعيان بين النهرين ازطرف انگليسها وتحميل 

  .سلطنت فيصل به آن سرزمين نگرانی شديد در سرتاسرکشور بوجود آورد
اجناس انگليسی شروع " بايکوت" راه پيمائی وتعطيل بازارو درتمامی شهرها

حکومت مشيرالدوله هم تصميم گرفت که تبعيديان با اعزازواحترام زياد . شد
  .پذيرفته ومظالم انگليسها را بگوش جهانيان برساند

به اميد بلعيدن  پس ازشکست امپراطوری عثمانی وتجزيه آن کشور،انگليسها 
کشوررااشغال کرده وبنام قيموميت ازطرف مجمع اتّحاد ملل نفت بين النهرين آن 

 خواستند يکی ازپسرهای شريف حسن،اميرفيصل راکه درجنگ برعليه  ترکها
ابتدا ازعلماء و روسای قبابل .به آنان کرده بودبه عراق تحميل بکنند خدمات زياد

 مردم جنوب عراق شيخ خزعل را برای رياست. وزعمای مردم استفتاء کردند
ً کردها به شاهزاده فرمانفرما که . جمهوری طالب بودند مردم شمال مخصوصا
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سالها درمغرب ايران حکومت کرده ورابطۀ خوبی باکردها داشت اظهارتمايل 
سرپرسی کاکس کميسرعالی انگليس خواسته های مردم رابه هيچ شمرده . کردند

حقوق بين واميرفيصل رابه بغدادآورده وبرخالف ميل مردم ومخالف اصول 
اين . المللی واصول آزادی وخود مختاری مردم اورا سلطان بين النهرين ناميدند

عمل موجب اعتصاب عمومی درسرتاسرعراق شده وعلمای نجف بنام مردم 
تقاضای مراجعه به آراء عمومی کرده وازانگليسها خواستندکه انتخاب حکومت 

اعظين شيعه وسنّی ازمظالم و کليۀ روزنامه های عربی و. رابه مردم واگذارکنند
سربازان انگليس . انگليسها به مجمع ملل وکشورهای مسلمان جهان متوّسل شدند

ايالت فرات ودجله سربشورش برداشته . درچندين شهرمردم را به مسلسل بستند
به قول سرآرنولد ويلسون، جانشين سرپرسی . ومدّتی باقشون انگليس جنگيدند

 ازبيست ميليون ليره وازدست دادن چند  هزار کاکس،دربغدادشورش عراق بيش
  .سربازتمام شد

ازآنجائيکه زعامت انقالب در دست علمای شيعه بود وانگليسها به هيچ  قيمت    
زورساکت بکنند، تصميم به تبعيد آنان گرفتند حکومت  نتوانستند آنهارا با زر و

ايندۀ ايران  گفته فيصل وکميسرعالی انگليس به نم.  ايران شديداً اعتراض  کرد
علمای اعالم ميهمان ما هستند و نهايت احترام را نسبت به آنان مبذول " بودند

می داريم ولی اگربخواهند در شئون داخلی و سياست ملکی ما دخالت  نمايند ما 
  ."  آنها را اخراج  خواهيم کرد

اج انگليسها خالصی زاده وفرزندش را به حجاز وسيد ابوالحسن اصفهانی، ح  
ميرزا حسين نائينی و فرزندان آيت هللا خراسانی وسيد هيبت هللا شهرستانی وچند 

  .نفرديگررا به ايران تبعيد  کردند
خبرتبعيدعلماء موجب شد که درتهران وشهرستانهاجمع کثيری ازمردم درمساجد 
ومنزل حاج آقاجمال اصفهانی وميرزا سيددمحم بهبهانی وحاج آقا نورهللا وفشارکی 

اع کرده ونطقهای شديدتربرعليه انگليس ايراد وازدولت بخواهند که با آن  اجتم
  .کشور قطع رابطه بکند

هيئتی هم ازطرف شاه مرّکب ازشاهزاده عضدالسلطان وحکيم الدوله وازعلماء 
ظهيراالسالم واز طرف مشيرالدوله، پدرم ومعاضد السلطنه پيرنيا به کرمانشاه 

  .قبال بی نظيری ازآنان  بعمل آمدرفته و به اتّفاق مردم شهراست
ازآنجا همگی عازم قم شدند ومردم قم با شعف وشادی مقدم آنان را گرامی  

درنتيجۀ اقدامات دولت خالصی زاده وپسرانش هم ازحجازبه ايران آمده . شمردند
  .و به جمع علماء درقم پيوستند

ق ازعلماء حکومت عرا. اين تبعيد تا نخست وزيری سردار سپه ادامه داشت  
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تنها خالصی زاده درايران ماند وبا . معذرت خواسته وبتدريج به نجف برگشتند
  .خانوادۀ  خود به مشهد رفته ودرآنجا درگذشت

حاج مخبرالسلطنه هدايت راجع به تبعيد قوام السلطنه وتبعيد حجج اسالم چنين 
  :نوشته است

السلطنه نسبت داده   باری مخالفت مدّرس با سردارسپه و توطئه ايکه به قوام« 
خيال سردار را روز به روزباال برد، کشيد به آنجا که ، در . بودند وکشف شد

  .کابينۀ سيد ضياءالدين  نقشه مظنون بوده احمد شاه  موافقت  نکرده است
معلوم می . درضمن استنطاق چند نفرتروری به قصدسردارسپه کشف می شود

هرسه جلب .لسطان مداخله داشته اندشود سردارانتصارمنتخب السطان ومکّرم ا
به وزارت . ، توقيف می شوند دراستنطاق توطئه دامن گير قوام السلطنه می شود

  » ١٣۴٢صفر   ٢٧. جنگ احضار و توقيف می گردد
درنتيجه التجای عيال قوام السلطنه وارجاع امرازطرف شاه هيئت وزراء «

شود قوام السلطنه  ّررمیميزان امتثال امرشاه نموده مق٢۵سردارسپه درجلسه 
  ».ازايران برود

از قوام . گفته  شد منتخب السطان  تدارک  ترور سردار سپه را ديده بوده  است«
می . بطفره ميگذارند سبب ترديد وی شده است السلطنه امرکتبی می خواهد

فرستد يوسف ارمنی و فيروزنامی که نامزد اجراء بوده اند ودرب مجلس مستعد 
  ». ی کندازعمل منع م

  ». اگرچه احمد شاه  با اين نقشه موافق نبوده اين سوء تعبيردامن گيراومی شود«
ظاهراً درکابينۀ ميرزا ضياءالدين هم اين  نقشه در نظر بوده است، احمد  شاه  « 

  »اجازه  نمی دهد و اين را من از يکی از وزراء کابينه شنيدم
شود و دراثر سياستهای  حکومت عراق از ترس آنکه اکثريت نصيب شيعه« 

.  پيچيده برخالف عقل و مصلحت هجرت آن ذوات محترم را بعنف  پيش آورد
همه جا احترام فائقه . از طرف شاه و دستخط  های اکيد بسرحد و سايرجاها شد

شيعه آزرده، دولت عراق پشيمان  نمايندگان  . دراطراف قم ساکن شدند. بعمل آمد
وجود علمای شيعه برای عراق . ج را عودت بدهندفيصل به تهران  آمدند که حج

. ازهرطبقه به قم می آيند وآقايان رازيارت می کنند. سرمايه اقتصادی است
  »شوری در سرهاست وغوغائی در کشور

خالصی زاده که به حجاز تبعيد شده بود به سعی دولت و مداخله انگليس از 
ی بی نمک  درزی علماء  مردی است پرشور و گاه.  طريق بوشهر به ايران آمد

  .و کمالی  دارد  برنگ محيط در آمد
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  بحران کابينۀ مشيرالدوله 
 مرحوم معاضد السلطنه پيرنيا که درآن هنگام معاون نخست وزيربود در شيراز

پس ازدستگيری قوام السلطنه، سردارسپه : راجع به اين بحران چنين می گفت
موقعيّت مملکت ايجاب می کند که  بوسيلۀ من به مشيرالدوله پيغام می دهد که

  .شما استعفا داده و بگذاريد دولتی  قوی روی کارآمده وازمشکالت کشور بکاهد
درضمن سردارسپه با تصميم شاه و دولت راجع  به اعزام وليعهد به تبريز  

مخالفت کرده  و با آنکه وليعهد  نقل مکان کرده ودرقم  هم با علماء  خدا حافظی  
زير جنگ به شاه می گويد رفتن  وليعهد به آذربايجان صالح نيست کرده بود، و
شاه . نارنجکی دردربار مجاور اطاق خواب شاه منفجرمی شود ودرهمانروز

فوراً مشيرالدوله رااحضار ومی گويد کسالتم  بازشدت کرده و هر چه زودتربايد 
کرده  ازاو می خواهد که هزينۀ سفرش را تأمين. سفراروپا را درپيش بگيرم

مشيرالدوله درجواب می . اعالميه ای مبنی برمسافرت اودرکشورانتشاردهد
 گويد اگراعليحضرت عازم سفرهستيد خوب است ديگری را بجای من مأمور
دولت فرمايند زيرا با رفتن شاه ازتهران امورکشوريکپارچه تسليم سردار سپه و 

  .افسران او خواهد شد
الدوله وصحبت هايش با شاه مطلع می هنگاميکه سردارسپه ازمقاومت مشير

سيف پورفاطمی ) ٧. (شود بسراغ وزرا رفته وبا آنها ازدرتهديدوتطميع بر ميآيد
حاج مخبرالسلطنه هدايت راجع به تحريکات  سردارسپه :در ادامه آن می نويسد

  :ونخست وزيری او چنين  اظهارعقيده می کند
سعی صاحب منصبان خارجه و  دو دسته نظامی قّزاق و ژاندارم درمملکت به" 

 توّجه روس وانگليس خواهی نخواهی تربيت شده وهردو قّوه دردست سردار
. قدرتی درخود می بيند وازاطراف  آواز نابغه هم بگوش می خورد. سپه است

هنوز آن .  منتظراست از طرف  شناخته ونشناخته مورد تعظيم و تکريم باشد
زمينه هم خود نمائی هائی به ظهور رسيده دراين . کيفيت دراو پيدا  نشده است

نمونه را يک با دو فقره ياد می شود در ذکروقايع زشت و زيبا هردوموقع دارد 
درصحن عدليه در گوشه ای نشسته سرداربراو گذاشت بر  شهيدزاده نابينا بود

قضيّۀ ديگر نهيب به . آوازه درشهر پيچيد. نخاست مورد ضرب و شتم سردارشد
سردارکه . اد بود در قلهک که تکريم الزم را بجا نياورده بودحسين خان زي

بجهتی پياده شده بود به او نزديک شده گفته بود چه بی ادبی ، ميخواهی با اين 
  ." چوب چشمهای زاغت را بيرون  بياورم و ازاين قبيل  مواردی ذکرشد

ايفه پسرعباسقلی داداش را ازط. شهرت بين قوم سابقۀ خانوادگی می خواهد" 
  درتهران مقدّماتی بيشترمی خواهد وطول مدّت. پاالنی شايد درسوا کوه  بشناسند
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  ."شايد عباسقلی درزمرۀ نّواب قّزاقخانه سابقه  شناسائی  داشته است 
بازيها پس ازکابينه ".وقع القوس فی يد"می بايست به بحران پی درپی خاتمه داد 

  "يد ضياء می بايست اين امرصورت گرفته باشدميرزا س
 عالوه برمشکالت سردارسپه وعدم تصميم شاه،کابينۀ مشيرالدوله گرفتار فشار

انگليسها به مشيرالدوله و . انگليسهابرای پرداخت مخارج پليس جنوب بود
دکتر مصّدق وزير خارجه فشارآوردند که سه مليون تومان هزينۀ سربازان آن 

رد کرده ودرعوض   مشيرالدوله ودکتر مصّدق آن را شديداً . دها را بپرداز
  .دعوی  خسارت کردند

هنگام تغييرسلطنت درکابينۀ فروغی ضمن نامه ای به سفارت انگليس دولت اين 
  .بدهی را قبول  کرد

قضيّۀ امتيازکشتی رانی دردرياچۀ اروميه  که دست يک نفر انگليسی  بود و  
لغوکرده بود و موضوع  بهره برداری ازشيالت با دولت  صمصام السلطنه آنرا 

ولی استقامت وپايداری مشيرالدوله   روسها نيزبرای دولت اشکاالتی بوجود آورد
بعدها دولت سردارسپه  مبلغ سيصد . وزيرخارجه وادّعای هردورا رد کرد

وبيست هزارتومان برای بازخريد امتيازکشتی رانی درياچۀ اروميه به انگليسها 
 ت ودرقسمت شيالت هم بدستوررضا شاه، فروغی بهره برداری ازپرداخ

  .شيالت را برای مدّت بيست و پنج سال بدولت شوروی واگذار کرد
ً  او را   مشيرالدوله که هميشه مورد سوءظن انگليسها بود و لرد کرزن علنا
يک نفر ملّی ضّد انگليس و مخالف با قرار داد و نفوذ انگليس در ايران  می 

ت، روسها هم که از جوابهای تند دکترمصّدق راجع به شيالت و محاکمۀ  دانس
اتباع روس دردادگاههای ايران ناراضی بودند و از شاه هم مأيوس به طرف 

  .سردارسپه  متمايل شده و با حکومت او روی موافقت نشان دادند
شيراز معاضد السلطنه پيرنيا که معاون وعموزاده مشيرالدوله بود، سالها بعد در 

می گفت هيچگاه مشيرالدوله را اينطورمقاوم ومصّمم برای ادامۀ نخست وزيری 
او حکومت خود را آخرين  تير ترکش مخالفين قدرت تام سردارسپه . نديده بود

اين بود که قبل ازاستعفا دو مرتبه با احمد شاه و يک مرتبه  با . می دانست
ً ميگويدکه  اگر شاه عزم رحيلش  رابه  مدّرس مالقات کرده و بهردو صريحا

اقامت تبديل بکند اوهم درسرکارخودباقی مانده وبه پشتيبانی شاه ومردم انتخابات  
دوره پنجم را تمام کرده و بعد هر طور مجلس تصميمی گرفت  او تسليم خواهد 

ً به اروپا برای معالجه بروم. بود مشيرالدوله  . شاه باسماجت می گويد بايد حتما
دولت نمی تواندبدون شاه مملکت سرکار  هع کشور طوری است کمی گويد  وض

رفتن اعليحضرت بيش ازهر چيز بکار سلطنت وحکومت مشروطه  لطمه . بماند
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ً به شاه می گويدکه اين سفر موجب . خواهد زد مدّرس هم درجلسه ای صريحا
ً به نفع ولي عهد  انقراض خانوادۀ  شما خواهد شد وحتّی پيشنهاد می کند که موقّتا

البتّه احمد شاه از اين پيشنهاد مدّرس بر آشفته شده و مذاکرات . کناره گيری کند
  .درميان می گذارد با مدّرس  را با سردارسپه 

پس از اين جريانات، مشيرالدوله جلسۀ هيئت دولت را تشکيل  داده و جريان  
و برخی   وزراء هم که بعضی  تهديد. مذاکرات با شاه را به آنان گزارش می دهد

  "بريدن به بوداز آشنائی" تطميع شده بودند به او پيشنهادمی کنند که دراين هنگام
 ٢٩روز . وبهتراست که هرچه زودتردولت استعفاء داده وبه بحران  پايان  بدهند

مهر مشيرالدوله درقصر صاحبقرانيه  به حضور شاه بار يافته و استعفای دولت 
ه استعفاء را نپذيرفته وازاو می خواهدکه چندروزی راکتباً تسليم می کند،احمد شا

مشيرالدوله . درسرکار بماند تاشايد بتواندکانديدای ديگری بجزسردارسپه پيدا کند
دو روز بعد شاه باز مشيرالدوله را احضارو . ازادامۀ کارمعذرت  می خواهد

ه مدّت  دو ساعت راجع به اوضاع  کشور با او صحبت کرده وازاو می خواهد ک
مشيرالدوله  باز درجواب  می . کابينۀ تازه ای تشکيل داده وبکارخود ادامه بدهد

وظيفۀ شمااين است که در . گويد ادامه کار دولت  من در دست شخص  شاه است
اين موقع خطيردرکشوربمانيد و ازحقوق خودوقانون اساسی وحکومت مشروطه 

ش برحکم و چشم برفرمان دفاع کرده واين را بدانيد که بيشترمردم ايران  گو
. شاه درجواب می گويد من مجبورم برای معالجه به اروپا بروم . شما هستند

نفرازروحانيون  مدّرس وچند.مشيرالدوله با کمال يأس ازنزد شاه برمی گردد
بوده وازاوراجع به تصميم شاه  او ونمايندگان تهران دراطاق انتظارشاه منتظر

دوله جريان مالقات خود و شتاب شاه را برای مشيرال. ودولت سئوال می کنند
رفتن از تهران برای آنها وصف می کند ومی گويد من منتهای سعی خود را 

مدّرس بصدای بلند می گويد شاه . چه کنم سعی من ودل همگی باطل  بود. کردم
نمی داند که مرض دراينجاست واگراين مسافرت صورت حقيقت بخود بگيرد 

  .  که برزانو زند دست تغابنطولی نخواهد کشيد  
ولی او از رفتن . ، مشيرالدوله را احضارمی کند روز بعد برای بارديگرشاه

دراين گير ودارها دوستان سردارسپه درشهرشايع . دربار امتناع می ورزد
کردند که عنقريب صاحب منصبان قّزاق کودتا کرده وممکن است شاه وتمام 

عدم اجابت دعوت شاه  موجب می . ببرند را از ميان" حکومت قدرت" مخالفين
شود که  شهاب الدوله رئيس تشريفات دربار نزد مشيرالدوله رفته و ازقول شاه 

  .او را  ترغيب  به ادامه کار بنمايد
مشيرالدوله صريح و روشن درجواب پيغام شاه ميگويد اگرشاه بماند ما همه 
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ولی غيبتش . واهيم داددور او جمع شده و تحت نظراو وظيفۀ خود را انجام خ
دوستان مأيوس  و دشمنان چيره شده .  عکس ا لعمل بد درکشور خواهد داشت

وهواداران شاه هم بزودی يا خانه نشين ويا بصف طرفداران سردارسپه 
  .اين مسافرت بنابودی حکومت مشروطه تمام خواهد شد. خواهند پيوست

 وسپهداروفرمانفر مستوفیهنگاميکه شاه ازمشيرالدوله مأيوس ميشود،به سراغ 
  .آنها قبول مسئوليت را منوط ومربوط به فسخ عزيمت شاه می کنند. ما می رود

موقعيکه اين جريان افکاردولتمندان تهران را بخود  متوّجه  کرده بود، روزنامه 
های طرفدارسردارسپه ازحکومت قدرت و ثبات دردولت صحبت به ميان آورده 

وطن  پرستان وعالقمندان  به آزادی واستقالل  ايران وسردارسپه را آخرين اميد 
  :عشقی  راجع  به اين چاپلوسی ها اشعاری دارد. می خوانند

  مشيرالدوله  مرعوب وخيالی /  که مستوفی است شخص الابالی 
  بود فيروز اندر فارس  والی / وثوق الدوله جايش هست خالی 

  س فی الداربغيرازذات اشرف لي/ قوام السلطنه مطرود سرکار
عده ای ازروزنامه های مخالف هم به موافقت حکومت قدرت پاسخ داده و 

  :فرخی درسرمقاله طوفان نوشت
اين حکومت بدست هرکه . می گويند کابينۀ آتيه حکومت قدرت خواهد بود" 

باشد اگرکلمۀ قدرت مضاف اليه حکومت قرارداده ما وتمام عالقمندان به عظمت 
  .ر مقابل اوسرتسليم  فرود خواهيم آوردو اقتدارملّت ايران د

اگر مقصود قدرت شخص رئيس دولت وخود سری حکومت باشد،  از ما خواهد 
  ."گذشت، طولی نخواهد  کشيد که بزوال حکومت و  مملکت فاتحه بخوانند

بحران چند روزديگر ادامه  يافت و باالخره  احمد شاه  با سردار سپه کنار آمد و 
  )  ٨.( را بنام اوصادر کردفرمان نخست وزيری 

  
  نيدكترمصّدق و دولت لندن برسر بحر یريمسئلۀ بحرين و درگ

   
نسبت به ) ١٩۵٢اپريل  ١٧( ١٣٣١ن سال يفرورد ٢٨دولت دكتر مصدّق   ◀
ن يدا اعتراض كرد و اين شديدولت انگلستان از بحر یدار مشاور امورخارجيد

ولت انگلستان در پاسخ اعتراض د. ران اعالم داشتيعمل را مداخله در امور ا
ۀ آن دولت است، و از آن پس يك منطقۀ تحت الحماين يدكتر مصدّق گفت كه بحر

  . افتينه هم گسترش ين زمياختالف دو دولت در ا
دولت (ران يوزارت امورخارجۀ ا) ١٩۵٢دّوم ژوئن ( ١٣٣١خرداد ١٢  - ٢

هرگونه  یه امضاد كرد كيدولت انگلستان تأك به  یادداشتي یط) دكترمصدّق
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دو ـ «ك يتعّهدات و ران را، نقض يِن ايبا بحر) انگلستان( ن دولتيا قرارداد
   . داند یمحض م» يیرو

ادداشت آمده بود كه دولت انگلستان طبق اسناد موجود از زمان شاه ين يدر ا     
ازقلمرو  ین گوشه ايربحريرفته است كه مجمع الجزايپذ عبّاس به بعد، بارها 

دولت . كرد یرقرارداد امضاء ميجزا ن ين ايد با متمّردين، نبايبنابرا. است رانيا
رانقض  یالملل ن ين بير قابل قبول، تعّهدات خود و موازين عمل غيانگلستان با ا

ت يان از حّق خود و تماميرانيده گرفته است، ايت خودرا ناديثيكرده و شئون و ح
  .نخواهند گذشت وطن 

  )٩(. م شده بوديادداشت به سفارت انگلستان در تهران تسلين ياز ا ینسخه ا   
بحرين، چگونه از ايران جدا شد؟ می « دکتر حسن امين درمقالۀ پژوهشی خود  ◀ 

، سفيراسبق انگلستان درايران )Sir Dennis Wright(ِسر دنيس رايت : نويسد 
ولت ، خود به د١٩٦٨، موّرخ دّوم آپريل ٥٩٢ی  طّی گزارش تلگرافی شماره

اش تصريح کرده است که شاه، تمايلی به استفاده از نيروی نظامی برای  متبوع
تواند  ی افکار عمومی مردم ايران نمی ندارد، ولی به مالحظه» اشغال بحرين«

وی . يابی به امتياز ديگری دست بردارد بدون دست» ادّعای مالکيّت بحرين«از 
، مّورخ هفتم آپريل ٦١١ی  هشمار به(ی چند روز درگزارش ديگری  به فاصله

فارس مالقات کرده  های ايرانی خليج نويسد که شاه را در باب جزيره می) ١٩٦٨
ی  امارات متّحده(ی امارات متصالحه  است و او را از پيوستن بحرين به اتّحاديه

  ٢٠.ناخشنود يافته است) تشکيل شد ١٩٧١عربی بعدی که سه سال بعد در 
نخست در   ها، ، دمحمرضاشاه، زير نفوذ و القای انگليسیای با وجود چنين پيشينه

 ١٩٦٦اوت / ١٣٤٥ی گاردين، چاپ لندن، در شهريور  ای با روزنامه مصاحبه
که ذخاير  بحرين با توّجه به اين«چه را در دل داشت بر زبان آورد که   آن

  .»!مرواريد در سواحل آن به پايان رسيده است، از نظر ايران اهميتی ندارد
  ژانويه/ ١٣٤٧ی همين مواضع، شاه در سفری به هند درچهاردهم دی  در ادامه

» اعمال زور«خواهد با  نو اعالم کردکه دولت شاهنشاهی نمی در دهلی ١٩٦٩
خواه اکثريت مردم در يک  بحرين راتصاحب کند، بلکه حاکميت بحرين را به دل

گر اکثريت مردم بحرين گذاردتا ا پرسی آزاد زيرنظرسازمان ملل متّحد وامی همه
شدن به ايران داشتند، بحرين درحاکميت ايران بماندواگر  عالقه به ملحق 

 ٢١.خواستند از ايران تجزيه شوند، کشوری مستقل گردند
ی ممتداعتراض ايران به جدايی بحرين از  گيری جديد،عليه سابقه اين موضع

دادن بحرين در  به شرکت ١٣٤٧ايران بود،به حدّی که ايران درهيجدهم تير
راه «عمالً يک » پرسی همه« ٢٢.اعتراض کرده بود» فدراسيون خليج فارس«
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برای تکذيب حاکميت ايران و محصول توافق شاه با انگليس و » فرار محترمانه
به اوتانت،  ١٩٧٠مارس / ١٣٤٨درنگ مفادّ آن دراسفند  روبی ازاين. آمريکا بود

مساعی «يد و دولت ايران رسماً خواستار دبير کل سازمان ملل متّحد، اعالم گرد
شد و انگلستان » ی دبير کّل سازمان ملل برای نظرخواهی ازمردم بحرين  جميله

بازی بيش از اين  سازی ودودوزه صحنه! هم با پيشنهاد ايران موافقت کرد
درپی آن، مقدّمات جدايی بحرين از ايران توّسط يک هيأت ديپلماتيک .شد نمی

طّی مذاکره با ويليام ) سفير ايران درلندن(ست اميرخسرو افشارايرانی به ريا
 .ی سياسی بريتانيای کبير مقيم بحرين، فراهم شد ، نماينده)William Luce(لوس 

دست برداشتن از حاکميت ايران بر  مقدّمه و ناگهانی شاه داير به تصميم بی
و ) اهالی بحريناز جمله (ی ايرانيان  بحرين بدون مراجعه به آرای عمومی همه

بدون کسب مشورت از قوای مقنّنه و قضاييه و حتّا وزارت امور خارجه، انجام 
سرگذشت، «ی  بر اين تصميم ايرادهای فراوانی وارد است که ما در مقاله. شد

) ١٣٨٤، امرداد ١٧ی  ی حافظ، شماره ماهنامه(» پرسی سرشت و سرنوشت همه
مان ملل متّحد، برای نظرخواهی به شکل مأموران ساز. ايم ها اشاره کرده به آن

ی  گزينه. صوری و ساختگی از اهل حّل و عقد بحرين، سه سوال طرح کردند
الحمايگی بريتانيا و  ی دّوم باقی ماندن در تحت اّول، الحاق به ايران، گزينه

 ٢٣.ی سوم، استقالل از هر دو گزينه
ای شاه وهم برای پرسی، ازهمان آغاز،هم بر ی اين به اصطالح همه نتيجه

سرانجام در پی . ی خود داشت، معلوم بود الحمايه انگليس که بحرين را تحت
 اعزام هيأتی از سازمان ملل به سرپرستی ويتوريو وينسپير

)Vittorio Winspeare ( با عامليت شخصی به نام گيچياردی، ١٣٤٩در فروردين
رگزارکنندگان ، بدون مشارکت عمومی،انجام شد و ب(!)پرسی مناسبی  همه
محدود به نظرخواهی مأموران سازمان ملل (يال و دم و اشکم  ای بی پرسی همه

متّحد از گروهی ازاهالی واصناف وابسته و غيرمستقّل بحرين در زمان حضور 
، چنين اعالم کردند که اکثريت قاطع اهالی بحرين خواستار )بريتانيا در بحرين

که اّوالً، اقدام به ارجاع  عبارت بودند ازاين کار، کمبودهای اين راه. اند استقالل
تشريح   موضوع به سازمان ملل، برای مردم ايران و بحرين روشن و شفاّف

های پشت پرده و سّری بين شخص شاه ودولت  وبستان ی بده نشده بود و نتيجه
  گونه اقدامی حتّا در سطح اّطالع ثانياً،دولت ايران هيچ. استعماری انگليس بود

بخشی برای ترغيب مردم بحرين نسبت به الحاق نهايی خود به  نی وآگاهیرسا
مندی به تبليغ  که الزم بودحدّاقل هيأت ايرانی عالقه ايران معمول نداشت، درحالی

ی تاريخی تعلّق بحرين به اين  الحاق به ايران وتبيين پيشينه ۀو ترويج گزين
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راندن  يی و بيرون کشوروفکرمشترک مردم ايران وبحرين در استعمارزدا
شد و از طريق گفتاری، شنيداری وديداری، ذهن  انگليس از منطقه، مأمور می

پرسی بايد کامل و  ثالثاً، همه. شد اهالی بحرين نسبت به اين مسأله روشن می
صريح با نصب صندوق رأی و حق انتخاب يکی از دو گزينه در فضايی آزاد و 

ه نظرخواهی سطحی واجمالی درحالی ک  گرفت، دموکراتيک صورت می
مأموران سازمان ملل به رفراندوم آزادانه شباهتی نداشت؛ زيرا تنها قشری از 

تبار بودند،  جمعيت بحرين اظهارنظر کردند و اکثريت مردم که شيعه و ايرانی
 ٢٤.کاری و ترس از ُعّمال حکومت شيخ بحرين اظهارنظر نکردند با محافظه

ی  نامه شورای امنيت سازمان ملل متّحد طّی قطع ی اين مسايل، ی همه وارونه
، استقالل .م١٩٧٠مه  ١١./ خ ١٣٤٩ارديبهشت٢١، مورخ ٢٧٨ی  شماره

بحرين و قبول آن کشور به عضويت سازمان ملل متّحد را به اّتفاق آرا تصويب 
آور از محّمدرضاشاه به دليل آزادمنشی و قبول   کرد و در يک ترفند سياسی خنده

ای را  نامه هيأت دولت قطع. تقدير و تشّکر کرد(!) راسی در بحرين اصول دموک
 .شدن استقالل بحرين از سوی مجلس شورا و سنا تصويب کرد برای قطعی 

ی  گونگی تعامل قّوه است که به چه  نبودن اين تصميم کافی  برای احراز قانونی
دولت ايران، . دی ملّی مهّمی اشاره شو ی مقنّنه در چنين مسأله مجريه با قّوه

های شورا  ی شورای امنيت داير به استقالل بحرين را به مجلس نامه پذيرش قطع
خبر انتزاع  ١٣٤٩فروردين  ٩های شورا و سنا در  مجلس. و سنا گزارش کرد

ی مقنّنه با آن کاری ندارد، استماع  بحرين را به عنوان يک امر اجرايی که قّوه
ی مهّمی مثل واگذار کردن بخشی از   در مسألهواقعاً غريب است که اّوالً . کردند

کردن تماّمت ارضی ايران، نه  کشور به بيگانگان و به عبارت ديگر مخدوش 
هيأت دولت فقط . ای از سوی دولت و نه طرحی از سوی مجلس ارايه شد اليحه
. ی شورای امنيت گذرانيد و آن را به مجلس فرستاد نامه ای در تأييد قطع نامه قطع

نياً، از بين احزاب سياسی و نمايندگان مستقل، تنها فراکسيون نمايندگان حزب ثا
ای نيز در  ايرانيست به اين تصميم دولت اعتراض کردند و اين گروه، مقاله پان

. چاپ کردند» خاک وخون«ی ارگان خود،  مخالفت با انتزاع بحرين درروزنامه
ست دکتر  گفتنی ا. يضاح نمودندها دولت اميرعباس هويدا را از اين باب، است آن

که بعدها  - ايرانيست  مقام دبيرکّل حزب پان محّمدرضا عاملی تهرانی، قائم
ناطق  -مقام دبيرکل حزب رستاخيز در زمان دبيرکلّی دکتر محّمد باهری شد  قائم

ناچار موضوع تصميم را به  مجلس هم به. مخالف اصلی در اين موضوع بود
به اتّفاق آرا  ١٣٤٩ارديبهشت  ٢٨مجلس سنا آن را در نمايندگان . رأی گذاشت

ها  نمايندگان مجلس شورا نيز که اکثريت قريب به اتّفاق آن. تصويب کردند
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ی طبيعی و حقيقی مردم نبودند و مثل کارگزاران و کارمندان دولت به  نماينده
ی شاه وقت،  قيد و شرط از اراده اين سمت منصوب شده بودند، با اطاعت بی

 ٢٤ی مجلس در روز  العاده نتزاع بحرين را از خاک کشور، درنشسِت فوقا
مضحک . رأی مخالف، تصويب کردند ٤رأی موافق و١٩٩، با١٣٤٩ارديبهشت 

چون نيروهای   هم(آن است که ملّت ايران ازطريق نهادهای بزرگ کشوری 
 مسلح،احزاب سياسی، ديوان عالی کشور،مرجعيت وروحانيّت شيعه وحتّا

» وطن فروشی« ای درمقابل اين هيچ حرکت قابل مالحظه)عات سراسریمطبو
ازخود نشان نداد وبا عدم تحّرک سراسری وملّی، رژيم شاهنشاهی چند معترض 

چون داريوش فروهر، رهبر حزب ملّت ايران و تنی چند  هم –پشتيبان  محدود بی
م سابق، با کمال رژي. را نيز بدون محاکمه به زندان افکند - وندان آن حزب  از هم

ايرانيست راکه از حّق قانونی خود استفاده کردند  انصافی، نمايندگان حزب پان بی
ی  و استيضاح دولت اميرعباس هويدا را در اين مقوله موجب شدند، در دوره

شدن نداد و به همين دليل فقط دکتر  ی انتخاب گذاری اجازه وسوم قانون بيست
ی ملّی جزو تأييدکنندگان اقدام دولت بود وبه ّ صدرکه در مجلس شورا فضل

ايرانيست کناره گرفته بودوباهمکاری دکتر حسين تجدّد،  همين خاطرازحزب پان
 .سّوم به مجلس راه يافت و  ی بيست را تأسيس کرد دردوره»حزب ايرانيان«

محصول  –چنان که لشگرکشی به ظفار  هم -نظر کردن ايران از بحرين  صرف
گونه مسايل، نه تنها مردم عادی يا  فردی شخص شاه بود که در اينگيری  تصميم

های خود  های شورای ملّی وسنا را ازتصميم نمايندگان صوری آنان در مجلس
وزير مملکت نيز در ميان  کرد، بلکه چنين موضوعی را حتّا با نخست آگاه نمی

، کميسيونی دراين مسأله هم. داد وزير دستورمی شاه فقط به نخست. گذاشت نمی
ای وزيرزير نظرهويدا با شرکت رييس سازمان امنيت و اّطالعات کشور  ازعدّه

ً درمجلس )ساواک( ، يکی دو روزقبل ازآن که انتزاع بحرين از ايران رسما
اميرعباس هويدا ضمن دفاعيات خود پيش . شورای ملّی مطرح شود، تشکيل شد

قشون ايران به ظفار  وقتی«: از اعدامش به حکم شيخ صادق خلخالی، گفت
تدوين و ... وزير بودم، يک ماه و چند روز بعد، متوّجه شدم رفت، من که نخست

  .٢٥»...وزير نبود اجرای سياست خارجی با نخست
ست و الحاق آن به ايران  دمحمرضاشاه، البتّه در اين ادّعا که بحرين کشور فقيری ا

ً بی.ی مملکت نيست، صادق نبود ازجهت اقتصادی به صرفه   چرا که تقريبا
درنگ پس از جدا شدن بحرين از ايران، مقدّمات امضای قرارداد مربوط به 

ها بين دو کشور فراهم شد و درنهايت اين قرارداد در  فالت قاّره و ذخاير نفتی آن
   )١٠(.به تصويب رسيد  ١٣٥٠خرداد 
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شور در رابطه قابل توجه اينکه درآن زمان خبر نامه جبهۀ ملی سوم در خارج از ک ◀
با دستگيری واعتصاب غذا داريوش فروهردرزندان دراعتراض به جدا سازی بحرين 

  :از ايران  نوشت 
رژيم شاه برای اجرای يکی ازبزرگترين خيانتهای خود يعنی جدا ساختن «

در تاريخ دوازدهم . بحرين دست باعمال فشار بر ميهن پرستان واقعی زده است
حزب ملت ايران دست بصدور اعالميه ای برای  فروردين ماه کميته مرکزی

طی اين اعالميه که در شرايط اختناق شديد منتشر . افشای توطئه دستگاه زد
در « : ميشد، پس از روشن ساختن استبداد داخلی بحرين، از جمله نوشته ميشود

چنين وضعی چگونه سازمان ملل متحد که خود بارها دستخوش دسيسه های 
ضد حق حاکميت ملتها شده است، ميتواند خواست واقعی مردم استعمارگرانه بر

در اين هنگامه فضيلت سوز، حزب ملت « : و در پايان . بحرين را روشن سازد
ايران ازهمه مردم، همه مبارزان ضد استعمار، همه حزبها، همه سازمانهای 

باشدکه درهم . ملی ميخواهد عليه اين توطئه شوم بانگ اعتراض بردارند
ن آن، خود سر فصل پيکاری گسترده برای رهائی همه ايرانيان از بندهای شکست

متعاقب صدور اين اطالعيه همانطور که فوق . »کران استعمار واستبداد گردد
العاده خبرنامه آمد، داريوش فروهر، دبيرحزب ملت ايران وعضو جبهه ملی 

يافتد، بعنوان فروهر که برای چهاردمين بار بزندان م. سوم، نيز توقيف گرديد
اين اعتصاب . اعتراض، دست به اعتصاب غذا زد واحمدی نيز به او پيوست

فروهرو . غذا با توجه به وضع مزاجی فروهر، برای اوبسيارخطرناک بود
احمدی را سه روز پس از دستگيری اززندان قلعه به محل نامعلومی نقل مکان 

   )١١(».دادند و از آن پس، کسی از حال و روزشان خبر ندارد
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   :توضيحات و مآخذ

–ايران باستان  - » مشير الدوله -مقدّمه و شرح احوال حسن  پيرنيا « با ستانی پاريزی   -١ 
   -)    ٨۴ – ٩٠صص  – ١٣٧٠ –چاپ پنجم  –نشر دنيای کتاب  -١جلد  -   تأليف حسن پيرنيا   

     ١۶٢  -،ص١٣۶۵ –ت علمیانتشارا–به کوشش ايرج افشار»خاطرات وتألمات مصدق«- ٢
 –به کوشش عبدهللا برهان » ل بزرگمهريادداشتهای جلي -دكتر مصدق  یاسيس یرنجها«  -٣ 

    ١ – ٢صص      - ١٣٧٧ –نشر ثالث 
،    ١٣۶٣ –چاپ سوم   –جلد سوم ، نشر ناشر -»تاريخ بيست ساله ايران «   حسين مّکی   -  ۴ 

   ٣۴١ص 
،  تهران،  گفتار، ٨٩٩ل رجال سياسى و نظامى ايران، ص باقر؛ شرح حا عاقلى، (  - ۵

و نگاه کنيد به نشأت، صادق؛ تاريخ سياسی خليج فارس، تهران، شرکت نسبی کتاب،  ) ١٣٧٧
 ٢۴۵ـ ٢۴٢، ص١٣۴۴

      ١۶٣ – ١۶٧صص  – »خاطرات و تألمات مصدق«   - ۶
ف يهللا س رتخاطرات دكتر نص» نه عبرت، ييآ« ، یف پور فاطميهللا س نصرت  - ٧

  -  ٣١۵، صص    ١٣۶٨ –چاپ لندن  –انتشارات جبهه مليون ايران  - اول  ، جلد یپورفاطم
٣٠٨     

    ٣١۶ -   ٣١٩صص  –همانجا    - ٨ 
از سايت  »نيدكتر مصدّق و دولت لندن برسربحر یريمسئلۀ بحرين ودرگ « - ٩

  ) خ يدر طول تارران و جهان يا یدادهاين رويمهمتر(زاده یهانيروان کيدکترنوش
http://www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp?GM=4&GD=17   

نامۀ فروزش  برگرفته از فصل بحرين، چگونه از ايران جدا شد؟ « دکتر حسن امين  - ١٠
  -  ١٣٨٨تابستان  -شماره سّوم 

 .٣٧٩-٣٨٠های سياسی و تاريخی سی قرن ايران، ص  قتل -٢٥
دستگيری واعتصاب غذای  -١٣٤٩ارديبهشت ماه  –شماره پانزدهم –لیخبرنامه جبهه م  -١١

  »فروهر
  بحرين، چگونه از ايران جدا شد؟: پی نوشت ها  ◀

  .٢٩، ص ٤٠، ميراث ايران، ش »ی درگذشت دنيس رايت به انگيزه«قاسمی، رضا،  - ٢٠
 ٢٢٤،،  ص ٢عاقلی، باقر، روزشمار تاريخ ايران، ج    -٢١
  ٢١٧، ص ٢، ج  همان -٢٢
 .٢، ج ١٣٦٨مهدوی، عبدالرضا، تاريخ روابط خارجی ايران، تهران،  هوشنگ -٢٣
 ١٧حافظ، ش  ی  ، ماهنامه»پرسی سرگذشت، سرشت و سرنوشت همه«امين، سيدحسن،  -٢٤

  )١٣٨٤مرداد (
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  فصل سوم 

 
  انتصاب رضا خان  به مقام صدارت و زمزمۀ جمهوری درايران

  
 وشتسرشت و سرن: یجمهوريخواه جنبش

 
 یدر بخش»  یحيتار ۀنيشيپ ران،يدرا یخواه  یجمهور«درکتاب  یخان ميناصررح

 :دهد یشرح م نگونهيدرزمان رضاخان اختصاص داده وا یخواه یرا به حمهور
گسترده درسال  یا بگونه رانيا یجمهور سيبه تاس شيوگرا یخواهيجمهور شهياند

 سندگان،ينگاران، نو وزنامهر نياز ا شيهشتاد سال پ.افتينمود  یشمس یهجر١٣٠٢
 یوچندحزب وانجمن در تهران وشهرستانها، جنبش فکر یاسيروشنفکران،نخبگان س

برپا  رانيا یجمهور سيبرانداختن قاجارو تاس یبرا یا گسترده یاسيس تيو فعال
 . کردند
 یوقت مجلس شورا ندهي،نما)استمدار؟يس بياداي( بياداستمداريالشعراء بهار، س ملک

ی جمهور ی شهياند ی سرچشمه ی درباره یجمهور سيسرسخت تأس نيمخالفواز یمل
دو مجلس  نيفترت ب اميا یعني خيتار نيا هرچه بود در«: سدينو یمنصفانه م ،یخواه

 سندگانياز طرف روشنفکران و نو ی، فکر جمهور)مجلس چهارم و مجلس پنجم(
  )٧٢(».افتيانتشار  ديجوان بروز کرد و در جرا

 ، »وطن« ، »ديناه«، »هنيم«، »تجدد« ،»رانيستاره ا« ، »رانيا« یها روزنامه
 یغيمقاالت تبلراز،يدرش )٧۴(»رانيا ديخورش« و درتهران)٧٣( »گلشن« و »کوشش«

 . منتشر کردند یجمهور سيدر رد سلطنت وضرورت تاس یا گسترده
بلغ مدافع و م رانشهريکاظم زاده ا تيريبه مد »رانشهريا«مجله رانيازا درخارج

چنان  یانگذاريو بن یخواهيبه سودجنبش جمهور »رانشهريا«. بود یجمهور ی شهياند
زاده  کاظم...کرديچاپ م یحماس يیگوناگون وشعرها یها مقاله رانيدرا یميرژ

 یخان دانش اصفهان نيحس رزايو م »یاعوانقالب اجتم تيجمهور« ی مقالهرانشهريا
 . منتشرکردند ١٩٢۴سال  رانشهريرا مجله ا» و بهار تيجمهور کيدرتبر«شعر 
 عيوقا«مقدمتا به  »یو انقالب اجتماع تيجمهور« بلند  ی درمقالهرانشهريزاده ا کاظم
 »یاسيس ديشکل جد« کيانتقال به  یريو ناگز »رانيا یاوضاع کنون«و » عالم

  رهيدا را به دخول در رانيا یوخارج یداخل یانهايجر«: سدينو یوم کند یشاره ما
آرزو  و تصور را یگريشکل د کل،ش نيما جزا. مجبورخواهد کرد تيجمهور

 . »مينيب یشکل م نيرا فقط درا رانيحال نفع ا نيبا ا رايز ميکن ميتوان ینم
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 .ماند ینم یباق تيبه سود جمهور »یاسيس پروپاگاند« اي آرزو انيب امادرحدرانشهريا
 »پرورش«است و »یروح ملشدن داريب« ی شهيکه دراند یا سندهياوبعنوان متفکرو نو

نظربه  داند، یمسريم »یادب و یفکر ،یاسيسه انقالب س« هيرا درسا»یروح مل«نيا
 رانيملت ا ايآ«:پرسد یوماندازد یم رانيجامعه ا یوفرهنگ یاخالق،یاجتماع تيوضع

 نيازاتواند یم رانيملت ا اينه و آ اي داستيشکل جد نيمستعد و حاضربه قبول ا
منبع  نيخود را ازا یوترق یخوشبخت ليوسا ببردو دهيفا شدن حکومت یجمهور

 یواخالق یجتماعاوضاع ا«باوراست که  نيبرارانشهريا. »نه ايرديفراگ ض،يف
انقالب رينظ  یاسيو بعالوه هرانقالب سکند ینمرييتغ» ها کلمه«و» حرفها«با» ها ملت

رانشهر اي.است »یادب«و »یفکر«و»یاجتماع«انقالب مهم کيفرانسه خودمحصول 
 رانيو تجدد در ا تيبرسرراه جمهور »یفکر«و » اجتماعی«موانع یسپس دربررس

جاندارو  یا ز، بگونه و قفقا یبا عثمان رانيا یوفکر یاوضاع اجتماع سهيو درمقام مقا
و  یمحکم مذهب ساتيتأس«و عهيش تيمستدل ومفصل به نقش بازدارنده روحان

دستگاه سلطنت و حوزه «انيودرپا دازدپر یم رانيداردرا شهير »یو ادب یاجتماع
 یمسبب خراب گانهيرا »خيش گاهدر«و» دربار شاه«گريو بعبارت د »رانيا تيروحان

دومرکزاصالح نشود، از  نيتا ا ديگو یو مدانديم یرانيا یوگرسنگ یوزبون رانيا
 . داشت توان ینجات نم ديام زين »تياعالن جمهور«
 »یرانيا نيمتفکر فهيو وظ تيجمهور«عنوانريزمقاله خود و یانيدربخش پارانشهريا

بمنزله «ـ که در نظر او  رانيتوده ملت ا »یفکر«و »یاجتماع« تيبه وضعگريبار د
: ديافزا یوم کند یـ اشاره م» اونمونکرده یدماغ یکه هنوز قوا ستيبچه خردسال

 درينعمت را از هر دست بگ نياست و ا تيو رفاه شيتشنه عدالت وآسا رانيملت ا«
 یجمهور ايحکومت مشروطه  کيپادشاه مطلق مستبد و خواه دست  کيخواه دست 

 » .ديست را مقدس و قابل پرستش دانسته خواهد بوس باشد، او آن د
توده  »یدماغ یقوا« تيوضع و »نيمتفکر«از نقش  انهيگرا نخبه یابيباارز رانشهريا

ازحاالاسباب حفظ  شماست که فهيوظ«: ديگو یم»نيمتفکر«ملت است که خطاب به 
 ديرا بپروران ها نهيمدافعه آن سرها وس یازحاالبراد،يرافراهم ساز یوآزاد تيجمهور

و طوفانها در روح و دماغ  ديفروزيتوده ملت ب یهاعشق را در کانون دل یآتشها ،
سرباختن را  تيو جمهور یتا در موقع لزوم در راه حفظ آزاد ديبرپا کن رانيمردم ا

  )٧۵(»...مرحله عشق شمارند نين دادن را نخستسهل دانند و جا
» حباللمتين«روزنامه  که در بود ینيوز ی مقاله   یجمهور مقاالت دردفاع ازگريداز

 حباللدر روزنامه  یدمحم ازمارس. بنام م یبلند باال به خامه فرد یا مقاله«.انتشاريافت
  یژرف و پرمعن یلبنسبتا آگاهانه ومطا یتفسير یچاپ وپراکنده شد که دارا متين

  اين مقاله ازجمله درباره نيازجامعه ايران بدان رژيم .بود یپيرامون رژيم جمهور
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اين  )٧۶(».را درايران بنيان نهاد، سخن گفته است یچنان رژيم توان یواينکه چگونه م
  )٧٧( .نوشت یم» يتجمهور«و»یجمهور «از»حباللمتين«زنامهاولين بارنبودکه رو

در  یچند حزب و جمعيت سياس ،یو جمهور یجمهوريخواه ی تبليغ و پيشبرد ايده در
 یهبر حزب تجدد بر ،یسليمان ميرزا اسکندر یحزب سوسياليست برهبر: کار بودند

 ... و جمعيت ايران جوان و) اکبر داور یپايهگذار عل(سيد دمحم تدين، حزب راديکال 
 یو با ترکيب ١٣٠٠ـ  ١٣٠١مان با مجلس چهارم درسال سوسياليست،همز حزب

احزاب فعال در مجلس دوم پس (» اعتدال«و » دموکرات«ازرهبران دو حزب سابق 
نيزبه اين » متجدد «از جوانان  یبوجود آمد و گروه) ازفتح تهران وخلع دمحمعليشاه

» رتجاعا «و »اشرافيت «عليه  یغاتتبلي یحزب سوسياليست کارزار.حزب پيوستند
وانعکاس آن دربرنامه حزب  یاعتقاد به لغومالکيت خصوص.براه انداخت
  )٧٨(.مناسبات حزب باروحانيون وبازاررا آشفته کرد سوسياليست،
کردن تمام وسايل توليد  یمساوات طلب از طريق مل یا خواستار جامعه« سوسياليستها

آمد  و بر ثروث و بر درشده، ماليات برارث  یاقتصاد برنامه ريز ،یحتا در کشاورز
 یو تبليغ مل یحزب سوسيالست عالوه بر دنبال کردن سياست مساوات طلب  .بودند

زنان و  یآزاد ،یتحصيالت غيرمذهب ،یکزدولت مقتدر مر یشدن وسايل توليد، حام
 )٧٩(».آگاه از مليت خود بود یمتحد ساختن مردم بصورت جمعيت

وزارت  یدارسپه هم با پذيرش پستهاخان سر رضا ی سوسياليست در کابينه حزب
 . شرکت داشت

اين حزب که درابتدا . تجدد همزمان با انتخابات مجلس پنجم شکل گرفت حزب
حمايت رضاخان وزيرجنگ و  و ینام داشت، بدليل همراه» دموکرات مستقل«

را  یها دراياالت، درانتخابات مجلس پنجم اکثريت پارلمان»اميرلشکر«دخالت مستقيم 
وبزرگترين حزب طرفدار  ترينيسيددمحمتدين اصل یحزب تجددبرهبر. آوردبدست 

حزب تجدد بعدها درسلطنت رضا شاه به حزب . بود یرضاخان وتاسيس جمهور
  یفعاليت اين حزب باهمه خدمتگزار«.تبديل شد»یترق«وسپس به حزب» ايران نو«
ا ر یخطرناک »یجمهوريخواه«که احساسات »سوءظن رضا شاه«به دليل ها

  )٨٠(».اعالم شد یغير قانون یشمس ١٣١١ميپروراند در سال 
. شد یگذار داور پايه اکبری توسط عل یشمس ١٣٠٢راديکال درارديبهشت ماه  حزب

حزب درتهران به سيصد  یشماراعضا خود را منتشرکرد و یاو مرامنامه حزب
نامه ازمهمترين اصول مرام یبرخ«.وروشنفکران رسيد یعضوازميان نخبگان سياس

مشروطه، انتخابات با  حکومتحزب راديکال عبارت بودند ازتحکيم  یا ماده ٣٣
 یشهروندان و ايمن یکاپيتوالسيون، برابر یدين و سياست، الغا یجداي،یمخف یرا

تاسيس  ،یو کشاورز یايران از راه انقالب صنعت یاقتصاد یآنان طبق قانون، احيا
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فروش  ،یو داخل یخارج یها سرمايه جلب ،یکشاورز ،یبازرگان ،یصنعت یبانکها
  )٨١(»...دهقانان، احداث راه آهن، وضع قوانين کار و هب یدولت یزمينها

انجمن . منتشر کرده بود ١٣٠٠ايران جوان مرامنامه خود را درفروردينماه  جمعيت
ازکارگزاران بلند پايه دوران « یرا جوانان اروپا ديده تشکيل داده بودند که بعدها همگ

: آن عصردرآمد، مانند یت ساله شدندومرامنامه آنها عمال بصورت برنامه دولتهابيس
ايران، فرستادن دانشجويان  یراه آهن، استقالل گمرگ حداثالغاء کاپيتوالسيون، ا

زنان، وضع قانون جزا، محروم کردن بيسوادان ازحق  یدختروپسربه اروپا، آزاد
 ) ٨٢(».اخذو اقتباس قسمت خوب تمدن اروپا،یرا
و اقليت  یاز تاسيس جمهور یاکثريت نمايندگان به طرفدار یمل یمجلس شورا در

 . کردند یفعاليت م یدر مخالفت با جمهور
درون  ی،فراکسيونها»تکامل«و » مليون«،»آزاديخواه «،»قيام«،»تجدد«یفراکسيونها

ت که اين فراکسيونها، موضع و موقعي آيد یم چنين بر. اکثريت مجلس محسوب ميشدند
اکثريت  یبرابر فراکسيونها در. اند بوده» سيال« یاند وبيشتر فراکسيونهاي نداشته یثابت

مدرس سياستمدار و سخنران  یوعمل یسياس یرهبر مجلس، فراکسيون اقليت به
 . مبرز قرار داشت

، »قانون«: ونشريات طرفداراقليت مجلس هم چندان کم شمار نبودند ها روزنامه
به مديريت (» نوبهار«، »نسيم صبا «، »شهاب« ،»یمسياست اسال«، »سياست«

به مديريت شاعر جوان آزاديخواه، »قرن بيستم«وسپس روزنامه ) الشعراء بهار ملک
 . یميرزاده عشق

در تاريخ »ینهضت عموم«تحت عنوان یا درتبليغ جمهوريت مقاله» ايران« روزنامه
جمهوريت تدريجا عامه «منتشر کرد که در آن گفته شده بود  یشمس ١٣٠٢اسفند٢٧

از نشاط در  یملت ايران را در همه اياالت و واليت به هيجان آورده، روح جديد
... گرديده یمخابرات حضور یتقاضا رهااز شه یدميده، از قسمت یجسد افسرده اهال

 یمل یهمآواز شده و نمايندگان خود را به مجلس شورا یدر تهران نيز جمع کثير
  )٨٣(»...خود را اتخاذ کند یدتا قبل از عيد پارلمان تصميم قطعفرستادند وتقاضا کردن

در مجلس و بصورت سريع و   یطرح هياکثريت مجلس آن بود که با ارا خواست
را تا پيش ازپايان سال تصويب کنند  »یتاسيس جمهور«و» الغاء سلطنت« یضربت
ل نو اين باشد و بمناسبت آغازسا »یعيد جمهور« یشمس ١٣٠٣که نوروز یا بگونه

 . غرش کند »یتوپ جمهور«بار
در نکوهش سلطنت قاجار و در  هايوسخنران هايتهران و شهرستانها، گردهماي در

 . انجام گرفت یاز تاسيس جمهور یپشتيبان
که دربيرون مجلس صورت گرفت، جشن  یمنجمله ازکارهائ«: نويسد یمبهار



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ١٢٨                                                                             ٩    ا

  

  

  

در خواست و  یبرا از طرف ادارات ١٣٠٢آخراسفند  یبود که در روزها یبزرگ
دوايرتعطيل شد و کارداران ادارات با مديرکلها  یروز. بوجودآمد یجمهور یاستدعا

روز . آوردند یدولت رو يسخود با علمها و اجتماعات بزرگ به قصر رئ یو روسا
. ريخت یجمعيت خيابانها را پر کرده مانند سيل در قصر سردار سپه م... بود یعجيب

و از او  خواندند یمهيج م یها لت گرد آمده، قصايد و خطابهمردم پيرامون رئيس دو
قوت  یطلب یتظاهرات جمهور ١٣٠٢دراسفند ... کند یمملکت را جمهور خواستنديم

 » ...گرفت
 یاجتماعات وجلسات متعدد برا ها، نگيتيم یبرگزار» مجلس رونيب یکارها«از
 ستياليرف حزب سوسازط درتهران، .بود»یجمهور سيتاس  «و »الغاء سلطنت«غيتبل

و  حيتوض یبرا يیها بهارستان، کنفرانس دانيدر م ها ستياليودرمحل کلوپ سوس
 . برگزار شد تيو جمهور یجمهور غيتبل
در کلوپ ) یشمس١٣٠٢اسفند (حوت  ٢٨در کنفرانس  یگزارش عبدهللا مستوف به

وان به هزاروپانصد نفر، محمود محمود بعن کينزد یتيدر حضورجمع ها ستياليسوس
 یمحمود محمودبه محل کنفرانس ـ سخنران دنيـ تا رسيو عبدهللا مستوف یسخنران اصل

 . اند کرده
و  ونانيدر  »یجمهور ینشو و نما« ،»یجمهور  خچهيتار«درباره  یمستوف عبدهللا
  « ،»ديعهد جد سيو فرانسه و سو کايآمر«و باالخره  یقرون وسط زيو ن م،يرم قد

 »یو مل یانيبه اع یجمهور ميتقس«و  »یو سطنت یحکومت جمهور یکم تفاوت
 . کرد یسخنران
 ترسی ب استبداد  ان،يآقا«: داده است انيعبارت پا نينطق خود را با ا یمستوف عبدهللا

 دوارميام. کشاند) ؟یتقوائ یب( یتيتقو یما را به حکومت ب شاه، نيدوره مظفرالد
حکومت را ادا  نيحق ا ميکه بتوان ميائيازکار در ب یمردمان با تقوائ یجمهور نيدرا
 » .ميکن
و  »یخيو تار یمطالب علم یحاو«محمود  محمود یسخنران ،ینوشته مستوف به
 . بود »ريدلپذ اريبس«

کلوپ ما  یوآبرومند نيمستمع  یمجلس کنفرانس با رضا مند«: سدينو یم یمستوف
سه روزه برپا  دو نيکه در ا یاوضاع نيو مخالف نيموافق کهيبطور رفتيخاتمه پذ

اهل  چکداميما دو نفر ه رايشده بود، هر دو دسته خوشوقت ازکلوپ خارج شدند ز
را از نقطه نظر  یحکومت جمهور فقطو  ميمرده باد و زنده باد وهو وجنجال نبود

 ) ٨۴...(ميداده بود حيو محسنات و نواقص آنرا توض حيتشر یخيو تار یعلم
آنان  یهردو. دهد یحمود محمودرا بدست نمخودوم یمتن سخنران یمستوف عبدهللا

 یمتن سخنران یاگرعبدهللا مستوف. و آگاهان زمان خود بودند لکردگانيدرشمار تحص
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 یاز چگونگ یامروزه ما با آگاه کرديخود و محمود محمود را در کتاب خود ارائه م
  تيو جمهور یو از جمله جمهور یاسيس شهيندا نينو ميآنان از مفاه افتيدرک و در

روشنفکران  یاسيس  ی شهياز اند یشناخت بهتر ران،يا یو اجتماع یاسياوضاع س  و
  . ميآورد  یم آن دوره بدست 

  
  »یمارش جمهور«و  عارف

 
به ضد قاجار و به  یجييـ ته یغيتبل یو کارزارها» مجلس رونيب یکارها« گريد از

 . کرد ادي ینيزوعارف ق »یشاعرمل»  شبانه یها از کنسرت  ديبا »تيجمهور«سود 
 ی نهيو ک رخوديبه حکم روح انعطاف ناپذ«سازشد، عارف  یکه نغمه جمهور یروز

داد  بيترت يیشهايتهران نما» گراندهتل«که از خاندان قاجاربه دل داشت در یا نهيريد
از جمله شب . کرد که بعدها به اشعار او استناد جستند يیباره چنان خود نما نيو در ا

را  یغزل ،یشمس ٢٢/١٢/١٣٠٢برابر یقمر یجره١٣۴٢شعبان  چهارشنبه پنجم
ساخته بود با آهنگ محتشم ماهورو آواز پرشور خود ترنم  »رانيا یجمهور«که بنام 

 : کرد
 شد ز مرکز داد  داديهمه ب نيمردم ا به
 هرچه باداباد  شه،ير نيبرا شهيت ميزد
 ملک ملت است که داد  نيمالک ا شهيهم
 قباله به دست قباد  ،دونيبه دست فر سند

 جمهور  تياز دور را رسد یکه م کنون
 مبارک باد  یآن زندگ هيسا ريز به

 گذاشت در دربار  عتيکه دست طب خوشم
 باد  چهيسلطنت شاه بر در چراغ

 فاتحه سلطنت بخوان عارف  زين تو
  امرزاديب یبا همه بدفطرت خداش

از سردار سپه  شيو ستا هياررا که با نکوهش از قارج »یمارش جمهور«شب بعد  و
 : به گوش هموطنان خود رساند شيهمراه بود، از صحنه نما

 گر رفت گو رو  سلطنت
 از نو  تيجمهور نام

 خور افکنده پرتو  همچو
 نور  یکه شد نور عل بخ

 دوران قجر باد  ستين
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 بار و برباد  یشجر ب نيا
 دادگر باد  امتيق تا

 ... پر زور جمهور یبازو
 رو به ره باد  نرايا کار
 باد  هيروس یشاه نام

 سردار سپه باد  زنده
  )٨۵(»...پوريکوس و ش ويغر با

شبانه عارف، انبوه زنان و مردان مشتاق و کنجکاو شرکت  یها  کنسرت نيا در
منتقدان و مخالفان  یبود که حت یا عارف بگونه یها فيها و تصن ترانه ريتاث. کردند یم
عارف «:  سدينو یم یمک نيحس.اند کرده اديهم از آن  »یخواهان مصنوع یجمهور«

لذا به سود ... رنگ و بو را خورده بيفر ستيآل دهيساز ا فيشاعر و تصن ینيقزو
 رهيدر محل گراند هتل و غ یمهم یشهايخانواده قاجار و شاه نما هيو عل یجمهور

لوحان  ساده ريدر ضم یو تاحد کرديشرکت م یاديز تيجمع شهاينما نيدر ا. داد
  )٨۶(»...کردياثر م خبريازهمه جا ب

 یبا اشاره به کنسرت ها زيسپانلو ن یدمحمعل رانيمعاصر ا اتيو پژوهشگر ادبشاعر
 یآن دوره نگاه  یها عارف و بازتاب گسترده آن کنسرتها در روزنامه» پرازدحام «

و » تجمهورمل«، »حکومت مردم«عارف درباره  یدگاههايو د ها   آل دهيدارد به ا
 یبرا غاتيتبل یقمر ١٣۴٢درماه شعبان «: سدينو یسپانلو م. »رانيا خيتار«

از  یکيبود و عارف  دهيبه اوج خود رس یاسيس یسنگرها ۀدرهم یجمهور
آن دوران  یو روزنامه نگار اتيرا، که خبرآن در ادب شيها  کنسرت نيپرازدحامتر

 نيو آخر نيتر مهم نيا.ار کردبرگز شود، یم دهيخواه به وجه موافق و خواه مخالف د
تلخ زبان او  قتيو کشف حق يیبود، سپس شناسا یجمهور یعارف برا زرگب شينما

 . را بست
را به نام حکومت مردم  یاست که عارف جمهور نيخصلت مهم آن کنسرت ا اما
در  یعنيخط،  نيو در ا شينه به خاطر سرکار آمدن نامزد مورد پسند خو د،يستا یم

مقدس است  شيرا که آنهمه برا یخيتار یجمهور ملت، حت  رادهبزرگداشت ا
  رهايرا بر سر یباستان گملت است که پادشاهان بزر ،یآر. دهد یتحتالشعاع قرار م

بلکه عامه  ،یشداديپ دونينه فر کند یرا سرنگون م شهينشانده، آن که ضحاک ستم پ
گوش  یازغزل جمهور تيبه چند ب. اند مردم است که قدرت بازوان کاوه آهنگر شده

 : خواند یعارف م م،يسپار یم
 ملک ملت است که داد  نيمالک ا شهيهم
 قباله به دست قباد   دون،يبه دست فر سند
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 چکاره بود چه کرد  کشور جم، جم  یمگو
 به که داد  یگرفت، ک یان،کيملک ک یمگو

 جمهور بود کز ضحاک  یزور بازو به
 داد دل خلق کاوه حداد  گرفت

 جمهور  تياز دور را رسد یکه م نکنو
 مبارک باد  یآن زندگ هيسا ريز به
، گرچه سردار سپه را )یمارش جمهور( خواند یکه به همراه آن م یدر مارش و

مه عارف را ازشرکت  ذ ريز یها اما مصرع کند، یم یمعرف یجمهور استينامزد ر
 : دارديم یبر ،یپادشاه مستبد شرق کي یسلطنت،به سود اعتالرييدرتغ

 رو به ره باد  رانيا کار
 باد  هيرو س یشاه نام

 سردار سپه باد  زنده
  پوريکوس و ش ويغر با

  راديملت نم توده
  راديغفلت نگ دامن

 ابد شد مقهور ملت ـ از سلطنت و شاه و شاهنشاه ـ و ز امپراطور  تا
 تياکمکه اساس آن بر ح ،یشيستا نيسردار سپه قدرت طلب و متفرعن از چن مسلما
 ،یبه هرحال برنامه جمهور. نبوده است یاست، راض یقدرت فرد ريها و تحق توده

 ميمجلس پنجم عق تيآن دوران مذکور است، براثر مبارزه اقل خيهمچنان که در توار
سلطنت  ليو طرح تحوکنند یرا رها م یسردارسپه وهمراهانش نقشه جمهور. ماند یم

 نياما درا. کند یرا دگرگون م رانيا خيتار ريسکه مزندير یرا م یاز قاجار به پهلو
  )٨٧( »...احساسات وآمال ملت رادرکنارخودندارند یسخنگو،یشاعر ملگريمرحله د

به  یجييو ته یغيتبل یتهايفعال رانيا االتيشهرستانها، و ا ريازتهران، در سا گذشته
اساسا  ها، تيفعال نيگردانندگان ا. داشت انيجر »یجمهور« یضد قاجارو برا
 یو کارمندان ادارات بودند که به اشاره دولت سردار سپه و به اتکا یفرماندهان نظام

 ليس. انداختند یها را براه م و تحصن ها   نگيتيماجتماعات،  ،یو ادار یقدرت نظام
شده از طرف هواخواهان رضاخان و بنام مردم در دفاع از  هيته یها  تلگراف
  .بود یجار یمل یورابه تهران و به مجلس ش یجمهور
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 »موسسه سلطنت«و بحران  مجلس

  
در موافقت و مخالفت  یمهم یمذاکرات، گفتگوها و سخنرانيها یمل یمجلس شورادر

بود  یا آميزه هايبيشتر آن سخنران. صورت گرفت یبا انقراض قاجاروتاسيس جمهور
 . انهجوي تنک مايه و مصلحت یها بافی حسابگرانه، سياست یهايگير ازجبهه

آن روز  یگفت که نه فقط در فهم اوضاع سياس یداورسخناناکبری آن ميان عل در
او با . اند اهميت یدارا» بحران مشروعيت سلطنت در ايران«فهم  بلکه مهمتر ازآن در

از  یبحران«: داور گفت. دقيق مفهوم و مضمون تحول زمانه را بيان کرد یهاي واژه
به اين  یهائ يک کشمکش یوقت... شده است وعت شراين مملک دو سال قبل تقريبا در

مثل موسسه سلطنت واقع ميشود و دو سال هم دوام  یعظمت راجع به يک موسسات
تازه بلند ميشود، اين صداها و اين کشمکش ها ممکن  یو هر روز يک صدا کند یم

 ) ٨٨(».بکند یبرسد که مملکت را دچار صدمات بزرگ یاست يک روز بجاي
 یا دو ماده یاز نمايندگان اکثريت، طرح یمذاکرات مجلس از طرف جمع ی دنباله در

 :به مجلس ارائه شد
 یمل یبه وسيله مجلس شورا یـ ملت ايران تبديل رژيم مشروطيت را به جمهور١

 .اعالم ميدارد
موافق مصالح  یدهد که در مواد قانون اساس یدوره پنجم اختيار م یـ ملت به وکال٢

 . د تجديد نظر نمايندمملکت و رژيم جدي
 . درگيرونحوه عمل آنان گره خورده بود ینيروها یقدرت اما به تعادل قوا سرنوشت

 دربار قاجار، اقليت نمايندگان مجلس  ،یمقابل جمهوريخواه ی جبهه در
 یها از روحانيون ـ به داليل و انگيزه یاز بازار، گروه یمدرس، عناصر یرهبر به

بهار در توضيح جبهه . بودند یاجاريه و تاسيس جمهورمتفاوت ـ مخالف انقراض ق
مملکت  یطرف ديگر اين جنگ بزرگ را که در واقع برا... «: نويسد یمخالف م

اقليت را که مانند يک  فراکسيونشده بود، معين کنم و افراد  یمساله بغرنج عجيب
بزرگ چه درمجلس وچه در خارج مجلس با قوه و قدرت مهيب  یحزب سياس

الدوله،مشيراعظم  مدرس، قوام:کنم یسپه واعوان وانصارش مبارزه کردندمعرفسردار
 ،یشيراز الدينی سيد مح ،یشريعمتداردامغان ،یپسراتابک،حاج اسماعيل عراق

در خارج  یکه رسما درفراکسيون اقليت عضو نبودند ول یافراد. ارملکالشعراء به
الممالک، مشير الدوله،  یوفمست:ميکردند یوهمکار یبطريق مستقل با اقليت هم فکر

 یعالء وآقا یمثل آقا کردند یآقايان هم باکمال احتياط رفتار م یبعض. مصدق السلطنه
 » ...زاده یتق
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اند  نکرده یحوزه قم، علما،اصالح طلبان، طبقات اصناف هنوزحرکت«:  افزايد یمبهار
 » .نگرانند یاز جمهور یول

 چرخيديم» مذهب«و» دين«با یايرت جمهورمخالفين سنتگرااساسا برپايه مغ تبليغات
 .خواهيم  ینم یخواهيم،جمهور یما دين نب«،»خواهيم ینم یما تابع قرآنيم، جمهور «:
« )٨٩(  

در بهارستان و محوطه  یوضد تظاهرات موافقين و مخالفين به درگير تظاهرات
ز ا یدسته بزرگ) فروردين(دوم حمل «: نويسد یبهار م. کشيد یمل یمجلس شورا

از محالت پرجمعيت تهران است به زعامت مرحوم حاج شيخ  یچاله ميدان که يک
اراده، اراده ملت « بودآن نوشته  یکه رو یسفيد یبا بيرقها یعبدالحسين خراز

از روحانيون را با خود  یحرکت کرده جمع ،»خواهيمينم یما جمهور«، »است
عظيم که  یجمعيت...شاه شدند برداشته، از خيابان اسماعيل بزاز و بازار داخل مسجد

به طرف ... شد یدم به دم برانبوه غوغا افزوده م...  رسيد، یبه چندين هزار نفر م
 آقا یبه زعامت حاج یمخالفين جمهور... عظيم درحرکت آمد عيتبهارستان اين جم

 » .راست کردندو نماز خواندند دربازارصف نماز زادهی خالص یوآقا یجمال اصفهان
 یيخواه جنبش جمهور«:نويسد یم یروحانيون،حائر یا وپاره الفت مدرسمخ درباره

و سيد حسن  یايران با مخالفت و مبارزه سخت مردم بازار تهران، رهبران مذهب
مردم  یخورشيد ١٣٠٣مدرس در خالل تعطيالت نوروز ... مدرس روبرو گرديد

 یو نقشه جمهوريخواهسپه  سردار دبر ض  رفتند یاش م تهران را که به ديدن اوبه خانه
البته احمد شاه و هواداران او در جريان اين پيکارها بيکار . او سخت تحريک کرد

 ) ٩٠(».را بر ضد سردار سپه بشورانند یننشستند و کوشش کردند رهبران مذهب
درباره مخالفت مدرس با » خاطرات و خطرات«مخبرالسلطنه هدايت درکتاب  حاج

در مرکز و واليات است  یا که مورد توجه دسته یمرام... «: نويسد یم یجمهور
مدرس اين است  یسع یبحث آن باالخره به مجلس بيايد ول بايدياست که م یجمهور

 یموافقين جمهور یها نامه اعتبار نشت باشدو لذا از گذ یکه اکثريت با مخالفين جمهور
 » .کند یم یجلوگير

: نويسد یمدرس با جمهوريت م حالج مدير روزنامه حالج نيز درباره مخالفت حسن
نگارنده در همان روزها با مرحوم مدرس مالقات و درباره جمهوريت از او «

با سلطنت هر  یمن با جمهوريت در ايران مخالفم ول: آن مرحوم گفتند. پرسش کردم
بر آنکه اصوال جمهوريت با  وهزيرا عال کنم یدر اين مملکت موافقت م یآدم اليق

انتخاب  یبرا یب نيست، ملت نيز هر روز گرفتار دستهبندمناس یطريقه جعفر
 ) ٩١(».شود یرئيس جمهور نم

و وزارت  یتنش ميان سردار سپه که مقام نخست وزير یدر چنين شرايط یبار
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کل قوا را همزمان بر عهده داشت، با موتمن الملک رئيس خوشنام  یجنگ و فرمانده
رضاخان، باال  یمات خشن و غيرقانوننيز بدليل اقدا یمل یو پراعتبار مجلس شورا

 . گرفته بود
چند از معمرين  یتن یرضا خان در نتيجه مصلحتجوئ یاستيضاح و برکنار موضوع

سايه قدرت امير  گمانيب. شد یآنان، منتف یوصاحب نفوذان مجلس وپا درميان
 . موثر بود ها يیقدرتمند و وفادار رضاخان در اين مصلحتجو یلشکرها
درگيريها، ودر کميسيون  یتغييررژيم درغوغا یيندگان اکثريت مجلس برانما پيشنهاد

 ) ٩٢(.پيدا کرد یدوازده نفره مجلس سرنوشت ديگر
موجود، رضا  یبا توجه به مخالفتها و تعادل قوا ،یسياس ی فعل و انفعاالت پيچيده در

و تاسيس  یخان که دولت وفرماندهان لشکرها را دراختيارداشت فکر جمهور
انصراف از تاسيس  یدر ازا یرا وانهاد و در مصالحه و مواضعه سياس یرجمهو

در فروردين . بدست آورد خوداهداف  یحمايت روحانيون شيعه را برا ،یجمهور
. ، به قم رفت »آقايان علما«مالقات  یرضاخان سردار سپه نخست وزير برا ١٣٠٣

 ،یآقاسيد ابوالحسن اصفهانآقايان،  یبه امضا یپس از اين مالقات و گفتگوها، تلگراف
خطاب به  ١٣٠٣فروردين  ١٢در  یو شيخ عبدالکريم حائر یحاج ميرزا حسين نائين

صادر شد که در » قاطبه ملت ايران«و » اصناف«و » تجار«و  »اعيان«و » علما«
بسم هللا الرحمان «: نويد داده بودند ،یآن خبر منصرف شدن سردار سپه را ازجمهور

مستطابان حجج اسالم و طبقات اعيان و تجار و اصناف و قاطبه ملت الرحيم، جنابان 
مورد ( یشده بود که مرض یهاراتاتهم چون در تشکيل جمهوريت اظ ايران دامت تائيد

عموم نبود و با مقتضيات اين مملکت مناسبت نداشت لهذا در موقع تشرف ) رضايت
وداع، (وادعه م یرئيس الوزراء دامت شوکته برا یحضرت اشرف، حضرت آقا

و الغاء اظهارات ) عنوان جمهوريت(به دارااليمان قم نقض اين عنوان ) یخداحافط
و اعالن آنرا به تمام بالد خواستار شديم و ) یجمهور تاييداظهارات در (مذکوره 

عموم قدر اين نعمت را بدانند و از اين عنايت کامال  یانشاءهللا تعال. اجابت فرمودند
 ،ینائين یاالحقر دمحمحسين غرو ،یاالصفهان یحقر ابوالحسن الموسواال. تشکر نمايند

  )٩٣(».یاالحقر عبدالکريم حائر
  »توصيه«صادرکردودرآن  یسردارسپه نيزدرهمان موقع اعالميه مفصل رضاخان

اگرچه بتجربه معلوم شده که ! هموطنان«: شود» موقوف« یکرد که عنوان جمهور
فکارعامه ضديت و مخالفت نمايند و نظر بهمين اصل اولياء دولت هيچوقت نبايد با ا

مردم که ازهرجانب ايران  ساساتاح یاست که دولت حاضره تاکنون از جلوگير
نموده است ليکن ازطرف ديگرچون يگانه مرام ومسلک  یخوددار گرديدهيابرازم
من ازاولين روز، حفظ و حراست عظمت اسالم و استقالل ايران ورعايت  یشخص
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لح مملکت وملت بوده و هست و هرکس که با اين رويه مخالفت نموده او کامل مصا
فرض و قويا در رفع او کوشيده و از اين به بعد نيز عزم دارم همين  کترا دشمن ممل

رويه را ادامه دهم و نظر به اينکه دراين موقع افکارعامه متشتت و اذهان مشوب 
ف آنچه مکنون خاطر من مخال یگرديده واين اضطراب افکارممکن است نتايج

چون من وکليه ودرحفظ نظم وامنيت واستحکام اساس دولت است ببخشد
ازبزرگترين  ینخستين محافظت وصيانت ابهت اسالم رايک آحادوافرادقشون ازروز

ايم که اسالم روزبروز  وظايف ونصب العين خود قرار داده همواره در صدد آن بوده
ام مقام روحانيت کامال رعايت و محفوظ گردد گذاشته و احتر یو تعال یرو به ترق

 توديع آقايان حجج اسالم وعلمااعالم به حضرت معصومه یکه برا  یموقع در  لهذا
تبادل افکار نموده و باالخره  یمشرف شده بوديم با معظم لهم در باب پيشامد کنون) ع(

ا موقوف و ر یدانستيم که به عموم ناس توصيه نمايم که عنوان جمهور یچنين مقتض
وترقيات مملکت را  الحاتدرعوض تمام هم خود را مصروف سازند که موانع اص

 یاز پيش برداشته درمنظورمقدس تحکيم اساس ديانت واستقالل مملکت وحکومت مل
 . با من معاضدت و مساعدت نمايند

که از  کنم یاست که به تمام وطنخواهان و عاشقان اين منظور مقدس نصيحت م اين
که در آن متفق هستيم  ینيل به مقصد عال یجمهوريت صرفنظر کرده و برا یتقاضا

  .نمايند یبا من توحيد مساع
 وزراء و فرمانده کل ال رئيس 

  ) ٩۴(».ـ رضا قوا
  
 

شاه منتشر شده درباره رابطه  نيز که بنام رضا» سفرنامه خوزستان« یيادداشتها در
) در بوشهر(اين احوال به من خالل  در«: نويسد یم ،یبا علما و مساله جمهور

مخالفت  یاز علما رسيد که با عقيده من در مورد تاسيس حکومت جمهور یتلگراف
خوشحال شدم . داده بودند تشخيصرا مخالف مصالح مملکت  یکرده بودند و جمهور

که علما اعالم به مصالح مملکت کامال وارد و آشنا هستند و با چشم و دل بيدار 
  )٩۵(».دهند یکان و محيط را خوب تشخيص ممقتضيات زمان و م

 جمهوری یترين دوره تبليغ وفعاليت سياس وپرکشمکش ترين یترتيب طوالن بدين
آن بود، با صدور اين اعالميه،  یخواهانه که رضاخان خود از کارگردانان اصل

بحران «و » بحران موسسه سلطنت«رضاخان به سلطنت رسيد اما . گرفت یخاموش
  . تنيده شد و تداوم يافت» ايران نو«در بافت  »یيت قدرت سياسديرين مشروع
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 آورد؟  یرو یرضاخان به جنبش جمهوريخواه چرا
 

 دولت یو يحي یاز جمله عبدهللا مستوف یجمهور یاز منتقدان و مخالفان بعد یشمار
او از اين جنبش را  یو پشتيبان یرضاخان با جنبش جمهوريخواه یهمراه ،یآباد

قاجار، دست يافتن به تاج و تخت و  یبرانداز ی از قبل تدارک شده» شهنق«از یجزئ
 . اند او دانسته یتثبيت اقتدار و ديکتاتور

اوضاع «که خاطرات خود را پس از سقوط رضاشاه و متناسب با  یمستوف عبدهللا
 »یمصنوع یخواهيجمهور«را»یخواهيجمهور«به چاپ سپرده است،» زمانه

 یخواهيرضاخان سردارسپه به جنبش جمهور شيدرباره گراخود  یوياوسنار. نامديم
است که بدست  نيترای عيتروطب ساده...سردارسپه یبرا« :نگارد یم نيرا چن

برساند تا بعدها بدست سلطنت طلبان  یجمهور استيدو آتشه خود را بر خواهانيآزاد
 ) ٩۶(»...ديمستقر نما شيتاج و تخت را تصرف و در خانواده خو

 »یلغو کردن قانون اساس« یبرا »یا نقشه «را  »تيزمزمه جمهور« زين یآباد دولت
سردار سپه » کارکنان« یآباد دولت تيدر روا. داند یبه تاج و تخت م یابيو دست
و از راه  دياست که ناپلئون بناپارت درفرانسه کش یا آن نقشه«و اند دهيکش یا نقشه

نقشه کشان . نت فرانسه رساندسلط کهيدست خود را به ار ،یموقت یجمهور استير
اساس  یکه رو یآمد، قانون اساس انيبه م یکه چون عنوان جمهور کنند یتصورم
 انيکه دارند ازم یاحمدشاه و خانواده او با پادشاه شود، یساخته شده لغو م تيمشروط

به  رهيغو  هيکه در سرتاسر مملکت دارد از نظام ونظم یسردارسپه با اسباب روند، یم
که مملکت  یبهانه جوئ کيوچون مانع برطرف شد با گردد  یجمهورانتخاب م استير

 ) ٩٧( »...گردد یجمهور به سلطنت مبدل م استينداردر تيهنوز استعدادجمهور
پرشور، خشمگينانه  شاعرآزاديخواه یبهاروبيش ازاوميرزاده عشق    الشعراء ملک

 یتاختند وعشق »یقالب یجمهور« و » نابالغ یجمهور« ،»یجمهور یهياهو« به تر
  . ديد یم یخارج» توطئه«دست پنهان ارباب و »یقالب یجمهور«درپس 

  
 »یقالب یجمهور«و  یعشق

او . نظامات کهن بود نيخود از روشنفکران جوان و تجدد خواه و از مخالف یعشق
 :خود سروده بود

 جان خواهم داد  دهيعق نيدر سرا اي/ افسرشاه را نگون خواهم کرد  اي
 پور نيآر  يیحي  .وستيبه صف مخالفان پ کسرهيکه آغاز شد او  یزمزمه جمهور اام

   «و »یاسيس یهايباز«چون از یعشق ديگو یم گريد یها ليمشابه تحل یليدرتحل
مخالفت  یبنا دايجدا و شد یمصنوع یجمهور « نيخبر داشت با ا» پشت پرده سيدسا
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 انيمخالفت خود راآشکاراب»یبقال یهورجم«باعنوان یا گذاشت وازجمله درمقاله
رامنتشر  »ستميقرن ب«مجدداروزنامه  یشمس١٣٠٣رماهيدرروزهفتم ت یعشق...کرد

گذشته بود، در همان شماره اول چند  یازداستان جمهور یکرد و گرچه سه چهارماه
 خواهانيوجمهور یبرهزل وهجو جمهور یمبتن ارتنديوشعرومقاله بسکاتوريکار

 ... است یاجنب کيتهران به تحر رياخ یهاياشت که بازدرج کردوعلنا اظهار د
شده  ريمسلح و غضبآلود تصو یبه صورت مرد »یمظهرجمهور«همان شماره  در

 یبر باال یاجنب هيپول داشت و سا سهيبود که در دست راست تفنگ ودر دست چپ ک
 ديـ ناه ديبه شکل جانوران زشت پل یطرفدارجمهور یها روزنامه.بود انيسرش نما

ـ )گربه( یوجارچ) االغ( گلشن، )سگ(، ستاره )موش(، کوشش )جغد(  د تجد) یافع(
از  کيوهر »مظهرجمهوری خواهی« گرفته بودندوشاعراززبان دوروبراورا

آن آورده ريدر ز انهيبه شعرساده عام یسخنان ستميها وعاقبت از زبان قرن ب روزنامه
 ازاسکناس وتوپ وتفنگ وکه  »یآرم جمهور«کاتوريودرضمن مقاله وکار. بود
 بيوگرز گاوسرومشت گره شده وشالق چهار تسمه واستخوان سرودست ترت نيزتبر

 . اشاره رفته بود ندهيخطر آ به  کرد، یم ینور پاش رانيا ديبود و برفرازآن خورش افتهي
آن به  یها و نسخه فيروزنامه توق. و ضربت قاطع بود حيصر ارياشارات بس نيا

! کرده بود ینيب شيو خود او، چنانکه مکرر پديگرد یجمع آور یشهربان لـهيوس
جنب  ش،يدر خانه خو.) ش ١٣٠٣ رماهيت ١٢. (ق. ه ١٣۴٢ قعدهيبامداد روز آخر ذ

ظهر همان  کيگرفت و نزد رقرا ريدروازه دولت، به دست دو تن ناشناس هدف ت
 ) ٩٨(»...جان داد یشهربان مارستانيروز در ب

هدف و غرض  یاعالم جمهور«: نويسد ینيز م یپاريز ینمعاصرين ما، باستااز
 شاعر یاوخوشبين) ٨۵(».سست کردن بنيان دربارقاجار یبل وسيله بودبرا. نبود

. ميداند مورديرا ب »یجمهور«اواز یوهواخواه یديگرآن دوران، عارف قزوين
نسبت به  یبهاروعشق          الشعراءواکنش عارف، ملک یدر بررس زيسپانلو ن یعل دمحم

 صياو فورا تشخ«: سدينو یم یسردارسپه، درباره عشق» دارودسته« یخواهيجمهور
در مبارزه  یداريو در اثر پا ستين شيب یاسيس لهيح کي یجمهور ی داد که نغمه

 ) ٩٩(»...جانش را از دست داد
او  یرضاخان و امير لشکرها یو خشونت و قلدر منش یضد قانون یها روش گمانيب

 یدرطرفدار یوادار یاجتماعات رسم يیآنان درانتخابات اياالت ونيزبرپاومداخالت 
 یدر برانگيختن کودتا) ١٠٠( نقش ودخالت انگليس ی پيشينيه همراه با یازجمهور

به انگيزهها واهداف حمايت رضاخان از  بتنس یاعتماديب ،یشمس ١٢٩٩سوم اسفند 
سلطنت رضا شاه  یسالها یمنتقدان، تشديد ديکتاتور. آورد یرا پديد م یجمهور

سردارسپه  یموافقت جد«: نويسد یملکالشعراء بهارم. دانند یکننده ديدگاه خودميديراتا
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که ) بود همدرست (اسباب ترديد و بيم واحتياط مردم شده تصور کردند  یبا جمهور
  » .ايشان خواهد شد یمنجر به ديکتاتور ینتيجه اين جمهور

  
  یخواهيجمهور شيگرا یها شهير

 
راميتوان درتحوالت  یوگرايش جمهوريخواه»بحران موسسه سلطنت  » یها ريشه اما

درميدان سياست  یگام نهادن اقشارجديد اجتماع: معاصرجستجو کرد یاجتماعی سياس
 یجديد حکمران یها با ايده یآشناي ،یسنت یانديشه سياس یواجتماع، تحول دربنيادها

. یسياس یگيريها درتصيمم یمل ی،نقش مجلس شورایسياس یها یوحضورصورتبند
 . یو نظام یجديدادار یوروند روبه گسترش نهادها

که نتيجه  یتزلزل. قاجار يیو ناکارآ یحکمران یانديشه سنت یتزلزل دربنيادها يميبيفرا
را ردکرد، ملت ايران را  یحکمران یکه اصول سنت یانقالب. انقالب مشروطه بود

 یقوا«کرد و  یمعرف »یحق حاکميت مل«ینخستين باردرطول تاريخ دارا یبرا
  .»قدرت منشاء «بزرگ در مفهوم قدرت و  یتحول: دانست» از ملت یمملکت را ناش

  
 منشاء قدرت : سلسله قاجار

 
 یها وتاسيس سلسله یبودکه درامتداد سنت قدرتياب یا سلسله قاجار، آخرين سلسله

 . ه و قدرت شمشير، تشکيل شدقبيل یبر پايه تامين سرکردگ یدر ايران، يعن یپادشاه
رقابت سرداران و سران قبيلهها تنها دو  یواقع از پس سقوط صفويه و در غوغا در

افشار و آقا دمحمخان قاجار توانستند به اتکاء قبيله   نادر یجنگنده يعن یسردار نظام
 ی قدرت آنان هم وابسته» مشروعيت« و»حقانيت« وشمشير،سلطنت را بدست آورندو

 . شمشير آنان بود یبرائ
سلطنت خود » مشروعيت«تامين و تضمين  یخان، فتحعليشاه برا آقا دمحم  از پس

ونوبت به ناصرالدينشاه که رسيد قدرت . وتاييد روحانيون شيعه بود ینيازمند پشتيبان
 . آن مورد سئوال وتعرض قرار گرفت» مشروعيت«و» حقانيت«سلطنت مطلقه، 

 یمجلس شورا«ب مشروطيت ايران با تاسيس نهاد مدرن عهد مظفرالدينشاه، انقال در
تناسب  یو در تحوالت بعد. راازانحصارسلسله قاجاريه بدرآورد یقدرت سياس،»یمل

پادشاه . کرد» خلع «بود که دمحمعليشاه را از سلطنت  »یمجلس عال«اين  یسياس یقوا
و » اند آورده ايران را به قدرت شمشير بدست ريهقاجا«: گفت یم یکه بدرست یمستبد

شمشير حفظ  ی قصد او نيز آن است که آن را به قوه«که  شد یم یبه نادرست مدع
 ) ١٠١(».نمايد
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دولت قاجاريه اگر در عصر آقا  «. ، دگرگون شده بود»شمشير«و » قبيله« ی زمانه
و ضعف  یداشت در اين روزگار به پير یقدرت جوان ،یدمحمخان و اوايل فتحعليشاه

که آقا دمحمخان قاجار در ماوراء ارس و  یزيرا که آن تز و ايدئولوژ.. .گرائيده بود
پارس بود و  یکه وحدت سرزمينها کردند یمو خوارزم مطرح  یدهل ینادر در حوال

در پايان  ساخت یسلسله زنديه و قاجاريه را مستحق سلطنت و تاسيس سلسله م
نه تنها کاربرد نداشت  ديگر که  یعمرمظفرالدينشاه تبديل شده بود به دکترين و تفکر

  )١٠٢(».بلکه فکر مشروطه آنرا درست در جهت مخالف توجيه ميکرد
نقش داشتند  یاين روال، گرچه در فتح تهران سواران و تفنگچيان قبيله و ايل ديگر بر

 یپاريز یباستان یهرجا که اعزام شدند به گفته یو گرچه پس از آن حکام بختيار
 بر یايران ديگربرا یسياس ،ینداختند اماشرايط اجتماعبراه ا»یسلطنت عشاير«

منشاء قدرت . فراهم نبود یقبيله يا ايل ديگر طنتو تاسيس سل یا انداختن سلطنت قبيله
بود و  یازآن پس هم تحرک ايالت وقبايل هرچه بود ياغيگر. ديگر درايالت نبود

  . ماند یو در همان حد هم باق. شورش بود
 

 دوسو  ارازانک: قدرت مشروعيت
 

دو جريان  یاز سو» سلطنت مطلقه«عصر ناصرالدينشاه،  یجنبش اعتراض در
از يکسو همفکران ميرزا . مورد انکار واعتراض قرارگرفت» متمايز و مخالف«

چشم و گوش  کوشند یشريک عقايد ليبرال واصالحگرانه او هستند، م«ملکم خان که 
را در  یقدرت دموکرات فکرز کنند و مردم را نسبت به نوع حکومت جابر و فاسد با

تسليم مسلمانان «همه جاعليه»ماليان متعصب«ديگر یوازسو» ذهن مردم تلقين نمايند
تجارت، معدن، بانک، جاده، و دخانيات را به .. گويند یم... کنند یبه کفار وعظ م

 »...هم ببرند غله وزنان مسلمانان را یکه کشتزارها یچه ديد.اند فروخته يانياروپا
)١٠٣(  

 یو فعاليت سياس یحوزه تحرک فکر« :افزايديپس ازنقل اين اظهارنظر،خود م آدميت
 » .رسيده است یوسيعتروعميقترازآنست که بنظرآن بيننده انگليس یاين دوره خيل

  آن را» مشروعيت«اصالحگران، مطلقيت سلطنت و یوفعاليت سياس یفکر تحرک
 خود ی ه ميبردوروحانيون شيعه بنوبغرب زيرسئوال  یازمنظرليبرال دموکراس

 . ميکردند ینف» امامت وواليت«سلطنت را برپايه اعتقاد به» مشروعيت«
وهم پشتيبانان مشروطيت » مشروطه مشروعه«ومراجع تقليد شيعه،هم مبتکرين  علما

و » مباحث» «امامت و واليت«ینظريه شيع ی اساسا برپايه ،یمل یومجلس شورا
 . م ميداشتندخود را اعال» نظرات«
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سلطنتـ حداقل در سطح نظريه ـ هم نزد تجدد خواهان » مشروعيت«اين مالحظات،  با
 . مورد انکار بود» امامت و واليت«و هم نزد معتقدين به 

ايران معاصر،  یتر به گذشته وروند تحوالت تاريخ گسترده یازمنظرنگاه توان یم
و با ترور ناصرالدينشاه بدست چنين برداشت کرد که حتا پيش ازانقالب مشروطيت، 

درايران » موسسه سلطنت«اقتدارسلطنت قاجارواساسا بنياد  ،یکرمان یميرزا رضا
 . متزلزل شده بود

 »ینظم و نهاد سنت«را در برابر  یجديد »ینهادها«و » نظم«مشروطيت انقالب
 آخوند زاده، ،یمشروطه خواه ی پيشگامان انديشه. وارد ميدان سياست و قدرت کرد

وهمفکران  یميرزا آقاخان کرمان ،یميرزا ملکم خان، مستشار الدوله، طالبوف تبريز
 »یمجلس قانونگزار«، »قانون« ،»یملحاکميت « یو همگامان آنان انديشه وآرزو

 . خودپرورانده بودند یها را در آثارونوشته» تفکيک قوا«و
نوين  یانديشه سياس یفلسف یدرک و دريافتشان از بنيادها یها یبرغم همه کاست آنان

 یاز مفاهيم سياس یا و اجتماعيشان، گنجينه یسياس یزندگ یها و برغم فراز و نشيب
و  یجنبش مشروطه خواه یبرا ،یسياس  جديد قدرت یها جديد درباره نهادها و شيوه

ارزشها  ،»یپارت«،»کابينه«،»پارلمنت«یها واژه:مردم ايران به ارمغان آوردند یبرا
 . يد ايران مشروطهجد یو نهادها

منتخب ملت به مرکز » پارلمان«، »موسسه سلطنت«مشروطه بدينسو،درکنار از
نقش » عدل مظفر«گرچه برسردرعمارت بهارستان، .تبديل شد یسياس یگير تصميم

 . در محدود کردن قدرت شاه و دربار ترديد نکرد» پارلمان«بست، اما 
 ،یجديد و رو به گسترش ادار یهاتحول پارلمان در ايران همراه با دستگاه سير
حاکميت را در زمان مورد بحث ما متحول کرده  یساختار سياس ،يیو قضا ینظام
 یاول،گرفتار نابسامانيها یايران، ازپس جنگ جهان،یدرمتن چنين تحوالت. بود

و دربار قاجار . ضعيف بود یکزدولت مر. بود یو اجتماع یسياس ،یبزرگ اقتصاد
  . »مهمل«پوسيده و 

 
 ايران  یمقتدر؛ جمهور دولت

  
 ینيرو یرضاخان سردارسپه درکارسازمانده،یشرايط ضعف قدرت مرکزدر

دولت، گذشته از برعهده  یکه دروضعيت ناکارآمد يینيرو. بود یکارآ و جديد ینظام
دردست سازنده آن  ،یموثر یهمچون ابزار سياس ،ینظام یگرفتن و ظايف نيرو

 . قرار گرفت
فعال، با رضاخان همراه شدند با اين انگيزه و هدف  یسياس یچند نيروبر اين،  عالوه
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: ايران، همراه کنند یسازندگ یخود برا یوطرحها یحزب یها که او را با مرامنامه
سيد دمحم  یحزب تجدد برهبر ،یسليمان ميرزا اسکندر یحزب سوسياليست برهبر

 . له فيروز و تيمورتاشالدو نصرت داور،اکبر  یچون عل یتدين، و نخبگان پرتحرک
داشت و هم از مباحثات  یسياس یهم از نزديک با اينان مراوده و همکار رضاخان

مباحثات نويسندگان . با خبر بود یسياس ،یاقتصاد یها یخط مش یدرباره چگونگ
اين نکته که رضاخان يگانه نامزد  يديتازه و نيز تا یوآغاز یدولت غيرمذهب«درباره 

 با  نشستياست قطعا به دلش مکشور یرهبر یمنطق
داشت و  یکشور طرح جامع یتجديد بنا ینه برا. نبود یرضاخان متفکر سياس اينهمه
  )١٠۴(».یـ دين یمشکالت حکومت دنيو ینه برا

نبود و در عين حال هم نخست وزير و هم  یواقعيت که رضاخان متفکر سياس همين
 یفعال، خواهان همراه یسياس یاتا مجموع نيروه شد یفرمانده کل قوا بود، سبب م

خود  یو اقتصاد یسياس یاو و جلب نظر مساعد او نسبت به طرحها یو همکار
 یاين دولت مقتدر در شکل جمهور. مقتدر یبودندخواستار دولت یاينان نيروهاي. باشند

مردم از وضع قديم خسته . گل کرده بود یدرآن روزها جمهور«. طرح و تبليغ ميشد
مردم  سالهيس یالتيام دردها یبرا یعاجل یشفا توانستند ینم یجال سياسر. شده بودند
سياسيون واحزاب هم مانع بود که يک دولت از  یاختالف وخود خواه. پيدا کنند

کمال مطلوب . را که شروع شده بود به پايان برد یدولتها دوام کند و اصالحات نهما
و جرئت بيايد و  یالحيت و پاکدامنبود که با ص یهمه پيدا شدن دولت فعال و با دوام

اين فکر ده سال بود در مغزها . به کارها بدهد یشروع به اصالحات کند و نظم و نسق
بود وآمدن يک نفر مرد فعال و گرفتن اختيارات در دست و کارکردن ورد  یجار

يک مرتبه  یخواه یاينک آن آرزوها در لفافه جمهور. زبانها و سرمقال جرايد بود
حقيقت هم . »خواست یم یدولت از ملت جمهور« یتبريز یبه قول مرد. ردبروز ک
 ونازنويسندگان و سياسي یالوزراء شده بودجمع يسيدرقصرسردارسپه که ر. اين بود

را  ینقشه جمهور داشتند و آمد هم رفت و با چندان هم زياد نبود که عده آنها
  )١٠۵( »...کشيدند ی م

گرايش رضاخان بدان بدون سبب  بدون مقدمه و ،یقرارطرح وتبليغ جمهور بدين
المتين، صور اسرافيل، ستاره  چون حبل یپيش ازآن نيز روزنامه هاي یدرسالها. نبود

شديد درباره  یبا طرح انتقادات صريح، طنزها، کاريکاتورها و مقاالت انتقاد... سرخ
م به نظام غير مستقيم ومستقي یيکسووگريزهااز یسنت یحکمران یها سلطنت و شيوه

 . را به ميان آوردند بودند یديگر، ايده جمهور یازسو یجمهور
حکومت  ینوع ی سوم اسفند، انديشه یحتا پيش ازکودتا«است که  یهم گفتن اين

از پيش نبرده  یقاجار کار. ازروشنفکران مطرح بود یدرميان جمع کوچک یجمهور



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ١٤٢                                                                             ٩    ا

  

  

  

 یو اجتماع یحات سياسسد راه اصال یبود واعتقاد براين بود که حکومت پادشاه
سيد ضياء که نخست وزيرشد . آمديهمه جاشکل آينده حکومت بنظرم یجمهور. است

 یاعالم جمهور و موقعيت محکم شودشرقاجاررابکند یوقت همه انتظارداشتند
  )١٠۶(».کند
از  یکه آغاز شد، رضاخان نيز بطور موثر یجنبش جمهوريخواه ،یچنين مقدمات با

 . کرد یآن پشتيبان
جديد صعود کرده بود، درگير  یو ادار یکه در درون دستگاه نظام رضاخان

 . نه چندان پنهان، بر سر قدرت با دربار قاجار بود یا مبارزه
او در به راه  یو اقدامات امير لشکرها یرضاخان از جنبش جمهوريخواه یپشتيبان

د با برخورد در عين حال توأم بو ،یانداختن آمرانه اجتماعات در دفاع از جمهور
چنين  توان یم یکل یارزياب  در. یسياس یتعادل قوا ی محتاطانه شخص او و محاسبه

کل قوا، و  یو فرمانده ینخست وزير امگفت که همه مقدمات پيشرفت رضاخان تا مق
، »بحران موسسه سلطنت«قاجاريه و  ی زوال سلسله یايران، يعن یهمه شرايط سياس

مجلس منتخب و دولت مسئول و ارتش  یيعن یسياس یجديد حکمران یحضور نهادها
 ی، تماما مساعد بود برا)که رضا خان خود در آن رشد کرده و آن را رشد داده بود(

در مورد موقعيت . یتاسيس جمهور یو اقدام برا یسلطنت موروث یسنت ی يشهرد اند
بود و  یتکاو نه به قدرت قبيله و ايل خود م: رضاخان نيز سخن آنکه یو خاندان یفرد

 . خود کسب کند» قدرت« یبرا توانست یم یمذهب ینه مشروعيت
جمهوری  دردرجه نخست، رئيس «:نويسد یدرباره موقعيت رضاخان م یغن سيروس

خواند، چه بسا آن  یاو م یاحراز برترين مقام کشور کامالً با روند صعود سياسو 
  )١٠٧( ».شاه بشود تواند یکه با اصل و نسب حقيرش نم کرد، یهنگام تصور م

شد، رضاخان، رضاشاه » موقوف«که  یجمهور. بود یصعود رضاخان جمهور راه
رضاخان قدرت خود را نه « : نويسد یمسکوب در باره منشاء قدرت رضاشاه م. شد

  )١٠٨(».مقدس یبدست آورد و نه مانند صفويه از دودمان یمانندقاجاريه از قدرت ايل
» ملت ايران«با  یقدرت در نظام جديد مشروطه، يعن  ءاما قدرت خود را با منشا او

. اعالم کرد یممنوع و غيرقانون یپس ازديگر یرا يک یاحزاب سياس. نيز پيوند نزد
مجلس و کابينه را مبدل به « وارتش یاو بتدريج وبا استفاده ازپليس سياس

تا سقوط  یرا تا پايان يعن یو خود کامگ یراه ديکتاتور» .کرد یمهر زن یدستگاهها
 یو وابستگ یجانشين او نيز راه ديکتاتور. وقفه پيمود از سلطنت بی یو برکنار

تا سقوط اساس سلطنت  یرا تا پايان پيمود يعن یخارج یبه قدرتها یو روان یسياس
 . در ايران
در سير تحول  ی، حداقل دو پيامد منف ماندن آن کوشش جمهوريخواهانه نافرجام
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نخست اينکه . نهاد یايران معاصر بجا یـ سياس یت اجتماعو تحوال یسياس ی انديشه
عرصه  در  ینگاران، نويسندگان ونخبگان سياس روزنامه یانديشيدن ونوشتن وگفتگو

 یسياس ی مباحثه. گرفت یخاموش عاتها و اجتما باز و آزاد مطبوعات و جمعيت
کرد که با  تصور توان یم. آشکار موافقين و مخالفين، به محافل کوچک رانده شد

جديد آغاز  یسياس ی از انديشيدن درباره مفاهيم انديشه یا دور تازه یتاسيس جمهور
اما با . قد علم ميکرد یااناير گران و اصالحگران از انديشه یا و نسل تازه شد یم

و توده  یميدان سياست عموم از  »یجمهوريخواه«مسئله  ،یشدن جمهور قوفمو
تصور کرد که با   توان یم. ه و راديکال منتقل شدگير به محافل کوچک تجدد خوا

جديد،  یبا نظم و نهادها يیو آشنا یاز مشارکت سياس یا تجربه تازه یتاسيس جمهور
محتمل بود که در وضعيت . شد یايرانيان آغاز م یو سياس یاجتماع یدر زندگ

ابد، العمر دست ي مادام یايران، رضاخان سردارسپه به مقام رياست جمهور یسياس
 یبرو یجديد یافق سياس ،یو نهاد جديد رياست جمهور یاما مفهوم انتخابات ادوار

 . گشود یملت ايران م یها توده
با مساله  یروحانيت شيعه بطور جد ،یديگر اينکه در صورت تاسيس جمهور دو
و از اينجا با سئوال باز  ینظام جمهور یمذهب» عدم مشروعيت«يا » مشروعيت«

 ،یشدن جمهور» موقوف«با . شد یامامت و واليت روبرو م یيه شيعدر نظر یانديش
سرنوشت ساز دررابطه با نظام  یروحانيت شيعه نيز از درگير شدن در جدال فکر

امامت و واليت،  یوالجرم از بحث تنشزا در باب نظريه شيع یعرف یجمهور
  . مصون ماند
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  :توضيحات و مآخذ

  : پی نوشت ها
 ٢ايران ج  یتاريخ مختصر احزاب سياس)  الشعراء ملک ( یدمحمتق. ـ بهار) ٧٢و ٧٣( 

 ۵٩ـ۴٠صص 
شماره . مجله ايرانشهر. یجمهوريت و انقالب اجتماع. ـ ايرانشهر، کاظم زاده) ٧۵(
 برلين . ١٩٢۴فوريه ١۵ یشمس ١٣٠٢لو مورخه د ۵ـ۶

است که به  یترين مقاالت ازسنجيده یيک »یانقالب اجتماع جمهوريت و« مقاله
ايران پرداخته وبه ارتباط رشد  یواقتصاد یفرهنگ ،یاوضاع اجتماع یبررس
. جامعه توجه کرده است یوادار یبا سازمان سياس یاقتصاد و یواجتماعی فرهنگ
را نشان ميدهد وهم نبود امنيت  یو فرهنگ یفکر یها يت زاده هم موانع ومحدود کاظم

 و رشد  یاقتصاد
 ید هرانقالب و تجد... «:آوريميازمقاله ايرانشهررا م يیبخشها. ار یـاقتصاد یاجتماع

که اگر آنها  خواهد یم یدارد واسباب وشرايط یکه درعالم بظهورميرسد ناچار مقدمات
فرانسه درنتيجه  یجمهور...ناقص باشد نتيجه آن انقالب وتجددنيزناقص خواهد بود

د به وجود آمد و اين انقالب که نظيرش تا آنزمان ديده نشده بو گيک انقالب بزر
بود که از دو قرن  یو ادب یو فکر یخود محصول يک انقالب مهم اجتماع یسياس

آن انقالب، بهيچوجه .مردم کاشته شده بود یآن درزمين دماغها وروحها یپيش تخمها
وآن اثرات که از آن  دايران ندار یبا انقالب مشروطه و جمهور یشباهت و نسبت

 . گز در مملکت ما ديده نخواهد شدانقالب سرزد، هر
 یو اهال یتر ازملت عثمان که ملت ايران کمتر و ناقابلگويند یازهموطنان ما م یبرخ

. اند اداره نموده یقفقاز نيست و آنها اعالن جمهوريت کرده وتاکنون هم خود را بخوب
اررا اگر باطن ک یول شوديصحيح ديده م کند یاين فکراز آنجا که نظر بظاهر امورم

قابل مقايسه  آن با اين ملتها نيز یکه ملت ايران و اوضاع اجتماع بينيمی بجوئيم م
 . نيست

 یو ادب یو اجتماع یيم و يک تاسيسات محکم مذهب ن قد و قفقاز، يک تمد یعثماندر
که قرنها ريشه دوانيده باشد موجود نبود تا آنها مجبوربه برانداختن آنها بشوند و 

د و انتقال بيک  زمين تجد یيعن. دوچار محذورات و موانع گردند درحين تغيير آنها
يک  یصاف و هموار بوده و راه انداختن چرخهااردرآنجا، بسي ،یشکل جديد سياس

در مملکت . درصورتيکه ايران اينطور نيست. نداشته است یعراده جديد چندان زحمت
قه اعيان و اشراف مملکت مانند ايران، اينهمه روحانيان با نفوذ که جزو طب ،یعثمان

را در دست  ردمم یو عرف یهستند، و اينهمه مراجع تقليد که زمام عقايد و امور شرع
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يک شيخ االسالم دارد که جزو هيئت وزراء  یمملکت عثمان. خود گرفته باشند نيست
و  یاالسالم مجبوراست با مسلک سياس بوده قابل عزل ونصب است واين شيخ

 یتوافق نظر داشته باشد و فقط احکام اين يکنفر در امور شرعپروگرام هيئت وزراء 
االسالم را ازميان علمائيکه واقف بمقتضيات  شيخ ينا. ميشود یدرتمام مملکت جار

 ینه مانند ايران که هر مال و آخوندکنند یباشند انتخاب م یملل م یعصرو اسرارترق
داشته  یوعرف یوقضاوت درامورشرع یودادن فتو یحق دخالت درامورمذهب

 ... باشد
 یاينکه در ميان عثمانيها واهل سنت باب اجتهاد مسدود است باز آنان، احکام مذهب با

مطابق و موافق ساخته مقتضيات تمدن عصر جديد را بجا  یرا با قواعد و احکام مدن
 اينکه گشاد بودن باب اجتهاد که بهترين وسيله یآورده اند ليکن در ايران ما، بجا

ما گردد، جز توسيع دايره تقليد و  یتجدد و ترق بابقبول شرايط تمدن، اس یاايست بر
ميان اهل تقليد و مراجع آن، نتيجه ديگر نبخشيده  یو خونريز یبند ايجاد نفاق و دسته

را کنار گذاشته بنوشتن  یو وسايل اصالح اجتماع یو پيشوايان دين ما مهام امور دين
 ! اند تهرساله تقليد و کتاب طهارت پرداخ

جوان،  یمقايسه کنيم که درآن مملکت جمهور ها یخود رابا عثمان توانيم یچگونه م ما
زنان و حصر ازدواج با يک زن  یقانون آزاد ،یو روحان یبا يک شجاعت فکر

را  یباز اينکه اقال مسئله متعه و صيغه یو در کشور ايران، بجا کنند یوضع م
که اين مسئله در مشاهد مقدسه آور شرم یحهااصالح کنند و يا اقال با اين افتضا

نامه جوانان را بجرم اينکه نوشته   يرجريده دهند، مد یمخصوصا بارآورده شکل بهتر
است زنان ما هم بايد مانند زنان اسالمبول لباس بپوشند، با درخواست ناظرشرعيات 

محکوم به ... حضورهيئت منصفه با... ازطرف محکمه عدالت...وزارت معارف
  .نماينديماه حبس ودادن دويست تومان جريمه م چهار

شماريم که در  توانيم یهمدوش و همعيار م یچگونه خود را با دولت جوان عثمان ما
اداره کردن  یآنجا، اديبه محترم خالده خانم را وزير معارف مملکت ميسازند و ما برا

قابل و با فضل و  يک دارالمعلمات که در تمام ايران منحصر بفرد است يک زن مدير
 . لياقت نداريم

بدانيم که در تمام ايران پانصد مدرسه  توانيم یشدن م یچگونه خود را قابل جمهور ما
 یکالس یکاف یعدد کم نيزکتابها اين  یو برا  پسران و صد مدرسه دختران نداريم

يک کتابخانه و يک دارالترجمه نيست در  یوجود ندارد و وزارت معارف ما دارا
هزار  ۶۴٣ یفقط در مدارس ابتدائ ١٣٣١در سال  یتيکه در مملکت عثمانصور

مدرسه  ٧٠٠/١٢دختر بوده و در  ٠٠٠/٢٨٣که از آن کرده یشاگرد تحصيل م
هزار ازينها معلمه بوده است و  ١٧معلم و معلمه وجود داشته که  ٢١٢/١٢ یابتدائ
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چاپ و توزيع جلد کتاب  ٩٢در عرض پنجسال بحساب خود  یوزارت معارف عثمان
. تريم عقب ینيز، ما فرسخها از ملت عثمان یو خارج یاخلد استيدر س. کرده است

انحصار  یزنده کردن روح تجارت و اقتصاد و برا یبرا یعثمان یدولت جمهور
تشويق و حمايت نژاد ترک و پروردن قوه تشبث  یبه ملت خود و برا یمنافع ماد

 انگانمتوسل ميشود تا همه بيگ یو اقتصاد یدر افراد، بهرگونه وسايل سياس یشخص
ايرانيان را هم از مملکت خود براند و تجارت را به ملت خود منحصر سازد،  یحت

خونين تعصب و  یها ليکن در مملکت ما، دست ظلم و بيداد مأمورين جالد و پنجه
اين را از مردم  یو مال یخبر از اسالم، نه تنها امنيت جان یب یطمع مالها و آخوندها

مسلم ايران را مجبور بمهاجرت و فرار و يا بقبول  رمرز وبوم سلب کرده و افراد غي
جگر خراش و خانه برانداز  یها بلکه اين ظلم نمايند،ياسالم م یو دروغ یجبر
را بر خود ايرانيان تلخ ساخته که هرسال چند هزار نفر دست از دار و  یزندگ یطور

و  حسرتخود را با  یرين گويان، وطن اجدادندار خود کشيده و لعنت کنان و نف
و هر سال چند تن از تحصيل کردگان و تربيت شدگان که با  کنند یترک م یسوگوار

پس از  اندازند، یم یخدمت بوطن خود را به آغوش و یيک شوق و عشق پاک برا
 در خارجه را با یو تألم و اندوه، کارگر ینيا افسوس و پشيمان چند ماه توقف با يکد

داده مانند مرغيکه از دام صياد بدر جسته  رجيحدر مملکت ت یتمام، به آقائ یآزاد
 . گزينند یم یباشد رو بخاک غربت ميگذارند و در گوشه ممالک فرنگ جا

. تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق. یعبدالهاد ،یـ حائر) ٧۶(
ن ايرانيان خارج از کشور در از فعاليت جمهوريخواهانه در ميا. ١٨۶ - ٧صص 

» بسيار مطمئن«يک منبع  : در دست است یقبلتر نيز اطالعات مختصر یسالها
درست در زمان عقد قرار داد اسارت  ی، يعن١٩١٩در تابستان سال  یفرانسو

تشکيل شده بود و » انجمن انقالبيون«وثوق، گزارش داد که در شهر برن  - کرزن  بار
اين انجمن در ميان ايرانيان شهر لوزان و ژنو . ر ايران بودد یهدف آن ايجاد جمهور

از حزب  یاين انجمن با افراد یموافق همين گزارش سر. بود یشعبات ینيز دارا
و نيز با رسولزاده، ) سفير ايران در برلن(حسين نواب،  روطيت،دموکرات عصر مش

ليمان ميرزا، عمو س زاده،ی ، سيد حسن تق)مدير ايران نو ( یسوسيال دموکرات قديم
 جمهور یها پيشينه. یخسروشاکر.(ورديف درترکيه درتماس بودند یتار یاغل

 ). ٧٧ص   یيخواه
گريز از سانسور   المتين حدودا پانزده سال پيش از اين نيز در يک شگرد ـ حبل) ٧٧(

وجمهوريت مقاله چاپ کرده  یدرباره جمهور یبا استفاده از ترجمه مقاالت خارج
را ترجمه و چاپ » طلبان پرتغال یآزاد یاز روسا یسخنان يک«المتين  حبل. بود
از سلطنت کاملتر است  مراتبکه سرمشق و اساس سياسيش به  یجمهور«: کرد
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 یفقط يک حکومت مل... «و » است یمملکت پرتغال يک احتياج شديد یامروز برا
لم است که مس. گردد اش یملت را نجات داده و سبب خوشبخت تواند یم »یجمهور(

سلطنت مطلقه » «...است یطالب و خواستار جمهور ،یصبريملت با کمال اشتياق وب
و موافقت نداشت االن به ادله  یکه از مدت چندين قرن با خياالت ملت پرتغال همراه

خالصه هيچ ... و براهين واضحه، آن عدم موافقت محقق گشته وبه ثبوت پيوسته است
را ازوسط توفان شديد نجات بدهد نيست مگر  یزادآ یامر واقعه که بتواند کشت

ً ناج یو حکومت مل یجمهور » ... و فاتح و مظفر اوست و بس یکه مسلما
 ١٩٠٨آوريل  ٢٢برابر  یقمر ١٣٢۶ربيع االول  ٢٠، ۴شماره .تهران. حباللمتين

 ١١۵ـ١١٨صص  ١نقل از تاريخ سانسور در مطبوعات ايران ج . یميالد
 ۴٠ص  ٢ايران ج  یتاريخ مختصر احزاب سياس) ملکالشعراء( یـ بهار، دمحمتق) ٧٨(

 . ببعد
را نقل  یدر مرامنامه حزب سوسياليست خاطره تعجبآور» لغو مالکيت«درباره  بهار

محترم آن حزب که نويسنده  یاز زعما یمن خود از يک«: نويسد یو م کند یم
در  یا مرامنامه مادهدر آن «من بودند که گفت  هم با یمرامنامه بود شيندم و جمع

در وقت طبع مرامنامه اين مواد  یيگان یآقا یمالکيت و ساير مواد شبيه بدان نبود ول
 یروابط علما... »را بدون اطالع من و سليمان ميرزا در آن گنجانيد و منتشر ساخت

در  یبزرگ یبا حزب سوسياليست به هم خورد و دو دستگ یو طبقه بازار یروحان
 . ٢۶ص  ٢ج . بهار »شهر بوجود آمد

  ٣١۶ص ... ها یخان برافتادن قاجار ونقش انگليس برآمدن رضا.سيروس ،یـ غن) ٧٩(
آبراهاميان حزب تجدد را . ١٧٣ص . ايران بين دو انقالب. ـ آبراهاميان، يرواند) ٨٠(

کمال  یو حزب جمهوريخواه مصطف یموسولين یفاشيست یبراساس الگو یحزب
 .کند یم یمعرف

  ٣١۵ص هايبرافتادن قاجار و نقش انگيس.برآمدن رضاخان. سيروس، یـ غن)٨١(
  ٣٠ص . داستان ادبيات و سرگذشت اجتماع. مسکوب، شاهرخ -  )٨٢(
  ۵۴ص  ٢ايران ج یتاريخ مختصراحزاب سياس) ملکالشعراء( یـ بهار،دمحمتق) ٨٣(
. هيقاجار دوره یو ادار یاجتماع خيتار . من  یشرح زندگان. عبدهللا ،یـ مستوف) ٨۴(
  ۵٩٣ص  ٣ج
  ٣۵۴ص  ٢ج .ماياز صبا تا ن. يیحيپور،  نيـ آر) ٨۵(
 ۴٨٠ص  ٢ج  رانيا ساله ستيب خيتار. نيحس ،یـ مک) ٨۶(
 ٨١ -  ٣ص . یچهارشاعرآزاد. یـ سپانلو، دمحمعل) ٨٧(
متن کامل  ٢٩٠ص  ٢ايران ج  یتاريخ مختصر احزاب سياس. یـ بهار، دمحم تق) ٨٨(

 . همين کتاب درج شده است ٢٩٣تا  ٢٨٨فحات داور در ص یسخنران
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  ۵١ص  ۴ج . یحيات يحي. یميرزا يحي ،یدولتآباد ـ ) ٨٩(
 ١٨٧ص . تشيع و مشروطيت در ايران. یعبدالها ،یـ حائر  )٩٠(
  ٢٠٠ص  حالمسائليتوض. نيشفا، شجاع الد ـ   )٩١(
حت ندانست و مطابق مصل یـ کميسيون دوازده نفره مجلس آن دو ماده را کاف) ٩٢(

 یيعن یبدانها افزود که مربوط به مراجعه به افکار عموم یوماده سوم
 یپس ازمعلوم شدن نتيجه آراء عموم : ماده سوم بدين قراربودکه. بود»رفراندوم«

موضوع  بينيميجالب اينکه م. شود یاعالم م یمل یتغيير رژيم بوسيله مجلس شورا
معاصر ايران در همين جنبش  یالت سياساولين بار در تاريخ تحو یبرا» رفراندوم«

 . مطرح شد یمل یو از طرف مجلس شورا یجمهوريخواه
 . ١٨٩ص . تشيع و مشروطيت در ايران. یعبدالهاد ،یـ حائر) ٩٣(
 . ١٨٩ص . تشيع و مشروطيت در ايران. یعبدالهاد یـ حائر) ٩۴(

حساب شده  محتاطانه و یسياست رضاشاه در برابر روحانيون، اساسا سياست - ** 
با روحانيون يا ضديت با اسالم به روش  آشکار يیرويارو یرضاشاه بجا«. بود

. نفوذ آنان را محدود کند یها آتاتورک، ترجيح ميداد آنان را ناديده بگيرد و حوزه
 یپذيرش يا عدم پذيرش نظام جمهور ینيع ،یقضيه کليد«رضاشاه اما ابتدا و در يک 

خود  یفشار علماء شد اما با انجام اين کار به منافع ماد در ايران جديد، بسرعت تسليم
به روايت تاريخ  یمذهب یو نيروها یسلسله پهلو(» اش نيز خدمت کرد و خانواده

 ). ٣٨ - ٩صص . کمبريج
رضاخان نخست وزير، در مذاکره و مصالحه با روحانيون در قم که منجر به  ميدانيم

ايت روحانيون، متقابال وعده کسب حم یشد، درازا یکردن جمهور» موقوف«
پنجگانه بر قوانين مجلس را  ینظارت علما یيعن یاصل دوم متمم قانون اساس یاجرا

دامنه حقوق واختيارات . نشد جراوا یکه درتاريخ ايران پيگير یاصل. داده بود
 یتناسب قوا، چگونگ ی آن در عمل، اساسا وابسته یروحانيون و اجراء يا عدم اجرا

 یيا انزوا جوئ یسياس یگر و علما و نيز سطح و حد مداخله یلت مرکزدو یرابطه 
 یاجتماع ـيحوزه ها ومراجع بزرگ تقليد، درمراحل مختلف تاريح تحوالت سياس

سياست رضاشاه نسبت به روحانيون  توان یاز اين منظر م. بوده است صرايران معا
 : کرد تقسيم یو رابطه او و دستگاه روحانيت را به دو دوره عموم

. یشمس ١٣١٠رضاخان و سپس سلطنت او تا سال  یاز نخست وزير: اول ی دوره
محتاطانه و حساب شده  یسياست ،یدر اين دوره سياست رضاخان و رضاشاه بعد

روحانيون طراز اول، ضمن مخالفت با  ،یدرجريان جنبش جمهوريخواه. است
رضاخان در  تالقام. و پر سروصدا شرکت نداشتند یعلن یدر کشمکشها ،یجمهور

 یرضاخان درازا. سه گانه، بااحترام وتفاهم متقابل صورت گرفت یقم باعلما
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به حمايت علما احتياج داشت وآنان نيزمتقابال اين حمايت  ،یکردن جمهور» موقوف«
نسبت به رضاشاه تا  یعالمه نائين یرابطه دوستانه وحمايت. را از او دريغ نکردند

 . داشت مهادا ،ینائين یپايان زندگ
رضاشاه همراه است با  یتحکيم قدرت و ديکتاتور: ببعد یشمس ١٣١٠دوم از دوره

و  یناديده گرفتن و محدود کردن دامنه نفوذ و اختيارات روحانيون در امور قضائ
در اين دوره نفوذ روحانيون در آموزش، قضاوت و . ثبت اسناد و اوقاف ،یدادگستر
حادثه مسجد گوهر شاد مشهد و . فتدت کاهش ياثبت اسناد و اوقاف بش ،یدادگستر

يا  یگر مداخله یدرباره . دوم رخ دادند ی درهمين دوره یداستان کشف حجاب اجبار
اين نکته را بايد در نظر داشت که سه  یو دولت یروحانيون در امور سياس یانزواجوئ

که  یند تهرانو آخو یآخوند عبدهللا مازندران ،یمرجع بزرگ، آخوند دمحم کاظم خراسان
 یبهبهان. در جريان مشروطه ايفاء کردند، در اين زمان در گذشته بودند ینقش مهم

. نيز در گذشته بود یکشته شده بود و طباطبائ یتروريست یسالها پيش در آن سياهکار
ديگر در صحنه  یبود و از سو یحوزهها از مراجع بزرگ تقليد خال یاز سوي

. حضور نداشتند )یو بهبهان یطباطبائ(فوذ سيدين به قدرت و ن یروحانيون یسياس
 ،یسياستمدار و سخنران مبرز مجلس، به لحاظ سلسله مراتب مذهب یمدرس، روحان

بعالوه با گذشت زمان و فروکش شور و شر دوره مشروطه . بود یميان یها در رده
ديگر، حوزهها و روحانيون در  یمتمرکز از سو یکار آمدن قدرت یاز يکسو و رو

رابطه رضاشاه . گذراندنديدوره سکوت تائيدآميز را م یعبدالکريم حائر یرياست آقا
 .آرام بود یا تا پايان رابطه یو نائين یبا حائر

  ٢٠٠١ص . ليحالمسايتوض. نيـ شفا، شجاع الد) ٩۵(
ج . دوره قاجار یو ادار یاجتماع خيتار.  من یشرح زندگان . عبدهللا ،یمستوف ـ  ) ٩۶(
   ۵٨٣ -  ۴صص . ٣
 ٣۴۵ص  ۴ج .  يیحي اتيح . يیحي ،یـ دولتآباد) ٩٧(
 ٣۶٣ - ۴ص  ٢ج . ماياز صبا تا ن . يیحي نپور،يـ آر) ٩٨(
    ٨٠ص . یچهار شاعر آزاد. یعل ـ سپانلو، دمحم) ٩٩(
در ايران وزير مختار انگليس را  یتمايل سردار سپه به يک رژيم جمهور«ـ ) ١٠٠(

را متقاعد ساخته بود که سردار سپه در اين گام  یو و د در تهران به حيرت واداشته بو
اين خنده آور است که تصور «: نويسد یاو م. خود زير نفوذ روسها قرار گرفته است

» آماده است یيا ماد یيا روان یاز نظر اخالق یيک رژيم جمهور یکنيم ايران برا
ن قصد دارم در م«: به وزير خارجه انگليس نوشت یلورن، وزير مختار در تلگراف

) رضاخان سردارسپه (الوزراء ازرئيس یقمر ١٣٢۴رمضان١٩٢۴بامداد يکم مارس
 راهميت دارد که من نظ یديدن و از او پيرامون برنامه کارش پرس و جو کنم، خيل
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 یجمهوريخواه ی باور من آنست که با انديشه. شما را پيش از اين مالقات بدانم
و  یتغيير رژيم فعل. را توصيه کنم یفعل یلطنترژيم مشروطه س یمخالفت و نگهدار

 یداخل یبرگزيدن يک رژيم نو که کشور آماده پذيرفتن آن نيست با خطرات ناشمردن
 یلورن، تلگراف زير از سو خواستدر پاسخ در » همراه خواهد بود یو خارج

خواهند يک رژيم  یاگر ايرانيها م«: وزارت خارجه انگليس به تهران فرستاده شد
در کشور خود بنيان گذارند اينکار کامال مربوط به خودشان است و شما  یهورجم

 یالوزراء ايران را به سود يا زيان جمهوريگر نبايد در اين مساله دخالت يا رئيس
 ). ١٨۵تشيع و مشروطيت ص . یعبدالهاد ،یحائر ( » .دتشويق کني

  ١۴٣ص . یتالش آزاد. یپاريز یـ باستان) ١٠١(
  ۶٠۴ص . یتالش آزاد. یپاريز یتانـ باس) ١٠٢(
  ٢٧ -  ٨نهضت مشروطيت صص  یايدئولوژ. ـ آدميت، فريدون) ١٠٣(
  ٣١٨ص .... برآمدن رضاخان. سيروس ،یـ غن) ١٠۴(
  ٣٠ص  ٢ايران ج  یتاريخ مختصر احزاب سياس. یـ بهار، دمحمتق) ١٠۵(
  ٣١٩ص .... بر آمدن رضاخان. سيروس ،یـ غن) ١٠۶(
   ٣٢٨بر آمدن رضاخان ص . روسسي یـ غن)١٠٧(
، فراهم  »یخيتار ی نهيشي، پرانيدرا یخواه یجمهور« الکترونيکی ازکتاب یفصل 

چاپ شد  یديخورش١٣٨٣،  یالديم ٢٠٠۴کتاب سال . یخان ميناصر رح یآورده 
  به همت نشر باران ــ سوئد
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  فصل چهارم 

 
  ءشاه ومشيرالدوله رئيس الوزرارفتار زورمدارانه رضا خان نسبت به احمد 

  
در بارۀ برخورد تحقيرآميز رضا خان  با » حيات يحيی«کتاب  آبادی در دولت

اعتنايی اش به مشيرالدوله رئيس حکومت وقت پيش از تشکيل  شاه ووليعهد وبی 
سالۀ پادشاهی  کهنگی وپوسيدگی درخت يکصدوپنجاه « :نويسد حکومتش می

ومنفعت پرستی وعياشی سلطان احمد شاه هم  ضميمۀ بی حالی ذاتی  قجربه
  .مشکالت  اين کار را برای او آسان می کند

سردارسپه به اين پادشاه وبرادرش وليعهد اعتنائی ندارد و تنها برای گذرانيدن 
. وقت وحاضرشدن اسباب  با آنها مدارا می کند و گرنه از ديدارشان بيزاراست

دربرادرش  به سردارسپه اعتنا نمی کند و مخصوصاً ازديداروليعهد زيرا او به ق
بواسطه بی تمّولی جرئت مخالفت کردنش با او ازشاه متمّول عالقمند به دارائی 

  .خويش  افزون است
وليعهد که مدّتی است از مرکز حکمرانی خود که آذربايجان است دور مانده و 

اهد از خو جای اوحکمران گشته است می يک حکومت نظامی قوی درآن ايالت به
رياست دولت داشتن بی معنای مشيرالدوله ها و مستوفی الممالک ها  که به 
مصلحت  روی کار آمده اند  بی آنکه  مختصر قدرتی  داشته باشند استفاده کرده 

کند درآنجا خواهد توانست با  بازخود را به آذربايجان بيندازد وشايد تصّورمی
عت دارند، بست وبند کرده با رؤسای عشايرکه با وی سابقۀ خصوصيت و اطا

ای تشکيل بدهد واز  اشخاص ناراضی ازعمليات نظاميان همداستان شده حوزه
  .اعتنايی سردارسپه به خود بکاهد  بی

يکی به . بديهی است سردارسپه راضی نخواهد شد وليعهد به اين مقصود برسد
دهد که می خواهد به سلطنت قاجاريه خاتمه بخودمالحظۀ خياالت باطنی 

وديگرآنکه می داند ميان وليعهد واميرلشکر اختالف کلمه حاصل  می شود و 
موجب اختالل امورآن ايالت می گردد اين است که هروقت درهيأت وزرا به 

آيد روی قبول نشان  ِسَمت وزارت جنگ حاضراست واين صحبت به ميان می
  .کند نداده وازداخل شدن دراين مذاکرات خودداری می

اّطالع  بی گويد الوزرا می و شاه به رئيسآورد میوليعهد به شاه فشارگرطرف دياز
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فرمان صادر . سردارسپه ، فرمان حکومت آذربايجان وليعهد را صادر کنند
کند و  رسد و وزيرداخله به آذربايجان تلگراف می شود و به صّحۀ شاه می می

ت است که ورق وليعهد آمادۀ مسافرت شده بلکه نقل مکان نموده درشرف حرک
 .گردد برمی

مالحظۀ  شاه به. کنند خوانی می ماه محّرم رسيده است ودرادارۀ قشونی روضه
ای روی صندلی  خوانی نظاميان آمده است ودرغرفه سردار سپه به مجلس روضه

سردار سپه هم . اند در کنارهمين غرفه، چند تن از روحانيان  نشسته. نشسته است
اء اندکی دورتر نگارنده به کرسی شاه ازهمه نزديکتر بامشيرالدوله رئيس الوزر

. گويد به وليعهد تلفن کن شنود که شاه پيشخدمتی را طلبيده به او می می. است
کند برای اين که بيايم به ديدن تو، بايد اتومبيل خودت را  اتومبيل من کارنمی

 .بفرستی
ه آذربايجان، از او شدۀ وليعهد برای رفتن ب پيداست وعده کرده است درمکان نقل

کند اين کارهم برهم بخورد واز روی خّست  ديدن نمايد وهرگزتصّور نمی
اتومبيل وليعهد . خواهد اين راه را با اتومبيل وليعهد رفته و برگشته باشد می

سپه از پشت ستون برخاسته جامۀ نظامی خود را مرتّب  سردار. شود حاضر می
را راه بيندازيم تشريف ببرند، بعد  گويداعليحضرت کند وبه حاضرين می می

شاه با جثّۀ کوچک خود در کسوت نظامی روی صندلی . بنشينيم صحبت بداريم
بيند که ايستاده سالم  نشسته، سردار سپه را با آن قامت برازنده در مقابل خود می

درنگ جواب سالم داده ازجای جسته  بی. گويد اتومبيل حاضراست دهد ومی می
گردند با  اندازند و برمی و سردارسپه و رئيس دولت او را راه میشود  روانه می

 .پردازند حاضرين به صحبت می
اّما هيچ به . رود رود و برای چه می داند شاه کجا می بديهی است سردار سپه می

کند که مسأله تا دم آخرسير خود را کرده  آورد و خودداری می روی خود نمی
رت و عظمت توليد کند و برای شاه و وليعهد و برای او قد برهم خوردنش بيشتر

 .رئيس دولت خواری و خفت
سنجيدن اطراف کارواطمينان يافتن ازهرکجا که الزم باشد  سردارسپه بعداز

خواهد روانه شود، هيأت دولت را تهديد کرده  درآن دم آخرکه وليعهد می
بسيار شاه کوشش . رساند نارضائی خود را از مسافرت او، به شاه و وزراء می

نتيجه  کلّی بی و وليعهد و هيأت دولت در اجرای فرمان و فرستادن وليعهد به
گردد و   کرده به خانۀ خود برمی مکان مانده و وليعهد با نهايت خفت از منزِل نقل
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 .رسد کدورت باطنی ميان سردار سپه و وليعهد به مالمت ظاهری می
که نگارنده خود از سردارسپه شنيده چنان (کند شاه بعد ازاين ازسردارسپه گله می

سردارسپه . را ازرفتن به آذربايجان منع کرديد گويد شما وليعهد ومی) است
دهد اعليحضرت هم درصدورفرمان حکومت آذربايجان وليعهد با من  جواب می

 .کردم صالح نيست مشورت نکرديد واالّ عرض می
دهد که بتواند  وجرأت میموفّقيت سردارسپه به جلوگيری ازمسافرت وليعهد به ا

اعتنايی او به  درمخالفت کردن با شاه و وليعهد بيش از پيش جلو برود وهم بربی
شود تا آن که او را به استعفا دادن  واداشته خود رئيس  رئيس دولت افزوده می

 .گردد دولت می
سردار سپه از شاه تقاضا ميكند او را رئيس الوزراء نمايد شاه كه در قضيه 

د كمال دلتنگی را دارد و خود را محبوس محترمی در چنگال وزير جنگ وليعه
فاصله  مشاهده ميكند تقاضای او را با يك شرط ميپذيرد و آن اين است كه بی

اسباب مسافرت ويرا بفرنگ فراهم نمايدسردار سپه اين شرط را مطابق آرزوی 
اه را فراهم خود ديده آنرا پذيرفته رئيس دولت ميشود و فورا اسباب حركت ش

كرده او را روانه ميكند وتا بندر انزلی مشايعت مينمايد و برميگردد و با وليعهد 
سازی ميكند بظاهردولتی تشكيل ميدهد وبرای اسكات  نايب السلطنه صورت

سوسياليست هم داخل كابينه مينمايد ودر باطن اختيار  وزير روسها يكی دو نفر
 )  ١( » .خود ميگيرد تمام امور كشوری و لشگری را در دست

  
   ر الدوله و ختام مجلس چهارمينه مشيكاب

 
ت مجلس شده و در يل اكثريص تمايجوزا صرف پرسش و تشخ ٢٣و  ٢٢روز 

شان بعادت خود درظرف يرالدوله صادر، وايمش یاست وزرايدستخط ر ٢۴
جوزا  ٢۶كرده، و روز ین، وبشاه معرفييش را تعيهمكاران خو دو روز یكي

  .ديگرد یو بمجلس معرفنه ايكاب
 یحير الدوله لوايمش. بود ١٣٠٢ ید دوره مجلس چهارم، روز آخر جوزايسررس

 یبرا ین مورديبنابرا. ب برسانديان مجلس، بتصويد قبل ازپايداشت، كه با
 یهم بگرفتن رأ یحاجت. طرح برنامه دولت، و مذاكره وكال دراطراف آن نبود

 یتير الدوله، با اكثريل مجلس، نسبت بمشيتما رايز. نه نداشتندياعتماد نسبت بكاب
 .ب باتفاق حاصل شده بوديقر
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ر الدوله مشهود گردد، و ضمنا ينه مشيكه حسن نظر وكال، نسبت بكاب نيا یبرا
 یت، ذكريت و اقلياكثر یدرهايدوره چهارم مجلس هم، از گفته ل یاز كارها

لدوله بدان اشاره كرده ر اينه كه خود مشيز از برنامه كابيبرود و خواننده عز
 ٣٢ن مذاكرات جلسه عصر روز جمعه يست آخرياست اطالع حاصل كند، بد ن

ن جلسه مجلس يقت آخريه و درحقينيجوزا كه ساعت آخر ختم دوره چهارم تقن
 .نجا نقل شوديآزاد است در ا

 :ن نمودييل تعيانات ذينه خود را به بيكاب یر الدوله خط مشيمش
 

  س الوزراءينطق رئ
عرض نكردم و تصور  یزينه، چيكاب ینده تاكنون، راجع به پروگرام و خط مشب
چند روزه  یهايگرفتار یم دارم وليتقد یكردم، كه پس از مطالعه، پروگراميم

نم كه يب یهم، الزم م یه شود و از طرفيته یمجال و فرصت نداد كه پروگرام
ن جهت، يبا. ه باشنددولت، مطلع بود یه خط مشيندگان از طرز و رويان نمايآقا

. رسانميندگان محترم ميان نمايدولت بعرض آقا یچند كلمه در خصوص خط مش
اصول موازنه و حفظ  یاست دولت رويو س یاست خارجه، خط مشيدر س

 .یطرفيمناسبات و روابط حسنه با دول متحابه است، با محفوظ ماندن اصول ب
ع در كار انتخابات و ياست داخله، منظور نظر دولت تسريدر س» ح استيصح«
ت ين خصوص كمال جديابد ودولت در ايافتتاح  یبزود یمل ینكه مجلس شورايا

 یبرا یهائ نهيز كمال جدو جهد را خواهد داشت، كه زميو ن. را خواهد داشت
و . ديه نمايمملكت دارا هستند، ته یت را برايكه كمال اهم یمسائل اقتصاد

ن خاصه يقوان یاجرا یكه نظارت كند برا ف دولت خواهد بوديگر، البته وظايد
كه در مدنظر دارد، و ين است اهم اموريكه از مجلس گذشته است، ايهائ بودجه

. واقع است یهم هست كه دردرجه ثان یگرين مطالب امورديالبته بعد ازا
 »!احسنت! نيآفر! ح استيصح«

  :راد نموديل را ايانات ذيخطابه برآمده ب یرزا بكرسيمان ميبعد سل
 

  رزايمان مينطق سل
ن ساعت دوره چهارم مجلس است، بنده اجازه گرفتم كه ين ساعت كه آخريدر ا«

 :چند كلمه بعرض برسانم
ب مرتب و يك ترتيم كه دوره چهارم با ياول شكر مر خداوند را كه موفق شد
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ك يرا تاكنون، دوره مجلس هريز. افتيسابق خاتمه  یها ، بعكس دورهیمنظم
ت يخ مشروطيست در تاريا ن اول دفعهيافته، و ايانجام  یخاصق يب وطريبترت

ن مسائل درخور همه قسم يوا. افته استيانجام  یبات مرتبيكه دوره چهارم با ترت
در  ابد،ي یخاتمه م یبحمدهللا دوره مجلس وقت» ح استيصح«. تشكراست

رالدوله، كه طرف اعتمادعموم وكال، و يمش یمثل دولت آقا یكه دولتيصورت
وسابقه » ح استيصح«. داده شده است، درسركارهستند یشان رايباتفاق با
ح يصح«. ستيمحتاج بذكرن و ت قابل انكاريمشروط ادوار شان دريخدمات ا

اقامه نمود، انتخابات دوره پنجم  ین معنيا توان بريكه م یلياز دال یكيو » است
م يدواري، امكه لحظه قبل اظهاركردنديو همانطور» ح استيصح«. تهران است
ندگان در مركز يت نماياكثر یو كوشش را خواهند نمود، كه بزود یكه منتها سع

م كه انتخابات يو كامال مطمئن هست. نديحاضر شده، زودتر مجلس را افتتاح نما
 .رديصحت و قانون انجام پذ یو از رو یطرفيت بيبا نها

ن ين داخل ايز اش ايدارند، ب یشاتيمدرس هم فرما یچون وقت كم است، و آقا
 یطور كنم كه همانين ساعات آخر، عرض مين قدر در ايشوم، وهم یصحبت نم

ه ياز مال ینارياب مجلس ديس محترم دولت قبول و وعده فرمودند، در غيكه رئ
ب نموده است يتصو یمل یمملكت مصرف نخواهد شد مگرآنچه كه مجلس شورا

، یس دولتين رئيك چني، وبا وجودیالبته مطابق قانون اساس» ح استيصح«
شنهاد نخواهد شد و يه پيك كتاب شهريگر يمطمئن شد كه دردوره پنجم، د یستيبا

 یچوجه كنتراتياب مجلس، بهيق شد كه درغيرمجلس تصدين قطعنامه اخيهمچن
 یگرين دي، و قوانیرمواد قانون اساسين خارجه نخواهد شد وسايراجع بمستخدم

 یر الدوله، بقدريمش یمثل آقا یت شخصيؤلكه تا حال گذشته البته در تحت مس
، بهتر یبات قانونيومملكت با ترت. افتيان خواهد يكه ممكن است روزبروزجر

كه ذكر فرمودند، راجع  یزهائيچ نياز بهتر یكيو . ش اداره خواهد شدياز پ
ه ياست كه در خصوص قانون جزا تقاضا كردند و ما در آت یونيسيه و كميبعدل

خواهم كه يات را انجام، و ازخداوند مين عمليم كه ايتظر هستشان منيازشخص ا
ن آب و خاك خدمت كرده يش از انتظار بايشان را موفق بدارد، كه دوره پنجم بيا

داشته باشم، كه فعال  یندگيان سمت نمايكنم، ازطرف عموم آقايوتصورم. باشد
 یطرف یره بم، كه در تمام دويس محترم مجلس تشكرنمايمؤتمن الملك رئ یازآقا

 یوالبته از شخص» ح استيصح«اند  ف خود را انجام دادهيرا حفظ وكامال وظا
هست كه باز در  یدواريد منتظر بود، وامين نباير از ايموتمن الملك، غ یمثل آقا
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 ما؟يبات اداره مجلس و من مستقيند به ترتيبفرما یام فترت، توجهين ايا
  م، يارباب تقاضا كن یان رفقا از آقايقاس و آيرئ ین سفر هم، با اجازه آقايكه ا

شان ازحسن اداره مباشرت، كه قبول يار، ازاقدامات ايبعد از تشكرات بس
بات مجلس را يترت. ام فترت، مجانا و بالعوضيند، همچنانكه سابقا هم درايفرما

 یمل یدر دمكرات را در مجلس شوراين لين نطق اين آخريا» « اند اداره كرده
بعد . غ بوده استيح و بلين شاهزاده دمكرات فصيد چقدراينيد و ببيبا دقت بخوان

. ك جمله درست نداردي یدرمجالس ومحافل حزب یاز شانزده هفده سال پرچانگ
كه در فصاحت  یآخر یها مخصوصا در جمله. است یمعن یاز آنهاب یا پاره یحت

ت واال ن حضريه نطق اين حاشيخواستم در ايمن م. داد كرده استيو بالغت ب
ز از مطابقه آنچه يسم كه المحاله، خواننده عزيح كرده و بنويرا اصالح و تصح

تر توجه  زحمت ید مطلب را بيد وآنچه گفته است، شايخواسته است بگويم
ّ آنقدر در. ديفرما نه يذلك مب«. ستيگفته است كه قابل اصالح ن یور یماشا

جلد  ٣٢۶آنچه سابقا درصفحه  توانديز ميحاال است كه خواننده عز» من النطق
د و بداند كه يق فرمايام، تصد در دمكرات نوشتهين ليا یها لتير فضيدوم ازسا

 »!اند بوده یمردم گرفتار چه اشخاص
  :دير بسمع حضار رسانيات مجلس چهارم را بشرح زيمدرس عمل. سپس

  
   نطق مدرس

ن يان و منتظريقااگرچه آ. شاهزاده اظهار داشتند یض بنده راآقايازعرا یقسمت«
ّ بعد از عرض، رفع  یك مطالبي یاند، ول امروز خسته شده است كه انشاء 

موضوع عرض من در مجلس چهارم است كه چگونه آمد . خواهد كرد یخستگ
كه  یع و حوادثيبا چه وقا. ديبا شش سال فترت طول كشيفش چه بود، تقريو تكل

ان مستحضر يرخ داد، كه همه آقاران يدر ا یوچه حوادث. ا را متزلزل كرديدن
، مثل، یمثل مهاجرت، مثل، قحط. م واقع شديكرد یهستند، و هرچه تصور نم

ك حادثه ي، مثل قرارداد، مثل كودتا، كه هركدام درجنبه خودش یداخل یجنگها
هم واقع شد،  ین انتخاباتين بيدرا. یريف وفقيك مملكت ضعي یاست برا یميعظ

س مجلس ينكه در اول تأسيوع ملت واقع نشد، كما اومطب یكه دوره چهارم مرض
. ن دوره نداشتمياز ا یك خدمات خوبي، انتظار یات خوبيك نظريهم شخص بنده 

ات مردم نسبت يدا كرد، ونظريپ یباالخره، مجلس دوره چهارم وجود خارج
   اطاله ین شد،كه بعضيبا یمنته یط واقع شدوحتين افراط وتفريبمجلس ب
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 یزمخفيلكن هرچ. ده شديده، و ديا نسبت باغلب شني یلسانهاهم نسبت به بعض 
دا خواهد يباشد، فردا ظاهر و هو یاگرامروز مخف. ستين یات مخفيباشد، عمل

 یمهم یك كارهايگر، يكديودرهرصورت با توافق نظر » ح استيصح«شد،
شده بود، حاال  یك طرفي یاست خارجيبت مجلس و در فترت سيشده است در غ

م يدواريم كه اميتازه كرد یاياز دن یگر جلب مستشارانيكديست وبا توافق نظرين
ن وضع شده است مانند نفت ياز قوان یلياصالحات بشود و خ یلياز وجود آنها خ

توسعه . است یخود مهم واساس یك بجايره كه هريره و غيو غ یزيشمال و مم
و  یكار ید سردار سپه مرديفرمائيشده است مقشون و نظام درمجلس چهارم 

موافقت مجلس  یول. ت استيآن باجوهر و كفا یبل. است یتيجوهردار باكفا
مملكت امن . مجلس قوت بنظام داد. قشون را تا بنادربرد مجلس پول فراهم كرد

ن يام ا دهيق ازخداوند بود كه ما را موفق كرد، بمساعدت با او بنده عقيتوف یشد ول
ر يمش ین دوره سپردن زمان فترت است بآقايمهم ا یاز كارها یكيكه است 

ام، رجال  مكررعرض كرده. ن سه نكته استيو جهت ا» ح استيصح«الدوله 
س يان، رئيده بنده و تمام آقايبعق. خوب هستند یك موقعي یمملكت ما هركدام برا

 یكي. بودسه مسأله »ح استيصح«ر است ين موقع بالنظيا یه برايالوزراء حال
است خارجه يدرس یطرفيب» ح استيصح«ه، درانتخابات يمشارال یطرفيب

 یكي. ت دارديبت مجلس فوق العاده اهميكه درزمان فترت وغ» ح استيصح«
ان، سپردن يده من و آقاين فلسفه است، كه بعقيوبا ا. ع در افتتاح دوره پنجميتسر

 یدر فترت» ح استيصح«خوب بوده است یاز كارها یكيشان، يزمان فترت با
 ».ابديخاتمه  یرود بزوديد ميكه ام

ندگان نسبت بخود يس مجلس، از حسن نظر نمايمؤتمن الملك، رئ یآخر االمر آقا
 :ل، اعالم داشتيذ یها ان مجلس چهارم را با جملهيتشكر كرده، پا

   
   س مجلسينطق رئ

ب يصونسبت ببنده شد، كه طرف ت یاناتيرزا بيمان ميضمن نطق شاهزاده سل
ز مجلس نسبت بخود كمال يآم ات مالطفتين حسيندگان محترم واقع شد، از اينما

بنده  ین نوع اظهارات برايا. متشكر هستم یليتشكر و امتنان را دارم، و خ
ن ين دو سال كه بنده در بيدر مدت ا. ادبود دوره چهارم خواهد بودين يبهتر

شه دو يمالحظه شده است كه هم. ام ان بودم و خدمات ناقابل خود را انجام دادهيآقا
ده يان رسياگر بنظر آقا. یطرفيحفظ ب یگريف و ديانجام وظا یكيام،  نظر داشته
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د كه يق بفرمائيمنحرف شده باشم تصد یطرفين بياوقات، از ا یا باشد كه پاره
ندگان ينما» «.نديد اغماض فرمايشده است با ینبوده است، و اگر قصور یعمد

 ».ه استنشد! نشده است«
مجلس . ميكنيان مجلس را ختم ميس مجلس اظهار كرد با اجازه آقايدر خاتمه رئ

 .افتيكساعت از شب گذشته خاتمه ي
 

  رالدوله بكاريورود مش
ان در يم نظاميرمستقيمداخله غ یول. رالدوله مشغول كارشديل، و مشيمجلس تعط

دند، مانع انتخابات طرفداران سردار سپه مشغول اقدام بو یكار انتخابات، كه برا
ت سردار سپه انتخاب ينكه دانستند بدون رضايهم هم یمحل یداهايآزاد بود، كاند

مذاكره  وارد یكي یكيشود، يم یر، سهل است، دچارمدعيق وتأخيآنها گرفتار تعو
 ید علمايهم دولت سرگرم غائله تبع ین ضمنها،چنديدرا. وبند وبست با اوشدند

 یسامان ه شده، و تا سروين قضيدم، دراطراف امر یاهويعه از عتبات وهيش
و  یوقت و سع یت آنها مجددا بمقر خود برگشتند، مدتين كار داده شد واكثريبا

 یايتوجه اول یز مدتين نيبحر یهايها و بوميرانيه نزاع ايقض. عمل مصرف شد
بود، از مداخالت  یتيفير الدوله بهر كيمع الوصف مش. دولت را بخود جلب نمود

 .داشتيانتخابات را محفوظ م یكرد، و آزاديم یريان جلوگيمنظا
 

   ب قوام السلطنهيتعق
 .ت گذشتيفين كيزان، بهميسرطان و اسد و سنبله و نصف م یماهها

كس  ش همهيدرشهر منتشر شد كه موجب تشو یزان، خبريم١۶خ يدر تار
ف را يتوقن يسبب ا. له سردارسپه بوديف قوام السلطنه بوسيد، و آن خبر توقيگرد

 یاعترافات ن بسرقت،ويازمظنون یكيب واستنطاق يگفتندكه درضمن تعقينطورميا
كه در يقاتيدا شد و تحقيه پيكه در قض یكه از شخص مظنون بروز كرده وشعب

 یته مخفيد، كه قوام السلطنه كميها بعمل آمده است، كشف گرد ن شعبهياطراف ا
گفتند  یم یحت. سپه بوده استل كرده،ومقصودش تلف كردن سردار يتشك یترور

اند و  ن قسمت دست داشتهيبا برادرزاده خود در ا) مظفر اعلم(سردار انتصار 
جه بر ضرر قوام السلطنه نموده، و او را يبر ضرر خود، و بالنت یاعترافات

جلوتر بروند،  ید اگر قدريگفتند شايهم م یاند، بعض ن اساس دانستهيمؤسس ا
را قوام السلطنه بدون امر و اراده شاه، ممكن نبوده ي، زديايان بيشاه هم بم یپا
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 .اقدام كند یرين امر خطياست بچن
هم  یهائ هي، و اگر دوسیقت عارينها همه از حقيگفتند ايهم بودند كه م یبعض

ر االسالم و مشار الملك دو سال يه ظهيم شده باشد، مثل قضين كار تنظيا یبرا
 یسپه وقوام السلطنه را تروركنند، مصنوعخواستند سردار یقبل كه معروف شدم

، ینيه، و اعتراف اشخاص متعيالت نظميبا وجود وستداهل برسرتشك یول. است
اند، باور  مثل سردار انتصار و كس و كارش كه بر ضرر خود اعتراف كرده

 .نبود یه، كار آسانين قول هم مثل اصل قضيكردن ا
ك يست كه كدام يسال، بر من معلوم نست و پنج يچنانكه االن هم، بعد از گذشتن ب

كه شق اول را مطابق با يرا، در صورتيز. قت بوده استياز دو قول مقرون بحق
مظفر اعلم، در زمان سلطنت  یر شدن آقايوز یبرا یتوانم محليواقع بدانم نم
فكر كنم، و سردار انتصار آنروز، و مظفر اعلم بعد را هم  یرضاشاه پهلو

را بخود بزند  ین تهمتيك چنينده، يجاه و مال آ یاورم كه برايبجا ب یتوانم كسينم
ن ياو را اجر ا یهم بقوام السلطنه زده باشد كه وزارت بعد یكه در ضمن افترائ

 .عمل بدانم
ر االسالم و مشار الملك يته ظهيه دو سال قبل، و كمين موضوع در قضين ايع

د مشار الملك يبعد از تبع ز در كار است كهيبرضد قوام السلطنه و سردار سپه، ن
در اروپا،  یبجرم سوء قصد برضد قوام السلطنه و سردار سپه، و ماندن دو سال

نه سردار سپه، يد، در كابيم دينده خواهيمجددا بتهران برگشته و چنانكه در آ
وانه ين عمل دياستمداران، در حيم سيكه بگوئ نيمگر ا. شودير خارجه ميوز

ست، از يسازگار ن یچ عقل و منطقين كارها كه با هيااز  یشوند، و گاهيم یدور
م و يبدان یهم بنا شد پرونده عمل را ساختگ یوقت. رسديآنها به بروز و ظهور م

ن موضوعات طرف يكه در ا یم، البته اقوال امروز اشخاصيقابل اعتماد نشمار
زنده و  را اگر همهيز. تواند باشديقابل اعتماد نم یق اوليا ضرر هستند، بطرينفع 

زها را كه در يچ یليد خيشا. زننديك بنفع خود حرف ميبدسترس هم باشند، هر
عكس آن  یخودنمائ یاند، امروز برا ا انكار كردهياز ترس اقرار  یپرونده كذائ

ه ين حكم صحت و سقم هردو طرف قضيبنابرا. خواهند بخود نسبت بدهنديرا م
گران يم كشور ما است، كه جز بازاين ايخ اينحل تاريدشوار و از مسائل ال یكار
ق را اظهار يست، و آنها هم مسلما حقايه واقف نيقت قضيكس بر حق چي، هیاصل

 .ستيل سابق الذكر قابل اعتماد نينخواهند داشت، و اگر هم اظهار كنند، بدال
ر ي، كه هركس چند نفر دنج گین بازيمحافل تهران سرگرم ا یبهرحال ده روز
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زان مردم يم ٢۶خ يكرد تا در تارين موضوع مذاكره ميآورد، در اطراف ا یم
 :د خواندنديرا را در جرايشرح ز

 یحضرت اقدس شاهنشاهياعل یبخاكپا یا ضهيقوام السلطنه عر یمتعلقه آقا
قوام السلطنه،  یبعلت كسالت مزاج آقا. ارواحنا فداه عرض، واستدعا كرده بودند

 ی، بآقایونيحضرت هماياعل. ندياشان را بفرنگستان روانه نميا. نديامر فرما
در . شان رابموقع اجرا بگذارنديمتعلقه ا ین استدعاير جنگ امرفرمودند ايوز
ر يوز ین مطلب را از آقاي، هم١٣٠٢زان يم ٢۵ز، درجلسه يئت وزراء نيه

 یرا امتثال نمودند، و آقا یونيه امر مطاع همايال یجنگ تقاضا كردند و معز
 .ب باشد صرفنظر كردنديكه تعق ر جنگ از حق خودشان،يوز
 

   ه وزارت جنگيانيب
ئت محترم ي، در هیونيست كه بر اثر امر مطاع همايا نامه بيشرح فوق، تصو«

ن جانب از حق خود راجع يب، و چون تقاضا نمودند، كه ايوزراء تصو
نجانب ينكه مطلب مربوط بشخص ايم، نظربايبمجازات قوام السلطنه صرفنظرنما

ب ومجازات او يئت دولت، ازتعقيه یوتقاضا یونيمر همابود، برطبق ا
 ین توهميكمتر یآنكه اذهان عموم یدرضمن برا یمنصرف واغماض نمود، ول

نجانب نشده باشد، دستور دادم كه ي، متوجه ایهم از نقطه نظر اغراض خصوص
 یه مدونه را فورا بمعرض انتشار بگذارند، كه براين دوسيه عياز اداره نظم

 .رضا - قوا ر جنگ و فرمانده كليوز» نماند، یباق یديمجال شبهه و تردكس  چيه
ها، شرح  از روزنامه یكيهم در یرجنگ وعده كرده بود، تا مدتيهمانطوركه وز

بود  یبد طبقه چاقوكش و دزدان شهر یها یاشيه، كه پرازعين دوسيمقدمات ا
. ن انتشار قطع شديكشف نشده، ا یقتيده، و حقيجه نرسيشد و هنوز به نتيمنتشر م

در چند ماه قبل  یا ن وعدهيالبته خوانندگان هم كه فراموش كرده بودند، كه چن
 ین انتشار برايهم بودند، كه ا ینفعينكردند، واگر اشخاص ذ یا داده شده مطالبه

پرونده رانداشتند، و موضوع آن از  یداشت، جرأت مطالبه انتشارباق یا دهيآنها فا
 .ن رفتيب

  جه بارآورد؟يچه نت بين تعقيا
دور از منطق،  ینهاينچسب، و حدس و تخم یها ليخواهم، با ذكر دل یچ نميمن ه

 یكيداده،  یاست خارجيس یسردار سپه، رنگ و رو یا بجايجا يب بين تعقيبا
ب و ين تعقيچه ايرا باز یگريگر، و ديران را بازيا یشگياست همين سياز طرف
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جبور خواهم شد، آنچه در دو سطر باالتر ن صورت ميرا در ايز. ف بدانميتوق
ام خشك  كه كرده یا هنوز مركب استدالليب كنم، يتر تكذ نيم در دو سطر پائينويم

ان ين اقدام سردار سپه را، كه از ميد روسها ايشا. نشده، عكس آن را بقلم آورم
رون آمده، و دو سه ساله را پنجاه ساله رفته بود، آنهم بر ضد قوام يتوده ب

ك مآبانه بر يبلشو یها از حمله یكي یت شخصيثيسلطنه صاحب خانواده و حال
ل ين یعامل آن دست زده، و او را برا یت پنداشته، و در دل خود برايضد اشراف

توان عقال باور كرد كه يچوجه نميبه یول. بمقامات باالتر هم، آرزو كرده باشند
. ه روسها بوده استيتعم یاسها، و بريف بدستور انگليب و توقين اتهام و تعقيا

ن بردن يا از بي یترق یتوانستند برايس نمين روزها، روس و انگليرا در ايز
دولت  یآن روزها یو معنو یقدرت ماد. بكنند یقدرت سردار سپه، اقدام عمل

ت دو سه يك اكثريمدرس، با  یوقت. ن بادها بلرزدينبود، كه از ا یديران بيا
اندازه  یه المله را كه بيالممالك وج یتوانست مستوفيضاح، ميمه استيك نيو  ینفر

طرف توجه آنها شده است، از  یليكه خ نيطرف توجه روسها بود، بگناه هم
دن يرس ین قدرت بود، برايندازد، سردار سپه كه خود مؤسس اياست وزراء بير

قوام (ل يكنفر انگلوفيه روسها، كه مثال يبه تعم یاست وزراء حاجتيبمقام ر
. شوند نداشته است یمقام او راض یف كند، كه روسها به ترقيرا توق) طنهالسل

ن يا یباال یخواستم، قوزيتواند حدس بزند كه اگر من ميز ميحاال خواننده عز
سها بسردار سپه و يرا برحسب دستور انگل یه باورنكردنين تعميقوز گذاشته، و ا

ن است كه يا. بكنم یرمنطقيوجه و غ ید استدالل بيم فرموده بدانم، چقدر بايحك
اساس، در دست نشانده كردن  یها را، كه جز تظاهر ب اسين حدس و قيمن ا

ست، كنار گذاشته، و آنچه حق ين یا د فائدهيران، نسبت بخارجه مفيدولت مستقل ا
 .آوردم ین، بقلم ميريده خودم نه بافكار سايو واقع است البته بعق

و  یاست سربازير، تا آن اندازه از سياخ ك سالين يسردار سپه در ا. دانمينم
كرده بود، كه قبال حساب تمام  یه ترقين پايلرانه پارسال خود خارج شده، و تا ا

ن يوتمام، ا ن اقدام خود خواهد برد نموده، و بقصد انشاء تاميرا كه از ا یجينتا
 یداهاياز كاند یكيرون كردن ين اقدام مقصودش فقط بيا از اياقدام را كرده باشد 

آن بعدا برخورده  یاست وزراء از كشورو دوركردن او ازدسترس بوده، وبباقير
كه  یا هيله دوسيسلف آن هم بوس یس الوزرايف رئياست؟ در هرحال، توق

انداخت، كه  یال ميرا بخ یت دوستيثيد بود، هرعاقل حيصحت آن مورد ترد
خان، فكر كند  یعلرزا دمحم يام م م گردش برادرزادهيخ عباس عرب، نديبقول ش
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اشخاص  ین براين شغل كه بعد از ايو از ا»ستم،يمن كه ازآن درخت محكمترن«
 .ديجو یشد، دوريار خطرناك ميت بسيثيبا ح

 
   رالدولهيمش یاستعفا

ر الدوله يقوام السلطنه، مش ید آقايحكم تبع یدر هرحال سه روز بعد از امضا
ب يسپه از هردو رق -سردار اليم داشت، وخيخود را بحضورشاه تقد یاستعفا

 .آسوده شد
كه از طرف مجلس باو شده بود،  یا سردار سپه، از واقعات سال گذشته، و حمله

برده،  یروزنامه پ یعني ین اسلحه حكومت مليآموزگشته و ببرش بزرگتر تجربه
ن را طرفدار يوز یها از روزنامه یا بان برآمده، وعدهين پشتيو درصدد داشتن ا

خود، بمورد  یها شيها و ستا نيها هم، اورا به تحس ن روزنامهيا. ودخود كرده ب
ن يدر ا. كردند یاز او م یهائ یبانيموارد لزوم، پشت رمورد نوازش داده، وديو ب

راجع  یز،مقاالت اساسيها ن ن روزنامهيرالدوله استعفاكرد، اينه مشيموقع كه كاب
كه تمام اقتدارات را  ،یس دولتيبحكومت قدرت، نوشته در اطراف محسنات رئ

ده وطن را بساحل نجات وسرمنزل مقصود يطوفان د یدر كف گرفته، كشت
 .نمودند یهائ یفرسائ رساند، قلم

ر بار ين اوضاع زيكه با ا یزد كس یعقرب، بهر در ۴زان تا يم ٣٠شاه هم، از 
ده، يالممالك رنج ید شده، مستوفيقوام السلطنه تبع. افتياست وزراء برود، نير

كه بتواند، در مقابل سردار  ین سه نفرهم كسير ازاير الدوله مرعوب، غيمش
س يگاه رئ هيهم كه تك یمجلس. داشته باشد، حاضر و دم كار نبود یسپه بود ونمود

پس . ر جنگ محفوظ دارد، وجود نداشتيالوزراء شده، او را از تجاوزات وز
 .نماند یباق یجز سردار سپه كس

هم در  ین اوقات نارنجك كوچك دستيسد، در همينويد مخ خويدر تار یمك یآقا
 .اطاق مجاور اطاق شاه منفجر شد

اگرچه . ام دهيچ نشنيست و سه ساله، هين بين جمله را نه درآنروزها ونه درايمن ا
اند،  ق نكرده ننوشتهيچون البته تحق یاند، ول ن خبر را ذكر نكردهيمنبع ا یمك یآقا
 یك نارنجك دستين يه را هميپنجاه ساله قاجار د گفت كه كارسلطنت صد ويبا

ن ساعت بوده است كه شاه جا خورده، باسم مسافرت فرنك يخاتمه داده، و ازهم
م بفراراز تاج و تخت گرفته، و فكر بلندپرواز سردار سپه يمعالجه تصم یبرا

 .است وزراء بمقامات باالتر، توجه داده استيرا، از ر
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   سپه سردار یاست وزراير

، دو دستخط امضا ١٣٠٢عقرب  ۴ر هرحال، سلطان احمد شاه، در روز د
مت خود ياعالم عز یگريسردار سپه ود یاست وزرايراجع بر یكيكرده، كه 

ندارد، كه قابل ذكر  یا ز تازهياست وزراء چيدستخط ر. بمسافرت فرنگ است
ز ا یكيكبار، ياست، كه هرسه چهارماه  یباشد، بلكه ازهمان قماش دستخطهائ

مت بسفر فرنگش، چون يدستخط اعالم عز یول. كرده استيآنها را امضاء م
 ین شاه را هم بخوبيه ايبمنزله استعفانامه او از سلطنت وضمنا طرز فكر و روح

است وزرا، يه ريل ابالغين دستخط درذيا. د، درخورذكراستينمايروشن م
 .د فردا منتشر شديبامضاء سردار سپه، درجرا

 
  وزراء استيه ريابالغ

معالجه، و رفع كسالت  ی، برایونيحضرت اقدس همايبندگان اعل. نكهينظر با«
ن ين دستخط ملوكانه را كه در ايم بمسافرت باروپا فرمودند، عيمزاج، تصم

 »رسانديافته باطالع عامه ميموضوع شرف صدور 
  س الوزراءيرئ - سردار سپه

  
   م ملوكانهيتصم

موجب مسافرت اروپا شد، و تصور قبل  ی، كه چندیعارضه كسالت مزاج«
 یبت موقتيت تأسف غيرفع نقاهت شده است، مجددا ظاهر و با نها یكردم بكليم

ّ . دينمايجاب مياستعالج و ضرورت معالجه ا یز، برايما را از وطن عز انشا 
، از تهران، از خط بغداد بطرف ١٣۴٢ع االول يرب ٢۴كشنبه ي، روز یتعال

عهد ياب ما برادر كامكار وليم، در غيد، و مقرر فرمودم كرياروپا حركت خواه
 یده، و از مجارينموده، مطالب مهمه را بعرض رسان یدگيرس یبامورات مملكت

 .امور ما را مطلع سازد
م، در ينان داريم، و اطمينمائين موقع، سعادت ملت را از خداوند مسئلت ميدر ا

و . ظ و برقرار خواهد بودكامال محفو یش عموميما، موجبات نظم و آسا ابيغ
و  یپرست ، با حس شاهیو كشور یم، عموم ادارات از لشكريفرمائيمقرر م

ف يمراقب وظا یاند، طور كه در هر مورد، از خودشان بروز داده یشناس فهيوظ
در امور  یاب ما وجها من الوجوه، خالف نظم و انتظاريخدمت باشند، كه در غ
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ّ ت. مملكت حادث نشود ل معالجه، خودمان هم يپس از تكم یبزود یعالانشاء 
 ».م كرديتخت مراجعت خواهيبپا

  شاه - ١٣۴٢ع اول يشانزدهم رب
 
حضرت يم تا بگذرد است كه اعليكنيرسد دوال ميال نم كي« استين همان سيا

شان تاج و يحضرت ايست كه اعلينجا بكار بسته، و معلوم نيسلطان احمد شاه در ا
 ینجا دست باال كرده، برايدر ا یبردند كه كيف ميتخت را بدرود گفته تشر

د كه از فرنگ يشان اعالم نمايسردار سپه را ببندد، و با یها شان كتيخاطر ا
اورند، و بعداز بدست آوردن قدرت از كف داده، سردار سپه كت بسته يف بيتشر

د، كه ان كرده ید فكر ميشا! ند؟يم محاكمه و مجازات نمايا تسليا آزاد يه، يرا تنب
» جون  حسن« یشان مالحظه خواهدكرد،وبگل رويش ازايعهد بيسردارسپه ازول

 ؟!برخواهد داشت یطلب ادهيدست از ز
ن يچ كهي یها صد جلد، از كتابين پادشاه در حدود سيها معتقدند، كه ا یبعض

ها كه با  البته آن. د آراسته بوده استيمعاصر را خوانده، و خود را بمعلومات جد
ن جمله، يتوانند درصحت و سقم اياند، بهتراز من م داشته یادتريار زاو سروك
ك پف كشور يك، با ين موقع بارين رفتار كه در ايمن، ازا یول. ده كنندياظهارعق

مگر . اورميتوانم بشمار بينم یا ز خواندهيرا سرداده، و رفته است او را مرد چ
بوده  یه در تصوف ضد ماداند، هم حضرت خواندهيكه اعل یم كتابهائينكه بگويا

بتاج و  یا اند، كه اصال عالقه ش رفته بودهيپ یشين درويدر ا یاست، و بقدر
 .اند تخت نداشته

كبار بموجب يرا كه  ید منتظر بوده است، ملت اجتماع كند، و قدرت قانونيشا
خود، آنرا از دست داده  یها یض كرده، و او بواسطه مهمليباو تفو یقانون اساس

كه  یآنهم ملت. ديشان بنمايم ايكرده، و مجددا تسل یمرتبه جمع آور است دو
شان تاج يخورد، ايبار امتحان كرده، و دانسته است كه تا كش به كشمش م نيچند

 !دهنديفرنگ لم م یها از هتل یكيو تخت را سرداده، در 
حضرت يدانند كه اعلياند همه م ن مسافرت همراه بودهيآنها كه بخصوص درا یول
اند، همه را همراه برده، و  از پول و طال و جواهر داشته یشخص ینچه دارائآ

اتفاق  یا دانم چه معجزهياند، تا نم قت تاج و تخت را بحال فرار ترك گفتهيدر حق
شان يو ملت با یكه قانون اساس یشان بتوانند، دوباره بسلطنت موروثيفتد كه ايب

 .م كرده بود، برسنديتسل
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ح و تنوع، ذكر آن در يتفر یدارد، كه برا ید زاكان داستانيف عبيف و ظرايلطا
 :ستيمورد نينجا بيا

 یاوه كرد، و پس از مدتيدر سفر حج راه را  یشخص: ديگويد ميموالنا عب
رفتند، و ياو را پذ. ديرس یرراهبي، بدیو گرسنگ یم تلف از تشنگيو ب یسرگردان

وارد،  بشرف مهمان تازه س صومعه،يشب هنگام، رئ. آنچه الزمش بود رساندند
 .داد یافتيامر بانعقاد ض

مهمان مسلمان  ین صومعه گرد آمدند، و آنچه از مطعوم مشروب، كه برايساكن
كمر  یدرخور بود آماده كردند، مهمان را در صدر نشاندند، و خدمتش را همگ

بود، كه توجه مهمان ناخوانده را جلب  یبائين پسرك زيان مستخدميدر م. بستند
ن مجلس يداده در صومعه بود، هر شب ا وامانده دل یكه حاج یچند روز. دكر
شمرد، كه شب برسد و از  یآقا ساعت م یشد و روزها، حاجيافت منعقد ميض

ها خارج مذهب و  نين فكر بود، كه ايدار پسرك برخوردار شود، و اكثر بايد
دهد،  یم یهخداوند مهربان چگونه دلش گوا یآنها در آتش است، ول یمسلما جا

 با را بآتش بسوزاند؟ين چهره زيرو و مو و ا نيا
عقب مانده تدارك شد، و با كمال اسف و  یوسائل سفر حاج. گذشت یچند روز

ارت نكرده يالبته آنسال ازحج بازماند، و ز. ديافسوس بجانب مقصود رهسپارگرد
ست، و بعد از چهار پنج سال، مجددا رخت سفر حج ب. ار خود بازگشتيبدار و د

د، كه يرس یب نمدپوشيك مرد بدتركيب یراه، روز یدراثنا. ش گرفتيراه مكه پ
چران جلو آمد، و شروع  خوك یول. بدو نكرد یالبته توجه. ديچرانيخوكان م

ابان، آنهم ين بيت در اين خصوصيرت بود، كه ايمسافر در ح. كرد یپرس باحوال
آنچه . ستيا ق بچه سابقهخوكچران، مسبو یشويخت رير ین مردكه بياز طرف ا

قواره، در يكه مرد ب یهائ یباالخره از نشان. امديبخاطرش ن یزيفكر كرد چ
آنشبها است كه  یباين همان پسرك زيضمن صحبت داد، مسافر دانست كه ا

وک خ ن شكل منكردرآمده، واز صدرصومعه رانده شده، نمدپوش ويباامروز
اول «: دين ندا بگوشش رسيب اين اثناء، ازهاتف غيگشته است و دراچران 

 ».ميسوزانيم آنوقت بآتششان ميكنينشان ميچن
ك طرف ياز . كنديرد، اسباب آن را فراهم ميصورت گ یبخواهد كار یخدا، وقت

ك ترقه كه در اطاق مجاور يكند، كه از يسلطان احمد شاه را، آنقدر ترسو خلق م
ه مدبر باهوش را جلو گر، سردار سپيو از طرف د. اطاقش بتركانند جا بخورد

چ يا هيآ. ، فرارش دهدیك بمب دستيك كش ماتش كند، و با يدارد كه، با  یاو وام
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از بازماندگان آقا دمحم خان، كه در  یكيال تصور كرد كه يتوان در عالم خيم
خان زند، آن شهامت  یخون لطفعليوند، بعد ازفرار تمام قشونش، در مقابل شبيس

چه يك بازيشهامت باشد، كه از  ن شاه بزدل كميست، او متانت را بخرج داده ا
كند، بعد تاج  ینطورشان مياول خدا ا! یكرده، و بچاك بزند؟ بل ینطور جا خاليا

 .رديگ یو تخت را از دستشان م
روز پنجم عقرب، . مت شاه شديازدهم عقرب، صرف مقدمات عزيتا  ۴، ازیبار

ر ينه، چهار نفر وزين كابيدر ا. كرد ینه خود را بشاه معرفيسردار سپه كاب
ر پست و تلگراف، و يار خان، وزيپ خدايكار وارد كارشدند، و آنها سرت تازه

ا، يرنير فوائد عامه، و معاضد السلطنه، ابو الحسن پيعز الممالك اردالن وز
) یفروغ(ذكاء الملك . رمعارف و اوقاف بودنديرزا وزيمان ميه، و سلير عدليوز

 یه، معرفيبوزارت مال یگريبوزارت خارجه و د یهم، اول )جم(ر الملك يو مد
ف وزراء درآمده، بكفالت يرد ل هم، دريرزا قاسمخان صوراسرافيم. شدند

رزا وعزالممالك از يمان ميرزا قاسمخان وسليم. وزارت داخله برقرارشد
 .ستها بودندياليسوس

ه ياز بق یارت و مالقات چند نفريز یروز هشتم عقرب، سلطان احمد شاه، برا
 یا ك روزهيد علما از عتبات در قم مانده بودند، مسافرت يعلما كه از واقعه تبع

 .ن شهر كرديبا
سردار سپه، . دان مشق داده شدياز قشون مركز، در م یا روز دهم سان ورژه

ن سان ورژه را يداد، و ا ینم یفرار ین شاه ترسويبا یتيگر چندان اهميالبته د
كار از چه  یدرت خود خبر كرده بود، كه مردم بدانند پهناش قشون و قينما یبرا

كه در نظر  ینند، و او را بگذارند، بكارهائيخود بنش یقرار است، و آرام سر جا
 .دارد برسد

 یطالئ یها رهياز خواص و ل ید و شاه، با معدوديعقرب رس ١١باالخره، روز 
ن و يبود، بسمت قزوانداز كرده  انه و درآمد امالك خود پسيكه از حقوق ماه
. مت كنديروت، باروپا عزيمت نمود، كه از راه بغداد و بيكرمانشاهان عز

س يقت مثل رئيبنفس او نرسد، و در حق ینكه نفس كسيا یسردار سپه هم برا
م، يا بهتر بگويعت، يران و عراق، او را مشايد تا سرحد اين مأمور تبعيمستحفظ

 .ردع كييه را تشين جنازه سلطنت قاجاريا
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  ورود سردار سپه بكار
ن، يبنابرا. نه خود را بملت بدهديد سردار سپه برنامه كابيبا. ل استيتعط یمجلس

قشون، و  یبسزا یبذكر ترق یكه در مقدمه آن البته با مناسبات یا هيانيدر ضمن ب
ت در سرتاسر كشور است، پرداخته يامن یكه برقرار جه آنيو نت یات نظاميعمل

 ید كه اولينه خود را، با ذكر دو جمله مختصر مفيكاب یخط مشطه، يو در شرا
ل باطالع ياست، بقرار ذ یاست داخليمربوط بس یو دوم یراجع بروابط خارج

 :رسانديعموم م
  است وزراءيه ريانين بياول

مملكت و  یش ملت و تمركز قوايت و آسايكس اوضاع قشون، درجه اهم همه«
 یداند، و اوضاع اجتماعيسه سال قبل مزان عظمت و قدرت حكومت را، در يم

ن يم سه سال زحمت و خدمت و عشق مفرط ايجه مستقيامروزه، كه نت یاسيو س
 .نديبيبوده است، م ینظام یجانب ببسط قوا

زان سنجش يرا، ميز. بنگارم یا ن موضوع كلمهيكنم، الزم نباشد، در ايتصور م
 .همانا عمل است یزيهر چ
ده، و حاضر يانحراف نورز یاز خطه اصالحات نظام ن جانب، تا امروز،ياگر ا

 یشوم، آثار خودسر یاز خدمات اجتماع یعتريك منطقه وسينشده بودم كه وارد 
 یزيدر انحاء دوردست كشور، از هرچ یان و بسط نفوذ حكومت مركزيو طغ
نخواهد رفت، مگر  یو تعال یبطرف ترق یچ مملكتيرا هيتر بوده است، ز الزم

ن اصل يافته باشد، و نظر بايت در تمام جوانب آن توسعه ياصول امنكه بدوا  آن
 ین موضوع اساسيب ايد بتعقيبا از سه سال قبل، بالترديروشن بود، كه تقر
ز مقدمات امر شروع، تا آنكه، بحمد يبود، بتجه یو زحمت یپرداخته با هر فداكار

اهم و اساس ت كامال فريش و امنيل آسايت و وسايّ امروزه اصول مركز
ن قدم يكسره نابود گشته است، الزم شد، دومي یومرج و اغتشاشات داخل هرج

و تكامل است، برداشته  یر بطرف ترقي، كه عبارت از سیمل یبطرف آرزوها
 .شود
در امر نظام، و  ین جانب با وجود گرفتاريه است، كه اين نظريبر هم یمبن

، و یارم، معهذا خواست خداوندد یقات و انتظامات قشونيكه در تنسيعشق مفرط
مملكت،  یاستظهار مراحم ملوكانه، و احساسات هموطنان را در قبول زمامدار

گر يكمرتبه ديروم، كه  یده راسخ و عزم ثابت مين عقيا یاستقبال كرده و در ط
 .ران بدهميرا بملت شرافتمند ا یو خدمتگذار یامتحان فداكار
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ده و باالخره، يعمل فرع اراده واراده تابع عقه،شيدانند، كه هميم یالبته عامه اهال
 .مقاصد مكنونه موفق شد یتوان باجرايت وعمل است، كه ميصدق ن یاز رو

از  یعار یك سلسله الفاظ با رونق، وليچوقت تاكنون معتقد باظهار ين جانب هيا
ام  ده داشتهيوسته عقير متعقب بعمل، نبوده، و پيغ یقت و جمالت مشعشع وليحق

رو بدون  نياز ا. ق را گفت تا بواسطه الفاظيتوان حقايبواسطه عمل، بهترمكه 
ه يكه سرما یب مواد، وبالجمله ذكر الفاظ و كلماتين فصول وترتينكه بتدويا

ه جلب قلوب عوام محسوب ين مملكت، واسباب تشتت فرق ومايا یبدبخت
ت ياء بنسازم كه باتكيم، خاطر هموطنان را مستحضر ميشود، مبادرت نما یم

پروگرام خود  یپاك و صحت عمل خود، وباستظهار احساسات و حوائج عموم
 :سازم یل محدود ميرا به دو جمله ذ

 .حفظ حقوق مملكت - ١
 .قانون یاجرا - ٢

من، در  ین آمال و آرزويتر یميم قلب آرزومندم، كه صميدر خاتمه از صم
، و یمل یع افتتاح مجلس مقدس شورايت، و تسريضمن حفظ اصول مشروط

جمالت فوق، بمورد اجراء و عمل گذارده  یندگان ملت در اجرايمعاضدت نما
 .شود

ز، بنوبه خود، در يد است كه عموم هموطنان عزيضمنا، بلطف خدا متمسك و ام
  ».نديده، قلبا بمن كمك نماين عقيشرفت ايپ
 »رضا -قوا س الوزراء و فرمانده كليرئ« 
 

   یاز تشبثات بخارج یريجلوگ
دوره مظفر  یت و حتيران، در دوره مشروطيزمامداران ا یها یاز گرفتار یكي

 یشرفت مقاصد خصوصيپ یبود كه اشخاص متفرقه برا ین شاه، روابطيالد
س، دست و پا كرده يها بخصوص سفارت روس و انگل خانه خود، با سفارت

 نيبود كه بمجرد مطرح شدنش، دچار چند ین روابط، كمتر كاريبعلت هم. بودند
 یمختلف، حت یها خانه ض، از طرف سفارتيه و سفارش ضد و نقيفقره توص

ن سفارشات، كه در يا. ش نشوديبا ش یله منشيش و مجارستان هم بوسياطر
ل اراده يكم بشكل امر و تحم ه داشت، كميل امر، صورت خواهش و توصياوا

ده، قدرت دولت وانمود كر یرا مركز واقع یخارج یها درآمده، و سفارتخانه
س الوزراءها و بار يس الوزراءها، بر شاه و چپاندن وزراء برئيل رئيله تحميبوس
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  .كردن عمال و حكام، بر وزراء گشته بود
آنها هم چون  یها ه الملهيس الوزراءها، سهل است وجيرئ یوزراء، وحت

ن يه و سفارش، و هميتوص ینماها ن خوابيله هميبودند، كه بوس یهائ امامزاده
توانستند  یقبه و بارگاه گشته بودند، طبعا نم یبرپا شده، و دارا یارجان خيمتول
  .كنند یريجلوگ یگيروين بياز ا

ه يهمسا یدخترها یزيم هيا بهتر بگوي، یو سبك ین جلفيها هم، از ا یخارج
چ خرج و زحمت در ياست دولت خود را، بدون هيسوءاستفاده كرده و س» ١«

 .بردنديش ميكشور ما، پ
ه او، در قطع نفوذ ين وضع برقرار است، مقاصد عاليه دانست كه تا اسردار سپ

ه و يرسد، و هرروز گرفتار توصينم یكشور، بجائ یداخل یاز كارها یخارج
گانه خواهد بود، و آنها يب یها خانه اوامر سفارت یم، اجرايا بهتر بگوئيسفارش 
ش، از يكشور خو است عاقالنهيد اكثر بر ضرر سيده، و شايا نفهميده، يهم فهم

ن ياز ا یريجلوگ ین بود، كه برايا. بردار نخواهند شد ن سوءاستفاده دستيا
، كه یداخل یها در كارها ین قطع مداخله خارجيم ايا بهتر بگويوضع ناروا، 

 یچ جهت و علتيامر، و طول مدت و دوام سابقه، ه یايجز ضعف نفس اول
 :ديل مبادرت ورزيه ذياني، بصدور ب١٣٠٢عقرب  ٢١خ ينداشت، در تار

 
  است وزراءيه ريانيب

گردد، كه  ید ملت و مملكت ميعا یشه دو سلسله بدبختيدر ادوار انحطاط، هم«
 یها كاف ك از آنيند هريعاجل تصادف ننما یريو جلوگ یفور ینيب شياگر با پ

ن درجه اضمحالل يرا متزلزل، و بآخر یت هر ملتيتواند بود، كه اساس قوم
  .دينما ها را سوق آن
  .یت داخلياختالل انتظامات، و عدم امن - ١
 .د و اخالقيومرج افكار، و تشتت عقا هرج - ٢
ن يق خواهد شد كه ايران افكنده شود، تصديره ايق، اگر بسنوات اخيك نظر دقي

، در اكناف مملكت موجود، و باالخره ین دو رشته شوربختيدو عامل مؤثر، و ا
 .آمد كرده است شين دو موضوع مهم، پير اثر همز بيران نير مترقبه ايغ یايبال

 ین توهمين موقع، كمتريرا كه قسمت اول كامال مرتفع، و چون در ا یمنت خدا
ح مرحله دوم پرداخته، يد بالفاصله، بتصحيست، بناچار باين ین اصل باقياز ا

 .است، پابرجا نمود یرانيهر ا یگانه آرزويت را كه ياستحكام اساس قوم
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نطرف، ين سال بايست، كه از چنديده نيچكس پوشير هيند، و بر ضمدانيهمه م
متانت  یشود، و اشخاصيده ميبا در حالت تزلزل دي، تقریاساس اخالق عموم

شرفت يله ارتزاق و پيرا وس یخارج یرا از دست داده، وتوسل بمباد یاخالق مل
 .اند مقاصد خود قرار داده

نام و  كيخ شجاع و نيشه در صفحات تاريرا كه هم یرانين نكته، نه تنها قوم ايا
ن و بدنام خواهد نمود، يشرمگ یوعموم یگشته، درانظارخارج یسربلند معرف

 یمل یقينشود، انتظامات حق یفور یريابد، وجلوگين رشته امتداد يبلكه اگرا
 .ديخواهد گرد یت جامعه دچار ارتعاش و اضمحالل ابديان قوميمختل، وبن

ل راه نجات مملكت شناخته يگانه دليده افكار جماعت، و نينكه دولت نماينظربا
ده، من ناچارم كه ين جانب مفوض گردين موقع كه زمام امر بدست ايشود، درايم

ات، تذكر داده، ي، اعم از مركز و والین توسالت و تشبثات را بعموم اهاليقبح ا
 یت خود را، در تشبثات بمباديران ومليكه شرافت ا یمخصوصا باشخاص

ن توسل ازحد وحصر يب ايسازند، متذكرگردم كه معا ی، مجروح میارجخ
 .ن موضوع خاتمه داده شودين ببعد، بايد قطعا از ايخارج، و با

از  یك فرديده نخواهد شد، كه يافكنده شود، د یبتمام ملل متمدنه عالم، اگر نظر
ن ياز امقاصد خود را  یافرادآن ذلت توسل باجانب را بخودهمواره كرده، واجرا

 ن مسكنت تنيبا یك عنصرباشرفيوهرگز .شرفت داده باشديآلود،پ راه ننگ
ت ياستقالل خود،اساس قوم یداد، كه درداخله مملكت خود،ودر تحت لوا نخواهد

ات خودقرار يله امرارحيراوس یت خودرا فراموش كرده،وتشبثات اجنبيومل
 .بدهد
خ را مستور يام ادوار اوراق تارر آن در تميز، كه افتخارات فناناپذين یرانيقوم ا

سته، و عالئم انحطاط را، با ين موضوع نگريد با تمام دقت بايساخته است، با
 یمل یتوانا یند، و ببازوينش ات آن از خود دوركرده، قائم بالذات بهيتمام جزئ

 .ه كنديخود تك
ا خود ر یست كرده، و شرافت مليم االراده زيد مستقل الفكر و مستقيبا یرانيا

 .باالتر از آن بشمارد، كه به ننگ تشبثات موهون مخمر و آلوده كند
د، هزار يجان بسپر یشما، اگر در داخله خود از زحمت فقر و ناتوان! هموطنان

 یمعرف ی، بذلت و پستیدرجه مفتخرتر خواهد بود، كه خود را در انظار خارج
 .ديخله قرار بدهخود، طرف مدا یرا، در طرز زندگ یرانير ايغ یاديكرده، و ا

ن شمرده نخواهد شد، يبزرگتر از ا یبيك مملكت مستقل، عيدانند كه در يهمه م
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دخالت داده، خود را  خود یاسيگانه را درامورات سيات بيكه نفرات آن نظر
 .ندينما یگران معرفيمقاصد د یله اجرايوس

مملكت  ه مشئوم، تا چه درجه، باركان استقاللين رويب ايهمه مسبوقند، كه تعق
درجامعه  یه مفاسد اخالقيه تا چه پاين رويا سكته وارد خواهد كرد، و براثر

 .د خواهد شديتول
خ افتخار اسالف خود يتار یك مملكتيآور است، كه ابناء  قة فوق العاده شرميحق

 !نديك نمايها آلوده و تاريكار ن دنائتيرا با
ملت، با داشتن استقالل  كياز افراد  یز است، كه بعضيت تأسف و تأثرخينها یب

ت، و با داشتن مراكز مربوط، حركات و يت ومليت وبا داشتن قوميو مشروط
 .ت واستقالل نشان بدهنديت و قوميسكنات خود را مخالف مل

و  ها توسالت خود را فرع اختالفات حاصله قرارداده، یاگرسابقا بعض
  یم یخارج خودبمقامات یل تشبثات اجباريدل ه رايمحظورات مترتبه جار

ست، معهذا ممكن بود كه يق نياستدالل دق ین منطق داراينكه ايدانستند، وبا ا
ه آن يوكل آن اختالفات، اماحاالكه تمام.متوجه اشخاص نگردد یاعتراض

ث و هر جهت مرتفع، وانتظامات از دست رفته كامال اعاده يمحظورات از هرح
گر يست، ديرتب ومتصور ناشخاص مت یات برايثين حيهم ازا ین توهميو كمتر

نخواهد بود، و حق آنست  یتوسل وتشبث باق ی، برایليگونه علت و دل چيقة هيحق
و  یبرده، و مفاسد و مضرات انفراد ین موضوع پيكه خود اشخاص بقباحت ا

 .ص بدهنديش خود تشخيآن را پ یاجتماع
ك و افكار يد تارين عقايد بايده، بالفاصله و بالمره، باين عقيان اينكه در پاينظر با

، یو دان یمشوش بعدها خاتمه داده شود، من العالجم كه بالاستثناء، بتمام از عال
سبب و جهت تن  یله خطور داده، بيب فوق را بمخيم كه بدوا معايگوشزد نما

 .بذلت و مسكنت ندهند
ا اشخاص يگردد، و يب ميه نامطبوع تعقين رويده شود كه باز ايسپس، اگر د

گردند، بدون يرمربوط واقع ميدار طرف مشاوره، با مقامات غ تير صالحيغ
ات يكنفر خائن حق حين وطن محسوب، و چنانكه يف خائنيها را در رد شبهه آن
ها را حقا و عدال محكوم ملك و ملت  ك مملكت ندارد، آني یاجتماع یدر زندگ

 .واهم نمودا درباره آنها اجرا خيسته آنهاست، قويرا كه شايدانسته، همان مجازات
ن ي، تذكر ایات و اعتبارات مملكتيثينظر ح وقت، از نقطه یتابحال اگر دولتها

ت، هر مشاهده و مناظره يا بواسطه حفظ موقعيز ندانسته و يموضوع را جا
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پرده پوشی  اند،البته اغماض و قرار داده یپوش- را طرف اغماض وپرده یسوئ
ت يكار منجر به انقطاع رشته ملابد، كه يممكن بودامتداد  یفوق، تا زمانهای 

ت را يها اساس مل آن یكه جهالت اشخاص و امتداد مفاسد اخالقينشود، در صورت
انت محسوب و يف خي، در ردیپوش گر خود اغماض و پردهيد، دينما یمتالش
د اختتام يد، باينمايد ميت را تهديت و قوميمل یكه افنايد بامورات و رفتاريبالترد

 .قطع و منقطع گرددشه آن يافته و ري
دولت  ینظر خارج دازنقطهيچكس نبايم كه هينمايم یادآوريدر خاتمه، ضمنا 

دولت،  یاست خارجيد بدانند كه روابط و سيد و همه بايسوءاستنباط و استفاده نما
 یندگان محترم خارجه، كامال حسنه و مستحكم و مخصوصا من سعيبا عموم نما

 .ميل نمايب و تكميراتخاذاصول كاملة الوداد،تعقخواهم كرد كه روابط سابقه را، د
 رضا -قوا س الوزرا و فرمانده كليرئ

ل يخ بخصوص در اواين تاريچ شك ندارم كه خود سردار سپه، تا قبل از ايمن ه
موقوفات  ی، دارایان خارجين متوليله ايها بود كه بوس ن امامزادهيز از هميامر ن

ن يله اين امامزاده را كه بوسيتوان معجزه اينم یول. »١«و دم و دستگاه شده بود 
ش را صاحب منع و يكارها بازداشته، و خو ن قماشين را از ايريه خود سايانيب

ن ين عزم و اراده، و ايكند، منكر شد، و ايم یمنحصر بفرد كشور معرف یاعطا
ن ي، و ایكيپلوماتيد یها یقوت نفس و شهامت و صراحت لهجه را كه بفضول

 .ن نكرديه ساله، خاتمه داده است در شخص او، تحسسابقه پنجا
ها؛ نه فقط در مزاح او و  هين قماش توصي، ا١٣٢٠ور ين روز تا سوم شهرياز ا

، یا شاهنشاه پهلوينداشت، بلكه سردار سپه،  یرين در دستگاه دولت، تأثيبنابرا
نفع را مطرود و منكوب يبرد، سخت برآشفته، و ذيم یتشبث یادن یهرجا بو

ا سوءظن، يقت يده، و بسا اتفاق افتاده است كه وزراء و رجال دربار هم، بحقكر
 یاند، حت ، گرفتار شدهینينش ا المحاله بعزل و خانهيد ين جرم بحبس و تبعيبهم
وحوش  ه و آشكار، در حولين خفين از گماشت مأمورير آوردن متخلفيگ یبرا

ن يخود، با كمال مراقبت ا امده و تا روز آخر دوره قدرتيها هم كوتاه ن یخارج
ن حسن ين كتاب هم، از ايگر ايد یدو جا یكيمن . ب داشتيه خود را تعقيانيب

ن تشبثات، و يخ، اين تاريرا قبل از ايز. ام ش كردهين مرد بزرگ ستاياست ايس
كاركنان دولت را درهم كرده بود كه  یه، چنان دست و پاير مرضيه غين رويا

ك خود را يله گشته، و هرين وسيادارات هم دنبال ادرجه سوم و چهارم  یاعضا
 یش بستگينما یمباهات كرده، و برا یخارج یبانيبسته بودند، و به پشت یبجائ
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 یادار یها یخود داشتند و خطاكار یادار یهم در نزد باالدستها یخود تظاهرات
 .گذاشتنديمجازات م یله، رفع و رجوع كرده بين وسيخود را با
ن يوارد نبوده، و از ا یدر كار ١٣٢٠ور يشش ساله بعد از شهر ن پنجيمن، درا

، كه یاسيومرج س ن دوره هرجيروس، در ايوش و سيقماش تشبثات اوالد دار
ن كاره، باز يان ايآقا ین راه آن را برايدر كشور بزرگتر یبودن قشون خارج

  نخستاحمد قوام  یآقا یها هيانياز ب یكياز یندارم، ول یكرده بوده است خبر
كنم كه ين كار را قدغن كرده بود، همچو تصور ميش اي، كه چند ماه پیر فعليوز

 یه آقايانين بيدانم كه ايد شده باشد، و باز هم نميباز هم همان اوضاع سابق تجد
امر واجب  یايم، كه بر اوليگوينقدر مير؟ هميا خيداشته است  یر اثريوز نخست

بعمل آورده، در  یريكشور جلوگ یرهادر كا یمداخله خارج یاست كه از ادن
 یها ین قماش بستگيتوانند از ايكس ببندند، و تا م همه ینگونه تشبثات رابر رويا

مهمان  یبعمل آورند، و فضول یرين، جلوگيننگ یها یتراش ستونين، و پيدروغ
دول، و معامله متقابله را در روابط  یرا در خانه اجازه نداده، اصل تساو

سبد  در ها را نامه ه وسفارشين قماش توصيوا. درنظرگرفتهجدا  هايخارج
ت خود و دولت و ملت خودرا يثيزند، و حير، بريز تحريم یباطله پا یكاغذها

ن موضوعات يها، برباد ندهند وبدانند كه هرقدردرا یآمدخارج خوش یبرا
ادتر خواهد يها ز یرتر باشند، عظم و احترام آنها، در انظار همان خارجيسختگ

رش يه بوالهوسانه سفينكه توصيا یبرا یچ دولتين داشته باشند كه هيقيشد، و 
 )   ٢. (برآورده نشده است، اعالن جنگ نخواهد داد

   
سيف پور چگونگی  انتصاب سردار سپه  به مقام صدارت را اينگونه روايت   ◀

ست بطوريکه قبالًتذکار داده شد، پس ازانتصاب سردارسپه  به مقام  نخ :می کند
وزيری و مسافرت شاه به اروپا، سردار سپه با خاطری  آسوده و بدون  مانع  
ورادع  انتخابات دوره پنجم را پايان داده وبسياری ازطرفداران خود را  به 

  .مجلس فرستاد
چهارهفته قبل ازگشايش مجلس پنجم، ناگهان روزنامه های ميهن بمديريت  

ان وشفق بمديريت علی دشتی وکيل  ابوطالب شيروانی وکيل تازۀ  قمشه اصفه
تازۀ بوشهر و ايران بمديريت زين العابدين  رهنما و چند روزنامۀ تازه مقاالتی  
انتقاد آميز راجع به سلسلۀ قاجاريه وشخص احمد شاه و مضاّررژيمهای سلطنتی 
انتشار داده و در ضمن با شاخ و برگ زيادگوشه هائی از تاريخ قرن نوزدهم و 
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عليه  محّمد علی ميرزا را تشريح کرده و حکومت  سلطنتی را باعث مبارزه بر 
  .کليۀ  بدبختی های ايران دانستند

اين نوشتارها برای  نسل  بعدازجنگ جهانی تازگی داشت و ما همه با عالقه و   
شادی تمام آنها را مطالعه کرده وفکرميکرديم که آفتاب سعادت وخوشی و 

برآورده واينک يک حکومت جمهوری تحت آزادی ايران بارديگرازافق سر
دوران  بزرگی ) که درآنروزها بين نسل جوان محبوب بود(پيشوائی سردار سپه 

 .وآسايش ايران را تجديد خواهد کرد
هرچه به افتتاح مجلس نزديکترمی شديم  لحن روزنامه  های طرفدار جمهوری   

سی ازاحمد شاه خوب بخاطردارم روزنامۀ ميهن عک. شديدتر ومؤمن ترمی شد
شاپو دوش بدوش زن اروپائی درصفحۀ اّول چاپ کرد وزيرعکس نوشته  با کاله 

 :بود
 شه دراروپا قمارميکند اگر ببازد چکارمی کند

 !ما را  بذلّت دچار می کند
هدف روزنامۀ ميهن و ديگرجرايد اين بود که افکار مردم را نسبت به شخص  

بدهند که درايران ، مردم ازسلطنت مشوب ساخته ودرضمن نشان احمد شاه 
چند روزنامۀ انقالبی هم سلطنت را باعث بدبختی و مذلّت مردم . انزجاردارند

دانسته واحمد شاه واسالف او را جابروظالم وغارتگرناميده و او را احمد عّالف 
ومحتکر گندم درسالهای قحطی دانسته وپايان سلطنت واعالم حکومت جمهوری 

 .ندرا ازمجلس خواست
وکالی تازه هم که به ترتيب ازصندوقها سر برآورده بودند، اغلب طرفدار 

داور، رضاافشار، دبيراعظم . سردارسپه وچشم برحکم وگوش برفرمان او بودند
بهرامی، وبرادرش دکتراحياءالسلطنه، ابوطالب شيروانی،امين التجار اصفهانی، 

قوام الملک شيرازی، سيد  عماد السلطنه فاطمی، سيد کاظم يزدی، تديّن، اسدی،
يعقوب انوار، ذوالقدرپيشکار قوام، غالمحسين مسعود ، معاضد السلطنه پيرنيا، 
ضياء الواعظين،علی دشتی،اخگر ، کازرونی، اجاق دوست صميمی  سردارسپه 
، قائم مقام، ناصر االسالم،حاج عّزالممالک وزير فوايد عاّمۀ کابينه سردارسپه ، 

ه، دستغيب، شيخ االسالم ماليری،سهام السلطان بيات، تيمور ياسائی، اعتبارالدول
، طباطبائی، ناظم العلمای ماليری ، احتشام ال، ]اسکندری [تاش، سليمان ميرزا

شيخ جالل الدين مشار اعظم ، نجات، شيخ العراقين زاده، حاج ميرزا عبدالوهاب  
لملک ، شيخ يحيی دولت آبادی، نظم اميرزا، ميرزا يداله خان، حاج ميرزا
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ناصراالسالم گيالنی،عبدالوّهاب رضوی،سردارمعّظم کردستانی،  محّمدعلی،
سرکشيک زاده، حاج ميرزا حسين خان فاطمی، همه يا طرفدار جدّی سردارسپه 

آنکه ازترس، طبق  ويا برای قدرت اوحاضرمی کردند بودند و زمينه را
پای علم  ]نصرت الدوله   [ داور، تدّين وفيروز تيمور تاش،: دستورمتولّيان مجلس 

  .سردار سپه سينه می زدند
،دورۀ پنجم مجلس با حضورهفتاد  نفرازنمايندگان   ] ١٣٠٢   [ روزبيست دّوم بهمن
 .رسماً گشايش  يافت

 :محّمد حسن ميرزا وليعهد نطق افتتاحيۀ زير را  ايراد کرد
م اعليحضرت با نهايت مسّرت وخوشنودی، دورۀ پنجم مجلس شورايملی را بنا" 

شاهنشاهی افتتاح  می نمايم و توفيق نمايندگان ملّت  را درايفای وظايف مهّم خود 
چون ذات اعليحضرت شاهنشاهی اعمال را براقوال . ازخداوند متعال خواهانم

افتتاحيه خود رعايت   ترجيح می دهند اين است که اين منظور پسنديده را درنطق
 :م  به اّطالع  نمايندگان می رسانموارادۀ  دولت را بطورساده  وجاز

بحمدهللا  تعالی روابط ما بادول متحابّه کامالً  حسنه و ادامۀ  اين وضع  منظور   
بسط انتظامات مملکتی و تدارک تمام وسائل اين . بالترديد دولت می باشد
بهبودی امور اقتصادی وفراهم ساختن موجبات ترقّی . مقصود اهّم منظوراست

 توسعۀ معارف وتعميم آن درکليۀ مملکت حتی االمکان. ه کامل استآن محّل توجّ 
وضع قوانين الزمه برای اين مقصودنصب العين می  وحسن جريان عدليه و

جزئيات و توضيحات هريک از اين  فقرات هنگام ارسال لوايح  متعلّق  به . باشد
  .آن روشن می شود

ل شد و سپس تحت رياست پس ازپايان نطق وليعهد، مجلس برای يکساعت تعطي 
تشکيل  گرديد و شروع به انتخاب  هيئت " حاج ميرزا  يحيی دولت آبادی " سنّی

  .رئيسه  کرد
مجلس مدّت يک هفته به منظور رسيدگی باعتبار نامه ها و تشکيل  شعب ،  

وطرفدارانش کوشش داشتند که " سردارسپه" وقت  خود را به مسامحه گذرانيد 
فاتحۀ سلطنت را بخوانند وبرای " عارف "ه وبه قول رسمی شدمجلس زودتر

دوفراکسيون . روزعيد سردارسپه با سمت رئيس جمهورازمردم پذيرائی بکند
. فوراً بطرفداری رژيم جمهوری ومخالفت با سلطنت درمجلس تشکيل گرديد

" فراکسيون عاميون تحت زعامت " سيد محّمد تدّين " فراکسيون تجدّد تحت نظر
دو فراکسيون پنجاه ، مجموع آراء فرهنگ کابينۀ سردارسپهوزير" زاسليمان مير
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جمع شده و بنام روشنفکران کشور " داور" و چهار رأی  بوده عدّه ای هم دور 
رضا افشار، شريعت زاده ، شيروانی، ." از رژيم جمهوری طرفداری می کردند

سليمان  ميرزا  به " و" تدّين." دبيراعظم وسرکشيک زاده ، جزواين دسته بودند
سردار سپه قول داده بودند  که به مجّرد افتتاح رسمی مجلس احمد شاه  را از 
سلطنت خلع و اورا  بسمت رئيس جمهور انتخاب کنند متولّيان  مجلس بقدری به 

با موفّقيت خود اطمينان داشتند که به ضّرابخانۀ سلطنتی  دستورضرب سّکۀ طال 
" فروغی" صادر کرده بودند، همچنين نوروزعيدآرم جمهوری برای عيدی روز

وزير خارجه به سفارتخانه های خارجی تهران  پيام فرستاد که سالم عيد 
دردربار انجام نخواهد گرفت بلکه سفرا بايد برای تبريک عيد به منزل  رئيس 

  .بروند" سردار سپه " جمهور
ارنامه های موافقين که به اعتبدرمجلس هم کارگردانان باعجله کوشش می کردند

ز ا .سازند حاضربرای تصميم قطعی مجلس راجمهوری، زودتررسيدگی کرده و
، محل فينو معرو تلگرافهائی به امضای معتمدينروزهم امرای لشکرهر واليات

انزجاراز سلطنت که جز بدبختی و بيچارگی برای کشور بوجود نياورده مبنی بر
خالصه صحبت رژيم . ها مخابره ميکردند و الغای سلطنت به مجلس و روزنامه

محفل هرنقل هرمجلس ونقل  ازترکيه مصطفی کمال پاشاجمهوری وتقليد
  ) ٣."(بود

    
ملک الشعراء بهارآغازمجلس پنجم وبرخوردگروههاراکه اکثريت نمايندگانش  ◀ 

 :را رضا خان و نظاميان از صندوق رأی درآورده اند بدين شرح قلم می زند
پنجم که انتخاباتش درحکومت مستوفی آغاز و در حکومت مشير درمجلس 

الدوله ختم گرديد، اصالح  طلبان وسوسياليستها هردو رأی داشتند ، ولی اياالت 
  .را وزارت جنگ برد ونفوذ اميرلشکرها انتخابات را فاسد ساخت

نام » دموکرات مستقل « درمجلس پنجم حزب ديگری نيزبوجود آمد که ابتدا 
 .نام يافت»  تجدّد « بعد داشت و

حزب تجدّد که انتخابات اياالت را بوسيلۀ همراهی وزيرجنگ ربوده بود، 
سوسياليست واصالح طلب . درجلسات اّوليۀ مجلس  دارای اکثريت قطعی گرديد

  !هردو با ديدۀ انديشناک و نگرانی عجيب به حزب  مذکور نگاه  می کردند
عدّه  کمترازاصالح طالبان بودند ونفوذ سوسياليستها درمجلس پنجم نيزازحيث 

مع ذالک هردوحزب دراقلّيت ماندند؛ . معنوی مدّرس درمجلس ازآنها زيادتربود
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  .ائتالف بين آنها  هم صورت پذير  نبود
  

  حزب تجدد شروع به حمله کرد
ازطرف » !مخالفم ! اعتبارنامه ها به جريان افتاد، گروکشيها شروع شد، مخالفم 

چه بايد کرد؟ حزب جديد مجلس قصد . ان او طنين اندازگرديدمدّرس و دوست
داشت قبل ازآنکه اعتبارنامه های اقليت بگذرد، بمحض آمادگی نصف به عالوۀ  
يک، اليحۀ  جمهوريت را به مجلس آورده ، برق آسا بگذارند واگر اقليت 

  !مخالفت کرد، اعتبارنامۀ افراد مخالف را رد کند
» جمهوری « مردم . عظيم ازچندی پيش ديده می شد در خارج  مجلس تشنّجی 

جرايد بر ضدّ  شاه مشروطه مقاالت می نوشتند و . می خواستند، آری  جمهوری
البتّه اسمی از نامزد حکومت  انتخابی ، . ازحکومت انتخاباتی تعريف می کردند

يعنی رئيس جمهوری آينده ، برده نمی شد، اّما ازسردارسپه درهمان جرايد  
  !جيد می شدتم
اّما مردم . ازواليات هم تلگرافاتی می رسيد که جمهوری می خواستند 

ً با جمهوری هم  غيرسياسی وهمانهايی که با مشروطه مخالف بودند، عموما
جمعی هم ازسياسيون به اين جمهوری با بيم ووحشت نگاه می . مخالف بودند

ندران بيرون  کردند؛ چه، اين جمهوری همان جمهوری بود که ازبيشۀ ماز
  .خراميده ، چنگال ودندان شيرداشت

طبقات اصناف هنوزحرکتی نکرده اند ولی  حوزۀ علما، اصالح طلبان، 
شيپورش کشيده   دربيرون مجلس جنگی است که هنوز. ازجمهوری نگرانند

مدّرس وپنج نفر ازدوستانش گاهی . نشده است، ولی درمجلس خبری نيست
طعی خود را روشن نکرده اند ، و اکثريت  با حزب اّما تکليف ق. جلساتی دارند

گويا آنها هم حال وروزشان . سوسياليستها هم به نعل وميخ می زنند. تجدّد است
  !بهترازاصالح طلبان  نباشد

  
  سردارسپه  چه می کند؟  

اّما .  وزيرجنگ در تمام مدّت دورۀ مجلس چهارم، در هيأتهای دولت داخل  بود
زيرا  او کارهای ديگری  .  سی  واکثريت و اقليت  نداشتتوّجهی به امور سيا

. او سرباز درست می کرد، اسلحه راه می انداخت. داشت که  بايد  انجام دهد
ازخراسان، ازگيالن، ازاين طرف، ازآن طرف ، هرچه تفنگ پيدا می کرد به 
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  .دوش سربازان خود می انداخت
منصبهای تازه وکهنه تشکيل  در اياالت، مراکزمقتدری ازاميرلشکرها وصاحب 

تنها سعی داشت که . داده و مشغول مطالعه وتدارک نقشۀ بزرگ خود بود
با سياسيون ونويسندگان مالقات می کرد، صحبت می . درجرايد ازوبد نگويند

داشت، خدمات خود را برای آنان شرح می داد و زمينۀ آتيه را که جنگ با 
  .ی وعدم  ذّره ای غفلت  طرح می نموددربارباشد، با کمال هوش ودهاء وزيرک

سردار سپه  بقدری مواظب مجلس بود که گويا  در دنيا  تا اين  اندازه مواظبت 
برای مثال کافی است ياد آوری کنيم روزی را که  مرحوم . سابقه نداشته باشد

مستوفی الممالک  به مجلس آمد و ديد که اکثريت  ندارد ، عصبانی شد و پشت  
من اهل آجيل  « :ونطقی بسيار خوب واستادانه ادا کرده، گفتکرسی رفت 

.  جيل  مستعد  نيستآمعده ام برای خوردن  . آجيل نمی خورم و نمی دهم. نيستم
بنابراين ميروم ... اتفاقاً بره هم نمی توانم بخورم. حاال هم موسم بره کشی است

ز مجلس بيرون اين را گفته، خود وهمۀ  وزرايش که همراه او بودند  ا»  !
مشير ( ازطرف مرحوم پيرنيا . رفتند، ولی وزيرجنگ نرفت وبجای خود نشست

  .و غيره به اين  نطق خارج  از نزاکت  پاسخ هايی داده شد) الدوله
رئيس امر . جمعی  تماشاچی  که ازحزب سوسياليست بودند، هياهو راه انداختند

برآن شدند که هنگامه راه جمعی هم بيرون مجلس . ا توقيف کنندر فرمود آنها
پايين  از جلسه برخاست  و.  وزيرجنگ قبالً تدارک  اين راهم  ديده بود. بيندازند

کرد صف کشيدند، وخود مانند  رئيس گارد مجلس رفت وجمعی سر باز را امر
مشغول حفاظت ومراقبت گرديد؛ چه، می دانست که اوهست وبايد هم باشد 

مجلس را بايد دردست داشت، باقی . نيستوجای عصبانی شدن و قهرکردن 
  .کارها  خود بخود درست می شود

. مردم از وضع قديم خسته شده بودند. درآن روزها جمهوری طلبی گل کرده بود
رجال سياست نمی توانستند شفای عاجلی برای التيام دردهای سی سالۀ مردم  

بود که يک دولت اختالف و خود خواهی سياسيون و احزاب هم مانع . پيدا کنند
  .ازهمان دولتها دوام کند واصالحاتی  را که شروع کرده است به پايان برد

بعضی با . بعضی وجاهت زياد نداشتند. بعضی ازرجال کم کارومهمل بودند
هرچه بود، به هرتقريب، هرسه ماه  به . خارجيان نمی تواسنتند درست کنارآيند
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ی  جرايد نيز برعداوتها وبغضها وهتّاک! سه ماه، يکی می آمد ويکی می رفت
خالصه، اعصاب خسته وفرسوده و مرض عصبی شديد همه را از . می افزود

  .پا درآورده بود و معلوم  نبود دعوی برسرچيست
کمال مطلوب هم پيدا  شدن دولت  فعّال وبا دوامی بود که با صالحيت وپاکدامنی 

کارها بدهد وازهرج  وجرئت بيايد وشروع به اصالحات کند ونظم و نسقی به
اين فکر ده سال بود در مغزها جای کرده بود و آمدن . ومرج  جلوگيری کند

يک نفرمرد فعّال وگرفتن اختيارات دردست وکار کردن ورد زبانها وسر مقالۀ 
  !اينک  همان آرزو درلفّافۀ  جمهوری خواهی  يکمرتبه بروز کرد. جرايد  بود

حقيقت هم اين  » !ت جمهوری می خواستدولت ازملّ « به قول مردی تبريزی، 
جمعی ازنويسندگان و سياسيون . درقصرسردارسپه که رئيس الوزراشده بود.بود

که عدّۀ آنها چندان زياد نبود، با هم  رفت و آمد داشتند و نقشۀ  جمهوری  را می 
  !کشيدند

 درآغازمجلس پنجم، حزب تجدّد که اکثريّت داشت، خواست به طريقی که گفتيم، 
اليحۀ جمهوری را بجريان بيندازد، زيرا ازاياالت تلگرافهايی رسيده وهمه خلق 

ولی چنانکه  گذشت، با وجود اينهمه هوا دار، باز ! عاشق بيقرارجمهوری بودند
ديده می شد که اکثر مردم با طناً از اين جمهوری خوششان نمی آمد ، زيرا اين 

  !حيوان دندان وچنگال  داشت
  
  ينبين المجلس   
 ١٣۴١شمسی،مطابق ذيقعده   ١٣٠٢جوزا ٢دولت مستوفی روزسه شنبه، 

را ادا کرد » آجيل« قمری، در  مجلس استيضاح شد وآن نطق کذائی  هجری 
ازمجلس با سيمای  –وچنانکه اشاره کرديم،  خود با وزرايش  سوای وزير جنگ

 توطئه ای هم که. وبا شتاب بيرون رفت ومستعفی گرديد» !طرح وقهر« 
مخالفين ما برای برهم زدن مجلس واغتشاش بهم بافته بودند، درمقابل شخصيت  

با آرائی  قريب ) پيرنيا( مؤتمن الملک قرار نگرفت وکابينۀ مرحوم مشيرالدوله
به اتّفاق ازاکثريت واقليت درهمان هفته به روی کارآمد و مجلس چهارم درزمان 

طريقی که گفته شد،با آزادی وعدم حکومت ايشان به پايان رسيدوانتخابات هم به 
  .آزادی مخلوط انجام يافت ومجلس پنجم را هم بازمشيرالدوله افتتاح کرد
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  يک مدعی ازميان رفت   

. در بين دومجلس اتفاق ناگواری رخ داد وآن دستگيری آقای قوام السلطنه  بود 
اده درصورت ظاهراين واقعه چنان بود که ازنظميه گزارشی به وزير جنگ د

بودندکه قوام السلطنه درزمان مقام نخست وزيری خويش قصد گرفتاری يا عزل 
به اين جهت، قبالً . يا ازبين بردن آقای سردارسپه، وزيرجنگ، را داشته است

آقای مظفّرخان اعلم وچند تن ارمنی ومسلمان راشهربانی توقيف کردو بازجوئی 
بعمل آمد وبالفاصله قوام السلطنه هايی توّسط سهيلی نامی که بعد ها تّرقی کرد،  

همه مکشوف بودکه ّعلت حقيقی اين امرغيراز اين ولی بر دستگيروحبس گرديد
است ودشمنان آقای قوام السلطنه خودسرانه يا به اشارۀ مردی که می خواست 
راه پيشرفت خود را درسياست صاف وهموارسازد، اين پرونده  را بدست 

  .درگاهی، مشکوة وسهيلی ، ساخته اند: یپرونده سازان آن دورۀ شهربان
ً من که نويسندۀ اين تاريخ هستم، دربحبوحۀ اين اشتهارات وسروصدای   اتّفاقا

صبحی . بعضی مخالفان که سردارسپه را به قتل قوام السلطنه تشجيع می کردند
زود با وزيرجنگ مالقات کردم وبا کمال سادگی وخلوص به ايشان حالی و مدلّل 

اين پرونده دروغ  است وقوام السلطنه هيچ وقت چنين قصدی نداشته،  ساختم که 
  .اهل اين چنين حرکات  نبوده و نيست

من . کسان ايشان را مطمئن  کن وبگو متوّحش نباشند«  : وزيرجنگ چنين گفت 
گوش به اين حرفها نمی دهم وقصدآزاروزحمتی دربارۀ اوندارم واوبه فرنگستان 

زيرامن خود مکّرردرزمان . م اين بودکه گفته شدحقيقت امره» .خواهدرفت
نخست وزيری آقای قوام السلطنه با کمال محرميّتی که با ايشان داشتم، دربارۀ 
امورسياسی وخياالت بلند سردارسپه و ضعف احمدشاه ومخاطراتی که ممکن 

 ايشان نظرهای مختلفی در. است برای مملکت پيش بيايد، گفتگوکرده بودم
وضاع اظهارمی داشتند، ولی همۀ  آن نظرها را موکول ومنوط به اصالح اين ا

وجود صميميّت و يگانگی ميان خود و سردار سپه می نمودند که اگراين شخص 
حاضرشود صميمانه با عده ای تجربه کاروصاحب استخوان که با يک حزب 
منّوروجوان مسلّح شده باشند، دست به دست بدهد، به فالن طريقه اوضاع 

همه حرفی گفته می شد جزحرف  دشمنی با وزيرجنگ؛  و . خواهدشد اصالح
قبالً گفتيم .  به راستی درآن اوقات تنها اميدواری که بود به وجود سردار سپه بود

که کارکردن با احمد شاه  جزبه طريق عادّی که همان طرز لخ لخ و  مس مس 
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، اگراميدی بود، به بنابراين سابقه. ديرينه باشد،  به طرز ديگرغير ممکن  بود
سازمان قشون و به مرکزيتی بود که وزيرجنگ داده بود واحدی ازرجال قصد 

اّما . خود وزيرجنگ هم اينها را می دانست. سويی نسبت به معّظم له نداشت
 اگر نقشۀ اوچنين حکم می کرد که تا بتواند رجال عمده را ازميان ببرد؛ و

درهمين حال، پرونده سازان ! شودضرورت پيدا کرد، پرونده ای هم ساخته 
قوام السلطنه ازميان . نيزخوش رقصيهايی می کردند که برهمه آشکاراست

چندی بعد آقای مظفّراعلم که اقرارکرده بود که به . برده شد و به فرنگ رفت
حکم و اشارۀ  قوام السلطنه می خواسته است سردار سپه  رابه قتل برساند، 

  .هايی عمده رسيد بعد هم وزيرايشان شدازطرف خود سردار به حکومت
  !تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل 
  

  سردارسپه رئيس دولت می شود    
  
چيزی نگذشت که دسيسه هايی برخالف . مجلس پنج را مشيرالدوله بازکرد 

تحّصن يکی ازروزنامه نويسان درسفارتخانه، تحّصن . دولت درشهرراه افتاد
که همه  -ی معلّمين برای اخذ  حقوق درکوچه وبازارجمعی در مجلس، دسته بند

اين حاالت . پديدآمد -مربوط به جمعيّت ناراضی وتندروافراد سوسياليست بود
بعد ازسقوط کابينۀ مستوفی ورد فاصلۀ بين دومجلس و درآغازمجلس پنجم 

. درخارج ازمجلس جريان داشت وهمه سبب ضعف دولت مشيرالدوله می شد
م که می دانيم چه خبراست و گفته ايم که جمعی ازسياسيون درقصرسردارسپه ه

درايالت نيزهمۀ تعزيه . ونويسندگان رفت وآمد دارند ونقشۀ جمهوری می کشند
 [ها درادارات قشون وحکومتی برپاست، وازطرف حزب دموکرات مستقل

نيز اشخاص به واليات رفته اند ]تغييرنام به حزب تجدّد درهنگام شروع مجلس 
  .دم را درجمهوری خواهی ترغيب وتشويق کنندکه مر

روزی وزير جنگ چيزی را بهانه کرد، درهيأت دولت عصبانی می شود و  
باالخره به رئيس دولت پيغام می دهد که نبايد به هيأت حاضرشوی، واال فالن 

رئيس دولت هم بالطبع مستعفی می شود و مجلس هم ! وفالن خواهد شد
آقای سردارسپه، توّسط  رئيس مجلس، به عرض شاه ناچارتمايل اکثريت را به 

درشهرهم دسته بنديهای سخت برای جمهوری خواهی برپاست، ! می رساند
نطقها ادا می شود که .  علمها برسر دست واتومبيلهای رنگارنگ درحرکت است



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ١٨٣                                                                             ٩    ا

  

  

  

جزء به جزء منظره سازی  و ريزه » جمهوری  نامه« همۀ اينها درقصيدۀً 
  .کاری  شده است

جمله، ازکارهايی که در بيرون صورت می گرفت، جنبش بزرگی بود که در من 
ازطرفی ادارات برای درخواست واستدعای جمهوری ١٣٠٢روزهای آخراسفند 

روزی دوايرتعطيل شد و کارداران ادارات با مديرکلها ورؤسای . بوجود آمد
. دروزعجيبی بو. خود با علمها واجتماعات بزرگ به قصررئيس دولت آوردند

نخست وزيربا دوستانش درفضای قصرايستاده، جمعيت خيابانها را پرکرده مانند 
مردم پيرامون رئيس دولت گرد آمده، . سيل درقصرسردار سپه می ريخت

قصايد وخطا به های مهيّج می خواندند وازاو می خواستند که مملکت ايران را 
ها عيبی که داشت اين عمل بسيارماهرانه صورت گرفته بود، تن. جمهوری  کند

آنهايی که براستی حق  دارند در اينگونه مسائل دخالت کنند   - اين بود که  مردم 
داخل اين جمعيّت ها نبودند، نيز يک مرد فقيربا چهار تن  ا ز رفقايش، يعنی  –

نه ازاين راه که احمد شاه را دوست . مدّرس ، هم  با اين سياست تازه موافق نبود
يد می دانست، بلکه ازاين راه که به نامزد رياست جمهوری می داشت و اورا مف
قضيۀ اقبال السلطنه وسردارعشاير وغيره او را سخت ظنين . آينده نيک بين نبود

ساخته بود، يا به قول بعضی، چون دراين موضوع  با او شور نکرده بودند و 
سوسياليستها ودموکراتهای مستقل،  مخالفان مسلکی وخصوصی سياسی او،

لمداران اين بازی بودند، مدّرس راضی به مداخله دراين سياست نشده بود؛ ع
هرچه بود هواداران جمهوری اين يکتن مخالف را می شناختند ولی به او اهميّت 

بايد دانست  که از طرف مخالفان جمهوری تا اين ساعت با اين همه . نمی دادند
واميدشان به مدّرس   تظاهرها و هنگامه های قوی، هيچ واکنش وحرکتی نشده

بود و اميد مدّرس هم به مجلس ، که بتواند درسربزنگاه، يا نطق ساحرانه و به 
اعتماد افکارعاّمه که يگانه پشتيبان او شمرده می شد، همۀ رشته های حضرات 

  !را پنبه سازد
  

  درمجلس چه خبر است؟   
و آوردن اليۀ گفته شد که درمجلس تشنّجی عظيم برسرگذراندن اعتبارنامه ها  

دو نفرديگرباقی مانده است که نصف به عالوۀ  يک وکال .  جمهوری درکاراست
درين حين، يک نفرازتهران برای شب . معّرفی ومجلس آمادۀ رأی دادن شود

. اعتبارنامۀ آقای مؤتمن الملک مطرح می شود! عيدی  به قم  سفر می کند
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يد،  بازمدّرس مخالفت می کند اعتبارنامۀ يکی ديگرمی آ. مدّرس مخالفت می کند
واين جلسه که غروب تشکيل شد وتا پاسی ازشب گرفتاربود،  بدون اخذ  نتيجه 

. جلسۀ بعد منعقد شد. حزب تجدّد خون خونش را می خورد. ختم می شود 
اعتبار نامۀ آقای . امروز روزی است که اکثريت می خواهد کار رايکرويه کند

نطقهای مخالف . ز افراد اکثريت مخالفت کردهشيبانی مطرح شده است و يکی ا
در . مدّرس برای دفاع در پشت ميزخطابه رفت و چنين آغاز کرد که. شروع شد

آقايان اجازه ندهند که جنگ بيرون مجلس .  بيرون مجلس  جنگی برپا شده است
  ».سعی کنيد مجلس  را با اين نزاعها آلوده نسازيد. به داخل مجلس سرايت کند

  
  س سيلی می خوردمدرّ    

  
مدّرس دراين نطق خود عزم داشت مطلب را روی دايره بريزد و قضيۀ 

دولت ازملّت به اصرار «به قول مرد تبريزی   -جمهوری  وداستان بيرون را 
عنوان کند و علل مخالفت خود را با اعتبارنامۀ آقای  -» !جمهوری می خواهد

ً ازرمز مؤتمن الملک که صدای آن بطورغريبی درشهرپيچي ده بود ومردم غالبا
حقيقی آن مخالف بی خبر بودند، بگويد و نگذارد حضرات مجلس را غافگير 
کرده، اليحۀ جمهوری و خلع خانوادۀ قاجاريه را بدون بحث و گفتگو به قّوۀ 
اکثريت بگذارنند و به همين قّوه اعتبار نامۀ  مخالفان خود را بدون گفتگو و 

ست مطلب را روی دايره  بريزد تا به همراهی  اومی خوا. سروصدا رد کنند
افکاربيرون واکثريت مردم وقّوه بيان واستداللهای قانونی  اکثريت  را مرعوب 

اّما اکثريت يعنی حزب تجدّد که پيش از اين نام آنها . ساخته، ازعمل بيندازد
  .دموکرات مستقل بود، با اين عمل بسيار  مخالف  بودند

مگذاريد جنگ بيرون به داخل مجلس سرايت « ّرس گفتلذا به محض اينکه مد
اّما رفقايش حرکتی  . ، ليدرتجّدد از صندلی برخاست واز در خارج شد» کند

نشسته ! فراکسيون تجّدد« : معّزی اليه از دم دربرگشته، با  تغيّر گفت. نکردند
پس ازاين نطق، مجلس  خالی شد و » ! ايد  و به اين  مهمالت گوش می دهيد؟

. اکثريت بيرون ريختند وناطق اقليت وسايرين هم ازعقب آنان بيرون رفتند
يکی از افراد  .  مدّرس باقی نطق خود را دراتاق تنفس شروع به گفتن  کرد

اين حرکت زشت ! تجّدد سيلی ای به صورت مدّرس زد که عّمامه اش  افتاد
  يد ناطق اقليت نطق اقلّيت رابگيرد، ديگرآنکه نبا اکثريّت نبايد جلوی. بود
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رابزنند، چه، اقليت متّکی به احساسات وعواطف تند است، اما اکثريت متّکی 
  . به فکر و تعقّل  و استدالل  و بردباری  است

افرادی .  اين حرکت موجب آن شد که پرده ازکارتوطئۀ  بيرون برداشته شود 
ا قيود ومقررات حزبی، عضو حزب تجدّد شده که علی الرسم وحسب االمر، نه ب

بودند و اکثريتی بزرگ بوجود آورده بودند ، بهانۀ خوبی بدست آوردند  که خود 
را از قيد  اين حزب که شايد صفايی با آن  نداشته و با جمهوری  درنهان مخالف 

من بقدری متأثّر شده بوده و ازاوضاع  کلی بيمناک وبه . بودند، بيرون بکشند
همان سياستی  که . ضايا  بدبين بودم که مصّمم  شدم ازسياست  کناره گيری کنمق

لذا بيدرنگ از نمايندگی مجلس استعفا . به قيمت خون وجوانی و عمرمن تمام شد
به من ) پيرنيا( فردا پيغامی ازطرف مرحوم مشيرالدوله . دادم وبه خانه رفتم

معلوم شد رئيس مجلس . مسترددارمرسيد  که بايد فوری  بيايم واستعفای خود را 
سايردوستان هم  . هم استعفا نامۀ مرا نزد خود نگاه داشته به جريان نينداخته است

اين واقعه اين .  يکی يکی  آمدند و حکايت واقعۀ مهّمی را برای من  نقل  کردند
بود که عصروشب همان  روزعدّۀ زيادی ازافراد اکثريت گرد هم نشسته، خود 

ت حزب تجدّد بيرون آورده،  فراکسيون بزرگی تشکيل داده اند که را ازعضوي
با افراد اقليت ازسوسياليست ودوستان مدّرس ائتالف کرده، اکثريت ثابتی بوجود 
آوردند؛ و حزب تجدّد و تمام نقشه هايش  که ازآن جمله  يکی جمهوری  بود، 

  .فعالً به هم خورده و دراقليت افتاده است
چنانکه گفتم، تا امروز واکنشی برخالف جمهوری  و اين همه در بيرون مجلس، 

اما اين سيلی به قدری پروصدا  بود که بناگاه  درتمام . سروصداها  ديده نمی شد
دکانها بستۀ شد، . شهرمثل زنگ ناقوس درپيچيد و احساسات خفته را بيدارکرد

نامبرده   جمعيتی که انبوه جمعيت جمهوری خواه. انقالب بزرگی نمودارگرديد
دربرابرآن مثل قطره  دربرابر سيل خروشان  می نمود، گرد آمد و روز شنبه 

  .مجلس  شورای ملّی را فرو گرفت ١٣٠٣دوبم حمل  
  
  مکمل فصل پيش  ◀ 

  
،احمد شاه دريافته بودکه وزيرجنگ با اوصفايی ندارد، لذا مصّمم ١٣٠٢درپائيز 

ت، به وزيرجنگ متوّسل وبواسطۀ جبنی که داش(!) شد خود را نجات بدهد
گرديد وترتيب رياست وزرايی اورا داده، از راه عراق به سمت فرنگستان 
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  .عزيمت نمود وسردارسپه تا سرحدّ شاه را بدرقه کرد
چنانکه گفتيم، مرحوم مشيرالدوله درهيأت وزراء حاضرنشد وسردارسپه 

. وی دادر ١٣٠٣ازطرف شاه به تشکيل  دولت مأمورگرديد و اين وقايع درآذر 
  .به محض تشکيل دولت جديد لقمۀ جمهوری نيزبلند  شد

سردار سپه « :چنين نوشت ١٣٠٢روزنامۀ دقت، منطبعۀ اسالمبول، دربهمن 
افتاده است مقام غازی مصطفی کمال پاشا را  رئيس الوزرای ايران، درصدد

  »...احراز  کند و  کوشش دارد به رياست  جمهور انتخاب 
لس پنجم درزمان رياست وزرايی آقای سردارسپه  ، مج١٣٠٢بهمن  ٢٢در

تظاهرات جمهوری طلبی قوت گرفت وهمانطورکه   ١٣٠٢دراسفند . افتتاح شد
ً با يک لحن به هواداری . اشاره شد درتهران غوغا ها برخاست جرايد متّفقا

جمهوری و به خالف قاجاريه مقاالت نوشتند واکثريت بزرگی هم درمجلس  
اقليت مجلس می گفت که  پنجاه نفرازين وکال . د بوجود آمد پيرامون حزب تجدّ 

وکيل کرده اند،  می گفتند هرجايی که سردارسپه را. وکيل طبيعی نيستند
آری ، درآن انتخابات آقای سردارسپه ازهمه جا . انتخاباتش دستورالعملی است

لت موافقان اين عمل را دليل وجهۀ ملّی رئيس  دو.  نامزد وانتخاب شده بود
  )   ۴.(می شمردند و مخالفان دليل  دستوری  بودن انتخابات

  
  مخالفت مدّرس با اعتبار نامۀ معتمدالسلطنه   

    
 وکالت آقای معتمد برای اينکه خوانندگان ارجمنددرجريان مخالفت مدّرس با

السطنه از کسانی است که رضا ونظاميان او را ازصندوق درآورند  قرار گيرند  
مطابق   – ١٣٠٢حوت  ٢۵ورت مشروح مجلس عصر روز  شنبه ص« دراينجا 

   : را می خوانيد»  آقای مؤتمن الملک    برياست    - ١٣۴٢نهم شعبان 
  مدّرس مخالفت با اعتبار نامه 

قای مدّرس درجلسۀ قبل  مخالفت آ. وکالت آقای معتمدالسطنه مطرح است: رئيس
  :داگر بياناتی دارند بفرماين    خود را کردند 

 از اوالً،مخالفت بنده با بعضی ازآقايان هيچ داللت ندارد که بنده بهتر -مدّرس
احتمال قوی می دهم که آقايان  بهترازبنده باشند، وليکن چون     خيلی . آقايان باشم

دانم ، مثل اينستکه سی کروراهالی ايران     اين مجلس را بمنزلۀ  تمام ايران می 
دراين کرسی ها بايد     نون هم ازبرای اشخاصی که قا. دراينجا تشريف دارند
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  .بنشينند يک صفاتی  ودرانتخاباتشان  يک ترتيباتی مقّرر فرموده است
پس من اگر مخالفت  .معلوم است ازبرای هرکاروشغلی، رجال مخصوصی است

نفراز آقايان، عقيدۀ  شخصی ام  اين است که  يک جهتی از جهات      کردم با چند 
شايد آنها هم عقيده شان دربارۀ  من اين رقم     عقيده ام اين است . ه را فاقدندقانوني

حقيقت  يک مادّۀ اجتماعی     باشد  چون با  اين چهارنفر که من مخالفت کردم  در 
مخالفت خود     لهذا بواسطۀ اينکه عمرمجلس را زياد حذف نکنم به يکدفعه  . دارند

  .م  و بيان خودم قناعت می کنم
جهات يا راجع بافعال واوصاف و اخالق است که ازاين جهت  بنده  صحبتی  

، زيرا زياده برمعلوماتی که آقايان ديگران دراين     ندارم و صحبتی  نمی دارم 
انتخاب آقايان است وآن اينست      فقط ازحيث وجهت  کيفيت . باب دارند، بنده ندارم

درشعبه وچه     سابق درخدمتشان بودم  چه که آقايانی که چه دراين دوره و دورۀ 
درمجلس ديده اند که من در امورجزئيه  و کيفيت انتخابات هيچوقت هيچ اشکالی 

کردم که مثالً ده روزش نه شده يا امروزش بايد فردا وفراديش پس فردا      نمی 
د  ليکن درش مذاکره کردونبايد موردتوّجه  قراردا    اين مسائل را نبايد زياد . بشود

نسبت به اويک ضرری داشته     اگرمطلبی باشد، نسبت باصول قانون حکومت که 
تاّمه ازبرای      چه درشعبه وچه درمجلس، هميشه مخالفم ومخالفت منهم علّت . باشد

قبول کردن آقايان نيست،  چه قبول شود بوظيفۀ خودم رفتار کرده ام و چه قبول 
بواسطۀ اينکه  مجلس از اّول  بايد .  شده استمطابق سياست من عمل      نشود، 

من اينست که اين انتخابات از روی  فشار شده  و     معّرفی  خود را  بکند وعقيدۀ 
  .از روی اختيارنشده است

 مدارکتان چيست ؟ –شيخ العراقين زاده 
و انتخاباتی که از روی فشار شود،  آنشخص  که روی  اين کرسی    -مدرس 

مدرک هرکس شبهه  دارد  تنها تشريف ببرد بشعبه  و     است  اّما  بنشيند غصب
  .اين  دوسيه ها  را بببيند

  صدای زنگ   - ) همهمه بين نمايندگان (  
  .تدّين خالفست  کذبست  

کار بخارج  هم ندارد ، دوسيه ها  ببيند  مثالً  در دوسيۀ  آقای نوری  - مدّرس 
!  است،  من  بايد اجازه از رئيس تيپ شمال بگيرمگفته     زاده  می گويد حکومت  

نفر را تبعيد  کردند  )   ٣٠(قمشۀ ما سی    يا مثالً در. اين انتخاب انتخاب ملّی نيست
اين انتخاب .  نرسيد    و انتخاب کردند و هرچه اينجا شکايت کردند، کسی بدادشان 
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  .انتخاب ملّی نيست، اين عقيدۀ  من است
  .اينطور نيست –) نمايندگانهمهمه بين (   

من عقيدۀ خودم  رابايد  اظهار کنم اگر آقايان قبول دارند، خوب  و اگر   -مدّرس 
نزاع نيست، اظهارعقيده است و مجلس بايد عقيده اش  . بدهند    قبول ندارند رأی  

معتمد  قایآ. باشد وچه غيرانتخابات آزاد   نسبت به تمام مطالب چه انتخابات 
الفرمودۀ آقای رئيس     هميشه حسب ) از بختشان است( در دورۀ سابق نهالسلط

ايشان  الوزراء بايد انتخاب  شوند  دردورۀ  سابق هم همين طور شد وبنده  به
  .ندادم  ايندفعه هم اينطور شدرأی 

  .تدّين  اينطور نيست  مدرک می خواهد 
  .مدّرس  اينطور است  

  .تدّين  مدرک  بدهيد 
  )ای زنگصد(  
  ) همهمه بين نمايندگان (  

من معّرفی . من اظهارعقيده ام  را عرض  ميکنم،  شما هم رأی بدهيد  -مدّرس 
بنده اظهارعقيده ام  را می کنم  ولو مخالف  با تمام  .  بدهيد    می کنم، شما هم رأی 

  .روی زمين  باشد
  ) همهمه بين نمايندگان(  
  ) صدای زنگ(   

ض  کردم  من عقيده ام  را اظهارمی کنم ، ولو مخالف با تمام روی مدّرس عر
  . زمين  باشد

  )ازطرف  بعضی از نمايندگان  دليل الزم است(  
. دليلش واضح و روشن است، برويد دوسيه را ببينيد، سرخس راببينيد -مدّرس

 خوب اظهارعقيده است، شما هم اگر. معتمدالسلطنه چی    سرخس چی وحسن 
که اين انتخابات از روی فشار شده و      من عقيده ام اينست . ده داريد رأی بدهيدعقي

  ) ۵(   .بغير از ارادۀ ملّت شده و باطل  است
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  مردم واحمد شاه   

درفصول پيشين اشاره کرده ايم که بعضی افراد تندروکه تصّورمی کردند با 
خالق سلطان احمد شاه طرزعادبی نمی توان دست به اصالحات فرابرد، با ا

مرحوم موافق  نبودند وازشاه درجرايد قبل از کودتا هم گاهی انتقادی می شد، 
منجمله اشعاری بود که درزيرعنوان ازآثار قدما درشمارۀ نوبهار، موّرخه شّوال 

 شمسی، برخالف طرزرفتارشاه ودوستی اوازطرف١٢٩۶مرداد١١مطابق 
و رزونامۀ نوبهار بدين سبب توقيف  اين تاريخ گفته ومنتشر گرديدنگارنده 

  .گشت،  و زبان آزاد بجای آن روزنامه انتشار يافت
همچنين،درحکومت ثانی آقای وثوق الدوله مقالۀ شديد اللحن ديگری در روزنامۀ 

بعد ازکودتا، قصيدۀ حسبيه راگفتم که در روزنامۀ  قانون  سه روزتوقيف شدونيز
برضدّ شاه وهم بر ضدّ کودتای سّوم حوت همان اوقات منتشر شد وآن قصيده هم 

  .بود
مردم ازاينکه شاه درگرد آوری زرو فروش گندم و سايرمحصول امالک خود با 
ديگر زرطلبان و ملکداران فرقی نداشت، ازاو برآشفته بودند و گاه و بيگاه  به 

اه ميل داشتند  پادش. او طعن  می زدند و دل آن مظلوم را بباد انتقاد می خراشيدند
 وآرزويی ايرانی باشد، مظهر» ايده آلی«مظهر پادشاهی تاريخی ياسالطين

محمود غزنوی، سنجرسلجوقی، جالل الدين خوارمشاه، اسمعيل وعباس صفوی، 
  .نادرافشار يا ناصرالدين شاه باشد

به  بعد،  ١٩١٩اسرار ديگری نيز درکيفيت عدم رضايتها، بويژه  از قرار داد  
  .اين اسرارهم درين  موقع  زادفی الطنبور نغمة شده بوددرميان بود و شايد  

هرچه بود، دراين تاريخ يعنی ايّام فترت بين دومجلس، فکرجمهوری ازطرف  
اّما بايدبه حقيقت . روشنفکران ونويسندگان جوان بروزکرد ودرجرايد انتشاريافت

  اعتراف کرد يانه؟
اريخ ذکر شد، مشروطه چنانکه درصدر اين ت. اين جمهوری مانند مشروطه بود

 وطبقۀ اّول وسّوم با آن مخالف، جمهوری هم همين طور طلبان طبقۀ دّوم بودند
بود، يعنی جمعی ازطبقۀ دّوم درتهران َعلَم جمهوری را بلند کردند، ولی طبقۀ  

  .اّول و سّوم مخالف  بودند
تی تفاوتی که بين جمهوری ما با مشروطه بود اين بود که مشروطه  برضدّ دول

 وپادشاهی مستبدبرپاشدوعلمای مملکت که نفوذ بسيار... بسيار فاسدودرباری 
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شديدی درمردم داشتند، ازآن فکرحمايت کردند، خاصه بزرگانی مانندسيد عبدهللا  
  .بهبهانی و سيد محّمد طباطبائی و مرحوم آخوند خراسانی

 جمهوری. اما جمهوری برضّد حکومت مشروطه و قانون اساسی بر پاشد
خواهان با پادشاه طرف شدند و ازاو می خواستند به خالف وظيفۀ قانونيش و 
به ميل ايشان به فالن طرزکاربکند، و با درباری  مخالف بودند  که چيزی نبود 

عالوه براين ها، موافقت جدّی سردارسپه با جمهوری . و دخالتی درکارها نداشت
که نتيجۀ اين ) درست هم بود( داسباب ترديد وبيم واحتياط مردم شده، تصّورکردن
  !جمهوری  منجربه ديکتاتوری  ايشان  خواهد شد

بنابراين، علما واشخاص ذی نفوذی که با مشروطه همراه شدند، با جمهوری  
جمهوری خواهان تنها ماندند وتند رفتند وخواستند فقط به قدرت . موافقت نکردند

  !زپيش نرفتوغلبۀ سردار سپه کار را از پيش ببرند ، ولی  ا
من اذعان دارم که فکروعقايدی بی االيش و پاک درآغاز کار مؤّسس جمهوری 

  !شد، اّما آن فکر پخته و ورزيده نبود
دراياالت هم بدترازمرکز، درهرشهری چند نفربه موجب مکتوب من ، شما  

اّما سواد اعظم مردم حتّی . وديگری يا فرستادن افرادی ، طرفدارجمهوری شدند
طبقۀ دّوم هنوزگيح بودند و اصرار  اميرلشکرها  به  تلگراف گرفتن از اکثريت 

خالصه عملی بود  اّما نپخته  که . مردم  بيشتربرگيجی ومخالفت آنها  می افزود 
  !می خواستند به همين امشب هم وصلت بدهد و نداد

 دمردم پيش ازاين نسبت به احمد شاه، به همان دليل که اشاره شد،يا بيطرف بودن 
  .مشهورشده بود» احمد عالف« خاصه دربين مردم تهران به ! يا ناراضی و

همين شهرت بود که سردارسپه  را مطمئن  کرد که  می تواند  بنا به خواهش 
دوستان خود،  شاه  را از ميان ببرد وازاين لحاظ با جمهوری طلبان بسيارگرم 

رت  داشت ، در اين  گرفت و آنها را در کار تشويق  کرد، و ازقراری  که شه
  !راه مبالغ گزافی هزينه کرد

ولی چه شدکه مردم بی طرف واکثريتی قريب باتّفاق بناگاه با جمهوری به 
عقيدۀ خود سردار سپه اين مخالفت برخاستند وبه حمايت احمد شاه گرد آمدند؟ 

بود که بعضی پيشقدمان جمهوری به او نصيحتهای خوب نداه اند ومال اورا 
  .ده اند ودرمجلس هم بد بازی شده استنفله  کر

اظهاراتی  . ، درخدمت ايشان بودم  ١٣٠٣روزی ، بعد ازواقعۀ  دّوم فروردين 
که سيلی به مدّرس زده است ، قصدش  خدمت ... فالن« :کردند و منجمله گفتند
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درين  يک فقره با شما  موافق  نيستم ، «:من گفتم . »به شاه و دشمنی با من بوده 
ً ازروی زيرا ف النی به شما کمال وفاداری وعالقه را دارد واين عمل صرفا

وقتی احساسات کسی درمورد عقايد واصول  وعقيده ای بود که جمهوريّت داشت 
من بدان شخص که اتّفاقاً  از .  »تحريک شود، به قتل نفس هم مبادرت می ورزد

احق نگفتم ؛ افراد  پاک وفاضل اکثريت بود، خدمت بزرگی کردم ، ولی سخن ن
ً اين حرکت با آنکه هم زشت  بود و هم مضّر ، ازروی اعتقاد بود  چه انصافا

  .واعتقاد درهرحال مقدّس است
مدّرس مرحوم نيزتا زنده بود ازفرط بزرگواری يکبارهم درمورد اين شخص  

جمعی کثيرشاهد  اين مدّعا هستند و کسی  . لب به شکايت وعدم رضايت نگشود
باشد مرحوم مدّرس طاب ثراه که به فلک متلک می گفت و با نيست که شنيده 

 انجم اشتلم می کرد، دربارۀ اين مردکه او را سيلی زده بود جزبه محبّت  رفتار
يکی درغربت و به دست  دژخيم . و اينک هردو رفتند وخاک شدند! کرده باشد

حيات   ومردم کشان جانسپرد و ديگری هم بعد ازاو دربسترودرخانۀ  خود بدرود
ما نيزهرکدام بر طبق سرنوشتی که داريم دير يا زود خواهيم رفت، ولی . گفت

آنچه می کاند و بايدهم بماند حقيقت احوال ماست که تا زنده ايم حّب وبغضها 
. وسوء تفاهمها واختالفات مسلکی در پيرامونمان مانع ازداوری عادالنه  است

وادث جهان راست را از دروغ  وحق  اّما مرگ اين موانع را از ميان می برد وح
تاريخ نويس آنچه بايد نوشت می نويسند و دنيا . را از باطل جدا می سازد

نيزبراثر ديدن حوادث و بروز نتايج هر سياستی به صدق وکذب قضايا پی می 
اينجاست که نه موّرخ می تواند گزافه گويی کند ونه صاحب غرضان می . برد 

  .د را بگيرند ، و هر کس درعالم به حّق  خود  می رسدتوانند دنبالۀ اغراض خو
اگرهم کسی  پيدا شود که بتواند تاديری بازورو جبروشهرتهای گزاف وصورت 
سازی بازهم افکاررا فريب دهد وسيرطبيعی تاريخ را بخالف حقيقت منحرف 
سازد، پس ازبيست يا پنجاه يا صد سال، روزی خواهد رسيدکه بازحقيقت ازغير 

جدا گردد و مردم  بزرگ و نيکوکارکه در راه حق  جان باخته اند ، مقام  حقيقت
حقيقی خود  را بدست آورند؛ واگربناباشد که مردگان سرازگور درآورند، هر 

  .آينه  سربرآورده ، بازحقايق  را به  زندگان حالی خواهند کرد
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   ١٣٠٣روز  دّوم حمل   ◀ 
خواهان قّوت يافته بود، محّصلين  که تظاهرات جمهوری ١٣٠٢دراواخراسفند 

مدارس سياسی وحقوق وطّب ودارالفنون وغيره را به منزل رئيس دولت برده 
اسفند با  ٢٨واکنش اين حرکت را، عدّه ای از محّصلين دارالفنون روز . بودند

  .جمهوری مخالفت کردند و آنها  را همان روز شهربانی گرفته، زندانی  کرد
ازهواداران جمهوری به بازارهجوم بردند وبا کسبه ای عصرهمان روزعدّه ای 

. که مخالف جمهوری بودند، گالويزشدند وچند تيرششلول دربازارخالی کردند
عاقبت بازاريان بازاررا بسته، آقايان مذکور را کتک شديد زدند وآن عدّۀ معدود 
را دريک لحظه پراکنده ساختندوخود درمسجد شاه اجتماعی کرده، برضدّ 

  !وريّت غوغا راه انداختندجمه
رئيس شهربانی که جوانی خام و عصبانی ومغرور بود،  جمعی  پاسبان  سواره 

  .و  پياده فرستاد، درب  مساجد را بست ومأمورينی در بازار  گماشت
که عصرها وغروبها کسبه و سوداگران برای گزاردن !) يا رسم بود(رسمست  

اشخاص متفّرق  ب که مردم بازاروآن روزعصروغرو. نماز به مسجد می روند
پيشنمازان . برای گزاردن فريضه به مساجد رفتند، درب مساجد را بسته يافتند

آقای  و جمال اصفهانی ونمازگزاران متحيّرشدندوعاقبت مرحوم حاجی آقا
اين واکنشهاپی ! راست کردند ونمازخواندند صف نماز خالصی زاده دربازار

اکثريت . ا قّوت وعظمتی نداشت وخطرناک نبوددرپی به وقوع می پيوست، امّ 
مجلس معتقد بود که باقدرتی که دارد، بمحض آمادگی وحاضرآمدن نصف 

  .بعالوۀ يک نمايندگان، پيشنهاد تغييررژيم را ازمجلس  خواهد گذرانيد
اسفندبراثر سيلی خوردن مدر ّس که روز قبل رخ داده بود، اهالی  ٢٩صبح روز

عامت خالصی زاده  و غيره  به مجلس رفته ، برخالف  بازار دسته دسته به ز
.  جمهوری نطق  کردند و به رئيس مجلس ، آقای مؤتمن الملک، متوّسل  شدند

رئيس مجلس اظهارکرد که هر صنفی يک نفرنماينده  معيّن کند  تا با آنها 
  .صحبت  شود

رئيس درهمين حين، قريب به غروب که چند نفرازاهل عّمامه وکسبه دراتاق  
مجلس نشسته، برضدّ جمهوری گفتگومی کردند، آقای تدّين ازجلسۀ علنی 
برخاسته ، به اتاق مزبور شتافت و بين ايشان با بعضی ازسردسته های مخالف 

  .مشاجره و نزاع سختی درگير شد
روز . موکول گرديد ١٣٠٣فرودين  ٢جلسه آن شب ختم و جلسۀ آينده  به روز
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واکنش جنبش جمهوری خواهان  بود واز قضيّۀ  دّوم حمل جنبش وهيجانی که
. بازارها ودّکانهای شهربسته شد. مجلس ومدّرس نيزقّوت يافته بود، نمودارگرديد

  .ازصبح اين حرکت  محسوس  بود
نمايندگان مجلس که ازقيد تعّهدات خود نسبت به فراکسيون تجدّد شانه خالی کرده 

وآشوب، ازقبل از ظهر دسته دسته  بودند، برای اصالح اوضاع و جلوگيری فتنه 
به مجلس رفته، جمعی راازميان دسته هابرگزيدند که ازآن جمله مرحوم 

مستوفی،مشيرالدوله، مدّرس، بهبهانی،آشتيانی ونويسندۀ اين تاريخ وعدّه ای  
اعضاء اين کميسيون اجالس کردند و پيش ازهر . ديگر، قريب بيست تن، بودند
رستادند که به ايشان بگويم اگرامروز جماعتی  به کار مرا نزد رئيس دولت ف

زيرما   صالح درآنست که ايشان به مجلس تشريف نياورند، مجلس آمدند،
خودمان به اتّفاق رئيس مجلس قراری داريم که مردم را متقاعد ومتفّرق سازيم ؛  

  .آمدن ايشان ممکنست منجربه پيشآمد نا مطلوبی  شود
آقای تهرانی . ب وپيام حضرات را معروض داشتممن خدمت ايشان رسيده، مطل 

هم با اين صالح ) قائم مقام الملک (آقا رضا رفيع . و رضا رفيع هم آنجا بودند
  .انديشی موافقت  کرد

دّوم حمل دستۀ بزرگی ازچاله ميدان  که يکی از محّالت پرجمعيت تهران است، 
سفيدی که روی آنها  به زعامت مرحوم حاج شيخ عبدالحسين خّرازی با بيرقهای 

، حرکت  »ماجمهوری نمی خواهيم«، »اراده، ارادۀ ملّت است«نوشته شده بود 
کرده،جمعی ازروحانيون را با خود برداشته، ازخيابان اسمعيل بّزاز وبازارداخل 
مسجد شاه شدند وهمچنين از ساير کويهای تهران دسته های بزرگ ديگر به آنان 

ن هزارنفر می رسيدو پی در پی ازمردم  شهر به محلق شده، جمعيتی عظيم چندي
آنان می پيوستند ودم بدم برانبوه غوغا افزوده می شد، گرد شد؛  و از راه  بازار 

به طرف بهارستان، اين جمعيت  )خيابان ناصرخسرو(کنار خندق وناصريۀ قديم 
  !عظيم درحرکت آمد

را که عبارت باشد از دراين هنگام  خبررسيد که همۀ مدخلهای ميدان بهارستان  
عليشاه و دوشان تپه  و نظاميه  و کوچه ها را   خيابان پستخانه  و شاه آباد وصفی

پاسبان پياده  وسوار و سپاهی بسته اند وبغير از نمايندگان مجلس کسی  را اجازۀ  
  .گذشتن ورفتن به مجلس نمی دهند

قسمت شده ،  اين خبرمانع  ازحرکت جماعت نشد وازميدان توپخانه به چند 
هرقسمت از طرفی به سوی بهارستان بجنبش درآمدند وازچهار طرف  به ميدان 
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بهارستان ريخته و نظاميان و پاسبانان هم پس از مقاومت بی نتيجه، کوچه دادند 
صحن مجلس پرشد . وسيل  جماعت واردصحن مجلس شورای ملّی گرديد

پخانه و ناصريه  و الله وميدان بهارستان نيزپرشد وهنوزدنبالۀ  جماعت درتو
  !زار فشار  می آورد

ناطقين ازدوسه روزقبل اينجا وآنجا ودرصحن مجلس برضدّ ليدرحزب تجديد  
ولی خيرانديشان به آنها فهماندند  که به . وبعضی نمايندگان  سخنرانی می نمودند

  مشروطيت  لزوم اشخاص نبايدحمله شود،اگرسخنی دارنددرموردقانون اساسی و
اين نصيحت خيرخواهانه موجب شدکه غضب مردم دردّوم حمل نسبت . دبگوين

بعد ازورود به صحن مجلس ، مرحوم  . به اشخاص تاحدّی تسکين يافته باشد
حاج شيخ مهدی سلطان نطق کرد و نمايندگان را بدون ذکر نام اشخاص مخاطب 

تيم مردم جمع شده می گويندما جمهوری نمی خواهيم وراضی  نيس« :ساخته گفت
  ».دستی به قانون اساسی برده  شود

ناطقين ديگر نطقهايی درهمين زمينه کردند ، وبه حمايت قانون اساسی سخن  
يکی دونفر، منجمله آقای اوحدی اصفهانی، برضدّ قانون اساسی  اظهارات .گفتند

قانون اساسی اجازۀ  شراب خوردن به مردم  داده « : آقای اوحدی گفت. کردند
سوای اين دو فقره نه کسی زده  شد و نه به . اينها  را کتک  زدندومردم » !است

  .ضدّ  کسی قصدی به عمل  آمد
درين حين  يکباره ديده شد که جمعی مختصر با َعلَم  و چوب از درمجلس وارد 

و نيزمعلوم  شد رئيس دولت امر ! بر آوردند» زنده باد جمهوری «شدند و فرياد 
ه به مجلس بيايد و آنها هم آمده ، بيرون  مجلس کرده است دو فوج نظامی پياد

اجرای اوامرايشانند؛ وخودشان هم به اتّفاق چند نفراط سياسيون و  مترّصد
  .صاحب  منصبان  به سوی مجلس  می آيند

البتّه ، به قراری  که بعد رئيس دولت اظهارداشت، ايشان مصّمم به آمدن مجلس 
ن توّسط تلفون گفته اند که ما همه در مخابره ايم نبوده اند؛ اّما عدّه ای  ازنمايندگا

  !و اين تلفونها محّرک آمدن ايشان شده است
« عدّه ای قليل جمهوريخواه  که صد نفرهم نبودند ، به  اعتماد رئيس دولت از

بيرون دويده ، بدان طرز که اشاره شد، پيشاپيش سردارسپه  خود را  »  لقانطه
نده  باد جمهوری  بلند  کردند،  ولی از مردم  کتک  به مجلس انداختند و فرياد  ز

ده دقيقه طول نکشيد که سردارسپه شالق  بلندی در . خورده، متواری گرديدند
دست، پهلو به پهلوی ميرزا کريم خان رشتی با عدّۀ همراهان وارد گرديد و تا  
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به   ، تا رسيدمحاذات حوضخانه  آمد، اّما  بزحمت از ميان مردم عبور می کرد
بحبوحۀ جمعيّتی که به سخنرانی ناطقی گوش می دادند و پشتشان به درب  
مجلس و رويشان به سخنگو بود و رئيس دولت را نمی ديدند و از پيش پای 

سردارسپه اينجا با شالقی که دردست داشت، . ايشان برنخاسته، راه ندادند
د، با شمشير اشاره کرد و چند تن  صاحب منصب که بهمراه مشاراليه  بودن

کشيده به مردمی که نشسته بودند حمله  بردند وجمعی سربازنيزبا ته  تفنگ  و 
سر نيزه به زدن  مردم ازسه طرف مشغول  شدند و جماعت را لوله  کرده 

  !روی هم ريختند
بزن بزن شروع  شد؛ جمع سربازمردم را به اطراف پراکنده، ازنردۀ چوبی که 

قسمتی ازنرده خراب شد و  . ، به آنطرف ريختبين باغ وحياط کتابخانه بود
درباغ وحياط کتابخانه وباغ  . جرزهايش که ازآجربود،به روی مردم افتاد

  !بزرگ همه جا بزن بزن بود
غلغله برخاست و دشنام به رئيس دولت . مردم مهيّای دفاع نبودند ، متحيّر  شدند
  !وهتّاکی به وکال از حنجره ها  شنيده شد

وچوب وآجر پاره  و بوته های گل و کلم وغيره  که می پراندند،  سپس با سنگ 
بنای دفاع  را گذاردند  وبه سردار سپه  نيز حمله  کردند و  چندين فقره به سوی 

  !او پاره خشت وآجر و بوتۀ  کلم پرانده  شد
و زد وخورد اّوليه، نويسنده  » جمهوريخواهان « کميسيون مزبوربمحض غلغلۀ  

بمحض رسيدن به پشت پنجره، . ستاد که ازوضعيات مستحضر شومرا بيرون فر
ديدن اوضاع بيرون و ورود رئيس دولت  پشتم را بلرزه آورد و شاهد قضايای  

  .باال خود من بوده ام وازکسی نشينده ام
ديدم که سردارپيش خرند، لب  گلکاريها، که ازآنجا سه پلّه طبقۀ  صحن مجلس  

ودرختها وحوض وقسمت سبزيکاری  باغچه هاوحاشيۀ گلکاری رابا طبقۀ 
مربوط می سازد، ايستاده، شنل آبی به دوش دارد، شيخی معّمم که گويا حاج  
شيخ  مهدی سلطان بود، جلوآمد وچيزی به سردار گفت و به روی اوتف انداخت 
و يکی ازهمراهان سردارسپه ، ميرزا کريم خان ، سيلی به شيخ زد و او را به 

درمقابل حمله وچيزپراندن مردم، سردارسپه . د که ببرندوحبس کنندپاسبانان سپر
مردم گاهی جلومی آمدند و به وکال دشنام می . ازخود دفاع می کرد وخم می شد

دادند ويا حسين می کشيدند و گاهی ازجلو حملۀ سربازان عقب نشسته، به طبقۀ 
  .سبزی کاری پايين می گريختند
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سته نديدم  که رئيس دولت با مردم دست به يخه من اوضاع را وخيم ديدم و شاي 
  .شود

، و »بفرماييد باال « به عجله ازعمارت پايين دويده ، پهلوی ايشان رفتم وگفتم  
درين وقت مرحوم دولت آبادی . رئيس دولت را به طرف سرسرا راهنمايی کردم

سردار سپه . مهم ازپلّه ها پايين می آمد که ما با سردار سپه ازپلّکان باال می رفتي
عاقبت از سرسرا وارد دهليز . متوّحش بود و دنبال رئيس مجلس می گشت

شرقی سرسرا شده ، داخل  اتاق  شرقی گرديد که  به عمارت رئيس که درحياط 
  .ديگر بود، برود

آقای مؤتمن الملک هم پس از ديدن واقعه برخاسته به سوی سرسرا ومجلس می  
هيچکس جزمن و آن دوآنجا نبود، زيرا . رسيدند وسط اتاق شرقی آن دو بهم. آمد

در وسط  اتاق ، رئيس مجلس به رئيس الوزرا . رئيس دولت را ترک نگفته بودم
مثل اينکه ازفرط حالت عصبی او را  نديده    - رسيده، بدون اينکه چيزی بگويد

  .از او رد شد و به من رسيد –باشد 
من آمدم شما را مالقات  ! يس آقای رئ« : آنگاه رئيس الوزراء برگشت وگفت

زدی ؟ اينجا   چرا آمدی؟ چرا مردم را« :رئيس مجلس برگشته،گفت» کنم 
و داخل  » ...االن معلوم می شود. مجلس ملّی است، امر ونهی وادارۀ آن  بامنست

  »!سيد محمود زنگ بزن« :سرسرا شده  گفت
  

  !درنگ ، درنگ، درنگ 
به امرمؤتمن الملک، رئيس مجلس آواز زنگ سيد محمود نظم مجلس، که  

شورای ملّی، برای رفتن نمايندگان به جلسۀ علنی مجلس زده می شد وافتتاح 
فوری جلسه را خبرمی داد، با فرياد يا حسين، يا رسول هللا و دشنام وضّجۀ  

  .مردم  بيرون آميخته و بهت عجيبی نمايندگان  را فرو گرفته بود
ست چرخ  زده ، به طرف چپ پيچيده، رئيس مجلس ازگرد سرسرای طرف را

داخل اتاقی شد که از آنجا به جايگاه  هيئت رئيسه بايد رفت ويکی ازگاالريهای 
  .بزرگ مجلس محسوب می شود

در طرف شمال اين گاالری اتاقی کوچک است که معروف است به اتاق  
اتاق  کميسيون خارجه ودر دورۀ دّوم و سّوم و چهارم و پنجم اين کميسيون درآن 

تشکيل می شده است و يک در به طرف شمال ، رو به باغ  دارد ، و نيز اتاق 
در طرف . بزرگ سه دری که  بازازآن اتاق بوسيلۀ دهليزی به مجلس بايد رفت
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جنوب هم بقرينۀ طرف شمال، اتاقی کوچک است که يک دربه صحن مجلس 
تشکيل می شد  معروف است و جلسات اقليت در آنجا» اتاق مدّرس« دارد وبه 

 ونيزاتاقی بزرگ است جنب او، سه دری و دهليزی به مجلس دارد؛ خوب  در
  !داشته باشيد نظر

ً رئيس آنجا می ايستاد تا. رئيس مجلس وارد گاالری مذکورشد عدّه بحدّ  قاعدتا
حاال رئيس وارد اين  . کافی داخل مجلس شوند، بعد خود اوهم به مجلس می رفت

اعضاء کميسيون نامبرده که قبالً اشاره . رکت می کندگاالری شده، متّصل ح
و بعداز آمدن  سردار  کرده بوديم، دراتاق سه دری رو به شمال نشستته بودند

سپه و بلند  شدن غوغای صحن مجلس، بيرون ريخته بودند و يک يک به صحن 
  .بهارستان  نگاه می کردند که مردم  آنجا به فرياد و فغان مشغول بودند

چرا آمدی وچرا مردم رازدی «:سردارسپه بعدآنکه رئيس  مجلس به اوگفتآقای 
و غيره و پس ازآنکه ديد رئيس متغيّراست وامربباز شدن جلسۀ علنی مجلس » ؟

من برای نجات نمايندگان «:داده است وزنگ درحرکتست، يّکه خورد، وبعدگفت
  .اما رئيس مجلس مسافتی از او دورشده بود» .آمده ام

ه  از صدای زنگ  و پرخاش  مؤتمن الملک  خود را باخت ، ترديد و سردارسپ 
قدری مکث  .  سرگشتگی درسيمای آن مرد خارق العادّه و عجيب پديدار گشت

با شتاب از پلّه ها ی سرسرا .  کرد،  و بيدرنگ خيال غريب به خاطرش  گذشت
ساختن  يرپايين شتافت، سربازان وپليسها راکه هنوز مشغول راندن وزدن ودستگ

بندگان خدا  بودند، امردادکه دست نگاهدارند، و خود با عدّه ای سيد ومعّمم مردم 
متفّرقه که ازسبزيکاری متدّرجاً بيشترآمده رو به سردارسپه جلومی آمدند روبرو 

کيهاهستند؟ شما چه می خواهيد؟ رؤسای  رؤسای شما«گرديد واز آنها پرسيد که 
  ».شما بيايند گفتگو کنيم

    کميسيون وم مستوفی الممالک جمعی ازاعضای مجلس سابق الذکررادراتاقمرح
که شرحش گذشت، نشانيده، ازآقای رئيس مجلس خواهش کرد که امرکند خارجه 

  .سيد محمود زنگ را موقوف کند و مجلس فعالً  بتعويق  بيفتد
ی زشت درهمين حين من ومرحوم  دولت آبادی پايين رفته بوديم که مبادا بازاتّفاق

رؤسای شما « : وقتی رسيديم که رئيس دولت به مردم می گفت. ترواقع  شود
دراين . ماازايشان خواهش کرديم  بيايند باال وبا مردم مواجه نشوند. »کيها هستند

حالت فرياد دشنام واستغاثه وسايرسروصداها که نتيجۀ نفرت وهيجان برضدّ 
رئيس دولت بيدرنگ ازين . شدمجلس ورئيس دولت بود،ازعموم مردم شنيده می 
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  .تقاضا ها استفاده  کرده ، بازگشت وازسرسرا باال آمد
رئيس مجلس که مطلب راحس کرد، رنجيده ، قهرکرد و بطرف عمارت خودش  

که درضلع  شرقی بود رفته ، آنجا هم نماند و با حال عصبی بطرف باغ  شمالی 
  .شتافت و درآخر باغ  تند تند بناکرد قدم زدن 

مرحوم مستوفی و مدّرس .  سردار سپه را به اتاق کميسيون خارجه  آورديم ما
  .ومشيرالدوله وآقايان بهبهانی وآشتيانی آنجا بودند و دورميزی نشسته بودند

) ظاهراً ( مرحوم مستوفی پشت به درشمالی مشرف به باغ، مرحوم مدّرس و  
روبروی مرحوم   آقای آشتيانی طرف چپ اوپشت به مشرق ،مرحوم مشيرالدوله 

مدّرس، سردارسپه زير دست مشيرالدوله ومن با آقا ميرسيداحمد بهبهانی 
گويا درين بين يکی دونفرديگرواردشدند که درست . روبروی مستوفی نشسته ايم

  .بياد ندارم
سردارسپه  که ديد جلسه تشکيل نشد، اطمينان يافت و از ديدن قيافۀ آرام حّضار 

  ) :با تأنی (نشست ، چنين گفتآرام گرفت وبمحض اينکه 
! من قائد هستم، من ناجی هستم! آقای رئيس مجلس نمی خواهند مردم را بشناسند

وکال به من تلفن کردند که اگر نيايی؛ ما را مردم خواهند کشت، من برای نجات  
رئيس مجلس می فرمايند  چرا ! وکال آمدم، يکدسته رشگماسی چه اهميت دارد؟

  !ند  مردم را بشناسندآمدی ،  ميل ندار
درين حين مستوفی الممالک برخاست وبيرون رفت ومشيرالدوله با کمال متانت 

  :چنين گفت
رئيس مجلس شماراخوب می شناسدوما همه  شما را می شناسيم  که قصدتان  

اّمااينکه آقای مؤتمن الملک  -اگرخدا بخواهد –خدمتگزاری به اين مملکت است
جهت بود که رياست مجلس ومحوطه و صحن و باغ   به شما اعتراض کرد ازين

اگرآمدن  .  وکليۀ اين عمارت با ايشان است و دولت حّق مداخله دراين جا  ندارد
شما . شما ضرورت داشت رئيس به شما اّطالع می داد يا ازشما مدد می طلبيد

قبل اينجا اشتباه کرديد که به تلفون يک يا چند نفرتحريک شده، آمديد؛  باآنکه  
ازهمۀ اينها . ازوقت هم به شما پيغام  داده بوديم که آمدن شما صالح نيست

گذشته، بايد  ملتفت باشيد  که مجلس شورای ملّی محلّی است که بايد مورد 
خوب . احترام واعتماد عاّمۀ مردم باشد واينجا را پناهگاه ومأمن خود بدانند

وارد مجلس شديد ، زيرا می  نکرديد که بدون اجازه، برخالف قانون، با اسلحه
مجلس ازخودش گارد .  دانيدکه با اسلحه نبايد وارد مجلس وفضای مجلس شد
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وبرای همين است که دراين مواردهمه محکوم امررئيس  مخصوصی دارد
مجلس بوده، اگر الزم شد  کسی  را بگيرند يا بيرون کنند يا اسلحه بکارببرند، 

 –ايد حق داشته باشد درکارهای مجلس بايد طبق امر رئيس باشد و دولت نب
شما بی سبب مداخله کرديد و بی جهت مردم را . مداخله کند -آنهم  با اسلحه

  .زديد وتوقيف کرديد
شما يادتان هست درکابينۀ من برای اين که مدلّل  بداريم  که مجلس محّل امنی 

صد ق(است، جمعی را که بر خالف خود من و دولت من در مجلس تحّصن کردند
مشيرالدوله موسوی زاده ولنکرانی وجماعتی بود که مدّتها درمجلس متحّصن  

، درباطن  تشويق کرديم  که از طرف  مجلس از آنها  پذيرايی بعمل آيد تا )بودند
ديگران بدانند که مجلس می  تواند مورد اعتماد و محّل پناه  جستن خلق واقع 

اگر ما اينجا را هم مثل حضرت  .شود و ديگر به سفارتخانه ها متحّصن نشوند
وسايرنقاط  بی احترام و بی اعتبار کنيم، مردم جای ديگری  را برای  پناه  خود 

. وظيفۀ ما اين بوده و هست  که احترام مجلس محفوظ بماند. پيدا  خواهند کرد
  .مراد رئيس مجلس نيزهمين است ، واّال مقام شما را کسی انکار ندارد

  .فتمرحوم مدّرس هيچ نگ
باقی  آقايان هم مطالبی  در ضررو زيان  اين حرکت  گفتند و اظهار شد که  ما  

هرکس به شما گفته . ابداً کسی درخطر نبود. خود اين غائله را می خوانبانديم
  .است که وکال درخطرند ، از روی عمد و غرض يا از جهل گفته است

که تلفون کرده بودند نيز ونام آنها را » چند بارتلفون کردند« : سردارسپه گفت
گفت و معلوم شد که چند  نفرازآقايانی که در جمهوری طلبی جدّی  داشته اند،  

  !متوّحش شده و ايشان  را به آمدن و راندن مردم تحريک کرده بودند
آقايان اجازه  » :در اين  بينها مستوفی الممالک برگشت، وداخل اتاق شد وگفت

په  با اقای رئيس مجلس که در آن اتاق  تشريف می دهند که من وآقای سردار س
  .سردارسپه را برداشته، به اتاق مقابل رفتند» دارند، قدری صحبت کنيم؟

  
  چه برسر مردم گذشته بود؟  

سربازمردم را به قصد کشت زده بود وچون مردم نمی رفتند و بازهجوم می 
مدّت يک . وح شدندبنابراين اين عدّۀ  زيادی مجر. آوردند،  ضربات متواترميشد

ساعت و نيم اين زدن وبستن دوام داشت وازدم درمجلس در ميان غلغلۀ مردم ، 
کوچه ای بوسيلۀ پليس تا دم کالنتری ميدان مجلس، که پنجاه قدم  فاصله است ، 
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بازشده بود وهرکس را پليس تشخيص می داد که بايد دستگيرشود، از داخل 
ه کالنتری وازآنجا به شهربانی برده مجلس دستگيرکرده ، از کوچۀ مزبور ب

  .زندانی می کردند
همۀ  معاريف ازاصناف و تّجار و کسبه  ومردم معّمم را که می گفتند متجاوز 

بعالوه، اتاقها وصحن کالنتری دواز بازداشتی . ازسيصد نفربودند، زندانی کردند
  .و توقيف شده پرشده بود

اّما چون رسيدگی و . ی شده اندگفته شد که چهل تن مرده اند وصدها نفرزخم
محاکمه ای بعمل نيامد،  حقيقت اين امردرست معلوم نشد که عدۀ کشته و زخمی  

  .چه بوده است
در تمام اين هنگامه، جمعی ازعلما دراتاق رئيس مجلس نشسته بودند، و بعد  

ازآنکه افتتاح جلسه را آقايان صالح ندانستند وسردارسپه وموتمن الملک را هم 
توفی الممالک مالقات داد، قرارشدکه مردم  را رها  کنند جمهوری هم اظهار مس

  .بی طرفی کردو وعده دادکه از قضايا که بخالف ميل مردم است، جلوگيری کند
و متعرض کسی نشوند؛ رؤسای اصناف ومعاريفی که درکالنتری توقيف بودند، 

  . نشستندآزاد شده ، به مجلس  آمدند و دراتاقی که علما بودند ، 
مخصوصاً . باتّفاق  وارد اتاق شدند)  سردارسپه( رئيس مجلس و رئيس الوزرا

پس از ورود ، نسبت .  سردار سپه  آمده بود  که ازعلما واصناف عذربخواهد
مع ذالک  ايشان از اين پيشامد عذر خواسته  . به مشاراليه تعارفی بعمل نيامد

وعده  داد که  از اين قضايا که و درباب  جمهوری هم اظهاربی طرفی کرد و 
  .بخالف  ميل مردم  است ،  جلوگيری کند

ولی . غوغا راه خانۀ خود را گرفت، محّالت خلوت شد . شب بر سردست آمد
 و ساير درصحن مجلس فّراشان وسرايداران خرواری کفش وکاله وعصا

متعلّق به کفشها و کالهها  . همۀ کفشها کهنه بود . اسبابهای خلق را گرد آوردند
  .مردم طبقۀ سّوم بود و قرارشد صاحبان آنها آمده ، کفش و کاله خود را بردارند

  
  اکثريت  چه شد؟! جمهوری به کجا انجاميد ؟  

  
دّوم حمل ، پس از آنکه درتهران تظاهرات جمهوری طلبانه شروع  شد،  قبل از 

، (!) شاپوبرسردرخيابانهای پاريس « درجرايد عموماً بر ضدّ احمد شاه واينکه 
جواهرات  سلطنتی  را در « ويا » !دست به دست معشوقه اش داده، راه می رود
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از واليات هم تلگرافاتی می . وغيره بد می گفتند» !فرنگ بفروش می رساند
رسيد که مردم جمهوری می خواهند وچنانکه قبالًگفتيم ، تا قبل ازدّوم حمل مردم  

مسئله ايست ، شايد شعورمخفی عمومی که مبهوت  بودند، و نمی دانستند چه 
هميشه جنبۀ محافظه کاری دارد، به اکثريت مردم می فهماند که نبايد اين زمزمه 

ازطرف درباريان نيزتبليغات ضعيفی برضدّ جمهوری بعمل .ساده وعادی باشد
می آمد، ولی عامل مهيجی که شعورمخفی وتبليغات ضعيف دربار را قّوت  

  .و پيشرفت جمهوری طبيعی بنظر می رسيددهد،  درکار نبود 
نهضت عمومی « عنوان « ، در زير ١٣٠٢حوت  ٢٧روزنامۀ ايران در تاريخ  

  :مقاله ای نوشت و منجمله چنين گفت» 
ً عاّمۀ ملّت ايران را درهمۀ اياالت و  واليات به  موضوع جمهوريت تدريجا

؛  از قسمتی ...ميده هيجان آورده و روح جديدی از نشاط درجسد افسردۀ اهالی د
از شهرها تقاضای مخابرات حضوری  گرديده و اين دوسه روزه وکالی واليات 
مزبوره همه روزه به تلگرافخانه رفته، باموّکلين خودسئوال وجواب می 

در تهران نيزجمع کثيری همآ واز شده ونمايندگان خود را به مجلس » ...کردند
ه قبل ازعيد پارلمان تصميم قطعی خود شورای ملّی فرستادند و تقاضا کردند ک

  ...را اتّخاذکرده وبيش ازين اسباب تشويش اذهان ومعّطلی وبيکاری مردم نگردد
بعضی می گفتند مجلس حق ندارددرخصوص رژيم مملکت وتغيير قانون اساسی 

« رژيم هستند، الاقل بايد  عملی انجام دهد وهرگاه براستی مردم خواهان تغيير
، يعنی برای تغيير سازمان اساسی کشور وقانون اساسی ازعاّمۀ شود» رفراندوم

ملّت بايد رأی گرفته شود و يا قبل از آنکه انتخابات شروع شود، بايد  از طرف 
. دولت اعالن شود که وکالی ملّت بايدباحّق مداخله درقانون اساسی انتخاب شوند

  .همۀ  طبقۀ  اّول و رجال صاحب اين عقيده  بودند
يدبقدری عجول بودند که همين تظاهرات را برای فهميدن عقايد عمومی ولی جرا

چنانکه  درهمان مقاله، ايران  . معتقد نبودند» رفراندوم« کافی می شمردند و به
  :نوشت

ً اين نوع قضايا، مجلس آراء ّملت را درنظرمی گيرد، بعضی مطابق   عموما
سآله در صورتی است که اصول عمومی، رفراندم  را الزم می دانند؛ ولی اين م

دريک موضوع بين افراد ملّت اختالف باشد و دراطراف قضيّه عقايد متشتتی 
موضوع جمهوريت اينطورنيست . ظاهر شود واکثريت آراء ملّت معلوم نباشد

همه يک . وتاکنون نه درمرکز ونه درواليات صوت مخالفی شنيده نشده است
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توان اين عقيده را که جنوبی  و  صدا دارند ويک عقيده اظهارمی کنند و نمی
شمالی بدون مواضعه واّطالع  از منويات يکديگراظهارمی دارند، مبنی بر 

اکثريت که در دست فراکسيون تجدّد ...اساسی  غير از عقيدۀ عموم تصّور کرد
اکثريتی  ١٣٠٣بود بقدری بخود اعتماد داشت که می خواست قبل ازعيد نوروز 

رنيدن اعتبارنامه آماده  کند واعتبارنامه های  اقليت  را ازهمفکران خودرا با گذا
که مدّرس وآشتيانی ورفقای ديگراو بودند  يا رد کند، يا به کميسيون تحقيق 
محّول دارد ؛  زيرا قبل از وقت، دولت سردار سپه اين معنی را پيش بينی کرده 

کن و « اب بدين طريق که در نتيجۀ  شکاياتی که جرايد دراغتشاش  انتخ. بود
دليه جمعی را توقيف و بازجويی عمربوط به انتخاب تهران کرده بودند،» سولقان

کرده بود و دوسيۀ  بزرگی  که داللت بر فساد انتخابات  کن وسولقان بود ترتيت  
اّما شعبه های پارلمانی،  . داده و آن پرونده در وزارت دادگستری آماده ومهيّابود

ش داوربود، به اين پرونده  اهميت نداده بودند، مخصوصاً شعبۀ ششم که مخبر
زيرا آراء زيادی درکن و سولقان  داده نشده بود که دراکثريّت آراء تهران تأثير 

  .ببخشيد
اسفند، آقای تدّين با اعتبار نامۀ آقای  اشتيانی مخالف کرد و  ٢۶اّما در جلسۀ  

و پيشنهاد کرد که  همان ماه عنوان نمود ٢٩حکايت پروندۀ مذکور را در جلسۀ 
کميسيون تحقيقی تشکيل گردد که به اين دوسيه  که مربوط به انتخابات تهران 

  ».مخالفت من از نقطه نظر جنايی است« : است رسيدگی نمايد ودرخاتمه گفت
اگر چه ما اين قسمت را بطورمختصر درفصول پيشين ذکرکرديم ،  لکن برای  

خواهيد  مطلب  را درز بگيريد  وتاريخ  آنکه به ما اعتراض  نشود که  شما می
را سرو دست شکسته بنويسيد، ما عين واقعه را برطبق آنچه در روزنامۀ  ايران 

نوشته شده ) که يکی از جرايد اکثريت وهوادار جمهوری وحزب تجدّد بود( 
است ، بارديگر نقل می کنيم و يک شهادت تاريخی هم از خود برای مقدّمۀ  فهم  

وآن اينست که اکثريت مصّمم بود اعتبار نامۀ مرحوم مدّرس آوريم قضايا  می 
و آشتيانی و بهبهانی، وکالی تهران، را تحقيقاً واگر شد چند تن ديگررا هم رد 

ليدرحزب تجّدد به خودمن گفت، يعنی شورکرد که چطوراست اگرما  ( کند 
شکال  کار را من ا  مدّرس و اشتيانی و چند وکيل تهران را از مجلس رد کنيم ؟

واين معنی را متّکی به دوسيۀ کن وسولقان .) برايش شرح دادم ، ولی متقاعد نشد
بالخصوص با آنهمه  –سولقان –وغيره می کردند و پيگيری عدليه درقضيۀ کن

دليل روشن  - افتضاحاتی که درانتخابات ايران ازطرف دولت وقت رخ داده بود
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تصميم سابقۀ دوسه ماهه داشت و يکی   در واقع  بايد گفت اين. اين مطلب  بود
  .از اشتباهات  بزرگ  حزب تجدّد بشمار می رفت

اينست خالصه و قسمت متّمم آن جلسه  که آتش  جنگ را يک مرتبه  در مجلس   
  :بيرون مشتعل  کرد

آقای مدّرس بعد از تعقيب و جدّ کردن آقای تدّين درارجاع دوسيۀ آشتيانی و  
ون  تحقيق خاص و نسبت جنبۀ جزايی دادن، از جمله  وکالی تهران به کميسي

تهديد وتطميع وغيره ، پشت تريبون رفته ، پس از دفاع از پروندۀ  انتخابات 
آشتيانی  و اينکه  برفرض وضع کردن آرائ کن و سولقان ازمجموع  آراء  باز 

  : آشتيانی  صاحب  اکثريت ، چنين گفت
  ه آقای مخبر فرمودند که الحّق و االنصافکافی ک  من خيال ميکردم بعد ازبيانات

جهت هرچه ميفرمايند ما بايد   چون سررشته از مطالب قانونی دارند ازين
متأّسفانه آقای تدّين يک   ديگر هيچگونه صحبت هم باقی نماند ليکن  تصديق کنيم

جنگ . »واّن الحرب اولها کالم« ميتوانم عرض کنم   اظهاراتی فرمودند که
  !مجلس  ميخواهند بيندازند توی بيرونی را

  . اشتباه ميکنيد-تدّين
 .اشتباه نميکنم-مدّرس

 .حرفتانرا پس بگيريد -تديّن
بيندازيد و من   شما ميخواهيد جنگ بيرون را توی مجلس.پس نميگيرم-مدّرس

 ..حاضر نيستم
 چه جنگی؟-تدّين

دوسيه   تنها مسئله انتخابات تهران نيست تهران يک.حاال عرض ميکنم -مدّرس
 ...دارد
 .به خودتان هم ميرسد -تدّين

بيرونی   برسد بنده و آشتيانی وصد امثال بنده وآشتيانی فدای اين جنگهای -مدّرس
 ..بنده همانم که در مقابل شما مخالفت با قرارداد کردم.ميشويم

 .حرف خصوصی نزن.عبد العظيم رفتيد  شما همان هستيد که به حضرت -تدّين
 ..وصی را شما ميزنيدحرف خص -مدّرس

داری در مجلس مذاکره ميکنی من حاضر   مطالب خصوصی را چه حق -تدّين
 .نيستم اينها را بشنوم

 .درين موقع  صدای زنگ  رئيس  مداومت  داشت
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: دم درب خروج ايستاده وصدا کردند. آقای تدّين برخاسته، خواستند خارج شوند 
درينموقع آقايان اکثريت برخاسته،  »د؟باشماهستم،بازنشسته اي! فراکسيون تجدّد«

 ٢٩شعيان، ١٣، موّرخۀ ١۵۶۶روزنامۀ ايران شماره .( خارج شدند
به وقوع تشنجات سياسی ودر بيرون وقايع سيلی و ) ، منطبعۀ تهران١٣٠٢حوت

  .پيوست
بعد از داستان  دّوم حمل و وقايع  مذکور ، اکثريت  مجلس  از قبضۀ  حزب  

( نستند که جمهوری مخالف دارد واکثريت مردم تهران تجدّد بيرون آمد و دا
با اين جمهوری مخالف می ) طبقۀ اّول، قسمتی ازطبقۀ  دّوم و تمام طبقۀ سّوم 

صحبت رفراندوم وجمهوری تقريباً  همه از . اينجا يکمرتبه ورق برگشت! باشند
فراکسيون تجديد زمام اکثريت را . بين رفت، واکثريت مجلس متزلزل شد

اعتبارنامۀ . ست داشت ومی خواست اقليت راازمجلس ردکند،به زمين خورددرد
افراد اقليت همه قبول شد و درعوض ، اعتبارنامۀ  چند تن از اکثريت  را رد 
کردند و چنانکه  بيايد ، ازطرف سردارسپه  اليحه ای برضدّ جمهوری انتشار 

    ) ۶(» .يافت و اين صحبت ازبين رفت
  :می نويسد  جلد سّوم –» شرح زندگانی من « کتاب  عبدهللا مستوفی در 

 قم از تهران یعلما بعنوان را ليذ تلگراف روز، چند از بعد هم علما انيآقا
  :فرستادند

  ازقم اعالم یعلما
  
 تجار و انياع طبقات و اسالم، حجج مستطابان جنابان -ميالرح الرحمن ّ  بسم«
 ت،يجمهور ليتشك در چون،. داتهمييتأ دامت رانيا ملت قاطبه و اصناف، و

 مملكت نيا اتيمقتض با و نبود عموم یمرض كه بود، شده یاظهارات یبعض
 دامت الوزراء سيرئ یآقا اشرف حضرت تشرف موقع در لهذا نداشت، مناسبت
 اظهارات الغاء و عنوان، نيا نقض قم، مانياال بدار موادعه یبرا شوكته،

 ّ  انشاء. فرمودند اجابت و م،يشد خواستار دبال بتمام آنرا اعالن و مذكوره،
  .ندينما تشكر كامال تيعنا نيا از و بدانند، را نعمت نيا قدر عموما ،یتعال

 
 االحقر - ینينائ  یغرو حسن دمحم االحقر -یاالصفهان یالموسو االحقرابوالحسن

  . یحائر ميالكر عبد
 قم ميمق یعلما تلگراف ودوج با بود، ها سوخته قبا خنده بمنزله كه هيانيب نيا
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 ضمنها نيا در. نكرد متقاعد را یجمهور ضد نهضت سران و نگرفت، را یجائ
 از بعد البته شاه، احمد سلطان. ديرس سيبپار یجمهور با مردم تيضد خبر

 بمجلس هم یتلگراف وزراء، استير از سپه سردار بعزل دائر یتلگراف مخابره
 سردار چون و خواست د،يجد الوزراء سيرئ نييتع یبرا را تياكثر ليتما كرده،

 برودهن كرده، تعرض دارد، شيتشو باو ليتما اظهار از تياكثر كه دانست سپه
 .رفت بود كرده یداريخر تازه كه یملك

 روزنامه در ،یدشت یآقا.افتادند وجوش بجنب سردارسپه طرفداران آنروز یفردا
 ،یرانيا شجاعت و یدانگمر روح ونمونه وطن، پدر«را سپه سردار سرخ، شفق

 احترام موضوع و ران،يا یتوانا افشار،وقائد ونادرشاه بابكان رياردش نيوجانش
 تيمعبود درجه تا را او مقام دانسته، »ديجد وموجدنظام رنجبر، طبقات شيستا و

 نبود، یزيچ یريگ كناره جزتظاهردر كه برودهن، او رفتن یبرا برده، باال
 برود سپه سردار« كه سؤال نيبعدازا باالخره، و اختهاند راه اديز یخوان روضه

 ندادن وبرضا«ترسانده، قشون زهيبسرن را مردم».. اوبشود؟ نيجانش یك كه
 دهند، ینم واجازه دارند، یم دوست را خود سيرئ كه ران،يا ديرش صاحبمنصبان

 .بود كرده ختم را خود مقاله »شود، دچار سپه سردار بفقدان رانيا كه
 یقلمفرسائ تعرض نيا دراطراف حدود، نيطرفداراوهم،درهم یها نامهرروزيسا
 .كردند یاديز
 راجع ،یا صفحه چند تلگرافات شمال، و جنوب و غرب و شرق سرلشگران از

 و ینظام یبلوا تشر و) ؟( یخارج شده كيتحر یوكال رفتار از انزجار و بتنفر
 طرفدار ديجرا و گ،جن وزارت و بمجلس ه،يما مغزو یب یحرفها نيازا كمشتي

 خواننده البته. پرداختند آنها بانتشار جان و دل از هم ها روزنامه نيا كه ديرس
 دهد یم اجازه زيعز
 تر، هيما یب و تر، زننده كه هم، ارشد افسران دفعه نيا تلگرافات نيع آوردن از كه
 یحد ات را، خود اناتيب دفعه آن اگر. مينما یخوددار است، دفعه آن تلگرافات از
 خود یبستگ ،یپوش پرده چيه بدون دفعه نيدرا بودند، كرده یمتك یعموم نفع بر
 پرست یاجنب یمشت را سپه سردار مخالف یوكال داشته، اعالم خود سيبرئ را
! بودند كرده نييتع وقت خود ماتمياولت یبرا ساعت هشت و چهل و ،یمعرف) ؟(

 سردار یدور موجب كهيكالئو بسر خود یقوا با برنگردد، سپه سردار اگر كه
 یها نغمه نيا از كه را، تهران شهر اي! ختير خواهند اند، شده كار از سپه

 خود یانتقادها چون و!! كرد خواهند عام قتل كنديم كوك آنها سيرئ ليم مخالف
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  .پردازمينم آن تكرار به ام، كرده نهيزم نيا در سابقا را
  

   سردارسپه مركزضد اي مدرس
 

 مدرس یجمهور ضد نهضت نيا االسباب ام كه دارد توجه زيعز دهخوانن البته
 یعموم تيضد جنبان سلسله هم، باز ،یجمهور كردن دفن و كفن از بعد و بوده،

 و كرده سپه سردار ضد افكار مركز را خود كه اوست و مدرس، سپه سردار با
 دهش خطرناك كشور یبرا واقعا كه را یخودسر نيا شهير ديبا كه است معتقد

 .رساند خود یبآزاد را مردم و وزراء و شاه و كند، بود
 دكتر و الممالك یمستوف و رالدولهيمش مانند یا عده البته هم، وكال انيم در

 و یعمل رشادت یول كنند،يم فكر مدرس مثل كه هستند یگريد یجمع و مصدق
 از یريجلوگ ليقب از هم، یگريد افكار آنها. ستين ديس بقدر آنها كار وسائل
 بموجب مدرس كه دارند وعامه، ینظام قوه انيم شقاق و فساد ديتول و یزيخونر

 هركار و هرچه كه است مند دهيعق و بدور، افكار نيا از ،ینيد و یمذهب ماتيتعل
 یبرا شد، صيتشخ مصلحت مطابق بآن اقدام و آمد، بشمار الزم جامعه یبرا كه

. شمرد یمهم زيچ دينبا را ليقل یزحمتها و رنج نيا ر،يكث ريخ آن آوردن بدست
 او با بودند، دهيهمعق او با كه همانطور نفوذ، اهل از گريد نفر سه دو اگر ديشا

 برانداختن عهده از ،ینظام یتشرها نيا همه با شدند، یم هم رفتار هم و همكار
 .آمد یبرم سپه سردار قدرت

 او با بتواند نيتد دمحم ديس كه نبود، یكس مدرس گريد روزها نيا هرحال در
 تازه كهي د،يس نوقتيدرا بلكه كند، یكار چك را او السلطنه اءياح اي خشونت،

 اصل در كه بخصوص. كردنديم یرويپ ازاو وعامه شده، سپه سردار ضد دانيم
 چنانكه. بود اوشده بينص یابيكام هم یجمهور برانداختن یعني موضوع،
 شرفتيپ جز كه مرد، نيا یخالقا رشادت و شهامت از هم سپه سردار طرفداران

 یليخ كرد،ينم شهياند زيچ چيه از و نداشت، یطلب جاه چگونهيه خود، دهيعق دادن
 .كردنديم هم یاقدامات او فكر طرز دادن رييتغ یبرا و بوده، شيتشو در
 یا مصاحبه نقل شود، واقف مدرس ینروزهايا افكار زازيعز خواننده نكهيا یبرا
  .ستين مورديب است، افتاده اتفاق اميا نيهم در م،مرحو آن و من نيب كه
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  پرمغز مدرس  یحرفها

ود ب یكارچاق یستها هم، براياليمعلوم است، سوس ت خ په در نوب ردار س ل يم یس
ذاكرات  یكيدر . نكشد ینازكتر ینبودند كه مدرس را آرام كنند، تا كاربجاها ازم

د راف ض ودم، در اط ديسران حزب، كه منهم حاضر ب ردار ت م ادن س رس، وافت
ا په و نت رايس ركس چ یج آن ب ور، ه ه بيم یزيكش ت، و البت ب يگف تر، جان ش

ديرا گنده م یآمد احتمال شين پيمضرا ود ی، حتیهمگ یول. كردن د ب نهم معتق م يم
اجربزه از بيف است، ايكه ح ال ب رودين مرد فع ا. ن ب ابقه یحزب یرفق ون س ، چ

حبتشنهاد يدانستند، بمن پ یمرا با مدرس م ا او ص ا یكردند، بروم و ب دارم، ش د يب
 .از شدت مخالفت او كاسته شود

 مدرس دراطاق خود نشسته، چند. د رفتميآنروز، بمنزل س یبعدازظهر فردا
توانستم در يداشتم، و نم یا نزد اوبودند، منهم بعدازظهردراداره محاكمه ینفر

ازمبادله سالم بآقا اط، بعد يح یاز تو. بشوم یه مجلس منتظر وقت مناسبتريحاش
در  یم، باهم قدريآيرون ميد بزرگوارگفت االن بيس. دارم یگفتم من بشما عرض

 .ميزنياط قدم ميح
وآمد  ن رفتياز باال بپائ یكدو باريآنجا نبود، رفته  یاط كه كسيگرحيمن بسمت د

 .تعارفات معمول، وارد مقصود شدم یپس از ط. ديد رسيكردم، س
 باشد؟ ین اندازه اقدام كافيمتنبه شدن سردار سپه ا ید، برايكنيتصور نم: باو گفتم
ن شش يگفتم در ا! است وزراء كوتاه شوديد المحاله دستش از ريبا! ريگفت خ

 یليش خوب كار كرده، و قدرت و عظمت قشون را خياست وزرايهفت ماهه ر
مانده هم وصول شده، و  عقب یاتهاي، مالیاد نموده، و بواسطه قدرت نظاميز

ن كشور ير آنرا مدتهاست در اياند، كه نظ دا كردهيپ یعظم واعتبار یر دولتيدوا
ن برود، يت از بيارو وحدت ومركزين قدرت واختيف است ايده است، حيند یكس

امروز، بواسطه قدرت و . ن آن بشوديسابق، جانش یها تيومرج وضد وهرج
سمت از كارها درهر ق یمين مرد و مركز گرفتن حكم دولت، هرتصميمواظبت ا

شود حكام وعمال ازاو مالحظه دارند، يماند و فورا اجرا ميكاغذ نم یرند، رويبگ
در  یشود، و نظم ونسق حسابيواگذارنم یبند و سرهم یاعتنائ یو ب یديكارها بالق

 ...كار آمده است 
بچه صاحبخانه را گرفت،  ینكه پايسگ هرقدر هم خوب باشد هم«: د گفتيس
 ».رونش كرديد از خانه بيد، و باخوريگر بدرد نميد
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ه، كه من يقض یحل یلهاي، تمام دلیك ضرب المثل دهاتين مرد نطاق، با يدم، ايد
م، گفته و نگفته همه را از يفزايبر آن ب یال داشتم بازهم مقداريآورده بودم، و خ

 یوس نشدم، و از راه نقضيمن مأ یول! ختيهم ريه خراب كرده، و رويپا
 :نبال كرده، گفتممقصود خود را د

تكو هنوز چشم طمعش يدارد؟ سم یرون كردن او چه زحماتيد كه بيفرمائيتوجه م
، هر روز از خاك یدولت یاز كردستان برداشته نشده، و با وجود عده و عده قوا

ن يكه بواسطه قدرت اياشرار. ران در تك و تاز استيكردستان عراق بخاك ا
. اند ه شرارت را از دست ندادهيشه وماياند هنوز ر جا ساكت شده مرد درهمه

اد يمترصد وقت مناسبند، ز یكه مثل مار زخم یهائ هنوزهم در لرستان سرجنبان
 .ميا م، كه هنوز دست بآنها نزدهيدار یاديز یهستند و اجماال ما كارها

ز يچ ث مواظب همهيكنفر،كه از هرحين يما جزبا. گذرديست سال ازمشروطه ميب
ن جرم از ين سگ را بايبرفرض، بقول شما ا. ميا چ برنخوردهيجا هست، ه و همه

 یها ن نغمهيم؟ از همه گذشته، با اياو بگذار یم جايرا دار یم، كيخانه راند
گر دستور يكديرسد، و بيكه از قشون جنوب و شمال و شرق و غرب م یوحش

 یكه باق یزيم كرد؟ چيكنند، چه خواه یگر را اغوا ميو همد. دهند یتمرد م
ا يفتد، يراه ب ینها دو دسته شوند، و جنگ داخليك كار است، كه اين يم، هميدار

د مجال نداد يس... ر پا كنند، و يهمه باهم متحد شوند و ملت را با اسلحه خودش ز
ن جهت يبهم: اورم، حرف مرا قطع كرده گفتيخود را ب یادله نقض یكه من باق

آخر آدم «فساد را هرچه زودتر كند ن يشه ايد ريام كه با است كه من معتقد شده
!! اودرامان باشد؟ یريگياغيبسپرد، واز یكيست تا سواردست يد جرأت بكند بيبا

المحاله از . د سرشب ببرديراكه دم صبح شغال خواهد برد، بگذار یمرغ
 »!!ديا تا صبح خودتان را راحت كرده یكش كيكش

ن يدرا یوطرزفكرش بقدر كال است، ومنطقين امركامال راديد درايدانستم كه س
باهم .ش برنخواهدگشتيازمنظوراصل یانينه قوت گرفته است،كه باهربيزم

ازهم جدا  یوبعدازصرف چا خت،يمن ر یبرا یك استكان چاي.ميباطاق آمد
 .ميشد
نطور فكر يكنفر اين يعقد، فقط اووارباب حل  یان اشخاص صاحب رأيازم

بود، كه من بمدرس  یو نقض یحل یزهايآنها از قماش همان چ یكردوافكارباقيم
 .گفته بودم

انه افتادند، سردار سپه را بشهر يش ميراندين خيدو روزمصلح یكيچنانكه بعد از
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جاد ين اين طرفيب یاميعهد گذاشته، و التين او و وليب یآوردند و قرار و مدارهائ
، ها هم بود ه الملهي، كه شامل آراء وجیت نود و دو رأيكردند، ومجلس باكثر
س الوزراء شد، و قدرت از كف داده يل كرده، و مجددا رئينسبت باو، اظهار تما
  .را مجددا بدست آورد

   نه مجدد سردار سپهيكاب
كرده،  ی، بمجلس معرف١٣٠٣ن يفرورد ٢۴د خود را در، ينه جديسردار سپه كاب
 .مشغول كار شد

ا از وزارت رزيمان مياز جمله سل. بعمل آمد یراتيينه تغين كابيدر افراد ا
 اوقاف ر معارف ويصادق صادق وز یمعارف بركنارومستشارالدوله، جناب آقا

 عامه فوائد ليكف) حكمت نيالد نظام( مشارالدوله، هم، عزالممالك یبجا. شد
 و پست ريوز خان، اريخدا یبجا ،)یانصار محمود( اقتدار، ريام. ديگرد یمعرف

 وشرح ،)محمودجم( رالملك،يمد و ،)یفروغ یعل دمحم( گشت،ذكاءالملك، تلگراف
 بوزارت ،)ايرنيپ ابوالحسن( معاضدالسلطنه۶٠۶: ص ،٣ ج متن من، یزندگان

 در داخله، بكفالت ل،يصوراسراف خان قاسم رزايوم ه،يوعدل ه،يومال خارجه،
 افزوده وزارت مقام ندهيآ یداهايبركاند گريدونفرد ن،يبنابرا. ماندند یباق نهيكاب

  )٧(.گشت
    

   :ت و مآخذوضيحات
صص   -عّطار  –انتشارات  – جلد چهارم» حيات يحيی«يحيی دولت آبادی -   ١  

٢٩٨ – ٣٠١   
– ١٣٧٧  - چاپ چهارم  –جلد سّوم  –» شرح زندگانی من «عبدهللا مستوفی  - ٢
       ۵٣۶ – ۵٧۵انتشارات زّوار   صص   

يخ نصرهللا سيف پور فاطمی، آينه عبرت، خاطرات و رويدادهای تار -  ٣
   ٣٣٨ – ٣۴٠صص   –   ١٣٧٠ايران، لندن، جبهه ملّيون ايران،  معاصر 

- جلد دّوم  » تاريخ مختصر احزاب سياسی«محّمد تقی ملك الشعرا بهار  - ۴
   ٢٧ – ٣٩صص   –   ١٣۶٣-امير كبير: ناشر  
جلسۀ   –نگاه  کنيد  به مشروح مذاکرات مجلس  پنجم  شورای  ملّی (   – ۵  

     ١٣٠٢  حوت  ٢۵شنبه  روز  -چهارم 
 –جلد دّوم  » تاريخ مختصر احزاب سياسی«محّمد تقی ملك الشعرا بهار  - ۶ 

  ٣٩ – ۵٨صص 
   ۶٠١ – ٠۶صص  –جلد سّوم  –» شرح زندگانی من «عبدهللا مستوفی  - ٧
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 فصل پنجم 

 
 زوال سلطنت قاجارها   

   
با استناد  به »  وی از قاجاربه پهل« محّمد قلی مجد  پژوهشگر ايرانی در کتاب 

علل سقوط حکومت مشيرالدوله و صدارت  » اسناد وزارت امورخارجه آمريکا«
سفر شاه ازهمه « :کرنفلد می افزايد : رضا خان را اينگونه بررسی می کند

براساس اخبار موثّقی    ]  بايد بگويم        [ در واقع. بيشتررضا خان  را خوشحال کرد
کشور را ترک کند تا با     درپی اين است که وليعهد نيز  که به من رسيده است او

ها به اين    روس  شّکی نيست که . استفاده ازاين فرصت خود را نايب السلطنه کند
رسيدن  «  :اّما دوران سلطنت قاجارها به سرآمده بود» .قضيه تن نداده ومخالفند

درصدد است سلطنت وی . وزرا پايان آمال وآرزوی رضا خان نيست    به رياست 
به شاهنشاهی قانونی تبديل کند؛  البتّه اين کاربه    رسمی کنونی خود را  غير

سلطنتی  نيز متوّجه شده است که به    خانوادۀ .  خواهد شد همين زودی انجام 
عموی  ،همچنين ساالر السطانوليعهد و. است رسيده  خود روزهای پايان عمر

 مسير    شاه درI) (» .سلۀ قاجارنيزمحکوم به فناستشاه، صراحتاًبه من گفتندکه سل
کميسرعالی فرانسه با  .به بيروت رسيد١٩٢٣نوامبر١٣در سفرخودبه اروپا،

مقامات  به من خبر رسيد که « : شام، ازاعليحضرت پذيرايی کرد   برپايی ضيافت 
بل، عبورشاه ازاين کشورنکردند اّما درمقا   انگليسی دربغداد توّجه چندانی به 

گمان ميرودکه    . به شدّت مراقب عبورکاروان شاه ايران بودند فرانسوی ها 
ايران اهداف مهّمی رادراين کشوردنبال  فرانسوی ها با توّجه به اوضاع کنونی 

به ] نتوزيرمختار ايران درواشنگ ،عالء١٩٣٣نوامبر١٠درII) (».کنند   می 
کرد تصويری زيبا  يدار تالش اودراين د. مراجعه کرد   وزارت خارجۀ آمريکا 

مطلوبی  مختارپرسيد که آيا گزارش نا   وزير« :خوب ازاوضاع  ايران ارائه دهد
لحظه ما هيچ گزارش تازه    ازاوضاع ايران داشته ايم؟ وقتی جواب شنيد که تا آن 

ً گزارش های اطمينان بخشی  ای  ازتهران    ازتهران نداشته ايم، گفت که شخصا
هيچ را بطه ای ميان نخست وزيری رضاخان    ]  عالء گفت    [  است  دريافت کرده

نخست وزيری سردارسپه  تصميم  شاه مدّتها قبل از نيست؛ و شاه به اروپا   وسفر
رضاخان اعالميه ای  ١٩٢٣نوامبر  ١٢درIII)  (» .گرفته بود   به خروج ازکشور
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چيزاز اين بدترنيست  يچ کشورمستقل ه   همه  می دانند  که دريک « : صادر کرد
بيگانگان اجازه  شده يا به    که فردی ازآن ملّت به آلت دست عّمال خارجی تبديل 

کامالً   «  : نويسد   کرنفلد دراين زمينه می » .دهد درامورسياسی کشوردخالت کنند
است اين اعالميه برای اغفال کسانی منتشرشده که گمان می کنند  آشکار
به مددسفارت های خارجی به اين منصب رسيده است وقراراست  الوزرا    رئيس 

« :نويسد روزنامۀ طوفان دراين زمينه می  ».آنان باشد    آلت دست ودرخدمت 
صادرکنندۀ آن کسی است که نفوذ    است؛  اين بيانيه با حسن نيّت صادرنشده 

الف رIV) (».است   بوده  سفارت های خارجی درشکل گيری کابينۀ وی مؤثّر 
گيری مشير  ساپر،نمايندۀ کمپانی سينگلر،بريتانيا راعامل اصلی کناره اچ،

رئيس الوزرای پيشين با شروط قرارداد ما موافقت کرده «:معّرفی می کند   الدوله 
وميلسپو نيز ارائه کرده بود و درنظرداشت ماه آينده     به هيأت وزرا  بود و آن را 

می توان گفت مخالفت . مقنّنه معّرفی کند   ه به قّوۀ عنوان اليح اين قرار داد را به 
رضاخان اکنون رئيس الوزرا    . اونقش داشته است بريتانيا تا اندازه ای درسقوط 

او را تا مرزهای    اودررکاب  شاه است و  اين روزها . وعمالً ديکتاتورايران است
نتوانستند  انگليسی هاIV)(».ماند خواهند شاه احتماالًدراروپا. کشوربدرقه ميکند

شاهنشاهی  درمجمع ساليانه بانک . خود را ازاين وقايع پنهان کنندخوشحالی 
انتصاب  ،سرهيوبارنس، رئيس، بااشتياق فراوان١٩٢٣دسامبر   ايران درلندن در

ن اشاهنشاه  ايران در حال ترک اير« :می گويد   رااعالم می کند و رضاخان 
سال گذشته خبراز پيروزی ای    « : اضافه می کند و سپس »  بود وسفربه اروپا  

ازآرامشی به    سپه به همراه خود آورده وسخن  دادم که تشکيالت نظامی سردار
 کنترل نظاميان قرارگرفته؛ سردار ميان آوردم  که سراسر ايران رادرنتيجۀ 

ی توانايی اجراي اکنون با به دست آوردن فضای عمل بيشترتالش می کنند    سپه 
از سرداران   و به نظرمی رسد که با ارتشی متشّکل   ... خود را بيشتربه کارگيرد 

ثباتی بيشتر پيش می رود که    و وفادار، ايران به سمت نظمی  مستحکم و مردمی 
  V)   ( » .هرگز به خود نديده  است سالهاست ايران 

 کمتر. رده انددرمقابل امريکايی ها تصويری بسيارمتفاوت ازرضاخان ارائه ک  
انتصاب رضاخان به رياست وزراء، کرنفلد چنين گزارش می    از يک ماه پس  از

برای پست های مهم به ندرت شايستگی و    انتخاب افراد  رئيس الوزرا در «:کند
نوامبر،  ٢٢در    ]  رضا خان      [  : وی می افزايد   ».لياقت اشان را در نظر می گيرد

کتک    ازافسران پليس را به شدّت  ايشگاه صنايع دستی، دوتن درمراسم افتتاح نم
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تکرار شد؛   نوامبر  ٢۴حادثۀ مشابهی در. زد؛ چون به اوخوب سالم نداده بودند
الوزرا وارد وزارت عدليه می شد، آخوندی که درآن حوالی    زمانی که رئيس 

الوزرا ازجای  هنگام ورود رئيس   جلسه  حضورداشت  نابينا  بود  بود ودر آن 
اعتبارخود    که رضاخان با اين کارهايش، از کامالً روشن است . * خود برنخاست

نمی کند آشکارا عليه  او  ازآنجا که کسی جرأت . درنزدشرقی ها نيزمی کاهد
فروگذار نمی  اقدام  بزند، افراد  ازهيچ  توطئه چينی مخفی بر ضدّ او    دست  به 

طوفان رفتار توجيه ناپذيررئيس  الوزرا     مۀ روزنا نوامبر ٢۵در. کنند
تبعيد خود سرانۀ سردبير    روحانی مذکور را مورد انتقاد  قرارداد وهمچينن  با  

نکوهش کرد؛ اين فرد در روزنامۀ خودنوشته بود که زمان  روزنامه اقدام را 
خواهران ترک خود حجاب را  رسيده است که زنان ايرانی به پيروی    آن 
سرکوب  رفت روزنامۀ طوفان نيز به سرعت    همانطورکه انتظارمی . دارندبر
زده است، با  بذل    از زمانی که رضاخان برمسند رياست وزرا تکيه ... شد

فراوان وهمچنين حضور در مجامع عمومی، سعی می کند خود را  وبخشش های 
ً هر ر. ودرخورستايش جلوه دهد نظرمطبوعات بزرگ    در  وز روزنامه تقريبا

سرنوشت ومنجی ايران به اومی  ستوده وعنوان مرد    های با درج اشعاری او را 
رضا  خشونت و بدرفتاری  وابستۀ نظامی آمريکا نيزدرموردVI)  (» .دهند

رضاخان، رئيس الوزرای جديد ايران، با اينکه اکنون : چنين می نويسد
کند، اّما هنوزنمی تواند اخالق  سياسی را دراين کشوراداره می منصب    باالترين 

وقتی که وزيرجنگ بود، افراد ... کنار بگذارد را    و رفتار دوران قزاقی خود 
رئيس الوزرا، افسران نظميه، سر     مختلفی را موردضرب و شتم قرارمی داد؛ 

دردو هفته     . هستند از جمله اين افراد ....دبيران  روزنامه ها، افسران نظامی و
گرفته  ه نيز چندين بارافراد مختلف مورد خشم و غضب رئيس الوزرا قرارگذشت
ً توّسط جناب رئيس الوزرا کتک    اند  که درتمام موارد شخص خاطی مستقيما

اخيراً يک افسرپليس ويک روحانی ، قربانی رفتار خشن    همين    .زده شده است
ار خشن او بسياررقّت رضاخان  و رفت   شخصيت  نبود کّف نفس در . وی شده اند

ويژه اتباع  بيگانه می    ديگران به  همين موجب بدگويی . انگيز واسفناک  است
به    انتقاد کرده بود  يکی از روزنامه های تهران که از اين رفتار رضا خان  . شود

برای  درک روانشناسی  رفتار وی بايد فضايی را که  . سرعت  توقيف شد
   I(».ست بررسی کنيم وبه نحوۀ تربيت وی  توّجه  نمائيما   درآن رشدکرده  وی 
(VIرئيس الوزرای فعلی ايران،  « : نويسد   دراين مورد می  کنسول گوتليب  نيز
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وجه نمی تواند    او به هيچ  .. حيوانيست يک دهاتی نادان و بی سوادبا غريزۀ 
ضرب    مورد الوزرای پيشين را وی اخيراً رئيس  –خشم وغضب خودراکنترل کند

است  درحضور   بنا به گزارشاتی که به دست من رسيده (  و شتم  قرار داده است
رضا خان به .: ص.توضيح ج)( جسارتی را به وی روا داشته است   شاه چنين 

روزنامه  رضاخان با دست خود يکی از ؛ )مشيرالدوله بی اعتنائی کرده بود
. پيرمردی  ريش سفيد  بود امه نگارزد؛  اين روز ن   نگاران  منتقد را کتک 

است اظهار می کند که اين رقت    آمريکا که شاهد اين ماجرا بوده  يکی از اتباع  
از  .است   صحنۀ خشنی بوده که تا کنون ديده  انگيز ترين و خفّت  بارترين 

درمواضع مختلف ملتزمين  زمانی که وی بر مسند رياست وزرا تکيه زده بارها 
به تازگی يک  هان خود را موردضرب وجرح قرارداده است؛ از جمله همرا   و

که به علّت نابينايی متوّجه ورود رضا خان نشد و ازجای    روحانی پيرمرد، 
بار ديگرتکرارمی . شتم وی قرار گرفت   برنخاست، به شدّت موردضرب و  خود 

ادی مشاهده شود، اقتص   نشانه های مخالفت ازجانب يک مقام  کنم، چنانچه اولين 
نمی    رئيس الوزرا طغيان خواهد کردوديگرکسی  به احتمال  قوی، خوی حيوانی 

تحت ١٩٢٣دسامبر١٠به تاريخ درگزارشی که جدليکا  VIII)(».داندچه خواهدشد
اززمان روی  «:خوانيم می نويسد، می  »شدن روزنامه های تهران   ناپديد «عنوان

در تهران  ن رياست وزراء چندين روزنامه گرفت   کارآمدن رضاخان ودردست 
به علّت فقدان درآمدهای    توقيف شده اند؛ وشماری ديگر از روزنامه ها هم 

شرايط    تحت حکومت رضاخان، . ازتبليغات، ازهستی ساقط شده اند حاصل 
اين نظام  بکنجد » در«مشّخص است؛ هرسياستمداری که سياسی کامالً روشن و

خود را درروزنامه معِرفی کند؛ وکسانی هم  که با صرف پول،  ندارد    نيازی  
ازآنجا که مطمئن هستند خرج   چارچوب  قرارمی گيرند،    از اين »  خارج« که

چنين کاری نمی  عبثی است، دست به    کردن پول برای تبليغ در روزنامه ها، کار
ست، انتظار می ا   با توّجه به شرايطی که رژيم فعلی به وجود آورده . زنند
حدّاکثر    ازسی روزنامه ای که دردوسال اخير پا به عرصۀ وجود نهاده اند ،  رود 

يعنی مهمترين آنها که بر پشتوانه های مالی قدرتمندی تکيه  زده  دو روزنامه ، 
چندان دوراز ذهن نيست که بگوييم آن ...به در برند بحران جان سالم    اند، از اين 

ادامۀ حياتشان درگروحمايت از  نجات  يافته اند،    ه هايی که دسته از روزنام
   IX)  (1)   (»  .بود دولت خواهد    رضاخان؛ ويا امتناع از حمله و انتقاد به 
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   »جنبش جمهوری خواهی« مجلس پنجم و 

  
 ١٩٢٣دسامبر  ١٠کرنفلددرگزارش خود به تاريخ : دکتر مجد درادامه می نويسد

پنجم، زيرفشاررئيس الوزرا وتوأم با شتاب     ابات مجلس انتخ« : می نويسد
نمايندگانی که شمارشان    فوريه،  غيرعادی آغاز شده است، انتظار می رود  هفتم 

های    گزارش . يابند نصاب رسيده درتهران حضور  برای شروع کارمجلس به حدّ 
کانديدهای   مختلفی ازاستان های مختلف به دست من رسيده، حاکی ازآن است که

که تحت عنوان  ناسيوناليست، ترقّی خواه و دموکرات به انتخاب رضا    مشّخصی 
   ».مجلس را قبضه  خواهند کرد   وارد پارلمان شده اند،  خان 

کرنفلد همچنين درگزارشی اعالم می کند که هيأتی سه نفره به اروپا اعزام شده 
کسی «: ايران، نيزدراين هيأت است رهنما، سردبيرروزنامۀ    زين العابدين . است

عدّه ای براين عقيده اند . کميته چيزی نمی داند   اين  در مورد مأموريت واهداف 
 واطرافيان وی ازکشور   شاه   ] حمدا[  که اين سه نفر برای زيرنظرداشتن حرکات

 وی دارند، معتقدند عدّۀ ديگری که نگاه مثبتی به اين قضيه خارج شده اند
است  که به گمان      ]  درايران   [   وظيفۀ اين کميته تبليغ  برای رژيم جمهوری   که 

فعلی ايران  برای رسيدن به آن درحال برنامه ريزی     رئيس  الوزرای   ايشان  
 دسامبر ١٠عالءبه تاريخ   ]  حسين  [      گفتگوی خودبا دالس درگزارش X) (».است

وزارت خارجۀ    ايران سئوال کرد که آيا  وزيرمختار« :چنين می گويد١٩٢٣
تأسيس نظام  جمهوری  امريکا مدرکی برای تأئيد شايعات روزنامه ها درمورد  

ً اعتباری برای اين شايعات     در قائل  ايران دارد؟وی اظهارداشت که شخصا
که رضاخان با خاندان سلطنت مخالف باشد  يا بخواهد از    نيست؛ ودليلی  ندارد 

به وزيرمختار گفتم که     ]  دالس  [  من    خشونت آميزبه قدرت دست يابد  ی راهها
سفارت ما در تهران، چند    اين شايعات نداريم ؛ جزاينکه  مانيز مدرکی برای تأييد 

جدليکا در   X I )(» .کرده است هفته پيش گزارش سفر شاه به اروپا ارسال 
«  :می دهد يش  مجلس درآيندۀ  نزديک خودخبر از گشا ١٩٢۴ژانويه  ٨    گزارش 

الوزراء با صدوربخشنانه ای  به تمام  فرمانداران  دستور    رضا خان ، رئيس 
شورای ملّی ايران راه يافته اند ملزم    دسته ازوکاليی را که به  مجلس  داد آن 

رئيس الوزرا ُمصر     . فوريه خود را به تهران برسانند سازند تا پيش ازهشتم 
همچنين    دراين بخشنامه . آغازکند کارخودرا است که درتاريخ مذکورمجلس پنجم 
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وکال در تاريخ مقّرر به تهران   رضا خان به فرمانداران هشدار داده است چناچه 
باور بودند که رضا  مسئوليتش برعهدۀ ايشان خواهد بود  عدّه ای بر اين    نرسند، 

باشد  تشکيل مجلس تا جايی که امکان داشته  گرفتن  قدرت،   خان  پس ازبه دست 
های پارلمان و کاهش قدرت  خود    دخالت « به تعويق خواهد انداخت، تا مانع 

مجلس پنجم    بدون شک . صدور اين بخشنامه  اين عقيده را باطل کرد شود؛  اّما 
د اهد بوتحت اختيار و تابع اوامر رئيس الوزرا خو ، همانند کابينۀ فعلی ، کامالً  

شورای ملّی به مدّت دو يا سه  اساس گزارشی ناموثّق، قراراست مجلس     بر 
اختيارکامل دهد و  رئيس  الوزرا وگذار کرده است وبه او    سال، تمام  اموررا به 

ً  تعطيل  رئيس  اين کاربه ديکتاتوری . خواهد بود   دراين مدّت مجلس نيز موقّتا
بدون هيچ محدوديتی دست    د واو را قادرمی سازد الوزرا ماهيت قانونی می بخش

مجلس به اندازۀ    اگرفشارو نفوذ رضا خان در. اصالحات مورد نظرخود بزند به 
باشد و بتواند آن را تحت کنترل  خود در آورد، احتمال دارد که  کافی مؤثّر 

د دراين کرنفل XII)(».ايران و ايرانيان را رقم  زند با دست باز سرنوشت    وی  
اکتبرمهمترين   ٢٧وزرا در رضا خان به رياست    انتصاب « :باره می نويسد

 ايران همانطور عطفی است درتاريخ    حادث اين دوره است ومی توان گفت نقطۀ 
برای  مشکوکی که وی     رسيد، طرق    ]  خارجه   [  که پيش از اين به اّطالع وزارت 

کسی     و    [  ر گرفت  به سرعت فراموش  شدرسيدن به خواسته های  خودبه کا
از زمانی  که وی قدرت  را در دست  گرفته .     ]  مورد  آنها  نپرسيد  سئوالی در

ً در   ... است  خدمت رضاخان هستند، دست به تبليغات   مطبوعات که اساسا
. ( ..تعميقی  داشته اس تالش ها، اثر بسيار    اين  . گسترده  به نفع وی زده اند

می  مربوط  خود تالش    به هر وسيلۀ  ممکن در وزارت خانۀ  )  وزرای  کابينه
خان     رضا »  .کنند به رئيس وفرماندۀ  خود اعتبار بخشيده  و از او حمايت  کنند

پس از روی کارآمدن دستورداد در تمام  قمار خانه ها  را تخته کنند و  بالفاصله 
اقدام اخير وی نه از . ت به تهيدستان رسيدگی کندساخ را موّظف     شهرداری 

رضا »  .بلکه  برای عوام فريبی  بود تهيدستان     روی دلسوزی و همدردی با 
بودجه برای خريد  تومان      ٠٠٠/۴۵همچنين با ارائه  طرحی به مجلس خواهان 

به منظور  باال بردن سطح آموزش « اين عمل نيز . ساختمان دانشگاه شد
استنباط  کرنفلد ازاين »  .تحصيالت درکشورنبود، بلکه برای خود نمايی بود    و 

اين صحنه ها  پيش زمينۀ صحنۀ  پايانی نمايشنامۀ     تمام  « : قضايا چنين است
کشور و رئيس جمهور آن    شاه اين  وی می باشد، که درآن صحنه رضا خان يا 
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گزارش  بالً ذکرشد چنين کرنفلد درمورد کميتۀ  سه نفره ای که ق ».است
درگفتگويی که اخيراً با رئيس الوزرا داشتم، وی ادّعا کردهدف «: دهد   می 

کردن توّجه کشورهای اروپايی به پيشرفت های    نفره به اروپا،جلب  ازکميتۀ سه 
اين گروه ازسفربه اروپا    نيست که هدف واقعی  اقتصادی ايران است؛ اّما شّکی 

حکومت     تغييراتی است که در  اروپايی برای برخورد مثبت با  آمادۀ ساختن دول
: نويسد می  ١٩٢۴ژانويه   ٢۶جدليکا  در  X III )(»  .ايران رخ  خواهد داد

لياقتی  خاندان قاجار برکسی  پوشيده  نيست وهمگان    حتّی  اين روزها  بی «
ی  نيست که از گذارند و کس   شاه نسبت به وظايفش صّحه می  بربی توّجهی  

بازهم    ! الوزرای جاه طلب خبرنداشته باشد تبليغات جمهوری خواهانۀ  رئيس 
قليلی  که بهره ای ازعلم و  تودۀ مردم توّجهی  به اين امور نمی کنند  و تنها عدّۀ 

می کنند  دارند به اين مسائل عالقه  نشان می دهند  و آن را پيگيری    تحصيالت  
اينکه اصل و نسب اصيلی ندارد و بی سواد است،     جديد با   رئيس الوزرای... 

تبديل آن به جمهوری و رسيدن به    تغييرنظام حکومتی اين کشورو اّما برای 
فوريه  ١    کرنفلد  در  XIV )(» .خوبی برنامه ريزی می کند رياست جمهوری به 

ده است ، که به دست  من رسي بر اساس اخبارموثّقی « : می نويسد  ١٩٢۴
برکنار و سلطنت  آينده  کار خود را آغاز  می کند مطمئنّاً شاه را    پارلمان  که ماه 

مخالفتی  همچنين انتظار  هيچ گونه . خواهد کرد   خاندان  قاجار را منسوخ  اعالم  
پادشاهی باقی بماند و يا به جمهوری    اينکه شکل حکومتی ايران . هم نمی رود

شود جمهوری    وز مشّخص نگرديده است؛ اّما پيش بينی می يابد، هن تغيير 
چنانچه « : وزارت خارجه چنين پاسخ ميدهد)    XV( ».اولويت داشته باشد

جريان بگذاريد و به هيچ وجه  درايران  رخ داد ، وزارت  را در    تغييری اساسی 
است، مؤثّر  تصميمی که درنظام اساسی کشور    درامور داخلی ويا هرگونه 

چهارشنبه « : نويسد   می  ١٩٢۴فوريه  ١١جدليکا در)  ( XVI» .دخالت نکنيد
ايران    يازدهم فوريه، مجلس پنجم به نام شاهنشاه وارث تاج و تخت   بعد ازظهر، 

کرد تشکيل جلسۀ مجلس  چهارروز پس ازتاريخی  ،  کار خود را رسماً  آغاز 
وزيرجنگ مقّررگرديده بود، صورت  رضا خان، رئيس الوزرا و    که به فرمان 

ايرانيان باقی خواهد ماند،   دوره ازمجلسين دراذهان    آغاز به کار اين ... گرفت
ازدست بدهد  خاندان قاجار  تاج و تخت را    چرا که انتظارمی رود در اين دوره،  

حکومتی تغييرکند و    و خاندان جديدی برای پادشاهی انتخاب  گردد يا شکل  
جانشينی     وليعهد که درغياب برادرخود به عنوان شاه . جمهوری تبديل شود   به
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رضاخان عامل اصلی تمام  مشکالتی .  دارد، آشفته وعصبی بود وی را برعهده 
قاجارها شده است؛ وی با حفظ وقار و بزرگی  خود و با  که دست و پاگير    است 

از آنجا  که می بايست . ی کردرا عمل نقشه های خود    اعتماد به نفس کامل 
خصوصی مجلس تأييد گردد،  جلسات    اعتبارنامۀ هريک از نمايندگان انتخابی، در

هفتاد . نمی کند آغاز   پارلمان حدّاقل تا يک ماه ديگربه طورجدّی کارخود را 
چهارم     مؤتمن الملک که در دورۀ . وچهارنماينده درجلسۀ اّول مجلس حاضربودند

ً برعهدۀ وی رياست مج لس را برعهده داشت، رياست مجلس پنجم نيزموقّتا
جالب  توّجه « : جدليکا گزارش خود را چنين  به پايان  می رساند» .شد    گذاشته 

گذشته روزنامه های تهران  مطالب طعنه  آميزی نسبت      است که طّی چند روز 
ن کسی ياد شده است که به عنوا   شاه  از . به شاه و قاجار ها منتشر کرده اند

منش  خود در آن   همواره به فکرسفرهای اروپايی است و تنها به نوع رفتارو 
شود  از سوی ديگر، هر روز از رضا خان  تمجيد  می . سوی مرزها می انديشد

از او می خواهند که زمام امور را به طور کامل در دست گيرد؛     و مصّرانه  
است و اکنون فرمانروای  مطلق کشور است؛ فقط    رده اين کار را ک عمالً هم او 

اقدامات مجلس،  و او اختيار   در جديد کامالً  مجلس . اسم  فرمانروا ندارد
چنين    کرنفلد ازاين قضايا  تفسير )   ( VII ».بيانگرهمان خواسته وارادۀ اوست

ر رژيم  دارد، تغيي همگان پذيرفته اند که مجلس هم  توانايی وهم تمايل به «: است
فوريه    ١١. الوزرا  روند انتخابات اين دورۀ  مجلس را تسريع  بخشيد   لذا رئيس 

وليعهد، که . برای آغاز کار مجلس وارد تهران  شدند   بيشتر نمايندگان منتخب 
همان  دست پرورده های  رئيس     با شمار کثيری از افسران نظامی با  ازسويی 

می ديد که    سويی ديگر نمايندگان را پيش  روی خود   از الووزرا مواجه بود و 
دستش بر نمی آيد جزاينکه احساس  کند  به شدّت مخالف سلطنت بودند، کاری از

هم احتمال نمی داد که اين  وی ذّره ای . مجلس سردار سپه را افتتاح می کند   دارد 
شخص رئيس   احساس کند که با آنقدرخود را قدرتمند   مجلس ظرف يک ماه 
مفتخرم «  :فوريه می نويسد    ٢٨گوتليب در)   ( III» .الوزرا به چالش برخيزد

کرد،    استحضاربرسانم پارلمان ايران در يازدهم فوريه کارخودرا آغاز به  
  )  ( XIX  » .بررسی تأييد اعتبار نامۀ  نمايندگان  منتخب  است همچنان درحال 

اين روزها موج حمالت به شاه بسيارشدّت « :دفوريه می نويس ٢٩جدليکا در   
يک  دو . مطبوعات بيشتر به تبليغ جمهوری می پردازند    گرفته و ادامه دارد و 

مخالفت اندگی  با تغييرنظام حکومت     فقره  از روزنامه هايی که در مطالب  خود 
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شهربا چاپ  مهّم     بسياری  ازروزنامه های  . نشان دادند، بالفاصله توقيف شدند
به استهزا گرفته اند  کاريکارتورهای گستاخانه ای شاه وخاندان قاجاررا

مقاالتی در مورد وقوع  انقالب  در . سرنگونی آنها را قريب الوقوع  می دانند    و 
چاپ می رسد که درآنها سخن ازخلع وحتّی  اعدام پادشاهان     ديگر مناطق دنيا به 

. که چنين حوادثی  ممکن وشدنی است   قبوالنند  دم به به ميان آمده است تا به مر
انتشارتصويری از شاه     صورت گرفته،  يکی ازتأثيرگذارترين تبليغاتی که تاکنون 

به    خصوص کاله اروپايی  در ايران پوشيدن لباس و به . در لباس اروپايی است
می دولتی اسال وعدم کفايت وصالحيت شاه برای رهبری »نجس شدن«معنی
هم هست،  خان در مواجهه با وليعهد که در غياب شاه نايب السلطنه    رضا...است

وپيش دستانه دارد؛ خبررسيده  است که  به مأمورين محافظ     برخوردی گستاخانه 
خروج اموال سلطنتی ازکاخ جلوگيری     سلطنتی دستور داده شده است از  کاخ 

ازجواهرات واشياء قيمتی    که هيچ يک  چنين  فرمانی اين است شود؛ دليل صدور
داشتن وليعهد    افرادی  هم  مستقيماً برای زيرنظر  . سلطنتی، ازکاخ خارج  نگردد

به رئيس  الوزرا گزارش می دهند  اجير شده اند که کوچکترين حرکات  وی را  
دولت شاهنشاهی  بينی می شود که ظرف شش ماه آينده ايرانيان از شّر    پيش . 

بنا  ازحکومت تحت فرماندهی رضا خان د رمملکت    خالص شده وشکل جديدی 
  )  ( XX  ».شود

نکات  قابل  « تحت عنوان  ١٩٢۴مارس   ۵گوتليب در گزارش خود به تاريخ  
ً  شاه « :می نويسد » کنونی    سياسی   توّجه اوضاع  مطبوعات محلّی مستقيما

قاجاررا به باد انتقاد واستهزا می گيرند    ن خاندا غايب را مورد  حمله  قرار داده و
جمهوری رضاخان  جانبداری     رياست  و همزمان ازاستقرارجمهوری درايران و

ً  شّکی نيست که همه  اين وقايع  زيرسر . می کنند است ؛  و    رضا خان  تقريبا
و با  تبعيد افکار عمومی نيزبراين است که او نيزبه  تحريک بريتانيا وليعهد را 

  ..شاه خود را ديکتاتور ايران اعالم ميکند   خلع 
آقای ساپر نمايندۀ  محلّی شرکت نفتی سينگلر محرمانه  به من خبر داد که چند   

اعضای  سفارت شوروی به ديدار او رفته  ومدّعی  می    از  روزپيش  شماری 
زمام امورکشور را  کند تا رضاخان   تالش می  شوند که انگيزۀ بريتانيا  به شدّت  

ارتباط  نزدک و صميمی  با رضاخان  که  (آنها ازآقای ساپر. در دست بگيرد
عجوالنه منصرف  تصميمات درخواست کردند که رئيس الوزرا راازاتّخاذ ) دارد
از اين اعمال  آنها همچنين مدعی شدند که انگيره انگلسيسی ها در حمايت .  کند
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ه پس ازاينکه رئيس الوزرااعالم  استقالل  کرده بالفاصل - آشکار است   کامالٌ 
نتيجۀاحتمالی چنين شکايتی  اين است  که . کنند   به جامعۀ ملل شکايت می  و  

عالوه . ايران شکل  خواهد گرفت   الحمايۀ بريتانيا  درجنوب  يکی از اقمار  تحت 
غير قانونی،    ايران با توّسل  جستن به طرق  بر اين، سقوط  ناگهانی  شاهنشاهی 

ً از خارجه می کاهد حدّاقل برای مدّتی ازاعتبارايران نزددول  سرمايه  وقطعا
پروژۀ ساخت راه آهن  آمريکا برای گرفتن امتياز نفتی وبه راه انداختن  گذاری 

کرنفلد در تلگراف  خود  ١٩٢۴مارس ١١در   )   ( XXI».جلوگيری ميکند
استانهای  در منتشر می شود، نامه ها   براساس گزارش های که درروز:نويسد می 

وبرقراری حکومت  مردم بابرگزاری تظاهرات خواهان خلع شاه مختلف 
تغييرات زودتر از آن جيزی به نظرمی رسد .جمهوری درکشورشده اند

تاريخ کرنفلد درگزارش  همچنين درهمين )  (X II».انتظارمی رفت رخ دهد   که 
نفرعضو  ۴٣  بزرگترين گروه با : لمانی می دهدگروه پار   خودخبراز تشکيل سه 

تديّن آن را  ای به نام سيدمحّمد   حزب تجدّد را شکل می دهندکه روحانی 
می باشند و گروه    نفر   ٢١می کند؛ دّومين گروه ليبرال ها هستند که شامل  اداره 

 باقی مانده  با گروه ٢۵رهبری مدّرس که پنج عضو دارد و  محافظه  کاربه 
  )  ٢. (هستند در ارتباط نبوده  و بی طرف     خاّصی  

  
يحيی دولت آبادی  که در آن زمان خواهان جمهوری ايران  بود از رضا خان   ◀ 

برخورد اکثريت  با اقلّيت » زمزمۀ جمهوريخواهی « حمايت می کرد  در رابطه 
  :در مجلس  می نويسد

نان حاصل می نمايد پس ازآنکه سردارسپه ازاستحکام مقام خويش اطمي
اندازد که به  سردارسپه با کمال شتاب قوای فکری وعملی خود را به کارمی

سربگيرد وهيچ محذورداخلی  سلطنت قجرپايان داده،تاج کيانی راخود بر
گاه  وخارجی درپيش پای اونيست، مگرمحذورقانون اساسی که تنها تکيه

  . کرده  انواده تثبيتعلی شاه است وسلطنت را دراين خ ی محّمد  خانواده
بتوانند   اند که به چه وسيله کشی پرداخته کارکنان سردارسپه روزوشب به نقشه

افتند وا دارند سلطان  به خيال می اين خار را از پيش پای اوبردارند ونخست 
محال او را راضی   احمد شاه،خود استعفا بدهد وبا اين که ملتفت هستند، برفرض

دهد و خاربرطرف  درش يا ديگری ازخانوادۀ خود استعفا مینفع برا کردند،اوبه 
رجال دولت را به فرنگ  کنند و حتّا يکی از  شود دراين راه اقدامات می نمی
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فرستند تا شاه را تطميع کند و ازاو استعفا بگيرد و آن شخص از شاه بدزبانی  می
پردازند  يگر میمنصرف شده،به نقشۀ د  گردد و بالجمله از اين نقشه می شنيده،باز

و از راه رياست جمهور  بناپارت در فرانسه کشيد   ايست که ناپلئون  و آن نقشه
   . اريکۀ سلطنت فرانسه رسانيد  موقّتی دست خود را به

اساسی که   کنند،چون عنوان جمهوری به ميان آمد، قانون کشان تصّور می نقشه
ی او با  ه و خانوادهاحمد شا.شود می روی اساس مشروطيت ساخته شده، لغو 

سردارسپه با اسبابی که درسرتاسرمملکت .روند پادشاهی که دارند از ميان می
گردد و  دارد، ازنظام و نظميه وغيره به رياست جمهور انتخاب می دردست 

مملکت هنوز استعداد    جويی که چون مانع قانونی برطرف شد،با يک بهانه
  .گردد می  مبدّل جمهوريت ندارد،رياست جمهوری به سلطنت

انگليسيان تهران هم بدو مالحظه اين نقشه را تصويب می کنند يکی آنکه سلطنت 
احمد شاه بخودی خود منحل می شود بی آنکه کشمکشی را در برداشته  باشد 
دّوم آنکه به اين ترتيب از زحمت  آيندۀ قانون اساسی ما که نمونه اش را در 

ن ندارند در کارهای  سياسی و اقتصادی که با گذشته ديده اند و نظرمرحمتی به آ
اين مملکت خواهند داشت آسوده می شوند در قانون اساسی که بعد نوشته  شود، 
انگشت خواهندرسانيد که اختيارات  وسيع کنونی به ملّت داده نشود ودرمقابل 
منافع فرض شدۀ آنها سدّی نبوده باشد بعالوه  که تصّور می کنند اين عنوان 

ری بی اساس اغفالی خواهد بود برای روس بلشويک درصورتيکه روسها جمهو
  .ازاين موضوع غافل نيستند چنانکه بزودی می خوانيد

سپه عاشق  رسد و سردار ها می طلبی يكمرتبه به گوش بهر حال زمزمۀ جمهوری
گردد ومستبدّين شاه پرست بيش  خواهی می  مقام سلطنت، فعّال جمهوری

زنند و علنی  طلبی را به سينه می واه حقيقی،سنگ جمهوریخ ازملّيون جمهوری
و از  .  كند كه تبليغات جمهوری تراوش می  شود از سفارت انگليس ديده می

سفارت روس بلشويک که غيرازجمهوريت چيزی نيست، هرچه شنيده می شود 
برضدّ  اين جمهوريت  است و فاش به همه کس می گويند اين مقدّمه سلطنت 

 .و لغو کردن قانون اساسی است  استبدادی
بهرصورت عنوان جمهوريّت درمجلس شورا ی ملّی و درخارج انقالب شديد 
دراذهان وافکارتوليد می نمايد وعموم ملّت حقيقی و حتّی جمهوريخواهان آنها 
ازاين عنوان اظهارتنفّر شديد می نمايد محافظه کاران ومتعّصبين درمذهب هم 

ن مخالفت دارند نيزبا آنها هم صدا شده  سنگر بزرگی که هر يک به جهتی با اي
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  .در مقابل پيشرفت اين نقشۀ سردارسپه وکارکنان اوبسته  می شود
در اين حال سردارسپه به خيال  ميفتد  عدّه ئی  از ملّيون  خوش  نام  را وا دارد  

ای ذهن  عوام را از تبليغات مخالفين خالی کرده با قلم وزبان به تشويق خلق بر
  .قبول جمهوريت به پردازند  نگارنده را هم يکی ازآن اشخاص  تصّور می کند

آخرشبی  است يکی ازکارکنان سردارسپه که شخص باشرافتی شناخته نشده  
وارد شده اّطالع  می دهدفردا صبح  زود حضرت اشرف انتظارمالقات شما را 

  . دارند
؟ می گويد ظاهراً بعضی ديگرهم آيا مرا تنها خواسته اند يا ديگری هم خواهد بود

  .باشند
صبح فردا هنوزهوا خوب روشن نشده است وبرف بشدّت ميبارد نگارنده خود 
را به خانۀ سردارسپه می رساند پيش از من چهارنفرازنمايندگان مجلس شورای 
ملّی که ازکارکنان مخصوص سردارسپه هستند ويکی از آنها همان شخص است 

  .دادن نزد نگارنده  آمده بود آمده اندکه ديشب برای اّطالع  
پنج نفر دراطاق انتظارمی نشينيم سردارسپه با لباس راحتی و پالتوئی که روی 
دوش افکنده است وارد شده پس ازاحوالپرسی ازحاضرين رو بنگارنده کرده می 
گويد شما درميان طرز حکومتها که دردنيا  معمول است کداميک را بهترمی 

. جمهوری راچونکه حکومت استعدادی واستحقاقی  است دانيد؟ می گويم
ازجواب من به ظاهرخشنود می شود اّما دربشرۀ  او آثار ماللت هويدا می گردد 
اّما مسّرت  دليلش واضح است چونکه با نقشۀ موقّتی اوموافقت دارد واّما ماللت 

.  ه بودچونکه می داند  من سلطنت خواه  نيستم وآنچه را که گفتم از روی عقيد
بالجمله لبخندی زده به حاضرين می گويد ايشان هم که باما موافقند دراينصورت 
شما چند نفرجلسه های مرتّبی داشته باشيد وبرای پيشرفت جمهوريت هرچه 
ممکن است کار روائی نمائيد ودرآخرمجلس بيکی ازحاضرين که باو بيش 

رج دارد پنجاه  شصت ازديگران  اختصاص دارد می گويد اين کارها  البتّه خ
هزار تومانی برداشته به اتفاق آقايان به مصرف اينکاربرسانيد از انعقاد اين 
مجلس وهمکاری مخصوص با اين اشخاص متحيّر  و متأّسف هستم سخن آخری 

  .سردارسپه هم بر تحيّروتأّسف من می افزايد  و جز سکوت  چاره ندارم
تبه درخانۀ  يکی از اعضا منعقد  اين مجلس پنج نفری سه چهار مرتبه، هرمر 

می شود اّما درجلسۀ اّول همه ميفهمند نگارنده بدون شرط وقيد نمی توانم با آنها 
دراينکارهمکاری کنم چه درابتدای شروع  بکارسخن مصرف کردن پول به 
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ميان می آيد ونگارنده ازشرکت نمودن در آن مذاکره خود داری  کرده می گويد، 
انم هيچگونه اظهار نظربنمايم مرا دراين قسمت معاف بداريد دراين باب نمی تو

رفقا  دلتنگ می شوند و باالخره مقّرر ميشود که با حضورمن در اينموضوع  
سخنی به ميان  نيايد  و اّما  دراصل موضوع می گويم من جمهوری طلب هستم 

ی دهم اّما نه بی شرط و قيد نظريات خود را به قلم می آورم وبه شما ارائه م
اگرموافقت حاصل شد چه بهترواگر نشد من خود را دور خواهم گرفت  نظريات 
خود را به شرح ذيل نوشته، نسخه ئی را ضبط و نسخه ديگررا به هيئت می 

  . دهم
قانون اساسی براعتبارواحترام خود باقی بماند تنها بايک رأی مجلس  )  ١( 

تبديل بيايد به موادّ  مناسب  با  بزرگ ملّی صالحيتدار چند مادّه راجع به سلطنت
  .جمهوريّت 

  .رئيس جمهور را با انتخاب آزاد ملت  انتخاب  کند)   ٢(
پس ازانتخاب رئيس  جمهوراگرسردار سپه انتخاب شد،  دولت ازاشخاص )  ٣( 

بديهی است اين ترتيب با نقشه ايکه .  عالم وطن پرست  امتحان داده تشکيل گردد
کشيده اند برای جمهوری مناسبت ندارد و موجب دلتنگی کارکنان سردار سپه  

آنها شده،  مقصود حقيقی آنها را از زبان يکی ازايشان  می شنوم ومصّمم  می 
  .شوم  خود را دور بگيرم گرچه موجب  دلتنگی سردار سپه  بگردد

درهمين ايّام عموم روزنامۀ های تهران ازخلق دعوتی نموده اند که روزی در 
ری جمع  شوند وشرحی با امضای هشت نفر از رؤسای ارباب مدرسۀ ناص

جرايد بنگارنده نوشته تقاضا کرده اند در ترويج  فکر جمهوريّت  در آن مجمع  
کنفرانسی بدهم وهم تقاضا کرده اند ضياءالواعظين  شيرازی  را که ازنمايندگان 

ن موضوع خوش نام و دارای نطق بليغ است با خود برده او نيزخطابه ای دراي
بگويد بديهی است من تا ازاساس کاراطمينان حاصل نکنم نمی توانم  به چنين 

  .کاراقدام نمايم
اين است که درجواب اين مکتوب ازحاضرشدن درآن مجلس معذرت می  

خواهم وبدوست خودضياء الواعظين می سپارم اگربه خواهددعوت ارباب جرايد 
بی آنکه  توّجهی ازخلق به اين مجلس  را نپذيرد او می پذيرد وميرود و می گويد

  .ومذاکرات آن شده باشد
حاضرنشدن نگارنده برای صحبت داشتن دراين مجلس و شرط و قيدی  که  

درهمراهی با جمهوری کرده ام  که البتّه خاطرسردارسپه را آگاه  کرده اند،  
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رهم بعالوه بی مهری بعضی ازاطرافيان سردارسپه که در فتنه انگيزی وميانه ب
دلتنگی شديد سردارسپه  را ازنگارنده  باعث می گردد و . زنی مهارتی دارند

اززبان  يکی از نزديکترين اشخاص به سردار سپه می گويد حضرت اشرف 
ازشما روحاًمتألّم  شده اند دراينصورت الزم می بينم مالقاتی ازاوکرده و نگذارم 

می روم با يکی ازروحانی صبگاهی  است به منزل او . باری بردوش دلش بماند
نمايان درحجره ئی به انتظار بيرون آمدن  صاحبخانه  می نشينم، سردارسپه به 

در را که  می گشايد .  خيال آنکه روحانی مزبوردراين حجره می باشد، می آيد
نظرش بنگارنده افتاده ازروی غليظ دررا برهم زده برمی گردد وبه فاصلۀ کمی 

نگارنده بردباری خود را از دست . يگر ميطلبدشخص مسطور را به اطاق د
نداده  مدّتی درآن حجره تنها  می ماند، پس ازمدّتی می بينم جمعيت  زياد ازهر 
طبقه  در فضای  پای عمارت حاضرشده سردار سپه  به مالقات آنها فرود آمده، 

حال  شايد دراين. درميان جمع می ايستد و آنها  با يک  فاصله دوراوحلقه زده اند
ديگری که مورد غليظ وغضب اوبود به مالحظه داخل حريم اوشده به اونزديک 
می شد ازفّحاشی نسبت به اوبلکه ازدست درازی هم دريغ نميکرد چنانکه مکّرر 
ديده شده است اّما چون  نگارنده هرگزدست خود را نزد او و نوع او دراز 

ندارد،  اين است  که فرود  نکرده ام  اطمينان دارم جرئت بی احترامی کردن  را
می گويد  مگرمن . آمده  داخل حريم او شده  به او نزديک  شده سالم می نمايم

جواب . با شما درآن موضوع  مشورت نکردم؟ مرادش موضوع جمهوريت است
بلی آقا؟ می گويد  اّما چه؟ می ) با نزديک شدن بحدّيکه  دورها نشنوند(ميدهم 

می گويد نديدم نسخه ديگرش حاضر بود . و تقديم شد گويم  با نظريات که نوشته
به او داده می شود وچون اندکی نرم می شودمی گويم اگر بدوستان خود اطمينان 
نداريد ازآن درراهشان  ندهيد واگراطمينان داريد دست و بالشان  را باز بگذاريد 

فرود  ازشنيدن اين سحن ازغيظ  و غصب.  که به شما و به مملکت خدمت نمايند
آمده آرام می شود، نگارنده اضافه می کند که شما درمجلس شورای ملّی اکثريت 

درمجلس ) مرادم اطرافيان  او هستند( نداريد، اين سنگرکه برای خود ساخته ايد 
آيا بد می کنم درمجلس  ! ودرخارج پنج دقيقه هم نمی تواند شما را نگاهداری کند

راينجا شکست خورديد به آن برای شما سنگرمحکمترمی سازم که اگ
سنگرپناهنده شويد؟ بروم درمجمع عمومی برخالف نظرعاّمۀ مردم وخواص 
مجلس سخنی بگويم  که هيچ اثرنداشته باشد مگراينکه دست  مرا ازساختن 

  آن سنگرهم برای شما کوتاه کند آيا اين شرط عقل است؟
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بديل کرده سردار سپه بشرۀ عبوس غضبناک خود را به چهرۀ خرم وبشاش ت
دست نگارنده را فشارداده می گويد بروهرچه می خواهی بکن وبا مسّرت 

  .روانه می گردم
می باشد )  ١٣٠٣( اين قضيّه درتاريخ بيستم حوت يکهزاروسيصد وسه شمسی 

ده روزبه آخرسال مانده است کشمکش ميان سردارسپه ومخالفين او روز به 
لوم نيست اگرازمجلس برای تبديل روز بلکه ساعت به ساعت شدّت می کند ومع

  .رژيم رأی گرفته مخالفين جمهوريت دارای اکثريت نبوده باشند
نمايندگان ازيکطرف بواسطۀ تنفّرعاّمه ازاين جمهوری بی اساس جرأت نمی 
کنند رأی موافق بدهند هرقدرهم تحت فشاربوده باشند وازطرف ديگرصالحيت 

را قانون مشروطيت برگزيده است اگربه اين اقدام را درخود نمی بينند چه آنها 
فسخ مشروطه رأی بدهند به فسخ وکالت خود رأی داده اند اين است که  

  .اگرشخص دقيق شودکارجمهوری را درمجلس ودرخارج ازآن مشاهده می کند
اشخاصی درمجلس اظهار طرفداری ازسياست سردارسپه می نمايند که اکنون 

دويست سيصد نفری با همراهی باطنی ترويج جمهوری کردن است ويک عدۀ  
کارکنان نظميه وغيره بيرق جمهوری دردست گرفته اطراف بهارستان گردش 
می کنند وگاهی داخل بهارستان گردش می کنند و گاهی داخل بهارستان شده 
ناطقين آنها برله جمهوريت سخنهائی می گويند بی آنکه تأثيری دردلها داشته 

وح  و ساختگی  است  به توّسط  حوزه ئی  که  برای  باشد پيداست  که همه  بير
پولی بشاعر .  ترويج  جمهوری  تشکيل شد ونگارنده  خود را از آن دور گرفتم 

معروف  تجدّد خواه موسيقی دان عارف قزوينی داده شده، مجلس  ساز و آوازی  
تجدّد  با اينکه  ارباب ذوق و. به افتخارجمهوری که انتظارش را دارند بر پاکند

خواهان بساز و آواز واشعارعارف عالقمند هستند حسن توّجهی  به اين مجلس  
نمی کنند، چونکه می دانند آلودگی بيک مقصد سياسی دارد  و اّما مخالفين 
سردار سپه  و جمهوری  ازدرباريان ازرجال دولت  قديم ازروحانيان ازتّجارو 

ا ميفهمند ونه معنی جمهوری  کسبه وحتّی عوام الناس که نه معنی مشروطه  ر
را با عدّه ئی ازمتنفّذين از نمايندگان مجلس همصدا شده برای دفاع  از مشروطه 
و قانون  وبا حفظ دين که بعوام  گفته شده است جمهوری مخالف مذهب است 

  .آماده  گشته اند  روزبروز برقّوت آنها افزوده می شود
پيش از رسيدن روز اّول حمل يا سردارسپه وکارکنان او اصراربليغ دارند 

نوروزکار جمهوری تمام شود وعمدۀ نظرشان اين است که کارسالم خاّص وعام 
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نوروزمعلوم شود چونکه سردارسپه نمی خواهد محّمد حسن ميرزای وليعهد 
دراين نورزوسالم  بنشيند و او را مجبورباشد بسمت رياست دولت وکّل قوا 

هم نمی خواهد سفرای ممالک اجنبی دراين عيد به دربرابراو ايستاده سالم بدهد و
چنانکه دريکی دوسالم ديگرهم ازحاضرشدن درصف سالم . سالم  وليعهد بروند

دربار طفره زده است اّما سالم نوروز را که تشريفات ملّی دارد و ازتمام سالمها 
  .مهمتراست نمی تواند حاضر نشود و نمی خواهد  حاضربگردد

کند اگرمجلس به تغييررژيم مشروطه به جمهوری پيش از سردارسپه تصّورمی 
نورزو رأی بدهد سلطنت وواليتهدی باقی نمی ماند وهرچه هست خود او خواهد 

  .بود تا عنوان رسمی رياست  جمهوری  درست بشود
روزآخر برج حوت است جمهوری طلبان از نمايندگان مجلس فشارمی آورند  

ی مطرح وبه پيشنهاد آنها رأی گرفته شده  که درهمين روز بايد موضوع  جمهور
کار تمام شود و تصّورمی کنند باوجودمذاکرات خصوصی که با نمايندگان 
پيروسياست سردارسپه شده اکثريت رأی موافق خواهد دادولی نمی دانند اکثريت 
با مطرح شدن اين موضوع به اين شتاب و با اين وقت تنگ موافق نيست و اينجا 

لس قّوت اکثريت رابه خود گرفته جداً  ايستاده است که موضع هيئت علميۀ مج
نبايد مطرح بگردد وآقا سيد حسن مدّرس سردستۀ هيئت مزبوردراين موضوع 
درمعنی سر دسته  تمام مخالفين سردارسپه  وجمهوری خواهان شده علناً برضدّ 

  .اين کارصحبت واصرارمی کند
 کارکنان سردارسپه وجمهوری سيدمحّمد تديّن بيرجندی درمقابل اوسردستۀ

خواهان گشته می رود درميان مردم بسيارکه در باغ بهارستان درپای عمارت 
مجلس جمع شده اند ومرّکبند ازکارکنان سردار سپه وازمخالفين او واتّفاقاً دراين 
شب با اسباب چينی کارکنان نظميه عدد موافقين جمهوری بيشتر  شده است آنها 

ه با هم همصدا شده به اسم وبه شخص مدّرس را مورد  را تحريک می کند ک
طعن ولعن قراربدهند ازطرف ديگرمخالفين هم ساکت نمانده تديّن وکارکنان 

يکی فرياد ميکند زنده باد جمهوری وديگری می .  سردارسپه را لعن می نمايند
  .گويد مرده باد

ه خلق  را دارد فتنه بزرگ می شود نگارنده ازعمارت مجلس فرود می آيد ک
نصيحت کرده اين مرده باد وزنده باد فتنه انگيزرا موقوف نمايند درپلّه های 
عمارت تديّن را می بينم نفس زنان کار خودرا  در ميان جمع ديده  باال می آيد،  
چشمش بنگارنده افتاده می گويد می خواهيد  برويد  چه بگوئيد بگذاريد  
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ه حرف اواعتنا نکرده خود را به جميعت می نگارنده  ب! پدرمخالفين را بسوزانند
رسانم وبا چند دقيقه  صحبت آنها را ازمخالف وموافق به خطررويه ئی که پيش 
گرفته اند  آگاه ساخته، می گويم بهتراست  که شما ازاين زنده و مرده باد گفتنها 

با خود داری کرده بلکه به منزلهای خود رفته بگذاريد  نمايندگان  شما در مجلس 
حواس جمع هرچه صالح مملکت است بجا بياورند وتکليف وجدانی خود را ادا 

  .کنند  وگرنه با اين کشمکشها عاقبت  کارها وخيم می گردد
عجبا که هردوطرف نصايح خيرخواهانه را شنيده ساکت می شوند وکمی از آنها 

لنی متفّرق می گردند  و اّما درمجلس دراينوقت زنگ زده  می شود که مجلس ع
دائرگردد و موضوع  مطرح  شود و اين  برحسب يک تکليف ظاهری است که 
رئيس مجلس اقدام می کند وگرنه اوخود با مطرح شدن موضوع موافق نمی 
باشد مجلس منعقد نمی شود چه عدد برای شروع به مذاکره کافی نيست و رئيس  

وروز مسافرت  می گويد يکعده ازنمايندگان که رخصت گرفته  بودند درتعطيل  ن
کنند درهمين وقت  ازتهران دورشده اند وعدّه کافی نيست بديهی است اين عنوان 
حقيقت ندارد وبهانه ايست برای خالص شدن ازدست فشاری که کارکنان 
سردارسپه می آورند ويکعدّه  ازنماينگان  مخصوصاً غائب شده اند ولی کی می 

 نوروز اند برای روزبعد ازتواندرئيس مجلس راتکذيب کند پس اينکارمی م
. جمعيت خلق که انتظارمجلس علنی رادارندمأيوس شده متفّرق می گردند

روزعيد  نورزو است بدون داشتن سابقه ئی درقرن آخرمراسم عيد دردربار 
دولت بجا آورده نمی شود وسالم خاص وعام درباری منعقد نمی گردد فقط 

ه سردارسپه درخانۀ او ديدنی می نمايند نمايندگان اّول اجنبی بوليعهد در درباروب
  .  و می گذرد

جمهوری طلبان و يا کارکنان سردارسپه قوای خود را جمع می کنند که روزدّوم 
حمل به مجلس آمده نمايندگان را مجبورکنند بکارجمهوری خاتمه بدهند و 
 ازطرف مقابل نيزتهيّۀ يک جمعيّت سی چهل هزارنفری ديده می شود از

وتّجار وکسبه وتودۀ ملّت که به بهارستان ريخته مجال به جمهوری روحانيان 
روز دّوم حمل می شود، .  طلبان ندهند و نگذارند مجلس به اينکاراقدام نمايد

غائبين هم حاضرمی گردند، کارکنان سردار . نمايندگان در مجلس جمع می شوند
پيشنهاد   سپه تقاضای مجلس خصوصی می نمايند ومنعقد می شود دراين مجلس

می کنند که اگر اکثريت با دادن رأی موافق  به جمهوريت همراه نيست و اين 
مسئله را به افکارعمومی  ملّت رجوع . اقدام را خارج ازصالحيت خود می داند
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  . می نمائيم هرطوررأی عموم درتمام مملکت اقتضا کرد، آن کارصورت  بگيرد
جعه با تلگراف به همه جا می پيشنهاد کنندگان تصورمی کنند چون اين مرا

شود، جوابها به توسط حکومتهای نظامی می رسد درهرشهريک صورت 
سازی شده عده ئی رابنام رؤسای طبقات دعوت می کنند آنها هم اّوالً از جريان 
 کارهای مرکزبيخبرند وثانياً دردست حکومتهای نظامی مجبورومقهورند هرچه

د وجوابها همه موافق خواهد رسيد ومجلس را آنهابنويسند ناچارند امضا نماين
  !  ديگرهيچ بهانه برای تعلّل کردن درتبديل رژيم نخواهد  داشت

بنگارنده  نيز تکليف می کنند چون اصل . پيشنهاد را پانزده نفر بايد امضاء کنند
پيشنهاد  را که لزوم مراجعه به آراء عمومی ملّت وعدم صالحيت مجلس را 

کارميرساند درست می دانم وصورت نادرستش را می دانم برای اقدام به چنين 
هنوزپيشنهاد به جريان . عملی نخواهد شدوتأثيری نخواهد داشت، امضا می نمايم

 نيفتاده وبه مقام رأی گرفتن نرسيده است که خبرمی رسد مشغول بستن بازار
جلو هستند که  خلق بسياری به بهارستان ريخته ازاقدام نمايندگان بکارجمهوری 

اين خبرحواسها راپريشان می کند، بديهی است پيش ازرسيدن اين .گيری نمايند
خبربه مجلس به سردارسپه رسيده است او هم نگران مانده است که چه خواهد 
شد وچون کم کم ملتفت شده است سخنان کارکنان اودرمجلس که می گفته اند 

تواند ازمجلس به  وهرچه را بخواهد می. اکثريت هنگفتی بااوموافقت دارند
آسانی بگذارند، حقيقت نداشته والبتّه فراموش نکرده است که نگارنده حقيقت 

پس ازاّطالع  بريک چنين . امررا در نداشتن اکثريت بی مالحظه گفته است
است  کار هيجان عمومی بر ضدّاو که يقين دارددست متنفّذين درمجلس هم در

الشعراء بهارو يکی ديگر از نمايندگان به ملک . در تکليف خويش متحيّرمی ماند
که نزد اوهستندمی گويد بيايند به مجلس وازچند نفر مخصوصاً نگارنده به پرسند 
آيا صالح هست بعد ازظهر امروزاوبه مجلس بيايد يا نه؟ نگارنده درجواب 

می گويد بهتراست يکی انجمن هيجده نفری که از دستجات  همکاران خود
م واين سئوال درآن انجمن مطرح شود، می پذيرند و مختلف باشد تقاضاکني

تقاضا می شود وتا شعبه ها جمع شده نمايندگان انتخاب شوند وصورت سازيهای 
.  معمول بجا بيايد، ظهر می گذردو باالخره انجمن برپا گشته مذاکره ميشود

قرار شده است سردستۀ مخالفين سردار سپه وموافقين او دراين انجمن نباشند که 
سپه به  سردار بی طرفانه صحبت داشته شود، انجمن رأی نمی دهد امروز

مجلس بيايد، بلکه فردای آنروزاو به انجمن آمده دراطراف موضوع تغييررژيم 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٢٢٩                                                                             ٩    ا

  

  

  

با حضوروی مذاکرات بشود وقرارقطعی داده شود وبايد دانست که کارکنان 
ه ونقشۀ سردارسپه ازاجتماع تودۀ ملّت دربهارستان برمخالفت با سردار سپ

جمهوری او بر جان خود نگرانند خصوصاً که می بينند سردستۀ آنها هم دراين 
انجمن نيست ونمی دانند آيا انجمن رأی خواهد داد سردارسپه بيايد به مجلس 
يانه، درصورتيکه آرزوی آنها اين است که اوبيايد بلکه در سايۀ عمليات  نظامی  

  .وی محفوظ  بمانند 
درموضوع آمدن رئيس دولت به مجلس رأی منفی می دهد   دراينحال که انجمن

. ومشغول است خبر  خود را به رئيس مجلس داده، اوبه سردارسپه اّطالع  بدهد
. يکی از حاضرين به بهانه ئی ازانجمن  يکدقيقه بيرون رفته و برمی گردد

دراينحال دوساعت ازظهرگذشته است مردم بازاری ومحّالتی تهران هردسته 
ت يکی ازروحانيان ويا  پيشنمازهای مسجدها با سالم وصلواۀ بفضای برياس

بهارستان وارد می شوند رؤسای آنها به عمارت وارد شده ازآنها با هر رئيس  
پذيرائی  می شود و متفّرقه در باغ بهارستان می مانند، يکوقت خبرمی رسد که 

رت می کند انجمن که مشغول تمام  کردن کار خود است حي. سردارسپه آمد
سردارسپه برای آمدن به مجلس در انتظارخبراست، چگونه شد که بيخبر وارد 

  گشت؟
بديهی است انجمن متفّرق شدۀ تمام نمايندگان درجلوی پنجره های مشرف برباغ  

  .بهارستان جمع شده ببينند چه روی خواهد داد
ب وغيره سردارسپه نزديک دربهارستان ازاتومبيل پياده شده باچندنفرصاحبمنص

می آيد وارد شود  جمعيت بقدری است که بزحمت پليسها می توانند راه باز کنند 
که او داخل  شود ناطقی بروی سّکوی سردررفته بر ضدّ سردارسپه وجمهوری 
خواهی او نطق می کند سردار سپه متعّرض  او می شود ومردم را متوّجه خود 

  .می سازد وجمعی آمادۀ  معارضه با او می شوند
سردار سپه داخل بهارستان  شده ،نظاميان مستحفظ بهارستان که هروقت او    

.  می آمد طبل زده سالم می داده اند بجای طبل زدن بنگاهداری او می پردازند
نظميّۀ محلّۀ دولت که مرکزش نزديک بهارستان است تمام قّوۀ خود را برای 

اری  که می تواند بکند اين حفظ  رئيس دولت به بهارستان روانه می کند وتنها ک
است که راهی از دربهارستان تا پای عمارت مجلس بازکرده، دوصف  نظامی  

نگارنده درمحلّی مشرف . در اين مسافت ايستاده ازسردارسپه مدافعه می کنند
گفتم يا . براين منظرۀ غريب يا ميدان جنگ ايستاده جزئيات را مشاهده می کنم
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ايل شدن صفهای  نظامی ميان مردم وسردارسپه ميدان جنگ ، بلی به محض ح
مردم شروع می کنند به پرتاپ کردن چوب و سنگ وآجر وهرچه  بدستشان 
بيايد بطرف سردار سپه حتّی آنکه کفشهای خود را  در آورده  بجای سنگ و 

چوب بطرف او می اندازند چيزی که حيرت افزاست اين است  که سردار سپه  
يچ اعتنائی  به اين سنگ وچوبها نمی کند و ديده می شود به آرامی  می رود  وه

که سنگی و چوبی باو اصابت می کند  و او به آرامی  گرد وخاک آنرا پاک می  
نمايد  تا می رسد بپای سرسرای سنگی عمارت آنجا پای ستون اّول  ايستاده به 

نظاميان   .نظاميان و نظميه فرمان می دهد، مردم را از بهارستان بيرون نمايند
با سرنيزه  تفنگ می خواهند خلق رابيرون کنند اّما کسی اطاعت نمی کند  
وبرجسارت مردم افزوده  شده با نظاميان طرف ميشوند وديده می شود که 
جوانهای بازاری عباهای نازک خودرا بکمرپيچيده  آجرهای  کنار باغچه ها  را 

نظاميان مجبورمی شوند  .  داز گل و خاک در آورده  نظاميان را هدف می سازن
بزنند اّما تنها با سرنيزه تفنگ جمعی را مجروح می سازند ، خون در اين فضا  
جاری می شود و هنوزسردارسپه درجای خود ايستاده است يکی از همراهانش 

  .باو می گويد اينجا خطرناک است  داخل عمارت شويد واو ازپله ها باال می رود
واره و پياده نظام به کمک نظاميان و نظميه می رسد  دراينحال عدّۀ زياد س 

 واشخاصی را که بيشتر بهارستان بيرون می کنند وبهروسيله هست خلق را از
ايستادگی وزدو خورود  می نمود ه گرفته محبوس می سازند و صدها نفرازهمه 

  .جوراشخاص محبسهای نظميه های شهر را پرمی نمايد
ميه  مشغول می شوند  فضای  جلو عمارت مجلس ديده می شود که گاريهای نظ 

يا  ميدان مبارزه  را که پراست ازسنگ و چوب و آجر و نرده های با غچه ها و 
  .کفش و گيوه وغيره  پاک نمايند

می . نگارنده خود را به پلّۀ عمارت می رساند ببيند سردارسپه چه خواهد کرد
ه اطاق رئيس مجلس رفت ، بينم از پله ها که باال آمد بطرف دست راست روب

اطاق رئيس درقسمت آخراين عمارت  واقع است  که چند راه رو بايد طی کرد 
بيرون  آمده  تا بدانجا رسيد درهمين حال مؤتمن الملک رئيس ازاطاق خود

بطرف سرسرا که محّل اجتماع  نمايندگان است می آيد  در راه  رو وسط  رئيس  
ومی ايستند يکعدّه ازهمراهان  سردار سپه   دولت و رئيس  مجلس بهم می رسند

و از نمايندگان نيز جمع هستند مؤتمن الملک بطور تعّرض به سردارسپه  می 
مؤتمن . گويد برای چه اينجا آمده ای؟ سردارسپه  آمده ام اينجا را نظم بدهم
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اين  جواب . سردارسپه اّما نظم مملکت با من است.  الملک نظم اينجا با من است
روبگفتۀعوام دندان شکن درجۀ جربزۀ ذاتی يک شخص کم سواد را آنهم حاض

  .دراينحال  پريشان حواسی  که دارد نيکو می رساند
رئيس مجلس با تعّرض ازسردارسپه گذشته بطرف سرسرا و طاالرمجلس می  

رود  و می گويد حاال بتو حالی می کنم که چه  بايد بکنی مرادش اين است که  
کرده رأی بی اعتمادی به اومی دهند وازکارميافتد سردار سپه  مجلس علنی برپا

نيزبا تعّرض شديد ازاوگذشته بطرف پلّه های عمارت برمی گردد که جواب 
فعلی برئيس مجلس بدهد يعنی پيش ازآنکه اوجلسه برپا کند نظاميان گرچه با قوۀ 

رئيس . قهريه  باشد مجلس را منحل کنند دراينحال هردوزيرسرسرا می رسند
می رود به طرف طاالر وسردارسپه پلّه ها را گرفته پائين می رود 

  .بيشترنمايندگان نيز درهمين سرسرا  با حال پريشان جمعند
نگارنده خطر را نزديک ديده  به مستوفی الممالک ومشيرالدوله که نزديک  

هستند می گويم رئيس را از زنگ زدن برای بر پا کردن مجلس باز داريد و 
شايد تصّورمی کنند بمن صدمه . به سرعت درعقب سردارسپه فرود می آيدخود 

درميان  پله . ئی وارد آورد اّما اينطورنيست و نيت پاک مرا براوفائق می سازد
های عمارت فضای مختصری هست که فاصلۀ ميان پله های مستقيم و دو پله 

. گرفتم راست و چپ می باشد درآن فضا به سردارسپه رسيده بازوی او را
برمی گردد مرا می بيند و ميخواهد بازوی  خود را رها کرده برود، آهسته  به 
او می گويم اگر برويد پشيمان می شويد و بلند می گويم؛ من هرگز  از شما هيچ 

استراحت  [خواهش نکرده ام امروزتنها خواهش من اين است  که برگرديد قدری
بازآهسته سخن اّول را تکرارمی کنم کنيد و يک فنجان چای ميل بفرمائيد و ] 

سردار سپه آرام گرفته قدری  تأّمل می کند ويادش می آيد به او گفته بودم شما 
درمجلس اکثريت نداريد؟ و نمی توانيد سنگری  را که داريد نگاهداريد، تقاضای 
مرا پذيرفته از پلۀ ديگرباال می رود نمايندگان با کمال پريشانی به اين منظره 

سردارسپه به طاالرپذيرائی که روی . ی کردند، همه خوشحال می شوندنظرم
سردرعمارت  واقع است رفته می نشيند و نگارنده درکناراو قرار می گيرد و 
ديگرنمايندگان دورا دور او می نشينند  بعد ازچند دقيقه سکوت ، نگارنده می 

يد؟  جواب می دهد گويد بنا نبود تا ازما خبر به شما نرسد امروز به مجلس بيائ
می گويم چنين تلفن ازما نشده است وشرح  ! شما تلفن کرديد که فوراً به مجلس بيا

تقاضای کميسيون هيجده نفری را با رأی ندادن آن به آمدن، او به مجلس نقل 
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کرده می گويم، ما درشرف اّطالع دادن به شما ازنتيجۀ رأی کميسيون بوديم که 
ی فهميد  اينجا اشتباهی رويداده وتقلّبی پا درميانی شما وارد شديد سردارسپه م

کرده بخود آمده  بکلّی آرام  گرفته چای مطلبد وسيگاری  آتش می زند وملتفت 
می شود خيلی بد واقع شد که مردم  را آزار کردند، جماعتی  را مجروح ساختند  

ود می گويد صاحبمنصبی بيابد  يکنفر حاضر می ش. و همه را محبوس نمودند
باآ نها صحبت  . به او دستور می دهد مردم را پای عمارت جمع  کنيد من بيايم

صاحبمنصب روانه  شده پس از دوسه دقيقه او خود برمی خيزد برود . بدارم 
صحبت  بدارد در صورتيکه مردمی در بهارستان  نيستند وهر چه هست نظامی  

  .و نظميه  است و نمايندگان وکارکنان مجلس
فرصت يافته نزد رئيس مجلس رفته او را در حجره ای با مستوفی نگارنده 

الممالک و مشيرالدوله  می يابم و می گويم  سردارسپه از طرف مجلس با تلفون 
احضار شده بوده است و تصّورمی کرده است هيئت رئيسۀ مجلس او را طلبيده، 

يد به او تلفن رئيس  با کمال تحيّر  می گو.  دراينصورت خوب با او معامله  نشد
رئيس تلفونچی را طلبيد . می گويم  نميدانم! شده است بيايد کی تلفن کرده است ؟

می پرسد کی بسردار سپه تلفن کرد به مجلس  بيايد؟ می گويد  تديّن و قضيه 
کشف می شود که درموقع رأی ندادن کميسيون هيجده نفری به آمدن سردارسپه  

برای يکی دو دقيقه، او به تديّن که پشت به مجلس وخارج شدن يکی ازاعضاء  
درانتظارنتيجه را داشته وبرخود ورفقايش يعنی  کارکنان خصوصی سردارسپه 

سردارسپه  . دراين ازدحام نگران بوده است ازطرف مجلس تلفن کرده است
تصّور نموده از طرف ما  ودر نتيجۀ مشورت  بوده که آمدن او صالح  ديده 

  .را به مجلس رسانيده شده است و فوراً  خود
پس ازکشف اين قضيه رئيس مجلس ومستوفی و مشيرالدوله همه تغيير حال 

در اين حال سردار سپه که مردمی را دربهارستان نديده . يافته آرام می شوند
ملک الشعراء بهاراو را بهمين حجره . است با آنها گفتگو کند، بعمارت برگشته
د ومشتی روی ميززده می گويد هنوز رهبری کرده است وارد شده می نشين

زود است بدانند من چه کاره ام و نظرش بسخن رئيس مجلس است  که گفت  
برای چه اينجا آمده ئی می گويد  اگر اروپائيان نظر خود را  نسبت به ايران 

رئيس    .تغيير دادند برای اين است  که رضای مازندرانی درايران کار می کند
سردارسپه شرحی  ازرفتاری که با او شده . ه می شودمجلس  برخاسته روان

مشيرالدوله جواب طوالنی منطقی به او ميدهد .  است  گله آميزبيان می نمايد
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ودر ضمن ساحت برادرخود رئيس مجلس را بواسطه بی اّطالعی از اينکه  او 
را از طرف مجلس بغلط خواسته اند که به مجلس بيايد پاک ميکند  و سخنان 

آميزمشتمل برحکمت ونصيحت می گويد وسخنان مزبور دروجود معذرت 
سردارسپه مؤثّرشده آرام می گيرد وبرای اظهارامتنان از وی  برخاسته کبريت 

زده سيگار دست ناطق  را که معطل مانده آتش می زند  و حال گرفتگی مجلس  
و به بشاشت مبدّل می گردد مستوفی الممالک پيشنهاد می کند که سردار سپه 

وباهم دوستانه صحبت بدارند و با هم  رئيس مجلس دريک حجره بنشينند
نگارنده  نيز . کناربيايند و هر دو هرچه در دامان  از يکديگر دارند فرو بريزند

پيشنهاد می کند  که مستوفی الممالک  هم در ميان آنها بوده باشد  و پذيرفته می 
اين مالقات  خصوصی حاضر مستوفی الممالک می رود، رئيس را برای  . شود

بسازد،  دراين حال  خبرمی آورند رؤسای روحانی که در اطاق  ديگر جمعند 
می خواهند به اين اطاق بيايند بديهی  است همۀ آنها از سردار انديشه  دارند  و 

نمی خواهند او از آنها . اکنون که اوغالب شده است و مردم متفّرق گشته اند
بی آنکه ازسردارسپه رخصت بخواهد  به پيغام آورنده  می نگارنده . مکدّر بماند

آقايان يکی بعد از ديگری  .  سپارم روساء روحانی را به اين حجره وارد نمايند
. وارد شده  اطراف ميزمی شينند، بی آنکه اندک احترامی از سردار سپه ببينند

ه  کرده با چند دقيقه مجلس بکلّی ساکت می ماند يکوقت سردار سپه رو بنگارند
تشدّد می گويد؛ مرا اينجا برای چه آوردی ؟ جواب می دهم  جا معين کنند  که با 

هنوز حرف  من تمام نشده، مستوفی الممالک در .  رئيس نشسته صحبت بداريد
را گشود سردارسپه را به اطاق رئيس می خواند و او بی آنکه  تعارفی  به 

  .رؤسای روحانی بکند روانه می شود
سه نفری يک ساعت  طول می کشد و درنتيجۀ مذاکرات معذرت آميز  مجلس 

سردارسپه ازموضوع  تبديل رژيم و تغييرقانون . از دوطرف قرارمی دهند
اساسی بکلّی منصرف می گردد و مجلسيان درحمايت ازسلطان احمد شاه  بی 
عالقه به مملکت اصراری نداشته باشند، طرفداران وليعهد تصّورمی کنند 

اين است که سلطان احمد شاه به نفع برادرش وليعهد  ازسلطنت استعفا  بدهد  مراد
در . چون اين فکردردماغهائی هست و وليعهدهم آنرا درباطن ترويج ميکند

که سردارسپه هرگزچنين تصوّری ندارد و از وليعهد بيشترمکدّر است  صورتی
  .تا از شاه

لسه عمومی  می شود بهرصورت بعد ازاين جلسه خصوصی سه نفری، يک ج 
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که بيشتر نمايندگان وجمعی از روحانيون هم درآن مجلس حاضرمی شوند  
سردارسپه مذاکرات مسّرت آميز می کند و باالخره به ادارۀ نظميه می نويسد  

کم کم  نمايندگان می روند ودو ساعت به نصف .  تمام توقيف شدگان را رها کنند
نگارنده  او را . ص شده می خواهد  برودشب مانده، سردار سپه ازکارهايش خال

تا  ميان پله های عمارت مشايعت کرده و درآن مقام دست او را می گيرم با تبّسم 
می گويد چه می خواهيد؟ جواب می دهم در آن اطاق  گفتيد برای چه مرا اينجا 
آوردی، حاال جواب عرض می کنم  برای اينکه می خواستم ازاين پله اينطور که 

می رويد رفته باشيد، نه آنطور که چند ساعت پيش  می خواستيد برويد و حاال 
  .معلوم نبود عاقبتش چه می شود

سردارسپه اظهارمسّرت و قدردانی کرده روانه می شود وموضوع جمهوری 
  .وی تنفر آميز می گرددخودش نزدبی اساس بکلّی از بين رفته حرف آنهم مانند

اين روز معّممين تهران هستند از روحانی  و قسمت عمدۀ انتهاض کنندگان    
روخانی نما و روضه خوان و طّالب علوم دينی و تقدّس مآبان  و به اصطالح 
تجدّد خواهان،  کهنه پرستان روحانيان و پيش نمازهای شهر، قائدين اين نهضت 
شمرده می شوند و از طرف مؤّسسين  حقيقی بهر يک سراً مبلغی  بفراخور مقام 

ه شده است که به اطرافيان خود و بيکاران تقسيم نموده، آنها را برای او داد
سياهی  لشگربه بهارستان بياورند که  اين است که درموقع اجتماع مردم ديده 

هر يک از روحانيون بزرگ و کوچک در موقع ورود به بهارستان . می شود
ی شوند برحماری سوار است و جمعی در اطراف او با سالم و صلوات وارد م

و با اينکه معمول نيست، کسی سواره وارد بهارستان شود، در اين روز اين 
رسم رعايت نشده، روحانيان تا پای سرسرای عمارت مجلس سواره می آيند و 

اتّفاقاً مسن ترين روحانيان تهران در اين وقت شيخ عبدالنبی . آنجا پياده می شوند
می شود با وقتيکه نظاميان و مازندرانی ديرتر می رسد و ورود او مصادف 

شيخ برحماری سوار . نظميه با سرنيزه مردم را از بهارستان بيرون می کرده اند
است و چند صد نفراطراف او را گرفته بی خبرازجنگ و جدال که شده می 

} تا{نظاميان مانع می شوند و آنها فشار می آورند . خواهد وارد بهارستان شود
در اين کشمکش سرنيزه ای به شکم . وارد شوندصف نظامی را برهم زده، 

حمار آية هللا فی االرضين رسيده او را مجروح می کند وحمار مزبور دراثر اين 
به اين مناسبت ظريفان ازتجدّدخواهان، اين نهضت را نهضت . جراحت می ميرد

  )   ٣.( حمارمی خوانند
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تحصيلکردکان   نصرهللا سيف پورفاطمی در بارۀ بخش وسيعی ازجوانان و  ◀ 
  : که تمايل به جمهوريخواهی داشتند، چنين شرح  ميدهد

يکروزهم به تمام مدارس اصفهان دستوری ازطرف اداره معارف رسيد که   
 درروز معين،معلمين وشاگردان درمدرسه چهارباغ اصفهان حاضرشده و در

ندۀ نماي" ابوطالب شيروانی " خواهرزاده"سعيد شيروانی" کنفرانسی که ازطرف
  .قمشه منعقد می شد شرکت کنند

کمی باران . هوای آنروزبسيارفرح بخش وپيش آهنگ بهارزيبای اصفهان بود
آمده بود ولی درآن ساعت آفتاب گرم، روح تازه ای به بدنهای خستۀ افرادی که 

  .دوران سخت زمستان آن سال اصفهان را گذرانيده بودند می دميد
صحن مدرسه شدم جمعيت زيادی از مدارس وقتی من درمعيّت شاگردان  وارد 

عدّه ای هم درگوشه  . و خارج  دراطراف شهر جمع شده ودرانتظارناطق بودند
مرده باد شاه، زنده باد سردار سپه، مرده باد سلطنت " و کنار مشغول شعار دادن

 بيست دقيقه جوانی به اتّفاق چند نفرمأمور از بعد. بودند" ، زنده باد جمهوری
وارد  شد و در يک قسمت مدرسه  که در آنجا سکوی موقّتی درست   شهربانی

آزاديخواه "  سعيد شيروانی " يکی ازحاضرين او را بنام . شده  بود قرار گرفت
  :جوان نطق  خود را با اشعار زير شروع  کرد.  معّرفی کرد

  ای مرغ سحر بنال  دورا دور
  بيهوده  مکن تو خويشتن  را رنجور 
  رفته خواب عفلت  ما را زينسان که گ 

  بيدار نمی شويم  تا نفخۀ صور
سپس شرحی راجع به عظمت ايران قديم ومذّمت ازدستگاه سلطنت ومظالم 

سالطين قاجاربيان کرد، هنوزصحبت جوان تمام نشده بود که ناگاه يکی ازّطالب  
" مدرسۀ  صدر،  از اهل  نائين، برادرزادۀ آيت هللا  محّمد حسين غروی نائينی 

  :بر باالی سّکو رفته  و رو به جمعيت  کرده و گفت
  عيب می چون که بگفتی هنرش نيز بگو" 
  "نفی  حکمت  مکن  از بهر دل عامی چند 

ً وفکراً طرفدار" سعيدشيروانی"من که درآنموقع شيفتۀ بيانات   بودم وروحا
که با " شيخ عبدالرحيم" سردارسپه وجمهوری شده بودم، ناگهان ازحضور

به رفيقم گفتم بازآخوندها می  اده ما مربوط وآشنا بود يّکه خورده وخانو
نصرهللا سيف پورفاطمی برادربزرگ :وضيحت [.خواهندبازی سرمردم دربياورند
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ناطق  ]. شهيد دکترحسين فاطمی که پدرش ازروحانيون بنام نائين بوده است
ما : داد وگفت بدون توّجه به همهمه  و اعتراض عدّه ای، به سحنان خود ادامه 

شرط انسانيت واسالميت اين . به صحبت های شما بدون اعتراض گوش گرفتيم
  .است که  شما هم چند دقيقه ای به عرايض  من توّجه  بکنيد

آنچه  راجع به " مردم  ساکت شدند و شيخ  خطاب به جمعيت کرده و گفت  
اين همه ظلمی  . شداحمد شاه  شنيديد  فکر نمی کنم  که مربوط  به شاه ايران  با

است ؟ يا قزاقان سردار " احمد شاه" که امروز به مردم ايران می شود ازطرف 
سپه ؟ احمد شاه  که دراروپا است ، افراد را بدون تقصير به زندان می اندازد يا 

  امرای لشکر؟  احمد شاه  مسئول خفقان وبدبختی فعلی ما است يا سردار سپه؟
د طّالب و تماشاچيان که در اين موقع زيادتر شده هرچه شيخ بيشترحمله می کر

بودند او را تشويق می کردند وبا کف زدنهای ممتد مانع می شدند که مأمورين 
  :در پايان بياناتش  شيخ گفت. شيخ را ازسکو پائين  بياورند

  !احمد شاه يک تقصيردارد و آن تسليم  کشور به گرگان است 
  : گفت  و شعر زير را خطاب  به احمد شاه

  گرگ درگلّه و شه خفته وچوپان غافل
  رحمی ای شاه که اين شيوۀ چوپانی نيست 
  !پادشاها برگرد و مردم ايران را ازدست گرگان آدمخوارنجات بده 

درتهران  دولت ازترس نفوذ . روز بعد  شهر بانی شيخ را به تهران تبعيد کرد
" ناطق الدوله" هد به شيخ  لقب آيت هللا نائينی وفشار وليعهد اورا آزاد کرد ووليع

  .داد
پدرم برای . روزهای نوروزآن سال، روزهای پرآشوبی برای کشوربود 

"  غالمرضا خان ميرپنج حاکم  اصفهان"رسيدگی به کارهای شخصی و تشويق
من هم برای تعطيل عيد درخدمت او، دو هفته درتهران بسر . عازم تهران شد

با نام " ّمد خان عامری ومعاضد االسلطنهسلطان مح" درتهران درمنزل. بردم
سردار . وصورت عدّه ای ازبازيگران عصر طالئی رژيم سردارسپه  آشنا شدم

سپه  وطرفدارانش  دراين موقع پرچم جمهوری را بلند کرده وعجله داشتند که 
سردستۀ اين عدّه درمجلس سليمان ميرزا .بهر قيمت شده کلک احمد شاه را بکنند

ه فيروز، داور، دبيراعظم و تديّن بودند درميان روزنامه نويس ها ، نصرت الدول
زين العابدين رهنمامديرايران، مديروطن،مدير گلشن، مديرکوشش، مديرستاره، "

الدوله وزين العابدين فهيم هيئتی مرّکب ازمؤدّب الدوله نفيسی، . بودند"مديرميهن
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می  را با تغيير رژيم درايران رهنما، به عراق واروپا رفته تا در آنجا  افکارعمو
سرتيب  شيبانی هم از طرف وزارت جنگ برای مذاکره با احمد . همراه سازند

شاه واستعفای او مأمور پاريس شد، اسنادی که اخيراً بدست آمده است نشان می 
دهد که هيئت های اروپا نسبت  بهم ، خبرچينی و جاسوسی می کردند ودرضمن 

بيمناک  کشور ايرانيان خارج از اندازه ازگزند سردارسپه وطرفدارانش بی
: درنامه ای، سرتيپ شيبانی به مرحوم فروغی وزير خارجه  می نويسد. بودند

تلگرافی ازحضرت اشرف سردار سپه رسيده  که بموجب آن گزارش به " 
امر حضرت . ايشان داده اند که عّده ای در فرانسه برضّد ايشان  اقدام نمايند

که سرچشمۀ مخالفت ها بعرضشان برسد و تا جائيکه ميّسر  اشرف اين است
اغلب دول غربی با . اين گزارش های صحيح است. است، جلوگيری شود

حکمت سردارسپه نظر موافقی ندارند و علّت اين است که حکومت وافسران 
ارشد و بعضی از وکالی مجلس فعلی را مزدوران انگليسی می دانندو بعالوه 

دراينجا انتشار می دهند  که سردارسپه  " تان" مخبر روزنامه اطرافيان شاه و
  ." خيال دارد  شاه را بردارد و خود بجای او بنشيند

شيبانی دومرتبه با احمد شاه مالقات کرد و طبق را پرتش به تهران او را بی   
شاه به شيبانی گفت که چرادولت درتهران ، بعضی . اندازه نگران وخشمگين ديد

  ها را وادار می کندکه اخباردروغ وجعلی برعليه او انتشار بدهند؟روزنامه 
طبق نامۀ شيبانی ، انگليسی  ها کوشش کرده اند که شاه را با خود همراز و 
همراه کرده به او اطمينان  نگهداری تخت و تاجش را بدهند  ولی او قبول 

ای  به شما  نکرده  و درجواب گفته  است شما  به نصرت الدوله  که تا اندازه
  خدمت کرد چه سزا داديد تا نوبت ديگران برسد؟

شيبانی اسامی مخالفين سردار سپه و طرفداران شاه را به طريق ذيل نقل می 
وثوق الدوله ، اميرافخم وزيرمختار سابق ايران درمصر، اوانس خان ، :" کنند

  ."لستانمساعد وزيرمختارسابق دربرلن، مفتاح السلطان وزيرمختارايران در انگ
بعالوه شيبانی سه نفری را که از طرف سردارسپه به اروپا اعزام شده بودند که  

شيبانی . مخالفين رام  و موافقين را آمادۀ  مبارزه بکنند مخالف  قلمداد می کند 
 گزارش می دهد که زين العابدين رهنما، مؤدّب الدوله، فخيم الدوله درظاهر

هم چنين  شيبانی،  امان . ه احمد شاه  دارندموافق سردارسپه ولی درباطن دل ب
شيبانی درنامه اش شکايت  می .اله ميرزای جهانبانی را طرفدار شاه می خواند 

کندکه احمد شاه  به او نظر مهر ندارد واحضارش نکرده است ودرضمن پيشنهاد 
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بهتراست بهرقيمت هست ولوبا تقديم مقداری زيادی پول، شاه را "می کند که 
  ."ردراضی ک

اين اسناد موجب تعّجب بسياری ازارادتمندان سرلشگر شيبانی شد، زيرا اين  
شيبانی دراروپا با مرحوم  ميرزا محّمد . مرد به پاکی ونيکی معروف است

قزوينی مالقات می کند و محتويات گزارش به فروغی را به او نشان می دهد  و 
در آن هنگام از طرف  دولت ازاو خواهش می کند که مفادّ آن را تقی زاده  که 

  .ايران در مسکو بود اّطالع  بدهد
ً از صّحت و سقم اين گزارش اّطالعی ندارم، ممکن است  اين  "  من  شخصا

با صدای خياالت سياسی آقای شيبانی  باشد و صّحت و سقم  آن  " اکو" راپورتها
ً درخصوص آن سه نفر که بنام م يسيون با رائوی اولی است نه با من ، ضمنا

آنها را جزو دسيسه  " آقای شيبانی" اقتصادی از طرف دولت به پاريس آمده اند، 
بنده  شخصاً اّطالعی ندارم  و نه آنها را . کاران برضدّ دولت حاليه  می انگارد

درنامۀ ". تمام آنچه درعريضه عرض شد نقل  قول شيبانی است. می شناسم
ه نقش فروغی دررژيم سردار سپه  ديگری  مرحوم قزوينی به تقی زاده راجع ب

و ايشان فروغی درتهران درخصوص جهاد با اعداء زبان مردم  بی :" می گويد
صاحب مانند علی بن  البقطين می باشند  دردستگاه بنی عبّاس که در "  پناه بی

باطن ازشيعۀ خالص بود ولی  ظاهراً ازارکان دولت خلفای مذکور، و با ايشان  
در ضمن کار شيعه را راه  می انداخت وايشان  را دائماً  از مماشات می کرد و 

  ."مهالک نجات  می داد" و" خطرات 
هنگاميکه سردمداران ازهرجهت خود را برای  روز موعود  و اعالم  جمهوری 
حاضر می کردند ، در خانۀ مدّرس و حجره اش درمدرسۀ سپهساالر هنگامه ای 

و روزنامه نويس ووکيل وشاعربه سراغ   مخالفين جمهوری ازبازاری.  برپا بود
مدّرس اساساً . مدّرس آمده وبا او درکار مخالفت با جمهوری مشورت می کردند

مخالفت و ترس  اواز اين بود  . با جمهوری  و با رفتن احمد شاه مخالف نبود
که سردارسپه زمام حکومت را در دست گرفته و يک رژيم ديکتاتوری برپا کند 

می گفت متأّسفانه باجمهوری، ما را از يک نظام  بد، ببد  ترين و سالها بعد 
  :رژيم  گرفتار ساخت و حاال بايد بگوئيم

  از طال گشتن  پشيمان گشته ايم 
  !مرحمت فرموده  مارا مس کنيد 

پدرم هم علی رغم ارادتش به مدّرس می گفت اين عمل شما اشتباه  است بگذاريد 
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تخاب شده وخود تغيير رژيم به مردم درس سردار سپه  به رياست جمهوری ان
بنام رئيس  جمهور  تازه ای خواهد داد ووقتی که بفهمندمی توانندسلطان کشوررا

با رأی مردم انتخاب کنند، اين خود فوزی عظيم است ولی مدّرس با لجاجت  
مخصوص به خودش  می گفت سردار سپه نبايد از اين مقامی که هست  باالتر 

  .برود
ی اصل ايمان  به حکومت سردارسپه ، کوشش داشت که مشيرالدوله  پدرم  رو

و مؤتمن الملک را با عقيدۀ  جمهوری رام کند ولی هيچگاه به مقصود خود نائل 
نشد زيرا مشير الدوله و مؤتمن الملک و دکتر مصّدق ومدّرس معتقد بودند که 

واين  تغيير  طبق قانون اساسی، صالحيت  تغيير رژيم را ندارد" پنجم" مجلس 
رژيم بايد بوسيلۀ رأی مردم و مجلس مؤّسسان صورت بگيرد وهر عملی  که 

تغيير رژيم  بايد .  مجلس بکند بر ضّد قانون اساسی واصوالً باطل وعاطل  است
  .  با  رأی عموم  صورت بگيرد

نقشۀ  مخالفين جمهوری اين بودکه در کار مجلس اخالل نموده و آنقدر مذاکرات  
ات را طول بدهند  که طرف خسته شده و مردم  به کمک  مخالفين  قيام ومشاجر

اين بود  که از دقيقۀ  اّول، مدّرس و طرفدارانش  شروع به مخالفت با کليۀ  . کنند
اعتبارنامه ها کرد وبدين ترتيب با هرمخالفتی دو روز تصويب اعتبار رابه 

سپه را عصبانی  کرده و اجرای اين نقشه طرفداران سردار. تعويق می انداختند
بر خالف  اصول پارلمانی که اکثريت بايد صبوروحق بجانب و بردبار باشد، 
دراين  کشمکش  به تحريک  تديّن، احياءالسلطنه بهرامی درکريدورهای مجلس، 
سيلی سختی بگوش مدّرس زد وسيّد هم ازاين عمل استفاده  کرده و بوسط مجلس 

مل باخبر ساخت وآنها  بطرفداری مدّرس به آمده ومردم تماشاچی را ازاين ع
مخالفين اوحمله کرده و روز بعدهم جمعيت زيادی از بازارومحّالت شهر 

  .بطرفداری از مدّرس درميدان بهارستان وصحن مجلس اجتماع کردند
در خارج مجلس هم سردارسپه  بوسيلۀ مخبر السلطنه به حاج محتشم السلطنه ،  

غام می دهد که بهتر است قصر گلستان  را تخليه  ومعين الملک به وليعهد پي
وليعهد هم فوراً مراتب  را به . کرده و درعمارت  مناسبی درشهر ساکن بشود

موتمن الملک ازمشيرالدوله  و مستوفی . مؤتمن  الملک با  تلفن گزارش  می دهد
هد  الممالک و حاج  يحيی دولت آبادی دعوت می کند که به اتّفاق به مالقات وليع

آنها با  وليعهد مالقات  کرده و سپس . رفته وازجريان پيغام سردارسپه آکاه شوند
درجلسۀ خصوصی .  درجلسۀ خصوصی، داستان را با وکالء درميان می گذارند
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قائم مقام که رابط بين سردار سپه وسفارت روس بود، پيشنهاد می کند که وليعهد 
و با خانواده  ايّام نوروز را در قم برای تحويل سال نو ازتهران خارج شده بود 

مدّرس  به قائم مقام حمله کرده و می گويد ذکر اين مهمالت شأن  يک . بگذارنند
وکيل مجلس نيست، بچه مناسبت وليعهد قانونی و نايب السلطنۀ مملکت از خانۀ  

  . خود خارج بشود ، سردار سپه چه حّق فضولی درکاردربار دارد 
خود را هميشه و کيل سردارسپه می خواند نطق مفّصلی  ضياءالوا عظين که   

برعليه سلطنت و سلسلۀ  قاجاريه و لزوم انقالب و تشکيل  حکومت جمهوری 
حائری زاده  می گويد آن کس که به وليعهد پيشنهاد کرده است که . ايراد  می کند

بايد خانۀ خود را ترک کند و با وعد و وعيد تقاضای استعفای او را  کرده است 
  .فوراً مجازات بشود

تديّن به حمايت سردارسپه درآمده ومی گويد مگرنمايندگان نمی دانند که مردم  
اين کشورمی خواهند از ّشرقاجاريه راحت شوند ورژيم جمهوری را در 

حائری زاده درجواب می گويد  جز مشتی رّجاله کسی طالب . کشورمستقرسازند
موّظف است که  برای حفظ  امنيت کشور و هوا خواه  جمهوری نيست و دولت  

اگر دولت در انجام  وظيفه  . و حيثيت مقام سلطنت جلو اين تحريکات را بگيرد
  .قاصر است بهتر است کناررفته و حکومت ديگری روی  کار بيايد

سلطنت موهبتی  است الهی و اين " وليعهد هم به سردارسپه  پيغام می دهد که 
اسی بما اهداء کرده است وتا ملّت مجلس شورای ملّی ، مقام  را ملّت وقانون اس

با آنکه  حّق تصويب چنين قانونی را ندارند، تصويب نکنند ، من ازاين قصر 
  ." خارج نخواهم  شد و هرگزهم استعفا نخواهم  داد

سردارسپه باردّوم به وليعهد پيغام می دهد که اگرا واستعفا بدهد يکی ازقصور  
ترام دراختيارش قرارخواهد گرفت ومادام العمرحقوق مکفی سلطنتی با گارد اح

وليعهد جواب می دهد سردار . به اوو اعضای خانواده اش  پرداخت خواهد شد
سپه سر نيزه دارد ، نظميه در اختيار او است و اکثر وکالء  را خودش  انتخاب 

  .م من اهل سازش و تسليم نيست.  ديگراز جان ما چه  می خواهد . کرده است 
روز بعد عدّه ای سرباز که  روی لباس نظامی پيراهن قرمز پوشيده  بودند، با  

گروهی از مردم بازار  و کوچه  ها به  ميدان بهارستان آمده و بر له  جمهوری 
وعليه سلطنت ابرازاحساسات کردند واز طرف حاج صدرالسلطنه و محّمد علی 

مقاله ای  بر ضدّ سردار سپه   اوحدی سدهی و فروزش که سابقاً بواسطۀ  نوشتن
تسليم  و طرفداری در آمده بود، نطق هائی برعليه   رفراری شده بود وبعد ها ازد

سلطنت و محاسن حکومت  جمهوری ايراد کردند و از وکال خواستند که هر چه  
مجلس  سه روز برای عيد تعطيل  شد و طرفداران  . زودترکار را تمام  بکنند
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  .ود را برای پايان  کار حاضر ساختندومخالفين  قوای خ
پس ازبازشدن مجلس ، سردارسپه درمجلس اکثريت داشت و اگر طرفدارانش از 

دنبال کار را گرفته  بودند، ممکن بود ايران دارای يک راه عقل وصبرو متانت 
حکومت  شبه جمهوری شود واز مصايب و بال يائی که بعدها  دامن گير کشور 

است جمهوری سردارسپه با سلطنت  ديکتاتوری سالهای بعد ري. شد دور بماند
فرض هم اورئيس جمهورديکتاتورمی شد،  جانشين بطورکلی متفاوت بود و

  .بعدی منتخب ملّت ايران بود
ولی افسوس تندی وبی عقلی و بی فکری زعمای اکثريت ، بی نظمی و رّجاله 

استقبال رجال خوش نام  بازی طرفداران جمهوری ، سيلی  احياء السلطنه ، عدم 
از نغمۀ جمهوری ، يکمرتبه مردم تهران را برعليه رژيم شورانيد  ومدّرس و 

، برای آنکه  سردار سپه را گوشمالی " اللحب علی بل لبغض معاويه"رفقايس 
اکثريت را کوبيدند اعمال  بعضی از وکالی  بدهند، از فرصت استفاده کرده و

ابتدا که درآوربود که ملک الشعراء بهار وهناکثريت بقدری مفتضحانه و
درصف جمهوريخواهان  بود از اکثريت  بريده و از وکالت هم استعفا داد و پس 

مؤتمن الملک که به مقام  فضل و دانش و . از نطق مهيّجی از مجلس خارج شد
عفّت و پاکدامنی ملک معتقد  بود، استعفای  او را  قبول نکرد وبا اصرار زياد 

  .به مجلس برگردانيد او را
حملۀ به مدّرس از طرف تديّن و سيلی احياء السلطنه  و فّحاشی وهتّاکی اکثريت  

، موجب شد که عدّه ای ازجمهوريخواهان وطرفداران سردارسپه به مدّرس 
  .پيوسته وفراکسيون اقليت را بوجود بياورند

اکثريت  : همه چيزداشتندابتدا شکست جمهوريخواهان که در:"مدّرس گفت
دوسّوم وکالی مجلس ، قشون، پول، روزنامه،روضه خوان،آخوند ومدّاح ، دسته 
های بازاری بواسطۀاين بود که سردمداران يا بی تجربه بودند يا مانند  سيد 

تديّن که درآنموقع به مقام وکالت . محّمد تديّن فاقد مقام وشهرت و شخصيت بودند
خوان هوچی بودکه هيچگونه  اصالت  وزعامت اکثريت رسيده بود،همان روضه

او نمی دانست که اکثريت بايد دارای  روحيۀ . رهبری وشّم سياسی نداشت
بنشيند ساکت وحق بجانب منتظرفرصت . مرّوت ومداراو صبرو شکيبائی باشد

وبرای نمّو شکوفائی فرصت مناسب، هرگونه  حمله و تندی  وکار شکنی اقلّيت را 
. فرياد وشکايت وبرهم زدن مجلس ، شأن  اکثريت نيست. کندبابردباری متانت قبول  

تديّن متأسفانه . اين کارها را بايد به اقلّيت واگذارکند، اقلّيت انتقاد و ناله و شکايت کند
از پشت تريبون مجلس رل کشتی گيران وهوچيهای چال ميدان  را بازی  کرده و پدر 

  ....."جمهوريخواهان را در آورد
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که من  اروپا نرفتم  واز راه و رسم  پارلمانی  آنها  خبر ندارم، ولی   مدّرس می گفت
اينقدر عقلم می رسد  که وقتی درمجلس رأی  دارم با قيافه مظلومانه  بنشينم و ساعت 
ها به رطب ويابس مخالفين  گوش بدهم  و گاهی  تصديق نظريا صائب  آنها را کرده 

، بلکه با گفتار صحيح  وعقلی ومنطقی و ثابت  کنم که اکثريت جهل مرّکب نيست
مخالفين همراه و همراز است و سيرجواب ها  را هم  با متانت و خونسردی  و ادب 

  .جواب  دهم و ثابت  کنم
  مرد  بايد که گيرد  اندر گوش 

  ور نوشته است پند بر ديوار 
پنجم  مدّرس سالها بعدمی گفت  مابا جمهوری خواهان  دعوا نداشتيم  مبارزۀ مجلس 

روز اول  برای حفظ حکومت  مشروطه  و اصول  دموکراسی  با عقيده  نبود بلکه از
مرام  . مجلس پنجم فصل تازه ای در تاريخ سياسی ايران آغاز کرد. وآزادی بود

ومقصود ما اين بودکه نگذاريم قّزاقان تحت رژيم ديکتاتوری بر جان ومال مردم 
  .من ودل همگی  باطل  بودحيف چکنم که سعی " مسلّط  بشوند ولی

امروز  که به سخنان مدّرس توّجه  می کنيم  می بينيم که با کمال  تأسف  پيش بينی  
های اين مرد کامالً  صحيح بود وازهمان  دورۀپنجم  تا به  امروز همۀ  ما که  
درشيوه ی حکومت  شصت سال اخير ايران  سهمی داشتيم خطا کرديم و بدست  

توری ديروز و آخوند بازی امروز  را بوجود آورديم و متأّسفانه خود حکومت ديکتا
امروزهم  پس از آنهمه ويرانی ها وحوادث خونين حاضرنيستيم که به اشتباهات 

  .گذشتۀ خود پی ببريم وراه تازه ای برای فردای  کشور پيدا بکنيم
ه مانند  مدّرس درآن روزها معتقد بود که رژيم مورد نظر طرفداران  سردار سپه  ن

رژيم مظفرالدين شاه است که با بست نشستن درسفارت انگليس و شاه عبدالعظيم 
بشود او را بستوه آورد ونه صمصام السلطنه و وثوق الدوله وعين الدوله  است که با  

قّزاقهای طرفدارسردارسپه . فشارافکارعمومی و حملۀ  روزنامه ها از ميدان در برود
. رگاهی وديگران  به هيچ  چيز جزبسر نيزه معتقد نيستندازتيپ جان محّمد خان و د

سردارسپه مأموريت دارد که يک حکومت مقتدر درجلو بلشويک ها بوجود بياورد و 
من ترجيح می دهم که دراين مبارزه  . باالخره هر مانعی را ازجلو خود بر می دارد

  )  ۴. (اری جان بسپارمروی پايم بميرم  تا در مقابل مخالفين زانو  زده و باخفت و خو
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  فصل ششم 

  
  خالفت، روحانيت و جمهوريت در ترکيه و ايران  

  برخی مالحظات  تطبيقی
  

 خالفت،«تورج اتابکی پژوهشگرتاريخ معاصراجتماعی درمقاله ای تحت عنوان
رضا  عصرردرمقايسه تطبيقی جمهوريت د»وجمهوريت درترکيه وايرانروحانيت 

  :بررسی کرده استدرايران ودرزمان آتاتورک درترکيه اينگونه   خان
درتعقيب مدرن سازی، اصالح وتغييردرترکيه وايران قرن بيستم، مناقشه اصلی بين  

اردوی اصالح طلب ومخالفان محافظه کارآن ها برسرحقوق وخود مختاری فردی 
هدف اصالح طلبان . ونمايندگی مردم به طورعام بود تا شکل حکومت به طورخاص

پارلمان منتخب، ياهرشکلی ازفرايندرسمی انتخاب ازبرپايی حکومت انتخابی، تأسيس 
. افراد برای مقامات دولتی بودکه درنهايت قوۀ اجرايی رامسئول و پاسخگومی ساخت

جمهوری يا پادشاهی مشروطه  - شکل محتملی که اين نهاد انتخابی جديد می پذيرفت 
  .هنوزدلمشغولی اصالح طلبان نبود - 
و پيروان غيرروحانيشان درهردوکشور ازاين ازسوی ديگر، روحانيون محافظه کار 

. واصالحی نخستين گام به سوی ايجاد دولت سکوالرباشد نگران بودند که هرتغيير
عالوه برآن، گرچه درفقه اسالمی درخصوص ترجيح يک شکل حکومت اجماعی 
 وجودنداشت، روحانيون،با نوعی همانندانگاری با خيزش های سياسی وانقالب

ً فرانسه شکل جمهوری حکومت را با سکوالريسم يا حتی آتئيسم يکی می ، عموما
  .دانستند

با جابحايی تدريجی قدرت سياسی چه درترکيه وچه درايران، که درآن ها تغييرات 
گيربا ويژگی های محسوس سکوالريسم گريزناپذيربه نظرمی رسيد، موضوع افر

روحانيون . شد شکل حکومت به دلمشغولی اکثريت دراردوی محافظه کاران تبديل
ا خود را درآستانۀ رويدادی حساس وسرنوشت سازدرتاريخ اسالم می ديدند، رگ سنت

جای  تسنمی توا) ١(» منشأ اقتدارش ارادۀ ملت است«که درنتيجه آن فردی که
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درجوامعی با سنت ديرپای حکومت خودسرانه، درواقع اين . سلطان يا خليفه را بگيرد
بودکه به عنوان سايه خدا برروی زمين ازموهبت الهی  سلطان - خليفه، سلطان ياخليفه

ازنظرچنين روحانيونی، ازمشروعيت قدرت فرمانروای . حاکميت برخورداربود
  .موقتی می شد شک کرد

 دراين فصل پيشينۀ جمهوری خواهی درامپراتوری عثمانی وايران قاجارمورد
والرعصر قرارگرفته وکوشش به عمل آمده تا تالش های نخبگان سکبررسی 

ايران برای برپايی شکل حکومت جمهوری پس از  پهلوی درترکيه و آتاتورک و
  .سقوط  امپرا توری عثمانی و قاجاريه  با هم مقايسه شود

ايران، معموالً پذيرفته می شود که تالش های  در بررسی سکوالريسم در ترکيه و 
، اصالحات تا  با وجوداين، درخصوص دين. رضا شاه پهلوی در ايران بوده است

پيشبرد اصالحات رضا « درايران)  ٢(حد نوعی يکتاپرستی خود باورانه کاهش دهد،
در زندگی سياسی « ، چرا که روحانيون، برحالف  ترکيه ، »بود دشوارتر شاه 

ً به ) ٣(».کشورهمچنان نقش مهمی ايفا می کردند درتوجيه اين استدالل ها غالبا
 برقراری جمهوری در ادن به سلطنت خالفت وموفقيت کمال آتاتورک درپايان د

تالش اوليه اش برای برانداختن حکومت  ترکيه از يک سو، وناکامی رضا شاه در
برخالف اين . قاجارو برقراری جمهوری درايران ازسوی ديگر، اشاره ميشود

استدالل ها، دانش پژوهانی هستند که، با تأکيد بروجود جناح ها درميان روحانيت، 
هرگونه نقشی را ازجانب آن ها درجهت احيای سلطنت درايران انکارمی ايفای 

هدف نوشتۀ حاضرمورد مناقشه قراردادن اعتباراستدالل های باال ازراه ) ۴.(کنند
بررسی اقدامات اتاتورک درجهت اعالم جمهوری ترکيه درمقايسه با ناکامی رضا 

  .شاه است
ا بهره برداری فرهنگی و تغيير ازميان شش اصل  مشهور کماليسم  که هدف ازآنه

ايی، رجمهوريخواهی ، سکوالريسم، ملی گرايی، مردم گ  - اجتماعی در ترکيه بود
در واقع اين جمهوريخواهی بود که مصطفی کمال ) ۵( –دولتساالری وانقالبی گری 

. آن را درکارزار طوالنی خود برای تغييرات سياسی واجتماعی سنگ بنا قرارداد
يک )  ۶.(اعالم شد١٣٠١آبان ١٩٢٢زخالفت و لغواولی درنوامبرجدايی سلطنت ا
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  .، دارالخالقه را برچيد ١٣٠٢اسفند /   ١٩٢۴سال بعد،  وباالخره ، در مارس 
در ايران، گرجه رضاشاه هيچ گاه اصولی برای اصالحات پردامنۀ خود مطرح نمی 

 شاه/کرد، با وجود اين سه گرايش اصلی می شد مشخص کرد که رضا خان
 درراستای آن ها برنامۀ خود را برای تغيير پيش ميبرد واين گرايش سکوالريسم ،

اعتقاد )  (populismاوهيج گاه به عوام گرايی  . ملی گرايی، ودولتساالری بودند
واگرمشاهده ميشود که اودرسال های اوليه حکومتش درمقام وزيرجنگ . نداشت

نه دست زد، اين ها تا حدزيادی ورئيس الوزرا به برخی سياست های عوام گرايا
ابتکارعمل وبرداشت برخی گروه های سياسی چپگرا نظيرحزب سوسياليست ، 
درداخل يا خارج  مجلس، بود از آن گذشته، با در نظرگرفتن  تالش او برای  برپايی 
رژيم  جمهوری در ايران، برنامه اش ، همان طورکه در صفحات بعدی خواهيم ديد، 

  .ش ازآن که  شکل اوليۀ خود را پيدا کند، عقيم ماندبه زودی، حتی پي
درترکيه ، فکرتأسيس رژيم جمهوری، يا جمهوريت، ابتکارمصطفی کمال نبود؛ پيش 

، درميان محافل دانش آموخته درامپراتوری عثمانی از »تنظيمات« ازاو، دردورۀ 
انی که اما کس. مفهوم جمهوريت سخن به ميان  می آمد ودراطراف آن بحث  می شد

اصطالح جمهوريت رادرگفتمان سياسی خود به کارگرفتندعمدتاً به مفهوم دموکراسی 
مصطفی رشيد پاشا ازطرف « درواقع، وقتی. اشاره داشتندتا شکل خاصی ازحکومت

برخی کسان که تحقيرشان کرده بود، متهم شد که می خواهد جمهوری اعالم کند، 
مشروطه است که از قدرت سلطان تا حد  منظورشان اين بود که  هدفش تشکيل رژيم 

  )٧(» .قابل  مالحظه ای  خواهد کاست
به » به تدريج معنای ضمنی مخالفت جويانه تری يافت« ، جمهوريت١٨٧٠دردهۀ 

) ٨(».نوشته های چندين روشنفکرآزاديخواه ازميان عثمانی های جوان راه يافت
کاراز رژيم جمهوری به دفاع  آش«  (Suävi)روزنامه نگارمشهورعلی سوآوی  

دردوران تبعيدش درپاريس، برای مدت  کوتاهی روزنامه ای به نام « و» پرداخت
La Republigue  ]اما ميان عثمانی های جوان کسی ) ٩(» .منتشر کرد] جمهوريت

او درسلسله . بود"نامق کمال"فقه اسالمی درآميزدباکه تالش کردجمهوری خواهی را 
روزنامۀ حريت منتشرشد، تا آن جا پيش رفت که مدعی در ١٨۶٨مقاالتی که درسال 
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و درادامه ) ١٠(».نظام سلطنتی لزوماً  تنها رژيم سياسی اسالمی ممکن نيست«  شد
به » .دربدوکاوش نوعی جمهوری بود« به اين گزاره رسيد که درواقع درصدراسالم

  :گفته  خودش
ن نيزپذيرفته شود که مردم می بيان اين که حق حاکميت مردم پذيرفته شده باشد، بايد اي

توانند جمهوری به وجود آورند، به چه معناست ؟ چه کسی می تواند اين حق را انکار  
  )١١(کند؟

درگفتمان سياسی » جمهوريت« با وجود اين، علی رغم اشارات مکرربه اصطالح
دراواخردورۀ عثمانی، برداشت رايج ازاين مفهوم به لزوم آغازبه کاررژيمی که 

چنان که دومونت . محدود می شد ت قانون ونظم را درجامعه رعايت کندحکوم
  :خاطرنشان می کند

هنوزهيچ يک از ترک ها ی جوان جرئت نمی کرد علناً خود را طرفدار لغوسلطنت 
جمهوريتی که آن ها ازآن طرفداری می کردند نوعی پادشاهی . وخالقيت نشان دهد

خود اين کلمه هم سرانجام چنان معنای . مشروطۀ مبتنی براصل حاکميت مردم بود
افرادی . ضمنی براندازانه ای پيدا کرد که در واژگان سياسی به ندرت به کارمی رفت

يا » مشروطيت«ترجيح می دادند کلماتی چون می سنجيدند، که جوانب کاررا
را به کارببرند، که اساس سلطنت  را زيرسئوال نمی برد و درنتيجه  می » مشورت«

  )١٢.(خطرکم تری  آن ها را به کار بردشد  با 
. درايران، زمان نخستين اشاره به جمهوريت به اوايل قرن نوزدهم مربوط است

ميرزا صالح شيرازی،  يکی ازپيشگامان طرفداری ازتغييرواصالح در ايران قاجار، 
 ٩٨/ ١٨١۵ – ١٩(درسفرنامۀ بسيارپُرخواننده اش که در نخستين سفرهايش  به اروپا

تدوين کرد،  گزارش توصيفی ازانقالب فرانسه به دست ميدهد که به گفتۀ ) ١١٩۴ –
قرارداده »  دولت  بدون  شاه« ميرزا صالح درمراحل اوليه اش هدف خود را برپايی 

، يوسف خان مستشارالدوله، يک ١٢۴٩/ ١٨٧٠نيم قرن بعد، درسال ) ١٣.(بود
ده دارسمت کارداردولت ياران ديگر، زمانی که در پاريس عه» منورالفکر« ايرانی 

را در باب سياست تدوين  "کلمه"کتاب مشهور خود رسالۀ موسوم به يک )  ١۴(بود، 
منشأ اقتداردولت ارادۀ « کرد، که درآن به طرفداری وترويج اين فکر پرداخت که 
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 اقتدار ازنظراين منورالفکرها، وظيفه اصلی درواقع اين بودکه چطور) ١۵(» .ملت
بنا به گفته . تحميل کنند» نظم پارلمانی« طريق حکومت مشروطه با ملت را از 

برای ملت ] حکومت[جمهوری يا سلطنتی بودن آن « ميرزا دمحمخان ذکاءالملک،
  )١۶(».چندان تفاوتی  ندارد

از جمله ايرانيانی که اشکال گوناگون حکومت را آشکارا معرفی کردند و کوشيدند به 
 پردازند، ميرزاآقاخان کرمانی،مقاله نويس منورالفکرشرح مفصل هرکدام ازآن ها ب

کرمانی، در .  مقيم استانبول، بود که درآن جا  نشريۀ مشهور اختر را منتشرمی کرد
يکی ازرساله هايش با عنوان تکوين و تشريع، با اشاره به جمهوری آتن، ضمن 

جويان است به چنانچه رسم يگانه  هيچ وقت زمام امورکارها را«ستايش ازآتنی ها که
، تصديق می کند که شکل جمهوری حکومت »کف اختياريک شخص واحد نگذارند

به خودی خود، همان طورکه حتی درآتن ديده شد، قادرنيست اجرای دموکراسی را 
  )١٧(».جمهوريت دريونان هميشه برَمدارترقی نمی گشت«:دريک کشورتضمين کند

» فوائد مشروطه« رساله هايی که در در آستانۀ انقالب مشروطيت ايران، درکنارخيل
به نگارش درمی » استبداد« نوشته می شد، تعداد قابل مالحظه ای نيزبه طرفداری از

 واصالح درکشور درتقريباً همۀ اين نوع رساله ها، کسانی که خواستارتغيير)١٨.(آمد
آقا سيد . بودند به جمهوری خواهی وقصد سست کردن شريعت اسالمی متهم می شدند

سين موسوی، دررسالۀ تشکيل ملت متمدن، مشروطه خواهان را چنين محکوم می ح
  :کند

 جمهوری طلب وآزاديخواه ناميده اند، درهر بيهودسرايان صفحۀ ارض که خودرا
مملکت به سخن  پردازی وترانه سازی مشغول و به الحان مختلفه منکرهيئت سلطنت 

رفته رفته کاررا به جايی . می دهند مقتدره شده اند، وحالت جمهوری را درانظارجلوه
دراحداث مذهب ... هرگاه ذات اقدس حضرت ختمی مرتبت: رسانيده که گويند

وترتيب وقاعد و تربيت ملت، جمعی  را با خود شرکت می داد می توانست بنيانی 
و داليلی براستحکام بيانات خود . بهترازاين بنا کرده واساسی خوش تر برهم گذارد

هرگاه به واسطۀ ...ايند که شرح آن باعث انفجارطبع عقالی هرقوم استاقامه می نم
می توان بنا کرد، چرا کرده و ] قوانين  شريعت[ جمهوری بودن قواعدی بهتر ازاين 
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ملت ...طريقۀ فرمانروايی علمی است خداداده، به کسب تحصيل نمی شود. نمی کنند
ت واهی خود را درايجاد و فرانسه مدت هاستکه پيشرفت امورشخصی واجرای خياال

احداث دولت جمهوری دانسته، گاهی غالب برمطلب و گاهی مغلوب سلطنت  می 
  )١٩.(شوند

هرچند مؤلفان چنين رساله هايی می کوشيدند مخالفان را بدعتگذار واعمالشان  را 
ضد دين معرفی کنند وبدين وسيله مردم راعليه آنان برانگيزند، باوجود اين دراستدالل 

درواقع اين . اکراه داشتند) گفتاريا رفتار پيامبر( خود از ارجاع به  قرآن يا سنت  های
تنها به حاکم اشاره ) ٢٠(، ».ازخدا و پيامبرواوليای امر اطاعات کنيد« نص قرآن که 

براين اساس، . دارد و نوع حکومت را، جمهوری يا سلطنتی، مشخص نمی کند
. ن مفهوم را دراستدالل خود به کاربردندحاميان شکل جمهوری حکومت درايران اي

يک مؤلف گمنام، در يک رشته مقاالت، که با عنوان لزوم  جمهوريت وتفکيک قوای 
روحانی در ايران درنشريۀ حبل النتين منتشر شد، با اشاره به فقه اسالمی ،کوشيد  

  )٢١.(شاهد مثال آورد که همۀ اشکال  حکومت دراسالم پذيرفته است
» نص« ته، به عقيدۀ برخی ازجمهوری خواهان، دراسالم عالوه برازاين گذش 
می شود که وجدان جمعی » اجماع« نيزوجود دارد، که شامل »  عرف«  ،» سنت«و

به عنوان يکی  از طرفداران  مثالً  ضياء گوک  آلپ،. جامعۀ مسلمان را َمد نظر دارد
» نص«که برای توضيح جدی جمهوريت دراواخردورۀ عثمانی، غالباً استدالل ميکرد

  )٢٢.(استفاده کرد» عرف« و»  قياس«وامکان بازنشانی آن بايد از
در ايران  ١٢٨۵/   ١٩٠۶نه در جنبشی که سرانجام به اعالم حکومت مشروطه در 

منجر شد، و نه در امپراتوری عثمانی درجريان خيزش سياسی ای که راه را برای به 
هموارکرد،  می توان فراخوان برای ١٩٠٨ل قدرت رسيدن کميتۀ اتحاد و ترقی درسا

درايران، ازپی آغازبه کارمجلس اول ومواضع ضد . برپايی جمهوری را يافت
مشروطۀ دمحم علی شاه بود که برحی ازروزنامه ها آشکارخواستارجايگزينی پادشاهی 

، دمحم رضا مساوات درسرمقالۀ  روزنامه اش ١٢٨٧مثالً فروردين . با جمهوری شدند
ام مساوات، با مقايسۀ شاه با فرعون، که خدا اورا درميان برداشت، شکل به ن

جمهوری حکومت را به عنوان شکلی که حق ملت درآن بيش تر رعايت می شود  
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  )٢٣.(مورد ستايش قرار داد
شروع جنگ جهانی اول مجالی برای بحث درموردامکان تغييرشکل حکومت 

بندی جهانی که ازجنگ برآمد با سال با وجود اين، پيکر. درمنطقه باقی نگذاشت
امپراتوری روسيۀ  تزاری مجبورشد صحنۀ سياسی منطقه را . متفاوت بود١٩١۴

ترک گويد وبه جای آن يک جمهوری شوروی سوسياليستی پرچمش را بر فراز گنبد 
درمنطقۀ جنوبی امپراتوری پيشين تزاری، برای نخستين بار . کرملين برافراشت

حکومت جمهوری ١٩١٨ن، مساواتی های آذربايجانی درسال دريک سرزمين مسلما
سقوط روانف ها وشکل گيری حکومت مساواتی به زودی برتوسعۀ . تشکيل دادند

در گيالن ، گونه  ١٢٩٩درسال . سياسی درمنطقه تأثير قابل مالحظه ای برجا گذاشت
 گرچه اين جمهوری نتوانست کامالً . زود گذرشکل گرفت» جمهوری شوروی« ای 

عالوه  برگيالن، ) ٢۴(با نفرت شديدی نيزمواجه نشد. بانی مردم متکی باشديبه پشت
نوعی  « درايالت فارس يکی از خان های بختياری يک شورای بختياری تشکيل داد و

درايالت   )٢۵.(انتشارداد»بيانيه باهدف برابری ومساوات بيش تردرداخل ايل
براين ايالت، » آزاد يستان« نی، با نامگذاریآذربايجان درشمال ايران، شيخ دمحم  خيابا

اقتدارشاه قاجاررا به چالش طلبيد وخواستار گنجانيدن اصالحاتی درقانون اساسی 
خيابانی هم، با اشاره به )  ٣۶.(کشور وخود مختاری بيش تر برای اين منطقه شد

  :موضوع   شکل جمهوری حکومت ، اعالم  کرد
ما محتاج نمايندگان مقنّن هستييم که ...مشروطه خواه  نه جمهوری طلبيم، نه...ما فعالً 

بتوانند ازيک طرف زمان خودشان رادرست تحصيل وتدقين نموده ازطرف 
  )٢٧.(ديگرابنای نوع خودشان را از وضعيات  زمان  مستفيد سازند

  : درجای  ديگر
ا خلع درصورت لزوم بتواند لزوم بتواند شاه ر. بايد ارادۀ ملت باالی همه چيزباشد 

  )٢٨.(اگرخواست و صالح ديد، جمهوريت اعالن نمايد. عزل کند
،که متفقين دامنۀ ١٩١٨درامپراتوری عثمانی، ازپی آتش بس موندروس دراکتبر

انجمن «اشغال خود را گسترش دادند، يک رشته انجمن های ملی گرای محلی نظير
لی ورومانی برای دفاع انجمن آناتو« ، که  بعداً به»آناتولی شرقی برای دفاع ازحقوق 
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. ، تبديل شد، با هدف جلوگيری ازفروپاشی سريع امپراتوری تأسيس گرديد»ازحقوق 
اوت  درارزروم  برگزار شد، ملی گرايان  - يک سال بعد، درکنگره ای که در ژوئيه 

. ميثاق ملی خودرا اعالم کردند ومصطفی  کمال را به رياست کميته دائمی برگزديدند
کنگرۀ سيواس برگزارشد وروايت پابرجاتری ازميثاق ملی مورد توافق يک ماه بعد، 

گزارش شده است که درهردواين گرد همايی های ملی گرايانه .قرارگرفت ومنتشرشد
، مفهوم يک شکل جمهوری حکومت برای آنچه ازامپراتوری عثمانی برجا مانده بود  

يزدرخاطراتش به مصطفی کمال ن) ٢٩.(برای نخستين بارمورد بحث قرار گرفت
اشاره می کند که درهمان » جمعيت تراکيا پاشائلی« يک انجمن سياسی موسوم به

دوره دراِِدرنه ونواحی مجاوراميدواربود، باجلب حمايت دولتهای بريتانيا و فرانسه، 
  )٣٠.(را تأسيس  کند» جمهوری تراکيا«
تقال يافت که چند ، مرکزفعاليت های ملی گرايانه به انکارا ان١٩١٩دراواخر سال  

تشکيل شد وهيئت » مجلس بزرگ ملی « ، درآنجا ١٩٢٠آوريل  ٢٣ماه بعد، يعنی در
انتقال پايتخت سياسی به آنکارا . وزيران جديدی را به رياست مصطفی کمال برگزيد

برعکس . به مصطفی کمال امکان داد تا خودش را ازدستگاه حکومتی کهنه کناربکشد
هران مجبورشد با دستگاه سياسی موجود دست وپنجه نرم رضاخان که با اقامت درت

کند وفعاليت هايش را با فعاالن سياسی هماهنگ نمايد، مصطفی کمال، با برپايی يک 
 تشکيالت حکومتی مستقل موازی درآنکارا، وبا به چالش کشيدن اقتدارسلطنت در

وچه  استانبول، مجالی برای روشنفکران بی شوروعالقۀ ترک، چه دراستانبول
ازجمله کسانی که بی درنگ استانبول را انتخاب کردند شيخ . درآنکارا، باقی نگذاشت

عبدهللا دّری زاده، که لقب شيخ االسالم را درکابينۀ سوم . االسالم جديد امپراتوری بود
صادر کرد »  فتوا« چهار ١٩٢٠داماد فريد پاشا به دست آورده بود، در يازدهم آوريل

  :ه آنکارا به عنوان  پايتخت مربوط می شدکه  فتوای  اصلی ب
متفق ومتحد شده وبرای خودشان رهبرانی ] که[ برخی اشخاص غيرنظامی« 

اتباع وفادار امپراتوری را فريب می دهند و بدون ... دارند  با دغلکاری... برگزيده اند
اجازه اقدام به سربازگيری ازميان مردم می کنند؛ وبرخالف شرع مقدس واحکام 

ليه، دارندبرای اين منظوروظايفی را برای اين سربازان تعيين وآن ها را تجهيزمی عا
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ازجمله »   ...کنند، اما درواقع دليل اين کارآن ها حرص و آزبرای متاع دنيوی است 
 »خيانت« اتهامات خاص ديگری که اين فتوا به همان اشخاصی واردمی کرد،اتهام

ابق حکم دينی می بايست يکی يکی يا دسته بود که مط) بغات ، باغی لر(» شورش«و
فتواهای فرعی ). قتل  وقتاللری مشروع  وفرض اولور( جمعی به قتل می رسيدند

وموجزتربه مسلمانان تکليف می کردند به فراخوان سلطان برای پيوستن به سپاه در 
 .تهديدمی کردند برابرشورشيان ازفرامين اطاعت نمی کردندبه مجازات های دنيوی

)٣١(  
رفعت افندی، مفتی با نفوذ آنکارا، به احکام . واکنش انکارا سريع و بدون ابهام بود 

دّری زاده سريعاً واکنش نشان داد وبا انتشاريک فتوای مقابل فتوای استانبول را بی 
افزون برپيامد سياسی واکنش سريع رفعت افندی، فتوای مقابل .  اعتباراعالم کرد

ت به زيرسئوال بردن مشروعيت استانبول به عنوان اوگام صريح و قاطعی درجه
آنکارا، به عنوان قرارگاه رژيم جديد، ديدگاه های خودش را، حتی   . لخالقه بودادار

  .در خصوص  احکام  دينی داشت
امضا کرد که  را) (Sevres، حکومت استانبول معادۀ ِسور ١٩٢٠دردهم اوت

مجلس بزرگ « : نکارا سريع بودواکنش آ. حاکميت ترکيه را عمالً نقض می کرد
افزون برآن،  آنکارا، .  با انتشاربيانيه ای امضا کنندگان معاهده را خائن ناميد» ملی 

معاهدۀ  . طی ماه های بعدی، تصميمی به طراحی ارتباطات بين المللی خودش گرفت
، که مرزترکيه وارمنستان را تثبيت کرد، نخستين گام  از اين نوع (Gümrü)گومرو 

و »  مجلس بزرگ ملی «  ، قرار مسکو بين ١٩٢١مارس  ١۶چند ماه بعد، در. بود
افزون برآن، درپاييزهمان سال فرانسه دولت آنکارا را . دولت شوروی به امضا رسيد

تاآن زمان دولت آنکارا مشروعيت خود را در سراسرکشورتثبيت . به رسميت شناخت
گرا پرچم ترکيه را در قطيفه قلعه  که سربازان ملی ١٩٢٢کرده بود و درسپتامبر 

(Kadifekale)  درازميربه اهتراز درآوردند، کسی نمی توانست ترديدی به خود راه
آمادگی برای کنفرانس صلح باعث . دهد که سلطنت آخرين روزهايش را می گذراند

اينک قاضی مصطفی کمال با . شد مصطفی کمال  فشارخود را براستانبول تشديد کند
می تواند   »  مجلس  بزرگ ملی « ولتيماتومی که اعالم که اعالم می کرد تنها انتشار ا
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مجلس «  افزون بر آن، .  نمايندۀ دولت ترکيه باشد، استانبول را مورد تهديد قرار داد
، به منظورپرهيزاز تجربۀ معاهدۀ ِسور، کوشيدحوزۀ اختيارات استانبول »بزرگ ملی

قانونی تصويب کرد که جدايی خالفت  ١٩٢٢برمجلس در اول نوام. را محدود کند
  .ازسلطنت و الغای دومی را اعالم  می کرد

درحالی که درمحافل روشنفکری استانبول . واکنش به الغای سلطنت گوناگون بود 
کسانی بودند که احساس ميکردند الغای سلطنت، نخستين گام به سری حذف خالفت 

رونشد وهنگامی که سلطان وحيدالدين با مقامتی جدی روب» مجلس بزرگ ملی«است،
ازکشورگريخت وعرشۀ رزمنا وانگليسی مااليا پناه برد، پناه برد، درحالی که 
 هنوزمدعی بود سلطان امپراتوری عثمانی وخليفۀ مسلمين جهان است، بدون به خطر

ً تمام روشنفکران )٣٢(».انداختن تمام انقالبش نمی توانست چنين کند اينک تقريبا
حتی کسانی چون ضياء . شتيبان برنامۀ جمهوری خواهانۀ آتاتورک بودندترکيه پ

با «طرفدارپادشاهی مشروطه درامپراتوری عثمانی بود، اينک ١٩١٨گوک آلپ، که 
اين تصوررمانتيک که دموکراسی جمهورخواهانۀ کماليستی نمايانگردموکراسی 

تورک را کانونی مبتنی برآرای عمومی است آسوده خاطرشدند ورهبری فره مند آتا
نها هنگامی درترکيه ممکن تاقتصادی آينده تلقی کردند، که  - برای توسعۀ اجتماعی 

  )٣٣(».نظام سياسی جديد دردست يک رهبرمقتدرباشد پديدارشود که مرکز بود
که جمهوری ترکيه از طريق يک متمم قانون اساسی اعالم وغازی ١٩٢٣اکتبر٢٩در

زيده شد، درايران رضاخان، از پی کودتای مصطفی کمال به رياست جمهوری برگ
  .، داشت نخستين کابينۀ خود را درمقام رئيس الوزرا تشکيل می داد١٢٩٩

طرفدارانش . آوازۀ رضاخان ازهمان نخستين روزبعدازکودتا مدام رو به افزايش بود 
. اميد داشتند که پس ازنخست وزيرشدن آنچه شروع کرده بود به فرجام خواهد رساند

قدم های نهايی را برای وحدت  . های نهايی را برای وحدت کشوربرخواهد رساندقدم 
  .کشوربرخواهد داشت وطرح های جسورانه ای برای احيای اقتصادارائه خواهد  کرد

هرچند در . با وجود اين، درروزهای بعد معلوم شد که انجام دادن اين کارآسان نيست 
 يان روشنفکران کشوربه عنوان سياستمداروفاداری ارتش ترديدنبود، اما اوهنوزدرم

هرچند آن ها سابقۀ رضاخان را در همين دورۀ کوتاه . مورد اعتماد پذيرفته نشده بود
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 او تصدی اش قدرمی دانستند ومی ستودند، اما درخصوص حمايت بی قيد وشرط از
  .ترديد داشتند

ها سابقۀ رضاخان را هرچند آن . به عنوان سياستمدارمورد اعتماد پذبيرفته نشده بود 
درهمين دورۀ کوتاه تصدی اش قدرمی دانستند و می ستودند، اما درخصوص حمايت 

  .بی قيد شرط ازاوترديد داشتند
اخبارمربوط به برپايی حکومت جمهوری درترکيه سبب واکنش های متفاوتی شد  

ی درحالی که دستگاه حاکم سنتی، که دربارنماينده اش بود، موضع احتياط آميزتر
اختيارکرد وبه فرستادن تلگرامی برای غازی مصطفی کمال وتبريک ابقای اودرمقام 

اردوی تجدد خواهان راديکال به وضوح دچارسردرگمی ) ٣۵(جديدش اکتفا نمود،
در روزنامه ای دراستانبول مقاله ای به طرفداری از ١٣٠٢دراول بهمن . بود

  .جمهوری درايران منتشر شد
روزنامه نگاری . ا خان درتهران به تمجيد مقاله پرداختندروزنامه های هواداررض

رضا خان ازدادن پاسخ . درتهران کوشيد  نظررضا خان  را در بارۀ  آن مقاله بپرسد
ترقی هر کشوربيش تربستگی دارد « :روزنامه ای ازاو نوشت.  مستقيم طفره رفت

. هردوسلطنی اند. نگاه کنيد به يونان وانگلستان. به روحيۀ مردم تا شکل حکومتش 
مکزيک  و فرانسه را نيز . »يکی فاسد ومنحط است؛ ديگری بزرگ ومرفه وسرزنده

  ) ٣۶.(به عنوان  دوجمهوری با هم مقايسه کرد
چنان که رخدادهای ماه های بعدی نشان داد،رضاخان دربی طرفی ظاهری اش 

ائه  غنی  درارزيابی خود استدالل محکمی ار.درخصوص شکل حکومت صادق نبود
  :می کند

انديشۀ جمهوری احتماالًدرحين گفتگوهای رضا خان با احمد شاه، برای رئيس الوزرا 
نه تنها بيهودگی وبزدلی شاه و نيزبی تفاوتی اونسبت به . شدن، درذهن اوقوت يافت

سرنوشت کشوررا به چشم ديد، بلکه شاهد توطئه ودوزوکلک شاه برضد خودش هم 
ن فرمان راند ابراير ١٢٩٩تا  ١٢٨٧ستمداری که از ازاين گذشته، نسل سيا. بود

اين جماعت قدِرت . همه نااليق ازآب درآمده بودند وکسی احترامی به آن ها نمی نهاد
. اقدام مستقل نداشتند وچون مزدوری به ساز حاميان اروپايی خود می رقصيدند
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يم حکومت جمهوری همه چيزرا تغييرمی داد ورجال خود خواه وميهن فروش قد
مشاوران اصلی رضاخان همه براين باوربودند وانديشۀ . راازکارمی انداخت

  ) ٣٧(.جمهوری را تشويق می کردند
، درغياب احمد شاه که دراروپا بود وازقرارمعلوم زندگی راحت ١٣٠٢دراواخرسال 

ومرفهی داشت، رضاخان به زودی کارزارشتاب زده ای با هدف برقراری جمهوری 
برعکس، درترکيه عثمانی، . د که برای آن آمادگی کافی نداشتدرايران ترتيب دا

تقريباًچهارسال طول کشيدتا مصطفی کمال پاشا نظام سياسی را درآنچه ازامپراتوری 
جمهوری  جديد ترکيه را  ١٩٢٣ساقط شده عثمانی برجا مانده بود تغييردهد ودرسال 

تا زمان اعالم جمهوری، طی اين دوره، به ويژه از زمان الغای سلطنت . اعالم کند
بيش ازيک سال طول کشيد تا مصطفی کمال اردوی اصالح طلب را گردهم آورد، 

 همۀ چهره های سياسی پرنفوذ نظير - سياستمداران بی رغبت موسوم به گروه دوم
، )آديوار(، عدنان )بِِله(کارابکير، رفعتکاظم ،)جبه سوی(علی فؤاد،)اوربای ( رئوف

را » حزب خلق«جام نرا آرام کرد، وسرا –)يالمان(واحمد امين ) الچيني(حسين جاهد 
اوعجله . نبودبيش ازحتی يک ماه برای رضاخان اين دوره ازسوی ديگر،. تشکيل داد

به طورسنتی، شاه درآغازسال . جمهوری اعالم کند١٣٠٣نوروز پيش از داشت که تا
رضاخان بسيارمشتاق بود . فتنومقامات حکومتی و بزرگان را به حضورمی پذير

که با اعالم جمهوری بيش ازسال نو، ازاجرای مراسم شرفيابی به حضوروليعهد ،که 
. به نظراوچيزی جزنمايش  بزرگداشت و تکريم دودمان قاجارنبود، جلوگيری کند

درآن صورت اودرمقام رياست جمهوری جديد ايران خودش عهده دار اين مراسم  
  .می شد

 .کارزارشديدی به حمايت از جمهوريخواهی درمطبوعات به راه افتاددراواخربهمن 
هرروزمقاالتی به طرفداری ازجمهوری وبدگويی ازشاه منتشرمی شد بدون آن که «

کميته های جمهوری )  ٣٨(».برای جلوگيری ازآن ها اقدام مشهودی صورت گيرد
برخی احزاب .خواهی تشکيل شد وتلگرام ها ازواليات به پايتخت سرازيرگرديد

 سياسی سنتی اساسنامۀ قديمی خودرادرجهت پذيرش شکل جمهوری حکومت تغيير
ازپی جلسۀ هيئت رهبری اش، مواردزيراعالم  فرقۀ دموکرات مستقل ايران،.دادند
  :کرد
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وانقراض سلسله قاجار و الغای سلطنت ) احمدميرزا(ازاين ساعت به بعد خلع  - ١مادۀ 
  .يران اعالم  می کندواستقرار جمهوريت  را درا

به مجلس شورااختيارمی دهد قانون اساسی ورژيم حکومت فعلی را تغييرداده  - ٢مادۀ 
  .مبدل به حکومت  جمهوری  نمايد

افراد فرقه دموکرات مستقل درمرکزو واليات مکلفند با تمام وسايل ممکنه  - ٣مادۀ 
  .دراجرای مفاد  قطعنامه نهايت سعی و کوشش را به عمل آورند

وکالی پارلمانی فراکسيون دموکرات مستقل موظفند به اسرع اوقات موجبات  - ۴مادۀ 
  )٣٩.(قانونی اجرای قطعنامه را فراهم  سازند

 .درآن زمان، حتی يک حزب سياسی جديدبه نام حزب جمهوری ايران تشکيل شد
کرد،  حزب منتشرکرد تاريخ تأسيس را چهارسال جلوترذکر دربيانيه ای که اين) ۴٠(

زمانی که نخستين برنامه اش را منتشرکرده ودرآن خواستارپايان دادن به حکومت 
ظاهراً همين باعث بازداشت و زندانی شدن آن ها « قاجاريه درايران شده بود؛ که 

ش،با متهم کردن اعيان »جديد«حزب، دربيانيۀ» ئيه اهيئت اجر«)۴١(» .شده بود
ازهمه وطن »بارديکر«ان شده اند،واشراف قاجاربه اين که باعث بدبختی ايراني

دوستان می خواست که ازسرمشق آلمانی ها و ترک ها پيروی کنند وحکومت مستبد 
اما آنچه بيانيۀ حزب جمهوری ايران را از بيانيۀ پيشين واز . قاجاررا به زيربکشند

مواضع سياسی گروه های قبلی متمايز می کرد اشارۀ عجيب آن به پيشينۀ قومی 
بيانيه قاجاريه را يک ايل ترک می خواند و اظهارشگفتی می . اريه بوددودمان قاج

  :»چطوريک سلسلۀ ترک توانسته بريک مملکت غيرترک حکومت کند؟« کرد که
. دنيای متمدن امروزی ديگربرای يک ملت مالک الرقاب وتاجدارنمی پسندد

تخت قيصرآلمان وسلطان ترک را از .اعليحضرت قدرقدرت قضا سطوت نمی پرستد
 بينيم که سلطۀ يک خانوادۀ ترک واجنبی که خيانت بر سازد ومامی سرنگون می

 ناموس وحيثيت ملت ايران راشعارخودساخته اندبرماننگ وباحميت ايرانی دمساز
  )۴٢( .نيست

درگفتمان سياسی اواخرقرن نوزدهم واوايل قرن بيستم درايران هيچ نشانه ای ازچنين 
فرمانروايان قاجارغالباً، بدون اشاره به پيشنيۀ . هويت شناسی قومی وجود ندارد
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قوميشان، به خاطراستقرارحکومت ستمگرانه درايران وجلوگيری از تغييرات سياسی 
ملی گرايان ايران دراين دوره، که . ضروری در کشورمورد سرزنش قرارمی گرفتند

رک های پيشگامان طرفداری از تغييرواصالح در کشورنيز بودند، خودشان از تبارت
موضع ضد ترکی حزب جمهوری ايران می توان نخستين نشانۀ  . آذربايجان بودند

ملی گرايی  - آنچه درسال های بعدبه ويژگی اصلی ملی گرايی ايرانی تبديل شد
  )۴٣.(دتلقی کر –زبانی

اين . درهياهوی جمهوری خواهی درايران، نقش نشريات ادواری چشمگيربود
ارومخالف جمهوری تقسيم شده بودند، تا آنجا که می نشريات که به دو اردوی طرفد

. تالش ميکردند مطابق برنامۀ سياسی خودشان برافکارعمومی تأثير بگذارند توانستند
درحالی که برخی از روحانيون ترجيح .ازسوی ديگر،واکنش روحانيون چندگانه بود

های  می دادند ساکت باشند وببينند نظرمردم چيست، عده ای ازمليون واکنش
بهمن درحرم شاه عبدالعظيم  ٢۶در حاج شيخ جوادمجتهد: گوناگونی ازخود بروزدادند

سخنرانی به رفتارشاه دراروپا اشاره کرد وعکسی ازاورا درلباس اروپايی نشان داد 
قا جمال در سی ام بهمن يک گرد آحاج ) ۴۴.(که در چندين روزنامه نيزبه چاپ رسيد

عمومی دراين خصوص پی ببرد وتصميم گرفته شد  همايی تشکيل داد تا به احساس 
  )۴۵.( تا ازآيت هللا خالصی درمشهد نظرخواهی شود

ً آغازبه کارکرد٢٢در وظيفه اصل اين مجلس تهيه . بهمن دورۀ پنجم مجلس رسما
حاميان رضاخان دراين دوره به سه دسته . طرح الغای سلطنت وتشکيل جمهوری بود

حدود چهل نماينده به رياست روحانی سابق سيددمحم جناح تجدد با . تقسيم می شدند
تدين؛ حزب سوسياليست متحد به رهبری شاهزاده قاجارسليمان ميرزا اسکندری با 

  .حدود دوازه تا سيزده عضو؛ وحدود ده  تا پانزده نماينده خود را مستقل معرفی کردند
سته بود، اردوی مخالف، به رياست سيد حسن مدرس که ازنمايندگان فعال وبرج

. حدود دوازده عضوداشت که شامل با تجربه ترين و پرنفوذترين نمايندگان می شد
که جناح مخالف  ازروزاولی که دورۀ جديد مجلس آغازبه کارکرد، آشکاربود

. جمهوری ورضاخان، باوجود آن که دراقليت بود، درهمه مباحث مجلس پيشتازاست
امه های نمايندگان که جناح مدرس ث درمورد اعتبارنحشگرد به درازا کشاندن ب
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اين شگرد هدف دوگانه ای را . درپيش گرفت برای بيش ازيک هفته ادامه پيدا کرد
ايجاد شکاف دراردوی طرفداران رضاخان وبه تعويق انداختن بحث : دنبال می کرد

  .درمورد جمهوری تا بعد از سال نو
فشار . يج منفی به بارآوردتالش رضاخان وحاميانش برای اعمال فشاربه مخالفان نتا

برمدرس برای همکاری با رضاخان به اين منجرشد که عده ای ازنمايندگان بی 
طرف جانب او را بگيرند و مردم معمولی بيرون مجلس، که ازارعاب ضمنی  

  )۴۶.(خشمگين بودند، مخالف جمهوريت  شوند
ً همزمان با درآنکارا  غوغای جمهوری خواهی درايران، مجلس بزرگ ملی تقريبا

تصميم به الغای خالفت گرفت، اعضای دودمان عثمانی را   ١٩٢۴درسوم مارس 
ازجمهوری ترکيه اخراج کرد، وزارت شريعت وبنيادد دينی را برچيد، وبرای 

. را به تصويب  رساند) توحيِد تدريسات قانونو(يکپارچه سازی آموزش عرفی قانونی
  :چنان که جاکوب الندر می گويد

طورکه الغای سلطنت به منظور واگذاری تمام قدرت دولتی به مجلس  درست همان
بزرگ ملی بود، الغای خالفت نيزبه منظورهماهنگی با ايدئولوژی سياسی جديد بود 

  )۴٧.(که مصطفی کمال می خواست جمهوری جوان ترکيه را از آن  برخوردار  کند
. به تهران رسيدخبر تصميمات جديد مجلس بزرگ  ملی آنکارا درظرف يک هفته 

  :روزنامۀ شفق سرخ  که طرفدارجمهوری بود، اين رخدادهای را چنين  انعکاس  داد
مصطفی کمال پاشا در طی نطق خود به طورعموم اشاره به لزوم تجريه سياست 
ازمذهب نموده  وچنين گفت که بايد طرز تعليمات متحدالشکل گرديد ه ومؤسسات 

  )۴٨.(واقع بوده است خارج گردد قضايی از تحت نفوذاتی که تاکنون 
. اقدامات ضدروحانيت آنکارا بازتاب گسترده ای نزد مقامات دينی ايران داشت

هرچند جهان شيعه  هيچ گاه مشروعيت خالفت عثمانی را به رسميت نشناخته بود، 
با وجود اين، ازنظرروحانيت شيعه عدم مطابقت سياست های روزمره با فقه 

روحانيت متوجه شد که رواج قانون مدنی درترکيه نتيجۀ . بوداسالمی قابل اغماض ن
نهايی رشته حوادث وحرکت هايی درآن جا بود که با جدايی سلطنت ازخالفت 

الغای خالفت وجدا شدن  دآغازشده بود وحذف سلطنت را از پی داشت و اينک شاه
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تالش دراعالميه ای که درتهران پخش شد، جمهوری خواهان به . دين ازدولت بود
  :برای حذف اسالم ازطريق درخواست  تغييررژيم متهم  شدند

جمهوری خواهان قصد دارند اسالم شيعی را ازاين مملکت ريشه کن سازند وآن ها 
آن ها . قصد دارند همان کاری را بکنند که همپالکی هايشان درمملکت عثمانی کردند

  )۴٩.(حانيون برداشتندبه نام جمهوری خالفت را ملغی  کردند وعمامه را ازسر رو
علمای طراز اول، برای نشان دادن ناخرسندی خود، ازمتحد سنتی خود،  بازار، 

اسفند، بازاريان عليه جمهوريت دست به تظاهرات خيابانی  ٢٨در. کمک گرفتند
، روزی که قراربود مجلس به بحث ١٣٠٣سه روزبعد، دردوم فروردين . زدند

پنج  جمعيتی درحدود« پايی جمهوری  بپردازد، درمورد طرح تغييرقانون اساسی وبر
هزار نفرمرکب از روحانيان، تجار، کسبه و مردم عادی  دراطراف ساختمان مجلس 

بنابرگزارش ها، مدرس .گردآمدند وشعارهايی به طرفداری برضد جمهوری سردادند
تظاهرات بزرگی « ازآن گذشته، ) ۵٠(».ازپشتيبانی جدی تجارتهران برخورداراست

 ».مسجد شاه برپا شد که درآن وعاظ عليه رضاخان وجمهوريت سخنرانی کردنددر
منتفرق کردن متعرضان به مجلس فرستاد،  یوقتی رضاخان دوهنگ را برا) ۵١(

برخی ازنمايندگان از . واکنش شديد اوسبب نارضايتی بيشتردرميان نمايندگان شد
. ورعليه مردم متهم کردندجمله مؤتمن الملک، رئيس مجلس، او را به استفاده از ز

پس ازآن، از پی برخی مشورت ها وپادرميانی ها، .  رضاخان به زودی عقب نشست
قبول کرد از جمهوری  خواهی دست بردارد،  حدود  دويست تظاهرکنندۀ  دربند را 

  )۵٢.(آزاد  کند و قول دهد به اسالم احترام بگذارد
درآن جا ازاوخواسته  .  م مالقات کندروزبعد ، رضاخان راهی قم شد تا با علمای عظا

مرضی عموم نبود وبا مقتضيات اين مملکت مناسبت « شد ازجمهوری  خواهی ، که 
  :اوبه تهران که برگشت ، با انتشاربيانيه ای تأکيدکرد)  ۵٣.(، پرهيز کند»نداشت

چون من و کليۀ احادو افراد قشون از روز نخستين محافظت و صيانت اُبهت اسالم را 
کی از بزرگ ترين وظايف و نصب العين  خود قرارداده، همواره درصدد آن بوديم ي

که اسالم روزبه روزرو به ترقی وتعالی گذاشته واحترام مقام روحانيت کامالً رعايت 
ومحفوظ گردد، لهذا  درموقعی که برای توديع آقايان حجج االسالم  وعلمای اعالم به 
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 م لهم درباب پيشامدکنونی تبادل افکارمشرف بوديم، بامعظ)ع(حضرت معصومه
نموده وباالخره چنين مقتضی دانستيم که به عموم ناس توصيه نماييم عنوان جمهوری  

  )۵۴.(را موقوف  سازند
درنتيجه، جنبش جمهوری خواهی درنخستين روزهايش به دست ائتالف روحانيت 

  .وبازارعقيم گذاشته شد
، کسانی هستند که نقش روحانيت را انکار دربررسی اين مقطع ازتاريخ معاصرايران

به طيب خاطر وارد اين ... علما يک پارچه نبودند«می کنند، با اين استدالل که چون
بسياری از تک نگاری هايی که به فارسی درخصوص تاريخ ) ۵۵(».منازعه  نشدند

 ازسوی ديگر، ساير.اوليۀ رضا شاه نوشته شده اين استدالل راتأييد می کنند
شگران به نقشی که روحانيت ايفا کرد بيش  ازحدبها می دهند و درنتيجه نهاد پژوه

  .دينی درايران را نهادی ضد جمهوری معرفی می کنند
 روحانيت ايران، درمراحل اوليه کارزارجمهوری خواهی، به بحثی که دفش تغيير

ها آن . تا حدی بی تفاوتی نشان داد - دست کم به صورت علنی   - شکل حکومت  بود
با وجود اين، . اين تغييررا تهديد نسبت به جايگاه اجتماعی سنتی خود تلقی نمی کردند

درمواجهه با تحوالت سياسی ترکيه، زمانی که موضوع پيوستگی سکوالريسم و 
جمهوريت آشکارترشد، آن ها  در ورود  به صحنه  ودرخواست از همراه سنتيشان ، 

بنابراين   . ری از اين حرکت  درنگ نکردند بازار، برای ريختن به خيابان و جلوگي
عواقب الغای خالفت ودست زدند به اقدامات سکوالرازسوی مجلس بزرگ ملی 

  .ترکيه را نبايد دست کم گرفت
افزون برآن، داليل کاميابی مصطفی کمال وناکامی رضاخان در برقراری جمهوری  

ان،هرچند درمرحلۀ درکشورهای خود را می توان نه تنها درنقش روحانيون اير
نهايی ايفا  شد، بلکه همچنين ومهم تر ازآن درعملکرد دو رهبر وروش های اعمال 

  .تغييردر دو کشور جستجو کرد
در ترکيه، به واسطۀ نهادهای سياسی موازی که مصطفی کمال درآنکارا ايجاد کرد ، 

ذشته ، ازآن گ. هم  روشنفکران متعهد ومتحد وهم ارتش ازهدف کمال حمايت کردند
فقدان هدف به همراه اشتباهات سياسی جدی ازجانب رقيب او، سلطان وحيدالدين، 
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رئيس جمهورتازه، مصطفی .  باعث شد الغای سلطنت نسبتاً بدون دردسرعملی شود
  :کمال، حتی نگران اين نبودکه همکارانش  را ازبرنامۀ خود مطلع سازد

، ] ا بستن آخرين فصل تاريخ سلطنتب[ فردا: هنگامی که داشتيم غذا می خورديم گفتم
حتی الزم نديدم که به نزديک ترين متحدان وهمکاران ... جمهوری اعالم می کنيم

  )۵۶.(از واکنش آن ها کامالً مطمئن بودم. اطالع دهم 
دراين جا دورانديشی وعملکرد کمال .  اما معلوم شد الغای خالفت کارآسانی نيست 

 راهبرد وسياست های تدارکاتی را هزينه ها برای کاهش«او. نقش قاطعی داشت
مثالًبرای جلوگيری ازهرگونه مخالفت احتمالی دينی وخلع ) ۵٧(».هماهنگ ساخت

گاهش دسالح ايدئولژيک آنها، درزمان الغی  خالفت  کميته ای با وظيفه پشتيبانی ازدي
الفت خخاطرنشان کرد که ادعای عثمانی درخصوص « اين کميته . تشکيل  داد

ی وجود  فتکه مغول ها بغداد را تسخيرکردند ديگر خال ١٢۵٨مشروع بوده و ازنا
را   تبا وجود اين، شواهد بيش تر گواه براين نظر بود که الغای  خالف.  نداشته است

خود کمال ازابتدا  طراحی کرد و روحانيون عضو کميته از طرف  اودستچين شده 
 با اين حال، تعداد فعاالنی نظيرخالد) ۵٨.(تابرتصميم اوُمهرتأييد بزنند»بودند

تند، اندک س، حتی درحزب خود کمال، که برسرموضوع  خالفت از او گس) آلمانسو(
به رهبری شيخ سعيد مثال ديگری بود ازاين که  ١٩٢۵شورش  کردها درسال . بود

  :خالفت درمقايسه با سلطنت  از حساسيت  بيش تری  برخوردار بود
محکوم کردن دولت . رين نماد برادری ترک و کُرد ازبين رفتبا الغای خالفت مهم ت 

آنکارا به عنوان ضد دين امکان پذير گشت، اتهامی که به نظرمی رسيد ساير اقدامات 
اين استدالل برای بسياری ازکُردها ، که به شدت به . آن دولت آن را تأييد می کند

  )۵٩.(تری داشت اسالم پايبند بودند، از هر استدالل  ديگری وزن   بيش
ازسوی ديگر، رضا خان نه به حفظ نهادهای مستقل تمايل داشت  ونه از حمايت کامل 

دراردوی اوکسانی چون علی اکبرداور، . ئدومحافل اصالح طلب درايران برخوردارب
با تمايل شدی دولتسالری، بودند   که او را به عنوان مرد مقتدر می ستودند و با بيش  

او، نظيرگسترش آموزش و ايجاد ارتش وديوانساالری مدرن،  تربرنامۀ اصالحی
با وجود اين، درخصوص قضيۀ جمهوريت، آن ها صادقانه اعتقاد . موافق بودند
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  .داشتند که کشورهنوز برای جمهوری آماده نيست
درخصوص اتکای اوبه يک ارتش مدرن،  که نشان داد در اجرای برنامه های کمال   

د خاطرنشان شود که تنها نهاد نظامی مدرن درايراِن آن زمان نقش محموری دارد، باي
ژاندارمری تازه تأسيس بود که، برخالف ديکرنهادهای نظامی کشور، اصالح انديش 

اما رضاخان ازافراد ژاندارمری چندان . ترين افسران وپرسنل را گرد آورده بود
جريان جنبش  در حتی درداخل بريگاد خودش افسرانی بودند که، .َحَسنه نبود

  )۶٠.(جمهوری خواهی ، ترجيح  دادند ازاو فاصله بگيرند
 وباالخره،درخصوص ناگامی جنبش جمهوری خواهی درايران، بايد به رفتار 

کاردانی، جستجوی دقيق « برعکس مصطفی کمال، که. نسنجيدۀ رضاخان اشاره کرد
فقيت نهايی  اش همه عواملی بودند  که درمو)  ۶١(»گزينه ها، وحس موقع شناسی

ريج برخی از پرشورترين داش سهم داشتند، فقدان اين خصوصييات دررضاخان  به ت
  .ستايشگرانش را واداشت که در حمايتشان  ازهدف او تجديد نظرکنند

ناکامی رضاخان درکسب قدرت ازطريق فراخوان برای جمهوری درايران اورا به 
او به جای تکيۀ تنها به . داشتکاربرد راهکارهای سنتی تردرجهت پيگيری هدفش وا

مجلس وسياسست های خيابانی، شبکه ای کار آمد را دردرون  نظام موجود به خدمت 
طرح انقراض دودمان قاجار  ١٣٠۴گرفت که سرانجام به او اجازه  داد  در نهم آبان 

او تعيين تکليف قطعی حکومت آيندۀ ايران به رياست : را ازتصويب مجلس بگذراند
رأی  ٢۵٧آذرهمان سال، مجلس مؤسسان با  ٢٢در.  قتی منصوب شدحکومت مو

. موافق وسه رأی ممتنع سلطنت ايران رابه رضاخان واعقاب ذکور او واگذارکرد
بعداً در چهارم ارديبهشت سال بعد، او به عنوان نخستين شاه دودمان پهلوی  رسماً 

  .تاجگذاری  کرد
ال در ترکيه ورضا شاه درايران به دست گرفتن قدرت سياسی از سوی مصطفی کم

هم ترکيه و هم ايران گونه . گام تازه ای در فرايند تجدد آمرانه دردو کشورهمسايه بود
ای برنامۀ پايۀ اصالحات عرفی را به اجرا درآوردند، که در نتيجۀ  آن ساختارسياسی 

مردم  اما تا آن جا که به نمايندگی.  سنتی درهردوکشوربه نحو چشمگيری تغيير  کرد
درجمهوری . مربوط می شد، نه درترکيه ونه در ايران به طورکامل به اجرا درنيامد
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به عنوان رئيس جمهور  بالمنازع  در ١٩٣٨ترکيه، مصطفی  کمال تا هنگام مرگش 
قدرت باقی  ماند، درحالی که درايران، رضا شاه پهلوی با اعمال حکومت خود 

، رژيم اقتدارطلب خود را ١٣٢٠درسال سرانه تا زمان کناره گيری اش ازسلطنت 
روی هم رفته، شکل حکومت ، جمهوری يا سلطنت ، دريک فرهنگ . تحکيم کرد

  )١(.دموکراتيک جا نگرفت که درآن  فردی  و نمايندگی مردم رعايت  می شود
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  فصل هفتم

 
  روحانيت شيعه  در دوران رضا خان

   
درنقشۀ آقای مدّرس علما هم شرکت دارند؟  : پرسيد ]احمد شاه  [شاه مرحوم 

چند روابط آقای مدّرس با روحانيان بسيارخوب است  هر: در پاسخ عرض کردم
روحانيان وپيشوايی آنان نهضتی  اّما ايشان اين عقيده را ندارند که با دست 

روحانيون  بی به وجود آورند، زيرا به نظر آقای مدربس درنهضتهای وانقال
همواره نوعی ارتجاع وارد می شود و به جای آنکه جامعه رو به پيش حرکت 

   .به سوی عقب می رود کند ، 
  )   ١( » به نقل از خاطرات  رحيم زاده  صفوی « 

  
، پنج ماه مدرس، خواهرزاده مدرس نياست که دکتردمحمحس یفاجعه وقت عمق

او  دارياو به خواف رفت وموفق به د داريد یمدرس برا ديپس ازحبس و تبع
 )٣۵ص . (نشد

 حيتوض نيمدرس را چن یآزاد یتالش خود برا یدر خاطراتش ماجرا یو
  :دهد یم
 
مشهد مانند مرحوم  یعلما ريدر مشهد ماندم و از مشاه یسه ماه و اند حدود«
 شانيتقاضا در اقدام به استخالص ا یانيآشت یتضمر خيدمحم آقازاده و ش خيش یآقا
 خيش حاج آ تيدر ادامه به قم رفته ازآ… حاصل نشد یا جهيو نت نمودم  یم

آشفته و دلخراش خود،  یها  اببا جو شانيا… استمداد نمودم یحائر ميعبدالکر
مدرس  یبرا یروحم را فراهم نمود، مثالً اظهار داشت شهربان یآزردگ سخت
، به ٣۶ص (» .گذرد یاعتبار خرج منظور نموده، به او بد نم لایر ١۵٠ ماهانه

 )کتاب مرد روزگاران ٣٣١و ٣٣٠نقل از ص 
 

بانفوذ، رضاشاه شد و  ونيروحان شترياست که رضاخان به کمک ب نيا شگفت
را  یـ پارلمان یاسيس یروحان نيتر کرده که برجسته دايچنان جرأت پ حاال آن

مشهد، قم و نجف  یها و تمام حوزه اندازد یندان و حصر مز د،يبه تبع انهيوحش
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اعتبار  لایر ١۵٠ه قم، يحوزه علم انگذاريو بن! کنند یـ م تيحما یعنيسکوت ـ 
 .داند یگذشتن بر او م خوش ليماهانه خرج او را دل

 
بانفوذ، رضاشاه شد و  ونيروحان شترياست که رضاخان به کمک ب نيا شگفت

را  یـ پارلمان یاسيس یروحان نيتر کرده که برجسته دايچنان جرأت پ حاال آن
مشهد، قم و نجف  یها و تمام حوزه اندازد یزندان و حصر م د،يبه تبع انهيوحش

اعتبار  لایر ١۵٠ه قم، يحوزه علم انگذاريو بن! کنند یـ م تيحما یعنيسکوت ـ 
 .داند یگذشتن بر او م خوش ليماهانه خرج او را دل

 
روحانيت شيعه در « ، » شيعه در تاريخ ايران« د در کتاب رضا نيازمن  ◀ 

را در سه دوران مختلف مورد ارزيابی قرار می دهد ولی او » دوران رضا خان
، تهديد و تحديد  اندوزی از راه غارت مردم  و زورگوئی  بدون اشاره به مال

رضاخان وغيرقانونی بودن » سلطنت«و »  صدرات«کردن آزادی ها دردوران 
حاج شيخ عبدالکريم « وی ، به توجيه حمايت » سلطنت « عدم مشروعيت و

( ازشخص رضاخان درسالهای بين » حوزۀ علميه قم « و» حائری يزدی 
مردم «   ١٣١٣و تاکيد می کند که از سال می پردازد )   ١٣٠٠  - ١٣١٢

به روايت نيازمند  دوران مختلف روحانيت شيعه    ! »ازحکومت ناراضی  شدند 
  : در زمان  رضا خان بدينقرار است

همکاری «طول کشيدکه می توان آن را دوران١٣٠٧ تا ١٣٠٠ازسال :دورۀ اّول
دراين دوره بزرگترين رفرم های دوران پهلوی صورت . ناميد» علما وحکومت

 .گرفت وشاه از محبوبيت  کامل برخوردار  بود
بين »  نه چندان گرم« بود که دوران روابط   ١٣١٢تا  ١٣٠٨ازسال : دورۀ دّوم

حکومت و علما  است، ولی  با وجود  اين ، برنامه های رفرم  اين دوره مورد  
  .مخالفت مردم و علما  نشد

در .  شروع شد  ١٣١٣جدائی  کامل  از مذهب است که از سال  : دورۀ سّوم  -
مردم  از . اين دوره رفرم ها بدون جلب موافقت علمای دين انجام گرفت 

ناراضی شدند، شورش  و قيام  درشهرها  پيدا شد، شاه  محبوبيت    حکومت
خود را از دست داده  با شروع جنگ جهانی دّوم  رضا شاه  سقوط کرده و اين  

  .دوره به پايان رسيد
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  دوران همکاری علمای دين و حکومت    

  
 :شيعه در ايران اتّفاق  افتاد دو واقعۀ مهم برای تاريخ  ١٣٠٠در سال 

ازاراک به قم مهاجرت  )  ٧(حاج شيخ عبدالکريم حائری يزدی: اّول اينکه  -
 .کرد

  .رضا خان سردارسپه با کودتا قدرت را دردست گرفت:  دّوم آنکه  -
هردو در ) رضا شاه بعدی ( آقا شيخ عبدالکريم حائری و رضا خان سردارسپه 

کشورداری «وديگری در»اموردينی«ازبودند؛يکی دروتاريخ س کارخودقدرتمند
با رضاخان به صحنۀ سياست، ايران ازکشوری عقب مانده به سوی  پيشرفت . »

وتّرقی جهش کرد وبا ورود آقا شيخ عبدالکريم حائری به قم، شهر فراموش شده 
تبديل به يک مرکزبزرگ تعليم مجتهد ومحّل تجّمع مراجع »  قم« وعقب ماندۀ 

ازآن . رجۀ اّول، وبعد ازپايتخت، بزرگ ترين مرکزسياست دينی ايران شدتقليد د
تاريخ به بعد، علمای مذهبی ومراجع  تقليد شيعه که ساکن عتبات عاليات بودند، 
وازابتدای سلسلۀ قارجاريه قدرت و نفوذ سياسی آنها از تمام علمای ساکن ايران 

رفتند وديگرشاهان ايران لحاظ قدرت سياسی درمقام دّوم قرارگ از بيشتربود
ومراجع درجه اّول تقليد شعيان دردوکشورمختلف نبودند تا تأثيرشان روی 

 )٨.(ديگری کم باشد
اقای شيخ عبدالکريم يزدی با نفوذ و با اّطالع و مورد احترام فوق العادۀ مردم 

او تحصيالت  خود را در نجف نزد همان استادانی که مراجع درجۀ اّول .  بود
محّمد . گرفته بود» اجازۀ اجتهاد« صيل کرده بودند، به اتمام رساند، ونجف تح
بدالکريم حائری نزد آقا ميرزا ابراهيم عحاج شيخ «: می نويسد) ٩( رازی 

محّالتی، آقا ميرزا محّمد تقی شيرازی، حاج شيخ فضل هللا نوری سپس آيت هللا 
آخوند خراسانی  بزرگ شيرازی، سيد محّمد طباطبائی فشارکی اصفهانی وبعد

تحصيل کرد واز آنجا برای تدريس به اراک رفت، آنجا را مرکزعلم کرد و پس 
بنا به تقاضای شيخ محّمد ) خورشيدی  ١٣٠٠ -(قمری  ١٣۴٠ازهشت سال  در

 ».تقی بافقی به قم مهاجرت کرد
بود، قم محّل اجتماع اقلّيتی از » سنّی مذهب« از قديم االيّام که کشورايران

پس ازتشکيل سلسلۀ صفوی وبرقراری حکومت . ومرکزفقهای شيعه بودشيعيان 
 . مرکز علمای شيعه شد» اصفهان «شيعۀ اثنی عشری دراين شهر
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با سقوط صفويه بيشترعلمای مشهوربه عتبات عاليات مهاجرت کردند وآنجا 
مرکزبزرگ تعليماتی و محّل سکونت مراجع تقليد شيعه شد، تا روزی که آقای 

 )١٠.(م مهاجرت کرد و رونق مجدّد قم شروع گرديدحائری به ق
يعنی از سال کودتا تا پنج سال قبل از سقوط رضا (خورشيدی ١٣١۵تا  ١٣٠٠از

گرچه دراين . بود» مجتهد سياسی درجۀ اّول « آقای حائری درداخل ايران) شاه
مدّت  آقايان حاج ميزرا محّمد حسين غروی، آقا سيد ابوالحسن اصفهانی و پس 

آنان آقای حاج حسين طباطبائی قمی درنجف مراجع درجۀ اّول بودند؛ ولی از از 
 .لحاظ سياسی وامور داخلی ايران تأثير آقای حائری  بيشتربود

سال که زعامت حوزۀعلميۀ قم را به عهده داشت،  ١۵آقای حائری دراين 
ی و دارالشفاء دارالطعام، بيمارستان سهام. خدمات زيادی  را در قم انجام داد

قبرستان نوساخت، مدارس قديم مانند فيضيه ودارالشفاء را تعميروتوسعه  بخشيد 
و يک کتابخانه هم برای مدرسۀ فيضيه تأسيس نمود ومجتهدين و مدّرسين 
مشهوری  را به قم  فراخواند؛ به طوری که به زودی قم  نيز يکی ازمراکز مهّم 

آقا سيد محّمد تقی : ديگر دراجرای اين کارها سه مجتهد. تعليماتی شيعه شد
موسی " امام" پدر( خوانساری، آقا سيد محّمد حّجت و آقا سيد صدرالدين صدر

 ) ١١.(با آقای حائری همکاری می کردند)  صدر
در قم آقای حائری چنان رونقی به علوم  دينی داد که قسمتی ازطلبه ها که ممکن  

قم تحصيالت خود را تمام درهمان . بود برای تکميل علوم دينی به نجف بروند
شاگردان مشهوری که درقم ازآقای حائری . گرفتند» اجتهاد« کردند ودرجۀ

سيدجعفر : آقايان عبارتند از اغلب مرجع تقليدشدند، درجۀ اجتهاد گرفته و
شاهرودی، سيد شهاب الدين مرعشی، سيد کاظم شريعتمداری ، سيد محّمد حّجت 

خمينی ، شاگردان " امام"د رضا گلپايگانی و، سيد دمحم تقی خوانساری، وسيدمحمّ 
آقای حائری همان هايی بودند که نيم  قرن بعد پايۀ انقالب  اسالمی  را درايران 

 .به پاکردند
آقای حائری عالقه واعتقاد به دخالت درکارهای سياسی و دولت را نداشت، 

رنيمۀ  ولی فقيهی روشن بين و تجّدد طلب  بود؛ بدين سبب رضا شاه توانست د
اّول حکومت خود با هماهنگی آقای حائری برنامه های تجّدد طلبانه ورفرم 
خود را اجرا نمايد ودرمواردی که به مشکلی برخوردمی نمود، از آقای حائری 

آقای حائری هم تا حِدی که برايش ميّسربود، با برنامه های . کمک بگيرد
هر  .آنها را تأئيد می نمودتجّددطلبانه و رفرم های رضا شاه موافقت می کرد و 
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برنامۀ رفرمی  را که رضا شاه با جلب رضايت قبلی حاج شيخ عبدالکريم انجام 
رفرم هايی که . داد،  با تأئيد مردم وعلما  مواجه شد و بعد ازاو هم پا برجا ماند

بعد ها بدون جلب موافقت علما انجام گرفت که مورد اعتراض جامعه واقع 
 )  ١٢.( يا از بين رفت گرديد و متزلزل شد 

همکاری رضا خان با علمای دين،  خصوصاً آقا شيخ عبدالرکريم، در نيمۀ  اّول 
 : حکومت وموفّقيت اودراجرای برنامه های عظيم رفرم مديون دو چيز است

درآن دوران رضاخان هنوزبه فرهنگ سنّتی ايران که درآن : اّول اينکه - 
 .دينی احترام می گذاشت بزرگ شده بود، وابسته و به شعائر

دولتمردانی که درنيمۀ اّول حکومت رضاخان با اوهمکاری  می : دّوم اينکه -
کردند، به فرهنگ سنّتی ايران وابسته بودند و سنن مذهبی را رعايت می کردند، 

 .بدين جهت می توانستند واسطه و رابط  خوبی  بين شاه و علما باشند
 را درآن دوره به مراسم دينی نشان می دهد، از وقايعی که احترام رضاخان   
 کتاب احزاب در ملک الشعرای بهار. است »مراسم عزاداری در شرکت او«

: خورشيدی ١٣٠٠مطابق شهريور١٣۴٠روزدهم محّرم«:مينويسدسياسی ايران 
دستۀ عزاداری قّزاق ها با يک هيأت ونظم وتشکيالت  مخصوصی به بازار 

ز درحالی که سر خود را برهنه کرده بود و کاه روی وخود سردارسپه  ني... آمده
سايرافسران  قّزاق هم عقب سر . سرخود می پاشيد درجلوی دسته ديده  می شد

همچنين شب يازدهم محّرم دستۀ قزاق ... مشاراليه به عزاداری مشغول بودند
خانه به بازار آمد، شام غريبان گرفته بودند و خود سردار سپه سر و پای برهنه 
شمع به دست  گرفته و در مسجد جامع تهران ومسجد شيخ  عبدالحسين که از 
بزرگترين مجالس روضه خوانی آن روز بوده آمدند و يک دور ،  دور مجلس  

 )  ١٣.( »گردش کردند
ممکن است عدّه ای اين کار رضا خان را در آن  روز عوام  فريبی  بدانند ولی 

« مطلب اصلی . ی فرق چندانی  نمی کنداگرهم چنين باشد  از نقطه نظر سياس
؛  اعم »جلب عواطف عاّمۀ مردم واحترام به شعائرمذهبی از طرف حاکم  است

 )  ١۴. (از اينکه  حاکم از صميم قلب و يا به ظاهرچنين  کند
رضا خان برای اينکه خود را در ابتدا  وابسته  به فرهنگ بومی ايران نشان  

، دولتمردان را به دورخود جمع  کرد  ١٢٩٩فند دهد،  پس ازکودتای  سّوم  اس
مستوفی : که  درعين تجدّد طلبی ، وابسته به فرهنگ سنّتی  ايران بودند؛  مانند

 الممالک، مشيرالدوله، مؤتمن الملک، مخبرالسلطنه، ذکاءالملک، شهاب الدوله،
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پرودۀ  محتشم السلطنه، اديب السلطنه وده ها  دولتمرد ديگر،  اکثراين دولتمردان
آنها اززمان  نهضت . مکتبی بودند که به فرهنگ بومی احترام می گذاشت

اين تجدّد طلبان مانند . مشروطه باقی مانده  و دراين راه  تجربه ها آموخته بودند
ساير دولتمردان تجدّدطلب  دوران مشروطه با تمام  علمای بزرگ رفت وآمد و 

عايت می کردند، مخصوصاً دوستی داشتند وآداب ورسوم بومی ايران رار
نماز آنان ترک نمی شد و تظاهر به روزه . فرايض دينی خود را انجام می دادند

همگی . نمی نوشيدند)  حداقل درحضور  ديگران( خواری  نمی کردند، مشروب
مجلس روضه خوانی داشتند، به زيارت ائّمه می رفتند، سفره می انداختند، 

برخی از آنان ازتراشيدن ريش  خودداری می  نذورات و خيرات می دادند، حتّی
کردند تا رعايت احترام علما را کرده باشند و از اين جهات نزد  علما؛  افرادی 

 .نباشند» از دين برگشته« 
نمونۀ آشنايی متجدّدين دوران مشروطيت به امور  دينی  در تاريخ بسيار  است، 

آن مجيد از تفسير  ذکاء الملک در آشنايی با قر:  مثالً مهندس  بازرگان می گفت
« :مخبرالسلطنه درکتاب خاطراتش می نويسد. فروغی  سود فراوان برده است

وقتی  که محّمد علی  شاه ، ناصرالملک  را که نخست وزير بود احضار و در 
او را بکشد، هنگام  نماز » قهوۀ قجر« آبدار خانۀ سلطنتی  زندانی کرد تا با دادن

 )  ١۵. (»وهمين امرموجب رهايی او شد.. به نماز ايستادبود و ناصرالملک  
 پس ازانفصال سيد:می نويسد)١۶(شهاب الدوله رئيس تشريفات احمدشاه 

به عشرت آباد  که ... احمد  شاه  امر دادند که ... ضياءالدين از نخست وزيری 
. دمله و قوام السلطنه زندانی بود،  وارد شويک عدّه از رجال از قبيل عين الد

 »..قوام السلطنه مشغول  نمازوعبادت  به درگاه بی نياز  بود
) حدّاقل به ظاهر( قبل ازسلسلۀ پهلوی، تمام شاهان قاجارهم شعائردينی را 

مظفّرالدين شاه دريکی ازمسافرت های فرنگ به  انگليس . رعايت می کردند
ت قصری مصادره ای اس«او را در قصری منزل دادند که شهرت داشت. رفت

به همين جهت مخبرالسلطنه نگران نمازشاه وهمراهانش بوده و می » ونمازندارد
نمی دانم  نماز آقايان  در مدّت اقامت  در اين محل که غصبی است، « :نويسد

 )  ١٧( چه صورتی دارد؟ 
. رعايت آداب و رسوم دينی اين متجدّدين ازبی سوادی يا خرافه پرستی  نبود

. رين مدارس اروپا،باالترين تحصيالت آن روزرا  داشتندتجدّدين دربهتماکثراين 
. مشيرالدوله، مدرسۀ نظام  روسيه وسپس مدرسۀ حقوق آنجا را تمام کرده بود
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مؤتمن الملک، فارغ التحصيل پلی تکنيک پاريس وسپس دانشکدۀ حقوق  فرانسه 
بان بود، مخبرالسلطنه تحصيالت خودرا درآلمان انجام داده وازيک آلمانی بهترز

و درانگلستان  ناصرالملک درفرانسه رشتۀ  حسابداری .صحبت می کرد آنان را
از دانشگاه  اکسفورد، در رشتۀ علوم  سياسی  فارغ  اتحصيل شده بود و بقيه هم 

 .به همچنين
 

 علمای دين و جمهوريت     
خورشيدی، هنگامی که سردارسپه، وزيرجنگ ومشيرالدوله  ١٣٠٢در تير ماه 
). که آن موقع تحت الحمايۀ انگلستان بود( راء بود، دولت عراقرئيس الوز

مراجع تقليد وّعده ای ازکسبۀ شيعه را به ايران تبعيد کرد وآقايان سيد ابوالحسن 
موسوی اصفهانی، حاج ميرزا محّمد حسين غروی نائينی وهمچينين عده ای 

 ت کرباليی ازعلمای بزرگ مانند آقايان حاج علی شهرستانی،سيدعبدالحسين حجّ 
  .وحاج شيخ مهدی خالصی به ايران آمدند وهشت ماه، در ايران اقامت کردند

رضا خان  فرمان  ) خورشيدی   ١٣٠٢ششم آبان  ( چند ماه بعد از ورود آقايان 
نخست وزيری را از احمد شاه  گرفت و بالفاصله از حضور  مراجع  تقليد  در 

ه برای ديدن آنان به قم رفت و مرتّباً  با ايران نهايت استفاده را کرده، چند مرتب
  .آنان در تماس بود وتمام  خواسته های  آنان را برآورده  می کرد

خورشيدی، آتاتورک   ١٣٠٢درهمان سال که سردارسپه نخست وزير شد يعنی  
به وسيلۀ مجلس  ملّی ترکيه، به اتّفاق آراء به رياست جمهوری  اسالمی  انتخاب  

کمی بساط خالفت عثمانی رابرای هميشه برچيد ودين را  گرديد و درمدّت
خبر که به ايران رسيد، عدّه ای فکر کردند ممکن است . ازدولت جدا اعالم کرد

 .يک جمهوری سالم از يک سلطنت نا سالم  برای  ايران بهتر باشد
سردارسپه هم از اين موقعيت خوشش . ابتدا صدای جمهوريت ازواليات بلند شد 

ه فکر افتاد تا زودتر نمايندگان دورۀ پنجم را انتخاب کند و کوشش نمايد آمد و ب
درايران نيز با رأی مجلس  رژيم سلطنتی از ميان  برداشته  شود واّولين  رئيس  

 .جمهورايران گردد
افتتاح شد و درآن عدّه ای موافق جمهوری  ١٣٠٢بهمن  ٢٢مجلس پنجم روز 

رئيس (مدّرس . و به مجلس داده شدانتخاب شدند و طرح جمهوريت تهيّه 
سيداحمد بهبهانی، زعيم کاشانی؛ اخگر، حائری  ،  ]ملک الشعراء بهار[، )اقلّيت

 .زاده وقوام الدوله همگی با جمهوری مخالف بودند
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مجلس پنجم منحل گردد ومجلس ششم با « :مدّرس به سردارسپه پيشنهاد کرد که
را دارند انتخاب شوند در آن مجلس، قيد اينکه  نمايندگان حّق خلع احمد شاه 

احمد شاه خلع و محّمد حسين ميرزا به سلطنت انتخاب گردد   و سردار  سپه  هم 
 .سردار  سپه  قبول  نکرد.  » نايب السلطنه  شود

. قرار بود مجلس در مورد جمهوريت تصميم  بگيرد١٣٠٢روز سّوم فروردين  
ده ، شيخ حسين لنگرانی،  و حاج گروه بسياری  از مردم  به رهبری خالصی زا

حاج آقا جمال هم . عبدالحسين خّرازی  در صحن مجلس وبيرون باغ جمع شدند 
، » مرده باد  زنده باد«فريادهای . سوار االغش پيشا پيش جمعيّت درحرکت بود

تلفنی . وکالی موافق  جمهوری، از ترس اينکه مردم آنها را بکشند... بلند بود« 
سردار سپه  با عدّه ای . واستند برای حفاظت آنها به مجلس بيايدازسرادارسپه خ

خرحاج آقاجمال دراين بين کشته  . سربازها مردم را زدند... نظامی به مجلس آمد
 .شد وباالخره  سربازان  مردم  را متفّرق  کردند

علمای ايران ومراجع  تقليدی که ازعراق به ايران آمده  بودند، از واقعۀ مجلس  
سردارسپه برای رفع کدورت تصميم گرفت شخصاً به قم رفته، . اضی  شدندنار

آيت هللا زنجانی که درآن موقع منشی آيت هللا حاج شيخ . با علما مالقات کند
درآن جلسه آيت هللا نائينی،آيت هللا اصفهانی، «:می نويسد. عبدالکريم حائری بود

، آقا ميرزا مهدی خراسانی حاج آقا حسين طباطبائی قمی،آقا عبدالحسين شيرازی
 داشتند وآقا شيخ جواد صاحب جواهرحضور)پسربزرگ مرحوم آخوندخراسانی(

چند تن ازآيات عظام به سردارسپه اعتراض کردند که شما حافظ جان ومال . 
مردم هستيد، چطوراسلحۀ دفاع از کشور را به خواهران و برادران خود کشيده 

ندارم، من خود را خادم شريعت مقّدس  من هيچ داعيه ای: سردار گفتايد؟ 
که بزرگترين «حادثۀ جلوی مجلس موجب تأّسف است نائينی. اسالم می دانم

شما بايد از . تأّسف شما کشتگان را زنده نمی کند: گفت»مرجع تقليد آنروزبود
ديگران سردار را . گذشته اظهارندامت کنيد تا بتوانيد به کار خود ادامه دهيد

 )  ٢۵( .»حاج شيخ عبدالکريم نقش ميانجی را به عهده  داشت. مالمت کردند
آيات عظام اعالميۀ زير را صادر   ١٣٠۴فروردين  ۵پس از اين مالقات در روز

بسم هللا الرحمن  الرحيم جنابان  مستطابان حجج االسالم داّمت تأييداتهم « : کردند
تشکيل جمهوريت چون در: وطبقات اعيان وتّجار و اصناف وقاطبۀ ملّت ايران 

بعضی اظهاراتی شده بود که مرضی عمومی نبود وبا مقتضيات اين مملکت 
مناسبت نداشت، لهذا درموقع تشريف فرمايی حضرت اشرف آقای رئيس 
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الوزرا داّمت شوکته برای موادعه به دارااليمان قم  نقض اين عنوان  و الغاء 
ان . شديم واجابت فرمودنداظهارات مذکوره واعالم آن به تمام بالد را خواستار

 .عموماً قدراين نعمت را بدانند وازاين عنايت کامالً تشّکر نمايند شاءهللا تعالی
 االحقرابوالحسن الموسوی االصفهانی،االحقرمحّمدحسين غروی نائينی، االحقر 

 .عبدالکريم حائری
من باجمهوريت مخالفم؛زيرا جمهوريت «: مدّرس هم درمجلس نطقی کرد وگفت 
ولی با مقام پادشاهی هرآدم اليق موافق . طريقۀ حقۀ جعفری مناسب نيست با

 ) ٢۵( » ....هستم
بيانيۀ زيررا  صادر ١٣٠٣فروردين  ١١سردارسپه طبق قولی که داده بود، روز

اگر چه به تجربه معلوم شده که اوليای دولت هيچ وقت نبايد ! هموطنان «:کرد
نظربه همين اصل است که دول حاضر، باافکارعاّمه ضدّيت ومخالفت نمايند و

تاکنون از جلوگيری احساسات مردم  که ازهرجانب ابرازمی گرديده، خودداری 
نموده است، ليکن ازطرف ديگرچون يگانه مرام ومسلک شخصی من ازاّولين 

ظمت اسالم واستقالل ايران ورعايت کامل مصالح مملکت عروزحفظ وحراست 
ن  و کلّيۀ افراد وآحاد قشون از روز نخستين و چون م... وملّت  بوده و هست

محافظت وصيانت ابّهت اسالم را يکی از بزرگترين وظايف و نصب العين خود 
قرار داده و همواره در صدد آن بوده ايم که اسالم روز به روز به روبه ترقّی  و 
تعالی  گذاشته واحترام  مقام روحانيت کامالً رعايت وملحوظ گردد،  لهذا در 

وقعی که برای توديع آقايان حجج االسالم وعلمای اعالم به حضرت معصومه م
مشّرف شده بودم، با معّظم له درباب پبيشامد کنونی تبادل افکارنموده و باالخره 

را » جمهوری « چنين مقتضی دانستيم که به عموم  ناس توصيه نمايم؛ عنوان
موانع اصالحات  ودرعوض تمام سعی وهّم خود رامصروف سازيد  که موقوف

وترقّيات مملکت را ازپيش برداشته، درمنظر مقدّس تحکيم اساس ديانت و 
رئيس  ...استقالل مملکت وحکومت ملّی با من معاضدت ومساعدت نمايند

  )٢۵(رضا  –الوزراء وفرمانده  کّل قوا 
  .بدين ترتيب موضوع  جمهوريت به کلّی  منتفی شد  
 .جود دارددر مطلب  فوق چند نکّت جالب  و 
رضاخان بدون جلب موافقت علما بدين کار دست زده بود چون با : اّول اينکه  

مخالفت آنها مواجه شد، متوّجه گرديد که نمی تواند برنامۀ خود را پيش  ببرد  
 .وبدون مقاومت از جمهوری صرف نظر کرد
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وم شده  اگر چه به  تجربه معل« : سردار سپه دراعالميۀ خود نوشت:  دّوم اينکه  
اين نشان . »که اوليای دولت هيچ وقت نبايد با افکارعاّمه ضدّيت ومخالفت نمايند
ضدّيت و « می دهد که رضا حان ، با مشاورين او، درآن  دوره هنوزبه  خطر 

 .توّجه داشتند» مخالفت با افکارعامه
: علمای شيعه درآن موقع چه در قم چه درمجلس عقيده داشتندکه : سّوم اينکه 

و »  جمهوريت مرضی عمومی نبوده و با مقتضيات اين مملکت مناسبت ندارد 
 .»جمهوريت با طريقۀ حقۀ جعفری مناسب نيست« 

رابا  » رژيم جمهوری « قابل توّجه اين است که نيم قرن بعد علمای  دين  
طريقۀ حقۀ جعفری مناسب دانستند و رژيم سلطنتی را مناسب با مقتضيات اين 

 ....د و آن را  از ميان برداشتند مملکت نداستن
دراين هنگام به علّت تغييروضع سياسی عراق آقايان علمای مهاجرتصميم «  

را که  از نزديکان » سردار رفعت« رضاخان .  گرفتند به عتبات  مراجعه کنند
اوبود، مأمور کرد آقايان را تا نجف بدرقه نمايد و تمام احتياجات آنان را بر 

م برگشت سردار رفعت ازنجف، آقای حاج ميرزا حسين غروی هنگا. طرف کند
نائينی مرجع تقليد شعيان تمثالی ازحضرت علی  بن  ابيطالب  برای سردارسپه  

 :طّی نامه ای نوشت و  فرستاد 
.. دراين موقع که بحمدهللا  سبحانه و تعالی سالها  به عتبه حضرت شاه  واليت« 

ت اشرف دامت شوکته دراعتالی دين و مشّرف  شديم دعای دوام تأييد حضر
... اينک  تقديم می نمايد... را که از قديم درخزانۀ مبارکه محفوظ  است...دولت 

سردار »  ...بهترين  تعويذ وحافظ آن وجود اشرف خواهد بود، ان شاء هللا تعالی 
سپه هم ازموقعيّت نهايت استفاده را کرد وعالوه برجشن ها وتبليغات در 

ها تمثال مبارک رادر قابی  طال جای  داده، مانند  نشان  برسينۀ خود روزنامه 
 )   ٢) (  ٢۶( .آويخت

مهدی حائری يزدی فرزند شيخ عبدالکريم حائری در خاطرات خود به مالقات ◀
البتّه اين زمان مصادف :  سردار سپه با مراجع شيعه  اشاره می کند و ميگويد

شيخ  [شاه پهلوی هم البتّه درابتدا با ايشانورضا . بود با قدرت رضا شاه پهلوی
روابطش بد نبود ازلحاظ اينکه خوب، هنوزبه اوج قدرت و  ]عبدالکريم حائری 

 .ديکتاتوری نرسيده بود و ازايشان مالحظه می کرد، خيلی هم مالحظه می کرد
عرض کنم که البتّه بنده آن تاريخ خودم ناظرنبودم بدليل اينکه خيلی کوچک 

واين . ايد دوسه سالم   بيشترنبود ولی ازمرحوم برادرم شنيدم وازديگرانش. بودم
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که دريک سال يا دوسال بعد از . قضيّه ای که می خواهم عرض بکنم مسلّم است
اقامت ايشان درشهرقم آقايان مراجع وعلمای نجف هم در اثرمسائل سياسی که 

ها گويا از سوی پيدا کرده بودند با دستگاه حکومتی عراق عرب، که آنوقت 
انگليس ها به اصطالح اداره می شد، دو نفراز آقايان معروف مراجع تقليد که 

 آنوقت درآن تاريخ سه نفر. هردويشان درعرض مرحوم پدرم ازمراجع بودند
يکی ايشان که بيشترمردم ايران مقلّد ايشان بودند چون . شيعه در مرجع بودند

ن هست، نمی دانم ، لبنان هست، سوريه شيعه منحصر به ايران که نيست، پاکستا
وآنوقت آن دونفر . وهندوستان حتّی. بسياری جاهای ديگر شيعه هست. هست

يکی مرحوم آقا ميرزا حسين نائينی وديگری مرحوم آقا . آقايان ديگرمرجع بودند
بله، آن دو نفر  ... اين دو نفر تبعيد شده بودند از طرف . سيد ابوالحسن اصفهانی

ليد که يکی مرحوم آقا سيد ابوالحسن بود و يکی مرحوم نائينی ازنجف مراجع تق
چون ايرانی االصل بودند اين ها را . ازعتبات تبعيد شده بودند به سوی ايران

انگليسی ها تبعيدکرده بودند به ايران، ياعراق که آن وقت نمايندۀ انگليس بودند 
ودرآن . مان مرحوم پدرمن بودندتبعيدکرده بودند به ايران وآن ها آمدند به قم ومه

هنگام اين اتّفاق افتاد که اين اجتماع مراجع سه گانه درقم هنگامی اتّفاق افتادکه 
مصادف با مسئلۀ جمهوريت وادّعای رضاخان سابق برای رياست جمهور و 

 دقّت کرديد؟. مخالفت مرحوم مدّرس  و اينها  در بين آمد
  .بله ، بله –س  

رضا شاه بعد البتّه، سردار سپه گويا آن وقت باالخره منتهی  ورضا شاه،. بله  -ج
داستانش را مثل اينکه ملک الشعرا بهاردر آن . می آيد به قم. می شود به قم

يک کمی داستانش را اشاره می کند که رضا »  دريغ از راه  دور و رنج بسيار«
ين به اوبه  مجتهدشاه رفت به قم وبه اصطالح پناه برد به علما  و مجتهدين و

اجازه دادند که پادشاهی بکند بجای اينکه رياست . اصطالح چراغ سبزبازکردند
اين مسأله ای است که درخانۀ مرحوم پدرما واقع شده و . بکند جمهور

مرحوم برادرمن از قول مرحوم پدرم نقل  کرد  . داستانش را خيلی ها می دانند
 ...که گفت به اينکه

 .درتان  گفتهبرادر شما از قول پ –س 
که مرحوم نائينی  خيلی  گوشش  کر بوده و سنگين . بله برای من نقل کرد  - ج 

مرحوم  پدرما گفته بودند به . بود نمی شنيده خيلی به سختی صحبت می کرد
اينکه ما برای خاطراينکه قبل ازاينکه رضاخان بيايد درمنزل ما وسه نفری 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٢٨١                                                                             ٩    ا

  

  

  

شاهی وجمهوری ، بايستی که مطالبی باهاش صحبت کنيم راجع به اين مسأله پاد
که می خواهيم بگوئيم قبالً هرسه آگاه باشيم که چه می خواهيم بگوئيم درمقابل، 

ازما می خواهد که ما تأئيدش کنيم يا قبول کنيم ... حتماً اواما می خواهد بپذيرد که
 که به اصطالح او زمامدارکشوربشود وآنوقت ما در مقابل اين استدعا و درمقابل

چون آقای نائينی گوشش سنگين است ممکن است . اين تقاضا چه جواب اوبگوئيم
که صحبت های حضوری را در آن جلسه نشنود، ما بايد قبالً با هم صحبت کنيم 

لذا جلسه ای قبالً تشکيل داديم سه نفری که با هم صحبت . وايشان را هم آگاه کنيم
درآينده زمامدار کشوربشوم  کنيم که اگررضاخان گفت به اينکه من می خواهم

ماهرسه تصميم . درمقابل اين مطلب ماچه عکس العملی جوابش را بگوئيم
گرفتيم که بگوئيم که اگر بخواهی که ديکتاتوری  کنی، نه، ما از ابتدا بهت می 
گوئيم ما با شما بهرشکلی ازاشکال که بخواهی زمامدار کشورباشی بصورت 

ولی . چه رياست جمهور باشد چه  پادشاهی باشد ديکتاتوری و يّکه تاز مخالفيم 
اگر بخواهی که يک پادشاهی باشی که پادشاهی فقط  بعنوان نقش ديوار، دقّت 

 کرديد؟
 .بله –س  

بعنوان نقش  . کلمۀ سمبل  که البتّه  مصطلح نبود. يک سمبل  به اصطالح   -ج 
ل مملکتی دردست ديواريعنی پادشاهی باشی که بعنوان نقش ديوار وکارها ومسائ

دولت در دست مردم ، باالخره دردست نمايندگان مردم باشد ، ما  با اين صورت 
 دقّت کرديد؟. موافقيم 

 .بله –س  
سه نفری تصميم گرفتيم که يک همچنين مطلبی رابه رضا شاه اگر تقاضا  -ج  

 . يا اگر  پيشنهاد کرد  ما جوابگويی کنيم  به اين شکل 
دروسط مرحوم آقای نائينی  .  نزل ما و نشست وصحبت کردرضا شاه آمد و درم

بدون اينکه مناسبت داشته باشد چون صحبت های ديگری می شد البتّه ، يا هنوز 
نرسيده بود صحبت به اين حدود وبه اين نقطه ، يا  اينکه گذشته بود يا به 

بود اصطالح هنوز مناسبت  نبود، ولی  چون که  مرحوم  آقای نائينی گوشش کر
 ».پادشاه  بايد مثل نقش ديوارباشد « هی اشاره می کرد به ديوار می گفت، 

 دقّت کرديد؟
 .بله  -س 
مطلب چيه .  رضا  شاه يکمرتبه  هاج و واج شد که اين آقا چه می گويد  -ج  
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اشاره  می کرد به نقش . آخر؟ اصالً مناسب  نبود که بگويد هی نقش  ديوار
تا اينکه . خيلی متحيٌر شده بود» .ر، نقش ديوارنقش ديوا« ديوارمی گفت، 

ما . ازفرط تحيٌر ازما سئوال کرد که ايشان چه مقصودشان است از نقش ديوار
به ايشان گفتيم حقيقتش که منظوراينست و ما تأئيد می کنيم نظرايشان را که  بايد 

است از  دقّت کرديد؟  اين از داستان هائی . پادشاه درمملکت مثل نقش ديوارباشد
 ».آن جريان که من از قول، مرحوم برادرم شنيدم که ايشان از پدرم نقل می کرد

درحدود پانزده سال . بهرحال، بعدکه حوزه تشکيل شد اجتماع طّالب زياد شد
ايشان رياست حوزه  و رياست مرجعيت شيعه راداشتند درقم  ودرسرپانزده سال  

 .ا را وداع  کردند، فوت کردندشمسی  دني ١٣١۵قمری  و ١٣۵۵يعنی  درسال 
بله شما  ديگر برادرتان  که راجع  به آن جلسه  صحبت می کرد راجع به   -س 

عکس العمل رضا شاه  درآن جلسه در بارۀ اين پادشاه بصورت نقش ديوار  يا 
بعنوان مظهرمملکت يا بدون مسئوليت اجرائی يا هر طوری می خواهيد  تعريف 

  .نداد درآن جلسه کنيد، عکس العملی نشان
نه ديگرعکس العملی نشان هم اگر داده بوده بيشترازاين داستان خبری   -ج 

  )    ٣.(ندارم 
 
عوام » چند چشمه « ملک اشعراء بهار درتاريخ احزاب سياسی اشاره به ◀

روزنامۀ  ستارۀ ايران  : می کند» زمزمۀ  جمهوری« فريبی رضاخان بعد از
چنين  ١٣٠٣ارديبهشت  ١١رمضان، مطابق ٢۵جزء حوادث جاری به تاريخ 

  :نوشت
  

  اجرای مراسم احيا
در ليالی متبّرکۀ احيا ازطرف اهالی احترامات الزمه نسبت به شعائراسالمی 

از طرف ادارۀ قشون درميدان . بعمل  آمده، درمساجد مراسم احيا بجا آورده  شد
مزبور  مشق چادری برافراشته شده، عموم اعضای قشون ونظاميان درمحلّ 

  .حضور يافته ، از طرف  واعظين احکام اسالمی بيان می گشت
آقای رئيس الوزرا و اغلب اعضای کابينه و بعضی از رؤسای ادارات، در شب  

شرکت جستند، درادارۀ نظميه  ) ؟(قبل درميدان مشق حاضرودرموقع ، قرآن بسر
نظميه حضور درليلۀ قبل عموم کارکنان ) ؟(نيزامسال مراسم احيا بعمل آمده

  !) ؟(يافتند
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اتفاقاً درزمان تصدّی  وزارت جنگ آقای سردار سپه ديده بوديم که ايشان شب 
عاشورا  با پای برهنه ، و جمعی ازهمگنان با دسته های شمع  چهل و يک منبر 
را بر طبق  سنت و عادات تودۀ ملّت طی کرده  و تمام دقيق ترين مراسم ملّی را 

مچنين هنگام  ورود دستۀ  معروف چاله ميدان  که يک بعمل آورده بودند؛ وه
دورۀ  تراژدی واقعۀ  کربال را تا ساعات بعد از قتل و آتش زدن به خيام  مجّسم  
می ساخت و مقابل  شمس العماره خيمه ها را آتش زده  به تراژدی  خاتمه می 

دان  داد، باز وزيرجنگ درمقابل يکی ازچادرها  ناظرختام عمل دستۀ چاله مي
باز شب ديگردستۀ قّزاقان راه . گرديد و به سر دسته ها خلعت  داد و تشويق کرد

افتاد وحضرت اجّل درآن دسته بود وداخل  مسجد شيخ عبدالحسين  شد و  به 
  !مراسم  ملّی رفتار  کرد

اين مراسم  با اين سوابق وبا علقه ای که خاندان ايشان به دقيق ترين مراسم  
بروزمی دادند وحتّی رعايت سقّاخانۀ نوروزخان را از دست  سنن ملّی از خود

فرو نمی گذاشتند، با قضايای جمهوری ومقاالت متجدّدانۀ جرايداکثريت برخورد 
کرد وواکنش عظيمی، چنانکه اشاره کرديم، درشهرپديد آورد و صدای روزنامۀ 

  .سياست اسالمی را در آورد
ينه ومراعات  افکارعاّمه و يک حالت يکمرتبه ديده شد که بارديگر،  عادات دير

 مرتجعانۀ صريحی ازطرف ايشان عودکرده، قضيۀ ليالی احيا وازآن باالتر
که اسباب استهزاء جرايد  متجدّد اقلّيت  گرديده بود،  بروزو » تمثال « داستان 

  .ظهور نمود
  
  
  داستان تمثال  

و رؤسای  ادارات  خرداد رئيس الوزرا از وزرا و  و معاونين  ١٧روز جمعه    
و گروهی از مردم در باغشاه دعوتی کرد وجشنی گرفت  واين جشن به شادی  

  .ورود تمثال موالی متقيان بود
توضيح آنکه حجج اسالم را که عازم نجف بودند و شرح آمدن  ومراجعت ايشان 
را  داده ايم ، سردار  رفعت به امررئيس دولت مشايعت کرد و درحين بازگشت 

از موالی متقيان ،علی عليه السالم ، تدارک ديده ، به نام علمای اعالم  تمثالی 
  .آن را با  خود آورد  که به افتخار رئيس دولت تقديم معظم له نمايد

خرداد ، دعوت مذکور بعمل آمد وجمعی هم  ١٧روزجمعه غره ذيقعده مطابق 
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، روزنامۀ  ١٣٠٣خرداد   ١شوال ، مطابق  ١۶ازتمثال  استقبال  کردند و روز 
  : ستارۀ  ايران  در اين باب چنين نوشت 

  )ع( اعطای  تمثال  امير مؤمنان  
برحسب استدعای حجج اسالم، يک قطعه تمثال همايونی ازسدۀ سنيۀ  اقدس  شاه 
واليت اميرمؤمنان  عليه السالم به حضرت اشرف آقای سردارسپه رئيس الوزرا 

چهارساعت (!) ستقبال وتشريفات نظامی وفرماندۀ کّل قوا اعطا گرديد، مراسم  ا
عموم طبقات مسلمانان . جوزا درباغشاه بعمل خواهدآمد ۶بعد ازظهرروزدوشنبه

ممکنست موقع مزبوردرباغ شاه حضوربهم رسانيده، دراين استقبال وتشريفات  
  .شرکت نمايند

به )  خرداد ( جوزا  ۶اين بود سرمقالۀ ستارۀ ايران، ولی روزجشن تمثال از  
  .موکول گرديد ١٧روز 

صبح روزمزبورباز روزنامۀ ستارۀ ايران درضمن اخبار داخلی چنين نوشت  
   که
  

  جشن تمثال  حضرت علی عليه السالم
بطوری  که مقّرر گرديده ، کارتهای  دعوت  برای محترمين  و معاريف ارسال  

ضرت به مناسبت احترام تمثال بيمثال ح شده، امروزبعد از ظهرجشن با شکوهی
که از طرف حجج االسالم اعتاب مقدّسه برای حضرت اشرف ) ع(شاه واليت

  .آقای رئيس الوزرا ارسال شده  درباغشاه  منعقد  می شود
 بوده وعموم مسلمين در)١(نظربه اينکه جشن تمثال يکی ازاعياداسالمی 

حضورجشن مزبورشرکت خواهند جست، ازطرف هيأت دولت ازسفرای 
دعوت رسمی  ) سفيرکبيردولت جمهور ترکيه وسفيرافغان(اسالمی مقيم تهران 

  !شده است
برپا شد، اّما بغيرازکارکنان رسمی دولت (!) بالجمله ، روز مزبورجشن تمثال 

وجمعی رّجاله و قسمتی هم ازافراد نمايندگان کسی درآن جشن حضور بهم  
شتری جشن با صرف شيرينی برگزارشد وازهمه عجيب تراين بود که . نرسانيد 

قربانی گرديد و مضمون به دست جرايد فکاهی اقلّيت داد ونسيم » تمثال« درجلو
صبا که روزنامۀ کوچک فکاهی بود، اشعاری دربارۀ جشن تمثال وکشته شدن 

  !شتربيگناه منتشر ساخت
تلگرافات مّجانی که بعد قيمتش . درواليات هم که قبالً گفته ايم چه خبراست
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مانده نظامی بايد دريافت شود، درآستين رؤسای قشون ازمخابره کننده يا از فر
اين نوبت تلگرافاتی تبريک آميزاز ناحيۀ علمای واليات به آقای . موجود است

  .رئيس الوزرا مخابره گرديد
جوزا ازطرف رئيس الوزرا به وزارت معارف نامه ای نوشته شد   ٢٨به تاريخ  

  :که در ضمن چنين می نويسد
سئوليت ونظارت قانونی خود  را ازهرحيث ، چه نسبت به بايد شرعيات حدود م

مطبوعات و چه  نسبت به پيسهای نمايشهايی که داده می شود ، کامالً رعايت 
کرده و از اجازۀ درج و نشرمسائلی که برخالف موازين شرع انورو مصرحات 
قانون است وهمچنين ازتصديق نمايشهايی که ُمضر به اخالق اجتماعی  و ديانتی 
است اجتناب وخودداری نمايد وازادای اين وظيفۀ قانونی خودداری نمايد 
وازادای اين وظيفۀ قانونی غفلت نورزد ومراقب باشد که مثل سابق سوء 
تفاهمهايی که اطراف بعضی جرايد  و پاره ای نمايشها توليد شده بود نظاير پيدا 

ت از طرف دولت مؤاخذه نکند ، واّال گذشته از اين که متصدّيان ومرتکبين منهيّا
وتنبيه می شوند، مسئوليت غفلت و مسامحه که دراين قبيل موارد ازطرف  

  .ناظرشرعيات ناشی گردد، متوّجه  آن وزارت جليله خواهد بود
البتّه خوانندگان ناظر شرعيات را که بايد در شورايعالی معارف و ادارۀ  

ين نّظارچنين بود آری ا. نگارش عضويت ونظارت داشته باشد می شناسند
وازطرف رئيس نهضت جديد ملّی بدين صورت در اجرای وظيفه ای که برای 
ناظر شرعيات  معيّن  شده بود تأکيد بعمل می آمد،  بلکه  ازناظرمذکور  هم  
پيش  افتاده و آنچه به خاطرناظرشرعيات هم خطورنمی کرد به خاطراو می 

   )  ۴! (شده بود» پاپ کاتوليک تر« آورد واز
  

  علما وحمايت از رضاخان  
ازاين  تاريخ روابط علما و رضا خان در نهايت  خوبی : رضا نيازمند می افزايد

پيش می رفت تا موضوع قشون کشی رضاخان به خوزستان برای از بين بردن 
دراين واقعۀ مدر . شيخ خزعل و پايان دادن ملوک الطوايفی در ايران پيش آمد

يندۀ مجلس رياست اقلّيت مجلس رابه عهده داشت و ّس،  مجتهد  مشهور و نما
مرتّباً با شيخ خزعل درخوزستان واحمد شاه که درفرانسه بود،  در تماس بود و 

 ١٣٠٢روز شش مهر  . کوشش می کرد رضاخان دراين ماجرا شکست بخورد 
بی سيم  مسکو خبر داد که شيخ خزعل  مّال عبدالطيف را نزد علمای  کربال 
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اّما کرده است،  )  رضا خان( تقاضای فتوای قيام برعليه سردار سپه فرستاده و 
( حاج ميرزا محّمد حسين غروی نائينی وآقا سيد ابوالحسن موسوی اصفهانی

به جای پشتيبانی ازشيخ خزعل، ) بزرگترين مراجع تقليد مقيم نجف درآن روز
ر کرده و به پشتيبانی رضا خان شتافتند واعالميه ای برعليه شيخ خزعل صاد

اعالم » دشمن ديانت ومذهب ومحارب با صاحب شريعت«اوهمدستانش را 
کردند وکلّيۀ  برادران دينی وايالت وعشاير را برای قلع اين ماّدۀ  فساد دعوت 

  )٢۶( .»نمودند 
رضا .  اين پشتبانی  قدم بزرگی درصاف شدن راه برای سلطنت رضا خان بود 

  .تخت سلطنت رسيدبه  ١٣٠۴آذر ٢۵خان سردار سپه در 
   

 همکاری علما و دولت دراجرای رفرم  
وجود آقا شيخ عبدالکريم  حائری درقم ، شخصيت  معتبر ايشان درعلوم فقهی ، 
عدم عالقۀ ايشان به دخالت مستقيم درکارسياست ودولت ، وجود دولت مردانی 

 با علما که به شعائردينی احترام می گذاشتند و برنامه های مهّم  مملکتی را قبالً 
درميان می گذاشتند ، وازهمه  مهم  ترپشتيبانی آقای حائری از رفرم هايی که 
اجرای  آنان مغاير شريعت نبود، همه  دست در دست هم داده و موجب شد که 
در دوران نخست وزيری وچند سال اّول سلطنت رضا شاه، رفرم هايی صورت 

 .و پايدار ماندند گيرد  که اکثراً مقبوليت عاّمه  به دست آورده
رفرم هايی که در اين دوره با موفقيت انجام گرفت وبه علما وشعائردينی  

  : مربوط  است، عبارتند از 
  اولين برنامه ای  که از روز اّول کودتا  اجرا شد، از ميان برداشتن تحّصن  - ١
 يا بست نشستن در خانۀ علما و اما کن مقدّس بود که دردوران قاجاريه بسيار  

اميرکبير برای ازميان برداشتن اين رسم اقدام کرد وحتّی از . متداول  شده بود
امام جمعۀ تهران دراين مورد فتوی گرفت،  ولی بالفاصله  بعد ازاو مجدّداً اين 

. ديگرصدراعظم های تجدّد طلب زمان قاجارهم دراين زمينه . رسم برقرارشد
صله پس ازکودتا ازبست رضاخان بالفا. ولی سودی نبخشيد کوشش کردند،

پس ازانقالب اسالمی .( نشستن جلوگيری کرد واين بارمنع تحّصن پابرجا ماند
 _)هم اين رسم ازسر گرفته نشد

) درزمان نخست وزيری خود( برنامۀ ديگری که رضا خان سردارسپه – ٢
  درايران، پيش ازنخست وزيری رضاخان، . تغييرتقويم ايران بود پياده کرد،
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رضاخان با تصويب مجلس شورای ).٣٧(تقويم متداول بين مردم تقويم قمری بود
تقويم ايران را رسماً ازنوع قمری به خورشيدی ) ١٣٠۴فروردين  ١١روز( ملّی

تبديل کردوچون اين امرازلحاظ مذهبی مهم بود، درتقويم خورشيدی نيزمبداء 
 سال هجرت حضرت رسول اکرم ازمّکه بههمان )مانند تقويم قمری(محاسبه

وباتقويم  مدينه تعيين شدووقايع مذهبی هرساله طبق تقويم عربی محاسبه
 بدين ترتيب تقويم خورشيدی موردقبول عام  قرار.خورشيدی مطلق می گرديد

گرفت و پس ازانقالب اسالمی هم،نه تنها تقويم ازميان برداشته نشد؛ بلکه 
 ون توّجه به تقويم قمری مستقيماً طبق تقويم خورشيدی بد رويدادهای مذهبی جديد

 .ثبت گرديد
يعنی آخرين ماه نخست وزيری رضاخان قانون نظام وظيفه  ١٣٠۴درخرداد - ٣

قانون پيشنهادی درابتدابرای کسی استثنا قائل نشده بود ودولت : به مجلس داده شد
. نظام احضارکند می توانست هرطلبه يا حتّی مدرسين جوان مدارس دينی را به

هيئتی ازقم  به تهران آمد وازرضا خان تقاضا کرد که مجتهدين وطّالب ازنظام 
 :معاف باشند پس ازمذاکرات افراد زيراز احضار به نظام  وظيفه معاف  شدند

 .مجتهدينی که به اخذ  اجازۀ اجتهاد  نائل شده باشند  -
و هرسال درامتحانات طّالب علوم دينی که منحصراً مشغول تحصيل باشند  -

 .مربوط موفّق شوند
اعزام طّالب ومدّرسين جوان علوم دينی به نظام وظيفه ازلحاظ  مذهبی کامالً 

ازامور واجب دردين اسالم  است و » جهاد« قابل  دفاع وحتّی الزم بود؛ چون 
  آشنايی علمای . هرمسلمانی  بايد  فنون جنگی  را بداند و در جهاد شرکت کند

اصول جنگ و جهاد هم ازآشنايی مردم معمولی الزم تر است؛  چرا  که دين به 
 ».فتوای  جهاد، يعنی  اعالم جنگ مذهبی ، را آنان  صادر می کنند: اّوالً 
 ً خودشان هم ، به پيروی ازسنّت رسول  اکرم  بايد در صف جنگجويان :  ثانيا

ب ومدّرسين مع ذالک دولت دراين مورد اصرارنکردومعافيت طّال . شرکت کنند
علوم دينی را پذيرفت وچون اين برنامه با هماهنگی وموافقت علما پی ريزی 

پس ازتأسيس جمهوری  اسالمی هم قانون  نظام وظيفه درهمان . شد، پايدارماند
  ) ٢٨(چهار چوب  اّوليه ادامه پيدا کرد

رفرم ديگری که به کارعلمای دين مربوط می شد ، رفرم  در مدارس دينی   - ۴
دولت تصميم گرفت مدارس علوم دينی  ١٣٠٧درسال . حوزه های علميه بود و

  اين يکی از توصيه های رفرم ميرزا . را به ترويج تحت نظارت خود در آورد
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 .ملکم  خان بود  که تا آنروز اجرا نشد
خود را در حوزه  دروس) طلبه ها( ابتدا دستور داده  شد شاگردان مدارس دينی  

های وزارت معارف امتحان بدهندتا سئواالت يکنواخت باشدوارزش  تحصيالت 
طّالب  دينی .  دستور داده شد ١٣٠٧بهمن  ٣در. درهمۀ  حوزه ها يکسان  شود

بايد به طورتمام وقت محّصل فقه و اصول بشوند و مدّرسين فقه واصول و 
ارت معارف گواهی واجازۀ تدريس حکمت نيزبايد از يک مرجع تقليد و يا از وز

با اين دستورطلبه هايی که تفريحی درس می خواندند و .دردست داشته باشند
  ) ٢٨.( مدّرسينی  که اجازه  دردست نداشتند نمی تواستند  به اين کارادامه  دهند

وزارت معارف يک : تصويب نامۀ ديگری صادرشد که  ١٣٠٧اسفند ١۵در
صص ادبيات وسه نفرکارشناس در فقه  و اصول  هيئت  امتحانی ازدو نفرمتخ

در اّولين  ماه بهار درهرشهرتشکيل  می دهد و شاگردان مدارس دينی بايد 
در اين . دروس  فارسی وعربی و ادبيات و فقه واصول را امتحان بدهند

« بخشنامه نامی ازحضور مجتهدين درهيئت امتحانی برده نشده و جای آن 
 ) ٢٨.( بودنوشته شده » کارشناسی 

ً موافق  بودند و آن  را الزم    به نظر می رسد اغلب علما با اين تغييرات  قلبا
سی سال  بعد آيت هللا مرتضی مطّهری که از پايه گزاران مهّم رژيم . می دانستند

رشته های تحصيلی علوم دينيه اخيراً بسياربه محدوديت « :اسالمی است، نوشت
اهت هضم شده و خود رشته فقه  هم  درمجرايی گرائيده و همۀ رشته ها در فق

)  ٢٩. (» افتاده که ازصد سال پيش به اين طرف از تکامل  باز ايستاده  است 
مرحوم آيت هللا  حاج شيخ عبدالکريم  يزدی ، اعلی هللا  « :اوهمچنين می نويسد

ن مقامه ، ، مؤّسس حوزۀ علميۀ قم ،  به فکرافتادند يک عّده طّالب  را به زبا
خارجی و بعضی علوم مقّدماتی مجّهز  کنند تا  بتوانند اسالم را درمحيط های 

زمانی که اين . »تحصيل کردۀ جديد ، بلکه درکشورهای خارج تبليغ  کنند
ورسماً اظهارداشتند  اين  خبرمنتشر شد،گروهی ازعوام بازارتهران به قم رفتند

نيست که طالب زبان  پولی که ما به عنوان سهم امام می دهيم، برای اين
کفُّارياد بگيرند واگر اين موضوع  ادامه پيدا کند ، ما به شما سهم  امام 

آن مرحوم هم ديد که ادامۀ  اين کار  موجب انحالل حوزۀ  علميه . نخواهيم داد
اين )   ٢٩(وخراب شدن اساس کاراست، از منظورعالی  خود صرف  نظر کرد

اد آقای  حائری با رفرم دربرنامه های درسی امرنشان می دهد  که به احتمال زي
 .بوده ، موافق بوده اند» منظورنهائی  خودشان «طّالب که همان 
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اين  قانون . قانون ثبت اسناد وامالک تصويب  شد ١٣٠۴دراردبيهست سال  -  ۵
نيز با کارعلمای دين ارتباط زيادی داشت؛ چراکه تهيۀ  اسناد ملکی ونقل وانتقال 

وامثال آن ازاموری بود که ازقرن ها قبل درانحصارعلمای دين  تقسيم ارثيهو
با تأسيس دفتر خانه های . بود واين يکی ازمنابع در آمد آنان محسوب می شد

 .رسمی ودادن امتياز اغلب دفترخانه ها به علما، اين رفرم پا برجا ماند
 از رفرم های مهم وبسيارمشکل ديگر، تصويب قانون اصالح دادگستری – ۶

محاکم . و تعطيل تدريجی محاکم شرع بود)  ١٣٠۵( وتشکيل دادگاه های  جديد 
شرع  که ازقرن ها قبل درايران متداول شده بود، در دوران صفوی تحت نظر 

ولی ازاول » شيخ االسالم ها که از طرف دولت منصوب می شدند، اداره می شد
 .دين قرارگرفته بود دوران قاجار مستقيماً وبدون دخالت دولت دراختيارعلمای

در زمان قاجاريه چندين باربرای محدود کردن وظايف محاکم شرع يا حدّاقل 
تنظيم مقّرراتی برای آن، تالش هايی صورت گرفته اما با عدم موفّقيت مواجه 

ولی اين بارچون قوانين جديد با شريعت اسالم تطبيق داده شد . شده بود
با قضاوت،معتقد وآشنا با اصول شريعت  ودرمحاکم دادگستری ازمجتهدين مّطلع 

البتّه سيد حسن مدّرس هم ، . پا برجا ماند» قانون دادگستری « استفاده گرديد، 
که جزوپنج نفرنمايندگان مراجع تقليد برای نظارت درقوانين مجلس بود در تمام 
اين دوره ها عضو کميسيون دادگستری بود و جزئيات اين قوانين پس از 

 .ون دادگستری درمجلس مطرح می گرديدتصويب کميسي
يکی ديگرازبرنامه های رفرم، متّحد الشکل کردن لباس ايرانيان وپوشيدن  - ٧

لباسی شبيه به لباس اروپاييان وکاله پهلوی بود درآن زمان هرکس مايل  بود 
شهرهای ديگرهم به . لباس روحانيون را دربرمی کرد ومحدوديتی درکارنبود

به تصويب ١٣٠٧دی ماه  ۶به هرصورت قانونی در)  ٣٠( . همين ترتيب بود
مکلّف شدند که ملبّس به   –کلّيۀ اتباع  ذکورايرانی « مجلس رسيد که طّی آن 
هشت گروه وابسته به اموردينی ازاين قانون مستثنی . »لباس متّحد الشکل شوند

مدن پس ازبرآ( مجتهدين مجازازمراجع تقليد، مراجع امورشرعيۀ دهات «: شدند
مفتيان اهل سنت، پيش نمازآن دارای محراب ، محدّثين که ) از امتحان معيّن شده

ّطالب مثتقلين به فقه واصول که » ازطرف دومجتهد اجازۀ روايت داشته باشند
مدّرسين فقه واصول وحکمت الهی ، » خودازعهدۀ امتحان برآيند دردرجۀ

 .»روحانيون غيرمسلمان
ولی چون منظوراين قانون . ين قانون ناراضی بودندآقای حائری ابتدا در مورد ا
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درحقيقت خارج کردن غيرروحانی ازطبقۀ روحانيون بود، پس از مالقات 
نمايندگان دولت با علما و توافق روی افراد مستثنی شده مخالفت خود را ادامه 

. ازاين قانون روضه خوان ها مستثنی شده مخالفت خود را ادامه ندادند. ندادند
ن قانون روضه خوان ها مستثنی نشده نبودند، ولی چون بين روضه خوان ازاي

مسن وازمحبوبيت واحترام ) مانند مرحوم مغفورعندليب السادات (ها عدّه ای 
شبيه ( توافق شد که مجتهدين  برای آنان نوعی اجازه» بسياری برخوردار بودند

مرازلباس  روحانيون صادرکنند وآنها هم به طوراستثناتا آخرع) به اجازۀ روايت
 .استفاده نمايند

 محدود کردن مردم ازاستفاده ازلباس روحانيت مورد تأييد ودرخواست اکثر
سال بعد از  ٣۴( ١٣۴١آيت هللا دکترمطهری در سال . روحانيون بوده وهست

يکی از نواقص دستگاه روحانيت، آزادی بی حدّ « :نوشتندکه) تصويب اين قانون
درتشکيالت روحانی ، برخالف ساير  تشکيالت، .. ستوحصر لباس روحانيت ا

بسيارديده .  هرکسی بدون مانع ورادع می تواندازلباس مخصوص آن استفاده کند
می شود افرادی که نه علم دارند و نه ايمان ، به منظور استفاده  از مزايای اين 

 )  ٣١(» .لباس به اين صورت در می آيند و موجب آبروريزی می گردند
قمه و زنجيرزنی درمراسم عزاداری درزمان قاجاربسيارمتداول ودرآن  – ٨

مورد غلّو بسيار می شد اين امورهم با موافقت علما و با صدورفتوی توّسط آنان 
  پس از بر . ، ممنوع شد»زخم زدن وصدمه زدن  به بدن حرام است « که 

کردند، ولی  قراری رژيم اسالمی درايران دو باره عدّه ای قمه زنی را شروع 
با عکس العمل  شديد حکومت اسالمی مواجه شدند وازاين کارجلوگيری به عمل 

  .آمد
يکی ديگراز برنامه ها ی اصالحی  که با رسوم مذهبی مرتبط بود،  تعطيل  – ٩

مردم ايران برای انجام غسل به رفتن درخزينه . خزينه درحمام های عمومی بود
دليل عدم رعايت اصول بهداشت، مرکزانتقال  اّما خزينه، به. عادت کرده بودند

. امراض جلدی مانند سالک، تراخم و کچلی شده بود؛ لذا تعطيل آن الزم شد
اينکارهم مورد قبول عاّمه واقع گرديد و مجتهدين فتوی دادند که چون آب جاری 

می باشد، غسل کردن زير دوش ازلحاظ شريعت مانند غسل  کردن » آب کر« 
  .است در خزينۀ حمام
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  سکوت و چشم پوشی علما   

در دوران اّول حکومت رضا خان روابط علما با شاه ودولت چنان حسنه بود  
 از علمای ديگر که اگردولت ازعمليات برخی علمای تندروجلوگيری می کرد،

اين . موضوع چشم پوشی می کردند و يا فقط اعتراض و گلۀ ساده ای می کردند
در اين مورد سه مثال  جالب وجود . حائری درقم بودامرهم دراثر وجود آقای 

دارد؛ يکی ازشورش اصفهان تحت رهبری حاج آقا نورهللا و ديگری توهين  به 
 .آيت هللا بافقی تبعيد ايشان و سّومی توقيف وتبعيد سيد حسن مدّرس

پس ازتصويب قانون نظام وظيفه، مردم اصفهان با تشکيل راه پيمايی و بستن 
ن قانون مخالفت کردند وبا رفتن به تلگراف خانه وکمک خواستن بازاربا اي

حاج آقا . ازعلما  ظاهراً لغو و يا اصالح قانون نظام وظيفه را از دولت  خواستند
نورهللا ، مجتهد معروف اصفهان وبرادر آقا نجفی مشهور، به کمک مردم 

لما و مردم برخاسته، با عدّه ای ازاقوام وخويشان وآشنايان وجمعی ديگر ازع
)   ٣٢.(در قم چادرها برافراشته، در آنجا ساکن شدند... به قم رفت ... اصفهان 

به درد ما نمی خورد، چون بدعت گذار ) رضا شاه( اين شاه  قلدر « : و گفتند
  .حاج آقا نورهللا از تمام علما خواست به آنها به پيوندند)   ٣٣. ( »است

آيت هللا حائری گرچه ازاول تا آخر زمان  مرحوم« : درتاريخ اصفهان می نويسد
توقّف علمای مهاجراصفهان و ديگر شهرها به قم راه و روش بی طرفی خود را 
تغيير ندادند و دراين باره نفياً يا اثباتاً چيزی  نفرمودند و يا ننوشتند، لکن علمالً 

 ) ٣۴(»....ازعلما تجليل نمودند
طيت ودر دوران مهاجرت علما به جالب توّجه اينست که برخالف نهضت مشرو

قم، که هزينۀ مهاجرين ومتحّصنين به توصيۀ مجتهدين تهران توّسط تّجر 
پرداخت می شد،  دراينجا آقای حائری يا ديگرمجتهدين چنين توصيه ای نکردند 

 )  ٣۴.( و مهاجرين ناچارشدند تمام هزينه را خودشان تأمين کنند
ه ای ازمهاجرين زمستان وسرما را بهانه هزينۀ زياد اقامت درقم موجب شد عدّ 

ً حاج آقا نورهللا هم دراين ميان سکته و . کرده، به اصفهان  برگردند ضمنا
گرچه عدّه ای گفتند که مأمورين رضا شاه  .فوت کرد ١٣٠۶دی ماه  ۴درتاريخ 

درتمام مدّت مهاجرت آقای حائری . او را کشتند، واين اعتراضات  خاتمه يافت
ليد عتبات ومجتهدين ديگردراين کار دخالتی نکردند و ازحاج آقا و مراجع تق

: عدّه ای دليل عدم حمايت علما را اين دانستند که  گفتند. نورهللا  حمايت ننمودند
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قيام حاج نورهللا درحقيقت عليه  تصميم دولت داير بر محدوديت و ممنوعيت « 
و عّده ای از  کشت ترياک بوده که موجب زيان شخصی  حاج آقا نورهللا

 .»اصفهانيان، که در ممالک وسيع  خود ترياک می کاشتند شده است
محّمد  رازی  در کتاب . است» توقيف و تبعيد  شيخ محّمد بافقی« موضوع دّوم 

خورشيدی  هنگام  تحويل  سال ،   ١٣٩۵در نوروز سال « :آثار الجه می نويسد
همسر ( جماعتی از زنان دربار. حاج  شيخ محّمد  تقی بافقی مشغول موعظه بود

با روی باز و موی نمايان درباالی  ايوان مشغول  تماشای ) و دختران رضا شاه
شهربانی به شاه اطالع داد روز بعد  شاه . بافقی اعتراض کرد. مردم بودند

شاه تيمورتاش را فرستاد بافقی که مشغول  موعظه بود . وتيمورتاش به قم آمدند
چکمه به سر و پای او زد وامر کردکه او را به تهران جلب  شاه با دست و. آورد

سال   ١٩بعد به حضرت عبدالعظيم  تبعيد  و : بافقی  شش ماه  زندان بود. کردند
درگرفتاری بافقی نه آقای حائری و نه مراجع . »که فوت کرد ١٣٢۵آنجا بود تا 

 .مقيم عتبات هيچ کدام اعتراض شديد نکردند
مدّرس به   ١٣٠٧در سال . است» يف سيد حسن مدّرس توق« موضوع  سّوم  

سال در حبس  و تبعيد  بود؛  ٩مدّرس .  دستور  رضا شاه  توقيف و تبعيدگرديد
ولی علما ومراجع  تقليد نجف واقای حائری  اقدامی  برای آزادی و خالص او 

دکتر دمحم حسين مدّرسی، : در زندگی نامۀ مدّرس نوشته شده است که . نکردند
به اتّفاق يکی از دوستان صميمی مدّرس و ... خواهرزادۀ مدّرس می گويد

به قم رفته واز مرحوم ايت هللا حائری استمداد  نموديم، ...دونفر فرزندان ايشان
تومان اعتبار  منظور  ١۵٠اظهارداشت شهربانی برای مدّرس ماهيانه... ايشان

  )٣۶. (نموده، به او بد  نمی گذرد
 

 و روابط  علما و حکومت  دوران سردی  ◀ 
به بعد روابط علماء وحکومت به سردی گراييد ، چرا که شاه   ١٣٠٨از سال 

ودولت دربرنامه های رفرم خود مراعات کامل نظريات علما را نمی کردند و 
برخی اقدامات دولت درجهت کوتاه کردن دست علما ازکارهای مملکت بود، 

 :، نشان دهندۀ اين وضع استرفرم هايی که دراين دوره انجام گرفت
برنامۀ تدريس علوم دينی درحوزه های علميه، که تا آن موقع  ١٣١٠در سال   -

طبق سنن قديمی انجام می گرفت، توّسط دولت تعيين شد ومعلوم شد که دولت 
درنظردارد به تدريج دربرنامۀ دروس طٌالب تغييرات زيادی بدهد وهمۀ حوزه 
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 اص خودرا داشتند، بااين تغييرات هماهنگ وها را، که هرکدام برنامه خ
 .يکنواخت نمايد

تحصيالت متوّسطه وعالی درمدارس دينی هرکدام شش کالس ١٣١٢دربهمن   -
تعيين شد ودروسی مانند انشاء، ديکته، تاريخ که تا آن روز ) شش سال ( 

متداول نبود، به برنامه اضافه شد ولی ) دوره سطح(= دردورۀ متوسطۀ مدارس 
به همان صورت باقی ماند، فقط به  تفسيرقرآن ومعرفت ) خارج( = وۀ عالی در

الرجال که مدّتی بود درمدارس دينی کمتربه آن توّجه می شد دراينجا توّجه شده 
  .بود

محدوديت های جديدی برای محاکم شرع درنظرگرفته شد  ١٣١٠درآذر  -
انند موضوعی را به ومقّرر گرديد فقط دادگاه های دولتی ودادستان کل می تو

دادگاه شرع ارجاع نمايند واين ارجاعات منحصربه ازدواج ، طالق وانتخاب 
دراسفند ) . ٣٧( امنا يا ايمن وسرپرست برای يتيمان وبيوه زنان ومحجورين بود

ضمن اصالح قانون ثبت اسناد رسيدگی به شکايات مربوط به وکالت  ١٣١٠
ک از وظايف دادگاه های شرع حذف وبه نامه ها، گواهی ها و ثبت انتقاالت امال

  .محاکم دادگستری محّول شد وبدين ترتيب دادگاه های شرع عمالً تعطيل گرديد
قانونی تصويب شد که نشستن علما را درمسند قضاوت  ١٣١٣دردی ماه  سال  -

قاضی « :دراين قانون نوشته شده  بود)  ٣٨.( بسيارمشکل  يا غير ممکن ساخت
از دانشکدۀ حقوق تهران يا مدارس خارج ) دانش نامه( ای ليسانسدادگاه بايد دار

باشد ، قّضات موجود دادگستری که چنين ليسانسی ندارند،  بايد امتحان 
 .مخصوصی را در وزارت  دادگستری بگذرانند

از اموراختصاصی علما و » ازدواج ، طالق و رجوع « از زمان های قديم 
قانون ازدواج به تصويب مجلس رسيد که   ١٣١٠مرداد   ٢٠در.  روحانيون بود

درنقاطی که عدليه  معيّن واعالم می نمايد ، هرازدواج ، « :درآن نوشته شده بود
طالق ورجوعی بايد دريکی ازدفاتری که مطابق نظام  نامه های  وزرات عدليه 

بدين ترتيب کارازدواج وطالق ازانحصار  . »تنظيم می شود، واقع وبه ثبت برسد
  .ی دينی بيرون آمدعلما

. از امورمهّمی که دراين دوره مشمول رفرم شد، طرزادارۀ اوقاف بود -
رئيس موقافات را شاه  تعيين . موقوفات درزمان صفويه  توسعۀ زيادی پيدا کرد

می کرد و هرموقوفه توّسط يک متولّی اداره می شد که دارای دفترحساب بود و 
پس ازهجوم . س کّل اوقاف بوده استحسابرسی خرج و دخل آن از وظايف رئي
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افغان ها ودردورۀ نادرشاه و زنديه موقافات به تدريج کم وبی حساب وکتاب  
در دوران قاجار، موضوع  اوقاف جان تازه ای گرفت و شيعيان مجدداً به .  شد

وقف امالک خود برای توسعۀ امورمذهب شيعه عالقمندشدند وادارۀ اکثر امالک 
  .لمای دين در آمدوقف شده تحت نظرع
دولت طبق اليحه ای که درمجلس تصويب شد، يک  ١٣١٣درسوم دی ماه  سال 

ادارۀ دولتی، تحت نظر وزارت معارف، برای اوقاف تشکيل گرديد وحساب 
هرموقوفه » وزارت معارف« وکتاب وادارۀ آن تحت نظم درآمد طبق اين قانون 

» خيانت درامانت « تولّی آن تشخيص می داد و يا م» مجهول التولی« ای را که 
اين برنامه تا روزی که  رؤسای اوقاف . کرده بود، تحت ادارۀ خود می گرفت

ازبين مردم متدّين انتخاب می شدند، مورد مخالفت علما واقع نگرديد، ولی پس 
ازاينکه افراد ناباب وناشايست برای رياست اوقاف انتخاب شدند، علما اعتراض 

ازاين نظرمهم بود که قسمتی ازهزينۀ مدارس دينی ازمحّل ادارۀ اوقاف . کردند
تأمين هشتاد در صد بودجۀ مدارس  ١٣١٣درسال . عوايد اوقاف تأمين می شد

  ) ٣٩(درصد ازتوليتهای مدارس به عهدۀ اوقاف بود ٣٠دينی و
رضا شاه درخرداد اين سال برای . سال خوبی برای رضا شاه  نبود ١٣١٣سال 

ن  خارج شد و بدعوت آتاتورک، رئيس جمهورترکيه ، به آن اّولين بار ازايرا
  . کشور رفت و اين مسافرت برای او شوم بود

همان سالی که رضاشاه نخست وزيرشده بود، آتاتورک هم رئيس جمهوری  
رضاشاه ازروز اّول تمام برنامه های رفرم آتاتورک را از دور . ترکيه  شده بود
ب  بيگانه بود واز ابتدای کارحساب خود را با آتاتورک  با مذه. زير نظرداشت 

مذهب وعلمای دين روشن  کرد، دستگاه خالفت عثمانی  را برچيد و کامالً دين 
اّما رضاشاه نيمۀ اول حکومت خود را با همکاری علمای . را از دولت جدا نمود

  .دين گذرانده بود
رامی بيش به رضا شاه احت) يعنی پدر ترک ها( دراين مسافرت آتاتورک  

خطاب کرد و در تمام  دوران  اين سفر » برادرعزيز«او را . ازانتظارگذاتشت
آتاتورک تمام ترقيّات . چنان تجليلی ازرضا شاه  کرد که همه  را به شگفت آورد

ترکيه،  از تّرقی درامور اجتماعی واقتصادی وصنعت گرفته تا تّرقی درارتش 
  .را به معرض نمايش رضا شاه  گذارد

شاه ازديدن ترقيّات ترکيه ومقايسۀ آن باايران متوّجه شد که ايران درمسابقۀ رضا
. بدين جهت سرخورده ودردل خشمگين شد. پيشرفت از ترکيه عقب مانده است
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ولی همراهان به اوگفتند که آتاتورک وارث تمدّن پيشرفته وتاريخ پرافتخارخلفای 
نظامی  -نای قوی اقتصادی ترکيه قبل ازآتاتورک که دارای زيرب. عثمانی است

خلفای عثمانی درترکيه چنان تمدّنی پی ريزی کرده بودند که سالها نيمی  . بود
به جز ) رضا شاه( ازاروپا وتمام خاورنزديک را درتسلّط خود داشتند ولی او

وارث کشورضعيف و درهم ريخته و درانحصار کارهای خارجيان، آن هم برای 
ناصرالدين مسافرتهای تفريحی شاهان خود دريافت وامی مختصرجهت خرج  

عالوه . به فرنگ ، چيزی درتاريخش نوشته نشده بود...شاه، مظفّرالدين شاه و
» خلفای عثمانی « براينها ترکيه مذهب سنی بودوعلمای دينی آن درمقابل 

قدرتی نداشتندوهمۀ قدرت، چه قدرت حکومت وچه قدرت مذهب دردست خليفه 
هب رسمی شيعۀ اثنی عشری بود دراين مذهب شاه فقط  ولی درايران مذ. بود

قدرت حکومت را در دست داشت وقدرت مذهب در دست مراجع تقليد  بود و 
 در بار آنان قدرت  خود را بارها  درتاريخ معاصربه آزمايش گذاشته بودند وهر

  .مقابل قدرت حکومت  برنده شده بودند
ضا شاه  قرار گرفت ، مشارکت آنچه بيشتر ازهرچيزدرترکيه مورد توّجه ر 

اطرافيان رضا شاه  به او گفتند  که . بانوان درتمام کارهای  دولتی وملّی بود
ترکيه با اين کارخود نيروی انسانی مفيد برای پيشرفت کشور را دو برابر کرده، 

هنوز درداخل خانه زندانی هستند و » نيمه از نيروی کار «  ولی درايران اين
رضا شاه ازهمان  . رج شوند، با چادرسياه  قادربه کارکردن نيستنداگراز خانه خا

روزتمام تقصيرعدم پيشرفت سريع ايران را به گردن رسوم مذهبی وحجاب 
بدين سبب پس ازبازگشت، برای حجاب بانوان اوبلين قدم را . زنان انداخت

، يعنی  به همسردختران خود دستور ١٣١٣برداشت ودراوبلين فرصت، دربهمن
  .اد بدون حجاب درجشن دانشسرای عالی شرکت  کنندد
او افسری تحصيل کرده . آتاتورک ازجهت ديگری هم  با رضاشاه تفاوت داشت 

و درخانواده ای نيمه مسلمان ونيمه مسيحی به دنيا آمده بود وبا اعتقادی به 
ولی رضا شاه شاهی بود تحصيل نکرده ، جهان . اصول دين بزرگ شده بود

با وجود تظاهری که به مخالفت با دين می کرد، هنوز آن چنان از نديده که، 
فرهنگ ورسوم دين نبريده و درخانواده ای زندگی می کرد که شعائر دينی را 

همان موقع که رضا شاه خانوادۀ خود را بدون حجاب  . هنوز رعايت می کردند
. امه می داداز خانه بيرون برد، همسراو به روضه خوانی ماهيانه درخانۀ شاه اد

  )  ٤١.(حجاب  برای رضا شاه  آسان نبود بدين جهت  تصميم  به برداشتن )٤٠(
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،بدون اينکه قبالً با علمای  دين هماهنگی   ١٣١٤باالخره رضا شاه درفروردين  
کند  وسعی نمايد  يک راه شرعی  برای آن جستجو کند، دّومين قانون تغيير 

ن قانون مردها موّظف به داشتن کاله  دراي. لباس را به مرحلۀ اجرا گذارد
نود درصد . شدند وزنان از پوشيدن چادرو پيچه ممنوع  گرديدند) شاپو( فرنگی 

  .مردم  با رفع  حجاب مخالف و ازاين  قانون ناراضی  بودند
برخالف قانون اّول ميرزا : اّول اينکه. درکشف حجاب دواشتباه بزرگ انجام شد 

. ن مذاکره و هماهنگی با علمای  دين انجام  گرفتملک  خان ، کشف حجاب بدو
پليس مأمور اجرای آن شد و کارآن چنان با خشونت و زننده  انجام :  دّوم اينکه

  .گرفت که حتّی  طرفداران رفع حجاب  راهم  ناراضی  کرد
ً درمشهد مردم قيام کردند وبه مسجد گوهرشاد . شهرها شلوغ شد خصوصا

سربازان آنان  را به گلوله  بستند و عدّه ای  . دند وصحن حضرت رضا  پناه آور
  ) ٤٢.( کشته شدند

درقم  مراجع  » آقای حائری« در نجف و» آقا ابوالحسن اصفهانی «دراين زمان  
آقا شيخ عبدالکريم  حائری  که تا آن تاريخ با نهايت بلند . تقليد درجۀ اّول بودند

سکوت می کرد، سکوت خود را  نظری با برنامه های رفرم همکاری با حدّاقل
پيشگاه مبارک اعلی حضرت « : شکست وبه رضا شاه نامه ای نوشت

 ام، عرض می شود،بنده با اينكه تاكنون درهيچ كارى دخالت نداشته...همايونی
شود كه مخالفت صريح با طريقه جعفريه  شنوم اقدام به كارهايى مى مى اكنون

االحقرعبد « ».و تحّمل برايم مشكل استكه ديگر خوددارى  دارد  وقانون اسالم
بدين ترتيب رابطۀ حکومت باآقای حائری وعلمای دين ) ٤٣. (» الكريم حائرى

  .قطع شد
بعدازواقعۀ مشهد علمای دين ومراجع تقليدی که در رفرم ها ساکت و يا درحدّ  

دولت هم نه . امکان همکاری می کردند، ديگر ازهمکاری خود خوداری کردند
گونه همکاری با علما را ترک کرد؛  بلکه تبليغات برعليه علما و رسوم تنها هر

دينی ، از قبيل  روضه خوانی، سينه زنی، تعزيه و رفتن به زيارت  را شروع 
 مخالفت باعلمای دين در .کرد وحتّی رفتن به زيارت حج مدّتی ممنوع شد

 آغاز(شمعلمای دينی که درمجلس ش. انتخابات فرمايشی مجلس هم اثرگذاشت
درصد تعداد نمايندگان مجلس شورای  ملّی  را تشکيل می  ٤) سلطنت رضا شاه

حتّی ) ١٣١٦سال ( درصد رسيد و دردورۀ پانزدهم  ٣٠دادند، در دورۀ هفتم به
  )  ٤٤.( يک نفرازعلمای دينی مشهورجزو نمايندگان  مجلس  نبود
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يافت وهرکه  لباس  در اين  روزها  تبليغات برضدّ مذهب وعلمای دين افزايش  
  ) ٤٥.( روحانيت می پوشيد  مورد تحقير قرار می گرفت

  
  سوغات ترکيه ونفرت عقال   
اوضاع پيش آمده نه تنها مورد مخالفت مردم وعلمای  دين قرارگرفت،  بلکه  

دولت مردان تجديد طلب که سال ها بارضاشاه همکاری می کردند ازاين اوضاع  
برالسلطنه، يکی از آخرين بازماندگان تجدّد طلب زمان مخ. به شدت انتقاد  کردند

قاجاريه، که خود مردی متديّن ومسلمان بود ونمازاو ترک  نمی شد، درهرکاری 
که نمی توانست  تصميم بگيرد، به استخاره از قرآن  مجيد  متوّسل می شد و در 

نيمۀ اّول سلطنت رضا شاه، مدّت شش سال نخست وزير بود، درخاطراتش  
   ))۴۶.(وضاع کشورورفتاررضاشاه رادرقبل وبعدازسفرترکيه چنين می نويسدا
اشاره . در دورۀ اّول سلطنت رضا شاه، رعايت افکاروعنايت به شعارمی شد«  

انعامات می . به حضرت عبدالعظيم تشّرف بردند. به حسن اخالق می رفت
به ساختن . دتأسيسات مفيد بسيارش. مجلس مقامی داشت، ملّت احترامی...دادند

قوانين ازمجلس گذشت، عايدات  . اقتصاديات نمواليق کرد. راه آهن توفيق يافتيم
دولت که هميشه دستش برای مختصرمبلغی دراز ... دولت روزبه روزافزود

برنامۀ ده ساله درنظرگرفته . بود، صد هزارليره به دولت شوروی مساعدت کرد
گلهای ... معموالت وآداب کهنه اساس برنامه عبارت بودازنويها به جای. شد

مسافرت به ترکيه ومشاهدۀ ... رخ بر نمود آرزوهای سی ساله دربستان کشور
ازاطراف ورود ترکيه را ...داد تجدّد طلبی شديد آتاتورک رفتاررضاشاه را تغيير

ما را هم آلوده به زندگی پرتکلّف . به گوش ها کشيدند) تمدن بلواری(به 
هرمملکتی رژيم ما يک نفره است به تمام معنی جلوه  آن فرمايش که...کردند
. ديانت که اساس اخالق است، ازقلم افتاد... عاّمه مغلوب، مجلس مرعوب. گرشد

اين نويها سوغات ترکيه بود و سبب نفرت عقال ...رواج يافت. اوامرمنسوخ ماند
   )  ٥( » ...شد

سياست های « عه  از به بيان ديگر، جميله کديورعلل عدم رضايت علمای شي  ◀ 
سالۀ  حکومت  ١٦دوران : رااين موضوع  می داند که » حکومت رضا خان 

شديد عليه فرهنگ و نهادهای  اسالمی   رضا شاه را می توان دورۀ خصومت  
فعاليت های رضا  هرچند اقدامی جدی توسط  علمای اين دوره عليۀ . دانست

   .شاه  صورت نگرفت
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ه صاحبنظران غربی با نظرموافق، اصالح و  يا نوسازی  به گفتۀ حامد الگارآنچ  
به عنوان هجومی   - هرچند نه اغلب آن ها - بسياری از ايرانيان ناميده اند، 

   :وی  می افزايد. هويت خود تلقی کرده اند وحشيانه به فرهنگ ، سنن و
با وجو اين وقتی رضا شاه قدرت می گرفت ، مقامات برجستۀ مذهبی،  مانع  

اين موضوع تا حدودی  ناشی از سرخوردگی . او ايجاد نکردند بر سرراه   مهمی
حدودی ناشی ازاثرات گمراه کنندۀ شرکت  مستمرو  آنها از مشروطه خواهی، وتا

مجموعه . ازآنکه موقعيتش تثبيت شود، بود اشکاررضا شاه درمراسم مذهبی قبل 
رعراق داشتند، خی ازعلما د ای ازحوادث عراق وموقعيت نامطمئنی که بر

تصويب  قانون نظام  حملۀ رژيم پهلوی به موقعيت علما با . دراين زمينۀ مهم بود
علوم  شمسی شروع شد که به دولت اجازه می داد ازطالب  ١٣٠٤وظيفه در

پس ازآن زير . دينی برای معاف کردن آنها ازخدمت نظام امتحان به عمل آورد
، تصويب  ١٣٠٧نون مدنی تدوين ودروزيردادگستری وقت قا اکبرداور نظرعلی 

فعاليت ها حقوقی و قضايی علما که ازتصويب اين قانون ناشی  حمله به . گرديد
قدرت محاکم شرع به مسائلی همچون ازدواج،  می شد، با محدودکردن حيطۀ 

به فعاليت های آن ها در امورسجلی  و پايان بخشيدن ١٣١١طالب، تعيين قيم در
علما را از احرازمقام  قانونی تصويب شدکه  ١٣١٥در سال همچنين . ادامه يافت

حقوقی قانع  رضاشاه فقط به کنارگذاشتن علما از تشکيالت . قضا محروم می کرد
برای  قانونی تصويب شدکه به دولت اجازه می داد ١٣٠٧درسال . نبود

اين . علوم دينی وصدورمجوزبرای مدرسان مذهبی، امتحان برگزارکند طالب 
تصويب شدو تهيۀ برنامۀ درسی برای ١٣١٠و قانون ديگری که درسال قانون 

درميان فعايت های دولت برای سلطه برقلب نهاد  تمام مدارس مقررمی کرد، 
قانون متحد کردن لباس ها را اعالم  رضاشاه   ١٣٠٧در. مذهبی بی سابقه بود

ا تأييد می مقام آن ها ر کرد وبه موجب آن به استثنای علما و طالبی که دولت 
از  ١٣١٤  کشف حجاب زنان در . کرد، مردان ناگزيرازگذاشتن کاله پهلوی شدند

که برای  ١٣١٣قانون موقوفات مورخ . تمام اقدامات فوق نگران کنند تربود
اموراوقاف وتصدی کارهايی که قبالً توسط علما انجام می گرفت، به  ادارۀ 

 مضاف براقدامات فوق،. وسيعی تفويض می کرد دولت قدرت تصميم گيری 
ً عزاداری شهادت امام  محدود ويا ممنوع ) ع( حسين  مراسم مذهبی خصوصا

دولت مبتنی  هدف ازتمام اين اقدامات ايجاد يک فرهنگ تحت الحمايۀ . شد
برمدرنيسم وملی گرايی بودکه سيطرۀ فرهنگی اسالم را درايران به تدريج از 
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وحانيون برجسته اين دوره وفعاليت دستگاه سرکوب با وجود سکوت علما و ر

ها و اعتراض هايی نيز بعضاً در اين زمان برانگيخته شد،  رضا شاه،  مخالفت 
. و تأثيرگذاری برروند جريانات نداشت  هرچند اين اعترضات شکل غالب 

انحصارکشت خشخاش، اعتراض  اعتراض به تالش دولت برای دراختيارگرفتن 
دمحم تقی بافقی به ورود  اجباری نظام در تبريز ،اعتراض آيت هللا  نسبت به خدمت

حسين قمی از  زنان بی حجاب در باربه حرم حضرت معصومه، تالش حاج آقا 
َسبک  دررابطه باکالهک های  رساندن اعتراض خود علمای برجستۀ مشهدبرای

رضا  اروپايی و پيامدهای بازداشت وی که منجربه کشتارمردم در حرم  امام
گردهمايی اعتراض آميز مردم  در مسجد گوهر شاد  و روزبعد از حوادث  شد، 

بود،  ١٣٤٢خرداد  ١٥بزرگترين قتل عام رژيم قبل ازحوادث  مشهد که منجر به 
غيراز مواردی  که شمرده شد . اين دوره رخ داد ازجمله اعتراضاتی  بود که  در

  .ای رضاشاه بودسياست ه مدرس نماد کاملی ازاعتراض نسبت به 
با وجوداين مهمترين عکس العمل علمادرمقابل سياست های رضا شاه  نوسازی   

« به تعبيرالگار. وتوسعۀ حوزۀ علميۀ قم به وسيلۀ آيت هللا عبدالکريم حائری بود
دستاوردهای  اين اندازه اهميت برای اين اقدام ملحوظ نبود، هرچند درآغاز

هللا بروجردی توسعه و تحکيم يافت، به قم  آيت  آموزشی وتشکيالتی که به وسيلۀ
وسپس مرکزمبارزاتی   امکان داد که دردرجۀ اول به پايگاه آموزش اسالمی 

  ».چالش بطلبد تبديل شودوبه اين ترتيب گرايش های غيردينی سلسلۀ پهلوی رابه 
عامل مؤثر و مهم  ديگر در سياست  گريزی علمای درجه اول  اين دوره  را 

تالش علمای مشروطه خواه وانحرافاتی که دراهداف اوليۀ  وان  شکست می ت
ً يا . آنان حادث شد، دانست خود شاهد حوادث مشروطه  و  آن ها که بعضا

دوره  پيامدهای آن بودند ويا به واسطۀ اساتيد خود در جريان وقايع اين 
هدايت می  قرارگرقتند، ازاينکه حرکت عظيمی که با هدايت علما  با اهداف دينی

پس از چندی تحريف، رهبران آن يا به قتل رسيده و يا منزوی ويا پشيمان   شد،  
ً ازدل  مشروطه حکومت مستبد پهلوی برآمد، با بدبينی نسبت به  شدند ونهايتا

دادندبا آموزش طيف جديدی از روحانيون،  سياست وفعاليت های سياسی،ترجيح 
  .به شيعه خدمت کنند
ی انجام شده می توان  اين فرض را عنوان کرد که مهمترين براساس بررسی ها

فقهای شيعه دراين عصر گسترش ونضج بيشترانديشۀ شيعه درقالب  هدف علما و
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 شيعه، به همين جهت به منظورابقای تفکر.روحانيون جوان بود تربيت طالب و
. دشو سياسی می پايۀ اين دوران عدم دخالت در امور اصلی علمای بلند  راهکار

علميۀ قم توسط  روحانيون عاليقدرهمچون  همان گونه که ديدم،دراين دوره حوزۀ 
نکتۀ قابل توجه . می گيرد   شکل  هللا العظمی شيخ عبدالکريم حائری يزدی آيت

کرد و اين   آنکه آيت هللا حائری از همان ابتدا  به مداخله در امور سياسی پشت 
  .دامه دادخط مشی را درسراسر دوران حيات خود ا

يکی ازعلمای سالخورده قم که از شاگردان مرحوم آيت هللا حائری بود، در اين 
درسياست  مداخله  نمی )  علما( آيت هللا  حائری می گفت ما « :گويد زمينه می 

  ».است و ما آن علم  را نداريم کنيم،  چون سياست يک علم 
آيت هللا حائری  دچار باب «  به اعتقاد  نويسندۀ کتاب  نهضت روحانيون ايران  

به اين معنی  که امر داير بود  بين اين که  . اهّم ومهم  شده بود تزاحم  و موضوع 
قتل عامی مانند مسجد گوهرشاد مواجه شوند و  با رضا شاه  درافتد و مردم با 

کلی شکست بخورند و سازمان   بقيه صحنه را رها کنند و روحانيون شيعه به 
کجدارومريز سرکند  قم بر چيده شود، يا اينکه با رضا خان  به طور حوزۀ علميۀ 

مجاهد و  تا بتواند با ادارۀ کار حوزۀ علميۀ قم  علما،  فقها و مجتهدين و مردانی 
آيت هللا حائری با صبر . مبارز برای آيندۀ ايران و دنيای  شيعه  تربيت نمايد

انتخاب کرد،  نتيجۀ بی دورانديشی مخصوص به خود شق  دوم را  سياسی و 
سياست های رژيم ، تأمين شکيبايی دولت بود که اين  تفاوتی  آيت هللا حائری به 

 )    ٦(» .امر  برای بقای حوزه ضرورت داشت
   
غوغای روحانيون دراثرفشار رضا شاه « نصرهللا سيف پورفاطمی درمورد   ◀ 

 :  بر اين نظراست» 
ی از بزرگترين مشکالت رژيم جلوگيری عالوه برمشکالت داخلی وخارجی، يک

کنترل ايالت سالها طول کشيد وبا آنکه . روحانيون و رؤسای ايالت بود ازنفوذ 
بمرورازميان برد ودرظاهردولت خود فائق می دانست درحقيقت  رؤسای آنها را 

هيچگاه نتوانست آنان را تخته قاپوکرده واز دوره گردی آنان  چنانکه خواهيم ديد 
  .ی بکندجلوگير

اما کشمکش با روحانيون درتمام دورۀ سلطنت رضا شاه وپسرش ادامه يافت  
   .سلطنت  درايران بدست آنان سرنگون شد وباالخره اساس 

اطرافيان رضا شاه کوشش داشتند که به سلطنت اواستقرار و ثبات ومشروعيت 
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  :دادندپايگاه  حکومت  را روی سه عامل  واصل مهم قرار  ازاين رو . بدهند
  .تقويت ارتش و پليس  و تهديد  مخالفين  و تقويت طرفداران  رژيم – ١ 
کنترل افکاروعقايد عمومی ازقبيل مدارس و روزنامه  و کتاب و انتخابات  - ٢ 

 دادگستری مجلس و 
 ازميان بردن قدرت روحانيون - ٣  

  
دا کرد ودرقسمت دردو قسمت اّول رژيم با تالش  زياد  تا اندازه ای موفّقيت پي  

  .بزرگ  روبرو بودند سّوم با مشکل 
صدی هشتاد مردم بيسواد در تمام  طول تاريخ با تنها گروهی که سروکارداشتند 

مردم . آخوندها زگهواره تا گور با دهاتی ها همگام وهم درد بودند . مّالها بودند
قول  شاعربا اخاّذی وظلم و ستم چيزی نديده و ب دهات از دولتی ها جزبدبختی و

   :زبان  بی زبانی می گفتند
  ای ملکا مهرتوکم ديده ام   
 ازتوهمه ساله ستم ديده ام  

رضا شاه ازروز اّول  به اين قدرت پی برد و کوشش کرد که همرنگ جماعت 
همه جا از تقويت شرع  . شروع  می شد" بسمه تعالی " هايش با  اعالميه . بشود

رتّب به قم و اصفهان به منزل علماء رفته و ازآنها م . مبين اسالم سخن می راند
خود وافسران ارشد مدّت  ده روز در  در ايّام عزاداری محّرم . تملّق می گفت

غريبان به اتّفاق  شام . روضه خوانی به خرج وزارت جنگ شرکت می کرد
  بدستور. امرای لشکرپاوسربرهنه دنبال اسب ذوالجناح کاه برسرمی ريخت

جمال برای اّولين دفعه درتاريخ مشروطيت عزيزکاشی و اميرزاده  را حاجی آقا 
 حدّ زده  وپس از مضروب  کردن دوزن آنها را ازتهران به خوار جلو شهربانی  

درتظاهر بدسوراو دکاکين مشروب فروشی  را بستند و  چندين مرتبه  . تبعيد کرد
" ر مجلس گفتمدّرس به شوخی د به اسالم کاررا به قدری شور کرد که  

هنگام مسافرت   . "اگراين مرد  سواد داشت برای امام جمعه نطنزمناسب  بود
نائين  درسفراّول به . درهرشهری يکنفرروحانی اورا اززير قرآن بيرون می کرد

صبح هنگام حرکت به طرف اصفهان  پدرم  او را . يک شب درقلعه حاجی ماند
  .نفيس بغلی به او تقديم کردقرآن بيرون کرده و يک جلد قرآن  از زير 

.  با وصف اين حال حس کرد  که قدرت علماء درکشور از قدرت او زيادتراست  
روی زور  است ولی روحانيون قلب و روح و ايمان مردم را ربوده ،  قدرت او 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٠٤                                                                             ٩    ا

  

  

  

غم و "سروسر دارند و در دهات آخوندها شريک  و از راه خدا وقرآن با آنان 
  .هستند" فقرا ضعفا و "وگلستان   و رفيق  گرما به" شادی

مأمورين امنيه وسربازگيری وماليه وارباب بی انصاف جزمحنت و زحمت 
مردم، دولت و حکومت را مترادف با ظالم . نتيجه ای  ندارند برای مردم 

مردم دربسياری . را بنام ارباب ظلمه می نمايند مأمورين . وغارتگرمی شمارند
درمقايل حّکام و ارباب  ظلمه می  رفيق و ياور خود  ازدهات و شهرها مّالها را

نجفی دراصفهان يا  هر چند اغلب اوقات بعضی از روحانيون مانند آقا . دانستند
بودند،  شيخ فضل هللا در تهران يا شيخ علی تبريزی شرکت دزد و رفيق قافله 

از تا قبل . ولی اين عدّه محدود اکثريت روحانيون  کمک و يارمردم  بودند
داور، قدرت علماء  در امورحقوقی  و جنائی قاطع و بنام حاکم  تشکيالت عدليه  

دخالت کرده و کلّيۀ معامالت عقد وازدواج  و بيع  شرع در کلّيۀ  امور ودعاوی 
اغلب  مأمورين دولت  از . گرفت وشراع  بدست  مّالها درهمه جا صورت  می 

بدست  علمائ   کيالت  رژيم  رضا شاه  قبيل  رئيس  اوقات وعدليه  تا قبل از  تش
در اصفهان  ميرزا بو تراب ثقۀ االعام يکی از اقوام ما از . انجام می گرفت

حاج آقا نورهللا  سالها به اسم رئيس عدليه  دستورهای علماء را اجرا می  طرف 
سردار جنگ سالها بنام مدّعی العموم در اصفهان  بکار  جهاد اکبر پيشکار . کرد
  .اريها و علما  رسيدگی می کردبختي

درنائين يکی ازعموهايم . دريزد صدرالعلماء  رئيس عدليه را انتخاب می کرد  
اوقاف ومدّعی العموم وکليۀ مقامهای رسمی را داشت و به اتّفاق  رئيس عدليه و 

  .را قطع و فصل می کرد امام جمعه  وشيخ االسالم  امور مردم  
س می گذشت تا دورۀ پنجم نظرعلما و روحانيون  را بيشترقوانينی که ازمجل  

. علماء وبازاردرتمام کشور اتّحاد وهمکاری وجود داشت بين . ملحوظ می داشت
دولت فشارمی آمد، علماء و روحانيون به  هروقت به بازاروبازرگانان ازطرف 

 هر. نظربازارشود کمک آنان شتافته ودولتها رامجبورمی کردند که تسليم 
 بازار ذليل بکنند، مردم رابه بستن  که روحانيون می خواستند دولتی راموقعي

درغوغای  مردم برعليۀ  انحصار تنباکو . واعتصاب عمومی دعوت می کردند
به انگليسها، علماء مخالفت را شروع کرده و بازار به امرآنان  اعتصاب  وامتياز

را لغو ومأمورين انگليسی دادند تاآنکه شاه مجبورشد امتياز و مخالفت شديد نشان 
درمقدّمۀ انقالب مشروطيت کمک علمای بزرگ نجف . را از ايران بيرون بکند

طباطبائی در تهران وحاج آقا نورهللا  دراصفهان  وسيدعبدهللا بهبهانی وسيد محّمد 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٠٥                                                                             ٩    ا

  

  

  

اصفهان و تهران کمک بزرگی به  ، محّالتی ورضوی درشيرازو مدّرس در
شيرازو مشهد و يزد و  مکّرر در اصفهان و . بودآزاديخواهان ومشروطه طلبان 

  .می کردند همدان بازار وعلماء متّحد احکام را منفصل يا آنها را از شهربيرون  
قدرت نامحدود بعضی ازروحانيون موجب می شد که اغلب اطرافيان از نفوذ و   

را  سوء استفاده کرده وافراد را بی جهت اذيّت کرده واموال آنها قدرت آنها 
.  استعمال مشروب مجازات وتنبيه  می کردند  مصادره کرده يا به اسم بابيگری و

آقا نورهللا وسيد العراقين در اصفهان   يکی ازمشکالت علمای شريف مانند حاجی 
های اشراربنام معجزه  افراد مفسد وسردسته . جلوگيری ازاطرافيانشان بود

. نمی دادند و متمّولينی که به آنها باج  هارون واليت وسقّاخانه دسته راه انداخته 
  .به اسم  المذهبی  با مخالفت با اسالم  از ميان  می بردند

با کمال  تأّسف آقا نجفی برادرحاجی آقا نورهللا درکلّيۀ دغلی ها و اذيت وآزار به 
اين مرد وکسانش تمّول سرشاری مرّکب ازدهات و مستغالت . داشت مردم دست 

شهراصفهان بدست آورده و روی اصل رقابت با ظل  ب و زمينهای مرغو
درنتيجه . ضياع وعقار براو برتری پيدا کند السلطان کوشش داشت ازجهت  ده  و

دراصفهان حکايت . وشبان گرفتاربودند مردم  اصفهان مانند بّره ای دربين گرگ 
به  حکايتهای معروف مربوط يکی ازآن . های زيايد راجع آقا نجفی شنيده می شد

حيدررا درراه   ،يکروزعدّه ای ازطّالب. حيدر کبابی لوطی مشهورشهراست
ميگساری  جلفا دستگيروبه مسجدبه حضورآقا نجفی آورده واورا متّهم به مستی و

آقا نجفی معموالً متّهمين را اندرزداده واز آنان می خواهدکه . می کنند
هرمارميکنی نه  که توز)عرق(هنگامی که به حيدرمی گويداين نجسی.بکنند توبه 

چرا عوض عرق بطری دو . صّحت مضراست ضرر مالی هم دارد فقط برای 
بطری ده شاهی زهرمار نمی کنی؟ حيدربا خونسردی  به  لایر، شربت به ليموی 

می گويد  آقا بسرمبارک عرق بطری  حرفهای آقا نجفی گوش داده و سپس 
اجازه بدهيد مصرف  . دولایر نيست ناظرقيمت آن را گران حساب کرده

  ." لایر است آبدارخانه آقاراخودم تهيّه بکنم عرق دوآتشه اعالبطری يک
سگ خبيث  برو گم  شو "اظهارت حيدر آقا نجفی را بخنده می اندازد ومی گويد  

  .نجسی ها  زهرمار مکن ديگر ازاين 
حد موقعی هم فرد ديگری را نزد آقا نجفی می برند وبه جرم شرابخوارگی قصد 

وقتی که آقا از او می پرسيد چرا شراب زهر مارکردی؟ . داشتند زدن او را 
است شما ازکجا می دانيد  که من شراب خوردم؟  می  جواب می دهد اين تهمت 
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پس معلوم می شود حضرت آقا هم دمی  درجواب می گويد . گويد از بوی دهنت 
  .بخمره می زنند

 نا کرده گناه  در جهان  کيست  بگو  
 آنکس  که گنه نکرد  چون  زيست  بگو   

 
پدرم برای اقامت متوالی اصفهان منزلی نزديک مدرسه  و منزل فشارکی يکی   

نامه رسان آن منطقه مردی  بود بنام  . علمای با قدرت اصفهان اجاره کرده بود از
اوهفته ای دومرتبه که نامه های ما را می آورد، همه می گفتند   نعمت هللا  و

ما  خون رزان  خوريم : می گفت اوهم بشوخی . عمت هللا دمی بخمره زده استن
   .انصاف بده کدام  خوانخوار تريم / و تو خون کسان

اتفاقاً روز يکه نامه های  منزل  فشارکی  را می برد ، چند نفر طلبه  که  درآنجا 
کرده  و در   از وضع گفتاروبيان نعمت هللا  او را  متّهم  به مستی حضور داشتند 

توفيقش می کنند تا تکليفش ازطرف آقا تعيين بشود اين  يکی ازاطاقهای  بيرونی  
درآن هنگام حاکم اصفهان . سپه اتّفاق افتاد اتّفاق  درزمان رياست وزرائی سردار

وقتيکه خبراين . شهردار بود نصرالملک هدايت ورئيس نظميه مشيرهمايون 
 . می کنند رصوراسرافيل کسب تکليف حادثه به آنها می رسدازوزيرکشو

افسران هنگاميکه حاکم ورئيس نظميه درانتظاردستورمرکزبودند، چندنفراز
نظميه به منزل فشارکی رفته ونعمت هللا راآزاد می کنند موقعيکه افسران جوان 

و نعمت هللا عازم خروج ازمنزل بودند، پسر فشارکی با عجله ازاندرون آمده  
ر است؟ يکی ازافسران می گويد نعمت هللا  را برای  مجازات  می پرسد چه خب و 

نعمت هللا می گويد  . سپس به اومی گويند ازآقا معذرت بخواه . بريم ۀبه نظمي
 پسرفشارکی می گويدپس ملعون چه خوردی؟  در . بسرآقا من عرق نخوردم

 شراب را باهم مخلوط  کردم  که نشئۀ . عرق/ شراب خوردم "جواب می گويد
   ."بيشتربدهد

هنگاميکه  حاجی . يکی  از اعمال زشت  اين افراد تکفير اشخاص بی گناه  بود
آقا جمال آشتيانی،و سليمان ميرزا را درمجلس  چهارم تکفيرکردند، عشقی  با 

  :وتوبيخ کرد اشعار زيرآنها را مسخره 
  در بيستمين قرن و سپس  حربه  تکفير   
 اين ملّت اکبير  
 هميد که اين ازچه ممر بودافسوس نف  
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  ديدی چه خبر بود   
  تکفير سليمان  نمازی  و دعائی   
 ملّت بکجائی  
 اين مسئله کی منطقی  اهل  نظر  بود  
 ديدی چه خبر بود  
 من دشمن دين نيستم اينگونه  به بينم  
 من حامی دينم  

 دستورز لندن بدو با دست دگر  بود
 ديدی چه خبر بود  

 
انی مترقّی درآنزمان ها ديده می شد که از جام زهرآگين يکی دو نفر کمتراير

درهرشهری شرنگ تکفيرننوشيده باشد، ملک الشعراء را بواسطه  روحانی نما 
حاج ميرزا . مجلس آخوندها با اعتبارنامه اش مخالفت کردند اشعارش تکفير و در

ن راند ودهاتش را بابيگری ازاصفها يحيی دولت آبادی را آقا نجفی به اتّهام 
واداربه ترک وطن واقامت  دکترقاسم غنی را آخوندهای سبزوار . تصاحب کرد

بعدها به کمک  دبيراعظم  بهرامی والی خراسان  به مجلس راه . در مشهد کردند
  .يافت  وخدماتی به کشور  کرد

ۀ دراصفهان هر وقت ميرزا اسدهللا  خان رئيس ماليۀ اصفهان از آقا نجفی مطالب  
کرد، اورا به منزلش دعوت کرده درحضورعدّه ای طّالب وعوام  ماليات می 

می داد که فنجانی که رئيس ماليه ازآن چائی خورده  الناس به پيشخدمت دستور
ولی پس ازآنکه رئيس . می داد است بشويند وبدين ترتيب تلويحاً حکم خون اورا 

ً حساب به شيخ می داد فوراً لحنش عوض گفت  اين  می شد و می  ماليه مفاصا
   .اشتباه بود جناب رئيس ازاخيارومؤمنين متّقی هستند

سابقاً تذکاردادم هنگامی که پدرم مرا بکالج اصفهان  فرستاد اگر دوستی مدّرس 
آقا نورهللا شامل حال پدرم نبود، آخوند های اصفهان خانواده مارا  ولطف حاجی 
ضا مسجد شاهی تا هنگام انتخاب من به بنام آقا  ر شيخ احمقی . برباد می دادند

هائی به صارم الدوله  و مرتضی  مجلس دست ازمخالفت بر نداشت و در نامه 
وحتّی به مجلس اين  قليخان مرا از شاگردان مدرسۀ انگليسها و پيرو کليسا خواند 

  !شکايت  رسيد
  :در پشت تريبون گفتم



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٠٨                                                                             ٩    ا

  

  

  

 دردهرچو من يکی و آنهم  کافر  
 ک مسلمان نبودپس درهمه دهر ي

 
لژ تماشاچيان  کف زدند ومجلس هم به .  مرحبا، آفرين: امير تيمورفرياد زد
  .اتّفاق  آراء اعتبارنامۀ مرا تصويب  کرد اکثريت  نزديک به 

حتی به سردار سپه  تهمت بهائی وبابيگری زده واگر زورشان می رسيد او را   
اريخ  ايران  پراز اين وقايع جای تعّجب است که سرتاسرت. کردند هم تکفيرمی 

فرصت بدستش آمد  چماق تکفير و واسالما را بلند  است وهر وقت آخوندی 
دقيقی ، فيض کاشانی ، خيام و ديگران  کرد، حافظ ، ابو علی سينا ، فردوسی ، 

   .از  اين جام تلخ نوشيدند
  :حافظ  بزرگ کراراً راجع  به اين  موضوع  اشاره  کرده   
 ونق اين کارخانه کم نشودبيا که ر 

 به زهد همچو تويی يا به فسق همچو منی
 عيب رندان مکن ای زاهد پاکيزه سرشت  

  که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت 
  من اگر نيکم و گر بد تو برو خود را باش 

  هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
        

و حمامها نقّاشان صورت   در شهرهای  ايران معموالً بر سر در کاروانسراها
ً درمشهد  درسردر کاروانسرائی . را نقش  می کردند پهلوانان شاهنامه   اتّفاقا

آخوند ماجراجوئی متوّجه اين نقش می .  کردند زنی را با لباس  روستائی نقاشی 
و جمعيّتی هم در جلو آن محل  فوراً فرياد واشريعتا و وااسالما  بلند  کرده . شود

ايرج ميرزا   مرحوم . ده و باالخره  روی صورت زن گج می کشنداجتماع کر
که در آن موقع با سمت رياست دارائی درمشهد ميزيسته ، اشعار زير را 

    :سرايد می 
   بر سر در کاروان سرايی 

  تصوير زنی به گچ کشيدند 
  ارباب عمايم اين خبر را

  از مخبر صادقی شنيدند   
   گفتند که واشريعتا ، خــلق
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  روی زن بی نقاب ديدند 
 آسيمه سر از درون مسجد

 تا سر در آن سرا دويدند  
 ايمان و امان به سرعت برق  
 می رفت که مؤمنين رسيدند  
 اين آب آورد ، آن يکی خاک  
 يک پيچه ز گل بر او بريدند  
 ناموس به باد رفته ای را  
  با يک دو سه مشت گل خريدند   

 خطر جستچون شرع نبی از اين 
 رفتند و به خانه آرميدند  
 غفلت شده بود و، خلق وحشی  
 چون شير درنده می جهيدند  
  بی پيچه زن گشاده رو را   

 پاچين عفاف می دريدند
  لب های قشنگ خوشگلش را   

 مانند نبات می مکيدند
  بالجمله تمام مردم شهر   

  در بحر گناه می تپيدند 
  درهای بهشت بسته می شد 

  مردم همه می جهنميدند 
 می گشت قيامت آشکارا

 يک باره به صور می دميدند  
 طير از و کرات ووحش از جحر

 انجم ز سپهر می رميدند
 اين است که پيش خالق و خلق

 طّالب علوم رو سپيدند
 با اين علما هنوز مردم

  !!از رونق ملک نا اميـدند ؟ 
ری  کرد، ولی همينکه جای پای رضا شاه چندين سال با مّالها مماشات وهمکا
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کرد واز  حملۀ  جرايد  ومجلس مصون ماند از دورۀ ششم مجلس  خود را محکم  
درعوض اينکه . طرز غلطی با آنها  رفتارکرد بسراغ روحانيون رفت و با 

علمای نيک و صالح  را که عدّۀ  آنها  دغالن و بدسکاالن  را ازميان بردارد و
مردم  بشناساند  و خود   از راه آنها اسالم  راستين  را به زياد بود تقويت کرده و 

همه را و  اوهم درپرتو آن اساس حکومت  و مملکت را مستحکم  سازد، خواست 
درنتيجه خود را ازميان برد وکشور را هم  بروز . نام اسالم  را از ميان بردارد

  .نشانيد سياه  
ون بر مردم تکيه  دارند قدرت او بقول دبيراعظم رضا شاه معتقد بود تا روحاني

  .متزلزل  خواهد ماند درکشور
  :اين بود  که رژيم  ازسه راه برای از بين  بردن  قدرت علما  اقدام  کرد

 از راه  عدليه وتشکيالت نوين آن  - ١ 
  از راه تغيير لباس   - ٣ 
 از راه  اداره  کردن اوقاف و فشار به روحانيون  - ٣  
  :ی  که از راه عدليه  شروع  شد بر چندين قسمت  بوداقدامات)  ١( 

 
وضع  قوانين  حقوقی  و جزائی  از روی  قوانين  فرانسه وتشکيل محکمه  در 

عدّۀ زيادی  از روحانيون  . کلّيۀ کارها را دردادگستری تمرکزداد سرتاسر کشور 
بده، شهيد زاده ، ممقانی، لطفی، حائری زاده ، شيخ محّمد ع دانشمند مانند اسدهللا  

باغ، صدراالشراف، سعيدالعلماء جاللی،  تقوی، شيخ العراقين زاده، حائری شاه 
 ثقةاالسالم، شيخ باقر مسجدشاهی، شيخ ابوتراب نهاوندی، شيخ حسين قمشه ای، 

و با تبديل  قبول کردند تنکابنی وعدّه ای ديگردعوت داوررا به خدمت درعدليه
  .يات شدندلباس مصدر کاردرمرکز و وال

همچنين وزارت دادگستری کلّيۀ جوازوکالی دادگستری را الغاء کرده وافراديکه 
بودند نه فقط مجبوربودند پروانۀ تازه ای بگيرند بلکه عبا  داوطلب وکالت 

ودرصف افراد يکه  تبديل لباس را قبول  وعمامه را هم تبديل بکت و شلوارکرده 
   .کرده بودند قرار بگيرند

زيرا .  ثبت اسناد آخرين چوب حراج را به بساط بسياری ازعلما  زدتشکيالت 
وصيّت نامه و ازدواج  ببعد کلّيۀ اسناد اعم ازخريد وفروش وقرض و ازآن تاريخ 

افراد يکه ازطرف  وزارت عدليه  انتخاب  می  وطالق بايد درمحاضررسمی 
وندها بودند محاضرهم که کلّيه ازآخ بديهی  است رؤسای . شدند، صورت بگيرد
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مستخدمين  وزارت عدليه   اجباراً لباس خود را عوض کرده و درسلک ساير
  .قرارمی گرفتند

به اين ترتيب قسمت اعظم درآمد ونفوذ علماکه ازراه اسناد عقدو طالق صورت   
  وزارت دادگستری گرفت اينک زيرنظرمحاضررسمی قرارگرفته ونمايندگان می

  .می دادند کارها را انجام 
با گذشتن اليحۀ متّحدالشکل کردن مردم  .  قدم دّوم از راه تغيير لباس بود)  ٢( 

کشور بجز تعدادی ازعلمای ممتاز و جامع الشرايط  مجبور بودند که  کلّيۀ  افراد 
. گذارده و لباس  کت و شلوار و کاله  پهلوی را قبول  کنند عمامه  وعبار را کنار

صدوراين اجازه    . مقامات دولتی صادرمی شد  اجازه برای لباس اجتهاد ازطرف
هزاران نفر ونائين از شهراصفهان ويزد بخاطردارم در. داشت مشکالت زياد

کلّيۀ بازاريها ، بيشتر .  برسردرظرف دوسال بيش ازعدّۀ کمی باقی نماندعمامه 
زه آنهائيکه بدون اجا. روحانيون به اکراه  واجبار لباس را تبديل کردند طّالب  و 

ميدادند عالوه بر دخالت پليس، درادارات ماليه، پستخانه  عمامه وعبا را ادامه 
اين بود که . کسی بکارآنها رسيدگی نمی کرد وتلگرافخانه وثبت اسناد ومدارس 

  .روحانيت استفاده کند هيچکس بدون اجازه نمی توانست ازلباس 
پدرم، .  بسر باقی ماند در نائين ازچندين هزار نفر جمعيت فقط چندين نفرعمامه

عموهايم، حاج محّمد قليخان رئيس طايفۀ شيخيّه، صدرالعلماء، شيخ  دو نفراز 
  .حسين نائينی وچند نفرديگر از مجتهدين  بنام االسالم برادر آيت هللا  محّمد 

پس ازدوسال ازتاريخ تصويب قانون درهرشهری کلّيۀ کسبه وتّجار، وکالی   
ادارات، قضات و وکالی عدليه ، کلّيۀ معلّمين مدارس ، اعضای کلّيۀ  مجلس ، 

بعضی  مردم لباس متّحدالشکل را قبول و سايرطبقات مديران روزنامه ها و
، زين العابدين رهنما، خليلی مدير اقدام، حاج  ازافراد عمامه برسراز قبيل دشتی

زجمله  وقاضی های عدليه ا ميرزا محّمد باقرمسجد شاهی، پسران سيد العراقين 
لندن و پاريس  لباس بيشترآنها در. شيک پوشان و فکلی های دوآتشۀ ايران شدند

  .تهيّه می شد و کرواتهای رنگارنگ آنان نقل  مجالس بود
درابتدای مجلس ششم سليم ايزدی يکی ازوکالی شاعر وخوش ذوق مجلس  ربا   

  :را برای  ملک الشعراء  و تهرانی فرستاد عی  زير 
  
 گر کله بر سرگذاریرفيقا   
 به جمع  دوستان جا ميدهند ت   
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 کاله پهلوی  جای عمامه  
 بنه  بر سر واال می نهند ت  

 
حاج مخبرالسلطنه هدايت رئيس الوزرای وقت ومخالف تغييرلباس راجع به اين 

  :نظرمی کند موضوع چنين اظهار 
علم است که  ظاهراً قصد از تغيير لباس از بين بردن لباس اهل –تغييرلباس 

دربردارند ووسيله اّخاذی است و لباس فقرکه بهانۀ ولگردی  بسياری مردم عادی 
دامن با دامن درمملکت به اسامی مختلف  همه قسم  لباس بلند کوتاه بی . وگدائی

ولباس متّحد الشکل به  بهرحال وهرقصد پيشنهادی به مجلس شد . متداول است
گشت  مقّرر. رعمامه زد و خوردها شدو بر س ١٣٠٧ششم  دی . تصويب رسيد

شاه خودش . وزراء  کمر چين را مبدّل به کت کرده  بودند. امتحان در کار بيايد
من چندی خود داری کردم تا روزی شاه  درهيئت يقه مرا . قّزاقی داشت لباس  

   .برايت يک دست کت و شلوار بدوزند گرفت فرمودند بدهم 
برای جلسۀ ديگر .  است خودم تدارک می کنمعرض کردم حال که ميل مبارک   

  .حاضر کردم
در اين اوقات روزی به شاه عرض کردم تمّدنی که آوازه اش عالم گير ...  

بولوارها، يکی تمّدن ناشی از  تظاهرات در يکی ; است، دوتمّدن است
البراتوارها و  از  تمّدنی که مفيد است و قابل تقليد، تمّدن ناشی : البراتوراها

گمان کردم به اين عرض من توّجهی فرموده اند، آثاری که . کتابخانه ها است 
ظاهر شد، تمدن بولوارها بود که به کارالله زار می خورد ومردم بی  تر بيش 

 )    ٧(».   بند و بارخواستارآن بودند
 

   افزايش تنش ميان دولت و روحانيت 
  

فرين .  ت وخيم  تر شده بودروابط  پرتنش دولت و روحاني ١٩٢٧از اوايل سال 
خود اوضاع تبريز را اينگونه توصيف می ١٩٢٧آوريل  ١٣  درگزارش مورخ 

نظامی وغير نظامی ، برخوردجديدی  جدای از اختالفات اساسی دواثر « : کند
دعوا برسرمديراداره  . نيزميان جناح روحانی وقشرمترقی ترشهر در گرفته است

پليس  رانگلستان تحصيل کرده است ، تا حدی که حتی است که د ]  تبريز  [  معارف 
زمانی مجبورشد برای خانۀ او نگهبان بگذارد، ولی روز پنجم آوريل  که به 
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او ... متعرضش نشده بود، هرچند اوخوشحال به نظرنمی رسيد ديدنش رفتم کسی 
مدارسی برای  دحتران شهر تأسيس کرده  به تازگی دانشسرايی برای زنان و 

آنها اعتقاد دارند که  که خصومت مالها را شديداً برانگيخته  است، زيرا است، 
شی فيلپ درگزار».تحصيل زنان درمدارس عمومی برخالف شرع اسالم است

احتراماً « :نا آرامی های شيرازرا گزارش می کند ١٩٢٧آوريل  ٣٠به تاريخ  به 
نا آرامی  درشهر   رساند که بيست ودوم ماه جاری شايعاتی دربارۀ به اطالع می 

درهمان تاريخ  روزنامه ها نيز  اعالم کردند که  . شيراز بر سر زبان ها بود
منظور انجام  مأموريتی  ويژه   ژانرال مرتضی خان، فرمانده لشکرتهران، به 

است  که اقدام   متعاقباً مشخص شده .  تهران  را به مقصد شيراز ترک کرده است
اصلی   دليل*راج يکی ازروحانيون برجستۀ شهرفرماندار نظامی شيرازدراخ

گزارش شده است که اين روحانی سربازی را در  .اين نا آرامی ها بوده است
ازهمراهانش می خواهد  که او را به دليل نقض  آشکار  حال مستی می بيند و 
شهراز اقدام  فرماندارنظامی  خبر  پس از اينکه  مردم  . شرع اسالم  فلک کنند

روی مردم  آتش   د عليه ارتش دست به تظاهرات زدند و نظاميان نيز به دارشدن
يکان  همچنين گزارش شده است که  . گشودند و تعدادی ازتظاهرکنندگان راگشتند

به دليل ناچيزبودن اطالعات . هايی از نيروهای بوشهر درشيراز مستقر شده اند
گزارش .  وم نيستگزارش های ميزان وخامت اوضاع شيرازهنوزمعل و سانسور

اين باره  درروزنامه های تهران منتشر شده حاکی از  های بسيار کوتاهی  که در 
جهت دخالت درامور قضايی خارج  آن است که مردم هيچ حقی برای روحانيون 

   ».از دادگاه هايی که به همين  منظور وجود دارند قائل  نيستند
رنظام  قضايی را گزارش خود تحوالت  اخيرد ١٩٢٧می  ٢فيليپ درگزارش 

   :می کند
احتراماًبه اطالع می رساند که دربيست وششم ماه گذشته مراسم افتتاح  

ميرزا علی اکبر خان .  عدليه با حضور شاه برگزار شد دادگاههای جديد وزارت 
جديد مستوفی الممالک وزارت عدليه   داور، وزيرسابق  فوايد عامه، که دردولت 

همانطور که پيش . است ين وزارتخانه را تجديد سازمان کرده را برعهده دارد، ا
سامان  ازاين گزارش شد، مجلس با دادن اختيارات ويژه و اين سازمان را مجدداً 

به . ببخشد، که تا پيش ازاين فساد وبی خاصيتی آن وضعيت اسفناکی داشت
ر بوده انجام اين کارحمايت ازهمه جانبه شاه برخوردا در رسدکه داور نظرمی 

رابه  کارگرفته است تا ازافراد توانمند وصادق  آقای داورتمام تالشش . است 
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. يا خيرهنوزمعلوم نيست استفاده کند، ولی اين که او درکارش موفق بوده 
 ازمسندسالخورده است، که مردی)مخبرالسلطنه(خان هدايتيميرزامهدی قل
آقای داور طرف ازو عامه درکابينه مستوفی کناره گيری کردوزارت فوايد

عاليرتبه  ( حقوق ماهيانه هفتصد و پنجاه  تومان به رياست  ديوان عالی  تميز با 
کنارگذاشتن روحانيون ازادارات مختلف ... منصوب شد) قضايی ترين منصب 

افراد غير روحانی يکی ازتغييرات حائز اهميت نظام  قضايی و روی کارآوردن 
قضايی سابق اکثرمناصب را به خود  ام  با اينکه مالها درنظ. قضايی است

يک سوم کل مناصب مهم  اختصاص داده بودند، ولی اکنون تعداد آنها به کمتر از
صالح، مترجم  يار لهمچنين منصبی دروزارت عدليه جديد به آقای ال. رسيده است

منصب مستنطق  به . اين سفارتخانه، پيشنهاد شده و اوهم آن را پذيرفته است
د شده است و حقوق ماهيانه او نيزبا مبلغی که ازما می گيرد برابر پيشنها او

داور  اظهارداشته است که بعيد می داند نتايج فعاليتهای دکترميلسپو ...است
تجديد سازمان قضايی بودجۀ فراوانی می طلبد  جدای ازاينکه  . باشدموفقيت آميز

زگی در مناصب  قضايی تا ، دکترميلسپو براين باوراست که اکثر افرادی که به 
اصالحات  منصوب  شده اند  بی تجربه و فاقد توانايی های الزم برای انجام 

 مراسم افتتاح دادگاههای جديد درکاخ گلستان و در. ارزشمند وپايدارهستند
شاه خطاب  به قضات جديد و رؤسای .  واعضای  کابينه  برگزارشد حضورشاه 

و سپس احکا مشان را به آنها تسليم  کرد  کوتاهی ايراد، بخش های مختلف نطق 
او اظهار . اصالح نظام  قضايی قائل است شاه اعالم  کرد اهميت زايدی برای . 

مسئوليت  سنگينی که به  اميدواری کرد که  مقامات جديد ، شايستگی خود را در 
  .آنها  واگذار شده است  به اثبات برسانند

روحانيت همچنيان موضع  «:می نويسد ١٩٢٧نوامبر١٢فيليپ درگزارش مورخ  
بازارهای مهم اصفهان و شيراز که تقريباً  از يک  ماه . ای  دارد بسيار خصمانه 

وتظاهرات  عليه قانون خدمت وظيفه اجباری بسته  پيش ، درنتيجۀ  شورش ها 
مالهای برجسته اصفهان که چند  شده بودند، همچنان فعالتی ندارند  تعدادی از

هنوز  بودند برای پيوستن به روحانيون قم به اين شهر مذهبی رفته هفته پيش 
ازقرارمعلوم، موضع خصمانه روحانيون درمخالفت با . درآنجا به سرمی برند

نظام وظيفه اجباردر واقع  نوعی  مخالفت با گرايش ها ناسيوناليستی  شاه  قانون 
ته پيش ، شورای طبق گزارش ها، نزديک به دوهف. است و اعضای اصلی کابينه 

مورد اعتماد ترين مشاورانش را برای  علمای قم ازشاه در خواست  کردند که  
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پيامی عازم  قم  او تيمور تاش را به همراه .  مشورت  به اين شهر اعزام  کند
گفته می شود تنها  تقاضايی که مالها از .  کرد، ولی  چندان اعتنايی به او نشد

کردند اين بود که تيمورتاش ، فيروز و داور را از   اين فرستاده از شاه طريق  
ً  به « : فيلپ می افزايد ١٩٢٧دسامبر  ١٥در » .دولتش برکنار  کند احتراما

حول تحريکات  روحانيون  اطالع  می رساند که اوضاع  سياسی  ايران همچنان 
زه مبار . عليه  دولت می گردد که البته ظاهراً دارد از شدت آن کاسته می شود

فعاالنه ای که با رهبری روحاينت عليه  گروه  حاکم  به راه افتاده  تا حدودی  
است، و بنا بر گزارش روزنامه ها و منبع  انگليسی  بازارهای  فروکش  کرده 

يکی از روحانيون  . را شروع  کرده اند شيراز واصفهان مجدداً فعاليتشان 
درعراق عازم  قم شد  مقدس کربال بزرگ  شيعه  به نام  شيخ عبدالکريم، ازشهر 

قم   متعاقباً کميته ای از رهبران  دينی  از . و در تاريخ اول دسامبر واردشهر شد 
به  ديدار شاه رفتند، که احتماالً دراين ديدار خواسته هايشان را با شاه مطرح  

 دريازدهم دسامبر، رئيس الوزرا به همراه  تيمورتاش ، وزيردربار ، سپس . کنند
بازگشتند، که جمع کثيری از روحانيون در آن اجتماع  همراه  با اين کميته به قم 

.  دراين مورد به دست ما نرسيده است هنوز اطالعات موثق چندانی . کرده بودند
برکناری :  مواردزيراست با اين حال بسياری بر اين باورندکه روحانيت خواهان 

وظيفه اجباری؛  ر؛  فسخ  قانون خدمت  دولتمردان فعلی، تيمورتاش، فيروزو داو
چه  درامورمملکتی،اينکه شاه دربرابراصرارمالها]  روحانيت  [ وسهم بيشتر

داده يا نداده است هنوزمشخص نيست؛ همچنين کسی خبر امتيازهايی به آنها 
کردن بازاريان که توسط روحانيون تحريک  شده و به شدت  ندارد برای آرام  
باوجود اين،  اقدامات . انديشيده شده است ت هستند چه تدبيری تحت تأثير روحاني

خبرروزنامه ها انعکاس   آشتی جويانه ای که درقبال روحانيت اتخاذ شده دراين 
بر طرح  با عضويت در کميته مجلس » روحانی « يافته است که قرارشده چهار

يدار رئيس الوزرا پيشنهادی قانون مدنی نظارت داشته  باشند،  اينکه  به دنبال  د
همانطورکه درادامه » .مالهايی که درقم  تجمع کرده بودند متفرق شدند از قم ، 

را تصويب و بدين  » قانون  ثبت« ، ١٩٢٨فوريه   ١١در ذکرشده است، مجلس 
فيليپ  درگزارش .  ا محروم کردزودر آمد  وسيله روحانيون را ازيک کار مهم  

حوادث يک ماه  گذشته نمی  با توجه  به «  :خود  می نويسد ١٩٢٨فوريه   ٢١
دولت اتخاذ  توان حدس زد که در آينده  نزديک  روحانيت چه موضعی در برابر 

ممکن است توافقات مقدماتی شاه با مالهای مخالف در قم موقتاً آنها  . خواهد کرد
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پيش  باز گرداندن بسياری ازاين افراد به وزارت عدليه، که . آرام کرده باشد را 
آنجا اخراج  شده بودند ، به نظر می رسد  تالشی برای  ازاين به دست داوراز 

تصويب قانون ثبت امالک لطمعه ای  از سويی ديگر، . آرام کردن روحانيت باشد
مخالفت شديد آنها  را به  جدی به سردفترهای روحانی وارد می کند و بدون شک 

   ».دنبال  دارد
 

  حادثه قم
 

فيليپ در گزارش . ی روابط دولت و روحانيت چندان دوام  نيافتبهبود ظاهر   
احتراماً «  : خود از حادثه مهمی درقم گزارش می دهد ١٩٢٨  آوريل   ٧مورخ  

تعطيالت  بلند مدت سال نوی ايرانی ، به غيراز  به اطالع می رساند که درطول 
وق  سفر شتابزده استثنای ف. نديد يک مورد، اوضاع سياسی حادثه  مهمی به خود 

يکی ازمالهای   نوروزی شاه به حرم مقدس قم بود، که می گويند درآنجا شخصاً  
گزارشی  هيچ . رادرمسجدحرم زيرچوب ولگد گرفتI  شيخ دمحمتقی بافقی  [  برجسته 

ازاين رويداد در روزنامه های  تهران منتشر نشده است ، ولی عموماً ماجرا  را 
با سفربه قم  درمراسم جشن ) مادر وليعهد( ملکه : د  که اين قرار تعريف می کنن
ه زنان حاضردرصحن حرم، چادرهای کزمانی .کرده بود سال نودرحرم شرکت 

چادرهای رنگی به سرکنند چهرۀ ملکه هويدا   مشکی شان را برمی داشتند تا 
نطق شديد الحنی عليه زنان  می کرد متوجه شد و  ماليی که مراسم را اجرا. شد

درپی اين . کرد مدرن ايران که می کوشند سنن اسالمی را کناربگذارند، ايراد 
 سخنان جماعت متعصب دست به تظاهرات عليه کسی زدند که اين خبط و

وقتيکه شاه ازاين ماجرابا خبرشد چهارصدتن ازنيروهايش . اواوسرزده بود خطا 
شاه . عد عازم قم شدهمراه دو زره پوش روانه  قم  کرد و خود نيز روز ب را به 

قم سراغ  مالی خاطی راگرفت، که می گويند درمسجد حرم  به محض ورود به 
بنابرآداب و رسوم ، . لگد به جان آن مال افتاد بود و شاه شخصاً با چوب وحتی 

شاه بدون توجه به اين موضوع  هنگام ورود به حرم کفش ها را درآوردند ، ولی 
»  بست « که درحرم  داد سه تن از مجرمينی را با چکمه وارد حرم شد و دستور

تهران   رابه  نيروهای نظامی اين افراد. ازآنجا بيرون بياورند نشسته بودند
  .بازگرداند ويکی از آنها را که ادعا می شد قاتل است بالقاصله  اعدام  کردند

شاه يک روز پس ازاين ماجرای سخت و بی سابقه درتهران بود و با متانت و 
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نوروزی  » سالم«نمايندگان ديپلماتيک وسايررجال که برای مراسم رامش از آ
اين رفتاربايد  باعث بهت روحانيت شده باشد و . پذيرايی کرد شرفياب شده بودند 

شاه  از روحانيت  وهمچنين خشم طبيعی او از  گمان می رود  که انزجار سياسی 
   ».باشد بدرفتاری با همسر، او را  به اين کار واداشته 

 ١٠٢٨ژوئن   ٧فرين درگزارشی به تاريخ . روحانيت ازمقاومت دست برنداشت
برجسته اخيراً عريضه ای به مقامات  نوشته » مجتهدين« يکی از « : می نويسد

که چنانچه  ملکه افغانستان  قصد ورود به تبريز را  و ازآنها تقاضا کرده است 
ازآنجا  که خانواده  سلطنتی افغانستان  . دارد او را وادارکنند که حجاب برسرکند

جنبۀ تذکرداشت؛   اعتراض اين مجتهد  فقط . قصد ديدار از تبريز را نداشتند
سلطنتی  و امور تشريفات  » سرش به کار خودش باشد«امارسماًبه اواعالم شدکه

اين رويداد شاهدی برکاسته  شدن اعتبارو قدرت . را به  وزارت در بار بسپارد 
شايد با شروع شدن شوروحال محرم اين اعتبار و قدرت  . روحانيت است عنصر 

آيين های محرم  ١٩٢٨ژوئن ٢٩درگزارش بعدی خود در فرين » .نيزاحيا شود
 بدون حادثه مهمی برگزار...مراسم محرم امسال « :درتبريزرا توصيف می کند

ريختند ومی  معموالً بايد می ريختند ، قمه زن ها همان مقدارخونی راکه . شدند
ديگران نکردند وبسياری  گويند هفت نفرنيزمرده اند، ولی هيچ تعرضی به 
، کسی متعرضشان شود  ازاتباع خارجی،ازجمله مبلغان مذهبی، بدون اينکه

محرم شور بااين حال، درنُه روزاول .شاهدراهپيمايی دسته های عزاداری بودند
ه مساجدمی رسيدند ومسلمانان عزاداران بيشترازمواقع عادی بود،بيشتربو حال 

مواعظ مالها شوروهيجان بيشتری نسبت به گذشته داشت ومسائل  می گفتندکه 
شيعيان عراق به دست انگليسی ها را هم شامل می  جاری چون ادعای سرکوب 

  .مردم به عراق جالب است درهمين ارتباط، ممانعت دولت ايران ازسفر.  شد
با اين کارممانعت می خواهد که زائرين را از گاراژدارها می گويند که دولت 

وراهی مشهد کند تا به اين وسيله پول مردم در داخل  سفربه کربال منصرف 
شايد ممانعت از . مسائل سياسی می دانند مملکت بماند، اما ديگران انگيزه  آن را 

عزاداری امسال مردم  رفتن زائرين ايرانی به کربال دليل با خالصانه تربودن 
آوردن  شايد هم اشتياق مالها برای بدست . شده است تبريزبرای شهدای کربال

.  موقعيت ازدست رفته شان موجب شده که شور بيشتری درمردم ايجاد کنند
باورند  که خصومت  آنها  نسبت به رژيم  پهلوی  روز به روز  بسياری  بر اين 

رد، حتی اگر فعاالنه عليه اين رژيم صورت بگي بيشترمی شود و چنانچه حرکتی 
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، ١٩٢٨جوالی  ٢٥درتاريخ ».بود ازآن حمايت نکنند،احتماالًبا آن موافق خواهند 
را قدرتمندترين عنصری  به نوبۀ خودم، مايلم جناح روحانيت « :فيليپ می نويسد

روحانيت را  به نظرمن اگر . بدانم  که می تواند تغييری جدی در دولت ايجاد کند
به .  ی  بدانم که می تواند تغييری جدی در دولت  ايجاد کندقدرتمند ترين عنصر

من اگر روحانيت واقعاً متحد باشد ، که نيست ، چنان قدرتی خواهد داشت  نظر 
درحال . تغييرسياست های مستبدانه فعلی اش وادارکند که می تواند شاه را به 

ا دولت می روحانيون بروحانيون  طرف تنها مخالفت فعاالنه ای که از حاضر،
سياستمد ارانی ... روحانيتافرادی چون مدرس درجناح  شوداحتماالًبه سبب نفوذ

چون تقی زاده ومصدق فعاليت هايشان را به مباحثات و استدالل های خشک 
مجلس محدود کرده اند، ووقتی با سياست های خشونت  آميز ومستبدانه،  در

 زلت گزيده و منتظرتغييرکنونی شاه مواجه می شوند،کنج ع نظيرسياست های 
  ».اوضاع خواهند شد

  
   نشر مقاالت موهن در روزنامه ها 

 
، در طول  انتخابات مجلس هفتم ، روزنامه ها مقاالتی عليه  ١٩٢٨در تابستان   

روز نامه ها ، که  کامالً تحت  کنترل دولت هستند ، »  ساختند روحانيت منتشر  
نيت منتشر می سازند که می توان به دونمونه روحا هر از چند گاه مقاله ای عليۀ 

ترجمۀ آن به پيوست ارسال  می  از آنها درمقاله روزنامه ناهيد  اشاره کرد که 
مردم  ايران ايفا   با اينکه روزنامه ها نقش بسيار مهمی در زندگی عمومی . گردد

اند  شيده نمی کنند، ولی بی تأثيرهم نيستند،وبا همين تأثيرناچيزشان نيزهمواره کو
» !ارزان  فروشان« مقالۀ مذکور با عنوان » .نفرت از روحانيت را ترويج کنند

عدۀ  کمی هستند  « :در روزنامۀ  ناهيد منتشرشده بود ١٩٢٨آگوست    ٢٨در 
که  محل آرامش ابدی مومنان و متقيان است، به  که برای چند قران بهشت را، 

در ! آنها  ارزان فروشند ... فروشنداساشدزد و راهزن و حتی زنان خيابانی می 
رئيس  زمان مظفرالدين شاه  فقيد و پيش از آنکه  قانون اساسی تصويب شود، 

بانک روس ، که جدای از روابط سياسی، دوستی نزديکی هم با ميرزا علی 
داشت،  مترجمش را فرا خواند و با ) صدر اعظم وقت( اتابک  اصغرخان 

به دستش  داد و از او خواست  که با دقت آن  سندی  ناراحتی و پريشانی  بسيار 
توضيح داد که فتوايی  است که  مترجم سند را خواند و به رئيس . را  ترجمه کند
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ازمترجمش  پرسيد   مدير بانک روس  . اتابک راتکفيرو او را کافر خوانده است
ارادت  دير جناب  م.  که آيا راهی وجودداردکه بتوان اين فتوای دينی را لغو کرد

خود را نسبت به شخص اتابک اظهارداشت واضافه کرد که برای صدور فتوايی 
حتی . که بردينداری اتابک صحه می گذارد هر کاری  خواهد کرد خالف آن  

مترجم او را به ماليی که اعتبار  . روس تمام شود اگربه قيمت کل سرمايه بانک 
همراه  مترجمش به سمت خانه آن  بانک بالفاصله به . بيشتری داشت ارجاع داد

طورخصوصی  پس از گفتگوهای اوليه قرار شد که مترجم به . مال حرکت کردند
به حضورمال برسد و درمورد قيمت باز گرداندن دينداری اتابک تکفيرشده با 

درمالقات دوم مترجم ومال نتوانستند برسرقيمت به توافق برسند، . توافق کند او
درجلسه ای خصوصی ودرغياب مترجم با مال  به گفتگو  لذا شخص رئيس بانک 

را احضارکرد وازاوخواست سندی  روز سوم، رئيس بانک مترجمش . نشست
که اين فتوی،  مترجم توضيح دادروحانی پای آن بود قرائت کند و راکه ُمهرچند
مسلمانی   اعظم  واضافه کردکه دراين سندجديد صدر نسخ می کند حکم قتلی را

رئيس بانک از مترجمش پرسيد . نده شده که حتی ازقبل هم پاک تراستپاک خوا
مترجم  گمان می کرد . با ارزش چقدرهزينه برداشته است نظرش اين سند که به 

سرمايه بانک  تمام شده باشد و نگران  بود که مبادا رئبس  که شايد  به قيمت تمام 
پاسخ داد  ا تسليم کند، وصاحبان مهره جمهورشود تمام دارايی های بانک را به 

امپراطوری روس فقط  که احتماالً هزينه گزافی بود، اين سند برای من و
وقتی  يک نمونه ديگر ! اين يک نمونه ارزان فروشی»!چهارصد توان آب خورد

. اتفاق افتاد استقالل کشوردرقالب اعطای امتياز تنباکو به بيگانگان فروخته شد
ه ، ميرزای شيرازی مجتهد بزرگ جهان تشيع، طرح خائنان درارتباط بااين 

 سرتاسر مردم در اين فتوی اعالم شد وقتی .استعمال تنباکوراحرام اعالم کرد
. مردم غالب شد احساسات دينی وطن پرستانه برتوده . کشورازآن تبعيت کردند

 درهمين اثنا بودکه يک روز. حتی يک نفرازآنها هم دست به چپق وقليان نبرد
شاهنشاهی   که اکنون دراختياربانک(هرجلسه ای درادارۀ امتيازتنباکوازظ بعد 

که ازديکته (آقای آرسن. و اين پنج نفردرآن حضورداشتند برگزارشد )ايران است
اميتازتنباکو ؛ حسنعلی خان ، مترجم  وی؛  ، مديرادارۀ )درست آن مطمئن نيستم 

ود وقتی که مال چايش را ب يک مال ودوکارمند او، که يکی سيّد و ديگری آخوند 
را به چه  فکرمی کنيد اين قليان !! ميل کرد، پيش ازخوردن قهوه، قليان خواست

  ] انگلستان[ قيميتی فروخته شد؟اسنادمربوط به امتيازتنباکوکه دروزارت خارجه
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بابت  يگانی است،  احتماالًنشان داد که صرف نظرازغرامت سنگينی که بعدها با 
تومان بين مال تقسيم  ١٢٤٠٠تا  ٧٤٠٠ازپرداخت شد، نزديک به امتي اين  لغو از

دو منشی يک پاکت داد که حاوی دويست تومان  از حسنعلی خان هريک ! شد
»  .پاکت محتوی آن مقداروجه نقد است پول نقد بودبا صدای بلند اعالم کرد که هر

نيا بابت آن سوی  د يک هنرمند و يا بازيگر  در « :دربخش پايانی می خوانيم 
بازی در يک فيلم ويا ضبط يک صفحه گرامافون ميليون ها فرانک يا 

می گيرد، اما در کشورما چنين کاری تنها چند تومان ناقبال آب می  دارپول 
عادت ما به ارزان فروشی است که اجنبی ها قمرخانم  به خاطرهمين ! خورد

ی ناچيزصدايشان را داده وبه قيميت را فريب ) دو خواننده زن ( وملوک خانم 
منتشرساختيم به آنها خيلی  با اين حال، مقاالتی که ما دراين باره . ضبط کنند

ولی نبی زاده،  . کمک کرد، وبعدها چندين هزارتومان به اين هنرمندان پول دادند
وعمامه ونعلين کناردستگاه   وقبا باعبا...فرزند يکی ازعلمای عالی رتبه ما

ها صدای االغ  وسگ و حيوانات ديگر و جيغ و داد  صوت ايستاد وساعت حبس 
اوهمه اين کارها را فقط درقبال گرفتن دوازده  تومان از  . زن زائو را در آورد

بايد به اين ارزان فروشی ها . انجام داد يک پسر بچه يهودی، آنهم با دادن رسيد، 
  ».خاتمه  بدهيم

نامه ای «  مضايی تحت عنوان درهمين شمارۀ  روزنامه ناهيد يادداشت بدون ا  
تفسيرصائب « : در ترجمه اين نامه می خوانيم. شده بود منتشر  » به سردبير 

فرزنداتان  را آنگونه  که خود تربيت  شده  « شما ازگفتۀ امام علی مبنی براينکه 
تأثيرنشاط آوری » .شده اند ايد، تربيت نکنيد، زيرا آنها در زمان متفاوتی متولد  

بوده ايم   زيرا تا امروزشاهد . جامعه کسل و خواب آلودايجاد کرده استبراين 
که دليل اصلی پس رفت وبدبختی اين عده ازمسلمانان اين است که به دستورات 

عده ای انسان جاه طلب وبدنيّت درکسوت مال، . دينشان عمل نمی کنند واقعی 
ازاحاديث پيامبر  مقدس دين ما، با تفاسيرجزمی شان آشکارا برخالف موازين 

عقب افتادگی ما شده اند واين درحالی  آنها باعث . توده  مردم را گمراه کرده اند
امروزه درمقايسه با  درنتيجه ...است که تمدن به سرعت درحال پيشرفت است

حيث توان  سايرملل ما فاقد همۀ وسايل زندی ويک ُخلق وخوی واالهستيم، و از
ً تأييدخواهيد کردکه اگر . عقب تريم وعمل حتی ازجامعهۀ يهودی هم حتما

تعليمات  واهی و بی فايده عده ای  انسان  خود خواه ، دليلی نداشت که  نبود 
که از تعاليم  متعالی وعاليترين و کامل ترين   پيروان چنين دين پر آوازه ای  
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از . ثروت محروم  بمانند دستورات آسمانی  بهره مند  است از علم ، مهارت و 
دست  شما می خواهم  که از انتشار چنين حقايقی برای آگاه  کردن افکارعمومی 

عمامه وسيله ايست برای « : سخنانم را با شعر زير به پايان می برم ... نکشيد 
مردم، و تا زمانی که آخوندهامجبورنشوند کاله سرشان بگذارند،  برداشتن کاله 

  )    ٨(»  . هيچ کس  درامان نخواهد بود
بررسی فرايند « محمود تقی زاده داوری و اميد بابايی در نوشۀ خود بنام    ◀  

  : می نويسند »   شيعه در عصر رضاشاه پهلوی تحديد نفوذ سازمان روحانيت 
يکی از مهم ترين منابع درآمد سازمان روحانيت شيعه، از قديم االيام عايدات 

ام برای نگهداری عتبات مقدّسه و ع ويژه آنکه از اوقاف  ناشی از اوقاف بود؛ به 
و اقامه ی مجالس روضه و قرائت  حوزه های علميه و کمک به معنويت طّالب 

از پرداخت  زمين های وقفی به اين لحاظ که . و مانند آنها استفاده می شد قرآن 
قرار می گرفتند، منبع اقتصادی  ماليات معاف بودند و نيز کمتر مورد تعّرض 

ار می رفتند؛ از اين رو حکومت های وقت همواره می کوشيدند شم مستقلّی به 
  .اختيار خود بگيرند امور اوقاف را در  اداره ی 

پس از مشروطه، در زمره ی اهداف برخی از منّورالفکران، تمايل برای قبضه 
زمينه ادارۀ اوقاف در وزارت معارف  وجود داشت و در اين  کردن اموراوقاف 

موقوفه و رسيدگی و نظارت در عايدات  ر اداره ی امالک تأسيس شد وعهده دا
اين دوره نتوانستند  ؛ با اين حال در )٤١٣، ص ١٣٦٢تون، بلم(مخارج آن شد  و 
 ١٣٤٥نفيسی،( دخالت بيشتری بنمايند اموراوقاف  در جرأت نکرده بودند يا و
  ).٨٥ص    ،

دهای اجتماعی، در دوران رضاشاه، از سويی برای متمرکز ساختن تمامی نها
ديگر محدود کردن جايگاه قدرت مذهب  دولت و از سوی  تحت کنترل و نظارت 

برای  حکومت رضاشاه . اوقاف مداخله شد ايران، درامور  ۀوروحانيان درجامع
درآمد آنها و در نتيجه  محروم کردن علما ازاستقالل مالی و قطع منبع اصلی 

انين و برنامه هايی ارائه کرد تا دخالت قو کاستن تعداد و قدرت آنها، لوايح و 
) ٨٧،ص١٣٧٣بصيرت منش،(کنترل حکومت رادرفراينداداری وقف بيشترکند و

دستور داد آيين  ١٣٠٥اّولين اقدام خود درسفربه خراسان در سال  در رضاشاه
آستان قدس رضوی تنظيم شود و پس ازتهيه و   نامه ای برای اداره ی موقوفات 

ترين  عمده (امالک آستان قدس  ب التوليه اختياراتی داد که امور تأييد آن، به ناي
). ٢٨٦،ص ١٣٠٠صفايی،(رابه صورت اداری درآورد )امالک وقفی در ايران
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به تصويب مجلس شورای  ١٣١٣سوی ديگر قانون اوقاف، در سّوم دی ماه از 
نون، اداره بر اساس مادّۀ اّول اين قا . شامل ده مادّه بود اين قانون . ملّی رسيد

التوليه بود، با وزرات معارف و  کردن موقوفاتی که متولّی نداشت يا مجهول 
ابقاء می شد  بود و در صورتی که متّصدی داشت، با تأييد وزارت مزبور  اوقاف 

هيچ عنوان نمی توانست مورد  قانون مذکور به ). ٨٨بصيرت منش، همان، ص(
دولت کوچک ترين عالقه ای به  رضايت روحانيان واقع شود؛ زيرا قبول و 

در نتيجه، بعضی اوقاف عاّمه که در گذشته،  . شعائر مذهبی نداشت تبليغات و 
متعذّرالمصرف شد؛ يعنی نمی   وقف اموری چون روضه خوانی شده بود، 

ممنوع شده  توانست به مصارف مورد نظر واقفان برسد؛ زيرا روضه خوانی 
عضی از اين اوقاف، به دست وزارت معارف رو اداره ی امور ب بود؛ از اين 
  ).٤٢٢ص ، ١٣٦٢لمتون، (را ديگران غصب کردند  افتاد و بقيه 

جمع کّل عوايد ناشی  ١٣١٤گفته شده است پس از اجرای قانون مذکور در سال 
گرديد که به مصرف اعانات مدارس  لایر ٢٥٩٠٠٠٠بر  از حّق النظاره، بالغ 

ورزشی، تعميرات ابنيه تاريخی و مانند  لوازم  ملّی، شير و خورشيد، تهيه ی
بر اوقاف موجب شد  به هر حال نظارت دولت ). بصيرت منش، همان(رسيد  آن 

مضاعفی مواجه شوند؛ به گونه  حوزه های دينی از نظر اقتصادی با تنگنای 
ً ازطريق خمس بود  ای  همان، (که از اين پس تأمين بودجۀ حوزه ها صرفا
  ).٨٩ص

ين رضاشاه با تصويب قوانين و اجرای مقّررات جديد برای کنترل بيشتر بنابرا
نحوه ی هزينه کردن درآمد حاصل از  دارايی های وقفی و  دولت بر امالک و 

موفّق شد درآمدهای امالک وقفی را  آنها که بيشتر در اختيار روحانيان بود، 
اهداف غيرمذهبی که  به اهداف مذهبی و عام المنفعه که مدّ نظر روحانيان بود  از

نقش  اين قوانين و مقّررات، . منحرف کند بيشتر در نظارت و کنترل دولت بود، 
علما در کنترل اداره ی امالک وقف را تا حدّ زيادی کاهش داد و در نتيجه 

 )   ٩( .مالی، آنها را از يک منبع قدرت ديگر محروم کرد ايجاد محدوديت  با 
مقايسه و تحليل روايت اسناد « لۀ تحقيقی تحت عنوان مرتضی نورائی در مقا ◀ 

ّ اصفهانی  بريتانيا از واقعۀ قم »  .)م ١٩٢٧./ش  ١٣٠٦(به رهبری حاج آقا نور
 :براين نظر است 

تواند نشان  اخبار متفاوت در بازسازی و بازنمايی روشنتر وقايع تاريخی می
.) ش ١٣٠٦./م ١٩٢٧(عۀ قم واق.بروز آن رخدادها باشد های مختلف  دهندۀ جنبه
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ّ اصفهانی  ای  حکومتی و پاره  به سيستم در جريان اعتراض حاج آقا نور 
داخلی،  اين موضوع از منظراسناد .تغييرات موجود، روايتهای مختلفی دارد

در عين حال، اين واقعه از چشم اسناد . مورد بازبينی قرار گرفته است  وبيش کم 
رو، چگونگی اين رخداد در گزارشهای  از اين. ده استبدور نمان بيگانه نيز 

تهران و برای وزير امورخارجۀ بريتانيا در  کنسولی برای سفارت انگليس در 
  اسناد موجود در فايلهای کوشد که محتوای  اين تحقيق می. لندن منعکس شده است

ت مختلف را در مقايسه با اسناد داخلی مورد تأّمل قرار داده، درجۀ اهّمي
بدين صورت، در اينجا . اسناد برجسته نمايد  واقعه را از منظر اين دست آن 

که زوايای مکتوم واقعه در مقايسۀ تحليلی اسناد  همچنين تالش بر اين است 
   .داخلی و خارجی بيشتر آشکار گردد

  
، اصفهان،    ّ   .شاه رضا ،یاجبار ینظام قم، ۀواقع حاج آقا نور

  
 ّ از روحانيون .)م ١٨٧٠- ١٢٨٧/١٩٢٧-١٣٤٦(نجفی اصفهانی حاج آقا نور 

-٣٩٣صص /٣(های متنفّذ اصفهان درعصر مشروطيت بود شخصيت برجسته و
های مختلف قابل بررسی است،  اجتماعی وی از جنبه  -فعّاليتهای سياسی). ٣٩٤

زيست که  نسبتا طوالنی می ای  های مختلف و دردوره چرا که وی در حيطه
آغاز  فعّاليتهای وی بويژه از . دهای مهّمی درايران ظهور يافتحوادث و رخدا

ای موارد در سطح کشور  مشروطيت تا پايان کارقاجارها در اصفهان و در پاره
در اين زمينه کارهای متعدّدی صورت گرفته است، اّما . است   درخور توّجه

نها نقش شخصيت در بروز آ  رخدادهايی که اين تمرکز عميق بر روی برخی از 
يک سو پايۀ بيشتر اين  رسد، چرا که از  اساسی داشته، هنوز الزم به نظر می

ً داخلی گذاشته شده وازسوی ديگر، پاره   ای  تحقيقات برمنابع محلّی ويانهايتا
ای از ابهام و تقدّس فرو برده  مالحظات فعّاليتهای اين شخصيت را در هاله 

ّ شده که عمق  اين دو مسأله باعث . است کارهايی که درباره حاج آقا نور 
ارتباط کمتری با حقيقت ما  گرفته، در سطح بماند و خواننده   اصفهانی صورت
  .وقع گذشته پيدا کند
کند، نوعی هيجان  های موجود، آنچه را که نصيب خواننده می شايد بيشتر قرائت

ای مثال در اگرچه بر. حرکتهای اين شخصيت باشد  مخالف احساسات عليه جبهۀ 
ترتيب به   مطالب را گرد آورد و بدين ای موارد، مّکی سعی کرده حدّ اکثر  پاره
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بررسی بعضی  های الزم و بيشتری بدهد، ولی در عين حال  خوانندۀ خودآگاهی
در اينجا سعی بر آن است که يکی از .دارد  از وقايع نياز به منابع بيشتری

ّ نجفی  وقايعی که  البتّه، . در آن نقش اصلی داشته،بررسی شودحاج آقا نور 
واقعيت نباشد،اّما اسلوبی که برای ارتباط بهتر  اين کالم شايد نمايانگر همۀ 
پايۀ .اعتمادبرانگيز باشد تواند تا حدودی  رود،می خواننده با گذشته به کارمی

کنسولی  ای اسناد مطالعۀ مقايسه اصلی اين بحث دربازسازی واقعۀ قم،
طورمجّزا درفايلهای متفاوت موجود است،  اين مجموعه اسناد به . استبريتاني

گردآوری شده )  Iran Political Diary (  کتاب چهارده جلدی اّما قسمتی از آنها در 
داده   برخی ارجاعات در متن به اين کتاب که جهت سهولت دسترسی به منابع 

   .شده است
  
  بازسازی واقعه   

 
نونهای متعدّد نفوذ در جای جای کشور افزون بر همه پراکندگی قدرت و کا

ناامنی چه در خارج و چه در داخل   اين.آورده بود ناامنی مزمنی را به وجود 
  همين قدرتهای.برد سؤال می شهرها هر قدرتی را که داعيۀ اصالح داشت،زير 

سردرگمی در  های مختلف و غير همسان دچار  محلّی پيوسته مرکز را با شيوه
از سوی ديگر، تغيير گفتمان جهانی نيز چنين وضعی را .کردند گيری می تصميم

  همۀ اينها از جمله.پسنديد راههای تجاری و مناطق استراتژيک نمی بر سر 
سياستمداران را متوّجه تمرکز قدرت برای رهايی  عواملی بودند که بسياری از 

رسد که برای غلبۀ مرکز  ینظر م ديگر به   خارج از اسبابهای.کرد و نوسازی می
  نيروی نظامی بر ساير قطبهای قدرت و کانونهای محلّی بحران آفرين چيزی جز 

 ١٣٠٤خردادماه  ١٦رو،در تاريخ  ازاين.توانست کارآمد باشد مؤثّر و منّظم نمی
در مجلس پنجم در چهارده مادّه به »اجباری  نظام«اليحۀ.م ١٩٢٥ژوئن   ٦./ش

. م ١٩٢٦اکتبر  ٢٧./ش ١٣٠٥آبان  ٥اجرای آن در  تصويب رسيد و دستور 
حتّی مدّرس نيز با اين قانون  در مجلس ).٢٦٥-٢٦٤صص /٤(صادر گرديد
قبل از تغيير  اين قانون حدود پنج ماه   نکتۀ ديگر اينکه تصويب٢.موافقت داشت

  سلطنت قاجارها بود و اجرای آن حدود يک سال بعد از به سلطنت نشستن
  ).٩٣ص /٦(تور کار قرار گرفت دس رضاشاه در 

از زمان طرح تا .ای مورد توّجه نمايندگان بود اين اليحه با حساّسيت ويژه
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شورای ملّی قريب چهار ماه طول   آن در مجلس تصويب مباحث پيرامون 
اين اليحه در مجلس بيشتر  شايان توّجه است که عاقبت در زمان تصويب .کشيد

و  درصدر همه،مدّرس باز به تحليل .خن گفتندنمايندگان در مثبت بودن آن س
وی از جمله دربارۀ نکاتی که .تأکيد کرد  تجليل آن پرداخت و بر ضرورت آن

  نگاهی به مذاکرات.ها واقع گرديد،مطالبی را بيان کرد توده بعداً مّحل نگرانی 
ای دقت نظرهاست که در زمان طرح  پاره دهندۀ  مجلس پيرامون اين اليحه نشان

  ).١٦٨  ص /٥(تصويب اليحه در مجلس وجود داشته است و 
توانست  از سوی ديگر،از منظر مشاوران حکومتی طرح چنين قانونی می

طبق اين اليحه سربازگيری . وجود آورد  سطوح مختلف به هايی را در  نارضايتی
که قبالً امور نظامی فقط  شد، درحالی  می شامل همۀ ساکنان روستاها و شهرها 

سنّتی غير شهريها پيکرۀ  طور  شد؛يعنی به  ود به عشاير و نهايتاً روستاها میمحد
سربازان روستايی  های برای مثال،هزينه.دادند اصلی نيروی نظامی راتشکيل می

  تعداد آنها هميشه نامعيّن).١٤ص /٢:نک(کردند را مالکان روستاها پرداخت می
ّما براساس اين قانون، از ميان مسّمی بود،ا بسياری ازموارد آمارها بی و در 

واجد شرايط بايد خود بنابر آمار ثبت احوال  ساکنان هر شهر وروستا، افراد 
 ١٩٢٧./ش ١٣٠٥-٦  رفته رفته در سال . نام کنند محل داوطلبانه مراجعه و ثبت

مشموالن  نظام اجباری در شهرهای مختلف تأسيس شد و صورت اسامی   اداره.م
  .سالگی به بعد اعالم گرديد ٢١ل خدمت سربازی از او

در برخی شهرها .در اين باره در شهرهای مختلف عکس العمل يکسان نبود
نشان دهندۀ حضور همۀ افراد نيست،ولی   آمار اگرچه.کردند مشموالن مراجعه 

  ها، افراد زيادی مراجعه پرداخت دولتی هزينه رسد با توّجه به قول  به نظر می
ندارد، ولی اّطالعات  مارش دقيقی از مراجعان وجود درهرحال،ش.اند کرده

و  درصد مشموالن است که بيشتر از روستاها  ٤٠موجود بيانگرمراجعۀ بيش از 
  برای مثال، در قزوين تعداد افراد مشمول)   p.47 /١١.(اند  شهرهای کوچک بوده

 ١٠٧٦نفر اعالم شد که از اين تعداد  ٣٥٥٠،.م ١٩٢٦./ش  ١٣٠٥در سال 
از سوی ديگر،اين قانون موجبات  )   Ibid,p.54 .(اجعه و ثبت نام کردند مر

مجلس پيش  رسد که دولت و  به نظر می. ناخرسندی افراد بيشتری را فراهم کرد
خواستند  رو،هر دو می ازاين. کردند بينی چنين وضعی را می تاحدودی پيش  ازاين

اقداماتی برای رفع نواقص آورده و سپس   به دست» اصالح آن را درعمل مايۀ «
  درعين حال،کانون اعتراضات). ٤٠٢ص /٤،ج /٧(دهند  و مشکالت آن انجام 
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 قانون تظاهرات کردند وخواستار مردم عليه اين .درشهرهای بزرگ فعّال بود
عليه اين قانون  الغای آن شدند، بويژه در تهران ،مشهد، اصفهان و شيراز حرکت 

  )  p.55 /١١.(ا برخی درگيريها با پليس شد منجربه بسته شدن بازار و ي
تواند محّل تأمل  اينکه چرا مردم نسبت به اين قانون هيجان زده شدند،می

در خود قانون نظام اجباری نهفته بود،بويژه برای  قسمتی از اين وضعيت .باشد
توانست بسياری از  می نمونه طبق قانون مصّوب تنها طول مدّت سربازی 

مشموالن  چنانکه ذکر شد، برای مثال سّن . ناراضی و نگران سازدشهروندان را 
برای دورۀ خدمت نظام تعيين   شد، اما نقطۀ پايانی سالگی آغاز می ٢١از 

های مختلف شهری و فرزندان آنها  همچنين بايد در نظر داشت که اليه.بود نشده 
اری از دايرۀ خروج نيروهای ک.کاری فعّاليت داشتند اصناف و نيروی   در قالب

به بيان ديگر، خروج . باشد  اعتراض توانست مورد  ها هم می بازار و کارگاه
که فشار  کرد  نيروهای توليدی و خدماتی در نظام دادوستد اختالل ايجاد می

شک،بستن بازار نمادی قابل  بی.های پايين شهری بود اصلی آن بر دوش اليه
پيش از اين کمتر تن به   اين،قشر شهریافزون بر .اعتراضها بود توّجه در بيان 

جهت، بسياری از نگرانيها از جانب اين طيف  از اين .اين نوع خدمات داده بودند
بود؛يعنی اصول اعتراضی  گواينکه نوع اعتراضها درقالب شهری . شد اظهارمی

های  خواسته آرزوها و   که از دستآوردهای حرکت مشروطيت بود، جهت بيان
در .ار نيز موجب بسته شدن بازارها و آمدن مردم به خيابانها گرديدها اين ب توده

بايد متذّکر شد که رويّۀ رسمی کنسولهای محلّی آن بود که پيوسته   قسمت آخر اين 
طور ماهانه گزارشهايی به   وقايع منطقه مأموريت خود به دربارۀ موضوعها و 

ندن مخابره و يا ارسال آنجا به ل سفارت بريتانيا در تهران يا کلکته و از 
طور يکجا  به توانست  در عين حال، همه ساله همين موضوعها می.کردند می

ازآغاز .شود اين روال در واقعۀ قم نيز ديده می.تحليل و مجدّدا ارسال شود
شهريور تا اسفند /حرکت تا انتها شش گزارش از ماههای سپتامبر تا فوريه

ماه ) روايت کلّی(سال گزارشهای ساالنه ار  همچنين در دوره.است ارسال شده 
)  Account (ای ديدگاهها وتحليلها  همراه باپاره ارديبهشت گزارش مشروحی /می

  .شود از رويدادهای اين دورۀ زمانی ديده می
ای موارد،حتّی  خارج از گزارشهای باال نوع ديگری از شروع وقايع در پاره

عمدۀ اين .دهد ی بيشتری به خواننده میآگاهيها  است که طور روزانه موجود  به 
فايل چنان   گزارشهای موجود د راين.است موجود )   FO248 ( ٢٤٨اخبار در فايل 
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ترديدهايی کند،ولی  وسيع است که ممکن است خوانندۀ خود را دچار 
نشان  ای را برخی گزارشهای رسمی زوايای تازه  توان درتکميل باوجوداين،می

گردد،آنگاه  قسم روايت اسناد بريتانيا دربارۀ واقعۀ قم ذکر میدراينجا هر دو .داد
شايان ذکر است که در ترجمه سعی بر روانی .پرداخته خواهد شد به تحليل آن 

   .مقاله بوده است مطلب و همخوانی آن با ادبيات 
 
  روايت ماهانۀ واقعه   ◀  

ای نبود که در  هپديد) بعداً نظام وظيفه(مسألۀ خدمت نظام اجباری:گزارش اّول
پيش از اصفهان،در مشهد گزارش .باشد  اعتراض قرار گرفته همۀ شهرها مورد 

نفر در گردان شرقی مستقر در اين شهر   ١٠٥٠شود که در دورۀ کوتاهی  می
  .اند بوده بيشتر اين افراد از اهالی سبزوار و نيشابور .اند نام کرده  ثبت

 خرسند وبرخی ديگربه دليل نا٣»ن نوحزب ايرا«برخی ازروحانيون تحت تأثير
زوايای اقتدارخويش از سوی قشر متوّسط جديد اداری ابراز  يهايی در باب 

عدليه و   در سيستم) تغييرات(اصالحات  آنها با اعتراض عليه .نارضايتی کردند
کاله پهلوی و کت  دربارۀ پوشيدن (دستور العمل رسمی لباس متّحد الشکل پهلوی

ً برای مستخدمين دولت اجباری  که) راواتشلواربايقه وک . شده بود تقريبا
ايرانيانی « اين طرز لباس راهمۀ اعضای حزب.آغازکردنداعتراضهايی را آغاز

  ٤.پوشيدند می »چوان 
ميان «آميز اظهار شد که در آنها معترضان بوضوح برخی نشستهای اعتراض

ی از سخنرانان بازداشت ا در نتيجۀ آن،عدّه.اند نشده تمايزقايل »شاه و دولت
دهد روحانيون هنوز  نشان می اين سخنرانيها موجب آشوبهايی گشته که .اند شده

اصفهان رخ  در اين ميان وسيعترين آشوبها در .دارای طرفداران زيادی هستند
  )  pp.47-48 /١١.(داده است 

وه روحانيون،حزب ايران نو را به عنوان عنصری قابل اتکا عليه ق:گزارش دوم
سوی ديگر، برگشت روحانيون به مسند قدرت پديدۀ قابل  از .دانند قضائيه نمی
شهرنشينان   آشکار و پنهان،بويژه ميان های  افزون بر اين،نارضايتی.قبولی نيست

دراين .گرديده است و صاحبان عليه نظام اجباری موجب اعتراضات بيشتری 
جمله تهران، تيجه ساير شهرها،ازدر ن. فعاليتها را رهبری کرد  ميان اصفهان اين

   .، قزوين و شيراز از آن حرکت تبعيت کردندمشهد 
در تهران حرکت ّضد قانون نظام اجباری طبق معمول با بستن بازارها همراه 
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مردم در مقابل مجلس جمع شوند که اين حرکت به وسيلۀ  قصد بر آن بود که .شد
برای شاه   نون نظام اجباریعليه قا همچنين ارسال طوماری .پليس سرکوب شد

را به عنوان  دانست و خود » رأی مجلس«سودی نبخشيد،چرا که وی مسأله را 
  .حفظ قانون دانست  موّظف به» حاکم مشروطه«

ها عليه قانون سربازی دراصفهان به وسيله علمای متنفّذ محلّی تحريک  ناآرامی
ی است که بازارها ده روز. آشوبهای شديد تبديل شده است شد و اکنون به 

نيروهای کمکی از شيراز .) ش ١٣٠٦  مهر  ١١.(م ١٩٢٧در سّوم اکتبر. اند بسته
در .(تعيين گرديد حاکم نظامی جهت حّل مسألۀ اصفهان .به اصفهان اعزام شدند

را با اعتراض ترک کرده و در قم   رهبران مذهبی شهر،اصفهان) اين حال
کنند مورد حمايت بيشتر برادران دينی خود  اند؛ درجايی که گمان می نشسته بست 

  )  Ibid/pp.55-47 .(گيرند  می از شهرهای ديگر قرار 
در تهران آشوبهای ناشی ازاعالم قانون نظام اجباری آرام شد؛ :گزارش سوم

در .برفعّاليتهای تروريستی در شهر پخش شد  تهديدآميزمبنی های  نامه اگرچه شب
صورتی که قانون مزبوراصالح نشود،  ود در ها تهديد شده ب اين اعالميه

به پليس و .رسيد ها به دست شاه نيز  نامه اين شب.گيرد ترورهايی صورت می
ساير نيروهای نظامی دستور داده شد با تظاهرات عليه نظام اجباری با مدارا 

  اقلّيت مشهور در مجلس در اين.مسأله به مجلس هم کشيده شده است.کنند رفتار 
اکثريت ترجيح دادند که به موضوعی که مورد توّجه شاه  اليت کردند،ولی باب فعّ 

  .است،وارد نشوند
 همدان، مشهد، اصفهان، دراين زمان نمايندگانی ازروحانيون شهرهای تهران،

شده و اعتراضات خود را عليه توسعۀ جديد   آباد وارد قم بروجرد،شيراز و خّرم 
) Development Modern  ( که تعدادی از نمايندگان و  درحالی.اند هداد بروز

قم اعزام شدند،  های مملکتی از طرف دولت برای مذاکره با آنها به  شخصيت
نتيجۀ اين مذاکرات هنوز معيّن نيست، ولی . بازگشت  توفيقی برای حّل و فصل

طور آشکار  به   همچنين.آميز نبوده است طور عمده موفقيت رسد که به می به نظر 
خواستار ) بيشتر(رود که آنها  نيست،ولی گمان می خواست علما معيّن جوانب 

علما در مجلس و اصالحات  اجباری، حفظ نظارت   انحالل يا تغيير قانون نظام
  .را طالب باشند) جديد(در قوۀ قضائيه 

 ٢٨در اصفهان تظاهرات عليه قانون نظام اجباری قطع شد،اّما بازار هنوز در 
نام  ثبت.اند روحانيون از اين شهر به قم رفته  نمايندگان.است ه بست)آبان ٦(اکتبر
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قديم   اين کار به وسيلۀ کارگزاران.است برای نظام اجباری با احتياط آغاز شده 
مقامات .گيرد می دارايی و مستخدمين کار آزمودۀ نظامی با لباس شخصی انجام 

تعداد  حقايق دربارۀای  آن رادارند که تهران راازپاره نظامی اکنون آمادگی
  اين تعداد به.ها عليه قانون مزبور مّطلع سازند خدمت و اعتراض متقاضيان

  )  Ibid/pp.59-60 .(اهّميت است  اصفهانی خيلی کم و بی نسبت شهروندان 
يک ماه است که همچنان ساير علمای بالد به معترضين قم :گزارش چهارم

با (جف نمايندگانی به تهران برای مذاکره همدان،مشهد و تبريز و ن از .پيوندند می
تعداد زيادی از .اند اعزام شده) آذر ٢(نوامبر  ٢٣وسپس به قم در تاريخ ) دولت

توفيقی برای حّل مسأله  اند که  مسؤوالن حکومتی جهت مذاکره به قم اعزام شده
  .اند نداشته

اف غير قابل انعط(تر شده است  های علما سخت شود درخواست گزارش می
کنند که پشت حرکت روحانيون انگليسها هستند  تبليغ می روسها آشکارا ) گرديده

حال، بازارهای  درهمين.کند مالی می و بانک شاهنشاهی ايران از آنان حمايت 
  )  Ibid/p.65 .(شيراز،اصهفان و قم همچنان بسته است 

است که ای موجود است که حاکی از آن  های تائيد نشده گزارش: گزارش پنجم
 .گيری است ای نزديک درحال شکل وروحانيون درآينده های ميان دولت  موافقت

ای  رسمی مبنی بر در نظر گرفتن پاره رود که دولت پيشنهادهای غير  گمان می
 .اجباری را داده است امتيازات برای افرادی خاص درهر منطقه در قانون نظام 

کرد و علما همۀ نمايندگان خود را در کابينه تغيير خواهد  از جمله گفته شده که
. برکناری وزير دربار هنوز نامعيّن است مسألۀ .توانند به مجلس بفرستند آينده می

مذاکرات حّل  رسد که جايی در  مسايل مربوط به امور قضايی به نظر نمی
  .اختالف داشته باشد

وحانيون، ، وزير دربار و سه تن از رهبران ر)مخبرالسلطنه هدايت(وزير نخست
ّ را تشويق به . ترک کردند تهران را به مقصد قم  آنها برآنند تا حاج آقا نور

  .شوند آمدن به تهران کنند تا ما بقی در قم پراکنده 
ها به آن کسانی  در اين شهر پس از برخی تعلّل.بازار اصفهان هنوز بسته است

 ٦(نوامبر ٢٧در تاريخ ذکرشده،دستورمعّرفی   نظام وظيفه که نامشان درفهرست 
نفر  ٥٠٠نفر خود را معّرفی کردند و   ٣٠٠نفر معاف شده، ٥٥٠.صادر شد) آذر

  )  Ibid/pp.68-69 (.اند  هنوز پاسخی نداده
 ٥٠در کرمانشاه استقبالی از ثبت نام برای نظام وظيفه نشده و تنها :گزارش ششم
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وزير و وزير دربار  خستن) آذر ٢٢(دسامبر ١٣در .اند کرده نفر تاکنون ثبت نام 
روحانيون   ای که از جانب دو نماينده.کردند خود را به شاه اعالم ) سفر(گزارش

همراه خود امضای  اين نمايندگان به . قم به تهران آمده بودند، به قم بازگشتند
  ٥:معترضان قم از سوی دولت را به قرار ذيل داشتند  پذيرش پنج خواسته برای

  .ظيفه به وسيلۀ مجلس آينده بازنگری خواهد شدقانون نظام و. ١ 
انتخاب پنج نمايندۀ طراز اّول علما برای مجلس براساس قانون اساسی اعمال . ٢ 

  .خواهد شد
استانها )ها کتاب و روزنامه(نمايندۀ فرهنگی روحانيون برای نظارت بر چاپ. ٣ 

  .تعيين خواهد شد
  .رع مانند قمار اعمال خواهد شدقوانين محدودکننده برای مسايل خالف ش. ٤ 
  .بازنگری قوانين دادگستری براساس احکام مذهبی. ٥ 

گزارش شده که حلقۀ اصلی هيأت علميه قم نمايندگان خود را از اين دست آورد 
اند،چرا که آنها خواسته بودند که نمايندگان اعزامی به تهران آنجا  کرده سرزنش 

تعلّل در بازنگری در قانون .ها نمايان شود تهخواس بمانند تا آثار سريع اجرای 
   )  pp.71-72 /١١.(مواجه شد  نظام اجباری تا مجلس بعدی با ناخشنودی علما 

  
  )کلی(روايت ساالنه  ◀ 

در اين .در اين سال بيش از سالهای اخير روحانيون مترّصد تالشهايی بودند
ست؛يعنی مجتهدی که همه قدرت برتر ميان علما محسوس ا دوره از فعّاليتها خأل 

است   کند که خود برتر از ديگران گمان می هرکس .او را قبول داشته باشند،نيست
  .ودر اين ناهمگونی تفرقه بسيار شايع است

ها دارند،اّما آنها در عين حال  علما هنوز نيرو و قوۀ طبيعی زيادی ميان توده
در تهران و در استانها به دنبال آنها .اقدامات مؤثّر ندارند توانايی الزم را برای 

نفوذ   اندکی از مجتهدين طراز اّول تحت در اين زمان گروه .رهبری مؤثّر هستند
  .حکومت قرار دارند

اند وجهۀ قبلی را به  ای ناتوانيها نتوانسته علما چند سالی است که به دليل پاره
ن خود نتيجۀ طبيعی اي.اند دليل در معادالت به حساب نيامده دست آورند وبه همين 

انحالل .اند يافته  خود را در مقابل آن ناتوان مدرن شدن کشور است که رفته رفته 
 وتمرکز آوريل گذشته های کوچک شرع درماه  تعداداندکی محاضر وحوزه

های  پشتوانه موجب شد علما بسياری از )بويژه درمسألۀ قّوۀ قضائيه(گرايی دولت
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کدام از معّممين  هيچ  از آن پس همچنين.ندکوچک مالی خود را از دست بده
اين وضعيت آنها را .استخدام شوند) سيستم جديد(در چنين نظامی توانستند  نمی

آنها با مسألۀ نظام اجباری .اند متقاعد کرد که برای هميشه از صحنه خارج شده
امتيازات از دست رفته   ای کسب پاره که آشوبی را راه انداخت در انديشۀ 

برخی وحدت  از اينرو،خود را مشتاقانه درصدرحرکت قرار دادند که .شدند
  .ها ميان آنها را فراهم آورد رويّه

ّ رفتند،وی  زمانی که مردم اصفهان به سوی مجتهد سالخورده حاج آقا نور 
هدايت ورهبری حرکت عليه نظام اجباری را از   که تشويق به رفتن به قم شد 

   [ از علمای با تقوای عراق)حائری(  رفت شيخ عبد الکريم  اميد می. آنجا آغاز کند
در اين حرکت  که از چند سالی پيش در قم اقامت کرده است،نقش فعّال    ]  اراک 

به استثنای . باوجوداين، وی از ورود به صحنۀ سياست احتراز کرد. داشته باشد
آمده بودند از ردۀ  نه  مجتهد نسبتاً متنفّذ اصفهان، آنهايی که از ساير شهرها دو 

  .بودند چندان با نفوذ و اهّميت 
ها برای  حرکت به وسيلۀ  کانونهای تجاری اصفهان و شيراز نيز با بستن مغازه

توّجه کمی به مسأله نمود، اّما تالش کرد که   دولت. شد حدود سه ماه حمايت 
رو شد، چرا  روبه دولت با عدم توفيق  اين کار . داران را بر سر کار آورد مغازه 

رو،  ازاين .بود ها  که پيکرۀ اصلی اين حرکت براساس نارضايتی عميق توده
وزير دربار دوبار . روحانيون ديگر شد  دولت جهت حّل مسأله دست به دامان

  .نتيجه باز گشتند وزير يک بار به قم سفر کردند که هربار بی  نخست و 
کرد و زمستان  اً بر اعتصاب تأکيد میدر اين زمان حرکت اصفهان و شيراز قويّ 

نهايتاً برخی قولها از سوی دولت داده .کرد فراهم می  را ازقبل موجبات تقويت آن 
ميان اقشار   وجوه اندکی. صورت نگرفته شد که تاکنون اقدامی عملی برای آن 

افزون . کرد کفايت می فقير روحانيون منطقه توزيع شد که جهت شکستن حرکت 
ّ فوت کرد  در اين زمان حّساس بر اين، قطع  طور   مرگ وی به. حاج آقا نور

بسيارترديد آميزاست که روحانيون پس ازاين واقعه .بر اتّحاد قم تأثيرگذار بود
در نتيجه همه قرارومدارها برکاغذ ماند .قبلی خودرا به دست آورند بتوانند وجهۀ 

).١١/ pp.181-30  (   
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 هتحليل و مقايس  ◀  

اينکه در گام نخست،در اين اسناد سعی بر معيّن کردن محور و اهداف حرکت 
است که معلوم نيست که هدف شاه است يا   بصراحت آمده.است شده،قابل تأّمل 

منظور   برای بريتانيا اين مهم بوده که بنابراين،قدر مسلّم اين است که .دولت
کارهای بعد چنانکه  در به هر روی،.توانسته باشد سازماندهان حرکت چه می

شود که دو جناح غير درگير در ماجرا سعی دارند تا  خواهد آمد،ديده می
مشروطه   حال شاه خود را پادشاه درهمه.در اهداف حرکت ايجاد کنند تغييراتی 

   .کند مجلس و رأی آن محّول می ای را به  نامد و هر مسأله می
اند تا نوک پيکان  داشتهاز سوی ديگر،ممکن است گروه يا اشخاصی سعی 

وبيش مبتکر  که محور حرکت اصفهان که کم  در حالی.کنند حرکت را متوّجه شاه 
قم   و نه توان آن را در گردآمدگان آن نيز بود،نه بر اين مقصد صّحه گذاشت 

تبريز،بيش از  چنانکه پيش از اين ديده شد محور علمای تهران،مشهد و .ديد می
اگرچه برخی عزمها در محور تبريز .برداشتند  لحه گامهمه در راه ايجاد مصا

است که   اين در حالی.شد،ولی گفته شده که آن حرکت خيلی دير هنگام بود ديده 
ً هيچ کرمانشاه و برخی ديگر از  گونه حرکت و  شهرهای مطرح نيز اساسا

و  طرفی موارد به ابراز بی ای  در پاره  هيجانی را از خود بروز ندادند و حتّی
  جهت بنابراين،آن يکپارچگی مورد نياز .مخالفت با حرکت اصفهان هم پرداختند

وبيش  در اين دوره آنچه که شد،همان بود که کم.آمد مقابله با شاه به دست نمی
گردد و شايد بيشتر تمايالت مؤلفين  می  بر آن گذشته اطالق عزمهايی است که 

   .امروز باشد
ها و وضعيت  ّمل است،سعی بر نشان دادن پشتوانهآنچه در گزارش دّوم محّل تأ

از همان گزارش نخست سعی دريافتن رابطۀ .ديگر است واقعه در شهرهای 
شده   گزارش دّوم هرگونه ارتباطی نفی اّما آشکارا در .شود حرکت با احزاب می

بيانگر احساسات  نخست اينکه اين حرکت .شود و سعی بر ترسيم دو واقعيت می
پايين مانند کارگران و کشاورزان عليه قانون   های ری،بويژه از اليهمردمان شه

اين   ديگر اينکه.شود وظيفه است و تا حدودی بر خودجوشی آن تأکيد می نظام 
گونه  حدّ اقل شاه اين افکار را اين.دولت است،نه شاه گزارش نشان داد که مقصد 

بنابراين،وی ).٣٠١ص /٤(علما ميان مجلس و   هدايت کرد که اين دعوايی است
روحانيون هم  که به عنوان حاکم مشروطه است،بايد طرف مجلس را بگيرد و 
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  ).٣٠٤-٣٠١صص /٤(بايد از همين راه به اهداف خود برسند
از سوی ديگر،جناح تند حرکت؛يعنی اصفهان به منظور اقدام حدّ اکثری راهی 

کرده،حّساسيتهای زيادی توانستند رساتر منظور خود را اعالم  می در قم .قم شد
از هر . شود گزارش بعدی بروشنی نشان داده می چنين قصدی در .را برانگيزند

کنند،اّما  اعتراضهای خود را اعالم می در آنجا .شوند سو،روحانيون راهی قم می
  .باشند،روشن نيست ها توافق و اتّفاق نظر داشته  اينکه تا چه حد بر سر خواسته

ه شهرهای مختلف جهت دعوت اقشار مختلف روحانی به قم اعزام نمايندگان ب
به بيان ديگر،محتوای دعوت با جزئيات آن در .است  گرفته کامالً شفاهی صورت 
به شهرهای   طور يکنواخت پيام به از اينرو،ممکن است .جايی ثبت نشده بود

دّی راويان،عناصر و موا مختلف نرسيده باشد و خيلی تحت تأثير سليقه و ذائقۀ 
سازمانده  نکتۀ مهم اين بود که چيزی که .ابالغ شده باشد که کمتر در نظر بود

دليل،چنين   به همين.حرکت نياز داشت،حضور همه تنها برای اعالم تکليف بود
ها  خواه ناخواه خود منجر به طرح و بيان طيف وسيعی از خواسته حضوری 

افزون بر اين، .شد آن جمع می از توان مهندسی گرديد که حدّ و مرز آن فراتر  می
مذاکراتی   بودند، با دولت در آن همهمه بويژه محور تهران که نزديک قدرت 

. اّما اينکه چه کسی به آنها مسؤليت مذاکره داده بود، معيّن نيست.داشتند
مسلم است برای بيشترين آنها اين فرصت مغتنمی بود تا ضمن کسب  آنچه 

  .بعاد مختلف را هموار نمايندا امتياز،راههای مصالحه در 
در عين حال، در روايت ساالنۀ اخبار قم آنچه که بيش از همه جلب توّجه 

نگار  و تفيسر از واقعه يا نظرگاه نويسنده يا واقعه نمايد محوريت برداشت  می
که   بايد توّجه داشت.تر ديد برجسته توان موارد زير را  با نگاهی کلّی می. آنهاست

تر  بريتانيا کاربردی توانست برای سياستگذاران  االنه از جهاتی میگزارشهای س
اين ناظر .آرای علماست  خبر تشتّت  مسألۀ اساسی از منظر نويسنده.باشد

  آشکارا شاهد آن است که سياستهای دولت در تضعيف روحانيت حدّ اقل خارجی 
جايی که های شهرهای بزرگ را کمرنگ کرده تا  حوزه توانسته مرکزيت ساز 

چيزی که .روحانيون داخل کشور نباشد   مجتهد برتر به معنای کامل کلمه ميان
شود، تأکيد  می نامد، اّما چنانکه در گزارشهای ماهانه ديده  می» خأل قدرت«وی 

نويسنده اين قّوۀ نفوذ را طبيعی دانسته، بر . شود صريحی بر قّوۀ نفوذ علما می
دولت در اين راستا ميان مجمع قم . أکيد دارداصلی آنها در توليد حرکت ت نقش 

  کند، درآمد و شد تهران و قم ترکيبی مّکی نيز نقل می چنانکه . طرفدار نيست بی
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  .از علما و سياستمداران ايفاگر نقشهايی بودند
از سوی ديگر،ناتوانی حلقۀ روحانيون ساير شهرها در سازماندهی حرکت 

چنانکه بيشتر .شود رهبری مؤثّر دانسته می  نتيجۀ فقدان هماهنگ چيزی است که 
 در همين راستا تفسير کرده،برخی ناظران بعداً طوالنی شدن زمان حرکت را 

ماندگيهای آنها در مسايل روز اجتماعی را نتيجۀ سالهای فشار و دوری از   عقب
  ).٣٠٤-٣٠١صص /٤(کنند معادالت تعبير می فهم عناصر جديد در 

زد،فشار مالی بر  تقيم ضربۀ زيادی به پيکرۀ روحانيون میطور مس آنچه که به 
محاضر شرعی موجب شد تا منبع درآمد آنها   حذف)   no.392 /١١.(  آنها بود 

طور   نتيجه از يک سو پشتوانۀ مالی روحانيون به در .طور ناگهانی افت کند به
جايگاهی ديگر،نه تنها نظام جديد  گيری از دست خارج شده بود و ازسوی  چشم

آموزشی  های  برای به کارگيری آنها چه در نظام حقوقی و چه در مؤّسسه
ديد،بلکه وضعيت موجود و قوانين مربوطه ناخواه اين قشر را خارج از گود  نمی
بنابراين،فقدان منبع مالی از اسباب مهّم به زاويه راندن آنها شده .داشت می نگه 
طبيعی بود که از چنين فرصتی جهت  اسناد،اين   از اينرو،از منظر اين.بود

منبع توليد   نويسندۀ گزارش بنابر نظر .شروع و اعالم نارضايتی بهره گرفته شود
صميمانه  دستی که .حرکت خود دست نياز به عناصرمذهبی منتقد دراز کرده بود

حدّ اقل با نگاهی به .به منظور اهداف ديگری نيز به گرمی پذيرفته شده بود
توان دريافت که تنها يک مورد آن مورد درخواست  پنجگانه می درخواستهای 

آن همان چيزی بود که در فرصت مطلوب  های شهری بود و ما بقی  اقشار توده
  .داد می نحو مقتضی تحت فشار قرار   بايست دولت و شاه را به می

گيری کانونهای تجاری در اين  طور نکتۀ قابل تأّمل در اين گزارش موضع همين
بازار حمايت همه جانبۀ خود را اعالم کردند تا جايی   تعطيلی آنها با .کت استحر

طرفدار نيز ياری   های مختلف روحانيون طيف که دولت برای حّل اين مسأله از 
 طور عمده تّجار بايد گفت به چنانکه قبالً ذکرشد،در تفسير موضع بازار و .گرفت

مختلف   درکارگاههای که وظيفه نيروی کاری شهری نظام  بابرقراری قانون
توان  می.شدند طور ناگهانی از مدار توليد و کار خارج می مشغول به کاربودند،به

که در مرحلۀ اّول ضربۀ فقدان چنين نيرويی بر پيکرۀ اقتصاد  تصّور کرد 
رد تواند در اين راستا مو در اين مرحله می تجاّر و بازار   بنابراين،موضع.بود

  .تحليل قرار گيرد
رغم پيشرفتها و  از سويی، علی.در عين حال،فرجام اين حرکت قابل تأّمل است
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از سوی علما، فوت حاج آقا نوراله نقطۀ پايانی   دست آمده ای امتيازات به  پاره
توان مديريت وی ازسويی و ازسوی  برای حرکت بود؛ چه حمايتهای معنوی و 

در گزارش ذکر  . نسته بود حرکت را زنده نگه داردديگر، توان مالی ايشان توا
حاضر در قم از سوی دولت مقاديری هزينه شد   شود که ميان اقشار مختلف می
بنابراين، زمانی که حاج آقا نوراله . کرد اسباب سستی حرکت را فراهم می که 

). ٣٩٤ص /٤،ج ٣(جمعيت معترض نيز پراکنده شدند  دار فانی را وداع کرد، 
جايگاه مدّرس در  مجلس و خارج از آن در   يان شخصيتهای مطرح روحانیدر م

اينکه مدّرس با توانايی و  قدر مسلّم ).٢٦٤ص /٨(قبال اين حرکت قابل تأّمل است
بسيار  نامۀ کوتاه وی . توانست در اين مسأله فعّل باشد شجاعتی که داشت، می

دند که خيلی وقت قبل کر از يک سو علما مسائل را طرح می. جای تأّمل است
موضوع و   ديگر اينکه فهم مدّرس از زمان. آن گرفته شده بود فرصتهای طرح 

خود . گذاشت گزينش راهی با تأّمل فراروی وی می شک  موضوعيت موضوع بی
مجلس از قانون نظام وظيفه دفاع و  مدّرس چنانکه گذشت، بصراحت در صحن 

شش ماه حرکت  حدود   يگر اينکه طیّ د. در تصحيح و تحديد حدود آن تالش کرد
 .صدور تنها پنج جمله گويای عدم موافقت جّدی با اينگونه طرح مسايل است

گردد  ديد که درهنگامۀ اين ماجرا نظرات متفاوتی طرح می سوی ديگر وی می از
بنابراين مدّرس .برای داشتن اکثريت، ناگزيرازاغماض است که حاج آقا نوراله 

-١٦٦صص /٥(دارد هيجانات حرکت نگه می ی خود را خارج ازبين با آن روشن 
١٠( ).١٧١  (  
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   :توضيحات و مآخذ 

 
 - به اهتمام  علی جانزاده  –  ١جلد » خاطرات سياسی  رجال ايران«   - ١ 

   ٢٣٦  ص  – ١٣٧١شهريور   –انتشارات جانزاده 
يعه چه می گويد  و چه می ش - شيعه در تاريخ ايران« دکتر رضا نيازمند      - ٢ 

   ٣٧٦ - ٣٩٢صص   -  ١٣٨٣ –حکايت قلم نوين  -»خواهد ؟ 
ژانويه  ٢٨(  ١٣٦٧بهمن  ٨مهدی حائری يزدی تاريخ مصاحبه  يک شنبه   - ٣ 

   ضياءصديقی  مصاحبه کنند )  ١٩٨٩
الجوردی،   به کوشش دکترحبيب» خاطرات دکتر مهدی حائری يزدی«کتاب    

   ٢٠-٢١صص  - نگار نادر و بازتاب  کتاب از سوی انتشارات 
-جلد دّوم  » تاريخ مختصر احزاب سياسی«محّمد تقی ملك الشعرا بهار   -  ٤ 
     ٩٢ – ٩٦ صص  –     ١٣٦٣   -امير كبير: ناشر  
شيعه چه می گويد  و چه می  -شيعه در تاريخ ايران« دکتر رضا نيازمند   - ٥ 

  )   ٣٩٢ - ٤٠٦ص   »خواهد ؟ 
 ١٣٧٨ –انتشارات طرح نو  -» تحول گفتمان شيعه در ايران« جمليه کديور – ٦ 

     ٣٥٤   – ٣٥٧صص    -
هللا  خاطرات دكتر نصرت» آيينه عبرت، « هللا سيف پور فاطمی،  نصرت  - ٧ 

 –چاپ لندن  –انتشارات جبهه مليون ايران  - اول    سيف پورفاطمی، جلد 
  ) ٥٨٦ – ٥٩٤صص  ،   ١٣٦٨

رضا ميرزانی، مصطفی : ،  ترجمه»از قاجار به پهلوی« دمحمقلی مجد   - ٨
 ٥٤٢ صص  – ١٣٨٩ –ژوهشهای سياسی |مؤسسه مطالعات و : ناشر –اميری 

– ٥٣٣   
بررسی فرايند « محمود تقی زاده داوری و اميد بابايی در نوشۀ خود بنام     -  ٩ 

فصلنامه   - »یشيعه در عصر رضاشاه پهلو روحانيت  تحديد نفوذ سازمان 
  ٣١پژوهشی شيعه شناسی شماره -علمی

به   مقايسه و تحليل روايت اسناد بريتانيا از واقعه قم«  دکترمرتضی نورائی - ١٠ 
ّ اصفهانی رهبری حاج آقا  - نشريۀ  علمی -»  .)م ١٩٢٧./ش   ١٣٠٦(نور 

،  ٥٠اره دورۀ دوم،شم   دانشگاه اصفهان پژوهشی دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی 
   ١٣٣-١٤٥،صص ١٣٨٦  پاييز 
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 فصل هشتم 

 
 ماليان و لوطيان 

    
« خانم هما ناطق پژوهشگر تاريخ معاصر ايران در نوشتۀ تحقيقی در بارۀ 

  :بخش هايی  از آنرا دراينجا می آورم   دارد که  » روحانيت 
سيم تق  »خرده پا«و»پا دار«درنيمۀ يکم سدۀ نوزده، روحانيان به دوقشر       

ماليان خرده پا بيشتر درکنار روستائيان می زيستند و از دسترنج آنان . شدند می 
اهل . زندگی سهل و ساده داشتند. هم نبودند» تجّمالت«درپی  . نان می خوردند

خوراک آخوندهای خرده پا را برعهده می  روستا تأمين خانه و پوشاک و 
    .به هر يک می پرداختند رجی شناختند و افزون بر اين، ساليانه يک تومان خ

فرنگيانی که      .آخوند های دهات نيزکودکان روستا را الفبا و قرآن می آموزاندند
روستاها  در آن سال ها ازدهات ايران می گذشتند درشگفت بودندازاينکه کودکان 

مالّيان خرده پا، مراسم زناشوئی و طالق و ! ازخواندن و نوشتن بهره داشتند
ازاين رواهل روستا را شکايتی . وران را نيزبه رايگان برگزارمی کردندس ختنه 
آخوندهای خرده پا ، از آنجا که از ثروت کالن روحانيان . بودند خرسند هم . نبود

در نا آرامی شهرها و روستاها جانب توده های  پادار بهره ای نداشتند، گهگاه 
   .معترض را می گرفتند و به راه می افتادند

مجتهدان با نفوذ . گروه دّوم را مالّيان بزرگ شهر نشين می ساختند    
اصفهان، شيراز، يزد و ديگر شهرها، سرکردگی و  درشهرهای تبريز، تهران، 

نبود سپاه، لوطيان را اجير می  در. حمايت لوطيان چماقدار را برعهده داشتند
وشاکشان را هم پ مسکن و خوراک و . کردند و به هنگام نياز به کارمی بستند

درآن دوره بيشترمساجدرامستوفيان اداره می کردند و . تأمين می کردند
ازدوران ناصری وبه دنبال شورش بابيان بود که طّالب مسلّح   .روحانيان نه 

نقش . شهرت يافتند» بست نشينان«لوطيان چماقدار را گرفتند و  رفته رفته جای 
ن ترازوی بازاريان را نيز زير نظر می لوطيا. دارشدند پليس دين را نيز عهده 

طّالب . وجهۀ زيادی بهرمند بودند از اين رو در ميان اهل کسب از. گرفتند
. ويژه ای هم نداشتند سازماندهی . هنوزاز مقام واالی روحانيت برخوردار نبودند

ويلهم  . از اين رو مّاليان از لوطيان چماقدار بهره می جستند و سپاه می آراستند
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داش «. يکی است» الت و لوط«واژهء لوطی و الواط با : ور، می نوشتفل
    .های لُنگ به دوش هم يادگاری از آن دورانند» ُکال مخملی«و ها » مشدی

پوالک پزشک ناصرالدين شاه بشنويم که  وصف اين صنف رااز زبان دکتر 
   : گزارش می کرد

از  اه دستبرد و ماجراجوئی که شبها به ر...لوطيان مردمان بزن بهادری هستند« 
نيز از  گاه . به عرق خوری و قماربازی تعلّق خاطر دارند. خانه بيرون می روند

دشنه های  اينان به کمر خود .  سر سود جوئی، بی نظمی و بلوا راه می اندازند
به اين . می گذارند کالهشان را هم يک وری . چرکسی دارند که سالح آنان است

پهلوانان، . برخورد ۀ شهر ها و در تمام اصناف می توان مخلوق خدا در هم
لوطی . گروهند عنتری ها، خرس گردان ها، شير گردان ها و رقّاصان از اين 

       . »اند های تبريز و شيراز  و اصفهان هم  همه به جالدت شهره 
دکتر پوالک پزشک شاه نخستين فرنگی بود که به سودمندی  اين صنف در       

بسيار خوب است که فرنگيان در «: برداری سياسی پی برد و نوشت بهره جهت 
اّما مّاليان و سپس تر انگليس      !»اين لوطيان قرار گيرند زيرحمايت چند تن از 

کاظم بيک . کار شدند و سپاه لوطيان را اجير کردند ها زودتر از پوالک دست به 
درنيمۀ (که شمارشان » ی شرمهستند بی اخالق و ب لوطيان اوباشی «: می نوشت

اينان . »بود، بويژه در تبريز و اصفهان روز به روز در افزايش ) يکم سدۀ نوزده
. برگزار می کردند» زيرزمين ها خرابه ها و «نشست های  پنهانی خود را در «

پايتخت سرکرده هاشان از  در . هم بدمست بودند وهم دست به دزدی می زدند
سرکردۀ لوطيان  حتّی حيدرخان، «. برخوردار بودند احترام نجبا وبزرگان

      .»يکی ازتبار شاهزدگان صفوی به شمار می رفت«اصفهان 
ياد می کرد و » اشرار و اوباش«لسان الملک سپهر تاريخ نگار دربار، از       

زن و فرزند . داد که لوطيان شبانه به خانه های بازرگانان می ريختند گواهی می 
و اگر کسی از . می بردند» اموال را به غنيمت«. کردند می » تفضيح«را 

لوطيان هر      .»شب ديگر سراز تنش بر می داشتند«  ياد می کرد » حديث شبانه«
به گفت . »ترس وحشت می آفريدند«بردند و  چندی به شهرها نيز يورش می 

برآمد و به سرکوب اين اوباش  کاظم بيک، ميرزا تقی خان امير کبير بود که 
کاظم بيک، لوطيان  برخالف گفت    .»برای هميشه ّشرشان را از سر مردم کند«

  . برجای تا ساليان دراز و  بعد از مرگ ميرزا تقی خان نيز در کار بودند و 
به وزير خارجۀ فرانسه گزارش  ١٢٧٧محّرم/١٨٦١به مثل در ماه ژوئيه      
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ناصرالدين شاه در يکی از گردش دربازار تهران هو انداختندکه  می رفت که 
آنگاه «. مردم خانه نشين شدند. بازاربسته شد دردم ! »به دّره افتاده«هايش 

پايتخت را به دست گرفتند و دست به  کوچه های . سربرآوردند» جماعت لوطی
روستا را که به شهر آمده  لوطيان اهل : همان سفير می افزود. زدند» غارت
نانوايان هم دست از  که کوچه ها بدل به گردنه شدند و چنان. لخت کردند«بودند

عنوان گروه های  به «نيز از اين اوباش » مقامات مذهبی«   .»پخت و پز کشيدند
با قدرت «  به هنگام تسويه حساب ها  و يا در رقابت . استفاده می کردند» ضربت

وا  » رقبا« ،  لوطيان را پول می دادند و اجيرمی کردند وبه دزدی وکشتن»حاکم
گاه . و يا اينکه به راه غصب امالک مردم، به روستاها می فرستادند. می داشتند
يحيی دولت    به گواهی. تّجارهم دست نيازبه دامن الواط می گشودند دربار و 

اين     .بودکه لوطيان چماقدار خود را نداشته باشد» متنفّذی روحانی «آبادی کمتر
جملگی آزمند پول بودند . سواد واصول دين نبود زصنف راکوچکترين بهره ای ا

 هر.دستبردبه امالک واموال مردم فراهم می آمد ونان وآبشان ازاجيرشدن به راه 
  . کرد،به آسانی سربه نيستش ميکردند جاهم که رقيبی ومخالفی سربلند می 

 ازاين دست که. درتبعيت ازدين نيز لوطيان راه و روش ويژۀ خود را داشتند   
ازاين راه اعتماد مردم را به . شهرها را به نام دوازده امام می آراستند محّالت 

مديريت و آرامش محلّه ها و کوچه ها و بازاررا برعهده  . خود جلب می کردند
آوردن دل مردم، گهگاه ترازوهای بازاريان را زير  برای به دست . می شناختند

ندکه در کار جلوگيری ازگرانفروشی نماي نظرمی گرفتند وبررسی می کردندتا بر
  .  و کالهبرداری هستند

اين الواط به درگيری ها، گاه جانب دولت، گاه جانب کسبه وگاه جانب تهی    
در . به رتق وفتق دعواهای محلّی هم می پرداختند. شهری رامی گرفتند دستان 

شون مانند اّما دراصل، ق. داشتند» ميانجی«بازار نقش  روابط داروغه با اهل 
تاجائی بود که کوچکترين » مّسلح«زوراين صنف   .»درخدمت روحانيان بودند«

به نام دين . بستن وکشتن پروائی نداشتند پروائی ازلخت کردن مردم وحتّی از 
به هتک ناموس زنان برمی  در کوچه و بازار . هم می ستاندند» باج شرعی«

ازهمين رو لوطيان  . می نشستند اّما همينکه احساس خطر می کردند بست. آمدند
را » دوش پوستين به «زندگی روز مّرۀ لوطيان. هم خوانده اند» بست نشينان«را 

  باهمه ريزه کاری هايش به قلم کشيده و رازميک )رافی(داستان نويس ارمنی 
همو     .چناکه در فرصت مناسب بدست خواهم داد.  يقنظری به فارسی برگردانده
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های گرمابه ها » تون«روی . که لوطيان را خانه و مسکن نبودمی داد  گواهی 
  .  می خوابيدند

سرپرست ميسيون امريکائی گواهی می داد که هفته ای نبود که در اروميه    
الواط گاه سر خود و     .نزنند» دست به آدمکشی«به نام دين  لوطيان چماقدار 

از . می دادند» شاه«لقب  سرانشان سّکه می زدند و بدون اجازۀدولت به نام 
بدينسان برمی نمودندکه حکومت را به  . حکومت هم فرمانبرداری نداشتند

چنانکه در . مجتهدان بودند نزديکترين شريک لوطيان . رسميت نمی شناسند
و برحکومت  قمری، در تبريز با مجتهدهمدست شدند  ١٢٦٥/ميالدی١٨٤٩

لوطيان  نزديک ترين متّحد    .فتندگرچه به پيروزی دلخواهشان دست نيا.شوريدند
بی سبب نبودکه . همانا انگليس ها بودندکه از همراهی با آن قوم دريغ نداشتند

نگار انگليسی خانم لمبتون  در ستايش اين الواط تا جائی پيش رفت که  تاريخ 
      .آراست» رابين هود«  آنان را به لقب 

گليس ها، به راه تجزيۀ ايران، و در اّما خطر بزرگتر آنگاه رو نمود که ان    
می . دو نمونه می آورم. ها، به بهره برداری از لوطيان برآمدند رقابت با روس 

ميالدی، که سال شکست ايران از روسيه بود، مردم   ١٨٢٨دانيم که به سال 
آنگاه با داد و فرياد به . ويرانی کشاندند ريختند وکاخ های عباس ميرزا را به 

جنگ و حکومت به تنگ آمده  سرازير شدند، با اين درخواست که از کوچه ها 
به دنبال اين  ! »می خواهيم برويم تبعۀ روسيه بشويم«ايم و از اين پس 

درخواست به خانۀ آقا ميرزا ميرفتّاح، مجتهد تبريز يورش بردند، او را از 
را وا داشتند که  آنگاه آن بيچاره. اش بيرون کشيدند و به دنبالش راه افتادند خانه 
فتوا بدهد و مقدم روس ها را گلباران کند، » شدن آذربايجان از ايران جدا «برای 

سفير روسيه     .دارند» پرداخت ماليات معاف«حکومت و  بلکه مردم را از دست 
. پيوستن به روسيه، به تزار نيکال گزارش کرد درخواست مردم را در جهت 

بيچاره از ترس عوام، فرار را بر  مجتهد   !»نمصالح نمی دا«: تزار پاسخ داد
ماندۀ زندگی اش را  به روسيه گريخت و باز . بار و بنديل ببست. قرار برتر ديد

      !در تفليس به پرورش قناری سرکرد
در همان سال الکساندر گريبايدوف وزير مختار  روسيه که از قزوين می      

ردم دور ورش را گرفتند و در دشمنی می داد که در آن شهر م گذشت، گواهی 
از  اين بی . پيوستن به روسيه را خواستار شدند با قاجارها از وزير مختار 

ديگران بهره بردند و کوشيدند  تفاوتی نسبت به وطن، انگليس ها بيش از 
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جلوگيری کنند و هم  به  روحانيان را تقويت کنند تا هم از شورش های احتمالی 
پس هر جا  از آن . با روس ها در افتند و به تجزيۀ ايران برآيندياری  اخذ فتوا 

می کرد، قشونی ازلوطيان ونمايندگان انگليس را در  که آخوندی سربلند
به مثل، به زمانۀ عبّاس ميرزا وليعهد ، انگليس . نمونه ها کم نيستند. داشت کنار 

و برآن شدند که شکست ايران از روسيه، فرصت را غنيمت شمردند  ها به دنبال 
می . بخشی از سپاه عثمانی، عليه روس ها به راه اندازند جنگ سّومی با کمک 

  ها  خسته و ناتوان شده اند و ناِی جنگيدن  دانستند که بر اثر جنگ دّوم روس 
ديگر اينکه عبّاس ميرزا را پشتيبان تزار می دانستند و با خبر بودند که . ندارند

درخواست عبّاس ميرزا . نگاری را با روس ها گشوده استباب نامه  اين وليعهد 
که آراست،  اين بود که پس از مرگش، فرزند بزرگ او  ای » وصيت نامه«در 

روس ها پذيرا بودند وانگليس ها    .بپذيرند را به جای برادرانش به جانشينی 
د پزشک خاقان بو» کروميک«دکتر از سردمداران مخالفان، يکی هم . برانگيخته

وابسته به کمپانی هند، و  » ماژور هارت«ديگر . که بيست سالی در ايران زيست
       .سفير انگليس در ايران» جون مکنيل«بويژه 

حکومت به هر . بايد ياد آور شدکه در آن سال ها ايران سپاه منّظمی نداشت     
داد و سالح می . به هر بحران، روستائيان و کشاورزان را بر می کشيد جنگ و 

بدان معنا که در غياب سران خانواده ها، اهل . جبهه می کرد از سرحدّات روانۀ 
کشتزار ها به حال خود رها می . سر می کردند خانه  بی سرور و بی آذوقه 

می گذشتند، گواهی می دادند که  سياحان و يا ايرانيانی که از سرحدّات . شدند
چنانکه در . شده بود ن روستايان مرزهای ايران تا فرسنگ ها بدل به گورستا

سّوم، انگليس  درکمبود داوطلب براه جنگ      .سياحتنامۀ ابراهيم بيک می خوانيم
اّما  . را نياز به فتوای ماليان افتاد تا بلکه از اين راه بتوانند مردم رابسيج کنند   ها

رآن دارندکه چاره نماند جز اينکه عبّاس ميرزا را ب.  با کمبود آخوند روبرو شدند
شاه ياری چندتن از آخوندهای عتبات را به سرکردگی سيدمحّمد نامی  به کمک 

مردم را آمادگِی نبود که بار ديگر تن به جنگ  بدهند،  اّما . به تبريز فرا خواند
فتحعليشاه خود چندان      .سبيل هللا به راه افتند خانه و زندگی را رها کنند و فی 

دانست که جنگ سّوم و درخواست فتوای  می . ه  نداشتتمايلی به آرايش جبه
نامه اش شانه از مسئوليت خالی  پس در . جهاد زير سر نمايندگان انگليس است

  :کرد وبه عبّاس ميرزا نوشت
شما خواستيد . فرزندی، من در هر امری نخست با شما مشورت کرده ام«   
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شما خواستيد من به !  اند سيدمحّمد را از عتبات بياورم، بفرمائيدآمده آقا 
اکنون ! شما خواستيد پول بدهم، بفرمائيد، داده ام! بيايم بفرمائيد، آمده ام سلطانيه 

اوضاع  و احوال سرحدّات را بهتر می دانيد، اگر به صلح مايليد صلح کنيد  خود 
   .»بگيريد  اگرجنگ می خواهيد،بجنگيد،ليکن همه مسئوليت ها راخود به گردن  و
مردم به راه جنگ و . رسيدن سيد محّمد از عتبات هم دردی را دوا نکرد         

درنشست با علما، درجهت تدوين فتوای جهاد، . به را نيفتادند» هللا فی سبيل «
فرماندهی جنگ را نيز . سوی انگليس ها شرکت کرد نامی هم از » ژوزف«

هاکه خبر شدند، روس . برعهده شناخت شاهزاده حسنعلی ميرزا حاکم خراسان 
بشتابند تا از پيوند او با انگليس  چاره را در اين ديدند که به ياری عبّاس ميرزا 

  :وليعهد اين بود که پيشنهاد روس ها به . ها و روحانيان جلوگيری کنند
به  اگر دولت ايران با عثمانی همدست نشود، فريب انگليس ها را نخورد، دست « 

 ١٧روس ها آماده اند که بخش بزرگی از جنگ با دولت روسيه نزند، 
ميالدی ازدولت ايران گرفته بودند، ازنوبه ايران ١٨٢٨قفقازرا که در شهر 

  . »بارديگر ايران بزرگ را به رسميت شناسند! گردانند باز 
همينکه پيشنهاِد برگرداندن واليات از دست رفته به گوش انگليس ها رسيد،        

. از نو لوطيان را بسيج کردند. انع اين استرداد شوندکار شدند تا م دست به 
داد و     واليت ازدست رفته، ايروان را که راه مستقيم ١٧ميان  بديهی بودکه اگراز 

می دادند، داد وستد ايران با فرنگ جان تازه می  ستد ايران با اروپا بود، پس 
و اسب و فرش به کنندۀ گندم ايران  اگر نخجوان را که بزرگترين صادر . گرفت

توانست پيشرفته ترين سرزمين  فرنگستان بود، به دست می آوردند، ايران می 
پای انگليس ها در   صادرات ايران آنگاه  زيان ديد که . در منطقه به شمار آيد

ارزانترين بها به  چنانکه آمدند کاالهای خودشان را به . رقابت با روس ها باز شد
اينکه خواستند  ديگر.ايرانيان رابه ورشکستگی بکشانند بازارهای ايران ريختندتا

  . نمايند روس ها راکوتاه کنند وازپس دادن واليات قفقازبه ايران جلوگيری دست 
چنين بود که ماک دونالد نمايندۀ سياسی انگليس در ايران، قلم برداشت و در        

من به «نوشت وزارت خارجه انگليس، » کميتۀ ّسری«نامۀ محرمانه به  يک 
خواهم زد تا روس ها نتوانند در ازای پس دادن شهر های قفقاز،  هرکاری دست 

خوشبختانه  .انگليسها خواستندسپاه عثمانی را بسيج کنند! »شوند به ايران نزديک 
پس . از موعد به راه افتاد و نتوانست به سپاه ايران ملحق شود آن سپاه زودتر 

به سخن . ايران با روسيه نيز رو به بهبودی نهادروابط  . جنگ سّوم در نگرفت
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.  روس ها آورد و از آنان ياری خواست ديگر عبّاس ميرزا بيش ازپيش روی به 
که پيوند وليعهد را با روس ها   همينکه  خبر به انگليس ها رسيد، باز بر آن شدند 

کمنچای درعهد نامۀ تر بشکنند وازجانشينی فرزندان عبّاس ميرزاکه سفيرروسيه 
به سراغ  پس نمايندگان انگليس بی درنگ . به کرسی نشانده بود، جلوگيرند

  .مّاليان و لوطيان رفتند و در توطئۀ سياسی عليه حکومت ايران شرکت کردند
دولت روسيه سرانجام  نويسندّ سرشناس الکساندر گريبايدوف را با سمت     

بايدوف يکی از شاعران و می دانيم که گري. ايران فرستاد وزير مختار به 
در جنبش . دانان بزرگ به شمار می رفت نمايشنامه نويسان بنام و ازموسيقی 

پس دولت روسيه از خدا . کرد دکابريست های انقالبی روسيه عليه تزار شرکت 
معاهدۀ ترکمنچای به ايران  خواسته بر آن شد که آن شاعر مزاحم را به بهانۀ حّل 

با بی ميلی و وبه  ١٢٣٣  شوال  ٢٥/ ١٨١٨اوت  ٢٨در گريبايدوف. گسيل دارد
نوشته های گريبايدوف  برخی  از    .راهی ايران شد» يک تبعيدی سياسی«عنوان 

در نقد » آفت عقل«  از آن ميان  نمايشنامۀ جنجال انگيزش . گريبانگير خودش شد
بعد . دا شدپي آن متن  سال ها بعد از قتل او روی پيانوی خانه اش    .دولت تزار

مردم «  آن نمايشنامه الهام گرفته از    .ازمرگ او هم بيست سالی درتوقيف ماند
و     .مولير بود که بعد ها ميرزا حبيب اصفهانی به شعر فارسی برگرداند  »گريز

  .جلوه های گوناگون منتشر شد در 
از آن ميان . گريبايدوف با نويسندگان و شاعران بنام  اروپا نيز آشنائی داشت    

شاعرآلمانی در پاريس، ونيزبا سياستمدارو رمان نويس فرانسوی بنژامن  با گوته 
به شمار می   Southern Society ديگراينکه خود او ازاعضای گروه    .کنستان

ميالدی عليه تزار  ١٨٢٥افتاد، زيرا در» مغضوب«نيز  دوستش پوشکين . رفت
بدينسان     .اه مدتی  به زندان افتاد شدکرد وکوت شرکت » دکابريست ها«درجنبش 

سمت رسمی وزير مختار به تبعيد  بود که تزار خوشتر ديد گريبايدوف را با 
چنانکه به يکی از  . گريبايدوف خطررا احساس کرده بود.  ايران بفرستد

  :دوستانش نوشت
! ايران حدس بزن به کجا؟ به . می خواهند مرا به بيرون از وطن تبعيد کنند« 

  ! »هرچه کوشيدم از زير اين مأموريت در بروم، نشد
راهی ايران  ١٢٣٤ربيع الثانی /  ١٨١٩فوريه   ٣وزير مختار با بی ميلی  در    

با اين «زيرا که . راه وچارۀ ديگری نيست: راه به پوشکين نوشت به نيمه . شد
تبريز بنا بود که به محض رسيدن به    .»چاقو طرف شد جماعت بايد به ضرب 
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ّ . راهی دربار فتحعليشاه شود . يکراست راه خانۀ عبّاس ميرزا را گرفت اما
آموزگار    Madame  de la Marinère  به ديدار. خوش نشين کاخ وليعهد شد

بود، روزها را  از آنجا که موسيقی دان . فرانسوی فرزندان عبّاس ميرزا هم رفت
در نامه هايش عبّاس ميرزا را ! در کاخ عبّاس ميرزا به نواختن پيانو سر کرد

ديگر اينکه . را به قلم کشيد» دندان های سفيدش«خنده ها و. نيکی ستود به 
فرزندان وليعهد را به جای برادرانش در معاهدۀ ترکمنچای بگنجاند  کوشيد 

دوست انگليس ها .  نتوانست. عبّاس ميرزا کنار بزند وانگليس ها را ازدربار 
  : دراين راستاگريبايدوف نوشت.مخالفت کرد آصف الدوله  صدراعظم الّهيارخان

  بديهی است که به سبب پشتيبانی من ازجانشينی فرزندان عباّس ميرزا در« 
اين  معاهدۀ ترکمنچای، اين مأمور انگليس يعنی الهيار خان آصف الدوله هرگز 

  .    »پشتيبانی را به من نخواهد بخشيد
می دانستند که تزار ازکشته شدن وزير . شمردند انگليس ها فرصت را غنيمت   

در برنامه  هم داشتند که به کمک آصف الدوله . به دل نخواهد گرفت مختار غم 
جانشينی بردارند ويکی ديگر از شاهزادگان هوادار دولت  عبّاس ميرزا را از 

آصف الدوله هم داماد خاقان بود و هم خالوی  اين . انگيس را بر جايش نشانند
مقام صدر اعظم را هم ) ١٨٣٧-١٨٤٠(   ١٢٤٣هجری تا  ١٢٤٠از . محّمد شاه
. روس وا داد و از جبهه بگريخت همو بود که در جنگ های ايران و . اخذ کرد

در خيانت آن دولتمرد  خويش به تلخی » منشآت«ميرزا ابوالقاسم قائم مقام در 
آدميت هم به  يدون فر!  »بگريز به هنگام که هنگام گريز است«: سروده بود

انگلستان  درجهت سياست، به «ياری اسناد معتبرآورده است که اين سياستمدار 
در عتبات هم تحت . ارادت می ورزيد و از کارگزاران آنان به شمار می رفت

  .»آن دولت می زيست حمايت 
شرح دست . خواندند می    the English   Asefoddowle تاجائی که انگليس ها اورا

اين . داده است اين دولتمرد را افزون بر آدميت، مهدی بامداد هم بدست    اندگینش
و به  آصف الدوله دو دختر گرجی را هم ربود و در حرمخانۀ خودش حبس کرد 

گريبايدوف تالش بسيار کرد تا اين دختران را آزاد ! واداشت» تّشرف به اسالم«
بنا شد نشستی در .  ن، تن ندادنداّما صدراعظم  و ميرزا مسيح مجتهد تهرا . کند

مختار، مجتهد ، نريمان خان مترجم، مالتسوف سفير روس و چند  حضور وزير 
کوشش . پا نگرفت. آن بيچارگان از زندان آزاد شوند تن ديگر برپا گردد، بلکه 

  . های  گريبايدوف هم بی نتيجه ماند
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اللهيار خان داشتند، برآن ، انگليس ها با اعتمادی که به ١٨٢٩ژانويه  ٢٩در      
را نيز به همو واگذارند، تا از اين » مأموريت نزديک شدن به مجتهد«  شدند 

نخست . ديگر مّاليان، تجزيۀ واليات ايران را پيش گيرند رهگذر در همکاری با 
کنند و فرماندهی آن واليت را نيز به خود  حکومت خراسان و هرات را يکی 

تا جائی که از بهر . سر داشتند شه ای که از ديرباز در نق. آصف الدوله بسپارند
پوشاک رساندند و  آذوقه و . تجزيۀ خراسان ترکمن های سرخس را مّسلح کردند

  . به درگيری با عّمال حکومت وا داشتند
درچنين شرايط سخت وتحميلی بودکه سفير روسيه برای شرفيابی راه   

ت شده بودکه از اين ماموريت جان سالم به دلش برا. فتحعليشاه را گرفت دربار 
اين .  برای نامزدش که در تفليس مانده بود،  دلتنگی می کرد . به در نخواهد برد

دبير سفارت » مالتسوف«. روسيه پشتيبانی جزاو نداشت را هم می دانست که در 
توطئه ميرزا مسيح  مجتهد تهران و برنامۀ  روس، پيشتر گريبايدوف را از 

گريبايدوف هم ازاين برنامه  .ران به دست انگليس ها آگاه کرده بودتجزيۀ اي
  :دوستانش نوشت به يکی  از . آگاهی داشت وهم از سرنوشت شوم خودش

آنچنان تنگ است که بيش  مدّتی است دلم . سخنی برای خاطرآزردۀ من بياب«  
. ن زنده امانتظار من است و نميدانم چرا تاکنو مرگ در . ازآن دلتنگ نتوان بود

   !»زند دلم شور می 
همۀ هيأت ما را «: گريبايدوف به دولت متبوع خودش هم گزارش می فرستاد     

درپشتيبانی از جانشينی عبّاس ميرزا نيز به دوستش    !»تک خواهند کشت تک به 
اين داستان فقط با خونريزی حل خواهد شد و يا برسرجانشينی «: نوشت پوشکين 

 تن ازهمراهان،در زنبور ٣٩درسفرتهران، گريبايدوف با !»خاقان ميان فرزندان 
که فردای روز شرفيابی به دربار ١٨٢٩دريکم فوريه  . کخانۀ شهرمسکن گزيد

 به سرکردگِی ميرزامسيح مجتهد تهران،»دست لوطيان واوباش چماق به « بود،
به راه  ، از بازار تهران»امروز روزعاشورا است! هللا اکبر! يا حسين«باشعار
تن رسيد و سنگسار   ٥٠٠به . رفته رفته برشمار ياران مجتهد افزوده شد. افتادند

دستور داد در  نامی  » ميرزا حاجی بيک«تا جائی که  . حياط سفارت آغاز شد
نوبت  آنگاه . جهت برقراری آرامش از ميان مردم يک تن را در دم تکه پاره کنند

و پنجره ها را بستند، زيرا که مريدان اهل سفارت در . به گريبايدوف رسيد
   !می دادند»  حکم جهاد«جملگی مّسلح بودند و  مجتهد 

در . ديری نگذشت که جماعت  لوطی با سرکردگی آصف الدوله هجوم آوردند    
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آنگاه .را را شکستند، و به درون حياط زنبورکخانه سرازير شدند و پنجره ها 
. گريبايدوف کوشيد سنگ اندازان را آرام کند. آغاز شد افراد سفارت » سنگسار«

در اين گير و دار ! مرگ به پای ديوار رسيده بود به قول خودش . به جائی نرسيد
می دادند که گريبايدوف خونسردی را  شاهدان گواهی .  خود او هم زخم برداشت

خواهند کشت، خواهند  ما را «: از دست داده بود و پشت هم فرياد می زد
خودش قربانی  اّما .  همزمان تالش می کرد  يارانش را از مرگ برهاند   !»کشت

که چون  گفته اند     .يکی از لوطيان به ضرب چاقو سينۀ گريبايدوف را دريد. شد
سنگ «تن از همراهانش را به ضرب  ٣٩حاضران اورا نمی شناختند، به ناچار 

کشتار باز دست  انگليس ها در اين . سربريدند و تّکه تّکه کردند» چماق و قمه و 
گفته می شد که درآن رويداد آصف الدوله به تحريک انگليس ها . بود نيز درکار 

وقايع نگاران آن روزها بر آنند که .  »روس ها برانگيخته بود توده ها را عليه «
زيرا که با انگليس ها همراهی «. مختاردست داشت اين دولتمردخود درقتل وزير

 يکی از شاهزاد.ازجای خودتکان نخوردند ين احوال درباريان درهمۀ ا !»داشت
سفيرروسيه . راه به جائی نبرد اّما . گان سلطان ميرزا عليشاه سپاهی تدارک ديد

اجسادرانخست درگورستان  .مالتسوف توانست که باپوشاک ايرانی جان به دربرد
نگشتری ا روی  گريبايدوف رااز کالبد بعدها روس ها .ارامنه جای دادند

پوشکين  شرحی که .  وبه تفليس بردند که به دست داشت شناسائی کردند ازدواج 
، ماک دونالد  درمرگ گريبايدوف.به دست داده است»سفربه ارزروم«در

  :  انگليس درگزارشی که چکيده اش رامی آورم،گواهی می داد سفير
.... ئم مقام ايستاده بوداو در کنارميرزا ابوالقاسم قا. عبّاس ميرزا مرا فراخواند«  

براستی  .نشان اندوه چهره اش رابه ّشدت دگرگون کرده بود. اشک می ريخت و 
سراسيمه بود که چند لحظه پس از ورود من به کاخش، تنها سخنانی آنچنان 

، گوئی که خدائی نيست جز خدا: بر زبان راند، اين بود که  ّ حتّی !  ال اله اال 
عباّس ميرزا حتّی . »م  نمی تواند جنايات ما را پاک کندآب های دانوب ه همه 
سرانجام نامه های رسيده از تهران را درخواست . به سخن گفتن با من نبود قادر 
آقای گريبايدوف سفير فوق العاده و وزير «: نخستين تلگراف آمده بود در . کرد

پايتخت به امپراطور روسيه، با جمله همراهانش در طّی خيزش  مردم  مختار 
       .»کشته شدند دست مردم 

زيرا نه تنها  نقش .  ترديدی نيست که نامۀ مکدونالد با حقيقت جور نمی آمد       
و لوطيان را به فراموشی سپرد، بلکه خيانت های آصف الدوله را نا ديده  مجتهد 
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در ربط با شورش هم . هموطنانش را هم در اين قتل پنهان داشت سهم . گرفت
حامد اَلگار، موّرخ انگيسی . راند و نه از لوطيان » مردم پايتخت«خن از س

آن قيام : پروا از آن کشتار می نوشت االصل و اسالم آورده، در جانبداری بی 
وحال آنکه در قتل وزير مختار،      !»بود» نخستين جنبش مذهبی عليه استعمار«

ماليان و  طيان، توطئۀ لو«جهانگردان و گزارشگران خارجی جملگی از
      .سخن گفته اند» درباريان و انگليس ها

موّرخ رسمی و طنز نويس شاه که به ) رستم الحکما(دمحم هاشم آصف       
گريبايدوف به دربار حضور داشت، پيش بينی می کرد که » شرفيابی«  هنگام 

در : زودو می اف» خواهد شد   و لوطيان کشته   مّاليان دست «    وزير مختار به
نظرم برآن  روس اجل ... دارالخالفۀ تهران بودم در ) ١٨٢٩(هجری ١٢٤٤سنۀ

چرا او را يربوع «: شاه گفت !  »جاء يربوع : عرض کردم... رسيده افتاد
شکار و خوراک  چون يربوع موش صحرائی است و «: ؟ عرض کردم»خواندی

. خواهد شد ايران  اين اجل رسيده نيز شکار و مقتول و طعمۀ اهل!  اعراب بدوی
رندان  به اتّفاق  اوباش و ... بعد از ده روزخبر رسيد که مّالهای خالی از حکمت

. بازاری به هجوم عام، به خانۀ آن اجل رسيده يعنی يربوع الدوله مذکورآمدند
رستم     !»را به تاراج بردند و او را با سی و نه نفر از مالزمانش کشتند اموالش 

  : در نکوهش ميرزا مسيح مجتهد تهران  و يارانش می سرود الحکما به طنز 
 خوش آنکه  به دست ذوالفقارت  بينم    

 ای  قاتل  روس
 برمرکب  مرتضی  سـوارت  بينم  

  با غّرش و کوس
 درجنگ و جدال و گير و دارت  بينم  

  با  قهر و عبوس
وطيان و روحانيان، ل. با مرگ وزير مختار روس، راه بر دشمنان هموار شد 

نخست به سراغ مجتهد مقتدر .به راه تجزيۀ ايران همگام شدند انگليس ها 
می دانيم که جدا . جدا کردن هرات را دربرنامه نهادند اصفهان رفتند و با اونقشۀ 

در ربط با هرات . بلوچستان را هم در سر داشتند کردن خّرمشهر و بوشهر و 
نی می کرد و دولت  انگليس از پشتيبا دولت روسيه يکسره از دولت ايران 

.  و فرانسويان آورده ام  انگليس ها چنانکه در جای ديگراز زبان .  افغانستان 
. افغانان بخشی از افغانستان ايرانيان اين واليت را بخشی از ايران می دانستند و 
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جلوگيری می  هربار که اين دوسرزمين به هم نزديک می شدند انگليس ها 
محاصرۀ  ائی رسيد  که محّمد شاه به هرات لشکر کشيد و دست به کاربه ج.کردند

هم  پشت و پناهی . اّما نتوانست دربرابردشمنان پر زورش ايستادگی کند. شهرزد
  . نداشت

قمری نيروی دريائی انگليس، آراسته به توپ و  ١٢٦٢/ميالدی١٨٤٧در     
همۀکارکنان اين کشتی  .درخليج فارس پياده شد  فرماندهی يک انگليسی  تفنگ به 
برای انگليس ها، تنها راه جداکردن هرات همانا     .»سياهپوست بودند«  جملگی 

شگفت انگيز اينکه تا . جهاد از سوی روحانيان بود و بسيج لوطيان گرفتن فتوای 
خودشان در نقشۀ جغرافيا، هرات را جزو خاک ايران  آن زمان، انگليس ها 

به    دولت جون مکنيل آن نکته را نا ديده گرفت و ير آن اکنون سف.  آورده بودند 
روس ها می خواهند    خود فرستاد که حتّی گزارش به دولت متبوع . حاشا برآمد

پس سفير انگليس      .شد و ما مانع خواهيم » اين دژ را به دولت ايران بسپارند«
باب «. فتوا ديد فتن ساده ترين راه را در کنار آمدن با مجتهد مقتدِر اصفهان و گر

نابسامان  در اين وضع . بگشود» فحل علمای ايران«را با سيد باقرشفتی » مکاتبه
چنانکه يکی ازرهبران آن صنف علَم استقالل . لوطيان هنوزدرقدرت بودند

» رمضان شاه«به انکار سرزمين خويش و دولت ايران برآمد به نام . برافراشت
گرچه راه به     .ور کشتار وغارت شهر را دادسپس دست. و سکه زد خطبه خواند 

   . جائی نبرد
در اين ماجرا انگليس ها بر آن بودند که به ياری لوطيان ومجتهدان و به راه       

برنامه شان اين بود . ايران،  نام خّرمشهر بردارند و به ُمحّمره بدل کنند تجزيۀ 
و به عثمانی واگذارند،  با تاکيد  واليت را از ايران جدا کنند که از  اين راه، آن  

محّمره رسمی و ادّعای ايران بر سر خّرمشهره  ادّعای عثمانی برسِر « که 
سياست انگلستان بر تسلّط «پس  به گفت فريدون آدميت، از آن     .»اسمی است

    .»خوزستان را اشغال نمايند اکنون آسان تر می توانستند .  »عثمانی استوار شد
اّما عثمانيان . نگرفت دولت ايران ايستادگی نشان داد و اين کار سر  خوشبختانه

چنانکه . درآورند هر چندی به  خّرمشهر يورش می بردند تا آن واليت را از پای 
     .کشتند بازرگان و زائر ايرانی را  ٥٠٠قمری بيش از  ١٢٥٧/ميالدی١٨٤٣در 

وی خود را نسبت دع«انگليس ها تهديد می کردند که چرا دولت ايران 
برای جدا کردن لرها و کرد ها و بختياری ها هم   ؟ »بلوچستان تجديد می کند به 

بختياری    بخشی از عربستان و سرزمين«جداگانه آراستند تا بتوانند از  طرح 
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برای اجرای اين طرح ها ناوگان های خود را .   برپا دارند  واليتی مستقل » ها
  . نددر بندر بوشهر پياده کرد

در اين ميان حسينعلی فرمانفرما نيز با تکيه به انگليس ها به انديشۀ پادشاهی       
بنگرکه در همه اين احوال، از سوی !  سکه زد» عادل شاه«با لقب  . افتاد

کالمی در پشتيبانی از تماميت ارضی ايران به گوش  روحانيان و لوطيان 
پس . و حدّ و مرز نمی شناسد» ی استجهان«  استداللشان  اينکه اسالم .  نخورد

» به دنبال وضع وخيم کشور«: می داد گوبينو گزارش . چه ايرانی، چه انگليسی
ها و گردآوری مردم در مساجد  تنها راه نجات را  فتوای حکم جهاد عليه انگليس 

ميان غارت «: می گفتند در بوشهر . بود» و مسلّح کردن مسلمانان عليه آن دولت
     )    ١(   !وی قاجارها ويا غارت انگيس ها دربوشهر تفاوتی نيستمردم ازس

که از طرف  مّاليان دردوران قاجاريه » موقوفات واموال مردم«هما ناطق  *
دوران «  در:  مّال خور شده است  بدين صورت مورد بررسی قرار می دهد

خود را ويژۀ  صفوی موقوفات همواره در دست مستوفيان بود و نظم و ترتيب 
ها، مساجد،  آمدن آخوند های تازه به دوران رسيده، بيشتر بنا  رو  با . داشت

را هم ناصرالدين  ماندۀ امالک دولتی  باز . شدند امالک، و باغات دولتی غصب 
اراضی «امالک  اين  .  گرفت شاه به عنوان هديه به اين و آن واگذاشت و رشوه 

.  »گرفت ايران در بر می  اف و اطراف مزروعی و باغ ها و مراتع را در اکن
تحت نظارت روحانيت بودکه با  » تکايا و مدارس دينی و حسينيه ها مساجد و 

اکنون در مرگ مجتهد     .می چرخاند   عظيم را آن دستگاه » نيرومند پشتوانۀ «
و مدرسۀ سپهساالر را  قمری، مسجد  ١٨٨٩/١٣٠٧در  تهران حاج مّال علی کنی 

رفت، به امام جمعۀ تهران  بناهای دولتی  به شمار می  مان از که تاآن ز
. شد ازاهميت ويژه ای برخوردار  مقام متولّی باشی . داشت که تازگی  سپردند 

تا جائی که در خراسان متولّی باشی . رفت فراتر  مقامش از حکمران واليت نيز 
را نيز خودش تعيين مالياتی  بدهی . می داشت  های امالک را بر  ده درصد کشت 

يک  بدينسان آن نهاد به .  خودش عهده دار بود را هم  نظارت بر اوقاف . می کرد
اوقاف را به سود . برد حکومت از اين تغييرات بهره . شد محفل سياسی تبديل 
دولتی  از اين راه بود که امالک . با دربار همراهی داشتند که  ماليانی جابجا کرد 

در برخی از واليات متولّی باشی  تا جائی که .  روحانيت افتاد دست به تدريج به 
/ م ١٨٨٩به مثل در . ورشتهء کاررا ازدست دولتيان به در کرد حاکم شد رقيب 
با متولّی » امور در ادارۀ «را گسيل داشت تا  ق، ، شاه يکی از فرزندانش  ١٣٠٦
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موقوفه را نيز برعهده   امالک روحانيان گردآوری ماليات های     .شود باشی سهيم 
توليت برخی  . موقوفه را گسترد ناصرالدين شاه  به درخواست اهل دين، . گرفتند

. مّاليان دولتی سپرد و به دست  از امالک را از دست مّاليان خرده پا بستاند 
شدند و جزودارائی اهل دين  امالک دولت از دست دولت به در  بدينسان 

  : نوشتند.  قم  از متولّی باشی شکايت طّالب  آورم از  نمونه ای می  .  درآمدند
برد وبه  اين متولی باشی سالی سی هزار تومان موقوفۀ حضرتی را می « 

از روزی که آقا به .   اکنون از آب شهر هم می دزدد   . موقوف عليهم نمی رساند
ی مهابا به چماقداران و اجزای او ب  برآمده  خيال جمع آوری  مال و خريد امالک 

جواهر و اموال  است  شصت سال . قبالۀ ملک  را می برند خانه ها  می ريزند  و 
    »حضرتی را به عنف از صاحبش می گيرند

 «يک افزون برغصب تيول وموقوفات،هريک ازمّاليان پادار،دست روی   
 .  خواستند ياری سپاه لوطيان  درنگهداری آن امالک از. گذاشتند »معروف مدرسۀ

را » پُرزور جمعی از جوانان   شماری قمه کش و اوباش و «بدينسان .  خواستند
: نوشت  کسروی  . را آراستند» لشکر قلچماق آقايان«به اسم طلبه گرد آوردند و 
طبری نيز از   .بود دولت به ماليان » حّق السکوت«جابجا کردن اين موقوفات 

     .ياد کرد» شخصی ه و تبديل مال موقوفه به رتب خواری  موقوفه «
: کرد حاج سياح نمونه ای به دست داد از درخواست آخوندی که اعالم می       

مّحول  در فالن محّل است، اجاره دادن آن را به من  و  فالن کاروانسرا وقف «
به     !»گرفت مواجب می  » تومان ساليانه چهارصد پانصد «از اين  راه ! »کنيد

امالک طالقان   شد و يا درآمد » يل به امالک شخصیتبد«مثل، امالک طبس 
    .»خود نرسيد مصرف واقعی «وقفی بود و در جای ديگرخرج شد و به  که 

در برخی از . آورد روحانيان بزرگ را فراهم  اوقاف فزونی قدرت  غصب 
را از دست دولتيان  وکار  رقيب حاکم واليت شدند  شهرستان ها متولّی باشی ها 

 ناصرالدين شاه به ناچاريکی از  ق، ١٣٠٥/م١٨٨٩چنانکه در.ردندبه درک
باشی سهيم  با متولّی » اموراوقاف در ادارۀ «را گسيل داشت تا بلکه  شاهزدگان 

      !شود
مالکان  با دربار، . گذاشتند» مال وقف«مالّيان در محاکم شرعی نيز دست روی   

مّاليان . گرفتند معترضان به کار و محاکم شرعی را عليه  شدند  و تّجار شريک 
ها و در کنار  همين محکمه  را هم در  خودشان » چماق کشان گردن کلفت«

به » عادل شاهد «   و » شاکی«لوطيان می جستند و اين اوباش مسلّح را در چهرۀ 
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« تا » می آوردند يکی رامدّعی وجمعی را گواه به ميدان «. کارمی گرفتند
نگارش رساله هائی  می  مّاليان در ترساندن مردم، دست به . بگيرند »  خدمتانه

  :در اين روال     .همتا نداشتند زدند که تا آن زمان 
استعمال آالتی که  شرط حکمرانی ترساندن قوم است با آالت خاص، يعنی «     

شود و حدّی در سمع داشته باشد که  غير متعارفه صادر  مجعوله  از آنها اصوات 
. زيرا اهل فساد را کيفر بايد ... ايجاد کند موانع داخليه  رمزاج آورد و تغّير د
ها  اين کيفر  البتّه همۀ  و ... حبس و کشتن و قطع عضو از اعضای مفسده مانند 

    . »درشرع اسالم آمده است
نامه  گاه درحاشيۀ آن . خود را به دربار فرستادند» عرايض«مردم به ناچار      

» تحقيق«  يکی دو کلمه مطلب نوشته اند ودرخواست  السلطان،  ين ها شاه و ام
  . نيزپی نگرفتند شکايات را . نرسيد نگاران  کرده اند،که هرگزبه دست عريضه 

» مفتخور قريب دوهزارسيدومالی «:حاج سياح درسفرمشهد گزارش ميکرد  
دارند » شاهی دستگاه «اينان . باالمی کشند و ملک می خرند را  درآمد موقوفات 

. حسابش را می رسند »  تکفير و نبر و شمشير و با شمشير«وهرکس اعتراض کند
عريضه رفت که متولّی    . طّالب قم از متولّی باشی های آن واليت شاکی شدند

را  )  معصومه حضرت (حضرتی  شصت سال است جواهرواموال «باشی شهرما
د وبه موقوف عليهم نمی می دزد را » هزارتومان موقوفه ٣٠برده وسالی

اغلب فسادونا امنی و «که می رفت که شکايت می کردند  ازقوچان    .»رساند
هزار قسم «اگر کسی بخواهد کاری انجام دهد ...شروری از طرف مّالهاست

برآن شد   محل، به ناچار  حکومت   .»می آيد بر سرش فرود » تهمت و تکفير
ديگر «  زيرا که . نشينی در مسجد باز دارداز بست  لوطيان و طّالب چماقدار را 

دراين شهر از نفوذ مّاليان روز به روز کاسته می !  »رفت نمی  کسی به مسجد 
»  نمازريائی«چه بسا غرض از    !خواندند نمی » نماز ريائی«  هم  شد و مردم 

  .کردند مردم به پيشنماز اقتدا نمی  جماعت در مسجد بود و  نماز  
دو  قريب «در اين شهر : اح که از مشهد می گذشت،گزارش می کردحاج سي    

. »اند باال کشيده "مفتخور به جان مردم افتاده و موقوفات را   هزار سيد و مالی 
است يک  دارند، کافی » دستگاه شاهی«   خريده اند، " ملک"از چندی پيش از بس 

حسابش را می   تبر شمشيروتکفير ونيزه و «بندۀ خدا اعتراض و پرسشی کندبا 
سبزواری   مّال هادی پسران حاجی :نوشتند طّالب خرده پا درسبزوار،   .»رسند
و مورد اعتماد مردم » واقعی طّالب «روی مدرسۀ وقفی سبزوار گذاشتند و دست 
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را از دست غاصبان » مال وقف«  اعتراض آمدند تا  طلبه ها به  . را بيرون کردند
مرحوِم مبرور نداريم، جز  با اوالد  غرضی  دعا گويان ما «: گفتند. به در آرند

  .  به جائی نرسيد     .»اينکه مال وقف در دست آنها نباشد
مّال  هشت سال است آخوند حاجی «رعايای خوی عريضه می فرستادندکه    

شرعی  موروثی ما را ضبط کرده  و به هيچوجه سند   محّمد چند پارچه امالک 
مدرسۀ مروی  طّالب    )کذا(»هستيم  معيشت خود محتاج به کّف  ما برای... ندارد

      . خواستار بودند  اورا   هم متولّی باشی راآشکارا به دزدی متّهم کردند و اخراج 
برداشته،  محصول را «طايفه حاجيلو شاکی بودند از اينکه آخوندآقا عبدالرحيم     

  .»است را بدون اّطالع ما فروخته نوشته و ملک ما  خود  سند انتقالی به نام 
... مالکان است  دست به يکی با  شرع  حاکم «: روستائيان بار فروش نيز نوشتند

  .»تا کنون شش رأس گوسفند ما را برده اند
ما را  حسين واعظ  تا توانسته اموال « : از دهات فارس عريضه می رسيد که     

حبس  ين برخی از  ما ها را زنجير و عالوه برا ا... برده  بدون حّق و حساب 
کرده و آزار  برده مبلغی جريمه  اصطهبانات  محتسب ها هم آنها را به ... کرده

در مسجد  حاالهم  . گرفته صد تومان هم جريمه . عيال مارا هم اسير کرده. نمودند
متّولی باشی   اين «: شدندکه رعايای قم عارض ! »نوبست نشسته وناخوش شده ايم

وگاهی باحکومت همدست شده، از  ...تشّکی ازحکومت اجبار می نمايد را به  ما
          !»می خواهندحّق مارا ضايع کنند...سازند می  دو جانب رعيت رامتضّرر هر

چند  . امالک ما را گرفتند. حکم صادرکردند«: از کاشان رعايای نياسر نوشتند        
المثل و  اجرت . دمات زيادی وارد آوردندص. ريختند سر ما  مرتبه لوطيان بر 

عيال ما از  ). سوی خودشان به (برگردانيدند  مبالغی جريمه گرفتند و زراعت را 
دو «باز  اصفهان  قمری، در  ١٣٠١/ميالدی١٨٨٤ترس شب خواب ندارد در 

چرا . »انداختند را دستگيرکردند و در خانۀ يکی از روحانيون به زندان  تاجر 
مجتهدان . خواست دخالت کند حکومت     !»نداريم آرام . نان نداريم«بودند گفته  که 

  . جلو گيری کردند
گزارش  از مشهد ناشناسی در شکايت از امام جمعه، به وزارت خارجه ايران     

  :روال  می فرستاد، در اين 
روزی ديديم به  . چندی است امام جمعۀ مشهد به وضع ديگر حرکت می کند«   

و چند نفر از الواط محلّۀ سراب  جلوی خود می کشيد  در  ت می رفتند، يدک دها
هر يک از اين . می نمود اذيت  مردم آزار و  دور خود جمع کرده و به ...را 
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که   جمعه است  دست داروغه گرفتار شود راه فرار آنها خانۀ امام  الواط هم که به 
مثل سرباز و  فر تفنگچی در دهات او بيست ن. حمايـت و شفاعت می کند

      .»کشيک می کشند قراول 
جان  به » مريدان خود را«روحانيان . ق ١٣٠٧/ م١٨٨٩در شيراز، به سال     

همان  يک سال بعد در  . محاصره و غارت کردند را  خانه ها . مردم انداختند
ستگير د » سوزاندن قرآن«  بهانۀ  شهرباز چند تن رابه اتّهام بابی بودن و به 

همين   به  اّما.کردندوهمگان می دانستند که اين اتّهام دروغی بيش نبود
ّ  در خانۀ مجتهد شهرعلی اکبر فال اسيری که » جميع علما«  بهانه  ُمراِد آيت 

آن شد که دستگير  حکومت بر . کشی بود، گردآمدند وقهرمان يهودی    خمينی 
ودراعتراض به حکومت  برنتافتند علما . دمّال برهان شدگان بی گناه را ازچنگ آن 

      !تا سه روز به مسجد نرفتند«
را  چنانکه مالئی دو بازرگان . اهل دين گهگاه در آزار مردم هم دست داشتند      

با چوب و چماق و ميِل . به بازار کشاند« . دستگير کرد  به عنوان نامسلمان 
ريخته آتش  بر جنازهء آنها نفت  سپس  . دکان را تخته کرد.قليان، هر دو را کشت

تومان هم  هفتصد   نه تنها آن دو بازرگان مسلمان بودند، بلکه «معلوم شد که . »زد
شيخ محّمد نامی به فرمان  بازدرهمان شهر  !»ازروحانی مزبورطلب داشتند

چون جرمی نيافت، . دستگير کرد گروهی را بر سر هيچ و پوچ  حّجت االسالم، 
علما  رسيد ، در دم به سراغ محکومين  به  همينکه خبر . کرد » مرخص«آنان را 
        .باقی گريختند . »کشتند هشت نفر از آنان را «رفتند و 

آن بيچاره  آنگاه . در سروستان به شخصی که پول و پله ای داشت انِگ بابی زدند
ويداد ها بود، به ر گزارشگر انگليس که گواه اين . و کشتند» گذاشتند  دِم توپ «را 

وزير    !»نخواهد گرفت اين چيزها نظم  فارس با «  اينجا می رسيد که واليت 
 امروزه هر:داد قمری،گزارش می   ١٣٠٨/ميالدی ١٨٩٠مختارفرانسه نيزدر

زيرا .  »نيست کسی را يارای اعتراض  جنبش اجتماعی سرکوب می شود و «
ا يارای ايستادگی ودفاع از است واحدی ر شرعی در دست مالّيان  محاکم «

    .»نيست خود 
به  در ماکو دو پيشنمازمسجد چشم «: درگزارش ديگری فرانسويان نوشتند   

آن بيچاره را .جانی دوختندکه بيگمان ارمنی بود آقا  اموال بازرگانی به نام 
از  پيشنم که اين بازرگان از  تراشيدند  آنگاه بهانه . دستگيرکردند وبه مسجدکشاندند

کردند  مسلمان  زن  متّهم  به زنا  با يک . دار و ندارش را گرفتند. مسجدطلب دارد
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. »شديدی برانگيخت اين کشتار بيرحمانه  اعتراضات « !وزيرشکنجه کشتند
 )  ٢(»     !طلبکاررها شود متولّی باشی می خواست ازّشرآن  سرانجام رو شد که  

 ان بزرگ ازراه غصب امالک و موقوفات ثروت مجتهد«خانم هما ناطق دربارۀ *  
  :چنين می نويسد »   .مالکين بزرگ بدل کرد  آنان را به  که 

گواهی  دراعيانيت واموال او، اعتماد السلطنه . با شيخ فضل هللا نوری می آغازم  
وضع «: گفت شاهدی می .  آن آخوند ازدربار رنگين تر بود » دستگاه«  می دادکه 

    .»او موجود بود وقت الزمات تعيش  همه جا و همه  در...بود او وضع اعيانيت
ّ  وارد شدم برحاج شيخ «: ديگری گواهی داد خوراک در  اندازۀ  به ... فضل 

آقا محسن پنجاه  االسالم حاجی  همدان پولدار ترين مالک همانا مجتهد شهر حجت 
دهخدا  .   »م  بهتر ديدماز سفرۀ صدراعظ سفرۀاو را ... سفرۀ اوحاضر بودند نفردر

هزارتومان از صدراعظم ستانده بود تا با   ٤٥اينکه  شيخ را متّهم می کردبه 
      .افتد آزاديخواهان در 

چکيده ای هم به دست می دهم از ثروت حاج محسن مجتهد همدان به       
   : ظهيرالدوله ازخاطرات  نقل 

 ٢٠٠.  گفتند ...انباردارد هزار خروارگندم ضبط ٢٥سالی «حاجی محسن     
تفنگ  ٥٠٠٠.  دارد امالک و اجارۀ مستغّالت شهری  نقدی  هزار تومان هم 

زيادتر از . امالکش حاضر دارد در  تنفنگچی   سوار  ٣٠٠٠. مکنز با فشنگ دارد
که پدرش  عجيب اينست  .  سبز به سر دارد سه چهار پسر عمامه . زن دارد ٣٠«

. است کوچک و سالی هفده من گندم آن را دشته   فقط صاحب يک قطعه زمين
يعنی يک خدای ! جناب آقا از مال حالل جمع فرموده اند مکنت را  البتّه باقی اين 

ّ، از گلوی صد  ظالمی،  هزار مظلوم بريده و به زور به جناب آقا داده   استغفر
من  ی من، ای خدا:   شب  مناجات کرده است که  هرچه جناب آقا شب نصف  و 

دوستی مخصوصی  من يک:اينکه اين همه مال دنيا رامی خواهم چکنم؟پاسخ خدا
آنها را  . نداشتم دارم که با اجدادت محّمدابن عبدهللا و علی ابن ابوطالب با تو 

برای تو زراعت  آفتاب گرم با سختی و مشقّت  فقط برای آنکه  در ... فرستادم
حبس نگهشان داری تا   به قدری در !... هیحبّه به خودشان ند کنند و تو يک 

 تومزدوری خارجه را ارزانی برای  بميرند و زن هايشان به چه زحمت و
    .آخر و الی » .که تو سی چهل زن داشته باشی بکنند 

و  سرانجام ناصرالدين شاه  با بی ميلی . اين مجتهد شکايت بردند   مردم از دست
  . کرد  به ناگزير او را تبعيد 
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سياسی  اما در ميان اين غاصبان امالک، کمتر آخوندی به پای قدرت مالی و       
وصلت با  بويژه که اين مجتهد از راه . تبريز می رسيد مجتهد  ميرزا جواد آقا 

به ياری آنان  درباريان درآميخت و  با    منّورالدوله نوۀ ميرزا تقی خان امير کبير، 
شخصی او را  ثروت   . امام جمعۀ آذربايجان شدميالدی  ١٨٧٢/ قمری ١٢٨٨در 

. پارچه نوشته اند  ٢٠٠تومان وشمار دهاتش را تاريخ نويسان  ١٦٠٠٠
.  ثروت او ياد کرده است شاه در سفرنامه هايش از درياچه ها و  ناصرالدين  حتّی 

حريص «داردو » ابتياع ملک ولع در«مجتهد می دادکه اين  اعتمادالسلطنه گواهی 
کار به جائی کشيدکه ! است » قاضی تبريز  به مال وقفی که توليتش با ورثۀ  است

» ادبی بی «آن قاضی  تا در خيابان به ورثۀ  » جمعی را تحريص کرد«مجتهد 
و آنان »  نسبت بی دينی داد«و وليعهد هم  در اين ماجرا حتّی به شاه . کنند
مرد درفزونی پيروان و  اين«: کسروی هم نوشت    .خواند » خلفای جور«  را 

مانند داشته، سخنش در همه جا  همکاران خود کمتر   چيرگی به مردم در ميان 
نفوذش . بود درسازش و زد و بند  جواد از دير بازبا روس ها  ميرزا . »می گذشته

با انگليس ها هم . گشود با تزار روسيه باب نامه نگاری را  تا جائی بود که 
حاجی ميرزا  قّوت شريعت درزمان:آذربايجان می گفتند مردم.سّری داشت  سرو

چنانکه روس . »تا پطرزبورگ حکم می کرد می بود که از اينجا جواد آقا 
در  دبير سفارت فرانسه  . کالسکه هم فرستادند. کالسکه رو ساختند برايش راه  ها 

بانفوذ «  تبريز  ميرزا جواد آقا مجتهد :گزارش می کرد تهران به وزير خارجۀ خود
همچنين  . مجتهد کربالست ترين شخصيت مذهبی در جهان شيعه پس از 

انگليس  از » مبلغی«  از بابت امتياز تنباکو نيز . آذربايجان است بزرگترين مالک 
السلطنه گواهی می  اعتماد ! امتياز برآمد ها دريافت کرد و به پشتيبانی از آن 

می خواست و  » خسارت«  ز بازرگانان جواد در داستان تنباکو ا دادکه ميرزا 
سرانجام روس ها . وا داشت تبريز را به بستن  تا جائی که بازار . تهديد می کرد

پارچه می رسيد  ١٠٠به  دهات مجتهد  شمار     .رساندند و غائله خوابيد به او پول 
از  در تبريز اين مجتهد بسی مقتدر تر «: نوشت همو . و ثروتی هنگفت داشت

همگان می دانستند     .»است گاه ارادۀ او بر ارادۀ شاه نيز حاکم  عهد است و ولي
او با  .ثروت بيکران مجتهد ازدهات وموقوفات غصبی بود سرچشمۀ  که 

مباشران  حتّی به او وام می داد و دهان . داشت هم سرو ّسری  مظفرالدين ميرزا
تا جائی . بود دۀ  روس ها نشان اين مجتهد دربست دست . بست و ديوانيان را می 

. فرستادند هم  کالسکه . کالسکه رو ساختند که درمحلۀ ششگالن برايش جادّۀ 
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می شد که   پای منبر مدّعی . مجتهد تبريز در مردم فريبی لنگه نداشت
عرض !بودند بسيار پريشان ومضطرب «: خواب ديده است پيغمبراسالم را به 

! خير: فرمودند . مبارک مّشوش است ا خاطربرای اين دهۀ عاشور کردم البتّه 
      !»می دارد رذالت اهالی تبريز خاطر مرا مّشوش 

روحانيان می  اکنون برخی از دولتمردان در سرزنش وپشيمانی از نيرو گيری  
حسابی و شلتاق  بی اعتنايی و بی «خرابکاری ها زير سر   همۀ اين «: گفتند

آخوند به اين قدرت  ورنه طايفۀ  . کشاند اينجا که کار را به » دستگاه دولت است
هست می  دل مردم  در  از اين خون ها که در ظاهر و باطن اين قوم «. نمی رسيد

       !ور افتاده باشد» بايستی تا کنون مرجعيت مسلمين
صنف «را ماليان  . ابراهيم زنجانی که خودبرخاسته از مّاليان بود طناب را بريد 

کم کم «: اند، يا شده » ذوالرياستين«مّاليان چندی است : نوشت . اندخو » اختراعی
با حکومت از «: يا ، »از دست داده اند جنبۀ مالئی را «  : ، يا»جنبۀ آقائی يافته اند

همدست «  ،يا »دارند سلوک ديگر  مدّتی است «: ، يا»درسازش درآمده اند
. گوناگون آمده است ون درمت وسرزنش های ديگری ازاين دست که »حکومت اند

ميماند  روضه خوانی اين آخوند ها بيشتر  چهرۀ خدا در وعظ و :می گفت زنجانی 
. »کدخدا و کالنتر... حاکم بدخوی... خاِن مقتدر ... قاهر يا مأمور... ميرغضب«به

: تا بدانجا رسيد که گفت  .»دولت دارند اهل دين واهل  که » جميع خصايلی«  يعنی 
زيرک، طالب پر  آدم فريب و «اين آخوند های !  »ندارد روحانی  عاَ اسالم  قط«

    »می خواهند اسالم را بدنام کنند«  و  هستند » کردن جيب از ره دين و رياست
  : گواهی داد آنگاه 

عليه السالم در  امام حسين : من شاهد بودم روضه خوانی پای منبر می گفت«  
نفر را مانند کباب در ميل می  د، پشت سرهم ده می ز  جنگ کربال با هر نيزه که

پانصد نفر را کشت و اسب   با پای خود  وحضرت عبّاس در رکاب، ... دوخت
حضرت قاسم . چهل نفر را با دندان ولگد به جهنم فرستاد امام حسين عليه السالم 

    .  »آنقدر رفت  که از ديده پنهان شد. را گرفته به هوا انداخت يکی 
خالصی  اين ملّت بيچاره هرکارمی کنند ازچنگال ايشان «: می افزودهمو  

طّالب دور  که به نام  »اين اوباش« .ماليان طلبکار  بدهکارند و مردم . ندارند
نيستند، بلکه  خواندن شريعت  تحصيل درس  ابداً در صدد «مالّيان را گرفته اند
عمامه  غير از يک  به ...تاس » مستلزم دسته بندی و قلچماقی«کار وزندگانی شان
بيش از «  مردم از آنان  ، به ابزارديگری نياز ندارند چنانکه »و قبا وعبا و چماق
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      .می هراسند» کالنتر داروغه و 
اش  او رساله . نقد روحانيت به قلم ميرزا نّواب بدايع نگار نيز به نقل می ارزد   

ستود وخشونت  ميرزا آقاسی را   .حسين خان سپهساالر آراست  رابه زمانۀ ميرزا 
  :هم نوشت نقد سلطنت و دولت  در  .  ميرزا تقی خان اميرکبير را نکوهيد

و  اگر سلطنت است کارش منحصر است به صحبت و تفريح و بنّائی  عمارت « 
شاهی  اگر دولت است به جمع آوری و تحصيل چهار ... موقع  عزل و نصب بی 

مسکين و دادن  چهار نفر يتيم و بيوه زن   از معاش .. .نقد و جنس وماليات گرفتن
از او باقی  چيزی   است،  اگرملّت ... آن به چهار نفر مردم اوباِش قّالش بی آئين

دوازده روضه خوان  نمانده مگر چهار آخوند پيشنماز و چهاردسته سينه زن و ده 
های متفاوت و مختلف و لباس  که به صور ... شبيه خوان بدصدای بد آواز  و 

مشت رعيت فقير وبيچاره را طعمۀ خود  نامتناسب، يک   ريش و سبيل متناسب و 
برند و می خورند و کج می نشينند و  می  می گيرند و کرده اند و ِهی ازاين ها چيز

باشد به جهل و  منوط  بدا به حال مملکتی که ترقّی اشخاص  ... تند نگاه می کنند
نتواند  ولوطيگری ومسخرگی ويا دزدی وخيانت و کسی  و تحامق ُحمق يا تجاهل 

 .»  کند آن خاک حرفی بزند بر باطل اعتراض کند و يا دعوی علم وهنر در که 
)٣(        
در اصفهان ماليان بزرگ با ظّل :  هما ناطق در ادامۀ نوشتۀ خود می افزايد 

کجدار و «آنان  اين شاهزاده با.  بودند در رقابت  بزرگ  السلطان و دربايان 
در رقابت با برادرانش  حکمرانی خود و   تا می کرد و نفوذ آنان را برای » مريز

دراين «:نوشت هم در سفر اصفهان می  حاج سياح   .ضروری می دانست
دست يافته اند که تمام مردم البدند در زير  سال علمای اين شهر به اقتداری  چند 

دگی کنند و اّال از طرف حّکام و مّالهای ديگر زن  يکی از مقتدرين ايشان  بيرق 
    .»نابود می شوند

. داشت ازشيخ جعفر سلطان العلما ياد کنيم که در تهران توليت مسجد جامع را      
اجازه داد  .  پيوند با امين السلطان صدراعظم وقت بود برکت  دم دستگاه او از 

افزون . بيفزايند درآمد های او  بر  کنند تا زّوار عتبات در خانۀ آن آخوند  منزل 
او  شهرت خانۀ   . به او واگذاشت» بر اين  دولت چند آبادی را به عنوان تيول

  سروده بودند  مردم در حقّش ! »بهترين تنباکو  و بهترين قليان بود«
 اين هر دو در کشاکش گردون کشيدنی است /قليان شيخ جعفر و نان پرير خان  
می  گواهی می داد که جماعت وقتی . م ١٨٩٥/ ق١٣١٢سلطنه در اعتماد ال      
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طّالب       .است، در نماز او حاضر نمی شدند» دولتی«   ديدند پيشنماز  مسجد 
اخراج اورا   متّهم می کردند و  دزدی  مدرسۀ مروی متولّی باشی را آشکارا به 

  . خواستار بودند
تبديل «  ون از امالک طبس ياد کرد که در ربط با غصب اوقاف طالقان بانو لمبت  

بودند به  شدند و يا امالک طالقان که جزو امالک وقفی  » شخصی به امالک 
      .»نمی رسيد مصرف واقعی خود «  و به . دست روحانيان  افتاد

افتاده  قريب دوهزار سيد و مالی مفتخور به جان مردم «: حاج سياح می نوشت   
دستگاه «  خريده اند، » ملک«از چندی پيش از بس .»کشيده اند  و موقوفات راباال 

شمشير و «  اعتراض و پرسشی کند با  خدا  دارند، کافی است يک بندۀ » شاهی
پا هم شکاياتی  خرده  های  ازآخوند      .»حسابش را می رسند» تکفير و نيزه و تبر

همۀ  آخوندها و  همۀ از گاليه های آن صنف می توان ديدکه  .  در دست داريم
بی پا، گاه  به مردم  مّاليان  . کار دزدی و مال مردم خوری نبودند طّالب در 

دهش های دولت و غصب  اين رو که از  هم از . به روحانيت نزديک تر بودند تا 
  . امالک و موقوفات بهره نداشتند

است  ان حاکم شرع دست به يکی با مالک: روستائيان بار فروش نيز نوشتند      
    .»گوسفند ما را برده اند  تا کنون شش رأس ... 

محّمد  هشت سال است آخوند حاجی مّال «رعايای خوی عريضه فرستادند که      
سند  به اسم وقف ضبط کرده و به هيچوجه    موروثی ما را  چند پارچه امالک 

  .»کف هستيم به  ما برای معيشت خود محتاج . شرعی ندارد
را  تا توانسته اموال ما «مّال حسين آخوند : ز دهات فارس گزارش می رفتا      

عالوه برا اين برخی از ما ها را حبس و ... برده  بدون حّق و حساب 
که در زنجير بودند،  را  بعضی از کسان . بعضی به بست رفتيم. کرده زنجير 

د حاال هم ها به اصهبانات برده مبلغی جريمه گرفته و آزار نمودن محتسب 
استدعا ... جرات بيرون آمدن نداريم. بست نشسته ايم و ناخوش شده ايم  مسجد  در 

         !»مظلومان بيچارۀ تمام شده کوتاه فرمائيد را از سر ما  ّشر اين ظالمين  اينکه 
حضرتی  متولّی باشی شهر نه تنها جواهرات و اموال «ازقم شکايت می رسيدکه  

چماقداران و «  ديگر اينکه ! »حتّی ازآب شهر هم می دزدد  ... را برده است
به  عنف از صاحبانش  وقبالۀ ملک را  ريزند اجزای اوبی محابا به خانۀ مردم می 

و گاهی با ... نمايند می  اجبار  گاهی هم ما را به تّشکی از حکومت ... می گيرند
می خواهند  . يندمتضّرر می نما حکومت همدست شده، از هر دو جانب رعيت را 
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       !»نداريم آرام . نان نداريم    .»ما را ضايع کنند حق 
: نوشتند از کاشان رعيت روستای نياسر که در ملک اجار ه ای به سر می بردند 

چند . کردند صادر کردند و امالک ما را از دستمان بدر   حکم «که اين علما 
. از گيالن هم شکايت رفت     .ختندري بر سر ما ) سپاه لوطيان(مرتبه الواط را 

. افتاد  خيال  خريد امالک مردم  زيرا حاج آقا رضا گيالنی افزون بر غصب، به 
 ١١تا  ١٠«خريد و هر جريب را » داشت هرکس نيم جريب وثلث جريب ملک «

جناب مستطاب حاج آقا «هم، فتوا دادند که  محاکم شرع . »می داد اجاره  تومان 
» حّق منع«و کسی را » امالک را خريده اين  » مطّهره شريعت رضا به قانون 

      .نيست
روی  ازسبزوارهم شاکی بودندازاينکه پسران حاجی مّال هادی سبزواری دست    

مردم بودند،  را که مورد اعتماد » طّالب واقعی«. سبزوارگذاشتند  مدرسۀ وقفی 
عريضه . نتافتند رابر چيزاين غصب بی  طلبه های خرده پا و. بيرون کردند

به جائی . آرند  در  را ازدست غاصبان به » مال وقف«فرستادندتا بلکه اين 
  .نرسيد

است  حاکم شرع دست به يکی با مالکان : روستائيان بار فروش نيز نوشتند      
اين شهر  در : گواهی می رفت    .»گوسفند ما را برده اند  تا کنون شش رأس ... 

را باال  مردم افتاده و موقوفات   ر سيد و مالی مفتخور به جان قريب دو هزا«
» شاهی دستگاه «   اکنون . ازچندی پيش به خيال خريداری برآمده اند.»کشيده اند 

شمشير «  دارند، کافی است يک بندۀ خدا به اعتراض برآيد و پرسشی کند، با 
    .»تبر حسابش را می رسند تکفير و نيزه و  و 

محصول  آقا عبدالرحيم آخوند، «يفۀ حاجيلو از همدان به اعتراض آمدند که طا     
اطالعِ ما  و ملک ما را بدون ... انتفاعی به اسم خود نوشته  سند . ما را برداشته

       .»فروخته
های  غصب امالک به کنار، روحانيان از مرگامرگی يعنی در شيوع  بيماری    

ياری رسانی   به مثل به جای .  ن نيز بهره می گرفتندطاعو   واگيردار ازتبار وبا 
  . کردندوازآنهاپول می گرفتند تجويزمی  »سيدالشهدا تربت «و دارو،درفريب مردم

برخی ديگراز مّاليان به مردم چنين حالی می کردند که علّت بروز وبا      
  !زنان است» دار پاشنه  کفش «تنگی همانا  و 

از  آخوند های ثروتمند زودتر «ی داد که به روزهای سخت گوبينو گواهی م      
خانۀ  به روزهای تنگی و سختی مّاليان مجلس آرای      .»کردند همه فرار می 
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خراسان  ق که در   ١٣١١/م١٨٩٤  در قحطی  به گواهی فرنگيان .  بزرگان بودند
زيرکانه با   مّاليان  اّما . روی داد، مردم به تنگ آمده بر روحانيان شوريدند

  خواباندند  آراستندو اين چنين شورش را » شورا«. حکومت همدست شدند
خدای  . زنجانی گواه بود که پای منبر مالّيان  چهرۀ خشن به خود می دادند     

و کالنتر  می ماند و يا به مأمور قاهر و يا خاِن مقتدر » ميرغضب«   آنان به يک 
اهل دولت  که اهل دين و» جميع خصايلی«   ميماند، يعنی » يا حاکم بدخوی

امام : منبر می گفت  پای  من شاهد بودم روضه خوانی «: همو می افزود  .»دارند
پشت سرهم ده نفر  حسين عليه السالم در جنگ کربال با هر نيزه می زد، 

رکاب، با پای خود پانصد  وحضرت عباس در ... کباب در ميل دوخت مانند  را 
نفر را با دندان و لگد به جهنم  عليه السالم چهل  حسين  اسب امام  نفر را کشت و

چنگال ايشان خالصی   کنند از  می  اين ملّت بيچاره هرکار «بدبختانه . »فرستاد
دور  به نام طّالب » اين اوباش«. مردم بدهکارند و آنان طلبکار. ندارند

تند، بلکه کار و زندگانی ابداً در صدد تحصيل شريعت نيس«گرفته اند  را  ماليان 
به غير از يک عمامه و قبا و عبا ...است» قلچماقی دسته بندی و  مستلزم «  شان 

بيش از داروغه «از آنان ندارند چنانکه مردم  ، به ابزار ديگری نياز »چماق و 
مردم باشند، جای اينکه دستگير گفتنی است که آخوندها به   .می هراسند»کالنتر و

  : از اين دست. ودندمردم برقيب 
گذاشتند تا اگر فقيری  آخوند ها در بساط عزا داری فّراش و سرباز دم در می « 

معلوم شد از بابت . حرکتش می دادند اگر نشسته بود . نگذارند  خواستوارد شود، 
  )  ٤(  !»مباد يک پياله شربت ميل کنند تا  می دادند  شربت بود که فقرا را حرکت 

   
   :مآخذتوضيحات و 

کامل آن در  سايت (  سايت خانم هماناطق  - »روحانيت « خانم هما ناطق:  منبع 
  ) هما ناطق

nategh.net/index.html-http://www.homa   
   

 » لوطيان و اسالم «   -هما ناطق    - ١ 
 فرقه ها و اسالم     -هما ناطق  - ٢
       -همانجا    - ٣
  » پسرفت «  -هما ناطق  – ٤
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  )شفتی(حاج سيد دمحم باقر رشتی     

  
در اينجا بصورت مختصر از سايت راسخوان که مبلغ شيعه اثنا عشری می  

معروف به حجه االسالم : می نويسد"  )شفتی(سيد دمحم باقر رشتی " باشد در بارۀ 
در  تولد او ). شفت(اهل يكی از دهات گيالن يا سيد رشتی يا سيد بيد آبادی،اصالً 

   ].  اتفاق افتاده است[سنه ی هزار و صد و هشتاد و يك 
مجمالً سيد در قم نزد ميرزا آمده و چند ماهی را هم استفاده نموده تا از ميرزا 

به سبب های مختلفی كه گفته و نوشته شده عازم توّطن  مجاز می گردد،و در قم 
نجف آبادی معروف به درويش  اين كه ارادت به سيد  اصفهان می شود،يكی

را هم به  كافی كه هم شيخ دمحم تقی نجفی را به اصفهان جلب نموده است اين 
   . اصفهان آورده

ديگر آن كه ميرزای قمی به سبب خالی بودن اصفهان او را الزام به آمدن 
دمحم ابراهيم  كه در موقع تحصيل در نجف كه با حاجی اصفهان می كند،ديگر آن 

اصفهان می آيد،به هر حال در سنه  كلباسی مرافقت داشته اند،به سبب انس او به 
مدرسه ی  ی هزار و دويست و هفده وارد اصفهان شده،با كمال تنگدستی در 

تا اين كه روزی . چهارباغ منزل می نمايد و مجلس درس آراسته ای پيدا می كند
كه توّطن شما در اين مدرسه بعضی را دل  مدرسه به او اظهار می نمايد خادم 

  .اند كه شما را خارج كنم تنگ نموده به من امر كرده 
سيد بی تأمل يك كتاب ويك بقچه كه تمام دارايی او بوده است برداشته بيرون می 

حكايتی كه از سخاوت . مدرسه ی شاهزاده ها ساكن می گردد پس ازآن در . آيد
كتابی را . درب حجره ی او به تكدّی می آيد فقيره ای زن : جبلّی او نقل می كنند

 ، بيرون رفتن زن ازمدرسه كه منحصراًداشته به آن زن عطامی كند،دروقت 
می كند و  حاجی دمحم ابراهيم كلباسی كه به ديدن سيد می آمده است با او تصادف 

 كتاب را از او خريده وارد اتاق سيد می شود،جهت سيد خريد خود را حكايت
حاجی كلباسی كتاب را هديه . عطا نمودن كتاب را به او می گويد می كند و سيد 
به امامت مسجد حاجی طالب واقعه در دروازه  چندی بعد سيد را . می دهد به سيد

فراهم می سازند تا شبی را  نو انتخاب می كند،و در همان محله جهت او منزلی 
زدند  می رفتند و تنبك می در مراجعت از مسجد با جمعی كه همراه عروس 

جماعت چون اين را نا مبارك می . تصادف می كند،سيد تنبك آن ها را می شكند
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روز بعد . را گرفته می برند به خانه در اطاقی حبس می سازند دانسته اند سيد 
حاجی در مقام . فرستد حاجی را مطلّع می كند خبر به امام جمعه می رسد او می 

    . توهين از او اقداماتی می كنداستخالص سيد و رفع 
راجع به تحصيل مكنت سيد نوشته است كه شخصی از ) قصص العلماء(صاحب 

اوصاف سيد را با حالت تنگدستی او شنيده بود،مبلغی جهت سيد  اهل گيالن 
بدانيد اين پول را سرمايه كرده منافع آن را  ارسال می دارد كه هر طور صالح 

می كند به بيع شرط  سيد هم از اين وقت شروع  .در معاش خود صرف كنيد
  .نمودن امالك،از اين راه قدری ثروت تحصيل می نمايد

نوشته،می گويند نسبت به پاره ای از ) قصص العلماء(غير از اين كه صاحب 
 شرعيه،) عاّمه(المالكی داشته و آن ها را به عنوان واليت  امالك هم نظرمجهول 

ساخته،مثل آن كه قريب بيست پارچه  ديگران واگذار  يا خود تصرف كرده يا به
باالخره ضبط می  ملك از حسن علی ميرزا پسر فتحعلی شاه بيع شرط كرده و 

كند چنان چه وقتی حسنعلی ميرزا مغضوب شد واورا نابينا كرده بودند به 
رشتی اظهار می كند كه وقتی چشم داشتم مرا نان می دادی امروز برای  سيد 

هم چندين پارچه از آن امالك را باز به او واگذار  ناسب تر است،سيد احسان م
  .می كند

عالوه بر اين از بابت وجوهات و هديه و امانت و غيره هميشه نزد سيد پول 
است،چنانچه گويند معماری كه مباشر بنايی مسجد بوده  فراوانی موجود بوده 

ايی را به او دستور می دهد طرح بنّ  است در ابتدای امر كه سيد نقشه ی مسجد و 
زياد در آن جا  متحير می گردد،سيد برای رفع تحير او يك محلی را كه پول 

موجود بوده است به او می نماياند كه شخص بنّا تعجب خود را از بسياری آن 
  ].است[مكرر حكايت می كرده  پول 

را می  ديگر مسأله ی اجرای حدود او بوده است كه مهمترين عبادات خود آن
استسقا جمعيت از شهر به منزل او رفته بودند كه به  دانسته،حتی وقتی جهت 

مردم را به بهانه ای متفرق می كند  اتّفاق بروند در مسجد مصلّی تخت پوالد،سيد 
است حاضر می  و يك نفر سارق كه در آن وقت محكوم به بريده شدن دست بوده 

ی دست سارق معين كرده به مباشر اين سازد و با قلم و مرّكب حدّ بريدن را رو
امور خود حكم می كند تا می برد،اتفاقاً در آن نزديكی هم باران می آيد و  قبيل 

  .كه اجرای حدود باعث نزول رحمت است موافق می شود با عقيده سيد 
حدود و تعزيرات تازيانه ی او بسيار است و عده ی اشخاصی كه به حكم او به 
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زنا يا غيره مقتول شده اند يا به دست خود او يا به دست   سبب قصاص لواط يا
از علمای معاصر خود او تا يكصد و  ديگری،كمتر از هفتاد ننوشته اند،ليكن يكی 

  .بيست هم نوشته است
رجا ل و مشاهير :  سايت راسخوان منبع –   )شفتی(حاج سيد دمحم باقر رشتی   ** 

 اصفهان 
 
  اسالم در دوران  پهلوی دوم و نظام  واليت فقيه ارذل و اوباش در پوشش     

  
جا دارد از اراذل و اوباشی که  بر ضد  حکومت مصدق از طرف دو  ◀ 

مرداد  برای  ٢٨و کودای  ١٣٣١اسفند  ٩در  )  کاشانی و بهبهانی ( روحانی 
بعنوان نمونه  شعبان  :  سرکوب مردم  بکار گرفته شدند در اين مجموعه بياوريم

گفتگو با خانم هما سرشار گفته است فعاليت او  و ديگر اراذل و  در جعفری 
بر ضد مصدق و بنفع شاه  بدستور  کاشانی  بوده است  ١٣٣١ اسفند   ٩در اوباش 

   :سرشار او گفته است  پرسش خانم  در  پاسخ به . 
   .اسفند  تعريف  کنيد ٩آقای جعفری  از –س «   

کاشانی  کنم که، ما  اول صبح رفتيم خونة   خدمت شماعرض... اسفند ٩روز - ج 
احمد عشقی  محرربود، امير موبور بود، ) محسن( حاجی اون . درست يادمه. 

برين شاه « : کاشانی  گفت آيت هللا  . بود و حاجی  حسن عالم بود و عده ای ديگه
شاه بره   اگه  «  :گفت » !بره  برين نزارين شاه . داره از مملکت ميره بيرون

   !اون گفت  خب » !عمامة  ماهم رفته
 آيت هللا کاشانی گفت ؟ - س
برين  آيت هللا کاشانی که گفت  ... نه اينکه ما بريم سرکسی سر خودی  –ج 

ايها الناس،  « : سربازار سخنرانی کردم و اينا  و گفتم من اومدم رفتم . نذارين
از مملکت خارج  داره   اعليحضرت شاه . مغازه ها تونو ببندين، دکوناتونو ببندين

خاطرات شعبان  ...(  »...زندگيتون ازبين ميره واينا اگه شاه بره شما.ميشه
  ) ١٢٣ص   - ١٣٨١دوم ، بهار  جعفری، بکوشش هما سرشار، نشرناب ، چاپ 

کفن  طبق نقشه قبلی عده ای از ارازل و اوباش که چهل پنجاه نفر از آنها  «     
بارفروشان، سيد  از ميدان  ) کاشانی ( ات هللا بهبهانی و آي پوشيده بودند بدستور 

نيروهای انتظامی به بازار  قسمتی از  بزاز و شوش براه افتادند و ابتدابا همکاری 
کاخ سلطنتی  کنند و سپس بطرف  ريختند تا مردم را مجبوربه بستن مغازه ها 
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در حدود  « : دفرمانداری نظامی می گوي دراين مورد گزارش  . سرازير  شدند
ً  گزارش رسيد که عده ای از   ١۶و  ٨  از کالنتريهای   ١٠  :  ٣٠ساعت  تلفنا

و کسبة بازار را به تعطيل مجبور نموده  طلب اهالی  اشخاص  ماجراجو و آشوب 
گذشته،  « کتاب به نقل از ( ».برای رفتن به دربارمی نمايند و مردم را تشويق 

  )   ۵٩۴از جامی ، ص  نشر»  آينده است چراغ راه  
وابسته به  کارگردانی عمليات را آيت هللا کاشانی، آيت هللا بهبهانی و وکالی  «  

افسران  بازنشسته ای  سرلشکر بهارمست، رئيس ستاد و  . دربار بر عهده داشتند
شاه بختی، سرتيپ گيالنشاه،  سپهبد  مانند سپهبد امير احمدی، سرلشکرگرزن، 

افسران پاکسازی  شعری، همراه باعده ای  کر معينی، سرتيپ سرتيپ نقدی،سرلش
شعبان ( ازگروه چاقوکشان، شعبان جعفری . عمليات بودند شده، ازفعاالن صحنه 

طيب حاج رضايی، محمود مسگر، حسين رمضان يخی، احمد عشقی،  ،  )مخ بی 
سين غالمح جمال امامی خويی، .    وزير دست داشتند حمله به خانه نخست  در 

آريا به سرپرستی  اعضای حزب  فروهر، عميدی نوری، ابوالحسن صيرفی ونيز 
عالء با شاه  هندرسن از طريق  .  سپهر، در تظاهرات ضد مصدق فعاليت  کردند

مستقيم ومنظم به واشنگتن می  ارتباط داشت و گزارش عمليات را به طور 
ليف سرهنگ غالمرضا ،تأ)جلد اول(مقاومت مصدق سالهای مبارزه و (» .فرستاد

 ۵٣٣، صفحه های   ١٣٧٨فرهنگی رسا،  چاپ دوم،   نجاتی ،  مؤسسه خدمات 
نويسنده نيز که ازمجلس  به  « :دمحم علی سفری  می نويسد )   ۵٣۴تا 

شاهد  درخت  دکترمصدق وبعدچهارراه سردرسنگی آمده بودم، در پناه يک  منزل 
محل آمده  بقايی که با عده ای به اين در اين اثنا، دکتر مظفر .  جريانات بودم
» چه کار می کنی ؟ تو  اينجا « : نويسنده، با لحن تهديد آميزی گفت بود، با ديدن 

در . آگاهی ملت ايران تهيه کنم گزارشی برای  آمدم از اعمال و رفتار شما :  گفتم
ر باختر امروز به گو و خوانندگان  ممکن است اين آرزو را تو « :جوابم گفت

مطمئن باش اين بار هم اگر بنا  « : با ناراحتی در جوابش گفتم» .ببرند
ملت است، آنها که اين رجاله بازی را  آرزويی به گور برود مال دشمنان  باشد 

  )٧ ٣٢دمحمعلی سفری، جلد اول ص   سياست،  قلم و ( »   ...بر پا کرده اند
که  کشتن مصدق بود  ...  برنامه اصلی شاه و دربار با مساعدت هندرسن و    

ايراد نمايد و  سخنانی »  شاهپرستان« تصميم گرفت برای  ولی شاه  . عقيم ماند 
هر فرد ايرانی  رساندم  منهم مثل  همانطوريکه  قبالً  به اطالعتان « :گفت

نيستيد   گذاريد و مايل  مجبورم که خواسته مردم را قبول کرده و اگر شما نمی  
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انصراف نيست و ما هم از اين  لجه  حرکت کنم  چاره ای جز که من برای معا
  )     ٧۴٣ص  همانجا  ، (» ...پيدا کرديم مسافرت انصراف 

اوباش را  محمود کاشانی فرزند آيت هللا کاشانی که توطئه کنندگان و ارازل و      
صبح براى  ١١  هنگامى كه مصدق در ساعت «  :نويسد می نامد ، می » مردم«

مردم در برابر كاخ  بود، اجتماع  حافظى و حركت دادن شاه به دربار رفته  خدا
شعار  آگاه مى شوند  شاه شكل گرفته و چون مردم از حضور مصدق دركاخ 

چنين تظاهراتى را نداشته و همه  مصدق كه انتظار . هايى عليه وى سر مى دهند
بود به وحشت افتاده و سفر انجام داده  براى محرمانه ماندن اين  تالش خود را 

داشته است با تظاهرات مردم روبه رو  را  چون قصد بيرون آمدن از كاخ شاه 
راه عبورى به او  كند كه از در هاى پشت كاخ  مى شود و ناگزير درخواست مى 

راننده شاه به گونه مخفى به خانه خود كه بيش از چند  بدهند و از آنجا با اتومبيل 
كننده كه به درستى  جمعيت عظيم تظاهر. شت مى رودندا متر فاصله  صد 

سوى مصدق كارگردانى مى شود، هنگامى  اين فتنه و برنامه از  دريافته بودند 
به  حركت درمى آيد  اتومبيل شخصى اواز در اصلى كاخ به سوى خانه او به  كه 

به تفصيل  داستان حمله مردم به خانه مصدق . سوى منزل وى هجوم مى آورند
دستور  مامورين شهربانى با حضور و به . روزنامه ها درج شده است ر د

مى كنند كه يك  شهربانى به سوى جمعيت تيراندازى  سرتيپ افشار طوس رئيس 
اوضاع و احوال مصدق راه   در اين . نفر ديگر مجروح مى شوند ٢٩نفر كشته و 

اسفند   ٩از غائله  محمود كاشانى روايت (  » .... چاره اى جز گريختن نمى بيند
 - ١٣٨۴ارديبهشت  ١۴شرق،  چهارشنبه  نشريه  -»توطئه مصدق عليه شاه«بنام 

اما محمود کاشانی می داند دروغ می گويد او اين دروغ را با   )  ٢٠٠۵مى  ۴
باختر امروز همان است که اسناد  گزارش . اسناد فراوان می گويد وجود 
آمده بودند  فسران بازنشسته، با لباس نظامی ا...... «  : گزارش کرده اند  ديگر 

حمله  سربازان راتحريک می کردند،دستجات متظاهرکه به منزل دکتر مصدق  و 
مغازه ها حمله  به خيابانهای شهر روی آورده، با چوب و چماق به  کرده بودند، 

شد، مأمورين انتظامی  مصدق  تظاهری  می  هرجا به طرفداری از . می کردند
» آورگان« نيروهای انتظامی !... بکشيد  !ان بازنشسته می گفتند؛ بزنيدوافسر

تظاهرات می کردند و از در و  » باشگاه تاج« و» بازنشسته » افسران«
صدای افسران شنيده می شد که می  در خيابانها، . مجلس باال می رفتند ديوار 

  ) ١٣٣١اسفند  ١٠ -روزنامه باختر امروز. (»است  مهم ...گفتند راديو را بگيريد



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٦٦                                                                             ٩    ا

  

  

  

رفتن  پس از حمله اوباش به خانه  نخست وزير و به دنبال  فرار  مصدق و «   
هللا  کاشانی و   آيت .  جان  سالم بدر برد و توطئه ناکام ماند او به  ستاد ارتش که 

» شاهپرستان« اوباش و  مصدق،  ارازل،  هندرسن دونفرازدست اندرکاران قتل 
  :تعرض به مصدق فرا خواندندرا به خوداری از 

االسالم  آيت هللا كاشانى طی  پيامی که  به وسيله يكى از روحانيون، حجت   - ١ 
او ارازل . خوانده شد   ، در آنجا  )شاه عبدالعظيمی( واعظ آقاى سيد دمحم موسوى 

برادران « شعبان بی مخ را  به  و اوباش به رهبری شعبان جعفری معروف 
خوداری   به خانه نخست وزير  د و  توصيه  نمود از تعرض خطاب کر»  عزيز

اى به در خانه جناب آقاى دكتر  مسموع شد عده : برادران عزيز« : نمايند 
. متفرق شويد و از تعرض خوددارى نماييد خواهشمندم . اند مصدق حمله نموده 
  )٣١اسفند  ٩و اطالعات  امروز، كيهان  باختر (» سيد ابوالقاسم كاشانى

هندرسن  بعداز ظهر دهم اسفند  «:ازطرف ديگر دکتر مصدق می گويد  -  ٢ 
خانه ی شما رفتم  صالح با تلفن بمن گفت ديروز که از  بواسطة  آقای علی پاشا  

چون ميدانستم در اين توطئه   بدربار  تلفن کردم  متعرض خانه ی شما نشوند و 
و در کار  تان خارج می شويدحدود خود او دخالت داشته است گفتم شما چرا از

گفتم  همين . در جواب گفت دخالتی نکرده ام او . مملکت دخالت می کنيد اين 
بدربار کرده ايد آيا جز دخالت چيزديگری است که چون   تلفنی که شما ديروز  

دکترمصدق ،  . (مذاکرات قطع شد بدهدسکوت اختيارکرد و  جوابی نداشت 
  )    ١٩٠تألمات ، ص  خاطرات و 

قتل خود  خود،  قول سازمان دهندگان  ١٣٣٢فروردين  ١٧و مصدق، در پيام      
  : ورد آتوطئه، اينطور می  را، بعد از عقيم شدن 

، ٨مصدق  انتشارات ( » مرغ از قفس پريد : بعد شنيدم که گفته بودند ... «     
  ) ١۴٩  مصدق ، جلد دوم ، دفتر سوم صفحه  نطقها و مکتوبات دکتر 

توطئه نهم  آنتونی ايدن ، وزير خارجه انگلستان، با اشاره به نقش کارگردانان      
در اواسط  فوريه  ... «:نخست وزير چنين نوشته است اسفند در حمله به خانه 

حمله وسيعی را عليه  خود،  مصدق  با همة وسايل و امکانات تبليغاتی  ١٩۵٣
تهديدهای  فوريه،شاه در برابر ٢۴  دایدربارآغاز کردوبدنبال مصاحبه پرسرو ص

فوريه کاشانی که  ٢٨روز . ايران خارج شود او تسليم شد و قبول کرد موقتاً از 
مايل نبود مصدق به چنين پيروزی  بزرگی دست  شده بود و  از اين خبر آگاه 
اين جمعيت که رهبری  آن را . کرد طرفداران  شاه را بسيج  يابد، گروهی از 
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او را   بازنشسته بعهده گرفته بودند، به خانه مصدق هجوم آوردند و  افسران 
 ٢٣٠آنتونی  ايدن ، دور کامل ، صفحه . ( »ساختند با پيژاما فرار کند مجبور 

مرداد   ٢٨از جنبش ملی شدن  صنعت نفت ايران و کودتای   ، به نقل    ٢٣١  و 
  )  ٢۶٨  ، سرهنگ  غالمرضا نجاتی ، ص  ١٣٣٢

شهربانی  روز، غيراز تدبيرومقاومت مصدق، اگر همت افشارطوس رئيس ن آ    
هندرسن سفير  او و عالء وزير دربار و    مصدق که شاه و برادر نبود، نقشه قتل 

و چند افسر ارتش  کاشانی و بهبهانی  امريکا در ايران، طراحی و با استفاده از 
  . اجرا کردند، می توانست موفق شود 

نياوردند، پس  قشه صبح و هم نقشه بعد از ظهر نتيجه دلخواه را بر چون هم ن    
  . سنجی بعمل بياورد  يزنهاور وضعيت آالزم شد حکومت  از  توطئه نهم اسفند  

نهضت ملی ايران  و دشمنانش  « ابوالحسن بنی صدر  و جمال صفری :  منبع
صص  – ١٣٨٧ارديبهشت   –انتشارات انقالب اسالمی   -» به روايت اسناد

٢٩۵ – ٢٨٩   
همين  اشرار و اوباش بدستور کارگزاران انگليس ، آمريکا و دربار در جلوی   ◀  

شهربانی به قصد کشت  دکتر  حسين فاطمی را  با قمه و چاقو زخمی کردند و  
نصيری به دکتر فاطمی می گويد خائن، کدام : " گفته دکتر سعيد فاطمی به 

تو به اين مملکت خيانت کردی ،  خائن توهستی،   گوری بودی؟ فاطمی می گويد،
مشت بر دهان دکتر فاطمی  نصيری باز با . ما جز وطن پرستی کاری نکرده ايم 

همان  سپس به . خون صورت او را می پوشاند. بينی او را می شکند  . می کوبد
پيش از آن، سپهبد علوی  . صورت او را دستبند می زنند و از آن محل می برند

بختيارکه در کوشک نصرت، ملتزم رکاب شاه بود، خبر  قدم بالفاصله به م
خودش را به تهران می  بختيار بالفاصله . می دهد  دستگيری فاطمی را 

دستور کشتن ... ورساندوبه شعبان بی مخ وطيب حاج رضايی واکبر گيرگيري
آيد که ازاين گروه فقط يک نفر به نام مصطفی ديوانه نمی . فاطمی را می دهد

او می گويد او سيد اوالد . ی سيد نصرالدين بود های محله  يکی از چاقو کش 
  .  پيغمبراست، من کاری نمی کنم

گروه شعبان بی مخ به . فاطمی را از پله های اطالعات شهربانی پايين می آورند
که به وسيله اخبار راديو از )   فاطمی سلطنت ( مادر من  . او حمله ور می شوند

دار شده بود، در آنجا حضور داشت  خبر ) برادرش( تگيری دکتر فاطمی دس
. می اندازد به محض آن که اوباش حمله ميکنند، او خود را روی دکتر فاطمی  و 
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ضربه چاقو به دکتر فاطمی می  ٢  ضربه چاقو را به جان می خرد و تنها  ١١
مادرم را .... برند  از اين قضيه او را به بيمارستان ارتش می بعد ) ١٧.(خورد

اعضای وزارت خارجه به بيمارستان  که در خيابان بودند و برخی از  افرادی 
آن موقع بعد  ،که خوشبختانه  نجميه می برند و مرحوم دکتر غالمحسين مصدق 

مادرم . ماه بازداشت ، آزاد شده بود ، به مداوای او می پردازد ۴از 
و بعد هم به خانه منتقل شد، اما بعد از آن  مدتی بستری بود  دربيمارستان نجميه 

 .برد هميشه از عوارض آن جراحات رنج می 
چرا امريکا ، انگليس و شاه بر اعدام فاطمی « مقالۀ  جمال صفری :  منبع

   » اصرار داشتند؟
 
من . ولی چاقو نزدم: "گويد شعبان جعفری در گفتگو با هما سرشار می   ◀ 

دکتر فاطمی  م هما سرشار از او در رابطه با خان"!! هيچوقت چاقو نزدم 
  :  ميکند که سئواالتی مطرح 

ببينيد شما گفتيد دردادگاه يک تهديدی کرديد و گفتيد به فاطمی بگوکه بيرون : س
بيرون که خفه ا ت ميکنم، حرف خودتان  زوندون اومدم  دستم بهت رسيد،اگه از 

   درست است؟ . است
   درست : ج 
ين حرف را زديد باعث شده که مردم فکر کنند شما باعث مرگ شايد چون ا: س

  او شديد؟ 
  .  حاشا که نمی کنم ولی اونو دولت اعدامش کرد. هم گفتم، هم زدمش : ج

  لطفاً قضيه را کامل تعريف کنيد : س
  شما دارين اعتراف می گيرين؟ ! گفتم بيام بيرون می زنمت ديگه: ج 
   بله دارم اعتراف می گيرم: س
  )  خنده( باشه : ج 
می گويند شما او را با چاقو زديد شما می گوئيد او . آخر اين قضيه مهم است: س

مسعود حجازی در . هم فرق دارد اين دو حرف با . زديد را چاقو نزديد فقط 
دستگير  ١٣٣٢اسفند  ٢٩شنبه  صبح  ٩دکتر فاطمی ساعت : " کتابش می نويسد 

انداخت  و جنجال بسياری برای دستگيری او به راه  دستگاه حکومت هياهو شد و 
فرمانداری نظامی در آنجا بود بردند و در  او را به عمارت شهربانی که محل . 

ظهر به عنوان اينکه می خواهند به زندان ببرند از  ساعت سه بعد از 
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( شهربانی، شعبان جعفری  بزرگ شهربانی خارج ساختند و بيرون درب  درب 
که از قبل انتظار او را  و جمعی ديگر از چاقو کشان ) بی مخ معروف به

کشيدند ، برروی او ريختند و با چاقو به جان او افتادند و اگر خواهر شجاع  می 
محل حاضر نبود و خود را به روی او نينداخته بود،  فاطمی در  و فداکار دکتر 

به سلطنت خانم  ميگويند شما  دکتر فاطمی به طرز فجيعی کشته شده بود، و 
  .  خواهر دکتر فاطمی چاقو زديد

  !  واال دروغه: ج
  يعنی شما جلو شهربانی نبوديد؟ : س
  .  بودم : ج 
  جلوی شهر بانی حضور داشتيد؟ درست؟ : س
ببين خانوم ، . ولی زدمش . من هيچوقت چاقو نزدم. بودم ، ولی چاقو نزدم: ج 

من اگه کاری کرده . ميگم خواهر شو نزدم نميگم نزدم،  : خوب گوشتو به من بده 
دکتر فاطمی رو شعبون  آخه ببين داری ميگی اونا ميگن . باشم ميگم

  ...  کشته جعفری 
  ...  نه کشتيد، به قصد کشت زديد: س 
اونوقت که عبد خدايی جزو . دکتر فاطمی را دولت محاکمه کرد و کشتنش : ج 

عبد خدايی، فاطمی را با تير زد . بودم اسالم  جزو فدائيان منم . فدائيان اسالم بود
  .  ايناست اون عبد خدايی که االن وکيل مجلس . ولی نمرد

فکر می کنم بايد اين قضيه را روشن کرد چرا شما تا به حال در باره اش : س
  حرف نزده ايد؟ 

. بيخود ميگن چاقو زده. در شهربانی زدمش ، چاقوام نزدم: حاال ميگم:ج 
همشيره ش اون باال وايساده بود ، من دم  شهربانی  توی . شم روش نيفتادهمشيره 

جون  هما خانم، . وايساده بود اون خانم خانوم باالی پله ها . پله های پائين زدمش
اونوقت  چون شعبون :" شما ، شنيدم اين همشيره بعد از پانزه سال تو اتريش گفته

صورتيکه من اصالً دست بهش  در." است منو زد، حاال اينجام چرک کرده 
زندگيمان نيست که بريم زنو بزنيم، اصالً و ابداً ، چه  بعدم تو صنف . نزدم

هيچوقت دست به چاقو نزدم،  من تو زندگيم تا امروز . به اينکه چاقو بزنيم برسه 
همون  تهرون ازمن گير بيار و من  شما يه پرونده چاقو کشی تو ! کاری نداره

بله خانوم، فاطمی رو دولت محاکمه کرد . ميشم اعدامم کنن ساعت خودم حاضر
  .  کشتش و 
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می گويند موقعی که فاطمی را گرفته بودند و می . منظورم چيز ديگريست: س
مريض احوال بود و فشار خونش پائين  زندان ببرند،  خواستند از شهربانی به 

ر صفات مردانگی د. بردند بود، به طوريکه زير بالش را گرفته بودند و می 
  شما چرا او را زديد؟ . پهلوانی نيست که يک افتاده را بزند و 
  !  من چه ميدونستم در چه حاله: ج 
  پس حالش را نمی دانستيد؟ : س
يه کپه . خيلی ام شق و رق راه ميرفت . نه ده تا مأمور دورش بودن خانوم: ج

ه وزير خارجه ست، وقتی جون يه کسی ک آخه خانم . همچی يه . ريش گذاشته بود
وزير خارجه رو اونجوری  وقتی يه ! يهو ميرزن تو خونه بگيرنش 

باالخره خواهی نخواهی فشار خونش يا ميره بااليا مياد پائين  بگيرن، 
  باالخره يه شخصيتی بود؟  ! ديگه
  چيزی هم به او گفتيد و زديش ؟ خط ونشان دادگاه رابه رخش کشيديد؟ : س 
باالخره اون موقع دسته گل بهش نميدن که، خب بايد دری وری . خب چرا:ج 

  بله؟  ! بهش بگم ديگه
  حتماً پس اگر شما به او چاقو نزديد، چه کسی زد؟ :س 

  .  عزيز من، کسی بهش چاقو نزد: ج
  پس شما با مشت او را زديد؟  -س 
نبودم  من چاقوکش. جون بچه م تا حاال من دست به چاقو نکردم. بله ميگم - ج 

  .  دولت محاکمه کرد ميکنم، فاطمی رو  که خدمت شما عرض 
   ١٧۴- ١٧۶ص   -خاطرات شعبان جعفری به کوشش هماسرشار،نشرناب:منبع 
   
می »  جاهل ها و الت های متدين«مسعود نقره کار در مقاله ای در بارۀ   ◀ 

  :  نويسد
زحضورفعال داشتند، در دوران پهلوی طيفی از جاهل ها و الت های اسالمی ني

، که "رگ التی"شدند، متدين های دارای  که بعدها پايه گذاران حکومت اسالمی 
گردن "  با اتکا به امکانات مالی و شبکه های شان سازمانده جاهل ها و الت ها و 

اين . ، به عنوان بخشی از بازوی مسلح اسالم شدند"کلفت ها و عربده کش ها
مقابل مخالف يا حريف خود قسی القلب ترين ها  در بخش از جاهل ها و الت ها 

های  پيش از انقالب اکثر جاهل ها و الت های اسالمی گردانندکان هيئت . بودند
هيئت " مختلف عزاداری و راه اندازان دسته های سينه زنی و تکايا بودند، 
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ز يکی دو نمونه اند، يکی ا" بنی فاطمه  هيئت "های باغ فردوس و " ابوالفضلی 
، و از جاهل "شيخ جعفرشجونی" مطرح ترين شيخ های اين متدين های الت 

هيئت "و " فدائيان اسالم"و الت های شان حاج مهدی عراقی از بنيان گذاران  ها 
  .محسن رفيقدوست بودند ، و کسانی امثال " های مؤتلفه اسالمی

 ا با افتخار، گفتنی ها ر"ناگفته ها"مهدی عراقی درکتاب خاطرات اش باعنوان 
  :می گويد

نواب صفوی به اين فکر می افتد که يک محفلی، يک سازمانی، يک ... « 
اين فکر به نظرش می آيد . آورد گروهی، يک جمعيتی را برای مبارزه به وجود 

مثل . که از وجود افرادی استفاده بکند که تا االن مخل آسايش محالت بوده اند
ها، به حساب آن ها که عربده کش های محالت گردن کلفت ها، الت  اوباش ها، 

  »...بوده اند
حاج عراقی ماجرای حمله به روزنامه ساعد را که کاريکاتور نواب صفوی را 

  :چاپ کرده بود، شرح می دهد
رفيقمان گفت برويم سر پاچنار من يک مشت از اين الت و لوت ها را جمع ... « 

جاهل های کوتاه و بلند، خالصه يا  ت رفتيم زورخانه و ديديم يک مش... می کنم
گفت بيائيد برويم، راه افتادند آمدند اول . علی يا علی دارند ورزش می کنند

همه چاپخانه را اين بچه ها پذيرايی ... گفتيم حمله به چاپخانه... فردوسی خيابان 
. دوم همه اش می آمد تو حياط جعبه هايی که تويش حروف بود از طبقه . کردند

سه تا از اين بچه ها با چوب افتادند به جان ماشين می خواستند با چوب، دو 
بشکنند، گفتم بابا اين که با اين شکسته نمی شود، يک دست زديم  ماشين را 

... حروف ها ريخت زمين خالصه اش اين ديس از زير ماشين آمد بيرون و 
را بچه ها در رفتيم تو قسمت حروف چينی، ديديم کليشه ها آن وسط است چاقو 

  ».را تکه تکه کردند و حروف را هم، همه را به هم زدند آوردند، کليشه ها 
و نقش آن ..." طيب و ناصر جيگرکی و رمضون يخی و"حاج عراقی درباره 
  :می گويد ۴٢ها درآشوب خرداد 

آقا درآمد گفت که ... بوديم آن جا اسم طيب خان وسط آمد) خمينی(منزل آقا ... « 
خالصه رفتيم خانه ... حسين هستند نوکر امام ... عالقمند به اسالم هستنداينها 

طيب صد تومان داد به پسرش اصغردادو گفت می دوئی عکس آقا ... طيب خان
ناصر جيگرکی، از گردن کلفت های ... را می خری می بری تو تکيه خمينی 

ری مانده بود ساعت حرکتمان قد باغ فردوس و چهارراه مولوی بود، هنوز ما از 
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تن از الوات های آن  ٣٠٠الی  ٢٠٠که خبر آوردند اين فرد با تعدادی نزديک به 
  ."قول خودش، ازين تيغ کش ها دارند می آيند جا به 

محسن رفيقدوست، يکی ديگر از الت های متدين نيز در خاطرات خوددر باره 
ه عضويت حکومت پهلوی و معروف ب يکی ازچماقداران " ی به قتل رساندن 

ديدم يک ... از فيضيه به طرف حرم رفتيم : "...می نويسد" در ساواک 
که کامال مثل اينکه کسی رکوع برود  –پيرمردی که آن چنان دوال بود  روحانی 

از توی حرم می آمد بيرون،  يک چوب به عنوان عصا دستش بود، اين داشت  –
از طرف در فيضيه به يکی از اين چماق بدستان جوان خيلی گردن کلفتی هم 

می رفت ، همچين که اين دم در می خواست بيايد بيرون از توی  طرف در حرم 
روحانی که شايد باالی  حرم ، اين با آن چماق خود زد روی پشت اين پيرمرد 

اين افتاد روی زمين و عمامه اش . سال داشت و خيلی هم نحيف و ريز بود ٩٠
و تا لگد هم زد توی عمامه او و اين بنده خدا اين رفت د –بود  سيد هم  –پرت شد 

داشتم می رفتم توی  شايد چند سال بعدش، غروبی ... هم خيلی بی حال افتاد
ديدم اين ساواکی دارد از باال می . خيابان صاحب جم، هوا تازه تاريک شده بود 

ود دنبال او رفتيم و خانه اش را توی آن خيابان ، که معروف ب ... آيد طرف پايين
حضرت آيت هللا  رفته بودم مشهد خدمت ... به چها راه سوسکی ياد گرفتيم 

که يک همچين ] گفتم[ داستان را به صورت کلی برای ايشان. العظمی ميالنی 
اگر که مثال اين دست حاکم اسالم بيفتد، با اين چکار  شخصی اين جوری کرده و 
اينها ظلمه  لدم هستند ، اين جور اشخاص مهدورا: می کنند ؟ ايشان فرمودند 

بعد از چند وقت موضوع را به صورت بازتری . هستند ، اينها عمله ظلم هستند 
عرض کردم، وبعد به طريق ديگری اين جريان  مطهری ... خدمت مرحوم آيت ا

دريافتم  از حرفهای هر سه تای اينها . مهدوی کنی ... را خدمت حضرت آيت ا
يک جلسه ای موضوع را به مرحوم اندرزگو توی . که اين آدم، کشتنی است

البته من چند شبی کشيک او را ... کشتنی هستند همه اينها : گفتم؛ اندرزگو گفت
باالخره او  . کشيدم با يک چماق حسابی وچون کمتر شبی بودکه اين مست نباشد 

من مخفی شده بودم و با چماق . از ماشين پياده شد ، می خواست برود خانه اش 
يک هفت هشت تا چماق ديگرهم زدم توی سرو کله  توی سر اين، اوافتاد وزدم 

که يک  فردای آن روز شايع شد . اين و هلش دادم افتاد توی جوی آب و رفتم 
  .."خدا قبول کند ... جنازه ای توی ميدان شوش توی آبها پيدا شده ،وان شاء ا

ند الت های بيشتری در مقطع انقالب نيز رژيم سلطنتی و روحانيون تالش کرد
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و ديگر جاهل ها و الت ها " ضرغام شاهرخ " در باره ی حذب . را جذب کنند
ناصر کاسه بشقابی، اصغر ننه ليال، حسين : ".....ی مشابه اش نوشته اند

همه اين افراد به جرم همکاری با ساواک و کشتار مردم، (حبيب دوالبی  وحدت، 
الت های شرق و جنوب شرق  ديگه از گنده و چند تا )بعد از انقالب اعدام شدند

هر کدام از اينها با چند تا از نوچه . تهران دعوت شده بودند، شاهرخ هم بود
جلسه که شروع شد نماينده . من هم همراه شاهرخ بودم. بودند هاشون آمده 

اعتصاب و تظاهرات  چند روزی هست که در تهران شاهد : ساواک تهران گفت
توی تظاهرات . از شما و آدم هاتون اينه که ما رو کمک کنيدخواهش ما . هستيم

پول به . ما هم از شما همه گونه حمايت می کنيم. رو بگيريد ها شما جلوی مردم 
از طرف  جوايز خوبی هم . اندازه کافی در اختيار شما خواهيم گذاشت

ها و جلسه که تمام شد، همه از تعداد نوچه . اعليحضرت به شما تقديم خواهدشد
بايد فکر کنم، بعداً خبر : گرفتن، اما شاهرخ گفت آدم هاشون می گفتن و پول می 

) ع(حسين االن اوايل محرِم، مردم عزادار امام : بعد هم به من گفت. می دم
  ....."من بعد از عاشورا خبر می دم. هستند
، )بخش نخست(ها، روحانيون و سالطين  ها و الت مسعود نقره کار جاهل –منبع 

   سايت گويا نيوز  -
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  فصل نهم

  
 ظل السلطان و آقا نجفی

  
: بارۀ مسعود ميرزا ظل السلطان چنين شرح می دهدتيموری در ابراهيم

وزيرمختارانگليس درايران  .) Sir. H. Drumond Wolff(سرهنری درومندولف 
سپتامبر  ٣رخ مو ٢۶٩به شماره» خيلی محرمانه«ضمن گزارشی با قيد 

وزير امور خارجه  )  .Marquis of Salisbury(از قهلك به لردسالزبوری ١٨٩٠
 :انگليس می نويسد

بنان الملك مدت . افتخار دارم شرحی را كه بنان الملك تهيه كرده ارسال دارم
بنظرمن درميان اطرافيان . مديدی درخدمت مسعودميرزا ظل السلطان بوده است

ازهمه امين تر و كاردان تر بوده و ظل السلطان زياد  ظل السلطان اين شخص
ظل السلطان او را از خود دوركرد وبه جای او اشخاصی را . مرهون اوست

  . آورد كه به اندازه او لياقت نداشتند مورداعتماد باشند
اين شرح تصويردقيق و جالبی از رسوم و روش ايرانی است و ارزش دارد که 

 )گزارش(بنان الملك اصرار داشت اصل مموراندم . گيرددقيقاً مورد توجه قرار 
قبل از نقل شرحی كه بنان الملك . كه به فارسی نوشته شده به او برگردانده شود

ظل السلطان نوشته و محرمانه در اختيار وزير مختار انگليس گذارده،  ۀدربار
ين بی مناسبت نديد خالصه ای از شرح حال ظل السلطان ودو گزارش كه مامور

انگليس يعنی شاهدان عينی از كارهای او تهيه كرده اند وهمچنين شرح حال 
  :مختصری از بنان الملك را به عنوان مقدمه دراينجا بياورم

مسعود ميرزا از كنيزی بنام كلثوم خانم كه اولين همسر صيغه ای ناصرالدين 
. آمد به دنيا ١٨۵٠ژانويه  ۵/ ق.ه ١٢۶۶ماه صفرسال  ٢٠شاه بود در تاريخ 

اين خانم كه بعدها عفت الدوله و سپس عفت السلطنه لقب گرفت دختر رضاقلی 
اعتمادالسلطنه . بيك ازايل افشارپيشخدمت بهمن ميرزا برادراعيانی دمحم شاه بود

 ١٣١٠محرم سال  ١٩در روز شنبه  ) ٩۴٨ص (در روزنامه خاطرات خود 
و خواجه شب جمعه كه عفت السلطنه مادر ظل السلطان با د«نوشته است . ق.ه

با آنكه مسعود ميرزا سه سال از مظفرالدين » .پريشب باشداز وبا فوت شدند
چون مادرش ازقاجاريه نبود نمی توانست به سمت . ليعهد بزرگتر بودوميرزا 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٧٥                                                                             ٩    ا

  

  

  

 .وليعهدی انتخاب شود
ملقب به يمين الدوله و در سال  ١٨۶٠/ ق.ه ۶ ١٢٧مسعود ميرزا در سال 

با دختر ميرزا تقی خان . قب به ظل السلطان شدمل ١٨۶٩/ ق.ه ١٢٨۶
كه ازعزت الدوله خواهر ناصرالدين شاه بود ازدواج كرد و از او  )اميركبير(

اين خانم در سال . سلطان حسين ميرزا جال ل الدوله پسر ارشدش بوجود آمد
  .فوت كرد ١٨٧٠/ ق.ه ١٢٨٧

ن شاه، در يك مسعود ميرزا ظل السلطان در دوران سلطنت پدرش، ناصرالدي
زمان حاكم اصفهان، فارس، اراك، يزد و خوزستان بود و يك نيروی نظامی 

يل کمركب از پانزد ه هزار نفر سرباز كه خوب تعليم ديده و با ديسيپلين بودند تش
اين نيرو به دستور ناصرالدين شاه كه نسبت به پسرش سوءظن پيدا . داده بود

 .كرده بود منحل گرديد
د از آن بصورت يك فرد معمولی درآمد و هنگام فو ت ظل السلطان بع

بعد از سلطنت مظفرالدين شاه باز هم . ناصرالدين شاه فقط حاكم اصفهان بود
در موقع مر گ پدر بالفاصله نسبت به برادر جوا . قدرت ظل السلطان كمتر شد

 .نتر يعنی مظفرالدين شاه اظهار انقياد و اطاعت كرد
ی بود و امالك زياد و اموال سرشاری داشت كه ظل السلطان مرد ثروتمند
ليره انگليس تخمين می زدند و مبلغی در  ٢۵٠٠٠٠ارزش آنها را در حدود 

 .حدود نيم ميليون ليره نيز در بانك های اروپا داشت
اين . ازدولت انگليس بود )ستاره هند(.G.C.S.I .ظل السلطان دارای نشان

ه در اينجا آورده شد و در پائين درباره فهرست بيوگرافی ظل السلطان می باشدك
 .شخصيت او و اخالق و عادات و رفتارش توضيحات بيشتری داده شده است

قساوت و بی رحمی از مشخصات بارز ظل السلطان كه همه به آن اعتراف 
داشتند شقاوت و قساوت و بی رحمی او بود، كه گفته می شد آ ن را از 

می . شاه ميرغضب بوده به ارث برده بودپدربزرگ مادری خود كه در زمان دمحم
گويند مظفرالدين شاه هر وقت می خواست قساوت و بی رحمی كسی را بيان كند 

مظفرالدين شاه می گفته . می گفت اين آقا مثل ظل السلطا ن آدم بی رحمی است
است در ايام طفوليت كه با هم درس می خوانديم عصرها كه به اندرون می 

ظل السلطا ن با ميخ . ها گنجشگ هايی را برای او می آوردند رفتيم غالم بچه
يا چاقو چشم گنجشگها را درمی آورد و آنها را در هوا رها ميكرد و می گفت 

  !داداش ببين چطور پرواز ميكنند
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  تمول و ثروت

  
خداوند «: نوشته است ) ٢۵۵ص (» سرگذشت مسعودی «ظل السلطان درتاريخ 

ن داده است كه اگر اعقاب من بعد از من بفهمند چه تبارك و تعالی آن قدر بم
 »... بكنند تا ده نسل برای آنها كافی است

اين ثروت بيشتر از طرق نامشروع و كارهای خالف كه به بعضی از آنها اشاره 
  .شده، بدست آمده بود

 ١٨٩۴ماه ژانويه  ٩مسترپريس كنسول انگليس در اصفهان در گزارشی كه در 
برای سر فرانك السلس وزير مختار انگليس فرستاده می  ) ١٣١١ماه رجب (

چند روزی به سلطان آباد رفته بود، پس از بازگشت به اصفهان متوجه : گويد
دزدی، . می شود اوضاع شهر و اطراف اصفهان خيلی بد شده و امنيتی نيست

تجاوز در شبها طوريست كه اكثر مردم در حال وحشت و ترس و نگرانی بسر 
 .و شب ها برای حفاظت از خود نمی توانند بخوابند می برند

اموال سيد معروفی را كه بالغ بر چند هزارتومان می شد و همچنين اموال 
كنسول انگليس اين دو مورد را به اطالع ظل . كليسای جلفا را دزد زده بود

خا «ظل السلطان به نوه اش . السلطان رساند و از او خواست كه دزد را پيدا كند
فرستاد تا دزدها را » ِسِده «دستور داد و عده ای غالم را به دهكده » باباخان ن 

بعضی از دزدهای معروف دستگير شدند و با آنكه به آنها قول داده . دستگير كنند
بودند كه اگر اعتراف نمايند جانشان درامان خواهد بود، معهذا در روز دسامبر 

اعدام و اجسادشان را در جلوخانه آنها را  ) ١٣١١سلخ جماد ياالخر ( ١٨٩٣
اموال مسروقة پس گرفته شده را به صاحبانش پس ندادند و . آنها آويزان كردند

 .شاهزاده همه را برای خودش برداشت
 

 بنان الملك
آشنايی با علم پزشكی به ميرزا رضای حيكم  ۀميرزا رضا مستوفی كه به واسط

د سوار ابوابجمعی خود بود هم شهرت داشت، مدتی منشی نظام و سركرده سيص
بنان الملك به قول . به بنا ن الملك ملقب شد. م ١٨٨۴/ ق.ه ١٣٠١و در سال 

بود و سمت منشيگری او را » آدم محرم ظل السلطان «اعتمادالسلطنه سالها 
در اين مدت ثروت زيادی بدست آورد و سپس از ترس به عتبات . داشت
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نگامی كه ناصرالدين شا ه در انگلستان مسافرت كرد و از آنجا به مصر و بعد ه
دمحمحسن خان . به لندن رفت ).ق.ه ١٣٠۶اواخر سال /  ١٨٨٩تابستان سال (بود 

اعتمادالسلطنه در يادداشتهای خود به اين شخص و كارهای او اشار های ميكند، 
  ژوئيه(. ق.ه ١٣٠۶ذی القعده  ١١از جمله ضمن يادداشت روز چهارشنبه 

صبح بنا ن الملك آدم محرم ظل السلطان را كه «: ی نويسددر لندن م ) ١٨٨٩
 از من شور. قهر كرده لندن آمده است ديدم

شعبان  ۶شنبه کي» . كرد گفتم مكه معظمه برو چندان پرده دری با شاهزاده مكن
 .) ١٨٩٢مارس (. ق.ه ١٣٠٩

 وقتی جاجرود بودم معروف بود بنا ن الملك. امروز صبح منزل بنان الملك رفتم
فرار كرده، همی نطور هم بود به قم رفته بود گويا از دست طلب كاران خودش 
رفته بود، آوردندش بتوسطه امين اقدس عريضه ای به شاه نوشت كه قنسول 
ايران در بغداد بشود مقبول هم افتاد، چند روز در منزل خودش شربت و 

لسلطان موقوف از قرار گفته خودش امين ا. شيرينی گذاشته بود، بعد موقوف شد
ميرزا رضای حيكم «)  ١٨٩۴فوريه (. ق.ه ١٣١١شعبان  ١٠شنبه » . كرده بود

ملقب به بنا ن الملك آدم ظل السلطان كه از خدمت شاهزاده استعفا كرده مدتی در 
تهران ميچريد و بعد پول داد قنسول مصر شد، از آنجا هم معزول شد، طهران 

 ». است و با من آشنائی دارد
درباره بنا ن الملك و » سرگذشت مسعودی «طا ن در كتاب خود به نام ظل السل

 :مرگ او می نويسد
خان مشيرالملك يك ميرزای پست اصفهانی بود به وزارت  ميرزا حبيب هللا«

تمام جنوب ايران و لقب مشيرالملكی برقرار شد، با ميرزا رضای منشی من كه 
ها برپا كردند باالخره من العالج بعد بنا ن الملك شد بجان هم افتادند رسوائی 

ميرزا ای بنان الملك به مصر رفت و سالها دربدر . گشته هر دو را معزول كردم
 ».غربت بود باز از مصر مراجعت، به اصفهان آمد ناخوش شد و مرد

شعبان  ۶اما اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود در يادداشت چهارشنبه 
باز «: اجع به مرگ بنان الملك می نويسدر ) ١٨٩۶ژانويه ( .ق.ه ١٣١٣

ميرزا رضای حيكم بنا ن الملك . حضرت واال ظ اللسلطان قتل نفسی فرمود ه اند
خداوند انشاءهللا جان ماها را . نوكر قديم خودش را باسم الفار مسموم كرده است

قربان پادشاه كند كه اقالً اگر مكنت و اعتباری نداريم راحت ميخوريم و 
كار ترايت كه در جلفا اقامت كرده :تيموری درادامه آن می نويسد) ١.( مميخوابي
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به اتفاق مستر آقانور  ١٨٨٩بود به درخواست ظل السلطان روز دوازدهم آوريل 
در اين مالقات ظل السلطان كمابيش . به اصفهان رفت تا دوباره بديدن او برود

و انزجار نسبت به باز همان حرفهای سابق را تكرار كرد و ضمن اظهارنظر 
اگر در راه اعطای مقام مهمی به من در تهران : گفت) برادرش(نايب السلطنه 

از طرف شاه اشكاالتی باشد من كامالً راضی هستم كه در همين حكومت 
اصفهان باقی بمانم و در اين صورت ا نشاءهللا نايب السلطنه هم از وزارت 

انصاف نيست، . باقی بماند جنگ بركنار شود و فقط در همان حكومت تهران
نايب السلطنه چون دوست روسهاست با او با عزت و احترام رفتار بشود ولی 
من چون به انگلستان وفادار هستم اينطور مرا عقب بزنند و در چشم مردم 

يك توازن و تعادلی بايد بين ما برقرار باشد، من نسبت به عزت . خفيف سازند
 .به هيچ وجه حسادتی ندارم و احترامی كه به وليعهد ميشود

ظل السلطان در پايان ضمن اظهاراتی دوباره تا يكد نمود كه شاه طبع خيلی 
عصبی و بد گمانی دارد و با مشورت و نظر مفسده آميز می توان او را از راه 

من به هيچ يك از اطرافيان خودم اعتماد ندارم و هر وقت . راست منحرف كرد
ی را به من بگويند بهتر است كه آنرا ضمن نوشته دولت انگليس بخواهند مطلب

خودتان برايم ارسال  داريد و من هم جواب آنرا » غالمان «ای توسط كيی از 
 .با دست خودم می نويسم

كارت رايت در پايان در حاليكه اجازه مرخصی می گرفت از طرف وزيرمختار 
او بيايد اظهار تاسف  انگليس كه نتوانسته شخصا قبل از رفتن به اروپا به مالقات

كرد و خواستار شد سال نو كه تازه شروع گرديده سالی مبارك و فرخنده برای 
ظل السلطان نيز اظهار اميدواری كرد كه بزودی موفق به ديدار . او باشد

وزيرمختار انگليس بشود و سفر او سفری خوب و خوش باشد و هر چه زودتر 
 .نظرات خود بهره مند سازندبه تهران بازگردد و حكومت شاه را از 

قدرت آخوندها يك «: ظل السلطان با روحانيون ميانه خوبی نداشت و می گفت
  » . است مانع بزرگ برای حسن اداره امور كشور 

چنانكه می دانيم بعد ازواقعه تحريم تنباكو و لغو قرارداد رژی قدرت روحانيون   
آخوندها «: تار انگليس می گفتوزيرمخ»   فرانك السلس «توسعه بسيارپيداكرد و

اكنون در وضعی هستند كه با كوچكترين بهانه ای می توانند آشوب و 
  ». برپا نمايند   انقالب

 ١٨٩٢ماه اوت  ١١مسترپريس كنسول انگليس دراصفهان درگزارشی به تاريخ 
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  :جمله م ينويسد به فرانك السلس وزيرمختار انگليس از 
طان رفتم و پس از صحبت های مقدماتی شاهزاده امروز صبح به ديدن ظل السل

را در موقع احتياج به حال خود  دولت انگليس را سرزنش می كرد كه او 
او . واگذارده و اكنون بايد كارهائی را انجام بدهد، در حاليکه  واقعاً قدرتی ندارد

ت مرديست كه می خواهد بنويسد اما چشم های او را بيرون آورده اند و دس مانند 
بخواهد انجام بدهد و هر چيزی را كه  هر كاری را كه . های او را قطع كرده اند

می خواهد جلو او را می گيرند واز دادنش به او امتناع ميكنند، معهذا اين 
برای او كافيست كه چيزی بخواهد آنرا فوراً به او *  اينجاست فقط آقانجفی  مرد 

خواستم كه بايد به آنها اجازه  ن نوشتم و م. مورد بختيار يها را ببينيد. می دهند
داده شود تا بروند اما آنرا برای خواسته من انجام ندادند، ولی به محض آنكه آقا 

خواست فوراً آزاد شدند، نگاه كنيد او چه می كند، او حتی مردی را به  نجفی آنرا 
  . كند نواحی بختياری فرستاد تا اموال آنها را تصاحب 

دارم تعويض ) خوزستان(بفرستم و نيم فوجی را كه در عربستان  اكنون بايد« 
هر كدام ازين پانصدنفر كه ! بكنم؟ نه آيا فكر می كنيد می توانم اينكار را . نمايم

بايد بروند، می روند پيش آقانجفی و درخواست می كنند كه اعزام نشوند و او به 
نمی توانم اين تعويض را  می گويد كه نبايد او را فرستاد و به اين ترتيب من 

  ». انجام بدهم
در اينجا ظل السلطان به حرفهای بی مزه و پيش پا افتاده معمولی خودش 

ً و بی پرده پدرش  و امين السلطان ) شاه  ناصرالدين (پرداخت و علنا
را فحش می داد و می گفت زمام امور كشور از دست آنها به در ) وزيراعظم(

. وجه چيزی در كشور نيست نه حكومتی و نه ارتشی اكنون به هيچ. رفته است
قانون الزم دارد، اما  حكومت كردن بر يك كشور نيمه وحشی مثل اينجا زور يا 

  .در اينجا نه اين است و نه آن
قبل ازآنكه مغضوب شوم، من بيست هزار سرباز داشتم، كه درحدود دوازده « 

ً افراد خوبی بودند رمختار فرانسه با ديدن آنها اظهار وزي . هزار نفر آنها واقعا
تعجب می كرد و می گفت شما نمی توانيد بهتر از آنرا در جائی خارج از 

با آنها چه كردند؟ آنها اكنون كجا هستند؟ تفنگها و لوازم . اطريش ببينيد فرانسه و 
از همه پول، وقت و زحمتی  ديگر آنها را كه برايشان تهيه كرده بودم چه شد؟ 

اين ارتش كوچك گذاشتم، اكنون اثری باقی نيست، هيچ چيزباقی  كه بر سر
  ». نماند، همه از بين رفت
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من بكلی مايوس و د لسرد هستم و می خواهم از همه زحم تها و دردسرها « 
  ».وناراحتی های حكومتی خودم را كنار بكشم

. شما فكر می كنيد من از شما انگليسی ها جدا می شوم، ولی اينطور نيست« 
بايستم يا سقوط كنم هيچ چيز بيشتر  من در كنار شما بايد . من آنقدر خر نيستم

از اين مرا خشنود نخواهد كرد كه ببينم شما اين قسمت از كشور را بگيريد، 
نم روزی اينكار را خواهيد كرد، در آن صورت اموال من كه  تصور می  چنانكه 

  ». خواهد ماند چند ميليون تومان ارزش دارد، مصون و محفوظ 
ظل السلطان دوباره به موضوع آقانجفی و برادرش شيخ دمحمعلی بازگشت و در 

شما انتظار داريد كه من «: می داد، گفت حاليکه ركيك ترين فحش ها را به آنها 
آنها را تحت اطاعت درآورم، چطوری می توانم؟ سه سال قبل بعد از آنكه 

ديان شد و بابی ها را كه تحت حفاظت باعث آنهمه بدرفتاری با يهو آقانجفی 
احضار كردند، بجای آنكه با او  سربازان دولتی بودند بقتل رساند او را به تهران 

با خشونت رفتار نمايند و او را تنبيه كنند او را با احترام زياد پذيرفتند و 
بسيارعالی هم از طرف شاه و هم از طرف امين السلطان به او داده شد  هدايای 

بعد از چند ماه در حاليکه خيلی بزرگتر وبااهميت تر از قبل شده بود او به و 
. بنابراين اكنون ديگر برای من امكان ندارد كه جلو او را بگيرم. اينجا بازگشت

 . اسماً من حاكم اينجا هستم، اما آقانجفی حاكم واقعی است حاال 
گفته مسترپريس كنسول  به بعد از قيام مردم و تحريم تنباكو و لغو قرارداد رژی  

انگليس در اصفهان، قدرت روحانيون خيلی زياد شد و روبروز هم به دامنه آن 
  .افزوده می شود

ظل السلطان هم تغيير عقيده داده و باصطالح می خواهد در اين مسير شنا كند و 
ل السلطان آنست كه هنگام مرگ  منظور ظ. او را قهرمان اين جريان بدانند

. كمك و پشتيبانی روحانيون به هدفی كه هميشه دنبال آن بود، دست يابدپدرش با 
با اين عمل يعنی واداركردن روحانيون كه باصطالح با . باور است او بر آن 

و موافقت به منطقه  ساز او برقصند او خواهد توانست با تهديد يا با رضا 
ش قرار دارد حكمرانی خود بيفزايد و هدف اصلی را كه در رأس همه كارهاي

  .تامين نمايد» قدرت برای جمع آوری ثروت «يعنی 
بعد از گفتگو و بحث درباره مسائل مختلف وقتی موضوع آقانجفی به ميان آمد 

   :به تجاهل زد و گفت السلطان بقول كنسول انگليس خود را  ظل
من حاكم نيستم، من جز در . هيچ وجه قدرتی ندارم من به )اصفهان(دراين شهر« 
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اين آخوندها هر دستوری كه بخواهند . كنم وردبازار دستوری نمی توانم صادر م
غيره  می دهند ودرتمام موارد كسب وكار وتجارت، خريد وفروش خانه و باغ و 

  . من قدرت ندارم. هر كاری  دلشان بخواهد انجام می دهند. نند دخالت ميك
رت كمپانی رژی از كجا السلطان وقتی از كنسول انگليس درباره اينكه خسا ظل

مطالبی می گويد به عقيده او بايد از  پرداخت م يشود كنسول انگليس ضمن 
السلطان  ناميد پرداخت گردد ولی ظل» ماليات آخوندی «طريق مالياتی كه آنرا 

مستر  ١٨٩٣ژوئيه  ٢١طبق گزارش مورخ » . (((ماليات انگليسی«گويد نه می 
پيش مجتهدی بنام حاجی آخوند،  د روز پريس كنسول انگليس در اصفهان چن

مردی كه بواسطه شدت دينداری و تقدس شهرت زيادی دارد، نزد آقانجفی و 
شيخ دمحمعلی رفت و اظهار داشت كه در خواب پيغمبر به نظر او آمده  برادرش 

دمحمعلی هم مرتد می باشد و وظيفه  است و شيخ » كافر«و فرموده است آقانجفی 
بنابراين اوآمده تا اين موضوع . وع رابه همه مردم اعالم كنداوست كه اين موض

  .به آنها اعالم نمايد و درصدد است دستور پيغمبر اسالم را اجراء كند را 
آقانجفی و شيخ دمحمعلی به گمان اينكه اين كوششی برای گرفتن پول می باشد 

ين پول خودداری حاجی آخوند از گرفتن ا اما . مبلغ پنجاه قران برای او فرستادند
نكند  و پيغام داد اگر پول را قبول فرستادآقانجفی دوباره اين پول را برای او. كرد

حاجی آخوندی باز پول را قبول نكرد و . و دهانش را نبندد او بقتل خواهد رسيد
اين دستور را به او داده و نمی تواند دهان  گفت حاضر است كشته شود، پيغمبر 

  .آخوند هر جا می رفت خواب خود را تعريف ميكرد حاجی. خو را ببندد
مجتهدان اصفهان همه از اينكه لطمهای به آقانجفی وارد شود خوشحال هستند و 

و در نتيجه اصفهانی های ساده لوح به  مخفيانه از حاجی آخوند پشتيبانی ميكنند 
اين موضوع اكنون نقل تمام . حرفهای او گوش می دهند و باور ميكنند

اصفهانست و گفته می شود ممكن است موجب كاهش قابل مالحظه ای از  ل محاف
  .شهرت آقانجفی گردد

 ٢٧مسترپريس كنسول انگليس در اصفهان در گزارشی كه چند روز بعد يعنی 
ق كه از .ه ١٣١١مذهبی ماه محرم امسال  فرستاده می گويد مراسم  ١٨٩٣ژوئيه 
بين  اصفهان چندين زد و خورد شروع شده بود در شهر  ١٨٩٣ژوئيه  ١٥روز 

دستجات مختلف صورت گرفت كه درجريان آن عده ای زخمی شدند و در يکی 
بطوری وخيم می باشد كه احتمال زنده  از آنها يك نفر از زخمی شدگان حالش 

  .ماندنش نمی رود
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اين وضع بواسطه تجديد حيات دسته بندی لوطی های سابق بنام حيدری و نعمتی 
يست سال بود كه اين دسته بندی ها دراصفهان فراموش شده وازبين مدت ب. است

می  آقانجفی بيش از همه اين دستجات را تشويق ميكند و به آنها توجه . رفته بود
نمايد و در مدخل مسجدش با سر برهنه و پای برهنه در حاليكه سينه می زد از 

  .رد نها را بدرقه ميكبازگشت به همين طريق آ آنها استقبال می نمود و در موقع 
آقانجفی اين كار را بيشتر از آن جهت ميكرد كه شهرتش كه بواسطه خواب 

ماه صفر  ٢٨غروب روز يکشنبه . بشود حاجی آخوند لطمه ديده تا حدی جبران 
در  قتل امام حسن و رحلت حضرت رسول )  ١٨٩٣سپتامبر  ١٠( ق.ه ١٣١١

يب، دو دسته حيدری و نعمتی های رق»لوطی «محله امام جمعه اصفهان بين 
هيجان و تحريك . طرفين مجروح شدند زدوخوردی روی داد كه چند نفر از 

احساسات خيلی زياد بود و عده ای هم از محالت ديگر به كمك طرفين آمدند و 
ابراهيم . آن می رفت كه شب بعد زد و خورد شديدی بين طرفين روی بدهد بيم 

ل السلطان بازگشته بود با كوشش  اردوی ظ خليل خان كه دو سه روز قبل از
مسئول عمده اين اغتشاش و زد و . بسيار توانست نظم و آرامش را برقرار كند

امام جمعه اصفهان بود كه شب هنگام عده ای سينه زن حيدری را به  خورد 
نعمتی ها آنرا توهينی بخود  اين موضوع باعث شد تا دسته . مسجد آورده بود

پشت سر نعمتی . يدری ها را مورد حمله قرار داده و كتك بزنندتلقی كردند وح
آقانجفی . قراردارد كه مخفيانه و پنهانی آنها را تحريك ميكرده است ها آقانجفی 

ظل السلطان . لطمه وارد سازد نهايت سعی را به عمل می آورد تا به اما م جمعه 
اصفهان  جله بهباع و ولی تصميم خودرا تغييرداد برود قصدداشت به شكار

 .بازگشت
اينها نمونه هائی از رابطه ظل السلطان با روحانيون اصفهان می باشد كه به  

  ]I[)  ٢(   .اختصار دراينجا آورده شد
 
اشاره می کند که » آقا جواد تبريزی«و » شيخ فضل هللا نوری« هما ناطق به   ◀ 

با نخبهء علما،شيخ  : اموال مردم توسط آنها چنين به قلم می آورد» در غصب « 
. لقب گرفته بود» فضلهء االه«فضل هللا نوری می آغازيم که درميان مردم 

به گفت مخبرالسطنه هدايت . ثروت بيکران او از غصب امالک نور به دست آمد
!  وضع او وضع اعيانيت«و » دستگاه شيخ از بساط دربار رنگين تر بود«

واهی "ناظم االسالم نيز .  »د بوددر همه وقت الزمات تعيش او موجو«چنانکه 
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ّ «: می داد به اندازهء خوراک پنجاه نفر در ... وارد شدم بر حاج شيخ فضل 
علی . »سفرهء او را از سفرهء صدراعظم بهتر ديدم... سفرهء او حاضر بودند

هزار تومان  ٤٥اکبر دهخدا در روزنامه صوراسرافيل شيخ را متهم می کرد که 
  . ه بود تا با آزاديخواهان در افتداز صدراعظم گرفت

ّ را       . می آراستند» چماقداران و قداره کشان«نيروی ضربت شيخ فضل 
تومان از  ٤٥٠٠٠در نهضت مشروطه . پشتيبانانش درباريان و تيولدران بودند

فريدون آدميت همراه با نقد . تظاهرات برپا داشت» عليه مشروطه«دربارستاندو 
. اما اعدام اوا را نکوهيد. را با سوادترين ّمالی زمانه اش دانست افکار شيخ، او

مردم در نقد اين آخوند شبنامه به در و ديوار می زدند، دراين راستا که شيخ 
تلگراف .  نمی پذيريم» مرجعيت«ندارد و او را به » سلوک روحانيت«فضل هللا

ّ خدا «:نفرين هم می رسيد، از اين دست تو و اتباع تو را به حاجی شيخ فضل 
  !»درک واصل کند

درميان غاصبان کمتر آخوندی به پای قدرت مالی و سياسی ميرزا جواد آقا      
اين مجتهد از راه زناشوئی نوهء ميرزا تقی خان امير . مجتهد تبريز می رسيد

از اين راه با .  کبير را به زنی گرفت که تنها خواهرتنی ناصرالدين شاه هم بود
تومان و شمار دهاتش را  ١٦٠٠٠ثروت ميرزا جواد را . ان درآميختدرباري
ناصرالدين شاه نيز در سفرنامه هايش . درياچه هم داشت. پارچه گفته اند ٢٠٠

شگفت انگيز اينکه برخی اين مجتهد . از روستاها وثروت کالنش ياد کرده است
اما . ت کردمی دانستند، چون با امتياز رژی مخالف» ضد استعمار«را قهرمان 

در نيافتند که ميرزا جواد آقا چون در ساوجبالغ کشتزار توتون داشت و به 
اين مرد «: کسروی نوشت. روسيه صادر می کرد، با رژی به مخالفت برخاست

در فزونی پيروان و چيرگی به مردم در ميان همکاران خود کمتر مانند داشته، 
نفوذش تا جائی بود . سيدندمردم از او می هرا. »سخنش در همه جا می گذشت

قوت شريعت در زمان حاجی ميرزا جواد آقا . که به تزار روسيه نامه می نوشت
اين «: کسروی می افزود!  »می بود که از اينجا تا پطرزبورگ حکم می کرد

مرد در فزونی پيروان و چيرگی به مردم، در ميان همکاران خود کمتر مانند 
دارد و » درابتياع ملکولع«هی می داد که اينآخوند اعتمادالسلطنه هم گوا.  داشته

تا . »حريص است به مال وقفی که توليتش با ورثهء قاضی تبريز است«بس
بی «جمعی را تحريص کرده بود، تا در خيابان به ورثۀ آن قاضی «جائی که 

تشبيه به «می داد و آنان را » نسبت بی دينی«به شاه ووليعهد هم .کنند» ادبی
قمری ١٢٩٧/ ميالدی ١٨٧٥به سال. نمونه ای نقل می کنم. ميکرد»خلفای جور
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تهديد . مردم گرسنه دست به شورش زدند. مجتهد تبريز به احتکار نان برآمد
زيرا که . »اگر نان را ارزان نکنند زير پرچم روس خواهند رفت«کردند که 

خلهء همگی در انتظار مدا«مردم چنان از دست مجتهدشان به جان آمده اند که 
کارگزار سفارت فرانسه در احوال مجتهد تبريز گزارش . »روس ها نشسته اند

با نفوذترين شخصيت مذهبی درجهان شيعه پس از «ميرزا جواد آقا : می کرد
در تبريز اين مجتهد . همچنين بزرگترين مالک آذربايجان است. مجتهد کربالست

  .ادۀ شاه نيز حاکم استبسی مقتدر تر از وليعهد است و گاه ارادهء او بر ار
همگان می دانستند که سرچشمهء قدرت و ثروت بيکران مجتهد همانا از دهات 

گواهی می رفت که ميرزا جواد در داستان تنباکو از .و موقوفات غصبی است
تا جائی که «طّلاب . بازرگانان «خسارت» می خواست و تهديد می کرد

آنگاه به منبر ! و ياعلی ب ِکشند» حيدريه» را بسيج کرد تا شب ها «هياهو کنند
تجار . چنانکه دستور بستن بازار را داد . نسبت بی دينی به شاه می داد. می شد

با وساطت ! را تهديد کرد که «بايد صدهزار تومان از شما بابت خسارت بگيرم»
 . غائله خوابيد، آخوند ميرفتاح و سفارت روسيه

ديگر اينکه اين مجتهد . را خواباندندروس ها به او پول رساندند و سر و صدا 
در باسمنج  تنباکو می کاشت و به . دربست دست نشاندهء دولت روسيه بود

روس  ها در محلهء ششگالن  برايش جادهء کالسکه رو . روسيه صادر می کرد
 )  ١(» !  کالسکه  هم فرستادند. ساختند

ردم  توسط آقا اموال م» مالخور کردن« همان  ناطق درهمان نوشته بارۀ * 
اصفهان در آزار  ۀآقا شيخ دمحم تقی نجفی مجتهد پر آواز: نجفی بر اين نظر است

شيخ نجفی به تبعيت از سياست « به گفت سفير فرانسه . عاَلم  بود ۀو کشتار شهر
 !داشت »انگليس شهرت 

آوازه اش را از يکسو مديون مکنتش بود و از سوی ديگر از يهود آزاری که  
قدرت او از . اه های ثروت اندوزی و شهرت او به شمار می رفتيکی از ر

برکت غصب ماليات های ساالنه يهوديان بود، همراه با شکستن ساز های 
هر : تا جائی که يهوديان می گفتند! موسيقی و بسيج لوطيان در آزار قوم يهود

می  که بخواهد مريدی وآوازه ای کسب کند نخست اعالن جهاد به يهوديانيّدی س
« يهوديان : جائی رسانيده بود که پای  منبر  می گفت  مجتهد کار را به. دهد

ديگر ! می کنندپنهان »  مشکوک« را گرفته و برای اموری   »  زنان مسلمان 
اينکه دهات غله خيز اصفهان را يک به يک می خريد و گندم را به بهائی که 

رعايا را به ثلث قيمت  حتی قبض مستمری. خودش تعيين کرده بود می فروخت
آقا نجفی در در احتکار . پرداخت  می خريد و از اين راه ماليات خودش را می 
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اين آخوند ، سيد جمال در نقد . ها  نقش  اساسی داشت» تنگی «  و برانگيختن
که هر دو از فرقۀ  با همياری ملک المتکلمين) پدر جمالزاده(واعظ اصفهانی 

هزار « که   لی ميان خدا و مجتهد محتکريک گفتگوی خياازلی بودند 
  : در اين  روال. داشت آراستند »خروارگندم 

  » ای دمحم تقی، آيا آنزمان را به خاطر داری که آرزوی شش دانگ  ملک « 
دولتمند ل  ّمالک شدی، اوّ ل اوّ ... ده ها قراء به تو مرحمت کرديم....داشتی؟

اکنون افتخار می کنی که منم که  ...با قدرت شدیاّول زارع شدی،  لشدی، اوّ 
اين تو بودی که هر کسی را به تهمت بابی گری . باعث بی علمی عامه شده ام

انبار غله و احتکار برای چه بود؟ وقتی که نان می خواسته ...حکم قتل می دادی
ارزان شود تهديد و تنبيه نانواها برای چه بود؟ مداخل امالک ظل السطان که 

امل بود در جيب تو داخل نکرديم؟ ياحامی اشرار بودی و يا نصف اصفهان را ش
  »و الی آخر) لوطيان(هوا خواه الواط 

اصفهان « : گزارش می کرد. م ١٨٩٠/ ق ١٣٠٧رجب  ٨اعتمادالسطنه در 
مال نجفی مجتهد چند نفر به تهمت بابی گری به ميل خو و بدون . مغشوش است

نجفی هر روز آدم می فرستاد و  » شاه متغّير بودند! اجازه سر بريده است
يکی از مريدان آن مجتهد، . دستور شکستن ساز های موسيقی يهوديان را می داد

 :کاس تر ازآش گزارش داد ۀدر جلو
حيدر علی (ازخانه اين خبيث . در يکی از کوچه های اصفهان عبور می کردم

  .ديدم صدای تغنی و سماع و آواز و ساز می آيد) خان
. ريختيم درب خانه راشکستيم . بعضی طالب را خبر کردم) نجفی(از قول آقا 

پس . اند و اين خالف شرع است نمداخل که شديم ديديم اين خبيث ها مشغول ترّ 
 » !ايشان را خوب تنبيه کردی و کتک شديدی زديم

در پايتخت از نو به منبر شد . سرانجام مجتهد را از اصفهان به تهران فراخواندند
به ناصرالدين شاه هم توپيد !  »عا نکرده از منبر پائين آمد و رفت به شاه د« !

نيز . فرستاده است» به فرنگ«  که چرا شاه همسر بيمارش را برای درمان چشم
در اصفهان، آقا نجفی با انگليس » آليانس اسرائيلی « ۀ  مدرسۀ در گشايش شعب

مخالفت اين بود  سرچشمه. مخالفت با گشايش آن نهاد برآمدبه ها همدست شد و
را به راه انداخته بودند تا » انجمن تبليغ يهوديان« در لندن   که انگليس ها خود

از آن پس آن انجمن با ميسيونر . به دين مسيح  وادارنديهوديان را به گرويدن 
گوياست . های فرانسوی که از ديرباز در اروميه مستقر بودند، درگيری داشتند

گليس ها که رياست شعبه اصفهان را عهده دار بود دست ان ۀکه گارالند  نمايند
به دامن آقا نجفی شد تا از پيوستن يهوديان به مدارس آليانس يهود جلوگيری کند 
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به منبر شد و . نجفی درخواست سفير انگليس را به جان پذيرفت. و فتوا بدهد
رانجام س! »هر يهودی که به مدرسۀ  اليانس يهود برود کافر است«: اعالم داشت

 .يهوديان شکايت بردند
بانکی برپا کرد با . آقا نجفی به خيال سرمايه گذاری و تاسيس بانک هم افتاد

رفته رفته به رقابت با بانک . درصد برای وام١٨درصد برای سپرده و ١٢بهره 
شاهی برآمد، اصناف رامحرک شد وخود درپشتيبانی ازآنان نامه به صدراعظم 

اين «  همه شاکی اند که » زوصراف و شالباف صنف چيت سا« فرستاد که
!  »وشغل ما را هم غصب کرده... بانک شاهی سبب تعطيل برخی مشاغل شده

درصد وام می داد، تجار و  ۵٠مجتهد خود با بهره بدان معنا  که چون  اين 
ديگر اينکه مجتهد اصفهان دهات . اصناف را از وام گرفتن از بانک باز داشت

را نيز يک به يک خريد و بهای گندم را به نرخی که خود می غله خيز اطراف 
با امتياز تنباکو هم در افتاد و خود با همکاری با حاج دمحم حسن امين .. فروخت

 دِ نبه گواهی حاج سياح، آقا نجفی، مردمان را پ. الضرب شرکت نوينی برپا کرد
اد ثروت و جمع آوری مال، ازدي« می داد، اما  خود اوآرمانی جز» قناعت« 

  . در سرنداشت  » خريدن امالک و مستغالت 
اين مجتهد نه تنها از حکومت حرف ! حکومت آقا نجفی را به تهران فرستاد

. نداشت بلکه حکومت از او تبعيت می کرد» اقوام نامسلمان « بويژه به   شنوی
  ]II[) ٢(.در آزار يهوديان و زرتشتيان استاد بود

  
   :توضيحات و مآخذ

  
I -    سال  -نشريۀ بخارا  –مسعود ميرزا ظل السلطان « ابراهيم تيموری

    ۴٧٧ – ۴٨١صص  -١٣٩٠آبان -مهر  ٨٣شماره  -چهاردهم 
  ٤٩١ – ٤٩٦صص  -همانجا   – ٢
II -    کامل آن در  (  سايت خانم هما ناطق    - » روحانيت « خانم هما ناطق

  ) سايت هما ناطق
 
  ٢ – ٤صص   -»  در غصب« مقالۀ هماناطق   - ١
   ١٣- ١٦صص  - صص –همانجا   - ٢
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  فصل دهم

  
  »بازنگری آرای حامد الگار درباره روحانيان شيعه « 

 
)جنبش مشروطيت ايران  نقد و بررسی کتاب نقش روحانيت پيشرو در (  

  
رضا رمضان نرگسی، در دفاع از روحانيان شيعه همانند آقانجفى اصفهانى ،    

بازنگری « به ... و شيخ فضل هللا نورى و  ادآقا تبريزى مالّعلى کنى، ميرزا جو
نقد و بررسی کتاب نقش روحانيت (آرای حامد الگار درباره روحانيان شيعه 

که به شرح زير می آورم  پرداخته است » )»جنبش مشروطيت ايران  پيشرودر 
که توجيه کننده فساد و غارت روحانيت   پرسش ازآقای رمضان نرگسی اما 

ميرزا آقاجواد  ۀدربار الگارداورى و تحليل « با اشاره به اينکه  و اشدمی ب
بدليل ...و خمينی دمحمباقرشفتى،مالّعلى کنى وآقانجفى اصفهانى  ،سيّد تبريزى

 و بزعم » می دهداستفاده کرده در معرض ترديد قرارمى منابع خارجی  ازاينکه 
مباحث مى پردازد نمى بخش مهّمى از کتاب مذکور که به اين   « نرگسی که

آيا درنظام فعلی واليت  اين است که  !».تواند اعتبار الزم و کافى داشته باشد
نرا دردست آانيت شيعه رهبری حروشخص خمينی بنيانگذارآن ومطلقه فقيه که 

نظام گذشته گوی سبقت را ازجنايت، خيانت، غارت و فساد در ايران در  دارد
جعل تاريخی "ادامه می دهد ر درروش و منش به اين کاهمچنان و ربوده است 

     ! ؟است " غربی ی خارجی  و رسانه هایو منابع از کتاب ها
  

  مقّدمه
  

. نوشته هاى فراوانى درباره تاريخ معاصر ايران و تحليل حوادث آن وجود دارد
ها و تحقيقات، تضادهاى فراوانى به چشم مى خورد که حتّى  در ميان اين نوشته 

. به صورت ظاهرا مستند ارائه مى شود وارد، هر دو نوشته متضاد، در برخى م
دقيق باشد تا صّحت و  در اين جا وظيفه محقّق است که در انتخاب اسناد و منابع 

منصفانه  سقم اين نوشته ها را تشخيص داده بتواند تحقيق متعّصبانه را از تحقيق 
   . بازشناسد
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اعتبار و ارزش علمى است، تحقيقى مى  از آن جا که نوشته جانبدارانه، فاقد

استناد باشد که نويسنده بکوشد عقايد، سليقه ها و خواسته  تواند قابل عرضه و 
ويژه تحقيقاتى که مربوط به تاريخ و  هاى شخصى خود را بر آن تحميل نکند؛ به 

پژوهش هاى  سرنوشت ملّت باشد؛ بنابراين به نظر مى رسد در مرحله اّول از 
الزم است منابع مشهور آن مطالعه و تحقيق کامل شود تا ميزان قابل  تاريخى،
  . بودن آن جهت استناد و ارجاع، به دست آيد اعتماد 

در همين جهت کتاب نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت ايران، از 
علّت انتخاب . الگار، در نوشتار حاضر بررسى مى شود نويسنده معروف، حامد 

  : استکتاب، دو امر 
 
اين کتاب، حاوى مطالب و ارزيابى هاى نادرستى است که به اصالح نياز . ١ 

حتّى خود نويسنده در يک مصاحبه اختصاصى در سال  دارد؛ به طورى که 
تز دکترايش بوده و ترجمه فارسى  ، پس از اشاره به اين که کتاب مذکور ١٣۶١

است، مى  حال انتشار  آن چند سال پيش انتشار يافته و ترجمه روسى نيز در
  : گويد

کتابى است البتّه تا حدّى ناشيانه و اگر قرار بود آن را حاال بنويسم، بسيارى از 
  ) ١. (هايى که در آن هست، شايد اکنون تغيير مى دادم مطالب و ارزيابى 

امروزه اين کتاب از کتاب هاى مرجع مشروطه شناخته شده و محقّقان . ٢ 
در داورى و ) تأثير شخصيت علمى و مذهبى نويسنده تحت احتماالً (بسيارى 

حالى است که خود نويسنده  تحليل هاى خود به آن ارجاع مى دهند و اين در 
  . اذعان مى کند کتابش اتقان الزم را ندارد

  : يادآورى سه نکته درباره اين مقاله الزم است
شده، درباره الگار جوان مطالبى که در اين مقاله به حامد الگار نسبت داده . ١ 

پروفسور الگار امروز؛ يعنى بايد توّجه داشت که افکار و  صادق است، نه 
  . کتاب، تغيير کرده است ديدگاه هاى وى در مقابله با زمان نوشتن 

در مواردى که فقط شماره صفحه ذکر شده، منظور، کتاب نقش روحانيت . ٢ 
  . مشروطه است پيشرو در نهضت 

سعى شده به طور عمده کتاب مذکور ارزيابى شود؛ به مناسبت، از  هرچند. ٣ 
   . نيز استفاده شده است... ايران و انقالب اسالمى و ساير آثار وى مانند 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٨٩                                                                             ٩    ا

  

  

  

 زندگينامه و آثار نويسنده. أ
پروفسور حامد الگار؛ اصالتا انگليسى است و بر اثر مطالعاتى که درباره اسالم 

وى درباره ) ٢. (مشّرف شده است) بتّه مذهب اهل سنّتال(  کرده بود، به اين دين 
  : خود مى گويد فراگيرى زبان فارسى و ميزان تحصيالت 

خود را از آن جا ) ليسانس. (فارسى را بيش تر در دانشگاه کمبريج ياد گرفتم
يک سال که در دانشگاه تهران درس خواندم، به کمبريج  گرفتم و بعد از مدّت 

  )٣. (گرفتم خود را از همان جا برگشتم و دکتراى 
ميالدى در جايگاه استاد در دپارتمان مطالعات خاورميانه  ١٩۶۵الگار از سال 

کاليفرنيا استخدام شد و هم اکنون در آن جا فارسى، تاريخ و  در دانشگاه برکلى 
موضوع ايران و اسالم تحقيقات  وى درباره . فلسفه اسالمى تدريس مى کند

  . کرده استمتعدّدى منتشر 
در . او جنبش هاى اسالمى در ايران را با عالقه به مدّت چندين سال دنبال کرد

منتشر کرد، وضع ايران را تشخيص داده و انقالب  ١٩٧٢  مقاله اى که در سال 
پيش بينى کرده و با ] امريکا[دولت  را بسيار دقيق تر از همه مقامات سياسى 

  ) ۴. (فراست تحليل نمود
تاب هاى زيادى بسيارى را از عربى، ترکى و فارسى به زبان انگليسى دکتر، ک

جمله مى توان از کتاب هاى اسالم و انقالب و نوشته ها و  ترجمه کرده که از 
  )۵. (اعالميه هاى امام خمينى نام برد

  : مهم ترين آثار وى که به فارسى نيز ترجمه شده، عبارتند از
: دين و دولت در ايران(ش مشروطيت ايران نقش روحانيت پيشرو در جنب. ١ 

  ؛ )قاجار نقش علما در دوره 
  ايران و انقالب اسالمى؛ . ٢ 
  ميرزا ملکم خان؛ . ٣ 
  . شورش آقاخان محالتى و چند مقاله ديگر. ۴ 

  : مقاله هايى که از وى در نشريات داخلى به چاپ رسيده، عبارتند از
، ٣۴، ش »دين«نشريه کتاب ماه (ناسان عالّمه مجلسى از ديدگاه خاورش. ١ 

  ؛ )١٣٧٩مرداد 
  ؛ )١٣٧٩، پاييز ١۶کتاب نقد، سال چهارم، ش (گفتمان سياسى غرب واسالم . ٢ 
، ٣و  ٢نشريه معارف، دوره دهم، ش(امام موسى کاظم و اخبار اهل تصوف . ٣ 

  ؛ )١٣٧٢  مرداد و اسفند 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٩٠                                                                             ٩    ا

  

  

  

، ۵نشر دانش، سال دوم، ش ( بازتاب انقالب اسالمى در خارج: گفت و گو. ۴ 
  ؛ )١٣۶١  مرداد و شهريور 

کيهان فرهنگى، سال (بحث هاى ايدئولوژيک هدف هاى سياسى : گفت و گو. ۵ 
  ). ١٣٧۶خرداد و تير سال  ، ١٣٣چهاردهم، ش 

  : نويسنده خود درباره آثارش چنين مى گويد
به تاريخ مذهب  عالقه ام بيش تر به موضوع هاى مربوط) تز دکترا(بعد از آن 

کشورهاى همسايه ايران بوده و هست با يک استثنا و آن هم شرح  در ايران و 
چند کار کوچک هم در زمينه . ارمنى نوشتم حالى است که از ميرزا ملکم خان 

طريقت نقشبنديه کار نسبتا  تاريخ تصّوف انجام دادم؛ به خصوص درباره تاريخ 
شده  مت کوچکى از آن تا به حال چاپ مفّصلى به دست گرفته ام که فقط قس

در واقع من مشغول تدوين آن مطالب بودم که انقالب اسالمى در ايران . است
توّجهم به مسائل ايران و به خصوص روحانيت در ايران  شروع شد و مجدّدا 

سياسى ـ مذهبى در پشتيبانى از  معطوف شد و صرف نظر از فعّاليت هاى 
هم نوشته  ز کشور، تا به حال چند مقاله نسبتا کوچک انقالب اسالمى در خارج ا

عالوه بر . ام و مجموعه اى از آثار امام خمينى هم به انگليسى ترجمه کرده ام
. اى از آثار مرحوم دکتر شريعتى را هم به انگليسى ترجمه کرده ام آن، مجموعه 

ب معروف انتشار نيافته، ترجمه کتا) ١٣۶١  تا تاريخ شهريور (کارى که هنوز 
در ) سپتامبر(همين ماه  مرصاد العباد، از نجم الدين رازى است که اميدوارم 

  )۶. (آمريکا چاپ شود
 گزارشى کوتاه از کتاب نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت ايران. ب

عنوان کتاب در نسخه ترجمه شده، نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت 
اين عنوان، با خّط ريز، عنوان اصلى کتاب را  بعد از ذکر مترجم . ايران است

  . نقش علما در دوره قاجار : دين و دولت در ايران: ذکر کرده است
 وجودنداشته،ومترجم به صالح)نسخه التين(عنوان اّولى درنسخه اصلى کتاب 

را براى کتاب انتخاب کرده است و ظاهراً با نويسنده کتاب  ديد خود، اين عنوان 
گرفته؛ گرچه به نظرمى رسد عنوان اصلى  يرنام کتاب توافق صورت درباره تغي

به نقش روحانيان در  کتاب، ازاين جهت که نه صرفا به مشروطيت، بلکه 
  . باشد تحّوالت سياسىـ اجتماعى ايران درطول دوره قاجارمى پردازد، مناسب تر 
کومت الگار در فصل اّول به ذکر نگرش عالمان درباره قدرت، سياست و ح

وجوب مخالفت . ١: در نظر وى بر دو پايه استوار است هاى موجود پرداخته که 
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وى تا پايان کتاب ). ۶ص (سياسى  عدم تمايل به دخالت در امور . ٢با حاکميّت؛ 
همکارى با دولت  مى کوشد جنبش ها و تحّوالتى را که عالمان در جهت تقابل يا 

  . ل نظرى ارائه دهددر آن نقش داشته اند، در قالب همين مد
در فصل هاى دوم تا هفتم، به خاندان قاجاراززمان آقامحّمدخان تا ناصرالدين 

رابطه عالمان با سالطين قاجار پرداخته، واقعه قتل گريبايدف  شاه ونيزچگونگى 
الگار، دوره پادشاهى . حکومت و مردم مى داند را سر آغاز برخورد آشکار بين 

  . با حکومت بيان مى کند ضه و کشمکش مستقيم عالمان محّمدشاه را آغاز معار
در فصل هشتم به دو فرقه بابيّت و بهائيّت مى پردازد و مخالفت عالمان با اين 

ديندارى و دفاع از مذهب تشيّع، بلکه فقط به سبب حفظ  دو فرقه را نه از سر 
  ). ٢٠۴ص (  مقام و موقعيت خودشان ارزيابى مى کند 

م تا يازدهم، در مورد اصالحات در حکومت و اصالح گرايان در فصل هاى نه
از نظر الگار، اصالحات را عباس ميرزا، وليعهد . پردازد معروف به بحث مى 
اميرکبير، حسين خان سپهساالر، ميرزا  وى ). ١٠٨ص . (فتحعلى شاه آغاز کرد

اف گرايانى که اهد ملکم خان ارمنى و سيد جمال الدين اسدآبادى را اصالح 
در عين حال، معترف است . مشابهى دنبال مى کردند، معّرفى مى کند

اصالحات سپهساالر، به صراحت ريشه اروپايى داشت و اين اقدام ها، گرچه  که 
برخالف سليقه عالمان بوده و زمينه سنّتى مناسبات ميان دولت  تقويت دولت بود، 

  ). ٢۴٠ص (  و آنان را دستخوش آشفتگى مى کرد 
کم را بابى مذهب و موءّسس فراموش خانه مى داند که مى کوشيد از او مل

مردان برجسته را تشکيل دهد و به وسيله آن ها طرح  طريق آن، هسته اى از 
سياسى و اقتصادى کشور طبق نمونه  هاى اصالحى را در جهت تجديد سازمان 

  ). ٢۶١ص (اروپايى ارائه واجرا کند 
ن اسدآبادى را ميان مذهب تشيّع و تسنّن به صورت الگار، گرايش سيّد جمال الدي

با تکيه بر نطق سيد جمال در استانبول، اعتقاد او به نبّوت  مردّد رها مى کند و 
  ). ٢٧١ص (آورد  را در حدّ اعتقاد به يک صنعت، پايين مى 

پس از آن که در فصل دوازدهم درباره مسأله تنباکو بحث مى کند، در فصل 
با امين الدوله و امين السلطان مى پردازد و در ادامه در  ت عالمان بعد، به مخالف

هيجان عمومى : او معتقد است. آورد فصل چهارده، به تحليل مشروطه روى مى 
کشمکش ميان  حاصل يک قرن اختالف و «که به نهضت مشروطيت انجاميد، 

  ).٣۵۵ص (» دولت و علما بود
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  بررسى منابع مورد استفاده نويسنده . ج
  : نويسنده درباره منابع فارسى مورد استفاده در کتاب خود مى نويسد

تاريخ بيدارى ايرانيان، مأخذ بسيار مهّمى براى مشروطيت ايران است و به 
از اسناد معاصر را ارائه مى دهد؛ همچنين احمد  تفصيل، برگزيده وسيعى 

شروطه به خوبى از دوران م کسروى در کتاب تاريخ مشروطه ايران، گزارش 
فاضالنه آن  و کتاب فريدون آدميت به سبب سبک روشن و ... دست داده است
دو کتاب از ابراهيم تيمورى درباره امتيازات بيگانه در ايران؛ . توصيه مى شود

تنباکو يا اولين مقاومت منفى در ايران، و کتاب عصر بى خبرى يا تاريخ  تحريم 
  ). ١٣ص (دهنده است  امتيازات در ايران آگاهى 

با توّجه به مطالب پيشين و نيز منابعى که در کتاب مورد ارجاع قرار گرفته، به 
نويسنده از ميان منابع داخلى، بيش تر به منابع دست دوم که  نظر مى رسد 

و از بعضى منابع دست اّول غير  گرايش سکوالر دارند، ارجاع داده است 
ماجراى قيام  رباليى که شاهد عينى سکوالر مانند تاريخ دخانيه اثر شيخ حسن ک

  . تنباکو و در جرگه عالمان بوده، هيچ استفاده اى نکرده است
از سوى ديگر، استفاده گسترده او از منابع التين و اسناد و نوشته هاى 

گزارش ازفعّاليت هاى سياسى ـ اجتماعى عالمان بزرگ،  مستشرقان، به ويژه در
و فتاوى ضدّ استعمارى متعدّد عالمان  ل فعّاليت ها قابل تأّمل است؛ چرا که به دلي

روس، حکم تحريم  شيعه مانند فتواى جهاد آنان ضدّ روس در جنگ دوم ايران و 
و  موضعگيرى علمى وعملى اتباع کشورهاى روسيه ...تنباکو، لغوامتيازرويتر و

وده انگلستان به ويژه مأموران رسمى اين دولت ها در برابر عالمان، خصمانه ب
اساس، در نوشته هايشان، مطالب و داورى هاى تند و نابجايى  است؛ بر همين 

در خصوص . عظام آن دوره ايراد کرده اند را به عالمان طراز اّول و مراجع 
يکى از (ابوطالب خان  ميزان صّحت نوشته هاى مستشرقان انگليسى، ميرزا 

) قان مراوده داشتهآگاهان و از کسانى که از نزديک با سيّاحان و مستشر
  : سفرنامه خود مى نويسد در 

آن ها در شناخت حدّ علوم و زباِن غير، در خطا هستند؛ يعنى به مجّرد دانستن 
زباندان هر زبان و به دانستن چند مسأله، صاحب آن علم مى  چند لفظ، خود را 

 طريق چهاپه، نشر آن مزخرفات مى دانند و کتاب ها در آن تأليف کرده، به 
تحصيل زبان آن ها  که ) ٧(»فرانسه و گريک«اين معنا مرا به گواهى . نمايند

در انگليس مروج است، معلوم شده و از تصّرفات و تحصيلى که در فارسى 
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کنند، به يقين پيوسته، و ساير قوم، اکثر به حسن ظن که از صفات ايشان  مى 
دانسته، آن کتب را  ايشان را در اين دعوى صادق است و اجنبيت با آن زبان، 

ديگران و هر ) و شرع(رسوم  همچنين قلّت غور ايشان در محاسن .... مى خرند
بوده  چيز خود را بى عيب و صواب دانستن؛ اگر چه درحقيقت بر خالف آن 

  ) ٨. (باشد
يکى از محقّقان معاصر نيز درباره لزوم بررسى و نقد تمام آثار مستشرقانى که 

  : کرده اند، چنين مى نويسد درباره ايران تحقيق 
به تاريخ ايران گاه با اتّکا به ارزش ها و تحّوالت جامعه که در غرب ]اينان [ 

نگرند و تحّول تاريخى را در بستر تمدّنى و فرهنگى به  شکل گرفته است، مى 
به همين سبب نيز نمى توانند عالقه  ؛ ...گونه اى به هم پيوسته در نظر نمى گيرند

انقالب  ى ايرانيان رابه پيشرفت وترقّى کشور ايران به هنگام و دلبستگ
درخصوص افکاربسيارى ازموّرخان شرق شناس، ....مشروطيت درست بسنجند

اکثر شرق شناسان، فاقد يک ....ارزيابى ها وسنجش هايى ضرورت دارد چنين 
 آن ها رويدادها را برمى شمرندو به نتيجه. مى باشند نظريه منسجم اجتماعى 

  )٩. (شرق شناسان مى کنند اين کارى است که اغلب . گيرى دست مى زنند
با توّجه به اين مطالب، و اين که الگار در داورى و تحليل خود درباره عالمان 

شيرازى، ميرزا آقاجواد تبريزى، سيّد دمحمباقر شفتى،  بزرگى چون ميرزاى 
) ١٠(ده کرده است،خارجى استفا مالّعلى کنى وآقانجفى اصفهانى ازمنابع 

بخش مهّمى از  تحقيقات الگار در اين زمينه، در معرض ترديد قرارمى گيرد و 
کتاب مذکور که به اين مباحث مى پردازد نمى تواند اعتبار الزم و کافى داشته 

   . باشد
 
  دخالت دادن عقايد شخصى در تحقيق و عدم رعايت اصل بى طرفى . د

اين است که محقّق، عقايد و پيش فرض هاى يکى از شرط هاى اّوليه تحقيق 
حال بايد ديد در کتاب مذکور، اين اصل تا چه . ندهد خود را در تحقيق دخالت 

  . حد رعايت شده است
  
 نظر نويسنده درباره تشيّع. ١ 

همان طور که پيش تر اشاره شد، نويسنده هنگام تأليف کتاب، سنّى مذهب بوده 
شيعه ذکر مى کند، نشان دهنده آن است که در خصوص  مطالبى که وى . است
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نمونه هايى . تحقيقاتش دخالت داده است گرايش خود به مذهب اهل سنّت را در 
  : در اين جهت ذکر مى شود

در آغاز بيش از آن که از روى عقيده باشد، ظاهرى بود ) شيعه گرى(ـ اين ادّعا 
  ). ٣٨ص (تسنّن را موقوف گرداند  و هدفش اين بود که 

ـ در حالى که غزالى در ايجاد نوعى تأليف بين طريقت و شريعت در تسنّن تا 
گرايى تصّوف، با اين امر که علم لدنّى در انحصار  حدّى کامياب شد، باطن 

هاديان حقيقت محسوب مى شوند  امامان باشد، به منازعه برخاست؛ تنها امامان 
  ). ۵٢ص(
و تسنّن و آزار پيروان اين دو فرقه دف منفى مذهب شيعه، جدال عليه تصّوف هـ

منفى فعّاليت علما، بر سى سال آخر دوره صفوى حکمفرما  اين جنبه هاى . بود
تشريح اصول مذهب شيعه، سپس در  مشغله ذهنى علماى دوران صفوى، . بود

  ). ١١)(۴٠ص (  درجه اّول جلوگيرى از تسنّن، آن گاه جلوگيرى از تصّوف بود 
بيان اسالمى با نشان ويژه تجدّد در ايران از لحاظ کميت و ـ رواج انديشه و 

کشورهاى تازى زبان يا شبه قاره هند و پاکستان بوده  اهميّت، حتّى کم تر از 
يا محصول ادبى باسيّد قطب يا  است؛ به عنوان مثال، مردى که ازلحاظ نفوذ 

توان تا اندازه  مى اين امررا .محّمداقبال درخور مقايسه باشد، درايران پديد نيامده
اى نتيجه گوشه گيرى ايران از جريان هاى معنوى ديگر بخش هاى دنياى اسالم 

سبب شيعه بودن مردم آن دانست و تا اندازه اى نيز نتيجه طبيعت تشيّع که در  به 
باطن گرا است و با طوفان هاى دگرگونى هاى تاريخى که  سرشت، يک کيش 

  )١٢. (همراه آورده، ناسازگار است را به  در جاهاى ديگر، موج تجدّدخواهى
اين در حالى است که وقتى از حسادت عالمان سنّى دربار عثمانى به سيّد جمال 

مى آيد، نويسنده از شيخ االسالم و ساير عالمان سنّى  الدين بحث به ميان 
  ). ٢٧١ص (استانبول دفاع مى کند 

ن خان سپهساالر را رد مى کند، همچنين وقتى الگار، احتکار غلّه به وسيله حسي
  : دليل او اين است

اعتراف کرده که ... اعتمادالسلطنه به رغم خصومتى که با سپهساالر داشت،
  ). ٢۴٣ص ( را تجديد کرده است  » عدل عمر«سپهساالر 

الگار نتيجه مى گيرد که پس، سپهساالر همانند عمر، مرد درست و عادلى بوده 
  . است

ين امر حکايت دارد که پيش داورى مذهبى او، مانع از داورى اين مطلب، از ا
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او غافل از اين نکته بوده که عمر ميان شيعيان . شده است درست و ديدن حقيقت 
عدل «را عادل نمى داند و اصطالح  جايگاه خوبى ندارد و اصوالً شيعه، عمر 

  ) ١٣. (کنايه از ستم مضاعف او است» عمر
 رابر صفويهموضع نويسنده در ب. ٢ 

ازآن جاکه اقتدار تشيّع با روى کارآمدن صفويه آغازشد، باتوّجه به موضع منفى 
هاى نويسنده دربرابرصفويه منفى  موضعگيرى نويسنده دربرابرمذهب تشيّع،

  :  است
، ضمن تحليل وقايع دوران نادرشاه، از عمل شاه اسماعيل در ۴٣درصفحه . ١ 

، به صورت بدعت نام برده که احتماالً نادر تشيّع در ايران رسمى کردن مذهب 
دهد، و در واقع، هدف اصلى وى،  شاه بر ذّمه خود مى دانسته که آن را تغيير 

  . برانداختن مذهب تشيّع از ايران بوده است
  ). ٣٧ص (از سلسله صفوى با عنوان نخستين خاندان شيعى نام مى برد . ٢ 
  : مى نويسد ٣٨در صفحه . ٣ 

حکومت صفويه، حکمران، نماينده امام غايب محسوب مى شد؛ حتّى  در دوران
به ) شاه اسماعيل(او.امامان را به حکمران اسناد دهند مى خواستند صفات 

  . باالتر مى دانست روايت اشعارش، مقام خود را از امام هم 
بهبهانى را بر تصّوف ] عالّمه وحيد[تکيه بر اين جمله سکارسيا که حمالت . ۴ 

و تعقيب سنّيان به وسيله شاه اسماعيل مقايسه کرده است  اخباريان با شکنجه و 
  ). ۵٧ص (
  : کتاب ايران و انقالب اسالمى مى نويسد ١٩و١٨در صفحات . ۵ 

بنيانگذارى دولت صفويه در ايران از بسيارى جهات، شبيه تهاجم اقوام چادر 
مغول ها به ايران حمله کشور بوده است؛ همان گونه که  به اين ) مغول(نشين 

تفاوت که مغول ها از شرق حمله  آورده و اعمال حکومت کردند؛ تنها با اين 
ايران  چادر نشينان ترک، صفويان را به سلطنت . آوردند و اينان از غرب

رساندند و اينان تصميم گرفتند تا اکثريت مردم ايران را حتّى اگر ناگزير از به 
براى بار دوم، ايران مورد .... تب تشيّع برگردانندشوند، به مک کارگيرى زور 

آن برهه از زمان، فقهاى شيعى عرب، از  هجوم عناصر خارجى واقع شد و در 
واقع در شبه جزيره  مراکز سنّتى تشيّع در جهان عرب نظير بحرين و العشا 

  . عربستان و جبل عامل واقع در بخش جنوبى سوريه به ايران دعوت شدند
  : يگر مى نويسددر جاى د
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شايد .... از زمان صفويه به بعد، وجود علماى شيعه معنا و مفهوم پيدا کرد
دولت شيعه، فى نفسه تناقض آميز است؛ زيرا که تشيّع،  برخى تصّور کنند که 

ايجاب مى کند؛ پيروانى که اغلب تمايلى  ماهيتا طورى است که پيروان اندک را 
و در عين حال تسليم  و با قدرت بالفعل مخالف  به دخالت در امور سياسى ندارند

  ). ١٠ص (ناپذيرند 
آيا مقايسه صفويه به مغول، مقايسه درستى است؟ حاکميت مغول چيزى جز 

و مدارس علميه پيامدى نداشت؛ در حالى که با شروع  ويرانى و نابودى مراکز 
رسيد و صنعتى به باالترين حدّ خود  حاکميت صفويه، رونق مراکز علمى و 

شهرى را ويران  صفويه، کدام . عظمت از دست رفته کشور به آن بازگشت
  ساخته يا به آتش کشيده و مردم آن را قتل عام کرده است؟ 

اگر وجود . از سوى ديگردر جمله هاى وى، تناقض آشکارى به چشم مى خورد
  : يسدزمان صفويه معنا و مفهوم يافت، پس چگونه الگار مى نو عالمان شيعه از 

در آن برهه اززمان، فقهاى شيعى عرب از مراکز سنّتى تشيع درجهان عرب 
واقع در شبه جزيره عربستان و جبل عامل واقع در بخش  نظير بحرين والعشا 

  )١۴. (جنوبى سوريه به ايران دعوت شدند
اگر عالم شيعى وجود نداشت، افرادى که دعوت شدند، چه کسانى بودند؟ ممکن 

مقصود نويسنده اين است که در ايران، وجود عالمان شيعه از  ود که است گفته ش
گرچه در ظاهر موّجه به نظر مى رسد، وى  اين مطلب . زمان صفويه معنا يافت

  . مقيّد نکرد» ايران«سخن خود را به 
آيا : درباره اين که صفويه، نخستين خاندان شيعه در ايران بودند، بايد گفت

زمان امام صادق عليه السالم براى امامان، خمس مى  از اشعريون و قميين که 
 شيعه نبودند؟) هجرى در قرن چهارم (فرستادند و خاندان آل بويه 

درباره شاه اسماعيل نيز اگر مقام خود را از امام باالتر مى دانست، ديگر نمى 
امامى باشد؛ زيرا شيعه معتقد است که مقام امام، مقام  توانست شيعه دوازده 

تعداد و اسامى آن ها را شخص  الهى، غير اکتسابى و فوق بشرى است، و ا
   . پيامبر صلى هللا عليه و آله وسلم مشّخص کرده

  
 نظر نويسنده درباره عالمان تشيّع. هـ

موضع نويسنده در برابر عالمان شيعه، بسيار زيرکانه است؛ چرا که از يک سو 
، و نقش اصلى ايشان را مبارزه )١٧۵و١٧۴ص (مى پردازد  به تمجيد از آن ها 
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بقاى «، )٢٨۵ص (تدريجى بيگانه ذکر کرده  با ظلم دولتى و مخالفت با رخنه 
ملّت شيعى که علما  ايران را به عنوان يک ملّت، با بقاى آن به عنوان يک 

، معادل مى داند و در ماجراى قتل )١٣٠ص (» نماينده واقعى مردمند
آن ماجرا، مانند مقابله اى ميان مردم و حکومت «اظهار مى دارد که  گريبايدف 

آن علما مانند الهام دهندگان و رهبران احساسات  تجلّى مى کند؛ مقابله اى که در 
   ). ١۴٣ص (  » عمومى و مدافعان شريعت ملّى عمل مى کنند

مطالب کتاب، . از طرف ديگر، انواع مطالب ناروا را به آن ها نسبت مى دهد
اّما با ) ١۵(ابتدا به نظر مى آيد نويسنده مدافع عالمان است؛  که  به گونه اى است

   . مطلب روشن مى شود دقّت و تعّمق در مطالب آن، خالف اين 
از آن جا که عمده مطالب کتاب، درباره نقش عالمان است، ديدگاه الگار درباره 

   . جداگانه بررسى مى شود عالمان طراز اّول، 
 
 آقانجفى اصفهانى. ١ 

برخى از علما به خصوص آنان که «، با ذکر اين مطلب که ٢۴الگار در صفحه 
، به نقل از »نداشتند، به نفع خودشان به تجارت مى پرداختند چندان مقام شامخى 

  : يک منبع خارجى مى نويسد
معروف است که برخى از آنان به رغم تحريم صريح ربا در قرآن، با بهره 

  . ول قرض مى دادندپنجاه، پ صدى چهل تا صدى 
نويسنده، در ادامه مطالب خود، روشن مى کند که منظور او از برخى عالمانى 

نداشتند، آقانجفى اصفهانى، از بزرگ ترين عالمان شيعه  که چندان مقام شامخى 
  : کنسول انگليس مى نويسد آقاى الگار با تأييد خبر . عصر خود است

دى االقتضاء پول پرستى و عقيده فروشى بر اين امر نشان مى دهد که ل] بله، [ 
، آقانجفى متّهم به احتکار اجناس جهت ٣٠۶در صفحه  . است دين غلبه مى کرده 

الگار، تالش هاى آقانجفى را در  آقاى . به دست آوردن سود شخصى مى شود
  : نويسد جهت اغراض و منافع شخصى جلوه مى دهد؛ بر همين اساس مى 

آقانجفى، جانانه انتقام پدر را گرفت و براى خود دستگاه محّمدتقى معروف به 
. از قدرت حاکم دست کمى داشت]به زحمت[=اشکال  قدرتى بنياد نهاد که به 

  ). ٢۵٢ص(کار مى برد  بيش تر قدرت خود را در راه نفع شخصى به 
نويسنده در ادامه اين داورى، مبارزه آقانجفى بر ضدّ حاکمان جور را در همين 

  : توجيه مى کندجهت 
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بنابراين علماى اياالت نه فقط از بى دينى شاه قاجار آگاه بودند، بلکه با افرادى 
همان اياالت بودند، سروکار داشتند و همين ] حاکم[که ) السلطان ظل (نظير او 

به عنوان مدافعان ) ١۶(رغم فساد بعضى شان امر به علما امکان مى داد که به 
  ). ٢۵٣ص (د مذهب، دست به کار شون

خوشبينانه ترين توجيه سخنان پيشين، اين است که الگار در زمان تأليف کتاب، 
و با فرهنگ، افکار و اجتماعات مسلمانان، چندان آشنايى  تازه مسلمان شده بود 

جزو بدترين اعمال، و پايگاه  نداشت؛ چرا که رباخوارى ميان مسلمانان، 
بودند، بسيار  که مردم به مراتب متديّن تر اجتماعى رباخواران، در صد سال قبل 

پايين بوده است؛ به گونه اى که اينان منفورترين اشخاص نزد عموم بودند؛ اّما 
ديگر، با رجوع به تاريخ، مى بينيم که آقانجفى اصفهانى چنان پايگاه  از سوى 

عظيمى دارد که وقتى پيش از ميرزاى شيرازى به  اجتماعى و محبوبيت مردمى 
اصفهان، از خريد، فروش و استعمال  ريم توتون و تنباکو فتوا مى دهد، مردم تح

   ) ١٧. (اين مادّه خوددارى مى کنند
 

  : درباره ميزان محبوبيت وى ميان مردم آمده است
در ايامى قبل ازوفات که مريض بودند، شب هاى جمعه دسته هاى زنجيرزنى به 

مملو از مردمى مى شد که با چشمان آمدند و محلّه هاى اطراف  درب خانه مى 
  . مردم واقعا شيفته و شيواى ايشان بودند . گريان، نگران حال ايشان بودند

پس از وفات، دسته هاى گوناگون از خود شهر و خارج تشکيل شد و بازارها را 
لوازم تعزيه از سينه زنى و زنجيرزنى، به اطراف منزل ايشان  تعطيل کردند وبا 

نوشته شده دو يا سه نفر از زخم قمه خود را  ) تاريخ اصفهان(تّى درح. مى آمدند
درباره عزادارى در   ١٣٣٢روزنامه حبل المتين در تاريخ دوم شوال . کشتند

  : فوت آن جناب مى نويسد
وششمين روز وفات مرحوم  ١٣٣٢امروز که روز جمعه، شانزدهم شهر شعبان 

نى است، در اين شش روز، شهر و توابع دمحم تقى نجفى اصفها آيت هللا حاج شيخ 
سياه بسته، مسجد و ميدان جنب آن در اين چند  تمام شهر را . يکپارچه ماتم است

نمانده؛ به طورى عزادارى  و نوحه گر خالى ....روز از دسته زن و سينه زن و
عزادارى ها،  نمودند که هيچ گاه احدى مثل آن را نديده و نشنيده بود؛ ولى سرآمد

دارى دويست نفر از اطفال يتيم بود که آن مرحوم از آن ها پرستارى نموده عزا
  )١٨(  . بودند
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از جمله کنسول ) (١٩(با اين همه، نويسنده با استفاده از گفته هاى چند صليبى
   .ناروايى را به وى نسبت داده است مطالب ) انگليس

  
   )٢٠(آيت هللا مالّعلى کنى. ٢ 

تا زمان ] آيت هللا مالّعلى کنى: [جليل کرده، مى نويسدالگار در ابتدا از وى ت
قدرت مندترين عالم پايتخت بود و عنوان رئيس ) ١٣٠۶  محرم  ٢٧(مرگش 

جمالت بعدى خود مى کوشد تا به  ؛ اّما در )٢۴١ص (المجتهدين را يافته بود 
 اين جهت، به گونه اى مقام معنوى و علمى او را مورد سئوال قرار دهد، و در 

  : نقل از بنجامين مسيحى مى نويسد
اّما قدرتش منحصرا بر اساس اجتهاد نبود؛ ظاهرا با برخى از شاهزادگان قاجار 

برادرناصرالدين شاه وفرهادميرزا  عباس ميرزاملک آرا على الخصوص 
مناسباتش با دربار، بى شک در .... است معتمدالدوله، مناسبات نزديکى داشته 

   ). ٢۴٢ص (اثرگذاشت  که عليه امتياز رويتردرگرفته بود، نقش او، در هيجانى 
 

   :در جاى ديگر مى نويسد
در پايتخت، مالّعلى کنى، هنوز رئيس المجتهدين بود و ظاهرا با مقامات دنيوى 

بود؛ بنابراين با وساطت سيّد باقر جمارانى، ناظم العلما، همه  عمالً سازش کرده 
براى قضاوت، به محکمه او ارجاع مى شد  دعاوى شرعى مربوط به حکوت از 

  ). ٢۵١ص (
  : در اين جا دو نکته اهميّت دارد

از يک طرف خودش » ظاهراً «در جمله هاى پيشين، دکتر خواسته با کلمه . ١ 
احتمالى مصون نگاه دارد و از طرف ديگر در ذهن مخاطب  را از انتقادهاى 

  . بدبينى از او ايجاد نکند
او . کتاب منافات دارد ٢٠ش گفته، با عبارات دکتر در صفحه جمله هاى پي. ٢ 

  : در آن جا مى نويسد
از آن جا که امر دادرسى معموالً براى مجتهد درآمدى نداشت و گاه متضّمن 

  . در هنگام ضرورت محض به آن نمى پرداختند هزينه اى هم بود، جز 
:... دهد، مى نويسدنويسنده براى اين که ساده زيستى اورا مورد سؤال قرار

خود نشان مى داد تا به ذهن خواننده چنين القا کند که او  نوعى سادگى بدوى از
در . تظاهر به ساده زيستى مى کرد ساده زيست نبود؛ بلکه براى عوام فريبى، 
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  : ادامه مى نويسد
سالى يک بار روسپيان تهران را از شهر تبعيد مى کرد تا رئيس نظميه و نايب 

پايتخت، بتوانند از آن ها پول اخاذى کنند و بعد، مخفيانه به آن ها  حاکم  السلطنه
  ). ٢۵١ص ... (بازگردند اجازه دهند که به سر کار خودشان 

ازاين عبارت چنين استفاده مى شود که نوعى همکارى ميان مالّعلى کنى و 
  . پايتخت وجود داشته است رئيس نظميه و حاکم 

شايد : يحى به ثروت بسيار او اشاره کرده، مى نويسدبه نقل از بنجامين مس
داشته است  ١٢٨٨نتيجه نقشى بوده است که در قحطى  تحصيل اين ثروت ها در 

  ) ٢۴٣و٢۴٢ص (
  : مى نويسد)  atrpyet  (به نقل از يکى ديگر از نويسندگان خارجى  ٢۴در صفحه 

آيت [مالّعلى کنى و  حاجى] آيت هللا[در نيمه دوم قرن نوزدهم، علمايى مانند 
  . به احتکار غله دست زدند) بزرگ(تبريزى  ميرزا آقاجواد ] هللا

نقل مى کند و ) ٢١(اتّهام احتکار به مرحوم کنى را از قول حسين خان سپهساالر
که موّرخان ازدرگيرى و ميرزا حسين خان سپهساالر گزارش  اين درحالى است 

رت عظما برگزيده شد، به دنبال انعقاد صدا زمانى که سپهساالر به . داده اند
اى به ناصرالدين شاه،  قرارداد رويتربه وسيله او، آيت هللا مالّعلى کنى، درنامه 

  : به انتقاد از سپهساالر پرداخت
عالمت زوال و انقراض يک سلطنت و کشور و بدبختى و اضمحالل ملّت و ...  

ه مقامات عاليه برسند و پُست است که افراد نااليق و پَست ب مردم مملکت اين 
اليق نمرده اند که چنين فردى بر مسند  اشخاص . هاى حّساس را اشغال کنند

  )٢٢. (وزارت متّکى شود
سرانجام، مرحوم کنى موفّق شد شاه را به عزل سپهساالر ازصدارت عظما 

به سابقه خصومت بين اين دو، آيا نامه حسين خان  حال با توّجه . متقاعد کند
وسيله مالّعلى کنى مى تواند  هساالر به ناصرالدين شاه درباره احتکار غلّه به سپ

  مدرک محکمى ضدّ وى باشد؟ 
جالب اين جا است الگار، سخن اعتمادالسلطنه که شخص سپهساالر را در 

اعتماد «مصنوعى دخيل مى داند، رد مى کند که احتماالً  احتکارو ايجاد قحطى 
ص (» خصومت داشته است هساالردشمنى والسلطنه با حسين خان سپ

   ). ٢۴٣و٢۴٢
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  آيت هللا ميرزا جوادآقا تبريزى . ٣ 
پيش از آن که به نظر آقاى الگار درباره وى بپردازيم، الزم است يادآور شويم 

درباره نفوذ و سلطه استعمار بر ايران اسالمى به شدّت  که حاجى ميزا جوادآقا 
چشمگير و مؤثّرى است که وى در برهم  ر، نقش نمونه بارز اين ام. حّساس بود

عنوان يکى از  زدن بساط کمپانى رژى ايفا کرد؛ چنان که تاريخ از او با 
به طورى که پيش ازفسخ ) ٢٣(پرچمداران مهّم نهضت تحريم ياد مى کند؛ 

رژى و حتّى قبل از آغاز به کار اين کمپانى، بر اثر موضعگيرى هاى  قرارداد 
. »العجاله آذربايجان را از اين تکليف معاف دارند على «شد که  جدّى وى قرار

استعمار، هر نوع افترايى را  با اين وصف، طبيعى است که سياستمداران ) ٢۴(
  : نويسد جناب الگار با استناد به قول همين نويسندگان غربى مى . به وى ببندند

مدّتى توطئه اى را ابوت، کنسول انگليس در تبريز گزارش مى دهد که ميرزا، 
اعالحضرت طرح مى کرده و مانعى جدّى در راه حفظ نظم عمومى  عليه قدرت 

محلّى پديد آورده که کوشش هاى هيأت  بوده و در تبريز، نوعى حکومت 
). ١۵٣ص (برد  مرکزى را در ادامه حکومت اعالحضرت کامالً از ميان مى 

ى، غلّه احتکار مى کرده براى ايجاد قحطى مصنوعى و کسب سود مادّ [ايشان [
آيت هللا ميرزا جواد تبريزى بزرگ، ثروت بى ).  atrpyet  نقل از ٢۴٣ص (  است 

هزار تومان تخمين  ١۶بعضى ها ثروت شخصى او را تا . حساب اندوخته بود
نقل  ٢۵٣ص (دهکده داشته است  زده اند و بعضى ديگر گفته اند که دويست 

مى کرد که  رت اقتصادى استوارى که داشت، تهديد بر اساس قد).   atrpyet   از 
 ١٨٨۶او امير نظام را در اوايل .... تمام قدرت ادارى شهر را فلج خواهد کرد

تبريز تبعيد کرد؛ زيرا امير نظام، وليعهد را به پوشيدن لباس اروپايى  موقّتا از 
ابوت  ميرزا آقاجواد، تبعيد شد و). نقل ديوالفوا  ٢۵٣ص (ترغيب کرده بود 

تنى از لوطيان و عجوزکان  در عزيمت او، فقط چند : مى گويد) کنسول انگليس(
  ). ٢۵٣ص (ماتم گرفتند 

   . داورى در باره اين مطالب و نسبت ها را به خوانندگان وامى گذاريم
 
 آيت هللا ميرزاى شيرازى بزرگ و مسأله تنباکو. ۴ 

ايستادگى و هيجان عالمان  نويسنده، درباره علّت صدور حکم تحريم تنباکو و
  : چنين تحليل مى کند ضدّ قرارداد انحصار، 

اگر قرار بود اجانب به اين اندازه نفوذ پيدا کنند، ديرى نمى گذشت که قلمروشان 
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اقتصادى و تجارى مى شد، بلکه تمام زمينه هاى فعّاليت  نه تنها شامل امور 
واگذارى .... دربر مى گرفت هم) معارف از قبيل امور قضايى و (روحانيان را 

آن را يک جامعه ملّى  امور اقتصادى ملّت به بيگانگان، وجود ايران را که ُعلما 
مذهبى زير رهبرى خودشان مى دانستند، به خطر مى انداخت  -
  ). ٢٩١و٢٩٠  ص (

الگار در واقع با وانمود کردن اين امر که عالمان براى رياست خودشان نگران 
از سوى ديگر، . قيام ضدّ استعمارى آنان را تحريف مى کند ه اى بودند، به گون

تحريم به ميرزاى شيرازى، ترديد ايجاد  نويسنده مى کوشد در مورد انتساب حکم 
  : در همين جهت مى نويسد. کند

به ميرزا حسن ) ١٨٩١دسامبرـ نوامبر ( ١٣٠٩ميرزاى شيرازى درربيع الثانى 
در . نيابت ازجانب او،در مبارزه انحصار اقدام کندنوشت که به  آشتيانى نامه اى 

  ). ٢٩۴ص ... (صادر شد که استفاده از تنباکو اوايل دسامبر، در تهران فتوايى 
نويسنده مى کوشد به گونه اى، خواننده را درباره حکم ميرزاى شيرازى به 

توا مطالب مذکور چنين به دست مى آيد که تاريخ صدور ف ترديد افکند؛ زيرا از 
آشتيانى رسيده و بعد آيت هللا آشتيانى  زمانى بود که نامه کذايى به دست آيت هللا 

  . از طرف خودش چنين فتوايى را صادر کرده است
  : الگار در ادامه مى نويسد

براى آن که اثر فتوا به کمال برسد، بنا به سليقه مردم، آن را به ميرزا حسن 
و تنها مرجع تقليد بود و مى توانست همه بودند؛ زيرا ا شيرازى نسبت داده 

حال، معلوم نبود که فتوا به قلم ميرزاى  در عين .... مؤمنان را به اطاعت وا دارد
  ). ٢٩۵  ص (شيرازى نوشته شده است يا ديگران به نام او نوشته اند 

براى آن که هم عدالت ميرزاى آشتيانى را مورد سؤال قرار نداده باشد و هم 
  : ميرزاى شيرازى را موّجه جلوه دهد، مى نويسد اى تقلّبى به نام صدور فتو

شايد در ميان اختياراتى که ميرزاحسن شيرازى به ميرزا حسن آشتيانى در 
صدور فتوايى به نام او در تحريم استعمال تنباکو، در موقع  تهران داده، يکى هم 

  ). ٢٩۶ص (مناسب بوده است 
در منشأ فتوا به ترديد وامى دارد و به نقل از  وى از سوى ديگر، خواننده را

اصل مخالفت با امتياز انحصار را به ناصرالدين شاه  يحيى دولت آبادى بابى، 
پشيمان شده و براى اين که بهانه اى  نسبت مى دهد که او بعد از انعقاد قرارداد، 

ا تحريک شيرازى ر براى لغو اين امتياز داشته باشد، عالمان؛ به ويژه ميرزاى 
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، و در جاى ديگر، اين احتمال )٣٠١ص (کرد تا فتوايى به تحريم آن بدهند 
  مطرح مى کند که  را 

به خاطر دشمنى کامران ميرزا نايب السلطنه با امين السلطان، کامران ميرزا 
امتياز تنباکو، ضربه شديدى به امين السلطان وارد کند  خواسته با لغو اعطاى 

  ). ٣٠٠ص (
رک هر دو احتمال، اين است که ميرزاى شيرازى، به تحريک دربار، وجه مشت

احتمال سومى که الگار مطرح مى کند، اين است که . است حکم تحريم را داده 
جمال الدين اسدآبادى، چنين فتوايى صادر  ميرزاى شيرازى، به سبب نامه سيّد 

  ). ٢٩٣و  ٢٨٢ص (کرده است 
نقد موارد پيش گفته مى پردازد، با توّجه به هر چند مؤلّف کتاب، در ادامه به 

ضعيف او، در ذهن خوانندگان اين شبهه ايجاد مى شود  طرح اين مطالب و نقد 
استعمار قيام کرده اند؛ بلکه دربار يا  که در واقع عالمان و مراجع تقليد در مقابل 

تهايى فصل ان روشنفکران، آن ها را به اين جريان ها کشانده اند؛ چنان که در 
کتاب، وقتى صحبت از مشروطه مى شود، مؤلّف مى کوشد تا ثابت کند عالمان 

  . سوء استفاده روشنفکراِن مشروطه طلب واقع شدند مورد 
در نتيجه گيرى کلّى به نظر مى رسد مطالبى که نويسنده ذکر کرده، داراى 

تصريح مى  ٢٨١از طرفى، در صفحه . اضطراب آشکار است نوعى تشويش و 
که مرتب نزد وى ... اسيرى و منيرالدين و ند که گزارش هاى عالمان مثل فال ک

شد و از طرف ) حکم صدور (مى رفتند، سبب اين امر [ ميرزاى شيرازى[=
ديگر مى کوشد وانمود کند که اصل فتوا به وسيله ميرزاى آشتيانى صادر 

شايد او به  است، نه ميرزاى شيرازى، و از سوى سوم، احتمال مى دهد که شده 
ناصرالدين شاه يا کامران ميرزا يا سيد جمال اين فتوا را  تحريک ديگران، مثل 

  . صادر کرده است
وى در تاريخ نگارى جريان انحصار تنباکو، از مهم ترين و معتبرترين اثر آن 

تاريخ دخانيه، اثر شيخ حسن کرباليى که هم روحانى موثّق و  زمان، يعنى کتاب 
استفاده نکرده است؛ به همين دليل، بسيارى از  عينى ماجرا بوده،  هم از شاهدان

يا مطالبى در کتاب شيخ  مطالب وى با مطالب شيخ حسن کرباليى منافات دارد 
  )٢۵. (حسن وجود دارد که اصالً متذّکر آن ها نشده است

جمله هاى  ٢٩٨نکته ديگرى که شايان ذکر است، اين که نويسنده در صفحه 
نامه ناصرالدين شاه به ميرزاى آشتيانى را مى آورد بدون  د و زننده از بسيار تن
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اين امر خواننده را . اشاره اى کند اين که به پاسخ ميرزا به ناصرالدين شاه 
نسبت هاى  درباره شخصيت ميرزاى آشتيانى به ترديد مى اندازد که شايد 

  . ناصرالدين شاه درست بوده باشد
  : ى از مباحث نهضت تنباکو مى نويسدنويسنده در نتيجه گير

لغو امتياز تنباکو که نفوذ روحانيان را افزايش داد، اشتهاى بسيارى از علما را 
  ). ٣٠۶ص (که منشأ نفوذ را به خود انحصار دهند  تيز کرد و بر آن شدند 

شايد مقصود نويسنده، اين باشد که تالش و مبارزه عالمان در جريان نهضت 
خيرخواهى و عدالت طلبى؛ بلکه از باب قدرت طلبى  راى اسالم، مشروطه نه ب

اين کلمات، به نوعى ارزش هاى  شايد خواسته با . و جلب منافع مادّى بوده است
شيعه تسّرى  را به روحانيان ... ) جلب منافع مادّى، قدرت طلبى و(دستگاه کليسا 

   . دهد
 
  آيت هللا سيّد دمحمباقر شفتى. ۵ 

درباره اين عالم سخن گفته، او را فردى  ١۶٩تا١۵٧در صفحه آقاى الگار، 
جنگ طلب، آشوب طلب و همکار لوطيان و اوباش  سرمايه دار، جاه طلب، 

  . معّرفى مى کند
  نام بردن از ايشان با القاب منفى . ۵ـ١ 

نويسنده در نام بردن از آيت هللا شفتى، کلماتى با بار منفى را به کار مى برد؛ 
نام مى برد؛ » مجتهد مهيب«از او با عنوان  ١٨٠و  ١٧۵  ال درصفحات براى مث

که حاوى » ... بزرگ، جليل القدر و«  در حالى که مى توانست از کلماتى مثل 
   . بار مثبت باشند يا دست کم بدون لقب از وى نام برد

 
 اتهام جاه طلبى. ۵ـ٢ 

 : نمونه ذکر مى شود نويسنده بارها وى را به جاه طلبى متّهم مى کند که دو
اين تمايل به قدرت .... ماهيت آشکارترى دارد) سيّد(جاه طلبى هاى شخصى او 

). ١۵٨و١۵٧ص (که با لوطى ها داشته، ناشى شده است  شخصى، از روابطى 
گسترشى پديد آمد ودلبستگى او به قدرت  تغيير يا ) سيد(در حقيقت دراغراض او

وظيفه مذهبى شد  لبستگى او به انجام شخصى براى نفس قدرت، بيش تر از د
  ). ١۶٣ص (

در جمله هاى پيشين، مؤلّف مى کوشد به ذهن خواننده چنين القا کند که اين 
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دنبال مسائل نفسانى بوده و دين ابزارى بوده تا از طريق  مجتهد عظيم الشأن به 
يگانه تفاوت ميان او و حاکمان  آن به خواسته هاى شخصى خود دست يابد و 

وى از  ستمگر اين بود که حاکمان از طرق غير مذهبى اقدام مى کردند؛ ولى 
ابزار مذهب براى پيشبرد اهداف نفسانى و مادّى استفاده مى کرده است؛ اّما 

است که نويسنده با همه شور و حرارت در اتّهام جاه طلبى و  تعّجب اين جا 
اين اتّهام خود منبع خاّصى را براى  کسب قدرت و ثروت شخصى به سيد، 

  : مى نويسد ١۵٨عرضه نمى کند؛ فقط در صفحه 
فتحعلى شاه در يکى از آخرين سفرهاى خود به اصفهان متوّجه مى شود که در 

حادث شده است؛ يعنى تمايل زيادترى به قدرت شخصى  شخصيت سيد تغييرى 
  . در او مشاهده مى کند

افزوده است که در اين صورت، راخود الگار » ... يعنى تمايل«احتماالً عبارت 
که فتحعلى شاه از شخصيت سيد احساس کرده، اين مورد  به چه دليل، تغييرى 

فتحعلى شاه چگونه مى تواند مدرکى  باشد؟ از سوى ديگر، استنباط شخصى 
 براى داورى کلّى درباره مجتهد طراز اّول شيعه باشد؟

اى سيد را با همين حربه تحليل نويسنده در ادامه، کوشيده است تا تمام فعّاليت ه
  : توّجه کنيد به عبارات ذيل . کند

بدينسان روزگار حاجى سيددمحم باقر به سر رسيد؛ روزگارى که آشکارا نمايشگر 
اگر در حقيقت ـ همچنان که در . شرط در وجود يک مجتهد است قدرتى بى قيد و 

د و دلبستگى او به تغيير يا گسترشى پديد آم پيش اشارت رفت ـ در اغراض او 
به انجام وظيفه مذهبى  قدرت شخصى براى نفس قدرت، بيش تر از دلبستگى او 

شد، با وجود اين، بديهى است که از اين جهت به هيچ وجه به آوازه نيک 
او نقصانى راه نيافت؛ حتّى هنگامى که خونريزى و غارت را ناديده مى  نامى 

  ). ١۶٣ص (احترام بود  انگاشت، همچنان مورد 
شايد در وهله اّول چنين به نظر برسد که نويسنده از پايگاه اجتماعى بلندمرتبه او 

ميان آورد؛ اّما با کمى دقّت مى بينيم که در همين چند  مى خواهد ذکرى به 
تغيير اغراض، به . ١: است سطر، چند تهمت به مرحوم سيد شفتى زده شده 

چشمپوشى از  . ٣تن خونريزى؛ ناديده گرف. ٢اغراض شخصى و سود مادى؛ 
   . غارت
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 اتّهام به آشوب و اغتشاش طلبى. ۵ـ٣ 
  

سومين اتّهام نويسنده به سيّد، اتهام اغتشاش طلبى است و در اين جهت، حتّى 
ديگر در دفاع از مظلوم و نهى از منکر را به آشوب  سفارش سيد به عالمان 

  : طلبى تعبير مى کند
يّد محّمد باقر از پيدا کردن مجال بيش تر براى احتمال مى رود که حاجى س

چون بزرگ ترين مجتهد روزگار .... مى کرده است جنگ با حکومت استقبال 
اکثر آن ها از وى کسب اجازه مى  خود بود، نفوذ بسيارى در ميان علما داشت و 

  ).  A. sepsis ؛ به نقل از ١۶٩ص (کردند 
عالمان ديگر را به دشمنى با حکومت منظور جناب الگار اين است که سيّد، 

از سيّد محّمد باقر قزوينى نام مى برد که درپى ديدار آيت  وى . وامى داشته است
اهالى را برانگيخت تا حاکم «برگشت،  هللا سيّد شفتى، هنگامى که به قزوين 

تنکابنى، مؤلّف قصص  ستمگر را از شهر بيرون کنند و وقتى محّمد بن سليمان 
چون  من : وشيد که او را از مداخله در امور باز دارد، سيّد قزوينى گفتالعلما ک

خواستم از خدمت حاجى سيّد محّمد باقر شفتى مراجعت کنم، سيّد به من وصيت 
مهام مسلمين و مؤمنين خود را معاف نداشته و نهايت در انجام و  فرمود که در 

در اثر (مشکالتى که برايش  نويسنده در ادامه به . »انجاح امور مسلمانان بکوشم
  : ، و مى نويسد)١٧٠و١۶٩  ص (ايجاد شده، مى پردازد ) مداخله در امور

مالّ على اکبر؛ امام جمعه کرمان به بهانه امر به معروف و نهى از منکر، 
هم مى زد و نسبت به شيخيه دشمنى خاصى ابراز مى  پيوسته آرامش شهر را به 

طلبى حاجى سيّد محّمدباقر و  نتيجه طبيعى جاه اگر اين آشوب ها را .... کرد
روحانيان  رقابت سنّتى بين علما و حّکام محلّى بشماريم، تظاهرات دشمنانه 

نسبت به شاه در پايتخت را تا حدّ زيادى سياست هاى حاجى ميرزا آقاسى به 
   ). ١٧٠ص (که تا اندازه اى در نتيجه صوفى بودن او بود  وجود مى آورد 

 
 اتّهام جنگ طلبى. ۵ـ۴ 

  
بعد از حمله نجيب پاشا به کربال و قتل عام مردم آن شهر، عالمان و مردم ايران 

دولت ايران از ايرانيان و شيعيان مقيم کربال بودند که در همين  خواهان حمايت 
اين فعّاليت ها در کتاب حامد . دست زد جهت سيد شفتى نيز به فعّاليت هايى 
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است از قول  انعکاس يافته و نويسنده کوشيده  الگار، به گونه اى خاص
مستشرقان و جاسوسان انگليسى در ايران، اين گونه وانمود کند که سيد به دنبال 

  : مى نويسد)  A. Denis (دنيس . طلبى بوده است؛ چنان چه به نقل از آى جنگ 
سفير )  Count Medem (به کونت مدم  ١٨۴٣سيد دمحم باقر شفتى در آوريل 

اّطالع داد که او بايد لشکرى عليه بغداد گسيل دارد؛ نيات شاه  سيه در تهران رو
رود که حاجى سيّد محّمد باقر، از پيدا  احتمال مى .... هرچه مى خواهد باشد

ص (است  کردن مجال بيش تر براى جنگ با حکومت استقبال مى کرده 
  ). ١۶٩ـ١۶٧

اخلى از آن خبر مى دادند؛ در حالى اگر اين خبر صّحت داشته باشد، بايد منابع د
. تا آن جا که نگارنده تفّحص کرده ـ اين خبر تأييد نشده است که در منابع داخلى ـ 

تکاليف شرعى خود را با سفير يک دولت  از سوى ديگر، سيّد، کسى نبود که 
دست بيگانگان در  به نظر مى رسد . کافر در ميان گذارد و از او يارى بطلبد

و  تا بتوانندبا استفاده ازحوادث پيش آمده،هيجان ملّى را به جنگ مذهبى  کار بوده
  : سفير انگليس گزارش مى دهد)  Sheil (فرقه اى تبديل کنند؛ چنان که شيل 

به نظر من، اين حکومت مى تواند به پايمردى روحانيان با اعالن جنگ مذهبى 
به نقل از  ١۶٧ص (زد عمومى را در سراسر کشور برانگي عليه ترکيه، هيجان 

  ). هلمزوواتسن
سيد احتماالً، از اين امر آگاه بوده است؛ به همين جهت، با وجود هيجان مذهبى و 

براى صدور حکم جهاد، از اين عمل خوددارى کرده است،  آماده بودن زمينه 
مأيوس مى شود، گزارش مى دهد که  سفير انگليس وقتى از ايجاد جنگ مذهبى 

به نقل از   ١۶٨ص (» قانع شده است که از جنگ بپرهيزد )سيّد(حاجى «
   ). گزارش هاى اسناد وزارت خارجه انگليس

 
  همکارى با لوطيان، دزدان و اوباش. ۵ـ۵ 

 
وى البتّه . آقاى الگار در موارد گوناگون، سيد را در کنار لوطيان ذکر مى کند

دون ارجاع به منبع را اسناد دهد؛ اّما در مواردى نيز ب مى کوشد مطالب خود 
باشد، مطالبى را در اين خصوص  خاص، همانند کسى که خودش شاهد ماجرايى 

  : مطرح مى کند؛ براى مثال مى نويسد
. در اصفهان، رابطه مداومى ميان لوطى ها و مرجع عالى دينى وجود داشت
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. که مى شد آن ها را عليه حکومت به جنگ واداشت لوطى ها نيرويى بودند 
ايشان را از آسيب انتقام مصون  و منازل علما آخرين مالذ آن ها بود و مساجد 

از اين  حاجى سيّد محّمدباقر و متحدان او از جمله لوطى ها که .... مى داشت
شب هنگام . موفقيّت، جانى تازه يافته بودند، فعّاليت هاى خود را گسترش دادند

ن آمده، دست به کشتار، مصونيتى که داشتند، از بست بيرو لوطيان در پناه 
صبحگاهان شمشيرهايشان راکه از خون  دزدى و هتک ناموس مى زدند؛ 

  ). ١۶١ص (  مسلمانان رنگين شده بود، در حوض هاى مساجد مى شستند 
اين است که امام جمعه در خصوص تاجرى که » موفقيّت«منظور نويسنده از 

مى زند؛ اّما شفاعت او  اهمال کرده بود، دست به شفاعت در پرداخت ماليات 
. عمومى، و حاکم اصفهان تعويض مى شود مقبول نمى افتد و اين امر سبب قيام 

و مرج مى کشند و اين  به دنبال اين تعويض، اوباش جرى شده، شهر را به هرج 
دست  امر باعث مى شود که منوچهرخان به اصفهان آمده، به قتل عام لوطى ها 

؛ اّما الگار )١۶١ص (ه عالمان گزارش نشده است بزند؛ ولى تعّرضى از او ب
وى، حتّى . اين هرج و مرج را مراجع دينى شيعيان معّرفى کند مى کوشد منشأ 

آن ها را به عالمان و مراجع نسبت مى  در تعريف واژه لوطى، برخى اعمال 
  : دهد

ه لوطى ها جمعيت سّرى بودند که گاه براى خود به دزدى مى پرداختند و گاه ب
؛ به نقل ١۵٨ص (مرجع روحانيت، دست به کار مى شدند  منزله سالح اجرايى 
  ). از هينز جورج ميگد

  : در جاى ديگر مى نويسد
در هنگام مرگ فتحعلى شاه، لوطيان بى درنگ به غارت اصفهان پرداخته، 

  ). همان به نقل از فريزر(جمعه انبار کردند  غنايم خود را در مسجد 
که آقاى الگار از آن ها در اين خصوص مطلب نقل کرده، منابع تمام منابعى 

ناسخ التواريخ نقل مى کند . داخلى، در تنافى با آن ها است التين هستند و منابع 
جمعه، دستور دادند تا جماعتى از  که سيّد محّمدباقر و مير محّمدمهدى امام 

آنان را به  هاى لوطيان به سلطان محّمد ميرزا تحويل شوند تا دست ها و پا
از آن جا که اين جمله هاى ناسخ التواريخ، مخالف ). ١۵٨ص (مجازات ببرند 

  : آقاى الگار است، در مقام توجيه مى نويسد داورى هاى 
امين الدوله و حاجى سيّد محّمدباقر شفتى، هر دو مى خواسته اند قواى مخّرب 

ص (د آن ها سازگار باشد محدود کنند که منحصرا با مقاص لوطى را تا آن پايه 
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  ). ١۵٩و١۵٨
چرا آقاى الگار، مى کوشد به هر نحو، سيد را همرا و پشتيبان لوطيان معّرفى 

عالمان در قلوب مردم يا اّطالع ندارد يا نمى خواهد  کند؟ گويا وى از نفوذ 
دولت، همان طور که در  بپذيرد؛ بنابراين، در جهت توجيه مقابله عالمان با 

الگار  ربى، افراد ياغى و اوباش با حکومت مقابله مى کنند، از نظر کشورهاى غ
که متأثّرازفرهنگ غربى است، فقيهان شيعه فقط با همکارى اشرار مى توانستند 

حکومت بپردازند؛ در حالى که عالمان به نيروى لوطيان نيازى  به مقابله با 
وم مردم وحتّى صادرمى کردند، عم نداشته اند؛ بلکه اگرحکمى يا فتوايى 

. فداکارى مى کردند نيروهاى حکومتى، سرباز آن ها شمرده شده، با دل و جان 
  : در کتاب قصص العلما مى نويسد

سيد بر استرى سوار به . وقتى محّمدشاه به اصفهان آمده بود، سيد را احظار کرد
که اقامت گاه شاه بود رفت و على نقى عرب در پيش روى  عمارت هفت دست 

که به عمارت رسيد، تعّمدا اين آيه را  هنگامى . به قرائت قرآن اشتغال داشتاو 
النمل ادخلوا مساکنکم  حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها «: تالوت کرد

سربازان و درباريان در عمارت، گرداگرد . »اليحطمنّکم سليمان و جنوده
جمعيت به حدّى رسيده بود که شخصيت مقدّس ازدحام کردند؛ اّما تراکم  آن 

دست يابند؛ به ناچار به بوسيدن سم هاى استر او بسنده  بسيارى نتوانستند به سيّد 
  ). ١۶٣و١۶٢ص (کردند 

اگر شخصى در اعمال لوطيان شريک باشد، آيا عموم مردم و حتّى درباريان و 
ر ارادت مى به او اين همه اظها) خصومت او با محّمد شاه با توّجه به (سربازان 

خود اين گزارش را ذکر مى کند، با اين  کردند؟ عجيب است که چگونه الگار که 
   . حال با تکيه بر منابع بيگانه، داورى متضادّى ارائه مى دهد

  
  آيت هللا شيخ فضل هللا نورى. ۶ 

  
همچنين در . ، شيخ را از عالمان دربارى مى شمارد٢٢٨آقاى الگار در صفحه 

تکرار همين نسبت، شيخ را مسؤول فروش زمين وقفى مدرسه  ، با ٣۴١صفحه 
کتاب ايران و انقالب اسالمى نيز مى  وى در . چال، به بانک شاهى مى داند

  : نويسد
. آلت دست واقع شده بود) شيخ فضل هللا نورى(اّما يک يقين وجود دارد که وى 
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سازش  دربار ساخت و از طريق دربار، با روس ها پس از مدّتى، وى با 
شيخ فضل هللا نورى و آيت هللا  ؛ ولى به هرحال منصفانه نيست که بين ...کرد

: توان گفت بديهى ترين حقيقتى که درباره وى مى . خمينى توازنى برقرار کنيم
آن است که وى به رژيم سلطنتى و ادامه آن رضا داده و حتّى مى کوشد تا 

مر در مورد آيت هللا خمينى آن بيابد و روشن است که اين ا جايگاهى براى 
  )٢۶. (صادق نيست

اگر نويسنده سطور پيشين، به جاى اين که صرفا از منابع سکوالر و مستشرقانى 
سياستمدار دولت هاى استعمارگر يا جاسوساِن آن ها بودند،  که بيش تر آن ها يا 

يم و چون لوايح شيخ، در تحّصن عبدالعظ استفاده کند، نيم نگاهى هم به منابعى 
افکند و به ويژه در  مجموعه اسناد و مدارکى که درباره او گردآورى شده مى 

  . برگ واپسين زندگى شيخ تأّمل مى کرد، چنين عجوالنه داورى نمى کرد
وى راه و افکار شيخ را با راه و افکار امام خمينى قدس سره مغاير مى داند؛ در 

آزادى، «ظريات شيخ درباره مباحث کوتاه به ديدگاه امام و ن حالى که با نگاهى 
نزديکى افکار امام با شيخ روشن مى  ... مساوات، قانونگذارى، مطبوعات و

   )٢٧. (شود
 
  آيت هللا امام خمينى قدس سره . ٧ 

الگاربه امام خمينى، ارادت خاّصى دارد؛ به طورى که آثار امام را به زبان 
ر خارج از کشور است؛ اّما با است و مرّوج عقايد وى د انگليسى ترجمه کرده 

انقالب اسالمى، به آن بزرگوار نسبت  اين همه، مطالبى را در کتاب ايران و 
  : به موارد ذيل توّجه کنيد. داده که واقعبينانه نيست

امام از زمان هاى بسيار دور به خاطر توّجه شديدشان به مسائل سياسى، 
  )٢٨. (گرديد فرهنگ سنّتى قطع ارتباطشان با علوم فقهى و 

اين سخن، به اندازه اى دورازواقعيت است که ناشر کتاب مجبور شده در 
سره على رغم مشکالت شديد زندگى، توّجه ويژه اى  امام قدس : پاورقى بنويسد

حتّى روزگارى که در ترکيه تحت  به بحث علوم اسالمى و تدريس فقه داشته اند؛ 
سيد مصطفى،  مقام خود آيت هللا شهيد نظر به سر مى بردند، براى فرزند عالى 

تدريس فقه مى فرمودند و در نجف چه آن روز که مرحوم سيد مصطفى از 
رژيم عراق دستگير وبه بغداد برده شد وچه آن روزهاى دردناک و فاجعه  طرف 

و  ]ايشان سکته می کنند[ مصطفى به شهادت رسيدند آميزى که مرحوم سيد 
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اسالمى  ه نتوانست توّجه ايشان را به بحث علوم حوادث دردناک ديگر، هيچ گا
  . تحت الشعاع خود قرار دهد

آيت هللا خمينى به نهادهاى مذهبى با کمال قدرت حمله مى کنند با اين هدف که 
  )٢٩. (کند، موقعيت و ماهيت خود را حفظ کند بتواند خود را اصالح 

ياً مدرکى مبنى بر حمله اّوال مقصود الگار از نهادهاى مذهبى روشن نيست؛ ثان
  . طرف حضرت امام ارائه نمى دهد به نهادهاى مذهبى از 

آيت هللا خمينى پس از پيروزى انقالب و پس از آن که به قم مراجعت کردند، 
آموزش سيستماتيک و منظم چهار مذهب مکتب تسنّن را در  براى دومين بار 

که در شيعيان، شناخت بيش اين هدف  شمار برنامه درسى طالّب قرار دادند با 
  )٣٠. (ترى از تسنّن به وجود آيد

همه کسانى که از بدو تأسيس حوزه علميه قم تاکنون در اين حوزه حضور داشته 
هيچ گاه چهار مذهب تسنّن در شمار برنامه درسى طالّب قرار  اند، مى دانند که 

چگونه مى توان  مطالبى به وسيله محقّق را نداشته است؛ بنابراين نوشتن چنين 
گرايش مذهبى او بوده  توجيه کرد، جز اين که گفته شود اين سخنان، نتيجه 

   . است
 
  نتيجه گيرى از آراى الگار درباره عالمان شيعه . ٨ 

نويسنده، در تحليل کشمکش ها و درگيرى ها ميان عالمان با حکومت، زيربناها 
الً الگار از يک سو احتما. فکرى خود را دخالت مى دهد و پيشفرض هاى 

چگونه بزرگان کليسا در پى  وضعيت کليسا در غرب را مشاهده کرده که 
فرهنگ  و از سوى ديگر مى بيند که در ) ٣١(سودجويى و نام آورى بوده اند

... مادّى غرب، ايثار و از خودگذشتگى، احياى دين، تالش در نصرت مظلوم و
ر يک تطبيق نابجا، فعّاليت هاى و مصداق ندارد؛ بدين سبب، د چندان مفهوم 

قالب تالش براى سود بيش تر مادّى،  سياسى ـ اجتماعى عالمان شيعه را در 
  )٣٢. (تفسير و توجيه مى کند... رياست طلبى و

به جز آن چه در صفحات پيشين ذکر شد، اتّهام هاى ديگرى نيز به عالمان و 
سازش با قدرت . ١: مى شوداست که به مواردى اشاره  روحانيان شيعه زده شده 

؛ )٩٧و  ٢٢ص (ساير مجتهدان  حسادت به همقطاران و . ٢؛ )٧٣ص (حاکمه 
، ۴ص (مردم  همکارى با دزدان، لوطيان و متجاوزان به عرض و ناموس . ٣

تشويق و تحريض روضه خوان ها . ۴؛ )٢٢٨و  ١٨٣، ١۶٣، ١۶١، ١۵٩
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جنگ طلبى . ۵؛ )٣٠ص(لّد تعريف و تمجيد از آن ها در منابر و جذب مق براى 
ص (چاپلوسى . ۶؛ ) A. denis به نقل از  ١١٨و  ١۶٧  ص . (و آتش افروزى

. ٨؛ )١٧۵ص (مراجع دينى تشيّع  همطراز دانستن فساد دربار با فساد . ٧؛ )٢٢
. ٩؛ )٢۴٧و   ٢۴۶، ٢۴ص (کهنه پرستى و مخالفت با مظاهر صنعت و تمدّن 

  ). ٢٣٧و  ١۶٣ص (دم سوء استفاده از احساسات مذهبى مر
نکته درخور توّجه اين است که وقتى سخن از عالمان اهل سنّت مى شود، لحن 

  : به عبارات ذيل توّجه کنيد. مى شود نوشتار کتاب، عوض 
گروه بسيارى از پيروان را به دور خود جمع کرد و «سيّد جمال الدين اسدآبادى 

و ساير علماى استانبول را دشمنى رشک آميز شيخ االسالم  از اين رهگذر، 
شود که انگيزه مخالفت آنان با وى،  برانگيخت؛ لکن اشتباه است اگر تصّور 

  ). ٢٧١ص (صرفا منافع شخصى بوده است 
  

 نظر برخى محقّقان درباره کتاب. و
 ديدگاه شهيد مطهرى

وى در کتاب نهضت هاى اسالمى در صد سال اخير، جمله هاى ستايش آميزى 
  : است ور داشته از کتاب مذک

يک امريکائى که ظاهراً مسلمان شده است، به نام حامد الگار، کتابى نوشته به 
ترجمه شده است؛ البتّه نگارش وقايع تاريخى در اين  که به فارسى هم ... نام

کتاب روشن شده است که در طول  کتاب از اّول دوره قاجار آغاز شده و در اين 
درگير مبارزه با  ره قاجاريه، علماى شيعه همواره مدّت دويست و پنجاه سال دو

اين کتاب با اين . سالطين و درکار رهبرى نهضت هاى ضدّ سالطين بوده اند
نقطه ضعف هاى کوچکى هم دارد و آن هم البتّه به دليل آشنا نبودن به محيط  که 

 درمجموع کتابى است که بى طرفانه و بى غرضانه نوشته ايران بوده است، ولى 
  )٣٣. (شده

مطالب کتاب الگار، به گونه اى است که خواننده در ابتدا فکر مى کند نويسنده 
عالمان است؛ اّما زمانى که در آن دقّت مى شود، به دست مى  آن، مدافع و حامى 

شده است و نقص هاى جدّى دارد؛ البتّه اين  آيد که اتّفاقاً کتاب، جانبدارانه نوشته 
درگيرى مداوم علما با  ت است که الگار، در اين کتاب، گفته شهيد مطهرى درس

سالطين زمان خود را به تفصيل شرح و بسط داده و در اين زمينه 
نکرده است، اّما در کنار اين امتياز، مطالب نادرست و تهمت هاى  کوتاهى 
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شهيد مطهرى از آن ها غافل بوده است؛ البتّه اين  فاحشى هم وجود دارد که شايد 
استاد مطهرى شايد به اين دليل  ل را نيز نمى توان ناديده گرفت که تجليل احتما

در اين  به هرحال ) برخالف بسيارى از نويسندگان آن زمان(باشد که الگار 
کتاب تا حدودى به نقش محورى علما در مبارزه با استعمار و استبداد پرداخته 

ما را مورد سؤال عبارت ديگر، هر چند الگار، حسن فاعلى ُعل به . است
  . کرده است قرارداده، ُحسن فعلى آنان را اثبات 

 ديدگاه دکتر حميد عنايت
  : دکتر حميد عنايت در ارزيابى کتاب مى نويسد

برانگيختن شيعيان به اين که با الهام از (دکتر الگار به اين جنبه دوم مذهب شيعه 
اشاره اى ) فرود نياورند عليه يزيد، در برابر نظام مستقر سر قيام امام حسين 

مخالفت علما با حکومت قاجار تا اندازه  نمى کند و اين غفلت، ارزيابى او را از 
بينانه، همچون  اى گمراه کننده مى سازد؛ زيرا آنان را به گونه اى غيرواقع 

  )٣۴. (پيشاهنگان يک مبارزه جويى بى سابقه در مذهب شيعه فرا مى نمايد
تقد است که آقاى الگاردر مورد اظهار نظر درباره مکتب همچنين دکترعنايت مع

رفته؛ زيرا او مخالفت محّمدشاه را با روحانيان به سرسپردگى او  تشيّع به خطا 
توضيح مى تواند تا اندازه اى گمراه کننده  به تصّوف نسبت مى دهد؛ اّما اين 

کند بى آن معّرفى مى  باشد؛ زيرا تصّوف و مذهب شيعه را دو قطب مخالف هم 
صوفيان  گرچه بنا به معروف، اکثر . که پيوندظريف ميان آن دورا به شمار آورد

به مذهب سنّت تعلّق داشته اند، عقيده به امامت در مذهب شيعه با انديشه هاى 
آميخته است و اغلب در اشکال لطيف خود در قالب تعابير عرفانى  مذهب عرفان 
  )٣۵. (بيان شده است

  : ى جريان هاى مشروطه به وسيله الگار مى گويددر خصوص بررس
کتاب با يک بررسى درباره انقالب مشروطه پايان مى گيرد و اين نتيجه قابل 

شود که انقالب، نقطه اوج يک دوران طوالنى مبارزه  ترديد از آن گرفته مى 
يده اجتماعى انقالب را آشکارا ناد اين ادّعا علل عميق .... ميان دولت و علما بود

   )٣۶. (مى گيرد
  

   جمع بندى
نويسنده، ارزش ها و هنجارهاى جامعه غربى را که در آن زندگى مى کند به . ١ 

داده، و تحت تأثير فرهنگ و القائات ذهنى جامعه خود در  جامعه ايران تسّرى 
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) ٣٧(تحليل و داورى اقدام کرده است؛  مورد حوادث تاريخ معاصر ايران، به 
وضعيت کليساها را بر  ن اين احتمال را نيز ناديده گرفت که وى البتّه نمى توا

کشيش  حوزه هاى علميه شيعه، تطبيق داده و روحانيان و عالمان شيعه را مانند 
  . ها و پاپ هاى مسيحيت دانسته است

از آن جا که نويسنده بايد براى تحليل هاى خود درباره روحانيت و عالمان . ٢ 
ند و در متون اصيل، شواهدى به دست نياورده، در اين ک شيعه، شواهدى ذکر 

عام از سفرا و سرکنسول ها يا  گونه موارد از مدارک غربى که به طور 
شيعه ايران،  جاسوسان اروپايى بوده اند؛ استفاده کرده است؛ اّما چون روحانيان 

همواره از مخالفان سرسخت اتباع کشورهاى غربى و مسيحى بودند و درگيرى 
دو گروه به طور کامل روشن است، استناد گسترده به منابع التين و  ان اين مي

  . آنان، نقص جدّى کتاب است تکيه بر تحليل ها و داورى هاى 
عدم رعايت اصل بى طرفى و دخالت دادن تعّصبات مذهبى و قومى سبب . ٣ 

  . تحقيق وى، مورد سوال قرارگيرد) ٣٨(اعتبار شده تا اصل 
نکر نقش محورى عالمان در مبارزه با استبداد و استعمار نمى شود؛ الگار م. ۴ 

نقش محورى را تحريف کند؛ به عبارت ديگر، حسن فعلى  ولى مى کوشد تا اين 
بخش آيت : ک. ر(ها را قبول ندارد  عالمان را مى پذيرد؛ ولى ُحسن فاعلى آن 
  ). هللا ميرزاى شيرازى بزرگ و مسأله تنباکو

طالب پيش گفته و از آن جا که اين کتاب فعالً کتاب مرجع شناخته با توّجه به م
محترم پيشنهاد مى شود براى جلوگيرى از ضايعات  شده است؛ به نويسنده 

تجديدنظر جدّى در مجموعه مطالب اين  احتمالى در روند تاريخ نگارى معاصر، 
  . کتاب انجام دهد

رش اين مقاله، صرفا بحث در نهايت دوباره تکرار مى کنيم که هدف از نگا
تنقيص شخصيت نويسنده محترم در کار نبوده است و همان  علمى بوده و قصد 

از الگار در اين مقاله، الگار جوان است  طور که درمقدّمه يادآورى شد، مقصود 
اشکاالت در کتابش اعتراف  نه پرفسور الگار امروزکه خود نيزبه نارسايى ها و 

   . مى کند
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   :ت و مآخذتوضيحا

 :ها  پی نوشت
  . ١٨، ص ۵نشر دانش، ش ): گفت و گو(بازتاب انقالب اسالمى در خارج . ١ 
  . همان. ٢ 
  . همان. ٣ 
  . به نقل از نيکوالس واب، در مجله علم. ۴ 
 A Brief Biography of Hamid «ترجمه شده از مقاله اى تحت عنوان . ۵ 

Algar که از سايت http: //www. islampub. com/algar. html  شده است برگرفته .   
  . ١٨، ص ۵نشر دانش، ش . ۶ 
  . يونانى. ٧ 
چند نمونه . ٢٧٠مسير طالبى يا سفرنامه ابوطالب خان، ص : ابوطالب خان. ٨ 

الگار به نقل از منابع مذکور به عالمان نسبت داده است، ذکر  از اتّهام هايى که 
 sesis هللا آقا نجفى اصفهانى به نقل از  ه آيت نسبت ربا خوارى ب. ١: مى شود

A و نسبت احتکار به او به نقل از  ٢۴در صفحه reece کنسول انگليس در صفحه
جواد تبريزى  نسبت ثروت اندوزى و مال دوستى به آيت هللا ميرزا آقا . ٢؛ ٣٠۶

به  ٢۴٣و نسبت احتکار به آن جناب در صفحه  ٢۵٣صفحه Atrpyet  به نقل از
نسبت همکارى آيت هللا سيد دمحم باقر شفتى با دزدان و . ٣؛ Atrpyet از  ل نق

    . Heinz  Georg Migeod لوطيان به نقل از 
  . ١۵ـ٩نظريه دولت در ايران، ص : چنگيز پهلوان. ٩ 
احتماالً نويسنده از دشمنى ميان عالمان و فرنگيان که به طور عام از . ١٠ 

ارى يا جاسوسان آن ها بودند يا آگاه نبوده يا به عمد استعم کارگزاران دولت هاى 
ضمنا مطالبى که در . آن ها رفته اند خود نيز خواسته همان راهى را برود که 

کرده، به طرز  از فوريه و ملک آرا درباره تاريخ دخانيات ذکر  ٢٩٩صفحه 
 شاهد عينى(آشکارى با مطالب کتاب تاريخ دخانيه، نوشته شيخ حسن کرباليى 

تناقض دارد؛ بنابراين با توّجه به اين که از يک سو، هدف اصلى کتاب،  ) ماجرا
آنان در جنبش مشروطه است، و از سوى ديگر با  تحقيق درباره عالمان ونقش 

که به زبان فارسى تسلّط  توّجه به بيگانه ستيزى عالمان، شايسته بودنويسنده 
حالى  گاهى دست دوم خارجى؛ در  داشت، ازمنابع فارسى استفاده کند،نه ازمنابع

که قسمت اعظم منابع مؤلّف را منابع خارجى تشکيل مى دهد؛ به گونه اى که 
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مأخوذه از منابع خارجى را حذف کنيم، حجم کتاب به کم تر از يک  اگر مطالب 
  . سوم تقليل خواهد يافت

  . ضمناً اين سخنان را از جايى نقل نمى کند. ١١ 
  . ٨٣آقاخان محالتى و چند مقاله ديگر، ص : حامد الگار. ١٢ 
اين نکته را نيز بايد يادآور شد که الگار در فصل اّول به ويژه صفحه . ١٣ 

شيعه، به طور عمده از منابع التين يا منابع دست دوم  در بررسى عقايد  ١١تا۶
درباره نظر شيعه در خصوص حّق  فارسى استفاده کرده است؛ به طور نمونه، 

سلطنتى آسيايى استناد  در مجله انجمن ) watt (به گفته هاى مستر وات  حاکميت،
کرده است؛ در حالى که شايسته بود با توّجه به مسلّط بودن نويسنده به 

در . در اين گونه موارد از منابع اصيل و دست اّول استفاده شود) فارسى زبان 
انيت رسمى تازه تشيّع صفوى، روح«: کربن مى نويسد از قول هنرى  ١٠صفحه 

فقه مى پرداخت؛ چنان که تشيّع  اى را پديد آورد که انحصارا به شرعيات و 
فلسفى و  اصلى اگر اغراق نباشد، به وضعى رسيد که ناگزيرجوهر اصلى 

آيا واقعا مفاهيم فلسفى و عرفانى در زمان صفويه . »عرفانى خود را مخفى کرد
مالّصدرا، شيخ بهايى، ميرفندرسکى، يافت يا مخفى شد؟ مگر نه اين که  گسترش 

صفويه مى زيستند و اوج درخشش علوم و معارف  در دوران ... ميرداماد، و
گرفته است؟ الگار در جاى ديگر  فلسفى و عرفانى شيعه در زمان صفويه شکل 

ايرانى که  اسالم «: به نقل از سرجان ملکم، وزارت خارجه انگليس مى نويسد
تغييرناپذير را در مذهب مردود مى شمارد، بر اساس  خالفت و هرنوع اعتقاد

کاوش هاى علماى زنده بنيان پذيرفته وحاوى اصول در خور ستايشى  مطالعات و
روى بسيارى از تغييرها و تفسيرها باز گذاشته و راه  است؛ زيرا که درها را بر 

مذهب (آيا واقعا اسالم ايرانى  ). ٢۵۶ص (» را از براى عقايد هموار مى کند
مردود بشمارد؟  اين گونه است که هر نوع اعتقاد تغييرناپذير در مذهب را ) تشيّع

بر اساس اين مطلب، حتّى اعتقاد خداوند يگانه مى تواند تغيير کند؛ درحالى که 
به هر حال منطقى نيست کسانى که دور . دانيم اين امر واضح البطالن است مى 

قط به صرف اين که چند صباحى ميان ملّت دارند، ف از آموزه هاى تشيّع قرار 
درباره عقايد شيعه نظر دهند و  ايران بوده و چيزهايى از آن ها ديده يا شنيده اند، 

تحليل و  عدّه اى نيز درستى اين مطالب را مسلّم گرفته و طبق آن بخواهند به 
خدمات : مرتضى مطهرى: ک. براى مطالعه بيش تر، ر(داورى بپردازند 

   ). ايران اسالم و متقابل 
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  . ١٩ـ١٨الگار، ايران و انقالب اسالمى، ص . ١۴ 
. احتماالً ستايش هايى که از کتاب صورت گرفته، بر همين اساس بوده است. ١۵ 

  . در پايان مقاله» هاى بعضى از محقّقان درباره کتاب پيشين ديدگاه «: ک. ر
  . منظور آقانجفى است. ١۶ 
  . ۶٧ـ۴٧فذ آقا نجفى، ص حکم نا: موسى نجفى. ١٧ 
  . ٢٣٣ـ٢٢٩همان، ص . ١٨ 
اشاره است به گفته هاى گوستاولوبون در خصوص ادامه بغض و کينه . ١٩ 

صليبى و به عبارتى ادامه خود آن جنگ ها به طرق  حاصله از جنگ هاى 
اين درجه رهين منت اعراب و  در صورتى که اروپا تا «: وى مى گويد. ديگر

به اين امر  ست، پس چرا دانشمندانى هم که تعّصب مذهبى ندارند پيروان اسالم ا
جواب آن هم فقط بين يک حقيقت ... اعتراف و اذعان نمى کنند و نکرده اند؟

بس و آن اين است که آزادى عقيده و فکر که ما آن را امروز مى  ساده است و 
.... اى آن نيستچيزى نبوده و اساس و پايه اى بر گوييم داراييم، غير از تظاهر 

طوالنى درزمره شديدترين دشمنان  حقيقت امر اين است که پيروان اسالم ازمدّت 
صليب يا جلوى  اگر در زمان شارل مارتل و ايّام جنگ . اروپا محسوب بوده اند

قسطنطنيه تيغ هاى آبدار آنان قلوب ما را جريحه دار نکرده باشد، بيش تر از 
درجه کمال بوده است ما را سرافکنده ساخته و در  تمدّن آنان که در نهايت همه 

داده و گويا از آن زمان مدّتى نگذشته باشد که از فشار  حقيقت پست و حقير قرار 
و مسلمين يک سلسله تعّصباتى  بين ما . پنجه تسلّط آنان نجات حاصل کرده ايم

جزء  است که از مدّت هاى طوالنى به طور توارث جمع شده و در حقيقت 
: گوستاولوبون(» بيعت ما قرارگرفته است وآن بااين درجه سخت و شديد استط

  ). ٧۵١ـ٧۴٩و عرب، ص  تمدّن اسالم 
حاج مالّ على کنى ازاکابرعلماى اماميه قرن چهاردهم هجرى قمرى مى . ٢٠ 

اودرعتبات . اصولى، رجالى و بسيار جليل القدر و محقّق بود ايشان فقيه . باشد
درجه اجتهاد درفقه، اصول، لغت، تفسير و  ود وبعد از کسب عاليات تحصيل نم

اکابر و فحول و مشغول  اکثر علوم متداوله، به تهران بازگشت و مرجع استفاده 
االوامر؛  . ٢االستصحاب؛ . ١: تأليفات ايشان عبارتند از. انجام وظايف دينيه بود

. ۶تلخيص المسائل؛ تحقيق الدالئل فى شرح . ۵البيع؛ . ۴ايضاح المشتبهات؛ . ٣
ريحانة االدب فى تراجم معروفين بالکنية واللقب، :دمحمعلى مدرس تبريزى(  ... و

  ). ٣٩٢، ص ٣ج 
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. ميرزا حسين خان سپهساالر، فردى اصالح طلب و طرفدار انگليس بود. ٢١ 
فردى مغرور و غربگرا بوده و در جهت منافع خويش گام  درباره او گفته اند که 

او، اعطاى امتياز رويتر و از نکات  بزرگ ترين خيانت . است بر مى داشته
. اروپا بوده است منفى ديگر در کارنامه اش، بردن ناصرالدين طى دو سفر به 

آوردن قزاق هاى روسى به ايران در دوره دوم زندگى سياسى او، دادن 
چنين او هم. شيالت به روس ها، از ديگر اشتباه هاى سپهساالر بوده است امتياز 

در حکميت اّول . گلداسميت، به قضاوت بيگانه تن در داد با قبول حکميت 
افغانستان بخشيده شد و در حکميت دوم،  گلداسميت، قسمتى از سيستان ايران به 

با مخالفت علما  قرارداد رويتر . بخش بزرگى از بلوچيستان از ايران جدا شد
يت هللا سيد صالح عرب، مواجه شد؛ به خصوص ايت هللا مالّ على کنى و آ

قرارداد را منتفى و حرام اعالم کردند و سرانجام قرارداد لغو و سپهساالر  اين 
مقدمه تحيلى تاريخ تحوالت سياسى ايران، ص  : موسى نجفى(عزل شد 

  ). ٨٩و٨٨
  . ٩١همان، ص . ٢٢ 
 ريحانة االدب فى تراجم المعروفين بالکنية: ميرزا دمحمعلى مدرس تبريزى. ٢٣ 

؛ ٣٣٣علماء معاصرين، ص : ؛ واعظ خيابانى تبريزى١٨١  ، ص ٢وااللقاب، ج
دخانيه يا تاريخ وقايع تحريم تنباکو، ص  تاريخ : شيخ حسن اصفهانى کرباليى

٨٢ .  
  . ٨٣تاريخ دخانيه، ص : حسن کرباليى. ٢۴ 
با  مثالً از جريان قيام زنان تهران، بحثى به ميان نياورده است؛ در حالى که. ٢۵ 

فرهنگى آن زمان که زن دور از اجتماع بوده و حجاب به طور  توّجه به شرايط 
ظاهراً زنان از حقوق مدنى محروم بوده اند،  سنّتى به شدّت رعايت مى شد و 

خيابان ها ريخته و حتّى  اين سؤال طبيعى است که چطور شد به يکباره زنان به 
نموده  و مجلس مسجد شاه را تعطيل با هجوم به بازار، موجب تعطيلى بازار شده 

و روانه کاخ سلطنتى مى شوند و از همه مهم تر اين که در اين عمل، مردان، 
تاريخ دخانيه، ص : حسن کرباليى(نموده و به قيام ملحق مى شوند متابعت آن ها 

هاى رايج، نبايد کوچک ترين مشارکت اجتماعى  ؛ زيرا با توّجه به نظريه )١۶٩
. از مردان به صحنه مى آيند ديده شود؛ اّما به عکس زنان جلوتر از طرف زنان 

بحث مى  مفّصل ... مؤلف از احتمال صدور فتوا به تحريک ناصر الدين شاه يا
  . کند؛ اّما به اين حادثه مهم اجتماعى اشاره اى ندارد
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  . ايران و انقالب اسالمى: حامد الگار. ٢۶ 
نبّوت و سلطنت در «: ه حکومت چنين استبه طور نمونه، نظر شيخ دربار. ٢٧ 

بود؛ گاهى مجتمع و گاهى متفّرق، و در وجود مبارک نبّى  انبياى سلف مختلف 
الصلوة مادام العالم و همچنين در خلفاى آن  اکرم و پيغمبر خاتم عليه و على آله 

عروض عوارض و  بزرگوار حقا ام غيره نيز چنين بود، تا چندين ماه بعد از 
وانح، مرکز اين دو امر يعنى تحّمل احکام دينيه و اعمال قدرت حدوث س

شوکت و دعاء امنيت در دو محل واقع شد و فى الحقيقه اين دو هر يک مکّمل  و 
يعنى بناى اسالمى بر اين دو امر است نيابت در امور  و متّمم ديگرى هستند؛ 

بود فى الحقيقه معّطل خواهد  نبّوتى و سلطنت و بدون اين دو احکام اسالميه 
احکام  سلطنت قوه اجرائيه احکام اسالمى است پس تحصيل عدالت به اجراى 

اسالم است و در اسالم انذار و وعد و وعيد مثل اقامه حدود هردو در کار اجرا 
و روزنامه شيخ فضل هللا ... رسائل، اعالميه ها، مکتوبات،: ترکمان دمحم . ( است

، او را به »سلطنت«ت شيخ را نديده و يا کلمه کلما يا وى اين ) ١١٠نورى، ص 
سلطنت مطلقه استبدادى است؛  اشتباه انداخته و فکر کرده که مقصود شيخ همان 

پوشيده  در حالى که بر کسى که مختصر اّطالعاتى از ادبيات آن دوره دارد 
نيست که مقصود از سلطنت، همان قّوه مجريه است و الغير؛ اّما از آن جا که 

به دست گرفتن حکومت به وسيله فقيهان غير ممکن مى نُمود، به  ن عصر، در آ
دولت صرفا کار اجرا و حفظ حدود و ثغور  اين مقدار که فقيهان کار تقنين، و 

است؛ اّما از آن جا که  بالد از تجاوز بيگانه را به عهده بگيرند، رضايت داده 
ل قدس سره مى توان الگار، فقط متخّصِص افکار و انديشه هاى امام راح

کرد که اّطالعاتش درمورد افکاروزندگى شيخ، ابتدايى و غير محقّقانه  ادّعا 
  . است

  . ۶۶ايران و انقالب اسالمى، ص : حامد الگار. ٢٨ 
  . ۶٧همان، ص . ٢٩ 
  . ٩٢همان، ص . ٣٠ 
سه ميليون پوند برآورد  ١٩٩١کليساى انگلستان با سرمايه اى که در سال . ٣١ 

و يکى از بزرگ ترين زمينداران در کشور . ثروتمند است ، فوق العاده شده
 ken  browne , An introduction to (» انگلستان شمرده مى شود

sociology , Polity Press, 1992, P 319   .(  
  . ؛ به نقل از آدميت٢٣٧و ص  ١٨١و  ١٧۵همان ص . ٣٢ 
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  . ١٧٩سال اخير، ص نهضت هاى اسالمى در صد : مرتضى مطهرى. ٣٣ 
  . ١٠٠شش گفتار درباره دين و جامعه، ص : حميد عنايت. ٣۴ 
  . ١٠۴و١٠٣همان، ص . ٣۵ 
  . ١٠۵همان، ص . ٣۶ 
َمثَل او، َمثَل آن فرد آلمانى است که بعد از مسافرت به ايران، عمل تعارف . ٣٧ 

به ويژه از  )به جايى(ايرانيان از ورود « : چنين تحليل مى کرد هنگام ورود را 
چند نفر بخواهند با هم وارد جايى شوند،  در، بسيار وحشت دارند؛ زيرا وقتى 

تعارف و احترام در تقدم  کلمه (» هر کسى سعى دارد تا ديگران اّول وارد شوند
  ). به ورود، براى او معنايى نداشت

 ٣٨ . Reliability 
درباره روحانيان  بازنگری آرای حامد الگار«  رضا رمضان نرگسی،: منبع 

جنبش مشروطيت    نقد و بررسی کتاب نقش روحانيت پيشرو در (شيعه 
صفحه  ٣۴(  -  ۴شماره  - ١٣٨٣تابستان » آموزه « فصلنامۀ  تاريخ   »  )»ايران

  )١۶۴تا  ١٣١از  -
  

  
  کتابنامه 

، کارنامه شيخ فضل هللا نورى، اول، تهران، نشر )منذر(ابوالحسنى، على . ١ 
  . ش١٣٨٠ عبرت،

، تهران، ١٢١٣-١٢١٨ابوطالب خان، مسير طالبى يا سفرنامه ابوطالب خان . ٢ 
  . ش١٣٧٣علمى فرهنگى،  شرکت انتشارات 

اصفهانى کرباليى، حسن، تاريخ دخانيه يا تاريخ وقايع تحريم تنباکو، به . ٣ 
  . ش١٣٧٧قم، نشر الهادى،  کوشش رسول جعفريان، 

محالتى و چند مقاله ديگر، ترجمه ابوالقاسم سرى، الگار، حامد، آقاخان . ۴ 
  . ش١٣٧٠  تهران، انتشارات توس، 

ـــــــــــ، ايران و انقالب اسالمى، انتشارات سپاه پاسداران انقالب اسالمى، . ۵ 
  . ش١٣۵٨

ـــــــــــ، نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت ايران، ترجمه ابوالقاسم . ۶ 
  . ش١٣۵٩ارت توس، انتش سرى، تهران، 

، نشر دانش، سال دوم، )گفت وگو(ـــــــــــ، بازتاب انقالب اسالمى در خارج . ٧ 
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  . ش١٣۶١شهريور،  ، مرداد و ۵ش 
  . ش١٣٧٩پهلوان، چنگيز، نظريه دولت در ايران، تهران، نشر گيو، . ٨ 
هللا  و روزنامه شيخ فضل... ترکمان، دمحم، رسائل، اعالميه ها، مکتوبات،. ٩ 

  . ش١٣۶٢مؤسسه خدمات فرهنگى رسا،  نورى، تهران، 
رضوانى، دمحم اسماعيل، انقالب مشروطيت ايران، تهران، کتاب هاى جيبى . ١٠ 

  ). بى تا(
عنايت، حميد، شش گفتار درباره دين و جامعه، تهران، دفتر نشر فرهنگ . ١١ 

  . ش١٣۶٩اسالمى، 
ترجمه دمحمتقى فخرداعى گيالنى، گوستاولوبون، تمدن اسالم و عرب، . ١٢ 

  . ش١٣٣۴على اکبر علمى،  چهارم، بنگاه مطبوعاتى 
مدرس تبريزى، دمحم على، ريحانة االدب فى تراجم المعروفين بالکنية . ١٣ 

  . کتابفروشى خيّام ، تبريز، ٢وااللقاب، ج 
، ٣ب، ج ـــــــــــــــــــ، ريحانة االدب فى تراجم معروفين بالکنية واللق. ١۴ 

  . ش١٣٢٨سهامى طبع،  تهران، چاپخانه شرکت 
مطهرى، مرتضى، نهضت هاى اسالمى در صد ساله اخير، قم، انتشارات . ١۵ 

  . ش١٣۶٩صدرا، 
نجفى، موسى، حکم نافذ آقا نجفى، اّول، قم، دفتر انتشارات اسالمى، . ١۶ 

  . ش١٣٧١
ران، تهران، مرکز فرهنگى ــــــــــ، مقدمه تحيلى تاريخ تحوالت سياسى اي. ١٧ 

  . ش١٣٧٨  انتشاراتى منير، 
واعظ خيابانى تبريزى، علماء معاصرين، تهران، کتابفروشى اسالميه، . ١٨ 

   . ش١٣۶۶
 
  . 19-   ken browne , An introduction to sociology , Polity         

 Press,1992   .  
  20. http: //www. islampub. com/algar. html. A Brief Biography of 
Hamid  Algar   .  
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  فصل يازدهم 

 
  قتل ميرزادۀ عشقی توّسط  عوامل رضا خان 

 
در بارۀ  » از  صبا تا نيما « يحيی آريان پور  درکتا ب پژوهشی خود بنام 

  :  ميرزادۀ عشقی می نويسد
جمادی  ١٢سيد محّمد رضا ميرزادۀ عشقی، فرزند سيد ابوالقاسم کردستانی ، در 

ابتدا درمکاتب محلّی . هجری قمری درشهرهمدان به دنيا آمد ١٣١٢االخر 
تهران به تحصيل پرداخت »  آليانس« و» الفت« وازهفت سالگی درمدارس 

وزبان فارسی وفرانسه را به خوبی  آموخت و پيش ازفراغت ازتحصيل به 
گی درس سمت مترجمی نزد يک بازرگان فرانسوی مشغول کارشد ودرهفده سال

  .و مدرسه را به کلّی  ترک کرد  و وارد کارهای اجتماعی گرديد
» نامۀ عشقی«هجری قمری درهمدان روزنامه ای به نام ١٣٣٣عشقی درسال 

دايرکرد ودرهمان اوقات که اوايل جنگ بين الملل اّول بود، با سايرمردان 
اجرت کرد وچند سياسی به استانبول، که کانون فعّاليت ملّيون ايران شده بود، مه

سالی درآنجا گذراند وبه رسم مستمع آزاد درمکتب سلطانی و دارالفنون استانبول 
و "  نوروزی نامه" حاضرشد وهم درآنجا نخستين آثارشاعرانۀ خود مانند 

  .را بوجود آورد"  اپرای رستاخيرشهر ياران"
هجری قمری به همدان بازگشت و چندی  ١٣٣٧يا  ١٣٣٦عشقی گويا درسال 

عد به تهران آمد و با جمعی ازنويسندگان ارتباط  يافت ودر صف طرفداران ب
  .حزب سوسياليست وهمکاران اقلّيت مجلس به مبارزه پرداخت

دراين مبارزه و کوشش سياسی نيش قلم شاعربيش ازهمه متوّجه وثوق الدوله ،  
 عشقی. نخست وزيرايران و عاقد قرارداد معروف ومنحوس ايران وانگليس بود

ناميد و در يکی از اشعار »معاملۀ فروش ايران به انگلستان «  اين قرار داد را 
  :هجری قمری در اين زمينه سروده، چنين گفت  ١٣٣٧متعدّد خود،  که در سال 
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  رفت شاه و رفت ملک ورفت تاج و رفت تخت
  ختباغبان زحمت مکش ، کز ريشه کندند ، اين در

  مهيمانان وثوق الدوله   خونخوارند سخت
 ای خدا با خون ما ، اين مهيما نی می کند

 
 !ايران ، ملک بابايت نبود ! ای وثوق الدوله [

  يک شتر برده است آن واين قطار اندر قطار
 اين چه سّری بود ؟ رفت آن پای دار ، اين پايدار

 باز هم صد ماشاهللا زندگانی می کند 
 

  خلوق را از چوب بتراشيده اند ؟يا رب اين م
 ]برسر اين خلق ، خاک مردگان پاشيده اند ؟

سخرانيها ی تند ومقاالت واشعارآتشين عشقی بر ضدّ قرار داد باعث شدّ که 
  ) ١.( وثوق الدوله دستور دستگيری  او را  داد  و شاعربه زندان افتاد

 
آريان پور به   از هواداران سيد ضياء بود و  ١٢٩٩عشقی  پس از کودتای 

عشقی درمجلس چهارم : نظرگاه عشقی درآن زمان اشاره می کند و می نويسد
به افراد اکثريت ، که مدرس و ملک الشعرای  بهار جزو آن بودند، می تاخت  
ومقاالت تند وآتشينی درانتقاد ازوضع سياسی کشورانتشارمی داد که از آن جمله  

تنها .  ی در روزنامۀ شفق سرخ چاپ کردبود که آن  را دشت»  عيد خون«مقالۀ 
عنوان  اين مقاالت کافی بود که بغض وکينۀ  عّمال سياست  روز را بروی 

اّما شاعرجوان مجّرد می زيست  وزن وفرزند وپيوندی نداشت و شب . برانگيزد
 .و روز خود را با قلم و قدم  وقف مجاهدۀ سياسی و ادبی  کرده بود

يان يافت عشقی  شعرمستزادی  ساخت  که مطلع  آن هنگامی که مجلس چهارم پا
  : چنين  بود

  اين مجلس  چهارم  به خدا  ننگ بشر بود 
  ديدی چه خبر بود؟

  هرکار که کردند ضرر روی ضرر بود
  ديدی چه خبر بود؟ 

عشقی با اينکه جوانی .  هجری قمری  نغمۀ جمهوری ساز شد١٣٤٢در سال 
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اصوالً طرفدار آن بود، چون ازبازيهای روشنفکرو به مزايای جمهوری آگاه و
سياسی ودسايس پشت پرده خبرداشت، با اين جمهوری مصنوعی جداً وشديداً 

اين »  جمهوری قّالبی« بنای مخالفت گذاشت وازجمله دومقاله ای به عنوان 
  .مخالفت را اظهار داشت

هجری قمری روزنامۀ کاريکتاتوری قرن بيستم را ١٣٤٢عشقی درذيقعدۀ سال 
ازنو دايرکرد و درشمارۀ اّول آن چند کاريکاتوروشعر ومقالۀ بسيارتند مبنی 
ً اظهار داشت که  برهزل وهجوجمهوری و جمهوريخواهان درج کرد و علنا

  .بازيهای اخير تهران به تحريک اجنبی است
که » جمهوری سوار« ازجملۀ مندرجات آن شماره داستان منظومی بود به نام 

دريکی از دهات کردستان دزد ناقاليی به : يه ای داشتمضمون پرگوشه و کنا
درغياب کدخدا به خانۀ او می رفته  و دهن خود را از خمرۀ شيره » ياسی« نام 

دزد  برای . شيرين می کرده، کدخدا رد پارا می گيرد وبه خانۀ پاسی می رساند
دا  می  اينکه رد پارا را گم کند، اين دفعه برپشت خری سوارشده  به سرای کداخ

. راند وتا دلش  می خواهد از شيره می خورد وازراهی که آمده بود بر می گردد
کدخدا که دراطراف خمره جای پای خر و دراندرون  خمره  جای  پنجۀ  ياسی 

  :را می بيند، دچارحيرت می شود
  

  دست دست ياسی  و  پا پای خر
  !من که از اين کارسرنارم به در

  :ت چنين نتيجه می گيردشاعرپس از بيان اين حکاي
  

  گربخواهد آدمی پی گم کند
  پايهای خويشتن را ُسم کند

  هر که اندرخانه دارد مايه ای 
 همچو ياسی دارد اوهمسايه ای

  ما هست ای يار عزيز» ياسی«
  حضرت جمبول يعنی انگليس

 ميکند»  ياسی«آنکه دايم کار  
  واز طريق ديپلماسی می کند
 ستملک ما را خوردنی فهميده ا
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  بر سر ما شيره ها ماليده است
 او گمان دارد که ايران بردنی است

  همچو شيره سرزمينی خوردنی است
 با وثوق الدوله بست اّول قرار
  ديد از آن حاصلی نامد به کار

 پول او خوردند و بر زيرش زدند
  پشت پا بر فکر و تدبيرش زدند

 چونکه او مأيوس گرديد از وثوق
  د شلوغکودتائی کرد و ايران ش

 همچنين زيرجلی سيّدضياء 
  زد به فکر پست آنها پشت پا 

 کودتا هم کام او شيرين نکرد 
  اين حنا هم دست او رنگين نکرد

 ديد هرچه مستقيماً ميکند  
  ملّت او را زود بر هم می زند
 مردمان از نام او رم ميکنند 

  مقصدش را نيز بر هم می زنند
 گفت آن به تابرآيد کام من

  کانجا نباشد نام مناز رهی 
 اندر اين ره مدّتی انديشه کرد 
  تا که آخر کار ياسی پيشه کرد
 گفت جمهوری بيارم در ميان 

  هم از آن بر دست برگيرم عنان
 خلق جمهوری طلب را خر کنم 
  زانکه کردم بعد از اين بدتر کنم
 ------------------------------ 
  نقش جمهوری به پای خر ببست 

 به خّم شيره دست محرمانه زد
 ناگهان ايرانيان هوشيار   

  هم زخر بدبين و هم از خرسوار



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٤٢٧                                                                             ٩    ا

  

  

  

 های و هو کردند که اين جمهوری است؟ 
  از قواره از چه رو يغفوری است؟

 پای جمهوری و دست انگليس؟
  دزد آمد دزد آمد آی پليس

 اين چه بيرقهای سرخ و آبی است؟
  مردم اين جمهوری قّالبی است

  ای ُهو گذاشت  ناگهان ملّت بن
  کّره خر رم کرد و پا بر دُو گذاشت
 نه به زر قصدش ادا شد نه به زور

  شيره باقی ماند و يارو گشت بور 
 

به صورت مردی مسلّح وغضب آلود » مظهرجمهوری « درهمان شماره 
تصويرشده بود که دردست راست تفنگ ودردست چپ کيسۀ پول داشت وسايۀ 

ود وروزنامه های طرفدارجمهوری به شکل اجنبی برباالی سرش نمايان ب
( ستاره )  موش( ، کوشش ) جغد ( ، تجدّد) افعی ( ناهيد  –جانوران زشت  پليد 

دور وبراو را گرفته بودند و شاعر  –) گربه( و جارچی ) االغ( ، گلشن) سگ
هر يک از روزنامه ها و عاقبت از زبان قرن بيستم » مظهر جمهوری«از زبان 

« عر سادۀ عاميانه درزير آورده بوده و در ضمن مقاله و کاريکاتورسخنانی به ش
که از اسکناس و توپ و تفنگ و تبرزين و گرزگاوسر و مشت »  آرم جمهوری 

گره شده وشّالق چهار تسمه و استخوان سر ودست ترتيب يافته  بود بر فراز آن 
  خورشيد  ايران نور پاشی می کرد، به خطر آينده اشاره رفته بود

روزنامه فوراً  توقيف  و نسخه های . اين اشارات صريح و ضربت قاطع بود 
آن به وسيلۀ  شهربانی جمع آوری گرديد وخود او، چنانکه مکّرر و پيش بينی 

)  ش ١٣٠٢تير ماه  ١٢( هجری قمری  ١٣٤٢کرده بود؛ بامداد روز آخر ذيقعده 
هدف تيرقرارگرفت  در خانۀ خويش جنب  دروازه دولت به دست  دو تن ناشناس

 ) ٢(  . و نزديک ظهر همانروز در بيمارستان شهربانی جان داد
  
عشقی پسرسيد ابوالقاسم همدانی ، شاعر جوان، : می نويسدملک الشعرای بهار ◀ 

ً با عدّه ای ازنويسندگان  درسياست . مخالطه داشت ازمهاجرت که برگشت غالبا
    مجلس يت کارمی کرد، درنيزطرفدارحزب سوسياليست وهمواره درصف اقلّ 
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عشقی به افراد اکثريت که مرحوم ومن درآن جمله کارمی کرديم ، حمله  چهارم
   !نوشت و آقای دشتی هم آن مقاله را چاپ کرد» خون عيد «مقالۀ . می کرد

ران چيزی نگذشت به سبب قّوۀ قريحه ای که داشت ، حاالت حقيقی اجتماعات ته
بازی سردارسپهی ودسايس . اجتماعی سريعی يافت را درک کرد، پرورش  

به حقيقت قضايا واقف  سياسی وسياستهای خارجی را بزودی ديد ودريافت و 
با وليعهد مالقات کرد و . بدون اينکه کسی از پی اش  برود ، بسوی ما آمد. شد
بی است که دهاتيان جمهوری عجي: دريک مقاله نوشت. او وعدۀ وفاداری داد به 
آری، » !عشقی با يک من فکل وکراوات مخالف  است قروه؛ هوادارآنند، اّما « 

   .می دانست که جمهوری بازی ای بيش نيست
اين شاعراز صميمی ترين دوستان ما  بود و درجرايد اقلّيت چيزمی نوشت، تا    

منتشرساخت  ١٣٠٣تير  ٧کاريکاتورقرن بيستم را به تاريخ  اين بودکه روزنامۀ 
دشمن . تهران به تحريک اجنبی است و درآن جا اشاره کرد که بازی های اخير 

ميدان ، داخل بازی  دريک دست پول ودريک دست تفنگ، بقصد بردن گوی از
که از توپ و » آرم جمهوری«به خطربزرگ آينده نيز درضمن . شده است

واين  روزنامه . ه کردواستخوان سرو دست بشر ترتيب  يافته بود، اشار تفنگ 
   !فوراً توقيف شد

. دو روز بعد خوابی که ديده بود برای دوستانش نقل کرد و من  حضورداشتم   
سپس مرا . به من رولورخالی کرد وتير خوردم  خواب ديدم که زنی :  گفت

وبتدريج خاک ريختند   دريک زير زمينی بردند که پنجره هايی به خارج داشت 
کلوخ بزرگی افتاد، راهرو نيز مسدود گشت  و من .دود شدتا پنجره ها مس

  »!دفن شدم آنجا 
مع ذالک اورا تسليت داديم، بازهم دو ! ما ازين خواب لرزيديم، بدبخت عشقی 

  !سبب می ترسيد روز گذشت، عشقی بی 
تير، قبل ازظهر، جلسۀ علنی مجلس مفتوح بود وخيلی کارداشتيم،   ١٢روز 
کسی به من خبردادکه عشقی را . اعتبارنامه ها بوديم گرفتاربعضی از هنوز

  !تيرزده اند
.  تلفون شد که عشقی  ترا می خواهد مالقات  کند) شهربانی ( بالقاصله ازنظميه 

داخل مريضخانه که شدم، سرهنگ درگاهی .  شهربانی رفتم من بشتاب به ادارۀ  
ابوالقاسم . ن می آمدندمريضخانه بيرو با ابوالقاسم نام پسر ضياءالسلطان از 

  .عبايی کهنه  بدوش  داشت
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مرا نزد تختخواب . گفتم می خواهم عشقی را ببينم. وارداتاقی ازمريضخانه شدم  
شخصی استنطاقش می کرد و اوهم پرت و پال جواب می  . بيچاره هدايت کردند

  .داد
خت روی ت. رنگش بکلّی سفيد شده ، بدنش سرد وازسرما به خود می پيچيد  

. گفتم بطری آب جوش برايش بياورند. رويش کشيده بودند خوابی افتاده ،ولحافی 
  .رد کردم شخصی را که ازاوسئوال ميکرد و می نوشت، 

چقدر پر معنی بود اين ... راحت خوابيده ، تبّسم کرد. مرا  که ديد آرام گرفت
لقاسم و حبيب ابوا« : پرسيدم چه شد؟ گفت. کارخراب بود نبضش راگرفتم، . تبّسم

که توصيه ای برای يکی ازآنها به  صبح زود آمدند منزل ) ظاهراً ( همدانی 
... گريختند و ... برگشتم که کاغذ بردارم مرا با تير زدند. خوانين همدان بنويسم
  ).آرنجش هم زخم شده بود( » .زمين خوردم ...دويدم به خانۀ همسايه

رفقا، آقای . و او را بوسيدم » نخورانشاءهللا خوب خواهی شد، غصه « :گفتم 
فوراً دنبال اطبّای معروف فرنگی  . ، رسيده بودند عبّاس اسکندری و ديگران

بود وگلوله سربی زيرقلب  گلوله از طرف چپ زير قلب خورده . آمدند. فرستاديم
 در جمعيت دوستان زيادآمده بودند و من . وخون زيادی تزريق شد گيرکرده

ً آقای رسا وآقای مجلس بايستی وظي فه ای انجام دهم، او را به رفقا، مخصوصا
  .مجلس اسکندری، سپردم و رفتم 

ازمجلس آقای اميراعلم را هم فرستادم به نظميه، بعد ازيکساعت برگشتم،   
  !عشقی مرده بود

.  پيراهن خونين  او را سپردم  که نگذارند از بين برود. او را به خانه اش برديم
روی ورقۀ کوچکی . درمسجد سپهساالرامانت نهاده شد، سته شد و درخانه اش ش

  :منتشرگشت مضمون اين عبارات مختصرچاپ شده درشهر 
عشقی مرد، هرکس بخواهد ازجنازۀ اين سيد شهيد مشايعت کند فردا صبح 

  .بيايد به مسجد سپهساالر
ّچه ب. فردا صبح شهرتهران ، علمای بزرگ ، محّصلين، کسبه وديگران آمدند

به رياست مرحوم نايب فتح هللا وبستگان او ) شاه آباد اطراف ( های محّل عشقی 
کردند وجنازۀ شاعرجوان را  وجوانان وجوانمردان شاه آباد طو ق وعلم را بلند 

براين  زن ومرد تهران . درحالتی که پيراهن خونين او روی تابوت بود، برداشتند
ازشاه آباد به الله . همۀ مردم راه افتادندبيچاره گريستند، بازارها بسته شد ، 

توپخانه، به بازار،چهارسو،مسجدجامع، سرقبرآقا، دروازۀ  زار، ازآنجا به ميدان 
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وگفتند که چنين وفاداری نسبت به هيچ  شاه عبدالعظيم وابن بابويه مشايعت شد 
  !پادشاهی نشده است

اه و وفاداری به شاعری بود که برای صيانت وطنش، برای وفاداری به پادش
  !دوستانش جان داده بود

اّما با مرگ  خود نشان داد .  عشقی اگر کشته نشده بود، ديروزيا فردا  می مرد  
  !که برسريک عقيده بايستد، اگرهم مرد ، بميرد که ايرانی قابل آنست  

دوستان قديم عشقی که هنوزهم آنها را دوست می داشت، خيلی اصرارکردند که 
صرفۀ مادی اوهم درين بود، اّما او به وليعهد قول دوستی  آنها کارکند،  برود وبا
عشقی را . داشت حق با مدّرس است به ما هم معتقد شده بود، وگمان  . داده بود

  !اّما ديگران  نترسيدند! چرا کشتند؟ برای اينکه ديگران را بترسانند
شهرتهران ! نترسيدبّچه های من : چرا؟ برای اينکه شهرتهران به آنها گفت

درمسجد جامع . مقتول ما سياه پوشيد وحرکت کرد يکباره به سوگ اّولين  
تا قاتل عشقی « می گفتند اهالی چاله  ميدان نمی گذاشتند جنازه را برداريم ، و 

کرديم،  بهرزحمتی بود آنان را قانع  » .را به ما ندهند نمی گذاريم او را دفن کنند
زه را به دروازه رسانديم، زيرا می دانستيم  که قاتل وبا دعوا و کشاکش جنا

ما بايد  لياقت داشته، او را بگيريم  ولی . تواند به ما بدهد عشقی را کسی  نمی 
  !ازما بهتران نمی گذارند

باقی جرايد هم ازنشر بازمانده ، برای ! روزنامۀ سياست را هم توقيف  کردند
مجلس شورای ملّی  پناه  بردند و تحّصن خودشان در  تعقيب واقعۀ قتل هم قلم  

  .اختيار نمودند
 
  !قاتل  واقعی گريخت ◀ 

 
گويا ازآن دونفرکسی که گلوله زده بود گريخت وابوالقاسم نام، رفيق او،  

عشقی به او گفته بود که تو بودی که تيرزدی ؛ اّما  درمشافهۀ با عشقی، . گيرافتاد
خود محّرک اين جنايت بوده  ه مثل اينکه  مع ذالک نظمي. گويا رفيقش بوده است

. نداد است، فراری را تعقيب نکرد، ابوالقاسم راهم به مّدعی العموم  تحويل 
ازهمه مضحکتر، محّمد نامی که ابوالقاسم  را هم  به مّدعی العموم  تحويل داده 

  !تاريک کردند و گفتند قاتل عشقی او است بود،  برده  حبس 
ازدوروزمعلوم شد که وضعيّات از چه قرار است، بنابراين بهرصورت ، بعد   
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جرايد بحال تعطيل ومديران  آنها . جرايد به دولت سلب شد ديگراطمينان اقلّيت  و
   !درمجلس متحّصن

تير ، خواستم  در پايان  جلسه به حکم  سابقه، درمجلس قضايای شهر  ١٥روز   
هم و قضيّۀ  فرار قاتل را نيز  مديران جرايد را شرح  د وقتل عشقی  و تحّصن 

  .بگويم، اّما  اکثريت اجازه نداد
 
  "رزونامۀ  سياست  اسالمی  در اين باب  چنين نوشت ٢٢شمارۀ   

  
  جلوگيری از نطق ◀
 
در جلسۀ گذشته آقای ملک الشعرا نمايندۀ  اقلّيت  خواستند  درموضوع ايجاد   

بايد : از و کالی  اکثريت گفتعمومی صحبت کنند، يکی  ترور تهران وعقايد  
اگرشما بخواهيد : سيد يعقوب گفت .  درمجلس خصوصی اين مذاکرات بعمل آيد

خواهم راجع  به  ناطق اقلّيت گفت فقط  می ! حرف بزنيد، ما هم حرف می زنيم
وضعيات  تذّکری به مجلس بدهم ،  چرا وحشت می کنيد؟ همهمه بين اکثريت 

اکثريت ميل ندارد  معلوم شد. يت هراسناک شدندازنطق اقلّيت بغا افتاد و 
  !شود واز شنيدن ذکرآن هم وحشت دارد وضعيات شهرتهران درمجلس عنوان 

وکالی بيطرف . وکالی اقلّيت هريک داليلی برلزوم مذاکرات مزبوراقامه کردند
معتقد بودند ناطق اقلّيت صحبت  کند، اّما مجلس واکثريت رأی  وصلحای مجلس  

آقای ملک الشعرا درموقع  . خارج شدند راين بين وکالی اقلّيت ازمجلس  د. نداد
جرايد اقلّيت را :  داشتند رفتن ازمجلس درجلو صندليهای اکثريت ايستاده اظهار  

پس  گلوله بما تحويل می دهيد، اجازۀ نطق هم بما نمی دهيد، . توقيف می کنيد
هيجانی   .ارج  شدندو ازمجلس خ! خوبست برويم  به واليتهای خودمان 

ولی گارد مجلس اجازه نداد تماشاچيان جلوبهارستان  درتماشاچيان حادث شد، 
دونفرهم . توهين وتعّرض بشود بيايند، زيرا ترسيدند که مبادا به وکالی اکثريت 

ومعلوم شد  به اتّهام داشتن اسلحه طرف تعّرض رئيس گارد مستحفظ مجلس شدند 
  !...ت می باشندمستخدم يکی ازافراد اکثري

ً رفتارمجلس که مؤيّد رفتاردولت وهردوباعث سلب آزادی وامنيت اقلّيت  واقعا
  !گرديده است، اسباب تأّسف وتعّجب است واقع 
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رئيس .  تيرماه ، خواستم قبل ازدستور گفتگو کنم ١٧دو روزبعد، درجلسۀ 
عاقبت  . نداد از لحاظ  بی ميل بودن اکثريت اجازه  مجلس با وجود بودن سابقه، 

قبل از دستورو بعد از دستور  حاج عّزالممالک پيشنهادی داد که مطابق سابقه،  
کرد و  آقا سيد يعقوب  مخالفت . وکال بتوانند صحبتهای خارج از دستور کنند

ولی اکثريت موافقت کرد . خواهد شد(!)  گفت اگرصحبت شود  منجر به آشوب 
رايد و معايب آدمکشی و لزوم محاکمه و عشقی و تحّصن مديران ج و شرح قتل 

درآن نطق گفته شد، وازطرف ...   نظميه و  داستان فرارقاتل و دوسيه  سازی 
عدّه ای نزد رئيس دولت  آقای تديّن هم جواب داده شد ومعلوم شد که ازاکثريت 

که  رفته ودربارۀ اين پيش آمد ناصواب گفتگو کرده اند ، يعنی اظهار کرده اند  
  !کشی خوب کاری نيستآدم 

 
 محاکمه چه شد؟ ◀ 

 
محکمه بفوريت صورت گرفت ، ولی نه درمحاکم رسمی ،بلکه درافکارعمومی   

گفته شد که . رئيس نظميه و بعضی امرای لشکر محکوم شدند ، و رئيس دولت و 
  !يک قدم  بيشتر رفته باشند اين آقايان عشقی را کشتند برا ی اينکه 

که از طرف اکثريت نزد رئيس  دولت رفته بودند ، به ايشان شنيدم نمايندگانی 
باعث  تزلزل امنيّت است و مردم  ) يعنی قتل عشقی  (گفته بودند که اين عمل 
چه اهميّت دارد قتل يک : که  مشاراليه اظهارکرده بود . ناراضی تر خواهند شد

  »!کنيد؟ نفر، چرا درجنگهای ما که آنقدر کشته می شوند اظهار تأّسف نمی 
او می خواست با مردم همانطور رفتار کند که . اين درست سنخ فکراوبود  

وی همانطوربه تودۀ مردم . روزی با او رفتارمی کردند صاحب منصبان مافوق  
جنگ به سربازان وکشته شدن  نگاه می کرد که يک صاحب منصب درميدان 

نفراز  ب نمی کرد اگريک بنابراين تعجّ . سنخ فکرش اين بود! آنها نگاه می کند
اوازلحاظ عدد به اين فاجعه نگاه می کرد نه ! مردم را ترورکنند ، بکشند

» يک  نفر « اين بود که چون فقط . رسومات کشوری  ازلحاظ اخالق وقانون و 
بود که صدها نفرکشته می  چه درجنگها ديده  .کشته شده بود، اهّميت نمی داد
ومجروح  د؟ مثل اينکه روزدّوم حمل هم به زدن شوند،پس يک نفرچه اهّميت دار

بعد از ده سال نيز ديديم که درواقعۀ مشهد وهجوم شبانه . کردن مردم اهّميت نداد
گوهرشاد که به دستورالعمل شخص ايشان صورت گرفت، بازبه کشتن  به مسجد 
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بود که پادشاهان از پی يک مصلحت صد خون  شنيده ! و زدن مردم اهّميت نداد
ملّی وقانون اساسی  د، اّما نمی دانست که آن پادشاهان در مقابل مجلس کنن

مع هذا ، . قرارنداشتند، دول خارجه ازهرسوبا هزارچشم به آنها نگران نبودند
پادشاهان جزدرموردی  که پا ی پادشاهی وسياست عمدۀ  سلطنت  درميان  آن 

. ن ، شرم داشتندخونريزی، خاّصه خون بيگناها بود کسی را نمی کشتند واز 
  !ولی ديکتاتورما به اين چيزها اهّميت نمی داد

 او پادشاه  کشور حسن  است و ما اسير  
  !وان زلف پرخم وصف مژگان سپاه اوست

 گفتم به قتل  من چه بود عذر آن نگار ؟  
  !گفتند خوی سرکش او عذر خواه اوست  

 گفتم بغيرعشق چه باشد گناه من؟
  !شق گناه اوستگفتند زندگانی عا  

 بهار صيد زبان بسته است ، ليک!جانا
   !چيزی که مايۀ نگرانيست آه اوست  

 
  !قدردانی از مجرم ◀

   
چنانکه اشاره شد ، من درضمن صحبتی که درمجلس کردم،  گفتم  که يکی  

گريزانده اند، يکی ديگر ازمجرمين هم درکنف  ازمجرمين گريخته يا او را  
پرونده بسازد؛ ودرباب  و شهربانی ميل ندارد دراين باب    حمايت شهربانی است

 ١٣٠٣تير ماه   ١٧تهديدی که مستقيم نسبت به من شده بود درپايان نطق  
  :مجلس چنين گفتم در 

آيا اکثريت مجلس عالقه مند هستند که مملکت امن  باشد يا  نه؟ اگر يکی ازافراد 
لس بايد عالقه داشته باشد يا نه؟ واگريک به قتل کنند، مج وکالی اقلّيت را تهديد  

صرف قوای دماغی خود  صنف روزنامه نويس که با مخارج شخصی  و 
مجلس  مشغول خدمت به مملکت هستند ،  می آيند به مجلس متحّصن می شوند ، 

 بايد بپرسد که چه کار دارند وچه می خواهند يا نه؟
و قضايا فوت شد، واگرآقايان  من بسيارمتأّسفم که وقت دير وبسياری ازمسائل  

  ! دادند من اصالً صحبتی نمی کردم و اصراری هم نداشتم امروزهم اجازه  نمی 
. من چهل سال ازعمرم می گذرد و بيست سال آن را درسياست گذرانيده ام 
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من ! بيست سال است دردهانۀ مرگ زندگانی می کنم  من  . آرزوهايی هم ندارم
من . مملکت ايران دفاع نموده ام  دگی کرده ام واز  درمقابل قشون تزارايستا

مرا تهديد  ازتهديد به قتل يا کشته شدن باکی ندارم، اشخاص رسمی چندين دفعه 
من عقيده ام  اينست  که آن پنجۀ . من اهّميت نمی دهم . بکنند! به قتل کرده اند
من است عشقی  را گرفت  و او را به طرف گوربرد، آن پنجۀ دش سرخ که يخۀ 

آن دست و پنجه . پنجه ودست را قطع کند ،  پنجۀ  اجنبی است ، بايد مجلس آن 
بگويم  اگرمجلس آن  به شما ! ازهر آستينی که بيرون آمده باشد بايد قطع شود

پنجۀ خائنانه را قطع نکند، مردم ايران عاقبت آن دست و پنجه را قطع خواهند 
  !نيست و بايد قطع شود زيرا چنين دستی قابل تحّمل ملّت کرد، 

  !اّما بدبختانه کسی نبود واگر بود نمی خواست آن دست قطع گردد  
يکی ا ز رجال فاضل و آزاديخواه که درين زمان هم به سمت وزارت معّرفی   

رئيس دولت را . روزنامۀ قرن بيستم، به هيأت وزرا رفتم روزنشر  « : شد، گفت
به مالقات . سياه شده بود ه توت ديدم ازهيأت بيرون می آمد ومثل شا

م « کفيل يکی از وزارتخانه ها آقای» .وزيرفرهنگ رفتم، او را پريشان ديدم
اگراتّفاق سويی برای مدير اين روزنامه امشب و فردا روی « : به من گفت »  

  ».بود، زيرا حضرت  اشرف خيلی اوقاتشان  تلخ بود ندهد ، خيلی عجيب خواهد 
گريخت، و بعد  شنيده شد دريکی از شهرها مّدتی به او حقوق خالصه آن يکی   

سال پيش درسايۀ خدمتی که کرد،  بعدها وتا چند ديگری هم . می دادند
معابربه ميخوارگی مشغول  ازشهربانی جايزۀ ماهيانه دريافت می داشت، در 

ری قلد بود وبه کسانی که او و امثال او را دوست نداشتند بد می گفت و با کمال 
  .به عمل خودش افتحار می کرد

    
  !روز گار  سياه تر می شد ◀ 

 
درمسجد جامع روزها جماعتی . مردم تهران بعد از قتل اين جوان، بر آشفتند  

که زور و مردم کشی را ترويج  می کردند و يا خود  گرد آمده ، برعليۀ  کسانی  
رچنين جنايتی خاموشی  دربراب بر خالف  اکثريت مجلس که   -محّرک آن بودند 

بد می   –گزيده ، حتّی  از صحبت  کردن اقلّيت هم ممانعت  بعمل آورده  بودند 
  !گفتند ومتينگ می دادند 

دولت بکلّی و جاهت و آبروی  خود را باخت ، و رئيس دولت درشهر تهران   
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علنی به اوبد گفته می شد، ونه . وسرزبانها افتاد صدی نود وپنج  بدنام شد 
درواقع  ديرهم  شده . نبودند خوداو،نه اطرافيان اونيزدر صدد اصالح اين حالت 

  .بود
ارتباطی که ما بزحمت بين دومرد سياسی راه انداختيم و مالقاتی  که ميان   

که امروز پيشوای واقعی ايران ناميده می شد، يعنی  رئيس اقلّيت رئيس دولت و 
من در !  پنهانی بی نتيجه ماند پنجۀ  ، در نتيجۀ  دست و مدّرس،  صورت گرفت

به وسيلۀ  هرقدرزحمت می کشيم که سردارسپه  را  « : ضمن نطق خود گفتم که
عالقه به مردم نزديک  کنيم ، يک دست پنهانی با تبرآن عالقه را قطع می 

  »!سازد
. ميل نداشتند که سردارسپه مردی وجيه ومحبوب باشد! حقيقت امرهمين  بود  

حرکاتی ازطرف شهربانی صورت بگيرد که درمقابل ، ما  کردند  که اصرارمی 
  !را از ما  و ما را  ازاو دورسازد را به فرياد وشکايت وادارد و رئيس دولت  

شهربانی يکی ازعّمال قوی و مؤثّر اين دوری  وفاصلۀ  بين سردار و مردم    
دولت اومردم ايران برزخی بود که ميان شاه آينده و بود  اين همان فاصله  و 

  !روزبروز فراختروعميقترمی گرديد
بجای اينکه رئيس دولت طبق قاعده . بنابراين، روز بروز اوضاع  بدترمی شد

مالياخوليا و تعّصب و  متانت بخرج بدهد، غروروکبرو بردباری وحوصله  و
شايد افراد وزرا چندان گناه  . جنون اوساعت به ساعت نمود ارترمی گشت

های  ،وگناه را ديگران که دراطراف يادرمجلس مترّصد استفادهنداشتند
خدا ميداند چه نصايحی و چه دستورالعملهايی .بودندمرتکب می شدندبزرگتری 

دولت داده می شد که هرلحظه اين حال سبعيّت وخشونت را  در نهان به رئيس 
  !شدّت می داد

، سياست ، نسيم صبا، ما حاال ديگرروز نامه نداريم مديران جرايد قانون    
درمجلس متحّصن شده اند ، ولی يک کلمه  شهاب ، آسيای وسطی و غيره 

شود که چکار دارند ،  ازطرف رئيس مجلس وآاقايان اکثريت ازآنها سئوال  نمی 
 و چرا اينجا  آمده اند؟

سکوت دربرابرخشونت و خالف قانون ، که بعد ها تا هيجده سال روز   
  !سال آغاز شده بود از آن  بروزقّوت می گرفت ،

ترورمردم کشی وعدم تعقيب ازطرف مجلس وعدليه و غيره و جوابی که رئيس 
خوف و خموشی »  !قتل يک نفرچه اهّميت دارد ؟«   : دولت داده و گفته بود 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٤٣٧                                                                             ٩    ا

  

  

  

  !رجال کشور بوجود آورد وسکوت مرگباری دراکثريت و رئيس مجلس  
ً درحال تعّرض وتحيّر    وقت می گذارانيد ، اّما درشهرعدم رضايت اقلّيت غالبا

  .دولت روز افزون بود وجوش و تظاهربرضدّ  
دولت بجای اينکه تا همين جا قناعت کند و بهر وسيله که می داند مديران جرايد    

آنها اطمينان بدهد و مردم را بطرزی ساکت کند ، بنای لجاج   را اقناع  کرده ، به 
را طورديگر جلوه بدهد ومردم   که وضع شهر را گذاشت و نقشه ای کشيد 

دولت  تهران را که ضدّ ترور و ضدّ اقتدار مطلق شهربانی وحرکات بيرويّۀ  
بودند، ضدّ اروپايی و فاناتيک معّرفی نمايد ، و وجهۀ خارجی اقلّيت و ديگر 

اروپائيان وامريکائيان ضايع وخراب  سازد و تا بتواند با  مخالفان خود را نزد  
 )  ٣  !(را يکباره خفه سازد صای آهنی مغزعاّمه را بکوبد و شهر تهران  ع
 

به روايت حسين مّکی در تاريخ بيست سالۀ ايران در مورد  قتل ميرزادۀ   ◀ 
در اطراف « و » قبل از مرگ « سه کتاب دارد به نام » فالماريون « : عشقی
بسياری از معاصرين اين کتابها گواهی های کتبی  در » بعداز مرگ « و»مرگ 

  .و معتمدين عصر خود را منتشر ساخته است
نوشته شده اند اکثر عبارت از داستان های » فال ماريون « اين نامه ها که به 
مکاشفات اشخاص وروياهايی که غالبا با واقع تطبيق کرده  خوابهای عجيب يا 

   .است
» ميرزادۀ عشقی « و » ملک الشعراء « و » رحيم زادۀ صفوی « مابين آقای 

اقلّيت بودند ترتيبی بر قرار شده بود که هفته ای دو روز  که هر سه ازکارکنان 
ظهرتا شب وقت خود را به مذاکرات  گرد آمده از»رحيم زادۀ صفوی « در منزل

عشقی بود   ادبی وتهيۀ مطالب برای روزنامۀ قرن بيستم که متعلّق به ميرزادۀ 
   .می گذرانيدند

از هفته ای که روز سه شنبه ی آن روز می بايست ميرزادۀ يک روز شنبه 
صرف ناهار رحيم زادۀ صفوی يکی از سه کتاب  عشقی به قتل رسد بعداز 

در آن هنگام دوسه روز  مزبور را باز کرده برای رفقا به فارسی نقل می نمود، 
ه ک ازانتشار آخرين شمارۀ مشهور قرن بيستم گذشته بود ، همان شمارۀ مشهوری 

حاوی شديدترين حمالت به ديکتاتور وقت و اطرافيان او بود تهديدهای متواتر 
رسيد وکار به جايی رسيده بود که شاعر نامبرده قيافه ی  به ميرزادۀ عشقی می 

در آن روز و آن ساعت که اتّفاقاً .يافت مهيب مرگ را پيش چشم خود مجّسم می 
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غفلتاً از جای  ش می داد ، به قّصه های آن کتاب در موضوع خواب ومرگ گو
حاشا که شما در اين زمينه ها : پريده خطاب به رحيم زادۀ صفوی نموده گفت 

کنيد خواهشمندم يک دقيقه هم به خواب من که ديشب ديده ام توّجه  مطالعه می 
زرگنده مشغول گردش هستم فراموش  خواب ديدم که در قلمستان « نمائيد ، 

مرکز بود ،  ان زرگنده گردشگاه اهل تفريح وتفّرج نشود که در آن زمان قلمست
در حين گردش دختری فرنگی مثل آن که با من سابقۀ آشنايی داشت نزديک آمده 

گزاری وباالخره تشدّد وتغيير را گذاشت وطپانپه ای که در دست داشت  بنای گله 
مرا  براثر صدای تيرها افراد پليس ريختند و. نمود شش گلوله به طرف من خالی 

در بين راه من هر چه فرياد  دستگير کرده در درشکه نشاندند که به نظميه ببرند 
، به  می کردم که آخر مرا کجا می بريد شما بايد ضارب را دستگير کنيد نه مرا 

حرفم گوش نمی دادند تا مرا به نظميه بردند ودر آنجا مرا به اتاقی شبيه زير 
فقط يک روزنه داشت که از آن روشنايی به  آن اتاق. کردند زمين کشانيده حبس 

چشم را به آن روزنه دوخته بودم  من با حال وحشتی که داشتم . درون می تابيد
احساس  ناگهان ديدم شروع به خاک ريزی شد وتدريجا آن روزنه گرفته شد ومن 

  »...کردم که آنجا قبر من است 
قيافۀ بيم زده و  هنگامی که ميرزادۀ عشقی اين خواب را حکايت می کرد

برای تقويت وتسليت اوبه مزاح وشوخی می  وحشتناکی داشت ورفقای او 
  :پردازند ولی رحيم زادۀ صفوی حکايت می کند

حال ميرزادۀ عشقی وقيافه ولهجۀ او در آن موقع طوری بود که در قلب من اثر 
می ساخت ، طرف عصر ملک الشعراء زودتر بيرون  بيم و وحشت را منعکس 

بنای مشورت را گذارده می  رود و ميرزادۀ عشقی با رحيم زادۀ صفوی  می
همين  گويد من يقين دارم که همين روزها مرا خواهند کشت وبرای شماها نيز 

ً هست بايد چاره ای بينديشيم شايد من و تو هر طوری شده دو  خطرها مسلّما
روسيه فرار کنيم کمتر مورد توّجه باشد به طور ناشناس به  نفری ازيک راه که 

بود حاضر می شود از راه فروش  ، رحيم زادۀ صفوی هم چون قلباً بيمناک شده 
سفر به  واثاثيۀ خانۀ خود هر چه زودترمبلغی فراهم ساخته فرار نمايند وراه 

  .روسيه را از طريق شميران شهرستانک انتخاب می کنند
به خود عشقی هم کمک رحيم زادۀ صفوی پيشنهاد می نمايد روز يکشنبه و دوشن

فروش رسد وعصر غروب دوشنبه به عنوان گردش شميران  کند تا اثاثيۀ وی به 
ميرزادۀ عشقی از اين فداکاری رفيقش که  . بی خبر از رفقا دونفری فرار نمايند
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گويد سفر بايد به  بی دريغ خرج سفر را تهيّه می بيند خوشنود شده وليکن می 
وز دوشنبه به شخص عزيزی وعده داده است که روز چهارشنبه بماند زيرا ر

البتّه از گفتن نام زرگنده رحيم زادۀ صفوی .زرگنده او را مالقات کند  بايد در 
عشقی از اين قصد در گذزد ولی چون قضيّه به  متوّحش شده اصرارمی کند که 

رفيقش بی اثر می ماند ،  عوالم روحی وقلبی شاعر  مربوط بوده است اصرار 
شنبه را عشقی در خانۀ رفيقش می ماند وروز يکشنبه می رود با شب يک

اين که شب سه شنبه خواهم آمد وروز آن شب در آوردن سمسار وفروش  وعدۀ 
ليکن شب سه شنبه بر خالف وعده ای که عشقی  اثاثيه به تو کمک خواهم کرد 

صبح  روز سه شنبه طرف داده بود به منزل رحيم زادۀ صفوی نمی آيد وباألخره 
بعداز مدّتی که رفيقش انتظار او را می کشد وخبری نمی رسد محّمد 

نوکرش را به خانه ی عشقی می فرستد ،خانۀ عشقی در سه راه سپهساالر  خان 
مهديخان نام که هم اکنون آن کوچه را عشقی می  منزلی کوچک بود متعلّق به 

گلگاری بود وبنابه  درخت و خانۀ مهديخان صحن محقّر اّما نظيف وبا . خوانند 
صفوی  مناسباتی رحيم زادۀ صفوی آن را برای شاعر اجاره کرده بود و خانۀ 

همين که نوکر رحيم زادۀ صفوی به خانۀعشقی می رسد در . در نظاميه بود 
را  با »پسر ضياء السلطان « نام  » ابوالقاسم « از ظهر  حدود دو ساعت قبل 

که به سرعت از آنجا دور می  ه می بيند شخص ديگری که همراه اوبوده در کوچ
سر  شوند وسر کوچه اتومبيلی بوده که آن دونفر سوار می شوند واز طرفی 

خونخوارها جوان « وصدا ی زنهای همسايه را می شنود که فرياد می کنند 
عجب آن است که در آن کوچه با آن که هيچ گاه گردشگاه  و » ناکام را کشتند 

ظرف يک لحظه هنوز دمحم خان به  مينات نبود ه و نيست در  پليس و مأ مورين تأ
دوان دوان می  در خانۀ عشقی نرسيده می بيند چند نفر پليس و مأمور تأمينات 

آيند ومانند اشخاصی که از انجام قضيّه مّطلع باشند به خانۀ عشقی ريخته شاعر 
نشانند، را بيرون کشيده در يک درشکه که سر کوچه آماده بود می  مجروح 

محّمد خان به رفقا بگو « افتد فرياد می کند  عشقی که چشمش به محّمد خان می 
بابا ... کجا می برند  محّمد خان از اين پاسبانها بپرس مرا » ... به داد من برسند

من نمی خواهم به مريضخانۀ نظميه بروم ، مرا به مريضخانۀ امريکا 
خيابانها مخصوصا در خيابان شاه آباد وهمين طور همين جمالت را در  ... ببريد

پليس ها که گويا دستور مخصوص داشتند بر  با فرياد تکرار می کرده است ، 
کميساريای دولت ببرند که از  اثر داد فرياد عشقی راضی می شوند اّول اورا به 
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درشکه به   آنجا مطابق ميل او به مريضخانۀ امريکايی منتقل شود اّما همين که 
ا می رسد رئيس کميساريا به پليس ها فّحاشی کرده می گويد چرا نظميه کميساري

» پسر ضياء السلطان « اين به قراری که مسموع افتاد هنگاميکه »   . نمی بريد 
» سيد عبّاس « شده بگريزد پاسبانی به نام  و رفيقش می خواسته سوار اتومبيل 

حاج مخبر « نوکر  سنی که که نوبۀ خدمتش نبوده به اتّفاق محّمد خان نام  هر
را دنبال » ابوالقاسم پسر ضياء السلطان « بوده براثر داد وفرياد زنها » السلطنه 

ابوالقاسم مزبور تا . دستگير می نمايند ولی رفيقش فرار می نمايد  کرده 
مواجهه با عشقی هم حضور داشته ولی  شهربانی هم برده می شود که در 

  .شود که مدّتی از تهران هم خارج می بعدااورا مرخص می نمايند 
در حدود دو ساعت قبل از ظهر به ملک الشهراء در مجلس خبر می دهند که 

شهربانی خواسته است بالفاصله وفوراً به وليعهد  عشقی اورا در مريضخانۀ 
دستورداده طبيب های سلطنتی  محّمد حسن ميرزا کاغذ می نويسد که مشاراليه 

اقلّيت خبر  شتابند و يک ساعت بعد از ظهر که به نمايندگان برای معالجۀ عشقی ب
می رسد که عشقی در مريضخانۀ شهربانی بستری شده است ، ملک الشهراء 

حسن خان زعيم و رحيم زادۀ صفوی به اتّفاق چند نفر ديگر سوار  بهار و سيد 
د که بايد به آنها گفته می شو. بود می روند شده به شهربانی که در ميدان توپخانه 

آنجاست ، طويلۀ  از خيابان جليل آباد از در طويلۀ سوار برويد که مريضخانه 
سوار حياط بزرگی داشت ودر سمت دست چپ چهار اتاق کوخ مانند که سقف 

گنبدی بود مريضخانۀ نظميه را تشکيل می داد و پيدا بود که آن کوخ ها  آنها 
جدا ساخته سفيد کاری کرده تحويل  را از اصطبل سابقا جزء طويله بوده وبعد آن 

طويله داشت ويکی دو پنجرۀ  اتاق اّولی يک در به حياط . مريضخانه داده بودند 
سه اتاق ديگر که تو در تو وراهرو .آن به خيابان جليل آباد باز می شد

عبارت از دری بود که به اتاق اّولی باز می شد واز اتاق دّومی در بندی به  آنها 
آن اتاقها هيچ گونه در وپنجره به خارج نداشت  راه می داد ديگر  اتاق سّومی

وسط گنبدی سقف  وروشنايی هر يک از آنها از يک روزنه می رسيد که در 
قرار داده بودند و البتّه اين ترتيب برای آن بود که مبادا مريض حبسی 

ق دّومی همين که رفقای عشقی وارد اتاق اّول شدند واز در گاه اتا.نمايد فرار 
ها وهر سه اتاق رامشاهده کردند ملک الشعراء  منظرۀطويله مانند آن ساختمان 

  :گويد به رحيم زادۀ صفوی که در حال گريه وزاری بود می 
صفوی ، خواب عشقی ، صفوی که در حال تأثّر بود متوّجه مطلب نمی شود 
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  :وی را فشار داده می گويد  مجدّداً ملک الشعراء بازوی 
 

، خواب عشقی وزير زمين وروزنه را تماشا کن ، آن وقت صفوی  صفوی
 خواب عشقی را به ياد آورده

وقتی نگاه می کند در اتاق چهارمی يک تختخواب می بيند که ميرزادۀ عشقی 
رفته ونور آفتاب از روزنه ی سقف به سينه ی او افتاده  روی آن به خواب ابدی 

چشم بر هم می نهاده نور آن  دم  وشايد در آن لحظه که عشقی برای آخرين
چشم بر  روزنه به صورت او می تابيده واين نکته که ميرزادۀ عشقی هنگامی که 

هم می گذارده است مژ گان او تدريجا روی هم می افتاده مانند همان حالتی بوده 
خواب ديده بود حيرت وشگفتی برای رفقا می گردد به طوری که  که شاعر در 

فراموش کرده ، به تماشای آن منظره  بهوت گريه وزاری را مدّتی ما ت و م
می شوند و اين  وتطبيق آن با  راست بينی و خواب شگفت انگيز عشقی مشغول 

همان هفته و ملک الشعراء » شهاب « خواب را رحيم زادۀ صفوی در روزنامۀ 
 طّی مرثيه نامه ای که برای عشقی نوشته اند» قانون هفتگی « روزنامۀ  در 

  ) ٤.(حکايت کرده اند
 

  
   مطرح کردن  قتل ميرزادۀ عشقی در مجلس شورای ملّی  توسط

  ملک الشعراء  
 

مذاکراتی درمجلس می شود و چون «دراطراف واقعۀ قتل ميرزادۀ عشقی  ◀    
طرفداران سردارسپه نمی خواستند قضيّۀ قتل عشقی درمجلس مطرح و از 

خره به سردارسپه  بشود، اين است که در طرف اقلّيت حمالتی به اکثريت و باال
اطراف اين که آيا بايد ناطق اقلّيت درمجلس موضوع رامطرح کند يا نه 

  .مذاکراتی شدکه عيناً ازروی صورت مشروح مذاکرات مجلس درزيرنقل ميشود
مجلس دستورخود را تمام کرده بود و پس از پايان آن رئيس مجلس  اظهار 

به بنده مرقوم فرموده بودند که قبل از ختم جلسه     آقای  ملک الشعراء: داشت 
  .عرايضی دارند

  .اگر بنا به اجازه  است بنده هم اجازه می خواهم –سيد يعقوب 
  راجع به اظهارات آقای  ملک الشعراء مجلس رأی  می دهد يا نه؟ - رئيس
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يک قضايائی اخيراً در شهر واقع شده است که بنده  گمان نمی  -ملک الشعراء
نم مجلس مقدّس و آقايان نمايندگان بتوانند ساکت باشند، مقصودم يک تذّکری ک

است که به آقايان عرض  کنم  که اگراجازه  می فرمايند عرض  کنم اگر  اجازه  
  .نمی فرمايند عرض نمی کنم، غرض تذّکری بود که  به آقايان داده شد

  .آقای فتح ميرزا مخالفيد در اظهار  ايشان –رئيس 
بلی  بنده عقيده ام  اينست که اين تذّکری  را که آقای  ملک الشعراء   -یهرمز

  .می خواهند  بفرمايند خوبست در يک  جلسۀ خصوصی بفرمايند
  )اجازه( آقای شريعت زاده   -رئيس 

  .بنده مخالفتی ندارم –شريعت زاده  
  .رأی  می گيريم  -رئيس 

  .حاج ميرزا عبدالوّهاب  نمی شود رأی گرفت
  .محتاج به رأی نيست -الشعراء ملک

چون جزو دستور نبود اگر قبول  می کردم ممکن بود مورد  اخطار  - رئيس 
  .واقع شوم حاال رأی می گيريم

اجازه می فرمائيد بنده يک  مادّه را . محتاج به رأی  نيست  -حايری زاده 
  .عرض  کنم

  .بفرمائيد –رئيس 
سه و ختم جلسه  آقايان نمايندگان اگر  در دورۀ چهارم در ابتدای جل - حائری زاده

مطالبی  داشتند  که الزم بود به عرض مجلس برسانند بدون اين که رأی بدهند 
از مقام  رياست  اجازه می گرفتند و مطالب خود را اظهارمی نمودند و يک مادّه 
 هم  درنظامنامۀ  داخلی  نيست که مفهوم جمله اّول  اين مادّه  محتاج به اجازه  و

  :است که  برای آقايان می خوانيم ١٥٦رأی مجلسی نيست و آن مادّۀ 
خالصه  از طرف  . خوانده  شد و در اطراف آن  توضيحاتی داده شد  ١٥٦مادّۀ 

  .اکثريت  و اقلّيت  بحث  زياد شد و مدّرس  با تعّرض  خارج  شد
پس از خروج مدّرس ، ملک الشعرا هم با حالت تعّرض  در حال خروج   

  :هار داشتاظ
  .روزنامه  را توقيف می کنند و اجازۀ نطق نمی دهند 
و چون عدّۀ کافی برای رأی ) صدای  هياهو و همهمه .( پيشنهاد ختم جلسه شد 

  )   ٥.(گرفتن نبود جلسه تعطليل گرديد
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ملک الشعراء در بارۀ  چگونه  به قتل رسيدن عشقی در مجلس شورا ی ملّی   ◀ 

بنده هيچ  تّصور نمی کردم بر طبق سابقه    :روع می کندنطق خودرا اينگونه ش
محتاج برای  يا بعد از دستور  ای  که گفته شد اجازه  خواستن قبل از دستور

و مايل  مجلس باشد واّال البتّه بنده چنين تقاضائی را از مقام  رياست  نمی کردم  
شود به اينکه  اکثريتی شکل خاتمه پيدا کند  که تشبيه ب هم نبودم که قضيّه به اين 

احترامات  مجلس   درتحت  مضيقه گذاشته است البتّه اين ترتيب برای  اقلّيتی  را 
ً اينطورشد خيلی   شايسته نيست من هم مايل  نبودم  اينطور پيش بيايد ولی اتّفاقا

   .متأسفم هم از اين قضيّه  
ادوار مختلفۀ مجلس بهرحال تقصيربا بنده  نبوده است بنده نظربه سابقه وجريان 

خواستم  ومذاکراتی که می خواستم بکنم   اجازه ای که من  اجازه خواستم واتّفاقاً  
اکثريت بشود نبود و خيلی مايل  يک موضوع شديدی که منتج به حمله بر 

استطالع  که آقايان حدس ميزدنديا تحققيقات می کردندومقصود بنده  را قبالً  بودم 
بزنم آن وقت می ديدند که هجوم  جازه می دادند که حرفم را می کردند وبه بنده ا

يا اينکه سابقۀ اقّليتهای مجلس اين بوده است که درصدد وسائلی  به اکثريت نيست 
باکثريت بنمايند ولی ما رفقای ما نظربه  برای اينکه يک هجوم و حمله  بگردند 

ميشه داشته باشيم ه مملکتی    مأنوسيت تأّسی که بحفظ وضعيات ومراعات امور
دراين مسئله خود داری کرده ايم با اينکه همه وقت شايد بهانه های شديد و تندهم 

ما بوده است وشايد مردم هم هميشه بما اعتراض کرده اند که چرا  دست  در 
   .ماليمتراظهارمی کنيد وضعيات را درمجلس کمتر و 

د نسبت به آقايان اکثريت بالنتيجه قصد من ازمذاکره درجلسۀ گذشته تذّکراتی بو
   .اندازه ای موقع تذّکرات بنده فوت شد ازاينکه عرض کنم تا  وخيلی متأّسف هستم 

بنده می خواستم مختصری ازوضعيات جاريۀ شهرطهران وضربتی که به   
اشاره کنم ودرضمن اظهارکنم که  شهروارد شده است  امنيت وآسايش افراد اين 

عنصرمفيد ونافعی وارد شده است  ملکت وبيک اين ضربت به يک فرد مفيد م
وارد شده  نظرازمقامات فضلی وادبی فقيد مرحوم اين ضربت  بدماغی  وصرف 

وآن دماغ حمايت می کرده  است که آن دماغ باقلّيت مجلس همراه بوده است 
ازافکارعمومی و فکرآن شخص مقتول درجريان سياسی داخل بوده است  است 

وقت بوده  است و ا ز اين  نقطه  نظر  بيشتر بنده  دولت    برضدّ  که آن سياست 
علی المعمول  اينطور  حمله  و  حق داشتم  اظهارتأّسف کنم  زيرا علی المرسوم 
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ً در دنيا رنگ سياسی بخود گرفته  اين  قضيّه  هم  ها هتّاکی ها و ترورها غالبا
ستم  با آقايان  نمايندگان  اصوالً  رنگ  سياسی پيدا کرده است و بنده  خوا قطعاً و 
  .اصول امنيت  عمومی  تذّکر بدهم  که اّوالً  برای پاس  و حفظ   محترم  

ثانياً برای حفظ واحترام  سياست  اقلّيت  و سياست  انتقاد و برای آزادی  عقيده    
برای جفظ احترام عقايد ملّت ايران  که گفته  آن هستند و  که تمام  آقايان پابند 

رفع   می کنند  و باألخره  برای  د ملّت ايران عقيده را می کشند و پايمال  نشو
حق اين  نگرانی  های سياسی که عرض  کردم  قطعاً  شامل  اين قتل  می شود 

واکثريت محترم که مسئول وضعيّات هستند  بود که مجلس شورای ملّی ايران 
  .اين قضيّه باشند بيشترعالقمند به 
خواستم عرض کنم اين بود که درشهرطهران يک قضيّه واقع  نکته ای که می

  .شدند قضيّه متأثّر  شد مردم طهران عموماً ازاين 
اظهارتألّم نمودند چندين هزارنفرجمع شدند و جنازۀ يک  مقتول . گريه کردند  

ودرمساجد فاتحه گذاشتند ولی با اينحال با  عبوردادند  سياسی را ازوسط شهر
 قضايای سياسی بود به  ربوط به امنيّت عمومی ومربوطاينکه مسئله م

خيلی   ايران با خونسردی امرار وقت  می کرد و  در مسئل   شورای ملّی مجلس 
  .عالی  بحث  می کرد

بنده  خواستم  مجلس را متذّکرکنم که دراين قضيّه نبايد خو  نسرد باشد  زيرا ما    
روزنامه .  تحت مضيقه و فشارمی باشيمفعلی در محيط سياست   اقلّيت هستيم ودر

اگر يک  . ما را شب هاسانسورمی کنند درمطابع جرائد .  های ما آزاد نيستند
مديران جرائد اقلّيت  . مقاله  آزادتری نوشته شود روزنامه را توقيف می کنند

يک حال  درمجلس متحّصن شده اند وباألخره مادر  بواسطۀ حذرازسوء قصدها 
وضعيات است  ستيم ولی اکثريت مجلس اکثريتی که مسئول مضيقه وفشاره

بسکوت و خمودگی  بگذارند اين حّق  اکثريت  بوده و هست  که دراين  قبيل   نبايد
  .متأّسفانه  نشد و بخو نسردی  برگذار شد يا غفلت  شد  مسائل  پيشقدم بشود  

ی هم ضمناً فوت درجلسۀ  گذشته هم به بنده اجازه داده نشد و يک مسائل ديگر  
داشتم خواستم مجلس محترم را متذّکرکنم که در  اّطالعاتی که بنده   شد زيرا بنابر

با تلفن خواست  و  قتل که اتّفافاً بنده را آن فقيد مرحوم  ان  جريان قضايای بعداز 
نظميه اظهاراتی کرد خواستم به اقايان  رفتم  دربالين او و با حضورامنای 

مقتول با اشخاص  اظهارات او ودرنتيجۀ مواجهاتی که آن    عرض کنم درنتيجۀ
آمد که نتيجه اش   دستگيرشده ودرحضورمدّعی العموم کرد يک اّطالعاتی بدست 
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دونفررفته اند واين آدم را مقتول کرده اند يکی دستگيرشده و ديگری . بود اين 
  .فرارکرده است

کرده  است  يک اسمی  داشته   حتّی  بگوش  بنده خورد  که آنکس هم  که  فرار 
است او فرارکرده است  و در موقعی  که ان   نظميه هم بوده  است که  اسم او در

خودش  را يکی   می کرد وضع کشته شدن  فقيد محتضربا حواس جمع حکايت 
در موقعی ( بنده  اطمينان  از اعضاء تأمينات که بنظرم شخص با هوشی آمد به 

شده   داد که چون  يکی ا ز آنها  دستگير  ) محتضر بوديم  بالين که مريضخانه در
فردا دستگير  خواهيم  است  به شما  اطمينان می دهم آن يکی را هم  امروز يا 

بنده درجلسۀ گذشته  شنيدم که نظميه از آن  يک نفرفراری  کرد ولی متأّسفانه 
اهل محل قاتل  رفته است درحضورتمام محّمد خان  نامی  که  تعقيب نکرده است 

نظميه در حبس   را گرفته و به آژان تحويل داده است او را هم گرفته اند و در 
تاريک است وبه بنده گفته شد حتّی دريک قسمت هم حضورداشتم  که پس  

توقيف شده با مرحوم عشقی و تقار يری  که عشقی  کرده  مواجهۀ آن شخص  از 
عدليه ويک نفر از  دّعی  العموم قصد را ثابت کرد م و امارات تروروسوء  

جاريه شخص مقّصررا ببرند و درتحت  مستنطقين عدليه خواستند بموجب قوانين 
امررابه جريان طبيعی بيندازند  نگاهدارندونگذارندکسی با اومالقات کندو مراقبت 

و استنکاف کردند  بدست مدّعی العموم ندادند  بدبختانه امناء نظميه آن شخص را 
  .  درمقابل تقاضای حقّۀ خودبوظيفۀ خودشان عمل  کنند که آنها

اين را هم می خواستم درجلسۀ گذشته بعرض آقايان برسانم ولی متأّسفانه دير    
  .شد

چرا خواستم  متذّکرشوم و چرا  ديرشد وچرا  متأّسفم از اينکه  دير شده است ؟    
ار نموده و وعده  کرده اند  شخص  دّوم که فر اين  است که آن  تأّسف  بنده  برای 

شايد از سرحد هم  ديگربه قراری که شنيده ام   اورا بگيرند ومنضم کنند بيک نفر
بعالوه  در جلسۀ گذشته می  رد شده  باشد چون سه چهار روزاست که می گذرد 

ساختن دوسيه  را متذّکرکنم  که بدبختانه درنظميه  يک سوابقی در خواستم  آقايان 
نگرانی وسوءظن هائی جريان  ه است وهميشه دردوسيه ها يک هاايجاد شد

خواستم به مجلس وآقايان وکال عرض کنم که مراقبت بفرمايند .است داشته 
  .مورد هم نظيرقضايای  گذشته  تکرار شود اجازه ندهند که در اين   و 

باالخره عرايض من اين بود مذاکراتی  که می خواستم  عرض کنم  مسائلی  بود 
بدون  تفاوت اقلّيت و اکثريت  مسئول ذّمه   مجلس  شورای ملّی   ه  تمام  افراد ک
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بيايم  در  کارهستند و بنده وظيفه دار بودم  که  دارتعقيب و اجراء و مراقبت درآن 
مرا کشته اند گريبان   اينجا نه از برای اينکه يک نفر دوست وهم عقيدۀ  

مجلس  ده حاضربرای  اين کارنبودم  بنده  در خير بن . نمايندگان اکثريت را بگيرم
بروز بدهم  آقايانی   دورۀ سّوم که خيلی جوان هم بودم وحق هم داشتم حرارت 

مجلس تشريف داشتند شاهدند درشديد ترين روزها  که روز  استيضاح  که در ان 
خودم آمدم پشت تريبون طوری نطق کردم که شايد  امر رفقای  بود و برحسب 

وحالتم اين نيست که بيايم    تشّکراکثريت وقت هم شد من عادتم  اين نيست اسباب 
چيزهای جزئی را مسائلی کوچک را پشت تريبون کش بدهم  و يک  حربه 

نامه نوشتن زرفقای پارلمانی خودم  بزنم  چنديست که من ازرو بسازم وبفرق  ای 
ين دولت های سنگ بار وزير  چند سال است درصف اکثريت  صرفنظرکرده ام 

مثبت  خدمت  کنم من حمالت  طريق وقت هستم برای اينکه به مملکت خودم از
وجائزنمی دانم  هتّاکانه را بعقيدۀ خودم برای سياست  مملکت مباح  منفيانه و

بگويم اين قضايا بود می خواستم  مقصود من از مذاکراتی که می خواستم 
  .کنم عرض  

قمند هست  که مملکت اين باشد  يانيست؟ آيا  اگر  آيا مجلس شورايملّی ايران عال
روزتهديد بقتل نمايند مجلس شورای ملّی  نبايد   اقلّيت  را شب و  يکی از وکالی  

  . ابراز بدارد در اين باره عالقه مندی  خودش  را 
يک صف  روزنامه نويس و مديران  مطبوعات  يک اشخاصی که با سرمايۀ    

مملکت زحمت می کشنداينها امنيت  نداشته  ماغی شان برای د خودشان وبا قوای 
بايد بپرسد  متضّمن شوند مجلس شورای ملّی  باشند و بيايند ودرکعبۀ آمال  ملّت  

اين  مذاکرات  بود ولی  چرا آمده ايد يا نبايد  بپرسد؟ قصد من اينها ومقصود من  
که  اتی پيش آمده است قسمت از قضايا فوت  شد و وضعي خيلی متأّسفم  که يک  

 رابکنم بعالوه  اگر اگرامروزهم اجازه نمی دادندحاضربودم اين مذاکرات 
گفتن قضايا می کنم آقايان بايد  بدانند که برای حفظ شخصی  خودم   استنکافی از 

  .نيست
زيرا  که چهل  سال ازعمرم  گذشته است  و بيست سال  از عمر  خود را  در   

آرزوئی از دنيا  ندارم  و بهترين آرزوهای  وچندان . ذارانده امگ سياست وانقالب 
مرگ می  خيال نکنيد که من از.  بفرستند من اين است که مراهم پيش عشقی 

ترسم ، من بيست سال است که دردهانۀ مرگ زندگی می کنم،  من دربرابر 
پروا  مرگ  از)رفقای من وکسانی که بوده اند ديده اند آقايان ( قشون جّرا روشرار
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من ازمرگ نمی ترسم، مرا تهديد  نکردم  قيام می کردم وعقايد ملّی را گفتم 
  .کردند چندين  دفعه مرا به قتل  تهديد  کردند  حتّی اشخاص  رسمی  

من اهّميت به اين قضايا نمی دهم فقط قصد من اين است که آن  پنجۀ سرخی  که 
انداخت، آن پنجۀ سرخ در يک مملکت بدامان قبر گرفت و اورا  گرييان عشقی را 

  .تحّمل نيست قانونی قابل  ديدن نيست ، قابل  
اين را با  قّوت  قلب می گويم . بايد مجلس شورای ملّی آن پنجۀ سرخ را قطع کند

از آستين هرکه بيرون بيايد به شما می گويم   باشد وآن پنجه  آن شخص هرکه 
اين دست  . کرد نکندمردم قطع خواهند  قطع اگر مجلس آن دست خائن وخونين را 

 )  ٦(  .اين است عرض  بنده . دست خيانت کاربايد قطع شود. قابل  تحّمل  نيست
 
  :تشييع جنازۀ عشقی  ◀ 

  
همان روز که عشقی ترور شده بود، ساعت سه بعداز ظهر عدّه ای از نمايندگان 

ش حاضر شدند ، مريضخانۀ نظميه برسرنع  اقليت ومديران جرايد اقلّيت در
نطق  »   عبّاس خليلی ، مدير روزنامۀ اقدام « .جمعيت هم کم کم در حال تجّمع بود

غّرائی کرد ، تمام حاضرين گريستند ، پس از نطق خليلی ، نعش را در درشکه 
حرکت کردند ، عدّۀ زيادی درشکه واتومبيل  عشقی  ای گذارده به طرف منزل 

نيز  » طوفان  فّرخی يزدی ، مدير روزنامۀ « از عقب نعش به حرکت در آمدند، 
« ازمشايعت کنندگان بود،همين که درشکۀ فرخی يزدی به سرچهارراه 

مادّه تاريخ خوبی پيدا کردم وآن  خود می گويد  رسيد به رفيق »مخبرالدوله 
بودند که فرخی  هنوز به چهار راه سيد علی نرسيده . است » عشقی قرن بيستم «

  :مادّۀ تاريخ عشقی را به اين شکل ساختمعروف   قطعه 
   

  ديو مهيب خود سری چون زغضب گرفت دم 
 امنيت از محيط ما رخت به بست وگشت گم 
  

 عشقی قرن بيستم:حربۀ وحشت وترورگشت چو ميرزاده را سال شهادتش بخوان
نعش عشقی را به خانه اش آوردند ودر آنجا شسته وکفن کردند ، شب را در 

  .بعد تشييع نمايند روز  به امانت گذاردند که  مسجد سپهساالر
شب درمسجد سپهساالر جمعيّت زيادی ماند ، زيرا فهميده بودند که شهربانی می 
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دفن نمايد ونگذارد سر وصدا در اطراف آن   خواهد شبانه نعش را برده محرمانه 
  .بلند شود

  فاده کرده بفهمانندولی درباريان واقلّيت ميخواستند که ازتشييع جنازۀ عشقی است
  .مخالف هستند  که مردم چه اندازه با دولت وقت 

مدّرس ودستۀ اقلّيت همان روز اعالنی در شهر منتشر کردند که فردا هر کس 
تشييع نمايد صبح به مسجد  ومظلوم  می خواهد از جنازۀ يک سيد غريب 

د آمد صبح جمعيّت بی مانندی در مسجد سپهساالر گر. سپهساالر حاضر شود
داده تشييع فوق العاده پر ازدحامی که تاکنون نطير آن ديده  جنازه را حرکت  ، 

. عماری گذارده بودند  عشقی را نيز روی  پيراهن خونين . نشده بود به عمل آمد 
گويند  از تمام محّالت شهر دسته جمعيت به مشايعت کنندگان می پيوست ، می 

ه شرکت کرده بودند و با همان هئيت نفر درتشييع جناز در حدود سی هزار 
 )  ٦. (شمال غربی آن مدفون ساختند برده در» ابن بابويه « جنازه را به 

روز نامه های آن روز درچندين شماره مقاالت  خود را به جزئيات اين حادثۀ «
خونين تخصيص دادند و شعرا اشعار زيادی  در مرگ آن شاعر  ناکام ساختند و 

 :عرای بهار  در تعزيت او گفتاز جمله  ملک الش
 

  زبان  جــوانـی دليــــر و گشـــــاده 
  گوی و دانشور و مهربان سخن

  نجسته هنـوز از جهـان کام خويش 
  نديده به واقع سـرانجـام خويش

 نکرده  دهانی  خوش  از زندگی  
  نگرديده  جمع  از پراکندگی

  چـــو بلبل نوايــش همـــه دردناک
  چاک  چو گل چاکگـريبان بختش  

  هنوزش نپيوسته پردر ميان
  نبسته به شاخی  هنوز آشيان

  بـه شـب خفتـــه بـر شاخـــۀ آرزو 
  گو و سحـرگاه با عشق در گفت 

 که از شست کيوان يکی تير جست 
  )   ٧(»گوی بست جگـرگاه مرغ سخن 
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 جمهوری« :ها واشعارميرزادۀ عشقی ازاينقرارند نامه برخی ازمقاالت ونمايش
، »ها نامه نمايش«، »های نو قالب«، »نامه نوروزی«  ، »کالسيک ادبيات «، »نامه 

روز مرگ  -٢  شب مهتاب  - ١تابلوی عشقی  ، يا سه »آل ايده -شهرياران ايران«
   ...سرگذشت پدر مريم، و  -٣مريم 

  
  
متن نامۀ مديران جرايدی که در مجلس شورای ملّی متحّصن شدند به   ◀
  :   »الملک رياست مجلس شورای ملّیحسين مؤتمن «
  

  :مقام منيع رياست مجلس شورای ملّی شيدالقداركانه
  

نظربوضعيات غيرعادی وسوء قصدی كه اخيراً بيكی ازنويسندگان و طرفداران 
حزب اقلّيت بوقوع پيوسته و نظر بانواع تهديدات ديگری كه نسبت بمديران 

گان ذيل ازنقطه نظرعدم امنيت جانی جرايد طرفدار اقلّيت بعمل ميآيد امضاءكنند
ً خاطر محترم را متذّكر  درمجلس شورای ملّی تحّصن اختيار مينمايند و ضمنا
ميشوند كه تحّصن مزبور فقط برای احتراز از وقوع در معرض سوء قصدهای 
محتمله نبوده زيرا در آن صورت وسايل ديگری كه عبارت ازنگفتن و ننوشتن 

ليكن اين تحّصن ازبرای اين است كه درعين احتراز   حقايق باشد دردست بوده،
از وقوع در معرض خطر حتمی،  بتوانيم قضيۀسوء قصدی برفيق بيگناه خود 
ً درهر  را تعقيب  كرده و موفّق شويم دولت را با نظارت مجلس ملّی كه حقّا
موردی می تواند بر اعمال دولت نظارت و تفتيش داشته باشد وادار به كشف 

بدست آوردن محّركين اصلی آن بنمائيم و درپناه بارگاه عدالت ملّی در  جنايت و
مقام نشر قضايای مربوطه باين جنايت كه جزء منظورات ملّيۀ فعليه است بدون 
را دع و مانع رسمی وغير رسمی چنانكه در موقع نشر شمارۀ روز جمعۀ 

می و از طرف نظميه معمول شد برآمده و از حقوق عمو» سياست«روزنامۀ 
خصوصی خود كه بر طبق قانون مطبوعات در استفاده از آن آزاد ميباشيم،  

   )٨. (استفاده نمائيم 
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 ١٣۴٢صورت مشروح مجلس يوم يکشنبه ، سوم ذيحجه : بعنوان سند    ◀
اعتراض اقليت  در رابطه  با قتل عشقی  . ١٣٠٣مطابق پانزدهم برج سرطان 

  : ت نظامی ، سانسور مطبوعات و جرايد و حکوم
  
مجلس سه ساعت ونيم قبل از ظهر به رياست آقای مؤتمن الممالک تشکيل (

  ) .گرديد
 

برابر بيست ويکم ذی حجه  ١٣٠٣اسد  ٣صورت مشروح مجلس يوم سه شنبه 
مجلس سه ساعتقبل از ظهر به رياست آقای مؤتمن الملک تشگيل  ١٣۴٣سنه 

  گرديد 
قای آقا ميرزا شهاب ـ الدين سرطان را آ ١٩صورت مجلس يوم سه شنبه ( 

  ) قرائت نمودند 
  رئيس ـ نسبت به صورت مجلس ايرادی هست يا خير ؟ 

 ) اظهار نشد ( 
رئيس ـ آقای ناصر االسالم بيست روز از بيست و چهارم سرطان رابرای 
استقالل مزاج تقاضای مرخصی کرده اند کمسيون هم تصويب کرده است بايد 

سرطان را تصويب  ٢۴صی بيست روزه ايشان را از رای بگيريم آقايانيکه مرخ
 ميکنند قيام فرمايند

 ) اغلب قيام نمودند ( 
 . رئيس تصويب شد 
 .آ قای ملک الشعرا 

 ) اجازه ( 
ملک الشعرا ـ در چند جلسه قبل اقای وزير امور خارجه آمدند اينجا پشت 

ت نظامی تريبون و با ذکر مقدماتی تصميم هئت دولت را راجع باعالن حکوم
بمجلس مقدس اظهار داشت و از طرف وکيل اقليت آقای مدرس اظهاراتی در آن 
موضوع می بايستی می شد وتقاضای مذاکره هم کردند ولی قضايائی پيش آمد 
کرد که مجال نشد چيزی از طرف اقليتی عرض شود در ظرف اين يکی دو 

. داشت  روز در نتيجه نگرانی هتئی که اقليت از اعالن حکومت نظامی
قضايائی مشاهده شد که باالخره اقليت مجلس را وادار باين کرد که در 
اينموضوع در مجلس صحبت بکند يک نکته را قبال اشاره کنم که بعد در ساير 
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 قسمت ها بتوانم عرايض خود را عرض کنم قضيه که در شهر واقع شد 
 )قضيه روز جمعه ( 

که تمام ايرانی ها در تاسف چنانچه اظهار تاسف هم شد يک موضوعی بود 
 .وعدم رضايت شديد 

از اين واقعه باهم شريک بوده اند بعد از وقوع اين واقعه بال فاصله فراکسيون 
مذاکراتی در آنجا بعمل آمد و باالخره در اينجا اينطور اقليت تشکيل شد و

صحبت شد که که يکی دو نفر اعضاء کمسيون اقليت بروند و فوراً رئيس دولت 
مالقات کرده و بايشان بگويند اين واقعه که اتفاق افتاد است بقدری فوق العاده  را

 و دور از انتظارعموم بوده است 
تالفی خساراتی که ممکن است از اين راه بر هئيت جامعه که برای جبران او و

وارد شود فراکسيون حاضر شده است از حقوق انتقادی خودش در اين موقع 
له اقليت و اکثريت را کنار بگذارد و حاضر است تا روزی دست برداشته و مسئ

که اين قضيه ختم نشده است و تا آن اوقاتی که دولت مشغول حل اين قضيه است 
هيچ عنوان نميکنيم وبا هئتيت دولت و اکثريت مجلس ما مسئله اقليت واکثريت را

انی وبدون با تمام قوا همراهی کنيم تا اينکه دولت بتواند بدون هيچگونه نگر
هيچگونه پريشانی خيال اين مسئله مهم را تعقيب بکند واين قضيه را بيک نقطه 

اطمينان داخله باشد برساند اين تصميم را ما در که اسباب استراضی خارجه و
کمسيون گرفتيم و قبالً هم با رئيس محترم مجلس و روسای فراکسيون ها در اين 

هم عرض کرديم که نظر  بآقای رئيس مجلسو موضوع صحبت کرديم
فراکسيون اقليت اين است آقای رئيس هم تصويب و از اين نظر تمجيد فرمودند 
و با حضور ايشان تصميماتی هم گرفته شدو بميران جرائد اقليت هم دستورداده 

اين واقعه خودشان را همدرد و شريک و ودرشد که باتفاق اظهار تاسف بکنند
ن بود حمالتی بنمايند آنها را بکلی کنار بگذاريد بدانند ودر اين واقعه که ممک

چنانچه آنها هم پذيرفتندو يک مقاله با امضای مديران جرائد اقليت منتشرشد که 
بمسائلی که عرض شد در اين باب با روسای آقايان ديدند و لحن او عيناً شبيه بود

امروز ما  فراکسيون ها وافراد فراکسيون و اکثريت صحبت کرديم و گفتيم که از
هم قسم حاضريم با اکثريت مجلس وبا هئيت دولت موافقت کنيم زيرا اين واقعه 
واقعهنيست که اختصاص دا شته باشد و دسته ديگر مسئوليت نداشته باشد اين 
بود تظاهرات اوليه فراکسيون اقليت و مطبوعات اقليت در مقابل اين قضيه 

نبود مقصود ما آنطوری که ترتيب  مولمه و البته اگر اقدامات اوليه هئيت دولت
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داده شده بود اجرا ميشد و شايد حاال ميتوانستيم در اين قضايا شرکت کنيم وبيش 
از اين ميتوانستيم موافق باشيم با عمليات دولت و با کشف اين قضيه ولی چنانچه 
عرض شد اقدامات اوليه دولت ياس اقليت را فراهم آورده و اقليت بعد از آن 

اطمينان اخالقی که درتصميم خودش داشت افتاد آن اقدامات تعرضاتی اعتماد و
بود که بال فاصله از طرف مامورين دولت نسبت باافراد منتشب باقليت و نسبت 
به هم فکران ما بعمل آمد بال فاصله مديران جرائد اقليت راکه اينجا متحصن 

توقيف کردند و  بودند بوسايلی دم درب مجلس خواسته و گرفتند جرائد آنها را
تعقيبات مستقيمی از افراد اقليت بعمل آمد حبسها و تبعيدها و قضايائی پيش امده 
که ما ديديم بر فرض هم برويم از تصميم اقليت هئيت دولت را مستحضر کنيم 
حاضر نخواهند بودکه اين مسئله راحسن تلقی کنند باين واسطه ساکت مانديم و 

ر امور خارجه راجع باعالن حکومت چنانچه عرض شد اظهار آقای وزي
نضامی هم که بدون سابقه و استيذان از مجلس صورت گرفته که بيشتر بر 
نگرانی اقليت افزود وباالنتيجه جلوگيری هم از مذاکرات اقليت بطور فوق العاده 
بعمل آمد اينها تمام باعث بر اين شد که اقليت خودش را حاضر کرد که 

ه از اوضاع دارد پشت تريبون بعرض عامه برساند اظهارات و عدم رضايتها ک
ما خو شو قت نيستيم در چنين موقعی که دولت در مقابل معترضين خارجه و 
منتظرين داخله متعهد شده است با يک طرز خاصی که اسم آن حکومت نظامی 
است از اين مولمه تعقيب کند در اين موقع ما هم يک اظهاراتی که مبنی بر عدم 

 . بکنيم  رضايت است
اگر صدمات و فشارهای وارده بر اقليت و بر مطبوعات اقليت و دستگيريها و 
حبسها و تبعيدها ومظالمی که حقيقة اگر جزء بجزء عرض کنم آقايان متاثر 
ميشوند اگر اين قضايا باين درجه از شدت نبود اگر بعضی از مطبوعات اکثريت 

عات اکثريت از تو فيق بعضی انتشارات بی اساسی نمی دانند اگر مطبو
مطبوعات اقليت سوء استفاده نميکردند ويک حمالت مستقيمی به اقليت وارد 
نمی آورد ما تحمل فوق العاده بخرج داده و حتی اال مکان يک کلمه هم در 
اينموضوع حاضر نبوديم صحبت کنيم ولی خود آقايان بايد تصديق بفرمائند که 

ند حقوقی که بانها از نقطه نظر استفده و يک جمعی نماينده که در اقليت واقع
ً هميشه يک  اعتراض هميشه داده شده است و البته در ميان جامعه و ملت طبقا
هواخواهان افزون و فوق العاده داشته و دارند اگر بنا باشد که چنين جمعيتی در 
تحت فشار دولت واقع شود که نتواند ال اقل از خودش مدافعه بکند و وسائل دفاع 
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ا از دست او بگيرند و در عين حال تمام اتهامات راهم بار متوجه بکنند ر
تصديق بفر مائد که يک چنين جمعيتی ويک چنين اقليتی اگر از کرسی نطق 

 بيش از آنچه ما امروز استفاده ميکنيم استفاده کند هيچ نميشود با واعرض کرد 
قضيه جنايت  بنده تعجب ميکنم توقيف کردن مطوعات اقليت چه ربطی بکشف

روز جمعه دارد ميگويند جرائد سانسوراست بنده ميپرسم آيا بايد سانسورو 
فشارنظميه تنها متو جه جرائد اقليت باشد؟ برفرض سانسورحق است درقبال 
قانون اساسی وقانون مطبوعات و آن آزادی که با خون فرزندان ايران در جلوی 

مصائب برفرض که سانسورحق بهارستان گرفته شده است در مقابل تمام اين 
 باشد فقط بايد متوجه جرائد اقليت باشد؟ 

 آيا اين رسم عدالت است ؟ 
باالخره تعرضات و تمام . مطبوعات اقليت را گرفتند وکشتند متحصن شدند

 .سنگينی های يک دولت بر دوش يک جمع ضعيف وارد شد 
ات نزاکت اخالقی و دراينموقع آيا اکثريت و طرفداران دولت الاقل نبايستی مراع

 ادبی را بکنند ؟ 
ً نسبت  آيا بايد از يک طرف روزنامه را توقيف کنند و از يک طرف مستقيما

 جنايت بما بدهد ؟ 
  

من نميدانم در ايطاليا در موقعی که مظالم مذهبی قيام کرده بود و مردم را زنده 
قتی که دست ميسو زاندند آن روز هم گمان نميکنم اجازه ميدادند که کشيش ها و

جمعی بدبخت را ببندند و آنها را بسو زا نند و در عين حال فرياد و استغائه آنها 
 .جلوگيری کنند 

الاقل آنها حق داشتند فرياد بزنند حق داشتند استغاثه کنند حق داشتند برائت 
بجويند باينکه پروتسانی ميباشد ما را در آتش گذاشتند دستها ی ما را بسته اند 

  ر از دوستان ما را گرفته و تبعيد کرده اند پانصد نف
اشخاصی را بجرم تشييع جنازه عشقی دراين موقع استفاده کرده و دستگير نموده 
ودر حبس تاريک انداخته اند ودر عين حال زبان ما را بسته اند وعالوه بر اين 

 .تهمت هم به ما ميزنند اين چيزغريبی است 
جدان آزاديخواهی کجارفته است ؟ وجدان اگرحکومت نظامی فوق العاده است و

قضايائی دراين مملکت از . ما را که از ما نگرفته اند ما که با هم دشمنی نداريم 
ابتداء افتتاح مجلس پيش آمد و واقعاتی بود که غالب آقايان ميدانند اين واقعات از 
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ايجاد  طرف اقليت آن آقايانی که از آن روز در حال امتناع ماندند از طرف آنها
نشد يک فتا کوميلی هائی بود که بالنتيجه يک فشارهائی بر يک عده مردم وارد 
شد و باالخره فرياد زدند و در مقابل فشار محيط ياهر چه اسمش را بگذاريد 

 .مقاومت کردند 
آمدند فرياد کردند و باالخره سر نيزه خوردند وبعد ازآن يک عده نتوانستند شامل 

 .اکثريت بشوند 
 .از اين به عقيده بنده چيز ديگری نبود غير 

محاکمه کنيم مطبوعات طرف دار دولت وطرف . اگر از روز اول قضاوت کنيم 
دار اقليت را پيش هم بگذاريم خواهيم ديد کليه نوشتجات خارج از رويه هميشه 
از طرف اکثريت بوده است و اقليت بجای اينکه حمله کند به اکثريت هميشه 

ما در مطبوعات خودمان دفاع ميکرديم ما در خانه خودمان .  مدافع بوده است
 .نشسته بوديم واز آمدن آيرو پالن هم خيلی خوشو قت بوديم 

از ما دعوت کردند ولی چون اتومبيل و درشکه نداشتيم و قلعه مرغی هم دور 
بود نميتوانستيم به آنجا برويم ما نا خوش بوديم نمی خواستيم برويم آن وقت 

روزنامه آزاديخواه نرفتن ما را بهانه قرار ميدادند و به تمام جمعيت و يکدسته 
رفقای ما فحش ميدادند و باالخره يک شعله هائی در ميان افراد عمومی بر ضد 

 . ما روشن کردند 
ئمثال هم آمد همينطور موقع پيدا کرده به ما حمله کردند ما مجبور بوديم دفاع 

 .کنيم 
هئيت دولت نهتر ميداند که در تمام اين مدت چندين  غالب آقايان شاهدند خود

مرتبه آمدند پيغاماتی دادند از طرف هئيت دولت ورئيس دولت واز اقليت 
اظهاراتی شد وباالخره دولت حاضرشد يک قسمت مسائلی که اسباب عدم 
رضايت و انزجار عمومی است جبران نمايد اقليت هم حاضر شد يک قسمت 

عی اقليت گفت که من حاضرم مدافع دولت باشم ولی در ساکت بشود حتی در موق
هر مرتبه که نزديک بود به نتيجه برسيم يک تبری ميآيد و آنرا قطع می کرد 
چنانچه قضيه قتل عشقی يکی از آن موارد بود پس ما از نقطه نظر انتقاد وحمله 
 هم مقصر نيستيم زيرا ما يک اقليتی هستيم که نمی خواسته ايم برای وجاحت
خودمان از موقع استفاده کرده و اعتراضاتی که ممکن بوده هر روز به هئيت 
دولت وارد کرد وارد کنيم هر حمله که به ما ميشد ما خودداری می کرديم ولی 
آيا اين خودداری ما متانت ما مالحضه ما بايد بجائی منجر شود که هئيت دولت 
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شهر واقع شده يعنی قتل  بخواهد در مهم ترين و شديت ترين قضايا که در اين
يک نفر خارجی از اين قضيه هم بر ضد اقلت استفاده کند ؟ اين مسئله حقيقة 

 . قابل تحمل نيست 
هئيت دولت و آقايانی اکثريت که باالخره مسئول نگاهداری وحفظ يک چنين 

 دنيا تمام نشده و تمام هم. دولتی هستند بايستی گذشته راببيند آينده را هم به بينند 
بيک سال دو سال سه سال چهار سال هم افکار و عقول عوض نميشود . نميشود 

 و برنميگردند بحال قرون وسطی
پس باالخره فکر يک هوای لطيف تر و فکر يک افق تازه ديگر را بايد بکنند 
فکر مجلس ششم و هفتم و فکر پارلمانهائی که در يک افق آزاد تر و يک هوای 

اهند کرد فکر آنروز ها را هم بايد بکنند و از آن بهتر و قشنگ تری تنفس خو
حدودی که حکومت ملی با اکثريت و اقليت هئيت دولت و سايرين داده است 

حکومت نظامی اعالم ميشود صرفنظر از اعتراضات اساسی که . تجاوز نکنند 
صرف نظراز اعتراضات قانون که در ماده شش مصرح . باين قانون هست 

 . است 
يب السلطنه در قضيه مقدمه نداشتن قانون در موقعيت آنوقتی که اين در قضيه نا

صرف نظر از تمام اين قسمت ها . قانون وضع شده است وتفاوت آنوقت با حاال 
چه عيب داشت اگر آقای وزير امور خارجه آن روزی که آمدند پشت تريبون و 

زه می بايک مقدماتی اعالن حکومت نظامی را اظهار داشتند از مجلس اجا
 .قانون مقدس اساسی ميگويد اساس مشروطيت تعطيل بر دار نيست . خواستند 

حکومت نظامی تمام اصول مشروطيت را تعطيل ميکند و اين مسئله خيلی هم 
ساده و بين ممکن است درقياب مجلس در مواقعی که يک واقعه ای که باعث 

ن مجلس نبودن مجلس شده است دولت ها يک حکومت های نظامی در نبود
وضع ويک کارهای خوب يا بدی کرده باشند ولی با بودن مجلس شورای ملی 
وبا بودن اکثريت وبودن اقليت وبودن افراد بی طرف که باالخره قاضی قضايا 
آنها هستند يک نفر وزير نمی تواند بيايد در مجلس و حکومت نظامی را اعالم 

 .برود بيرون شده اخطار کند و بدون اينکه از مجلس رای بخواهد 
اين يک سلب آزادی است وپتکی است که بهفرق مجلس شورای ملی خورده 
است اين يک صابقه است که برای آتيه غير قابل جبران است زيرا موافق عقيده 
اکثريت که ميگويد اين دولت صالح است فرض نميکنيد يک حکومت جابری 

مجلس بگويد من يک رئزی بيايد وبه همين وسيله درپشت همين تربيون به 
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صالح دانستم حکومت نظامی اعالن شود و شد و مثل يکسخرواز در برود 
بيرون پس بهتر بود برای اينکه اين سابقهُ سوء ايجاد نشود آقای وزير خارجه 
اين طور نمی فرمودند که اين طور صالح دانستم و اين طورخواستم و اين طور 

سوئد پيداشد که می گوئيد شاه شد مثل آن لوحی که در حدود مصراززيرکانال 
داريوش خواست اين دو دريا بهم متصل شود وشد دولت نبايد اينطئر تحکم و اين 
طور امر کند اگر دولت اکثريت دارد چرا از مجلس رای نخواست عرض کردم 
برای کشف قضيه قتل ويس قنسول دولت هر تعهدی را ميکرد در مقابل خارجه 

که ميکرد مجلس ميبايستی رای ميداد اين عقيده و داخله و هر پيش نهادی را 
آقايان را نميدانم و برای اينکه کشف شود که اين جنايت . شخص خودم است 

سياه تاريخی با کدام دستهائی پيدا شده ما نتوانستيم بگوئيم که دولت برای کشف 
اين جنايت فالن تعهد را نکند فرضاً صالح ميدانست حکومت نظامی شود ميآمد 

 . مجلس اجازه ميخواست اگر اکثريت دارد البته مجلس اجازه ميداد از 
دولت هم حکومت نظامی را اعالم ميکرد اگرهم اجازه نميداد ازحکومت نظامی 
صرف نظرووسائل ديگری برای کشف قضيه پيش بينی ميکرد مگر دولت قبل 
ازاعالن حکومت نظامی چه ميکرد؟ البته نظر آقايان هست مردم را حبس 

هميشه پر بود از محبوسين روزنامه ها را  ٢ميکردند حبس نمره  ١ريک نمره تا
 .بدون محاکمه تو قيف ميکردند 

شايد اشخاصی به يزد و کرمان تبعيد ميشدند باالخره آن عملياتی که امروز 
حکومت نظامی بآن متشبث شده است آن عمليات قبل از اعالن حکومت نظامی 

دولت بخيال اين که شايد حکومت نظامی از هم ميشد پس لزومی نداشت که 
مجلس رد شود اجازه نخواهد البته بهتر اين بود که هئيت دولت از اين واقعه 
مولمه و از اين تصميمی که گرفته و در عقب آن ميرود از اين موقع برای مو 

 .کردن اقليت کمتر از اين استفاده ميکرد 
افراد مهترم اقليت تصميم گرفتند که  انتظار ما اين بود که در موارد مهم چنانچه

بروند باکثريت وبه هئيت دولت برای کشف اين قضيه تصليم شوند ای کاش 
هئيت محترم دوات هم باين وضيفه وجدانی واين حرکت اخالقی اذعان نموده و 

 واز اين واقعه بر ضد اقليت سوء استفاده نميکردند . ايمان می آوردند 
وز بود يک کمسيونی در مجلس تشکيل شد و نما ين همه آقايان ميدانند دو ر

دگان فراکسيون ها آمدند در آن کمسيون نشستند نماينده اقليت هم آمد برای اينکه 
شايد هئيت محترم اکثريت بعد از آن واردات مؤلمه بر اقليت و بعد از اين همه 
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صدماتی که بر ما وارد شد وما را اسبانی کرده است حضور ما را در يک 
حولی که مربوط بافراد و اکثريت است مغتنم شمرده و برای حل قضيه يک قدم م

با ما همراهی کند نه با ما بلکه با محيط و با آن چشم ها و گوش هائی که نگاه 
ميکند و ميشنوند يک قدم با آنها همراهی کند و کاری بکند که باالخره اين سابقه 

ومت نظامی اعالن شد و هئيت سوئی که ايجاد شد يعنی بدون اجازه مجلس حک
 دولت نيامد از مجلس استجازه و استيذان کند اصالح شود 

در عين حال برای اينکه مجلس باقليت اطمينان بدهد که دولت از اين واقعه بر 
 ضد اقليت استفاده سوء نخواهد کرد 

 بما اطمينان بدهد که دولت واقعاً و حقيقتاً می خواهد اين قضيه را تعقيب و کشف
کند رفتيم کمسيون نشستيم آقای مشير الدوله و آقای مستفوی الممالک و ساير 
آقايان محترم هم تشريف داشتند حرف زديم مذاکراتی نموديم پيشنهاداتی ازطرف 
آقايان بی طرف شد و ما هم قبول کرديم حتی قول داديم که در اين باب چندان 

ن نگوئيم معذلک امروز صبح اظهار احساسات نکنيم قضايارا در پشت اين تريبو
که روز نتيجه گرفتن بود بعضی از افراد فراکسيون های محترم بی اعتنائی 
کردند و در کمسيون حاضر نشدند وپيشنهاد ها هم مسکوت ومعوق ماند باالخره 
گفته شد که آقايان افراد اقليت بيايند و حرفهايشان را در مجلس بزنند اين بود که 

ً داشتم و نميخواستم در اين موقع اسباب با نهايت خود داری  که بنده شخصا
 زحمت آقايان بشوم الزم ديده ام که اين عرايض را بحضور آقايان عرض کنم 

در خابمه باز هم برای اينکه آقايان نمايندگان و ساير مردم بدانند عرض ميکنم 
دازه که اگر ما روزنامه نداريم و زبان های ما را در خارج بسته اند اين ان

ميتوانيم از خودمان در مجلس دفاع کنيم ما صريًح می گوئم که اگر ميخواستم 
 .اينجا کامالً از خودمان دفاع کنيم بجائی ميرسيديم 

با اظهاراتی ميرسيديم که مردم ميداند ولی در مواقع رسمی آن اظهارات گفته 
 .نشده 

ميکنند واهميت را اگرما می خواستيم اعتنا کنيم به مطبوعاتی که به ما حمله 
 .بگردن ملت واردکنند وقدرت بمردم نشان بدهند

ملت اين مملکت هيچوقت نسبت بملل متنوعه ونسبت باتباع خارجه حتی افراد 
عامی اين مملکت حمله نمی کنند نضايح احراراين مملکت عقيده ديانتی اين 

 .مردم مقتضی اينکه باتباع خارجه ياملل متنوعه حمله کنند نيست
هی است در همه دنيا يکدسته جهال گاهی آلت ملعبه زيدوعمروبرای اعمال بدي
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اغراض خصوصی و توليدفساد ميشوندالبته بايدآنهاراگرفت ومجازات کرد ولی 
من خيال ميکنم اکثريت حقش بوداين حرف . نشان دادن قدرت بملت غلط است

ً بگويدپس بگيراين حرف م زخرف را از وزير خارجه استيضاح کند وصراحتا
را دولت نبايد قدرت نشان ملت بدهددولت بايد مجری افکار ملت باشد 

يک تصميم نامه مجلس دوم راجع بحکومت : حاالدرموضوع حکومت نظامی
 شد نظامی صادرکردمثل اينکه تصميم نامه راجع بقرضه درهمان مجلس صادر

يک تصميم نامه راجع بشرايط مخارج قرضه وطريقه تفتيش قرضه درمجلس 
 . ين شداينها يک قوانين مؤيدی نيستمع

در مجلس دوم دو دفعه بدولت اجازه حکومت نظامی داده شد يکی در بيست و 
برای نظامی کردن شهر وخلع سالح وبرای جلوگيری از  ١٣٢٨يکم ربيع االول 

اتباع دمحمعلی ميرزا هم يک اختياری آن روز داده اند در موقعی که دمحم علی 
دبشهرودولت در تحت يک مواد معينی اجازه خواسته است ميرزا حمله کرده بو

 ١٣٢٩برای حکومت نظامی که اين هفت هشت ماده است که بيست ودوم رجب 
که يکسال بعد از آن قضيه بوده نوشته شده و اختيارتام داده نشده ودر تحت اين 
مواد دولت اختيار محدود گرفته است که آن اشراری که بحکومت مشروطه می 

 . ه اند حمله کنندخواست
آنها راسرکوبی کند ديگر در بودن مجلس شورای ملی حکومت نظامی سابقه 
ندارد ودر غيب مجلس حکومتها درتحت يک مواردی که بنظر خودشان ميرسيد 
اعالن حکومت نظامی ميداده اند که آنمورد بحث امروز ما نيست دولت وقتی که 

ويک اجباراتی اورا بقضايای  مجلس نيست يک پيش آمدهائی در مملکت ميشود
غيرقانونی می کشدآنها مورد بحث امروز ما نيست وبايد درمحل خودش صحبت 

 .بشود که اين تصميم نامه مجلس بوده است نه قانون دائمی
من اين موضوعی را که راجع بقرضه از مجلس گذشته عبارات و موادش را 

م قانون دائمی رادارد ممکن ميخوانم و اگر اين رامعتقد شويم که تصميم نامه حک
است دولت هميشه بآن شرايطی که مجلس معين کرده فرض کند دفعه واحده که 
نيست ودرآن شرايط قرضه هم که برای يک دفعه اين اجازه را بدولت داده اند 

 . اين مسئله تصريح ندارد
ولی از شاهد کالم معلوم ميشود که برای يک دفعه بوده است که برطبق قانون 

 ١٢٩٠مطابق دوازدهم برج ثور  ١٣٢٩تقراض مورخه سوم جمادی االولی اس
دولت مجاز است که دوکرورونيم قرض کند اگر مااسمش را قانون دائم و 
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تصويب نامه بگذاريم هميشه هر دولتی حق دارد به تکيه کردن باين قانون برود 
ود و هر قرض کند ولی اين قانون شهادت ميدهد که اين قانون برای يک دفعه ب

دفعه که دولت بخواهد قرض کند بايد بيايد از مجلس استجازه کرده آن وقت برود 
قرض کند و قانون حکومت نظامی مينويسد در بيست و دوم رجب مطابق بيست 

 :که تاريخش هم نزديک به آن بوده مينويسد ١٣٢٩و هفتم سرطان 
و آسايش از وقتی که اعالن حکومت نظامی شود اموری که راجع بامنيت 

 عمومی است با تصويب هيئت وزراء توسط وزارت جنگ اجراء خواهد شد 
دولت حق ندارد به تکيه اين ماده هر روز اعالن حکومت نظامی بدهد اين برای 
وقت معين وساعت معين است چرا برای اينکه حکومت نظامی اغلب قوانين 

آن نوشته در آنجا  مملکتی را فلج ميکند مالحظه بفرمائيد موادی را که در ذيل
 .مينويسد

 . تمام حکام محاکم نظامی بايد اهل نظام باشند عدليه را فلج کرده
در موضوع قتل و جنايات وارده که بايد محکمه عدليه رسيدگی کند اورا فلج 
کرده ويک محکمه نظامی تشکيل ميدهد که آنها محاکمه ميکنند ورأی ميدهند و 

ه من قرائت ميکنم وآقايان ببينند که تصميمی آدم ميکشنديک مواد ديگری دارد ک
که درآن روزراجع بحکومت نظامی گرفته شده بکلی متباين با وضعيات امروزه 

 :ممکلتی وبرعکس قضيه است ماده چهارم می نويسد
اشخاصی که عمالً برضددولت مشروطه وامنيت وآسايش عمومی اقدام و خيانت 

ند بودآن روز بودکه دمحم علی ميرزا آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواه
برای حمله بحکومت مشروطه آمده بود و جماعتی ممکن بود بااو همراه بشوند 
و برای دفاع از حکومت مشروطه اين قانون وضع شد حاالاگر بخواهيم يک 
اشخاص صالحی را بياوريم واين قانون را اجرا کنند آن وقت معلوم ميشود که 

باران کنند سيد فيروز آبادی بدبخت که در حضرت چه اشخاصی را بايد تير
عبدالعظيم بوده است چکار کرده که اورا بگيرند و تبعيد کنند اورا بايد تبعيد کنند 
يا همين اشخاص که طرفدارجمهوری بودند و روز دوم حمل سرنيزه به شکم 
مردم بيچاره که طرفدار حکومت مشروطه بودند زدند عيناً عکس قضيه است 

انون مال روز معينی است يک تصويب نامه است که مجلس برای تکليف اين ق
حکومت آن روز نوشته وداده بدست دولت مربوط بامروز نيست اگر دولتی 
خواسته باشد امروز حکومت نظامی بدهد بايستی از مجلس استجازه کند مااگر 

ی اين مواد اجرا شود طرفدار آن اصل هستيم واگر دولت مواد ديگری اصلح م
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داند پيشنهادکندبمجلس واجازه بگيردآن وقت اجراکندموجباتی که حکومت 
نظامی امروز الزم دانسته بايد ديدچيست وبايد آن حکومت حواسش راصرف آن 

و  موضوع کند حکومت نظامی مردم راجلب ميکنداجتماعات رامنع ميکند
را جلب ميگويد اگراجتماع کرديد باحتمال اينکه ممکن است فسادی بشود آنها 

 .ميکند
اگر از استنطاقات معلوم شودکه در قضيه روز جمعه چه اشخاصی شرکت 
داشته اند آنها را بايد بگيرند اعدام کنند مجازات کنند و هرچه قانون اجازه ميدهد 
اجرا کنند ولی توی گاری ميريزند و تبعيد ميکنند و حکومت فقط مخالفين 

 .نيست خودش را تهديد و تعقيب ميکند اين صحيح 
اگر مسئله که همه ملت ايران باو عالقه مند است ويک جنايت و يک لکه سياهی 
که بدامان ما گذارده شده اين را تعقيب ميکند پس چرا مردم را تعقيب ميکند؟ اين 

سيد فيروزآبادی که در حضرت عبدالعظيم زندگانی ميکند . چه ربطی بهم دارد
 شيخ هادی بوده؟ در ميدان مشق بوده ؟ يا در خيابان آقا

اهالی شاه آباد که تشييع جنازه عشقی را کرده اند آنها درب ميدان مشق بوده اند 
يا چهارراه آقا شيخ هادی بوده اند ؟ وقوع يک جنايت يک چيزی نبوده است که 
خواسته باشند جماعتی را بياورند استنطاق بکنند و کشف بشود يک چيزی نبوده 

ر نفر بوده است تماشا ميکرده است جنايت کار است علنی تماشاچی دوسه هزا
دوسه نفر بوده است معين و معلوم مذاکره شد که مملکت نمايش مرتجعانه داده 
است و حقيقة بنده هم خيلی متأسف هستم که چرا در پای تخت مملکت بايستی 
اين قبيل وضعيات پيش بيايد ولی وقتی مالحظه ميکردم ميديدم که يک روزی 

شاه دعوت کرده بودند برای يک کاری که شبيه به بت پرستی است  من را بباغ
 که شمايل بگردن بکنند

 ) همهمه بين نمايندگان (
 آقا سيد يعقوب ـ آن بت پرستی است ؟ 

 . مدرس ـ بلی ارتجاع است 
 آقا سيد يعقوب ـ سقاخانه ارتجاع نبود؟ 

 …حائری زاده ـ وقتی گوسفند جلوی که طرفدار او هستند ميکشند
 رئيس ـ مختصر کنند 

چشم اگر چه حکومت نظامی که اين چند روزه اعالن شده قريب حائری زاده ـ 
چهار سال است که دراين مملکت است مدير روزنامه را تبعيد کردند کتک زدند 
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حبس کردند روزنامه را توقيف کردند مال امروز نيست بنده وقتی که از يزد 
دودر آن هوای سرد زمستان دارند می برند آمدم ديدم مدير طوفان راگرفته ان

 و اعالن حکومت نظامی هم نبودوآقای وزيرخارجه هم درمجلس اظهار نکرد
بودند مطابع هم توقيف ميشد در يکی از فوق العاده ها نمی دانم مال کی بود 
ديدم درسر لوحه اش نوشتند اقليت جنايتکاردرذيل آن نوشته است آقای مدرس 

تهيج می کند که بروند بسفارت انگليس متحصن شوند آقای مردم را تحريک و 
مدرس مردم را تشجيع می کند که بروند بسفارت خيلی هم چسبندگی دارد از 

که صاحب امتياز هم الزم ندارد يک حسن  يک طرف مطابع اينقدر آزاد است
 .علی جعفری يک چيزی را مينويسد

هم بدهد طبع می کند ولی يک  باطالع نظميه ميبرد و بطبع ميرساند و بهر مطبه
جرائدی که نسبت باقليت داده می شود و از دولت ناراضی هستند آنها را نمی 

 . گذارند طبع شود وسطر بسطر در مطبعه سانسور ميکنند اينها حساب نيست 
البته اينها مال امروزو ديروز نيست از چندی پيش که جرائدی بموافقت اقليت 

 . ريانست و حکومت نظامی است پيدا شده اين مسئله در ج
از وقتی که سردار سپه آمده است اين عمليات جريان دارد سانسور پست که پنج 
شش ماه است من چندين مرتبه از آقای وزير جنگ و وزير داخله سؤال کرده ام 

 .که علت سانسور پست را بيائيد جواب بدهيد و نيامدند
نظامی اعالن بکنند اوراقش نزد مال امروز و ديروز نيست که بيايند حکومت 

بنده هست بعضی ها مهر جمهوری طلبهای قالبی دارد بعضی شان مهر نظامی 
دارد تلگراف سانسور است يکی از آقايان وکالء مخابره حضوری داشت بايکی 
از نقاط جلو اورا در مرکز گرفتند و نگذاردند صحبت کند اين قضيه مال امروز 

 .نيست مال يکماه پيش است
منحصر به مرکزهم نيست اين قضيه در آن موقعی که مردم را جمع ميکردند 

. امراء لشکر توی سر مردم ميزدند و مردم را برای جمهوری وادار ميکردند 
همهمه بين نمايندگان ، تدين ـ اگر ميخواهيد . آقا سيد يعقوب تهمت نزنيد

 . استيضاح کنيد دولت را بخواهيد
چيزی بنويسيم در مجلس شوايملی هم : ت که بتوانم حائری زاده ـ روزنامه نيس
 . که نميگذارند حرف بزنيم 

 آقا سيد يعقوب ـ يک نفر کشتی تا وکيل شدی
 . ميهن ـ به عقايد مردم نميتوانی حمله کنی
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 )صدای زنگ رئيس امر به سکوت(
 . تدين ـ خودش پای مرفه جمهوری را امضا کرده است 

 . جمهوری صحيح هستم حائری زاده ـ بله من طرفدار 
نه جمهوری قالبی چماقی حاج رضای ذغالی برای چه مجروح شده است که 

 . حاال تحت معالجه است 
 )همهمه بين نمايندگان ـ استيضاح است ( 

 .مدرس ـ اينجا جای قانون اساسی است 
 ) صدای زنگ رئيس ـ دعوت به سکوت ( 

الف قانون اساسی و مدرس ـ اين مجلس مشروطه است هر کس عقيده اش مخ
 .طرف دار جمهوری است بايد چشمش کور شود و ازدر برود بيرون 

حائری زاده ـ حاج رضا ذغالی در همدان برای چه بايد زير چوب امير لشگر 
 چالق شود که هنوز نتواند حرکت کند؟ 

 سيد عبدالعزيز شيخ االسالم کردستانی چرا از سنندج تبعيد شد ؟ 
 ی را چرا در يزد کشتند؟ صدای زنگ سکوت ميهن ـ دو نفر زردشت

رئيس ـ خطاب به حائری زاده آقا شما يک اجازه گرفته بوديد در حدود معينی و 
قبالً آقای ملک الشعراء آمدند بمن گفتند قرار شد در آن حدود صحبت کنيد و 

 .حاال خارج استيضاح ميکنيد
 . حائری زاده ـ مقصود از حدود را بنده نمی فهمم 

وز بر حسب پيشنهاد حاج عزالممالک که بايد خيلی از ايشان تشکر کنم آن ر
اجازه دادندکه درابتداء وانتهای مجلس وکالء اگرمطالبی دارند می توانند بعرض 
مجلس برسانند و آزاد هستند ، بنده مطالبی دارم که بايد بعرض مجلس شورای 

 . ما عرض نميکنيم  ملی برسانم اگر اجازه نميدهيد و نطق هم سانسور است که
رئيس ـ اجازه داده شد که شما اظهاراتی بکنيد ولی البته معلوم است آن اظهارات 

 .بايد در حدود نظامنامه و قانون باشد و نظام نامه حدودی معين کرده 
 .مدرس اينها جواب ارتجاع است 

 .آقا سيد يعقوب ـ از حدود نظام نامه خارج شدند جلوگيری بفرمائيد
 اده ـ از حدود کدام ماده حائری ز

  . رئيس ـ اگر نخوانده ايد بنده چه عرض کنم 
 

حائری زاده ـ بموجب کدام يک از مواد نظام نامه بنده نمی توانم اينجا عرايضم 
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 . را بکنم 
 ) همهمه بين نمايندگان(

 . مدرس ـ دولت اکثريت ندارد قاچاق است
گيری کنيد از حدود نزاکت خارج آقا سيد يعقوب ـ آقا مواد راجع به دولت را جلو

 .شدند
مدرس ـ آن کسی که چهار صد نفر را اينجا سرنيزه ميزدند از حدود نزاکت 

 .خارج نمی شود
 سيد يعقوب ـ آقا ماده نظامنامه را اجرا بفرمائيد 

 .را بخوانيد) ١٢٩(تدين ـ ماده 
ائت هرماده برضدمنست قر. رافرمودندبرضدمن است) ١٢٩(حائری زاده ـ ماده 

 . بفرمائيد
 رئيس ـ آقای آقاسيديعقوب

 ) اجازه(
آقاسيديعقوب ـ هرچه گشتم ماده نظام راپيدانکردم ليکن عمالملتفت هستم وقتی 
درمجلس يک اکثريتی طرفداريک دولتی است اگريک توهينی نسبت بدولت 
ميشد آقای رئيس دردوره چهارم جلوگيری ميکردند مکرر آقای مدرس از 

ه معين کرده است خارج شدند وچون نظام نامه مجلس وکالء را حدودی نظام نام
متساوی دانسته و تقدم وتأخر در مجلس نيست اگربنده از حدود نزاکت خارج 

ً آقای رئيس جلوگيری خواهند کرد بنده .شدم و نسبت بدولت توهينی کردم مسلما
و آقای خواستم عرض کنم که آقای مدرس تا زمانی وکيل هستند واينجا پيش بنده 

آشتيانی وآقا شيخ فرج هللا نشسته اند حکمشان اين نظام نامه است مگراينکه 
 اختيار تام بايشان بدهند که نظام نامه عليحده بنويسيند

اگر مجلس اين اختيار تام را بايشان داد آنوقت بنده عرضی ندارم ولی مادام که 
ساير آقايان هرکس  اين نظام نامه است تمام ماها مساوی هستيم و آقای مدرس و

 .از حدود نزاکت خارج شود بايد مطابق نظام نامه آقای رئيس جلوگيری کنند 
 . مدرس ـ نظام نامه اجرا نشده است دولت هم اکثريت ندارد قاچاقست 

 بايد ايشان مؤاخذه بشوند  ١٢٩تدين ـ بموجب ماده 
 رئيس ـ بنده چيزی نشنيده ام که آن ماده را اجرا کنم . 

 . د يعقوب ـ ميگويند دولت قاچاقست آقا سي
 . مدرس ـ بنده می گويم دولت اکثريت ندارد قاچاقست 
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 ملک الشعراء ـ تکليف ناطق چيست چرا نيمگذاريد حرف بزنند؟ 
 رئيس ـ بگذاريد آقای حائری زاده نطق خودشان را تمام بکنند 

دارد بنده  حائری زاده ـ آقايان می فرمايند که عرايض من چه ربطی باينموضوع
خواستم عرض کنم که قبالً هم حکومت نظامی بوده است واين ادله را هم برای 
تأييد عرض خودم عرض کردم و هيچ توهينی هم بمقام ملت و وکالء و سلطنت 
و هيچکس نکرده ام بنده عرض ميکنم که در همان اوايل حمل بود که حاجی 

صورتی که حکومت  رضای ذغالی را در همدان زير چوب له کرده اند در
 نظامی نبوده 

 تدين ـ طرف اکثريت است اگر اين کار را کرده است؟
 .حائری زاده ـ مأمور دولت اين کاررا کرده است 

 !تدين ـ بمن چه ربطی دارد عجب داستانی است
حائری زاده ـ خوب اگر ميگوئيد حرف نزنم حرف نمی زنم روزنامه های ماها 

 .…ف بزنيم بازی در آورده ايد را که توقيف کردند پس کجا حر
 سليمان ميرزا ـ استيضاح کنيد

 ) همهمه بين نمايندگان(
در اين موقع آقای رئيس از مجلس خارج شده جلسه تعطيل و پس از يکربح (

 .) ساعت مجدداً تشکيل گرديد
رئيس ـ در موضوعی که مذاکره شد بنده گمان ميکنم بقدر کافی صحبت شده 

چه گفته شودبيشتر از موضوع خارج ميشويم بهتر اين است و بيش از اين هر
  است که وارد موضوع اصلی که اليحه نفط است بشويم 

  
   :توضيحات و مآخذ

 
 -  ٢جلد )سال ادب فارسی ١٥٠تاريخ (»از صبا تا نيما«ن پور يى آريحي   ١     

     ٣٦١ – ٣٦٢ –صص   - ١٣٧٢چاپ هفتم،   –زّوار : ناشر 
      ٣٦٢ – ٣٦٥صص    -پيشين  -   ٢   

- جلد دّوم  » یاسيخ مختصر احزاب سيتار«ملك الشعرا بهار  یمحّمد تق - ٣
   ) ١٠٥ –   ١١٤صص  –    ١٣٦٣  -رير كبيام: ناشر  
چاپ  –جلد سوم  ، نشر ناشر  -»تاريخ بيست ساله ايران  «   حسين مّکی   - ٤ 

  ) ٥٤ – ٥٨صص    - ١٣٦٣ –سوم 
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 – ١٣٠٤تير ماه  ١٥مذاکرت مشروح مجلس مورخۀ   به نقل  از صورت   -  ٥ 
   ٣٢جلسه   ١٣٤٢  برابر سوم ذيحجه  

 ١٧مورخه  -به نقل مشروح  مذاکرات  دورۀ پنجم  مجلس شورای ملّی     -  ٦
   ٣٥جلسۀ   -  ١٣٠٣سرطان 

ص  -    ٢جلد )سال ادب فارسی ١٥٠تاريخ (»از صبا تا نيما« آريان پور  - ٧ 
٣٦٥   

هللا  خاطرات دكتر نصرت ،»آيينه عبرت « هللا سيف پورفاطمی،  نصرت   ٨
 –چاپ لندن  –انتشارات جبهه مليون ايران  - اول    سيف پورفاطمی، جلد 

٣٧٧ – ٣٧٨ –،   ١٣٦٨   
  
مطابق پانزدهم  ١٣۴٢صورت مشروح مجلس يوم يکشنبه ، سوم ذيحجه  - ٩

  ١٣٠٣برج سرطان 
 
ن جرايدی که در مبارزات مطبوعاتی پس از قتل ميرزاده عشقی مديرا«   ◀

به طور دسته جمعی درمجلس شورای ملّی متحّصن شدندو نامه . همسنگراوبودند
نام مديران روزنامه . ای نيز دراين باره به رياست مجلس شورای  ملّی نوشتند

  :هائی که پس از ترور عشقی  در مجلس  تحّصن  اختيار  کردند چنين است
 دير  روزنامۀ آسيای  وسطیرحيم زادۀ صفوی م – ١
  شاهزاده عباّس ميرزا اسکندری مدير  روزنامه سياست – ٢
  قديری  مدير  داخلی روزنامه قرن بيستم نويسندۀ روزنامه  سياست اسالمی – ٣
  فخرالدين وفا مدير روزنامه شهاب – ٤
  حسن کوهی  کرمانی  مدير روزنامه  نسيم صبا – ٥
  ر روزنا مه قانون مير سيد اسدهللا  رسا مدي – ٦
  هرمز  ميرزاده مداخلی  روزنامه سياست – ٧
  دمحم ملکزاده ، برادر  ملک الشعراء  بهار مدير  روزنامه  تازه بهار  – ٨
  ملک المتحققين  تقوی  مدير روزنامه هفتگی   گل سرخ   - ٩

  .ميرزا عيسی  زنجانی  مدير روزنامۀ  هفتگی  ناصر المله – ١٠
انشارات   –بکوشش سيد هادی  حائری »  يرزاده عشقیکليات م« : منبع
  ١٧٥)   -  ١٧٦صص  – ١٣٧٥چاپ سوم   –دان يجاو
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  فصل دوازدهم 
 

  یمبريقتل ماژور ا یماجرا
  

ماژور « محّمد قلی مجد بنابر اسناد وزارت امورخارجه آمريکا علل قتل
مۀ قرن قتل ميرزادۀ عشقی، سردبيرروزنا: را  اينگونه تحليل می کند »یمبريا

بيستم، به منزلۀ زنگ خطری برای مطبوعات بود؛ حمالت روزنامه ها به رضا 
مفتخرم  به اّطالع  وزارت  « :خان و بريتانيا به شدّت در حال افزايش بود

جوالی، ميرزادۀ عشقی، سر دبير روزنامۀ  ٣خارجه  برسانم که روز پنجشنبه،
 ٠٠٠/٣٠جوالی با شرکت  ۴مراسم تشييع جنازۀ او در. قرن بيستم، ترور شد

جناح مخالف معتقد است که دولت  در قتل نامبرده دخيل بوده و . نفر برگزار شد
ً اظهارمی کنند جوالی  ١۴گزارش ايمبری در) I( ».اين باور خود را علنا

، قتل عشقی  و » تظاهرات  سياسی و مذهبی در تهران« تحت عنوان  ١٩٢۴
او را توصيف می کند؛ دراين تظاهرات تظاهرات گستردۀ  پس از تشييع جنازۀ 

تفصيل آن گزارش درپژوهشی . مردم رضا خان  را قاتل وجنايتکار  ناميدند
جالب ترين قسمت  گزارش  وی  مربوط  به تظاهرات  )  II.  (ديگر آمده است

 سپتامبر» ضدّ يهودی«است،که بسيارشبيه به شورش های»ضدّ بهايی«های
ذکر شد، با توّجه به اينکه ايميری مدّعی   ۶ همانطورکه در فصل. است ١٩٢٢

بود شورش های ضدّ يهودی به تحريک  انگليسی ها به وجود آمد، هيچ بعيد 
آنها . نيست که نا آرامی های اخير نيز ازهمان منبع سرچشمه گرفته باشد

دراين « : همچنين چند روز بعد، زمينۀ  قتل  خود ايميری  را هم فراهم کردند
جوالی  تظاهرات های کامالً متفاوتی به رهبری  جناح   ۶وز دوشنبه اثنا، از ر

اين تظاهرات که به رهبری روحانيون و حمايت . اکثريت به راه افتاده است
در تمام قهوه . دولت صورت می گيرد شکل ضدّ بهايی به خود  گرفته  است

ثراستعمال انبوه جمعيّت  که درا. خانه ها، يک روحانی برای مردم نطق می کند 
موادّ مخدّر وتحت تأثيرسخنان روحانی، به شدّت تحريک شده اند، به خيابان ها 
هجوم آورده وعليه بهائی ها داد و قال می کنند؛ حتّی نيروهای پليس هم توانائی 

دربازار تمام مغازه هايی که متعلّق به بهائی هاست، تعطيل  . کنترل آنها را ندارد
  ده ای نيزعليه دو تن از مبلّغ های بهائی آمريکايی تظاهرات  گستر.  شده است
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در تهران برگزار شد و با اينکه افراد مذکور مورد حمله قرار نگرفتند اّما توهين  
با اين حال پليس  درپاسخ به درخواست اينجانب برای . فراوانی به ايشان  شد

بت داده و فوراً چند تن از نيروهای  خود را در محافظت ازاين خانم ها، پاسخ مث
اين « : ايميری با تأکيد ويژه ای می افزايد».اطراف خانۀ ايشان مستقرساخت

تظاهرات ها با تمام طول هفته ادامه داشت و دردوازدهم جوالی به پايان رسيد،  
زيرا هدف اصلی برآورده شده بود  و توانستند اذهان مردم را از قتل عشقی 

اکنون که اين مطلب را می . نحرف  سازند، لذا به نا آرامی ها پايان  دادندم
ايمبری چنين نتيجه » .نويسم، تهران کامالً به حالت عادی خود بازگشته است

اين حوادث بسيار حائز اهّميت و قابل توّجه است، چرا که از « : گيری می کند
واز طرف ديگر شيوه هايی  طرفی بی ثباتی  سياسی در ايران  را ترسيم می کند

را که برای جهت دهی به افکار عمومی به کار گرفته می شود، روشن می 
همچنين با بررسی اين حوادث می توان  پيش بينی کرد که  در ماه  آينده . سازند

 )III(». ، يعنی در ماه محّرم چه رويدادهايی ممکن است رخ  دهد
و همکارش *  د،خانم دکتر سوزان مودیدو مبلّغی که ايمبری به آنها اشاره کر 

صورت » دومبلّغ بهايی امريکايی« که عليه اين مودی درمورد تظاهراتی. بودند
بر اساس گفته های  خانم مودی ، به وی  « :گرفت، توضيخات  بيشتری می دهد

 ١٢خبرمی رسد که شماری از مسلمانان متعّصب تصميم گرفته اندکه روز 
سانند؛ لذا چند روز پيش ازبرگزاری تظاهرات از جوالی او را به قتل بر

کنسوليارامريکا در خواست می کند ازامنيّت محّل سکونت  وی اطمينان  حاصل  
کنسوليار  ايمبری به سرعت  خود را به رئيس  پليس رسانده و از او می .  کند

شب .  خواهد که يک گروه امنيتی کامل درهمسايگی خانۀ دکتر مودی مستقر کند
ازدهم جوالی ، شماری از مردم  که به تخمين  خانم مودی بيش از دويست و دو

. پنجاه نفر بودند،  دراطراف خانۀ  وی تجّمع  کرده ودرصدد کشتن او برمی آيند
.  اّما با دخالت پليس، جمعيّت به سرعت متفّرق  شده و خسارتی به بار نمی آيد

وها ی  امنيتی  مستقر  شده در نکتۀ  قابل  توّجه  اين ماجرا اين بود که نير
اطراف خانۀ  مبلّغ ها، توّسط  يکی از فرماندهان برجستۀ بهايی هدايت می شدند 

 )IV(» .و بدون شک  اين فرمانده  برای انجام چنين مأموريتی  کامالً آماده بود
مجد  شرح مستند وکاملی از قتل  رابرت ويتنی  ايمبری ، کنسوليار  ] [اينجانب  

در اينجا  . ، را تهيّه کرده ام ١٩٢۴جوالی   ١٨در تهران ،  در تاريخ   آمريکا
درشکۀ حامل ايمبری و . تنها  به بيان  خالصه ای  از اين ماجرا  بسنده  می کنيم
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همراه او توّسط يک مرد موتور سوار رو به روی هنگ محافظ خانۀ رضا خان 
کايی به دست  افسران قّزاق  الزم است تأکيد کنم اين دو آمري. پهلوی متوقّف شد

و درست در برابرمحّل استقرارهنگ محافظ خانۀ رضا خان مورد ضرب و شتم  
مجروحين به بيمارستان . جراحات  شديدی به هر دو تن وارد شد. قرارگرفتند

ايمبری دو باره در . نظميه، واقع درمرکز فرماندهی نظميۀ تهران منتقل شدند
از . واقع شد و از شدّت جراحات  وارده در گذشتداخل بيمارستان مورد حمله 

آنجا که رضا خان پست های  مهّمی را درارتش و پليس به افسران بهائی واگذار  
توضيح . (کرده بود، به نظر می رسد  که بهائيان در قتل  ايمبری دست داشته اند

ی افسرانی که در قتل ايميری شرکت کره اند، به صفت مرامی يا مذهب:  . ص.ج
 ١٨زمانی که کنسوليار ايمبری وهمراه او، در )    آنها  نام بردن درست نيست

، درست  رو به  روی محّل استقرارهنگ پهلوی مورد حملۀ چند ١٩٢۴جوالی 
تن ازافسران قّزاق قرار گرفتند و پس ازآن در بيمارستان پليس نيز به آنها 

ودند؟ دولت آمريکا  کجا ب» افسران نظامی برجسّت بهائی« تعّرض شد، اين 
برای اجتناب از پيچيده شدن روابط سياسی اش با ايران، داستان کامالً متفاوتی 
را پذيرفت  و قبول  کرد که ايمبری قربانی  تعّصب مذهبی مسلمانان شده است؛ 

. با اينکه ادلّۀ  فراوانی وجود داشت  که ثابت می کرد  ماجرا  بر عکس  است
  ]حسين [« : می نويسد ١٩٢۴نوامبر ٢٩تاريخ موری در گزارش خود  به 

عالء درارتباط با قتل ايمبری مدّعی است که بروز چنين رويدادی در ايران 
کرنفلد در )  V  (».بدون  دخالت مضّرومهلک بيگانگان، امکان پذير نيست

از برقراری حکومت نظامی  خبر می  ١٩٢۴جوالی  ١٩تلگرام خود به تاريخ 
شود که اين کار  تنها  بهانه ای به دست رضا خان می دهد  تا دهد و متذّکر می 

روز بعد وی در تلگرام  خود اعالم می     )    VI     (  .مخالفين خود را دستگير کند
کند که شمار زيادی ازمردم از جمله خالصی زاده  و بسياری ازعلما ی برجسته 

پس « : جوالی  می نويسد  ٢٠در  روزنامۀ  ترقّی     )    VII     (  .دستگيرشده اند
از قتل  کنسوليار آمريکا، شمار زيادی دستگيرشده تحت بازجويی مقامات  پليس  

شمار زيادی  از مخالفين  دولت و افراد ديگری  که دستگيری ... قرار گرفته  اند
» .ايشان  امکان پذير  نبود  گرد هم آمده و در خانۀ  مدّرس  بست نشسته اند

 )     VIII    (  سر دبيران روزنامه های شهاب، ناصر الملّه ،  ١٩٢۴جوالی   ٣٠ ،
سياست ، قانون و آسيای  وسطی ، که  پس ا ز قتل عشقی در مجلس  بست  
نشسته بودند، در نامه ای  به کرنفلد  حاکم شدن فضای  ترور و اختناق  را چنين  
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امنی و وحشت شده، از دولت  فعلی  که اقداماتش  موجب  نا« :توصيف می کنند
دولت  همزمان  با دستگيری .  حادثۀ  قتل  کنسوليار  آمريکا استفاده کرده است

مسبّبين اين جنايت و توقيف تمام  روزنامه های آزاديخواه و ملّی، اکنون  به 
انتقام جويی از مخالفان  سياسی خود يعنی مردم، احزاب مشروطه واقلّيت 

ت پا را فراترنهاده ، زن و کودک  و پير و جوان  دول.  مجلس ، برخاسته  است
هر روز . را دستگير  می کند و ّعده ای ازآزاديخواهان  را نيز تبعيد  کرده است

شماری  از . شمار زيادی از مردم  در مرکز  پليس به فلک  بسته می شوند
مديران روزنامه های کوچک و عدّه ای از مردم بيگناه  تهران، که هيچ  

طی  با قضايای  اخير  ندارند، دستگير و روانۀ زندان شده و شکنجه های  ارتبا
الزم می دانيم  که به استحضار جناب عالی  ... سختی  را متحّمل می شوند
  برسانيم  تمام  اين سختی ها 

و خشونت ها که مردم ايران می بايست متحمبل آن شوند و فشار غير قابل  
ارد می شود ، همگی به بهانۀ يافتن  مسبّبين  قتل  تحّملی که بر مخالفان  دولت و

اّما ما براين باوريم که مردم نجيب آمريکا  .. کنسوليار آمريکا، صورت می گيرد
به هيچ  وجه  راضی  نيستند که دولت فعلی از اين  رويداد  سوء استفاده کرده  

ن  خود و به بهانۀ کشف حقيقت و دستگيری  قاتلين، دست به نابودی  مخالفي
ما برآنيم  تا اعالم  کنيم تا آخرين لحظۀ حيات خود درمقابل سرکوب .. بزند

ايستادگی خواهيم کرد و مطمئن  هستيم که مردم بزرگوارآمريکا نيزبه ما  کمک 
   ) IX( .خواهند کرد

در همين  اثناء انگليسی ها که  از قتل ايمبری  شکايتی  نداشتند، سر  آرنولد   
انگليس درايران،در چهارم آگوست  -ديرعامل شرکت نفت ايرانويلسون، م. تی 

کريستين  ساينس  "،دوهفته پس از قتل ايمبری، مصاحبه مهّمی با روزنامۀ١٩٢۴
بر اساس  حکايت  اين مصاحبه مقاله ای  با عنوان  زير منتشر . کرد"  مونيتور

سر آنولد    .گزارش  ها از بهبود اوضاع  و احوال  ايران حکايت  دارند« : شد
سرآرنولد  »  .را روشن توصيف کرد    ]ايران   [   ويلسون، چشم اندازاقتصادی 

» مسّرت و رضايت « اوضاع  ايران را مثبت توصيف کرده و آن را موجب 
خود دانست؛ اين درحالی بود که دو هفته پيش از اين مصاحبه، ايمبری به قتل 

ظامی  برقرار شد و بسياری دستگير رسيده  بود و آن  زمان به  بعد حکومت  ن
قابل  توّجه  ترين  بخش  مصاحبه اظهارات ويلسون در مورد رضا خان  .  شدند

سردارسپه از بسياری جهات مرد بسيار دوست داشتنی است با « : می باشد
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اينکه او مردی کم سواد است، همواره در امور روز مّره موازين اخالقی را 
دشمنان  خود شمارشان اندک نيست نيز احترام می رعايت  کرده و حتّی به 

تعريف و تمجيد  وی درست عکس  توصيفی است که سرکنسول  » .گذارد
ويلسون . می نامد » مردی  جاهل و بی سواد « گوتليب  از او دارد  و او را 

چهرۀ  شاخص  فعلی « : درمورد  اوضاع سياسی اينچنين اظهار نظر می کند 
وی رياست وزراء  . ضاخان يا همان سردار سپه  استدر سياست ايران، ر

وی در خانواده ای فقير  به . وزارت جنگ و فرماندهی  کّل قوا  را برعهده دارد
دنيا آمد و کار خود را از پايين ترين رده های نظامی آغاز کرد و با توانايی های 

ل تحسين  نظامی صرف به جايگاه  فعلی رسيد واز خلوص نيّت وآزادانديشی  قاب
وی تا سال  گذشته  با در اختيار  داشتن  .  و کمياب  خود،  در اين  راه بهره برد

با اين  حال هنگامی  که در . وزارت جنگ، عمالً در ايران ديکتاتوری  می کرد
، مسند  رياست وزرا به وی پيشنهاد شد، رضا خان  به ناچار   ١٩٢٣پاييز  سال 

ات  شد که  قبالً  همکاران او با آن رو به رو بوده متحّمل موج شديدی ا ز انتقاد
در نتيجه موقعيّت فعلی او، به ِويژه پس از شکستن در قضيۀ جمهوری ، به . اند

گمان عمومی بر اين بود که وی نظرمساعدی نسبت به .  استحکام  سابق نيست
اين جنبش داشت؛ وبدون شک  پيروزی  جنبش  جمهوری منجر به انتخاب او به 

ناظران  خوش بين اميدوارند  که وی . نوان اّولين رئيس جمهورايرانی می شدع
راهی برای حّل اختالف خود با شاه  پيدا  خواهد  کرد؛ شاه که اکنون دراروپا به 
سر می برد قرار است درآيندۀ نزديک به تهران باز گردد و به عنوان رئيس  

يس الوزرای  خود، امور قانونی کشور  مشروطه ، به همراه سردارسپه ، رئ
موری  در بارۀ عدم اشارۀ  ويلسون به قتل  ايمبری ، » .مملکتی  را اداره  کند

من در بارۀ  اظهارات  رضايتمندانۀ  سر آرنولد  « :چنين اظهار نظر می کند 
در مورد  اوضاع  فعلی ايران،  نظری  ندارم؛  اّما الزم است  به تاريخ اين 

ر اين زمان ، تنها دو هفته از قتل کنسوليار ايمبری  می مصاحبه  توّجه شود؛ د
گذردو وبسيار  عجيب است که سر ويلسون هيچگونه اشاره ای  به اين فاجعه  

نگرانی  بيشتری از اوضاع  آشفتۀ ايران در روزنامه   ) X( » .نکرده است
مفتخرم که گزارش کنم  مطلب  « : های انگليسی زبان بغداد منعکس  می شد

، در مورد اوضاع  ١٩٢۴آکوست   ٨ر در روزنامۀ بغداد  تايمز به تاريخ زي
ايران که به سرعت  در سراشيبی سقوط  حرکت  می « : ايران منتشر شده است

از زمانی که  سردار . کند، بازگشت خود رابه مسير اصلی بسيار دشوار می بيند
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او را مجبور  سپه به ايدۀ حکومت جمهوری روی خوش نشان داد و سپس علما 
کردند  که از اين فکر دست بردارد ، وی قدرت پيشين خود را از دست داده 

  )  ١( » .است
  

ماجرای قتل  «جلد سّوم ، در بارۀ » ساّل ايران ٢٠خ يتار«در  كتاب  ین مكّ يحس
  : می نويسد»  یمبريماژور ا

 یكين در تهرا یشمال یكايكنسول ممالك متّحده آمر یمبريموضوع قتل ماژور ا
را در اطراف يران است، زيخ معاصر ايك و مهّم تاريتار یاياز مسائل و قضا

ص ياند كه در هر حال فهم و تشخ ذكر كرده یات مختلفين فاجعه اقوال و روايا
ك نفر موّرخ يواقعاً . ده نموده استيچيك و بغرنج و پيه را تارين قضيا یچگونگ

ق آن را يحقا یديشّك و ترد چين هن موضوع بدويتواند در اطراف ا یطرف نم یب
ن موضوع يند دولت وقت در ايگو یم. ديو قضاوت نما یان و سپس داوريب

ه ين قضيخود در ا یاسيها از لحاظ حفظ منافع س سيند انگليگو یم. دخالت داشته
ت مجلس در يدر اقلّ يدحسن مدّرس ليالدوله و س ند نصرتيگو یم. اند دخالت داشته

 یك احساسات مذهبياند و منظورشان تحر بوده یعامل مؤثّر علم كردن سقّاخانه
ن عوام شهرت داشته يه سردار سپه بوده كه به عدم عالقه به مذهب بيمردم بر عل

تش شناخته شده باشد به يكا هم بدون آنكه هويار آمرين كنسولين بياست و در ا
و  - ها سيگلان - ند دولت سردار سپهيگو یم. دست عوام افتاده و مقتول شده است

ك يه دخالت كرده و هرين قضيك قسمت از ايك در يگر هريت و عدّۀ دياقلّ 
ن يجاد ايند كه در ايگو یز مين. اند ن موضوع دست داشتهيجاد ايدر ا یمنظور به

ه ينداشته و قض یم دخالتيا كه در باال از آن اسم برده یك از عواملي چيموضوع ه
به نفع خود  یك به نوعيها هر سير سپه و انگلسردا یساده اتّفاق افتاده، ول یليخ

ب مورد بحث قرار يا را به ترتين قضايا ینك چگونگياند و ا از آن استفاده نموده
ل آن قضاوت را به عهدۀ خوانندگان واگذار يم و پس از ارائۀ اسناد و داليده یم
 .ميينما یم
برابر ( صدوچهل و دويحّجۀ هزار و سيذ. دو هفته به جمعه پانزدهم یكي
افتد  یاتّفاق م یمبريكه واقعۀ ناگوار قتل ماژور ا) ١٣٠٣وهفتم سرطان  ستيب

داده  یدر شهر انتشارات یخ هاديمانده بود كه در اطراف معجزات سقّاخانۀ آقاش
 یا العاده ن انتشارات كه معلوم نبودمنشاء وموجد آن كجاست با سرعت فوقيشد،ا

در اطراف آن  یك به نوعيهم هر یافاتشد و مردم عوام خر یدر شهر منتشر م
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ده بودند اضافه كرده يبر آنچه شن يیها ر پرداخته شاخ و برگير و تفسيبه تعب
افته و چشمش يشب فالن كور شفا يگفتند پر یمثالً م. كردند یان ميب یگريد یبرا

ا فالن يخود به حركت درآمده  یافته و با پايج شفا يا فالن افلينا شده است يب
ن خرافات كه به سرعت يا. ده و شفا گرفته استيسقّاخانه خواب یكشب پايماريب

دو  یافته بود كار خود را كرد و حتّ ين مردم به انواع و اقسام انتشار يبرق در ب
از تمام محّالت شهر . نمودند یسه شب در بازارو تمام محّالت چراغان

ف چهارراه به طر یالت مخصوصيأت و تشكيك هيحركت كرده با  یجات دسته
دو شب قبل چشم  یكيشد كه سقّاخانه در  یكردند، گفته م یحركت م یخ هاديآقاش

زد كور كرده است و يخواسته در سقّاخانه سّم بر یرا كه م يیك نفر بهاي
ن يكردند ا یحركت م یخ هادين به بعد به طرف چهارراه آقاشيكه از ا یجات دسته

از معجزه ابوالفضل كور شده  یادخ هيچهارراه آقا ش«خواندند  یآهنگ را م
 یها شروع شد و حتّ  يیه بهايبر عل ین خبر تظاهراتيبر اثر انتشار ا» یچشم باب

 یكليكرد ه یحركت م یخ هاديكه از محّالت به طرف چهارراه آقاش یجات دسته
در پشت  یا ره درست كرده و وارونه سوار خر كرده عدّهياز كهنه و پنبه و غ

و منظورشان از » شده با ملّت یاغيرت يغ یب ین بابيا«ند كه گرفت یسر آن دم م
 یه او تظاهراتيخواستند برعل یله مين وسيس دولت بود و به ايير...  یب ین بابيا

العاده  فوق یدر شهر برپا بود و اتّفاقاً سردار سپه كه مرد یبيهنگامۀ غر. نديبنما
ا يقضا یبا كمال خونسردنمود،  یتظاهر م یبه سادگ یليرك بود، خيباهوش و ز

از  یخ هاديكه در موقع مراجعت از چهارراه آقا ش یدسته جات یو حتّ  یرا تلقّ 
ستاده به تماشا يمنزل خود ا ینمودند، سردار سپه جلو یمنزل او عبور م یجلو

رفت و ابداً به  یجات م ن دستهيعت ايبه مشا یهم چند قدم یپرداخت، گاه یم
كه از پنبه و  یكليا هيه او و ين تظاهرات بر عليا آورد كه غالب یخود نم یرو

 .باشد یه او ميره ساخته شده شبيكهنه و غ
از آداب و  یا زم و پارهيبه اندازۀ خرافات و فنات یچ موضوعيان هيياروپا یبرا

 یخ هاديست، موضوع سقّاخانۀ چهارراه آقا شيرسوم ملل مشرق قابل مالحظه ن
در تمام . برپا كرده بود یبيعج یاهويشد ه یده مكه دراطراف آن دا یو انتشارات

جستند صحبت از  یان درآن شركت مييكه اروپا يیها یهمانيمحافل ومجامع و م
 یو خرافات یاز روح مذهب یسقّاخانۀ نامبرده بود و موضوع معجزات آن حاك

ران داشت از يكه در ا یاسيت سيعالوه بر مأمور یمبريماژور ا. بود یرانيا
ت داشت كه يز مأمورين یشمال یكايممالك متّحدۀ آمر یملّ  يیايۀ جغرافطرف مجلّ 
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كا يبرداشته و به آمر يیها ران عكسيا یو مذهب یخياز نقاط جالب توّجه و تار
ها قبل  كا و از مدّتياز اتباع دولت آمر» مورين سيبالو«ن اوان يدر هم. بفرستد

به واسطۀ . ده استران استخدام و مشغول كار بوينفت جنوب ا یدر كمپان
كا يآمر یت خود را در ادارۀ قنسولگريدا كرده بود دورۀ محكوميكه پ یتيمحكوم

ضخانۀ ين عمارت فعالً مريو هم یابان نادريدر تهران كه محّل آن در خ
كامل  يیو آشنا یك دوستياز نزد یمبريبرد وبا ماژور ا یرضانور بوده به سر م

د ينه زبانزد خاص و عام شده بود شان كه موضوع معجزات سقّاخايداشت، هم
مجلّۀ  یآن برا یها قش گفته بود كه موضوع سقّاخانه و عكسيمور به رفيس

ن خود را يت نخواهد بود، خوب است دوربياز اهمّ  یكا خاليآمر یملّ  يیايجغراف
سرطان  ٢٧بعد از ظهر روز جمعه . از آنجا گرفته شود يیها برداشته عكس

ن يق خود با لويبه اتّفاق رف یمبريماژور ا ١٩٢۴ه يژوئ ١٩برابر  ١٣٠٣
ۀ آن يو سه پا ین عّكاسيبا دورب یخ هاديمور به طرف سقّاخانۀ چهارراه آقا شيس

. اطراف سقّاخانه را گرفته بود یاديالعاده ز ت فوقيجمع. ندينما یحركت م
 نييرا به سقّاخانه مانده از درشكه پا یك مسافتيشود  یمجبور م یمبريماژور ا

 ین را رويۀ دوربيسقاّخانه سه پا یكياده به طرف سقّاخانه برود، در نزديآمده پ
شود عكس گرفت،  یاند نم نجا زنها نشستهيند، ايگو یگذارد مردم به او م ین ميزم

ابان مخصوص از طرف ين خود را برداشته در خيۀ دوربيسه پا یمبريماژور ا
مت جلو رفته و كاله و عبا يبا مال گذارد مردم ین ميه را زميچپ سقّاخانه سه پا

ن ياز ا یمبريدارند تا عكس گرفته نشود، ماژور ا ین نگاه ميدورب یره جلويو غ
ن را بلند كرده در وسط چهارراه آقا يشود و باز دورب یم یعصبان یحركت كم

شود وچون جار  یدا ميكلت سوار از دور پيك نفر موتورسيگذارد،  یم یخ هاديش
زند كه  یاد ميفر یكيكند  یو مردم را مشاهده م یمبرياژور ان ميو جنجال ب

خواستند در سقّاخانه  یهستند كه م يیخواهند عكس بردارند آنها یها كه م نيهم
كه ميّسرشان باشد در سقّاخانه  یخواهند به هر طور یزند و حاال هم ميزهر بر
گر يك نفر ديند، يابنم ین عمليد ممانعت كرد و نگذارد كه آنها چنيزند بايزهر بر

خواهند  یها م  ین بابياد كرد ايستاده بود فريكلت سوار ايك آن موتورسيهم كه نزد
 ....ديند بزنيمسلمانان را مسموم نما

قش به طرف درشكه رفته سوار يكا با اتّفاق رفيمردم هجوم آوردند، قونسول آمر
و سنگ  ابان استخر حركت كرده مردم با چوبيشوند، درشكه به طرف خ یم

 .ب نمودنديدرشكه را تعق
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را با سنگ مجروح كرد و از محّل  یچ ابان استخر درشكهيباألخره مردم در خ
 یبه جا یك نفر نظاميشود، فوراً  یهوش ميند و بينما یمن خود پرت مينش

  بين و تعقيراند، درچهارراه حسن آباد عابر ینشسته درشكه را م یسورچ
گردد كه روز بعد  یمجروح م ینند وبه طورز یرا م یثانو یكنندگان سورچ

در اطراف  ینظام یرويس و نيا پليانات متوالين جريد، در اثناء اينما یفوت م
 یريجلوگ یاز طرف آنها برا یچگونه ممانعت جدّ يه یشود، ول یاد ميازدحام ز

 .ديآ یبه عمل نم
ل ياتومب باألخره از چهارراه حسن آباد به بعد چون قنسول حالش خوب نبوده با

 یمارستان شهربانيبرند و در ب یم یمارستان شهربانيند و به بينما یاو را حمل م
ند و ينما یكنند و درو پنجره را شكسته به قنسول حمله م یمردم همچنان ازدحام م

كا و يلهم و دكتر سفارت آمريمارستان دكتر ويدر ب.سازند یكسره ميكار او را 
كمك  یب شهربانيالدوله طب ميند و با دكتر علشو یگر حاضر ميب ديچند نفر طب

شوند تا آنكه قنسول به هوش آمده و چند  یكنند و مشغول پانسمان و مداوا م یم
 یول.كنند یاحضار شده بود تكلّم م یكلمه با خانم خود كه از طرف شهربان

دو نفر پاسبان  یكين هنگامه يدر ا.دينما یعصر فوت م ۵باألخره در ساعت 
 .رنديگ یشوند كه تحت معالجه قرار م یمجروح م

اعالم كردند و  یفوراً در شهر تهران حكومت نظام یمبريپس از قتل ماژور ا
  .ديتهران منتشر گرد یر از طرف حاكم نظامياعالن ز

  
  یاعالن حكومت نظام

  
در شهر تهران و  یأت محترم دولت حكومت نظاميب هيچون بر حسب تصو«

با  یقانون حكومت نظام یلۀ جنگ اجرايارت جلتوابع برقرار و از طرف وز
 ین اعالن تا صدور حكم ثانويخ نشر اينجانب محّول شده است، لهذا از تاريا

ل را از قانون حكومت ياعالن نموده و مواّد ذ یرا به عموم اهال یحكومت نظام
 یب مجلس شوراياز تصو ١٣٢٩سرطان  ٢٧رجب مطابق  ٢٢كه در  ینظام

شود هر كس  یداً متذّكر مينموده و اك یاطرنشان عموم اهالگذشته است خ یملّ 
جلب شده به مجازات  ید به محاكمۀ نظاميبرخالف مواّد مزبور رفتار نما

س يير(»ۀ اّوليو مادۀ الحاق ١١- ١٠-٩-٨-٧- ۵-۴مادۀ . ديخواهد رس یقانون
 )خان یپ مرتضيسرت -ادهيپ گارد پيت
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نقل  یمبريقتل ماژور ا یبه چگونگ راجع یات مختلفيچنانكه قبال گفته شد روا
ف يتاًل» نفت یجنگ پنهان برا«در كتاب : ر استياز آنها به شرح ز یكيشده كه 

و  ٢٣٠ده است در صفحۀ يورك به چاپ رسيويدر ن ١٩٣۴گن كه در سال  یهان
كا در تهران يار آمريكنسول یمبريماژور رابرت ا«: ن نوشته استيچن ٢٣١

از  يیها از او تقاضا كرده بود عكس یملّ  يیايجغراف ران بود، مجلّۀيتخت ايپا
ن يبا دورب ١٩٢۴بامدادان در سال  یروز. ران برداردينقاط جالب توّجه ا

. عازم شد یا با درشكه» مورين سيبالو«موسوم به  یخود به همراه دوست یعّكاس
 مردم  م و پرستشيار مورد تكريكه بس) منظور سقّاخانه است( یدر سرچاه مقدّس

 .ران بود توقّف كردنديا یمذهب
مورد حمله  ین خود را متوّجه چاه كرد از طرف گروهيدورب یمبريكه ا یموقع

ن كه خواست با درشكۀ خود فرار كند يرا سخت زدند و هم یمبريا. قرار گرفت
مور را هم مانند او مورد ضرب قرار دادند و هر دو را ياو را دنبال كردند، س

را تمام كردند و  یمبريمارستان شد و كار ايت وارد بيعجم. مارستان بردنديب
 .ز فرار كرديمور نيس
س كنترل شده بود يد انگليد كه از طرف خبرنگاران جرايدرنگ در اخبار جرا یب
جۀ نفرت دائم التزايد نسبت به يحملۀ مزبور در نت: ح دادندين طور توضيا

ن يك نقطۀ مقدّس توهيز ا یدر عكسبردار یمبريها بوده است و كوشش ا يیاروپا
 . ن حمله شده استيع ايبه مذهب و باعث تسر

س منتشر شد و از قول يبون پاريورك هرالدتريويدر روزنامه ن یلكن خبر
ن يانه بوده است، بديس در خاورميانگل یها عامل مخف كه سال» هارولداسپنسر«

ده يبه قتل رس یقت از طرف گروهيدر حق یمبريمضمون نقل شد كه ماژور ا
. كا به وجود آمده بوديس و آمريه داران انگلياست كه آن گروه به دست سرما

ممكن است  یمبريداران مزبور تصّور كرده بودند كه نفوذ ماژور ا هيسرما
 يیكايآمر یكايك سنديبه ) یسيانگل(»شل«یران را از كمپانيار معادن نفت اياخت

ن مسأله ظاهر بود يا. دينما باشد منتقل یم» نكلريس«كه قسمت عمدۀ آن در دست 
 یچرا شهربان. نبوده است یجۀ تعّصب مذهبيتنها در نت یمبريكه قتل ماژور ا

 را حفظ نكرد؟ یمبريران كه كامالً مسلّح و در محّل واقعه حاضر بود ماژور ايا
ها حسن نظر داشتند و در آن  يیكايران نسبت به آمريا یهاست مقامات رسم سال

عالوه بر . ران بوديدر خدمت دولت ا يیكايآمر یر مالك مستشايز يموقع ن
را به قتل رسانده بود  یمبريماژور ا یمراتب فوق كاشف به عمل آمد كه سرباز
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مور مصاحب يز كشف شد كه سيون.فۀ سرباز دفاع از او بوديو حال آنكه وظ
نفت جنوب  یمنظور كارمند كمپان(كارشناس حفر معادن نفت جنوب  یمبريا

ن كارگران مداخله كرده بود، پس از آنكه دادگاه يب یك نزاعيكه در ) بوده است
د التزام آزاد كرده يف محكوم كرده بود او را به قيموررا به توقيكا سيآمر یكنسول
  ».رسد یبه مشام م یمبرينفت از واقعۀ قتل ماژور ا ین اندازه بويتا ا. بودند

 
 هيادداشت سفارت تركي  

  
ران يا یر جنگ دولت شاهنشاهيالوزرا و وز سيير حضرت اشرف سردار سپه«

مأمور دربار  یاسيندگان سيأت نمايه) يیالسفرا خيش(ه با سمتير تركير كبيسف
 - سيشارژدافر انگل - فرانسه -یشورو -آلمان -ر افغانستانيران به نام سفيا

ل است نفرت خود و همكارانش را كه دراثر سوءقصد يما -ايتاليا - كيبلژ
كا يكنسول دول متّحدۀ آمر یمبريكه منجر به هالكت ماژور روبرت ا یا غدّارانه

كا حاصل شده است اظهار يگر آمريمور تبعۀ ديو سيو جراحت سهمناك مس
وسته و مداخلۀ ين سوءقصد در وسط روز درشهر تهران به وقوع پيا.بدارد
 یريه كامال بالاثر مانده وازعواقب سوء آن نتوانستند جلوگينيتأم یف قوايضع
اند و باألخره  نداختهير تفنگ هم نيك تيا تفرقۀ جماعت و يابدأ بر اضافه . ندينما

رسانند  یۀ تهران مينظم یضخانۀ رسمين بدبخت را به مريپس از آنكه مجروح
ت به عمارت ياند از ورود جمع ا نخواستهياند  ه نتوانستهيعموم یندگان قواينما
ن يبنابرا.ده مرتكب شدنديجا اهانات جدت در آنيند و جمعيضخانه ممانعت نمايمر

خود  یاسين سيأت مأموريوجود دارد كه ه یت خطرناكيك وضعيست كه يشك ن
نظر به .نديداً در مقام اعتراض برآيات مزبور شديدند در مقابل وضعيرا مجبور د
 یدولت شاهنشاه یاياول یتوّجه جدّ  یاسيندگان سيأت نمايالذكر، ه مراتب فوق

ت ياستقرار نظم و امن یل مؤثّر برايووسا یبه لزوم اتّخاذ فور ران را جداً يا
كات متعّصبانه يكه به تحر یمذهب یها تين اقلّ يران و همچنياتباع خارجه در ا

است احترامات فائقه  یاز حضرت اشرف متمنّ .ندينما یاند معطوف م د شدهيتهد
 ».ديريرا بپذ

بالفاصله پس از  هيرت تركادداشت سفاين جواب يالد يیمح -هير تركير كبيسف
م دربار يمق یاسيندگان سيه از طرف نمايۀ سفارت تركيادداشت اعتراضيوصول 

در اطراف آن بحث  یل داد و مدّتيالعادۀ خود را تشك دولت جلسۀ فوق  ران،يا
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مجازات ن وين ومحّركيمؤّسس یب ّجديبر تعق یمبن یمينمود، باألخره جواب مال
ه در روز دّوم ير تركيسف. ه ارسال داشتيفارت تركه كرده به سيآنها تهآنها 

ران را به سفارت يم دربار ايك مقيپلماتيو د یاسيندگان سيۀ نمايكل ١٣٠٣مرداد 
ن جلسه يدر ا. ران را مطرح مذاكره قرارداديه دعوت نموده وجواب دولت ايترك
ران و اقداماتش در يشنهاد كرد كه چون جواب دولت ايپ یر دولت شورويسف
ران به دولت يم دربار ايمق یأت سفرايدبخش است از طرف هيه اميب قضيقتع

 یجه اقدامات بعديباشد و منتظر نت یدبخش ميه اميب قضيجواب داده شود كه تعق
 .ميباش یران ميدولت ا

   
  یمبرين ماژور ايقاتل 

 
دولت مجبور بود ) السفرا خيش(هير تركيو اعتراض سف یمبريپس از قتل ماژور ا

ن آن را مجازات ينموده مسبّب یقاتين قتل ظاهرأ هم شده تحقيدا نمودن محّركيدر پ
ر و ببند را يبگ یبنا یو شهربان یگرفتار شدند، حكومت نظام یا عدّه. دينما

ۀ يا در قضيهم گو یگرفتار شده كه ضمن آنها چند نفر یگذاشتند، اشخاص مختلف
ضمن  یدگيقات و رسيقن تحيدخالت داشتند مأمور یمبريجرح و قتل ماژور ا

 یز سوءظن حاصل كرده و موضوع را ساده تلقّ ينفت جنوب ن یق به كمپانيتحق
. قات كردندينفت شروع به تحق ین در اطراف كاركنان كمپانيبنابرا. نمودند ینم

ده شده يت هم دين جمعين مورد سوءظن و در بيريش از سايفاتح كه ب یمصطف
ب يرفت، تحت بازداشت و تعق یبه شمار م نفت ین كمپانياز مستخدم یكيبود و 
ست و يدر دست ن یچ گونه اّطالعيكه از فاتح به عمل آمده ه یقاتياز تحق. درآمد

ز يا بر اثر چه چيا نداشته يا دخالت داشته يه در قضايا مشاراليمعلوم نشد كه آ
ب ين كه تحت تعقيرينسبت به سا.ف او را آزاد كردنديپس از چند روز توق

ۀ ضرب و جرح و باالًخره قتل دخالت يكه ظاهراً در قض یا بودند عدّهدرآمده 
از آنها سرباز بود  یكيرا كه  یل داده دو سه نفريتشك یداشتند محكمه نظام

م شده استنباط يكه از پروندۀ تنظ یبه طور.بدون گناه محكوم به اعدام كردند
ان استنطاق سه يجرنه از خارج كسب شده ين زميكه در ا یشود و با اّطالعات یم

در جلسۀ اّول : ق بودهين طرياند، بد بوده یمبريكه متّهم به قتل ماژورا ینفر
ن به كار يگرفتن اقراراز متّهم یبرا یت و آزاريچ نوع فشار و اذياستنطاق كه ه

 یمبرين هم كامالً قتل ماژور ايو متّهم یصورت استنطاق كامالً عاد. نرفته است
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ت و يمتوّسل به اذ یس شعبۀ آگاهييكه ر یدر جلسات بعد یول. اند را انكار كرده
 یگريد ديشد یها تيگرفتن اقرار دستبند واذ یبرا یده وحتّ يسخت گرد یها آزار

اند و  از آن همه صدمه اقرار به قتل كرده يیرها یچاره براين بينموده متّهم
بوده در  یمارستان شهربانيا نگهبان درب بين را كه گويازمتّهم یكيمخصوصاً 

كه  یدر جلسۀ بعد یرساند ول یل برائت خود را با ثبات ميبا دال یاستنطاق بدو
از آن همه صدمه  يیرها یچاره برايبودند ب سخت كرده یا ا او را شكنجهيگو

چند زخم  ینۀ جسد مقتول جايكه پس از معا یدر صورت.اقرار به قتل كرده است
هم كار او را تمام كرده بود و اگر ها  ر بر بدن مقتول بوده كه همان زخميشمش

را كه استعمال  یكسان یستيرا به دست آورند با یقين حقيخواستند قاتل یقاعدتاً م
كه محكوم به  ین سه نفرين ايند و بير نمايان بودند دستگير كرده و از نظاميشمش

آن بر بدن مقتول بوده مجّهز  زخم  یكه جا یك به آن سالحيچ يقتل شدند ه
نكه يبوده به جرم ا یدلب شكرين را كه معروف به سيگر از متّهميد یكي .نبودند

بر سر مقتول زده محكوم  یه چوبيكارش تمام شده با چهارپا یمبرينكه ايپس از ا
را به دست  یقين حقيخواستند قاتل یكه اگر م یدر صورت.به اعدامش كردند

ر از آن باشد كه بعداً يغ یستيبا یل پرونده در شهربانيقات و تشكيآورند راه تحق
ت است و اگر يت مورد اهمّ ينها ین پرونده بيخالصۀ مطالعۀ ا. افته استيم يتنظ
ً در ايدق و  یان بازرسيشود كامالً معلوم خواهد شد كه جر یدگين پرونده رسيقا

مخصوصاً كه نسبت . گناه از چه قرار بوده است یقات و حكم اعدام سه نفر بيتحق
سان رفتار نشده، فاتح را سه چهار روز محترمانه در اطاق كين يبه تمام متّهم

ن متوّسل به يرينسبت به سا یند ولينما یم یزندان یآگاه یاز رؤسا یكي
 .اند گرفتن اقرار شده ید برايشد یآزارها

   
 استفاده كرد یمبريدولت از قتل ماژورا 

  
ن حكومت مقتول شددولت اعال یمبرينكه ماژورايم به محض ايديكه د یبه طور

از  یا عّده. راگذاشت یريسختگ یكرده نسبت به مخالفان خود بنا ینظام
ف درآمدند؛ يتوق نظر و تحت ت رفت و آمد داشتند تحتياشخاص مؤثّر كه با اقلّ 

حمالت را به مدّرس و  یت نسبت داده بنايت واقعه قتل را به اقلّ يجرائد اكثر
 یمبريكه راجع به قتل ماژور ا یا ن گذاشتند؛ مدّرس مجبور شد در جلسهيريسا

د و خود را يبنما ین موضوع اظهاراتيشد در مجلس راجع به ا یاظهار تأّسف م
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نك صورتجلسۀ مذاكرات مجلس راجع به قتل ماژور يكند كه ا یمعّرف یمبرّ 
 :شود یر ذكر ميدر ز یمبريا

 در مجلس
. داشتم انيم چند كلمه عرض خدمت آقاينكه داخل دستور شويقبل از ا –س يير

كا همه مّطلع هستند و يۀ فاجعۀ روز جمعه و قتل قنسول ناكام آمريالبتّه از قض
آور متألّم و  ه بهتين قضيكرده و عرض كنم از ا یح واضحيست توضيالزم ن
ران يتوانم عرض كنم تمام ملّت ا یبلكه م) ح استيندگان صحيعموم نما(م يمتأثّر
ن واقعه را با كمال تنفّر و خشم و ير ان واقعه مولمه متأثّر هستند و خبياز ا

ب يك ملّت غرينكه ما يا ی، برا)ح استيندگان صحينما(خواهند كرد  یغضب تلقّ 
م و يها ندار ینسبت به خارج یات سوئيچ نوع حسّ يم كه هيهست ینواز همانيو م
ً آنهايا رفتهيك آغوش باز پذيشه آنها را با يهم ك يتوانسته  یكه م يیم مخصوصا

به ما كمك بكنند، غرض از  یو ترقّ  یق تعالياد بدهند و در طريبه ما  يیها درس
د به يدارد و البتّه با یفيك تكلي ین موقعين بود كه هر كس در چنيعرض بنده ا

ب كند و ين امر را تعقين است كه جداً ايفش ايف خودش عمل كند، دولت تكليتكل
، ما هم به )ح استين صحندگاينما(ند يمرتكبش را به دست آورده مجازات نما

ك يو به نام حفظ نام ن یت و به نام حفظ شئون ملّ ينوبت خودمان به نام انسان
دا يخ ما پيكه در تار ین لّكۀ سرخيم كه ايبكن يیها ها و معاونت د كمكيران بايا

قت واقع شده به يبرخالف واقع و حق یل شود و اگر اثرات سوئيشده است زا
 ).ح استيگان صحندينما(مرتفع شود  یزود

انات يب:ن اظهار كرديچن) یفروغ(ر خارجه يس مجلس وزييانات ريپس از ب
راجع به تأّسف و تألّم از  یملّ  یس محترم مجلس شورايير یكه آقا یو واف یشاف

نكه در يكند از ا یم یأت دولت را مستغنيوقوع واقعۀ روز جمعه فرمودند ه
ۀ يشان البتّه احساسات كليانات ايدهد، بب یاظهار تأّسف و تألّم واقعه شرح و بسط

نكه عرض كنم يست به ايو حاجت ن) ح استيندگان صحينما(ران است يملّت ا
ً با ايه ن احساسات همراه است و واقعۀ روز جمعه را يأت دولت كامالً و تماما
را همان يكند، ز یم یران وارد آمده تلقّ يبه قلب ا ین ضرباتيتر از بزرگ یكي

  . بوده است ینواز همانيشه ملّت ميران هميس فرمودند ملّت ايير یكه آقا یطور
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 كا  ير آمريبه بهانۀ قتل سف یحكومت نظام   

  
 ین مكّ يران رابه قلم حسيدر ا يیكايك آمرياز قتل  پس یادامۀ ماجراها

 :ديخوان یم
ران و ير است و روح ملّت اينظ ین واقعه بيتوان گفت ا یم: ادامه داد یفروغ

د به ين است كه بايآنها ا ینيمات دياز تعل یكيكه  یمسلمان(ران يوح مسلمانان ار
ح يندگان صحينما) (ن مطلب منزجر استيهمان اكرام و احترام نمود از ايم

ف خود را ادا كند يد تكليدارد و با یفينكه فرمودند هر كس تكلي، اّما ا)است
ده است و عزم ين عقير اأت دولت هم كامالً دياست و ه یحيصح یليش خيفرما

ك ينظر به . ف خودش را كامالً ادا كنديم گرفته است كه تكليدارد و تصم
 یمردم حاصل نشود آقا یمأخذ برا یتصّورات ب ینكه بعضيا یو برا یمصالح

ً در ايالوزرا و ه سيير ه و يشه توصير همين اوقات اخيأت دولت، مخصوصا
كه نسبت به مردم با حسن سلوك و مدارا  یكردند به رؤسا و افراد قشون ید ميتأك

ملّت با  یت قواياورند كه موجب طرفيش نيپ یبيك ترتيچ وقت يرفتار كنند و ه
شه يبوده است كه هم یدولت ساع ینظام ین مناسبت قوايخود دولت بشود به ا

م يكن یم و تصّور ميكه ما دار یديرفتار كند و نظر به همان عقا یبا كمال بردبار
م و از طرف يده خودمان اشتباه نكرده باشيز در عقيانگ ن واقعۀ اسفيابا وجود 

 ین ناگواريك امر به ايشد  یتصّور نم. زند یسر نم یعيران حركات فجيملّت ا
از  ینيب شيپ یكرد برا یأت دولت هم قبالً اقدامات الزمه را ميواقع شود واّال ه

ن مدارا يشود كه ا یده مير مترقّب است، حاال ديما غ یكه برا یك همچو اموري
ن مملكت يۀ اينيس و موجد قوۀ تامييأت محترم دولت و ريكه ه یو حسن سلوك

شود و  یم یاز اذهان حمل به ضعف و سست ید در بعضيدر نظر داشته است شا
 یكرد از رو ین رفتار معتدالنه كه مياند كه ايأت دولت بنمايد هيمعلوم شد كه با

كمال است و عزم دولت هم در  یحمدهللا در منتها ضعف نبوده و قدرت دولت به
ن يبه هم. كارانه كامل است تياز اعمال شناعت و جنا یريت و جلوگيحفظ امن

م دولت را مّطلع ين تصمينكه ملّت به سرعت و فوراً ايا یمناسبت امروز برا
م خود را ين قدرت و تصميا یاتيك عمليشود و دولت مجبور نشود به واسطۀ 

م يداده است و تا درجۀ آخر عزم و تصم یند، اعالن حكومت نظاميااعمال نم
د است كه كامالً هم يد و اميب مرتكبان كوشش نمايه و تعقيدارد در كشف قض
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ر است، يناپذ توانم عرض كنم واقعۀ روز جمعه جبران یموفّق شود و اگر چه نم
 .كه ممكن باشد جبران خواهد نمود یا تا اندازه یول
 م؟يا داخل در دستور بشويبشود  ید مذاكراتين مساله بايدر ا –س يير

 .ام بنده اجازه خواسته –مدّرس 
 .اند اجازه خواسته یجمع –س يير

 .ضم را عرض كنميد عرايالعاده است و با موقع فوق –مدّرس 
 .ديريبگ یخوب است رأ –عقوب يديس

هم  مخالفم و اجازه یالزم ندارد من با حكومت نظام یر رأيخ –مدّرس 
 .ضم را عرض كنميد عرايام با خواسته

 .ستيران كه مال شما نيشود، مملكت ا یبه امر شما كه نم –عقوب يد يس
 )دعوت به سكوت –س ييزنگ ر یصدا(

رانم، مملكت هم متعلّق به من است، مملكت يل ايشود من وك یم یبل –مدّرس 
 یاصد(من وادارد  یرا جلو یگريمال من است، خوب است عوض شما د

 )زنگ
 )زنگ یصدا(ر متعلّق به همه است يخ –عقوب يد يس
د يد خوب است بگذاريبكن ین مطلب صحبتيد راجع به ايخواه یاگر م –س يير

 .گريموقع د یبرا
فرمودند، بنده هم خواستم هم از  یشاتير امور خارجه فرمايوز یآقا –مدّرس 

 یاظهارات یظامانتم اظهار تأّسف كنم و هم راجع به حكومت نيجهت جنبۀ د
 .ميبنما

 .ندينما یهم صحبت نم یحيب صحيبا ترت –س يير
 ...گذارند كه  ینم –مدّرس 

 )زنگ یصدا –ندگان ين نمايهمهمه ب(
قه مجدّدا يل و پس از ده دقيس از مجلس خارج شد و جلسه تعطيين موقع ريدر ا
 .ديل گرديتشك

 ع به چه مطلب است؟ند راجيبفرما یخواستند اظهارات یمدّرس م یآقا –س يير
تأّسف از  یكيخواهم عرض كنم،  یعرض كردم دو فقره است كه م –مدّرس 

 ...یهم راجع به حكومت نظام یكيكه اتّفاق افتاده است و  یا واقعه
 .دييقسمت اّولش را عجالتاً بفرما –س يير

البتّه اظهارات . كنم یگر عرض ميرا موقع د یار خوب، قسمت ثانيبس –مدّرس 
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ع، يانات است در وقاين بيا غالباً بهتريشه يس فرمودند هميير یكه آقا یناتايو ب
ر امور خارجه يوز یانات آقايدوست داشتم بعد از ب یتيثيكن من هم از حيول

ام  اند و عرض كرده دهيرش را باز هم شنيان هم نظيبكنم و ظاهراً آقا یضيعرا
اشته است كه ملل متنّوعه نشان هم اقتضا ديران چون مسلمان هستند و ديملّت ا

ً و ماالً كما ا) ح استيندگان صحينما(ث محترم بدارند يرا از هر ح نكه يجانا
كه  ید هر نحو انقالبيا دهد و در تمام انقالبات مالحظه فرموده یخ هم نشان ميتار

اند  ش را داشتهينشده و كمال آسا یاحترام یشد نسبت به ملل متنّوعه ب یواقع م
ن مسأله را سفارش يت علم و عملشان كم است ايثيها هم كه ح یانابيآن ب یحتّ 

خورم  یتأسف م یليدانستند كه آنها را محفوظ بدارند و من خ یاسالم م یروسا
الرحمن  هللا شاء د اتّفاق افتاده باشد و انين واقعه اتّفاق افتاده است كه نباينكه اياز ا
 .دا نخواهد كرديگر پير هم دينظ

 .هللا شاء ان – یكازرون
 یها نيم، غرض از جانب خودم و از جانب هم ديو البتّه همۀ ما متأّسف –مدّرس 

گر يكنم اّما در مسألۀ د یران باشد اظهار تأّسف ميقت همه ملت ايخودم كه در حق
ن يام ا دهيعق یكنم ول یك شود بنده هم اطاعت ميس صالح دانستند تفكيير یكه آقا

د و در مجلس مورد بحث واقع يايبه مجلس ن یماست كه تا موضوع حكومت نظا
 ».به او داده شود یب اثريد در خارج ترتينشود نبا

ت يد اكثرين جرايدر ب یمبرياّما اظهارات مدّرس در مجلس راجع به قتل ماژورا
كردند  ینم یش قلم خودداريد و آنها همچنان از ادامۀ حمالت و نينبخش یا جهينت

 :ن نوشته بوديچن» پروتست«ت عنوان ران تحيمن جمله روزنامۀ ا
ت ملّت يثيح یبربادده یبرا یكه با دست اجنب ین جنجال و رّجاله بازيا... «
ندۀ يك نمايكه نسبت به  یجۀ سوئيافته بود پس از نتيران شروع و توسعه يا

هم برطرف  یو خارج یش را از تمام عناصر داخليت و آسايداد امن یخارج
 ید و تماشاچيبود حق نداشت الق یش عموميحفظ آساساخته و دولت كه مسؤل 

 ...بماند
ران ظهور يا یبرا یخارج یاسيك حادثۀ سين هرج و مرج يجۀ اياگر در نت.... 

ً با! ديتوانست جواب بگو یت نميدر اقلّ يكرد ل یم ت با يدر اقلّ يد كه ليد فهمياساسا
ند؟ يگو یه من همه الف و گزاف چيو ا یاسين طرز از مدارك سين فكر و ايا

بماند  ید باقيخواه یكه شما م ین وضعيد از ايخواه ناخواه با  د، مملكتيببخش
تواند در  ید، حكومت شما نميستين یك مملكت شرقيخارج شود، شما متناسب با 
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ن شهر افزوده يكه بر عدۀ شاگردان مدرسه در ا ین مملكت دوام كند، آن روزيا
د و به شما اجازه نخواهند داد كه مردم شما تنگ خواهد ش یزندگ یگر جايشد د

تا ! ديران قرار دهيا یدر مقابل ترقّ  یب داده و از وجود آنها سدّ يعوام را فر
شۀ مملكت يشه به ريد تيد حاال داريزد یشۀ سردار سپه ميشه به ريروز تيد
 »!ن حق و اجازه به شما داده نخواهد شديا ید وليزن یم

ش خود يپ یاسيت را به جرم عدم رشد سي، اقلّ تيد متعلّق به اكثريخالصه جرا
د ين بود كه در جرايآنها در نظر گرفته بودند ا یكه برا یمحكوم كرده و مجازات

ف بود ين موقع توقيت هم در ايد اقلّ يجرا. خواهند به آنها بتازند یخود هر طور م
دفاع ت سنگر ين مدّرس و اقلّ يز در مجلس متحّصن بودند؛ بنابرايران آن نيو مد

  انين جرينداشتند تا بتوانند در پشت آن نشسته به دفاع بپردازند و دولت از ا
 یع و مؤثريسر یها شرفت مقصود خود گاميت استفاده را كرده در راه پينها

د باألخره مدّرس بر اثر فشارها مجبور به يم ديداشت و چنان كه خواه یبرم
  .شود یضاح مياست

  
 س قونسول يعت جنازۀ يمشا

  
فوت  یمارستان شهربانيكا در بيقونسول دولت آمر یمبريس از آنكه ماژور اپ

بردند و روز شنبه  يیكايه را به مدرسۀ آمريب به غروب جنازۀ مشارالينمود قر
 یاديعدّۀ ز ١٩٢۴ه يژوئ ٢٠برابر  ١٣۴٢حجه يذ ١۶برابر  ١٣٠٣سرطان  ٢٨

حضور  يیكايآمرن در مدرسۀ يندگان مجلس و محترميان و اشراف و نماياز اع
ده يأت وزرا حضور به هم رسانيس الوزرا هم با هييدا كردند و سردار سپه ريپ

دا كرده پس از يز حضور پيدول متحابّه ن یاسيندگان سيمختار و نما یوزرا
در ساعت پنج بعد از  یا ن واقعهيش آمد چنيتوقّف و اظهار تأّسف از پ یقدر

حركت داده شد و در  يیكايآمر از مدرسۀ یظهر جنازه با احترامات كامل
اكبرآباد خارج شهر تهران به طور امانت گذاردند كه بعد از محّل مذكور به 

 .نديكا حمل نمايآمر
سوءتفاهم به  یبرا یبالفاصله از طرف دولت اقدامات یمبريپس از قتل ماژور ا

ر يوز یمقتول شده بود فروغ یمبريغروب همان روز كه ماژور ا. عمل آمد
آمد اظهار  شين پيكا مالقات و از اياز طرف دولت از كاردار سفارت آمره يمال

ن قتل را فوراً مجازات و عالوه يتأّسف و تأثّر نموده و وعده داد كه مسبّب
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ن مذاكرات همچنان يا. اش پرداخته شود ز به ورثهين یمبريماژورا یخونبها
بابت به ورثۀ ن يادامه داشت، باألخره قرار شد مبلغ شصت هزار دالر از ا

ك فروند ينۀ يكصد هزار دالر هزين مبلغ يپرداخته شود و همچن یمبريماژور ا
كا يحمل جنازۀ ماژور مقتول به آمر یران برايكا به اياز آمر یجنگ یكشت

ن حادثه با نظر ينسبت به وقوع ا یليكا خيامر سفارت آمر یدر باد. پرداخته شود
كا به دولت يه گذشت دولت آمرين قضيا از یست و بعدها كه مدّتينگر ید ميترد

 يیكايآمر یها از بانك یكيكصد هزار دالر را در يشنهاد كرد كه مبلغ يران پيا
 یول. نديل نمايكا تحصيدر آمر یرانيشه سه نفر محّصل ايگذارده از منافع آن هم

ران يملّت ا یرد برايرا بپذ یشنهادين پيران متوّجه شد كه اگر چنيبعدها دولت ا
كا از آن محل ين از اعزام محّصل به آمرياست بنابرا یعث سرافكندگبا

 . نظر شد صرف
 

 شد یمذاكرات اقتصاد یبرا یا قتل، بهانه   
الً ذكر يافته ذيان يكا جريران و آمرين دولت اين باره بيكه در ا ینك مكاتباتيا
 :شود یم
ل از يادداشت ذي ١٣٠٣عقرب  ١٧كا و جواب آن روز يادداشت سفارت آمري

  . ديران واصل گرديكا به وزارت خارجۀ ايطرف سفارت آمر
 ۴٩نمره  ١٩٢۴تهران نهم نوامبر 

 ر امور خارجه،يمشارالملك وز یجناب مستطاب اجل آقا
ت آن را نسبت به ينجانب دستور داده است مراتب رضايدولت متبوعه ا

د كه ينما یران نموده و ميكه دولت ا یاّطالعات واصله در خصوص اقدامات
ه قنسول يشركت در تهاجم عل یكه برا یاحكام محكمه نظام را درباره اشخاص

ند به استحضار خاطر جناب مستطاب اجل ياند اجرا نما مقّصر واقع شده یمبريا
ن جانب به عالوه دستور داده است كه اقدامات دولت يدولت متبوعۀ ا.برسانم

ر غرامت به زوجۀ قنسول هزار دال ۶٠جناب مستطاب اجل را در پرداخت مبلغ 
 یمبريرجعت دادن جنازه مستر ا یاحترامات الزمه برا یو اجرا یمبريا

مانده  یر باقيۀ اخين راجع به قضين دولتيك مسأله كه اكنون بي.مياعتراف نما
باشد كه  یران ميبه ا يیكايآمر یجنگ یاست پرداخت مخارج فرستادن كشت

 ٢٩مراسله  ین مخارج را دولت طيجنازۀ قنسول را مراجعت دهد و پرداخت ا
 ینيب شين طور پيخود متقبّل شده است ا ٩۵١٠نمره ) ١٣٠٣هفتم اسد (ه يژوئ
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ً يشده است كه مخارج مزبور تقر دولت .كصد و ده هزار دالر خواهد شديبا
و  ید كه باعث ترقّ يه نمايتسو ین مساله را به نحويل دارد اينجانب ميمتبوعۀ ا

ن جانب اجازه داده ين به اين بشود و بنابراين مملكتيه بتوسعۀ مناسبات دوستان
ب به موقع اجرا ين ترتين خصوص به ايم كه تعّهد دولت در ايشنهاد نماياست پ

 یرانين ايل محّصليعه به امانت گذاشته شود كه به مصرف تحصيگذاشته كه ود
ن يبهتر شنهاد بهين پيلۀ آن ايكه به وس یباتين ترتيع. برسد یدر مدارس اتازون

به موقع اجرا گذاشته شود ممكن است به محض وصول اّطالع راجع به  یطرز
داده شود  یباشد به آسان یشنهاد مين پيا یاجرا یه حاضر براينكه دولت علّ يا

ن يران كامالً موافقت دارند در ايده دارد كه دولت اين جانب عقيدولت متبوعۀ ا
ن يب یتر و موافقت بهتر كيسبات نزدو توسعۀ منا یاش ترقّ  جهيقۀ فوق نتيكه طر

د ياحترامات فائقه را تجد  موقع را مغتنم شمرده. كا خواهد بوديران و آمرين ايملّت
 . مينما یم

 شارژدافر یت موريامضا اسم
 :شود یران داده ميقوس از طرف دولت ا ٢٣خ ير در تاريجواب ز

 كا،يمۀ آمريشارژدافر دولت فخ یمستر مور یآقا
ً زحمت افزا مشارژ  یآقا مورخه نهم  ۴٩شود كه مراسلۀ نمره  یدافر محترما

د و از مندرجات آن استحضار به عمل آمد، راجع به يواصل گرد ١٩٢۴نوامبر 
كه حامل جنازه  يیكايآمر یكصد و ده هزار دالر مخارج كشتيپرداخت 

ه دستورالعمل داده شد كه يله ماليبوده است به وزارت جل یمتوف یمبريمسترا
ّسر شود بپردازد، ضمنا يخانه م آن وزارت یكه برا یقيبلغ مزبور به طرم

نكه مبلغ مزبور ير به ايكا دايمۀ آمريدولت فخ یايشنهاد اوليگردد كه پ یمتذّكر م
دولت واقع  یاير اوليكا برسد مورد تقديبه آمر یرانين ايبه مصرف اعزام محّصل

ان امتنان نموده و احترامات يب كايمه آمريفخ یايت اولين ن حسنيده و از ايگرد
 ) ٢(. دينما ید ميفائقه خود را تجد

عبدهللا شهبازی  در بارۀ قتل ايمبری  به شرح زير   حاصل بررسی های * 
ماجرای بلوای سقاّخانۀ آشيخ هادی در حسن آباد تهران و قتل ماژور : است

دوران  از حوادث مهمّ ) ١٩٢۴ژوئيه  ١٨/ ١٣٠٣تير  ٢٧جمعه (رابرت ايمبری 
ديكتاتوری رضا خان سردار سپه و از مقدّمات خلع سلطنت قاجار و تأسيس 

اين قتل كمی پس از قتل ميرزادۀ عشقی . است) ١٣٠۴آذر  - آبان(سلطنت پهلوی 
رخ داد، در زمانی كه سردار سپه پايه های ديكتاتوری نظامی ) ١٣٠٣تير  ١٢(
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 .خود را به شدّت استوار می كرد
بری نايب كنسول سفارت آمريكا در تهران و دّالل كمپانی ماژور رابرت ايم

از **  Oil Corporation Sinclerكمپانی نفتی سينكلر . آمريكايی سينكلر بود
مذاكره با دولت ميرزا احمدخان قوام السلطنه، رقيب قدرتمند . ش ١٣٠٠خرداد 

انی به اين كمپ. رضاخان، را برای اخذ امتياز نفت شمال ايران آغاز كرده بود
. ، سرمايه دار كاليفرنيايی، تعلّق داشت)  ١٩۵۶-١٨٧۶(هری فورد سينكلر 

سينكلر سرمايه داری زرنگ و بلندپرواز بود كه به تازگی وارد حوزۀ نفت شده 
او با وارن هاردينگ، . كمپانی نفتی خود را تأسيس كرده بود ١٩١۶و در سال 

رخورداری از اين رابطه رئيس جمهور وقت آمريكا، دوست بود و به دليل ب
تصّور می كرد می تواند با غول های بزرگ نفتی، چون رويال داچ شل و 

ايران، رقابت كند و حتّی به حوزه های  -استاندارد اويل و كمپانی نفت انگليس
در اين زمان، . ايران يكی از اين مناطق ممنوعه بود. انحصاری آنها وارد شود

ی را در كمپانی های نفتی آمريكا خريداری كرده رويال داچ شل سهام قابل توّجه
و اين اقدام اعتراض سرمايه داران نفتی كاليفرنيايی، ازجمله هری سينكلر را 

 .برانگيخته بود
را با ايران منعقد  ١٩٢١فوريه  ٢۶زمانی كه حكومت جديد شوروی قرار داد 

ر دل رجال كرد و تمامی امتيازات روسيه تزاری در ايران را بخشيد، اميدی د
كسانی مانند احمد قوام تصّور كردند كه می توانند . وطن دوست پديد آمد

استخراج نفت شمال ايران را به كمپانی های نفتی مستقل واگذار كنند و از اين 
در اين زمان، . طريق به سلطۀ انحصاری انگليسی ها بر نفت ايران پايان دهند

، )نبيل الدوله(ن ضّرابی كاشی حسين عالء وزير مختار ايران و عليقلی خا
كاردار سفارت ايران و مورگان شوستر، مشاور غيررسمی سفارت ايران، 

در اين ماجرا، آنها بازی . دّالالن نفت ايران در آ مريكا به شمار می رفتند
با دّاللی آنها دو كمپانی رويال داچ شل و . مرموز و پردسيسه ای را آغاز كردند

سرانجام، دولت ايران تصميم گرفت امتياز . بازی شدنداستاندارد اويل وارد 
استخراج نفت شمال را به كمپانی استاندارد اويل واگذار كند ولی اندكی بعد 
معلوم شد كه استاندارد اويل، برخالف تمايل دولت ايران، نيمی از سهام امتياز 

ها، روشن شد كه انگليسی . فوق را به كمپانی نفت انگليس واگذار كرده است
  .رويال داچ شل و استاندارد اويل سه ركن اصلی يك مافيای نفتی هستند

در دولت دوم قوام السلطنه، كابينۀ ايران تصويب كرد كه  ١٣٠١در خرداد ،
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امتيازی پنجاه ساله به يك كمپانی صددرصد آمريكايی برای استخراج نفت شمال 
. ز نامه پيش بينی شده بودسهم ايران نيمی از تمامی عوايد اين امتيا. واگذار كند

كمپانی آمريكايی استاندارد اويل، كه با رويال داچ شل و انگلو پرشين اويل 
در اينجا بود كه . كمپانی زد و بندهای پنهان داشت، شروط ايران را نپذيرفت

كمپانی سينكلر مغرورانه وارد بازی شد، شروط ايران را پذيرفت و حاضر شد 
مذاكرات برای انعقاد قرارداد . اختيار ايران قرار دهد وامی ده ميليون دالری در

 ١٩٢٣با سينكلر آغاز شد كه به دليل كارشكنی های مافيای نفتی تا اواخر سال 
در اين . به نظر می رسيد كار تمام شده است ١٩٢۴در اوائل سال . ادامه يافت

لر در زمان بود كه به ناگاه ماجرای قتل رابرت ايمبری، دّالل كمپانی سينك
رضا . اينك دوران رياست وزرايی و يّكه تازی سردار سپه بود. تهران، رخ داد

خان هر چند محيالنه از قرارداد با سينكلر ابراز خوشحالی می كرد ولی در 
 .واقع تمايلی به اين كار نداشت

كمی پس از قتل . بهای سنگينی پرداخت» فضولی«هری سينكلر برای اين 
در آمريكا پديد شد كه دولت هاردينگ را با بحران ايمبری رسوايی بزرگی 

ادّعا شد كه هری سينكلر برای دريافت يك امتياز دولتی به آلبرت . مواجه كرد
مافيای نفتی سينكلر را . فال، وزير كشور دولت هاردينگ، رشوه پرداخته است

. ردبه دليل ورود بی اجازه به حوزۀ انحصاری آنان، نفت ايران، به شدّت تنبيه ك
او به جرم دروغ گويی در برابر كميسيون مجلس سنای آمريكا شش ماه و نيم 

مصادف با تأسيس سلطنت پهلوی، كمپانی سينكلر از  ١٩٢۵در سال ،.زندانی شد
  ) ٣.(ايران خارج شد
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   )۵( -١٩٢٢ -١٩٢٧ميلسپو و مستشاران مالی آمريکايی در ايران **  ◀ 

  
به اين » امتياز نفت سينکلر و رشوه گيری«  قلی مجد در بارۀ  محّمددکتر 

تا امتياز مجلس به دولت ايران اجازه داد  ١٩٢٢در سال : بررسی رسيده است
دارسی نمی شدند، به يک شرکت  پنج استان شمالی را که مشمول امتياز 

ً دو ١٩٢٣نهايتاً، در دسامبر . آمريکايی واگذار کند ماه پس از  ، يعنی تقريبا
رياست رضا خان بر کابينه، امتيازی به شرکت اکتشافات سينکلر در نيويورک 

ظور دريافت امتياز های از همين روز پرداخت رشوه هم به من . اعطا شد
شروع ) نظير تيمور تاش و فروغی(وزرايش  اقتصادی و معدنی به رضاخان و 

شيالت دريای خزر پرداخت  شد؛ درست مثل رشوه های کالنی که بابت امتياز 
از  : بر نارد گوتليب، کنسول آمريکا، در اين باره گزارش می دهد. می شد

نکلر چنين بر می آيد که رئيس اظهارت محرمانه ی نمايندگان شرکت سي
قوی امتياز سينکلر را ظرف چند روز آينده امضاء  الوزراء به احتمال خيلی 

کند، تصويب مجلس هم که بايد  اگر رضا خان اين امتياز را امضاء . خواهد کرد
مجلس کامالً مطيع  طّی يک ماه آينده تشکيل جلسه بدهد تقريباً حتمی است، زيرا 

   )١(» .رضا خان است
امروز بعد از ظهر شخصاً شاهد «: دو هفته بعد، گوتليب در تلگرامی می نويسد

سپر، .نفت شمال ايران از طرف رضا خان، رئيس الوزرا ء و آر امضای امتياز 
گوتليب متعاقب اين تلگرام در ) ٢(».بودم نماينده ی شرکت اکتشافات سينکلر 

نفت شمال قدری عجيب،  امتياز نکته ای که در ارتباط به «: گزارشش می نويسد
و  ولی بسيار مهم است، اين گونه طبق اظهارت شخصی وزرای امور خارجه 

ماليه به نماينده ی شرکت سينکلر، دکتر ميلسپو، مدير کل ماليه های ايران، تا 
امتياز توّسط رضا خان از مذاکرات مربوط به آن کامالً بی خبر  قبل از امضای 

   )٣(» .بود
آلن . خبر گذاشتن ميلسپو از همان روزهای اّول مذاکرات مشّخص بوددليل بی 

: يکی از اعضای سفارت بريتانيا در واشنگتن می نويسد دالس درباره ی ديدار 
آمد و گفت که گزارش هايی از  آقای کريگی از سفارت بريتانيا به ديدنم «

برخی از   سفارت به او داده اند که شرکت نفت سينکلر به منظور جلب حمايت
 ايرانی های متنفّذ
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گفتم که شايعاتی با همين مضمون به گوش ما هم . به آن ها رشوه داده است
احتماالً منبع شان همان است که سفارت بريتانيا از آن شنيده  رسيده است، که 

  )۴(» .شايعات در دست نداريم ولی هيچ اّطالع موثّقی داّل بر تأييد اين 
از گزارش هايی داّل بر پرداخت رشوه های کالن به کمی پس از اعطای امتي

خارجه اش، فروغی، در مطبوعات آمريکا به چاپ  رضا خان و وزير امور 
تلگرامی به سفارت آمريکا در  هيوز، وزير امور خارجه آمريکا، طّی . رسيد

می «که  فوريه اش نوشته است  ٧واشنگتن هرالد در شماره «: تهران نوشته
کايی در رقابت سخت گروه های نفتی برای تصاحب امتياز گويند يک آمري

نفت شمال ايران مبلغ يکصد هزار دالر به وزير امور خارجۀ  ميدان های بزرگ 
می گويند خود «هم چنين آمده است که  در اين مقاله » .ايران رشوه داده است

می  پول خيلی به خود وزير امور خارجۀ ايران که از زيرکی اش در گرفتن اين 
همه ی . هزار دالری دامن زده است ١٠٠بالد به شايعه ی رشوه ی 

) ۵(» .های شرق مديترانه مطالبی در ايران در اين باره چاپ کرده اند روزنامه 
نام ناصر الملّه مقاله ای به چاپ رسانده، در آن  يک روزنامه ی تهرانی به 

 ٣٠٠معادل ( ان هزار توم  ٣٠٠مدّعی شده بود که شرکت نفت سينکلر مبلغ 
هزار   ١٠٠به رضا خان و فروغی پرداخت کرده که از اين مبلغ ) هزار دالر

کورنفلد، وزير مختار آمريکا، که از اين ) ۶. (تومان سهم فروغی بوده است
: و خشمگين شده بود تلگرام زير را برای امور خارجه فرستاد اتّهامات شرمنده 

ناصر الملّه . ف و درست کاراستشري وزير امور خارجه انسانی بسيار «
درباره ی پرداخت  روزنامه ايست که به طور مرتّب چاپ نمی شود و آن چه 

٣٠٠ تومان از طرف سينکلر به رييس الوزراء نوشته کامالً بی پايه و  ٠٠٠
همين . هيچ کس در اينجا اين مقاله را جدّی نگرفته است. اساس است بی 

  )٧(» .کامالًپس گرفت حرفش را ژانويه  ٢۴روزنامه در 
در همين اثنا، به حسين عالئی، وزير مختار ايران در واشنگتن، دستور داده 

عالئی نيز با دالس، رييس بخش . مناسبی به اين شايعات بدهد بودند که پاسخ 
. خارجۀ آمريکا، مالقات و گفت و گو کرد امور خاور نزديک در وزارت امور 

  :ه می نويسددالس در يادداشتی در اين بار
وزير مختار ايران از مقاله ای که درباره ی ادعای رشوه گيری مقامات ايرانی 

فوريه واشنگتن  ٧نفت شمال به شرکت سينکلر در شماره  بر سر اعطای امتياز 
او مقاله ی فوق را افترا آميز، . خشنودی کرد هرالد به چاپ رسيده بود ابراز نا 
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و گفت که اين مقاله مسلّماً  ر ناراحت کننده خواند، کامال بی پايه و اساس، و بسيا
منصفانه،  به حيثيّت و اعتبار ايران در آمريکا لطمه می زند، آن هم کامال غير 

او گفت که طّی . زيرا کوچک ترين نشانی از حقيقت در اين گزارش وجود ندارد
ه، ولی بيانيه ای به خبر گزاری آسوشيتدپرس اين گزارش را تکذيب کرد ارسال 

عالئی . خبر گذاری بيانيه اش را منتشر نکرده است تا آن جا که می داند اين 
امور خارجه مربوط نمی شود،  گفت که درک می کند که اين مسايل به وزارت 

بدی که اين  ولی سپاسگزار خواهد بود اگر بتوانيم برای خنثی کردن تأثيرات 
آيا بايد نامه ای به . توصيه ای بکنم مقاله ممکن است در آمريکا داشته باشد به او

چه کاری بايد . اين مقاله واقعاً دروغی بيش نبود] از نظر او[دبير بنويسد؟  سر 
. گفتم که مقاله را ديده ام و می فهمم که چه احساسی دارد بکند؟ به وزير مختار 

بهتر گاه . باشم که توصيه ای به او بکنم با وجود اين، فکر نمی کنم در موقعيتی 
هر حال او خودش  است که اصالً به مقاالت جنجالی مطبوعات نکنيم، ولی به 

  )٨. (بهتر از هر کس ديگری می داند چه کاری بايد انجام بدهد
او . ايرانی ها به کورنفلد، وزير مختار آمريکا در تهران، هم فشار آورده بودند

لک، وزير امور خارجۀ احترماً ترجمه ی نامه ذکاء الم«: نويسد در گزارشی می 
ايشان در اين نامه آزردگی خاطر شديد خود  . ايران، به پيوست ارسال می گردد

شده بود او برای  را از چاپ مقاله ای در مطبوعات آمريکا که درآن ادّعا 
١٠٠اعطای امتياز نفت شمال از شرکت اکتشافات سينکلر  دالر  ٠٠٠

الً هم به عرض وزارت امور خارجه چنانکه قب. گرفته، ابراز کرده است رشوه 
نمی دانم . از محترم ترين مقامات ايرانی است رسانده ام، ذکاء الملک يکی 

را جبران کند، ولی  وزارت امور خارجه چگونه می تواند اين خبط و خطا 
ً پيشنهاد می کنم که با انتشار بيانه ای اين اتّهام کامالً بی پايه و اساس  احتراما

سه روز بعد کورنقلد تلگرام زير را ارسال ) ٩(» .کذيب کندشديداً ت را 
برسانم که طبق گزارش تلگرافی روز گذشته ی  متأّسفانه بايد به اّطالع «:کرد

ايشان در ارتباط با خبری که  آقای عالئی، مطبوعات آمريکا از چاپ تکذيبيه 
دارد اقدام  بنابراين، تقاضا . چندی پيش به چاپ رسيده بود خود داری کرده اند

الزم و فوری جهت پذيرش و انتشار تکذيبيه ی رسمی ايشان از سوی مطبوعات 
  )١٠(» .بفرماييد مبذول 

فوريه ی هيوز می تواند هم چون مطلبی درسی درباره ی دولت  ١۶پاسخ مورخ 
انتظار دارد توّجه وزير امور «: سياسی اياالت متّحده تلقّی شود و رويه های 
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هيچ کنترلی ] آمريکا[بفرماييد که قوۀ مجريۀ  به اين نکته جلب  خارجۀ ايران را
بدون شک اطالع ندارد،  چنانکه آن وزير محترم . بر مطبوعات اين کشور ندارد

می  در مواردی که بيانات دروغ و افترا آميزی عنوان شود به موجب قانون 
  )١١(» .توانند برای اعاده ی حيثيّت به دادگاه های آمريکا شکايت ببرند

با وجود اين، رضاخان و فروغی برای اعاده ی حيثيّت شان از اين کانال های 
کامالً مشّخص بود که اين دو بر سر اعطای امتياز . نکردند حقوقی استفاده 

سپتامبر  ٢١ميلسپو در نامه ای محرمانه در  . سينکلر رشوه های کالنی گرفته اند
اّطالعات موثّق رضا خان چند ماه  اساس  ، به دالس اّطالع داده بود که بر١٩٢۴

٢٠٠پيش مبلغ  سينکلر بود، به  دالر را که ظاهراً همان رشوه ی شرکت  ٠٠٠
صد هزار دالر بقيه هم که طبق گزارش روزنامه ها به . اروپا انتقال داده است

ولی اين که مشهور بود فروغی فرد با شرافتی است، . فروغی رفته بود جيب 
آمريکا، وقتی با شواهد متقن رشوه گيری و فساد او مواجه  ختار هارت، وزير م

هر کسی فروغی را نداشته «کالهبرداران  شد، نوشت که در کلّکسيون شيّادان و 
  .»باشد، کلّکسيونش ناقص است

پس از قتل رابرت . البتّه رشوه ی کالنی که سينکلر پرداخته بود، به کارش نيامد
آمريکا در تهران، شرکت سينکلر نيز امتيازش را پس کنسوليار  دبليو ايمبری، 

داشت که از نبود شرکت های نفتی آمريکايی  همين اتّفاق موری را بر آن . داد
  :در ايران ابراز تأّسف کند

واقعاً جای تأّسف است که هيچ شرکت نفتی آمريکايی هم اکنون در تهران نماينده 
يفی در محافل سياسی ايران سايه نوعی اضطراب و بالتکل امروزه . ای ندارد

می گويند رييس الوزراء می . کننده نيست انداخته است که به هيچ وجه دلگرم 
. نايب السلطنه يا شاه بشود خواهد رژيم سياسی را طوری تغيير بدهد که خودش 

متأّسفانه  . شايد برای تحقّق نقشه هايش مجبور به جلب حمايت انگليسی ها باشد
ً اين کودتا با حمايت انگليسی ها انجام بشود، بخت بايد بگويم ک ه اگر نهايتا
آمريکايی برای به دست آوردن امتياز نفت شمال ايران، از نظر  شرکت های 

  )١٢. (من، بسيار کمتر خواهد شد
سال  ٣٠شرکت های آمريکايی در . پيش بينی موری خيلی دقيق ازآب در آمد

يران بيرون رانده شدند، و تا زمان امضای رقابت برسر نفت ا آينده از گردونۀ 
 از قرار دادهای نفتی ايران محروم ما ١٩۵۴  قرار داد کنسرسيوم نفتی درسال 

  .نماندند
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  فصل سيزدهم 

  
شما «ضاح حکومت رضا خان توّسط اقلّيت و رضاخان  به مدّرس گفتياست

  »!محكوميد
ضاح رضاخان توّسط مدّرس و نمايندگان اقلّيت بدين گونه در ي، استین مكّ يحس

  : آورده است »  تاريخ بيست ساله ايران«کتاب 
چاره همچنان يرد ومردم بينتوانست بگ یا جهيچ نتيت هياقلّ ١٣٠٣لسۀ دّوم اسدازج

ت و طرفداران آنها يهم به افراد اقلّ  یگريد یفشارها. د بودنديف و تبعيدرتوق
او تنگ شد درمجلس هم  یازهر طرف عرصه بر مدّرس و رفقا. آمد یوارد م

 ید گفته شود و علل فشارهانيبگو یستيبا یگذارند آنها آزادانه هرچه را م یكه نم
  .نديان نمايمورد را ب یب

د بود و يانتقاد درجرا یكيترسيد  یكه همواره سردار سپه از آن م یزيتنها چ
ش قلم آنها يف واز نيك باره توقيت را كه يد اقلّ يگر انتقاد در مجلس، جرايد

ه او ب یديا حمله شديخواستند انتقاد  یراحت شده بود درمجلس هم كه هر وقت م
  .خود را بزند یها ت حرفيگذاشتند اقلّ  یند طرفدارانش با جاروجنجال نمينما

توانست  یت ميضاح اقلّ يرا در استيضاح گرفت، زيم به استيت تصميباألخره اقلّ 
ت يطرف هم در مجلس با افكار اقلّ  ید و چون دستۀ بيهرچه دردل دارد بگو

از قدرت  یا د و تا اندازهيمادا نيپ یگريه، صورت ديموافق بودند ممكن بود قض
چاره را كه در زندان بودند آزاد ينكه الاقل مردم بيا ايسردار سپه گرفته شود 

 .ن آنها كاسته شوديت و منتسبيحدّ دولت بر اقل یند و از فشار بينما
و روز هفتم برج مدّرس اجازه گرفته پشت  یم خود را عملين بود كه تصميا

  .ضاح كرديولت سردار سپه را استل ديبون رفت و به شرح ذيتر
 

 نطق مدّرس   
حجه يذ٢٦برابر١٣٠٣اسد٧نقل ازصورت مذاكرات مشروح مجلس مورخه 

١٣٤٢  
 .را اظهار كنند یاند مطلب مدّرس اجاره خواسته یآقا –س يير

قت ين است كه در حقيان برسانم ايخواهم به عرض آقا یرا كه م یمطلب –مدّرس 
ات يك وصفي) مبالغه نشود(ا هر ماه يهر روز  یملّ  یاز روز انعقاد مجلس شورا
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ا يقت حاال خوب بوده يماها اتّفاق افتاده كه در حق یبرا یمختلف یها ك رنگيو 
 یمجلس و هم برا یدولت هم برا یهم برا يیها ك زحمتياش  جهيبد؟ در نت
 كرده یستين چند ماه بايكه در ا یم درست آن خدمتيد شد كه نتوانستيمردم تول

 یها ن رنگيم، حاال ايانجام داده باش یده من آن خدمت را به خوبيم به عقيباش
بّشاش چه بوده؟ صالح بود؟ فساد بود؟ خوب بود؟ بد بود؟ داخل در آن مذاكرات 

بوده كه ما فكرش را  یا سابقه یب بيب و غريعج یها ن قدر رنگيشوم هم ینم
 یبود و مسألۀ حكومت نظام یر كه مسألۀ حكومت نظاميم تا رنگ اخينكرده بود
ا صالح نبود يد از مجلس اجازه گرفت يا بايشد  یدۀ من قانون شامل نميرا به عق

د كه مشهور تمام مردم و تمام يآ یكه به مردم وارد م ین صدماتيهر چه بوده با ا
م و مخالف هم يست ماها مخالف بودينكه صالح نيا ايست يا هست خوب نيدن

ن مساله در مجلس مذاكره شود كه بنده يل نداشتند ايون مرفقا چ یم و بعضيهست
ن مساله يازعقال ا یونيسيك كميك جا از آنها بودم خواستم در خارج مجلس يهم 

ر يالممالك و سا یالدوله و مستوف ريان مشيون هم آقايسيدر كم. نديرا حل بفرما
ود، بلكه در اد در مجلس مذاكره شين مساله زيف داشتند كه نخواستم ايوجوه تشر

ون نبودم يسياگرچه بنده خودم عضو كم. ون حل شوديسيخارج مجلس در آن كم
ن ين بود كه بلكه ايف كان مقصود ما ايك یكه كامالً مذاكرات آن را بفهمم، ول

. صحبت نشود یمسأله در خارج مجلس حل شود و در مجلس خالف نزاكت
ان رفقا مجبور يآقا یكه بعضن شد يبه ا ین هم نشد و باألخره منتهيمتأّسفانه ا

 .بدارند یت ناگوار در مجلس صحبتيان وضعيشدند به جهت ب
فرمودند، البتّه  یزاده اظهارات یريحا یالشعراء صحبت نمودند، آقا ملك یآقا

 یس هم به مقتضايير یآقا. ز مقدّم استيحفظ شئون و مراتب مجلس بر هر چ
حفظ نظم و حفظ نظامنامه را د يفۀ خودشان كه موجب شكر است البتّه بايوظ

 یكيا يات مجلس محفوظ باشد، لهذا اگر بنا شود همه روزه بنده يبكنند كه وضع
كه  يیشود و رفتارها یكه م یاتيات و عمليوضع یم از ناگواريان بخواهياز آقا

صد چهار صد سال استبداد هم سابقه نداشته است ين است كه در سيام ا دهيبنده عق
ا يشد كه فالن بّچۀ هفت ساله را حبس كنند  یخ هم خوانده ميرو اگر بود در تا

  ست همه روزه در مجلس كه ابّهت و جاللتش الزم يفالن زن را كتك بزنند و نبا
اوقات هم مالحظه  یكو باشد و بعضيات نيوضع یلياتش خيد وضعياست و با

  حفوظ بماند ن مسأله ميند كه ايفرما یالعادّه م س مجاهدت فوقيير یشود كه آقا یم
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كنم  یباشد، گمان م یانيبشود كه سوء ب یك ذكريم كه هر روز يده نداريما هم عق
  كه چند روز قبل  یانين نحو بيكنم كه ا یل نباشند و من فكر ميان هم ماير آقايسا

لتفت نشدم كدام من كه م یان بشود، حتّ ين نحو بيل نداشتند ايان ميشد كانه همه آقا
كه  يیرزا بودند كه فرمودند از آنجايمان ميا شاهزاده سليان بودند گويك از آقاي

د ابّهت وجاللت و يات از آن طرف هم باين وضعيشود سكوت كرد از ا ینم
ت ناگوار يكنم وضع یمحفوظ باشد، بنده عرض م یملّ  ینزاكت در مجلس شورا

ن يكننده را و ا م دعوت دعوتيردلذا اجابت ك. شود كرد یاست سكوت هم نم
 .دارم یم ميضاح را تقديورقۀ است

 .وقت سابقه نداشت كه با ذكر مقدّمه باشد چيضاح هياست - نجات
ث يضاح من از حيخواهم عرض كنم فقط است ین كلمه را هم اجازه ميا -مدّرس

شان اگر يا یث وزارت جنگياست و اّال از حيبودن سردار سپه در رأس س
شه هم يباشم و هم یشان مير جنگ باشند بنده هم طرفدار ايشود كه وزب یتيترب

 .ام و خواهم بود طرفدار بوده
 )ر قرائت شديضاح نامه به شرح زياست(

﷽  
  یملّ  یاست مجلس شورايمقام محترم ر

 :ميينما یضاح ميس الوزراء استيير یل از آقاينجانبان راجع به مواد ذيا
 .است نسبت به داخله و خارجهيسسوء - ١
ن به مجلس يو حكومت مشروطه و توه یام و اقدام بر ضدّ قانون اساسيق - ٢

 .یملّ  یشورا
 .ره به خزانۀ دولتين و غيل ندادن اموال مقّصريتحو - ٣
 .ميد حسن زعيس -الشعراء ملك -اخگر -مدّرس -یكازرون - یعراق -زاده یريحا
ف يد به دولت اجازه داده شود تشريه بانظامنام ٤٤به موجب مادّۀ  - سيير
  .ن شوديضاح معياورند تا روز استيب

  ).اجازه(رزايمان ميسل یآقا
ام خواستم  ن دعوت را كردهيمدّرس فرمودند بنده ا ینكه آقايا -رزايمان ميسل

شان آن روز در ضمن مذاكرات فرمودند دولت يح بدهم كه ايمختصرا توض
ن كرده ين كار را معيف ايتكل یظام نامۀ داخلت ندارد بنده عرض كردم نياكثر

ضاح يتوانند است یت ندارد مين دارند دولت اكثريقيكه  ین دولت وقتيان مخالفيآقا
  .شان خواندميا یرا برا یك مادۀ نظامنامۀ داخليقت يبكنند و در حق
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 د طرفدار دولت يو در جرا ضاح در خارجيانعكاس است  

  
. قرائت كرد یم در مجلس علنيديكه د یتيفيبه ك ضاح خود رايمدّرس ورقۀ است

آمد خشنود  شين پين سردار سپه قلباً از ايمخالف. د منتشر شديخبر آن هم در جرا
ضاح دولت سردار سپه ساقط يكردند بر اثر است یبودند و تصّور م یو راض

 یده بناير گرديت سخت متغيد طرفدار دولت از عمل اقلّ يجرا یول.خواهد شد
ران در يمنجمله روزنامۀ ستارۀ ا.ت گذاشتنديد را به مدّرس و اقلّ يشدحمالت 

 ١٣٠٣برابر هشتم اسد  ١٣٤٢حجه الحرام يذ ٢٧شمارۀ ششم سال دهم موّرخۀ 
خطاب به مدّرس در هفت ستون از صفحۀ » افتضاح-ضاحياست«ر عنوان يدر ز

مدّرس به  یدين موضوع داده حمالت شدياّول و صفحۀ بعد آن را اختصاص به ا
ز يد طرفدار دولت نير جرايت كرده در ضمن سردار سپه را ستوده بود، سايو اقلّ 
كرده  يینه قلمفرساين زميك به سهم خود و بنا به اشارۀ ارباب خود در ايهر 

ن موضوع همچنان ادامه داشت يت كرده بودند و ايد به مدّرس و اقلّ يحمالت شد
ن است يمنظور ا. رديگ ید صورت نميم ديكه خواه یتيفيضاح به كينكه استيتا ا

خود هم  یخواست از حقوق قانون یت اگر ميكه خوانندگان متوّجه گردند كه اقلّ 
با  یگرفتند، ول یم يید طرفدار دولت آنها را به باد ناسزا گويد جراياستفاده نما

 . داده است یت به مبارزۀ خود ادامه مين وصف اقلّ يا
 ضاحيروزاست  ◀ 

ضاح در مجلس سخت هراسناك بود و با يدار سپه از انتقاد و استگفته شد كه سر
ضاح يت داشتند و ممكن بود پس از انجام استيآنكه طرفداران او در مجلس اكثر

سردار   دند، وحشتيترس یضاح مياعتماد به او بدهند معهذا اصوال از است یرأ
كنندگان  ضاحياز است یكيل نبوده است، چه يهم بدون دل یا د تا اندازهيسپه شا

كه در ضمن  يیها ان و مخصوصاً آن ژستيدحسن مدّرس بود كه در نطق و بيس
. گفت یخود را م یها شد و تمام حرف یگرفت كامالً بر مجلس مسلّط م ینطق م

ضاح ياگر است يیپروا چيبود كه بدون ه یو متهّور یاسيمدّرس مرد شجاع، س
بون يسردار سپه را از پشت تر یرقانونيگرفت تمام اعمال و رفتار غ یصورت م

 یالسلطنه ماكوئ مخصوصاً كه پس از قتل اقبال. ديرسان یران ميبه گوش مردم ا
 یرهايطال و شمش یها و سكه یمتيق یايون جواهرات و اشيليدر حدود چند م

ا ين طرف به خانوادۀ آنها اهدا شده يه به ايجواهرنشان كه از زمان صفو
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ا عّمال سردار سپه ضبط و بدون آنكه به حساب كرده بودند همه ر یآور جمع
است  یهيبد. سردار سپه منتقل نموده بودند یدولت گذاشته شود به خزانۀ شخص

ن مسأله بود كه دفاع از آن به عهدۀ شخص يضاح همياز موارد است یكيكه 
ان نبود و حرف يم سردار سپه اهل نطق و بيدان یسردار سپه بود و چنانكه م

  دو مورد كه خواسته بود صحبت یكيد چنانكه در يان نمايتوانست ب یرا نم یعاد
رساند كه او با تمام  ین موضوع ميگفته بود و هم» اّولنده» «اّوالً « ید به جاينما

در عوض مدّرس  یان نبود، وليكه داشت مرد نطق و ب یا العادّه هوش فوق
ن سردار سپه يبنابرا. ان بوديت منطق و بيو عالم و صاحب شخص یاسيس یمرد

قبل از . بشود یضاح عمليخواست كه است ید و نميترس یضاح ميكامالً از است
پرداخت و  یاسيس یها تين شود، سردار سپه به فعّاليضاح معينكه روز استيا

اقدامات او به  یرد، وليضاح صورت نگيطرف و آن طرف زد كه است نيا یليخ
خود به مجلس آمده  یاتّفاق وزراباالًخره روز شانزدهم اسد به . ديجه نرسينت

ن كند يكه مجلس مع یضاح حاضر است و هر روزياست یاظهار كرد دولت برا
شنهاد يپ) مورتاشيت( یسردار معّظم خراسان. همان روز را قبول خواهد كرد

د روز بعد ين دولت بايبنابرا. شنبه هفدهم اسدموكول شود كرد كه به روز سه
اّما . ديكنندگان خود را آماده نما ضاحير استيساضاح مدّرس و يجواب است یبرا

داشت او را وادار كرد كه به   ضاحيكه سردار سپه از است یهمان وحشت و ترس
ت مقصود يون اقلّ يضاح را به هم بزند و نگذارد كه افراد فراكسياست یا قهيك طري

 .خود را انجام دهند
ه گرفته بودند وهمه قسم ك عدّ يدانند كه در آن موقع دور سردارسپه را  یهمه م

 یشود و موافق و مخالف یده ميد یاسيس یها انيكردند و چنانچه درجر یاستفاده م
ك دسته مخالف وجود خواهد داشت، حاال يك دسته طرفدار ويكنند  یدا ميپ

 یشترياست كه طرفداران ب یهيكه پول و زورهم داشته باشد بد یاگرطرف
ب پانصد ششصد يچمداران آنها را قرطرفداران مدّرس و پر. خواهد داشت

به  یف محّالت طهران بودند گرفته و در محبس انداخته بودند، ولينفرازمعار
ر سلطنت همواره ييكه تا تغ یك عدّه هوچيعكس دست طرفداران سردار سپه و 

  .شدند باز بود یذ مياز او مستف
ن گذشته ياز ا نمودند، یت ميهم آنها را تقو یو شهربان یبه عالوه حكومت نظام

ده در يپوشان» یعادّ «ده را لباسيورز یك عدّه نظاميتوانست  یسردار سپه م
ضاح يروز است. ندياز وجود آنان كامالً به نفع خود استفاده نما یاسيس یها مبارزه
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از  یاديكه عدّۀ ز ین معنين موضوع استفاده كرد؛ به ايز سردار سپه ازهمين
  ر لباس دادهييكه تغ ینظام یا ا به اتّفاق عدّهر یهوچ یا طرفداران خود و عدّه

 . بودند، به مجلس فرستاد
ن را يژه و همگان و نويلژ و یها خود كارت یك برايطرفدار او هم هر  یوكال

د يگرفته به همان عدّه داده بودند و چون طرفداران مدّرس دچار حبس و تبع
جمع و به  ین دستجاتك از محّالت طهرايتوانستند هر  یاست نم یهيبودند بد
خواهد  یكرد كه سردار سپه م ین گذشته مدّرس تصّور نمياز ا. اورنديمجلس ب

ت طرفدار سردار سپه از صبح يجمع. ضاح را به هم بزنديناچار و جنجال است
اط و يپارلمان و صحن ح یدسته دسته در مجلس گرد آمده و كامالً در لژها

تك و دو نفر سه  ت تكيت و اكثرين اقلّ ندگاينما. اطراف آن موضع گرفته بودند
ن يريرتر از سايد یكه داشت اندك یمدّرس به واسطۀ كسالت. نفر به مجلس آمدند

ك در، از طرف طرفداران سردار يبه مجلس آمد، هنگام ورود او به مجلس نزد
 » مرده باد مدّرس« یسپه به او هجوم شده صدا

طرف و  یاز اشخاص ب یا عدّه ن وقتيدر ا. بلند شد» باد سردار سپه زنده«
 یت وروديخواستند بل یتماشا به مجلس آمده و م یدستجات مختلف كه برا

زاده  ميرح. رند اطراف مدّرس و در آن حول و حوش بودنديپارلمان را بگ
نكه قبالً ين بود و با ايكه جزو متحّصن» یوسط یايآس«ر روزنامۀ يمد یصفو

ه سردار سپه ياو خواهش كرده بود كه برعل دو نفر از یكيلۀ يسردار سپه به وس
كند به مدّرس هجوم شده، طاقت  ین كه مشاهده مياز طرف او نشود هم یتظاهر

 :كند یاد ميده و فريشواز مدّرس دوياورده به پين
ن جمله را تكرار يز همين یطرف و تماشاچ یت بيجمع» باد مدّرس زنده«
از مردم  یا كنند عدّه یحظه ممال یطرفداران سردار سپه هم وقت. ندينما یم

نموده و فقط به ذكر همان  یاند از هجوم به او خودددار اطراف مدّرس را گرفته
خود را به  یمدّرس متهّور و شجاع رو. قناعت نمودند» باد مدّرس مرده«جمله 

باد مدّرس آن جمله  گفتند مرده یكه م یا ده و به آن دستهيت برگردانيطرف جمع
 :ديگو یرا م یخيتار
باالخره مدّرس هر طور . به شما پول نخواهد داد یگر كسيرد دياگر مدّرس بم«

رفت  یها باال م كه از پلّه یهنگام. رساند یمجلس م یبود خود را به سر سرا
خود را  یشنود، مدّرس مجددا رو یم) باد مرده(یاط صدايمجّددا از صحن ح

ن جمله را يا »باد سردار سپه مرده» «باد مدرس زنده«كند یاد ميده فريبرگردان
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شوند، مدّرس خود را  یده غرغركنان رد ميچند نفر از طرفداران سردار سپه شن
رساند، چند نفر از وكال دور او را گرفته با او به  یت ميون اقلّ يبه اطاق فراكس

او خبر  یبرا یسردار سپه به مجلس آمده بود و حتّ . شوند یصحبت مشغول م
 یليخ ین معني، از ا»باد سردار سپه مرده«ّرس گفته استآورده بودند كه مد

بلند ) باد مدّرس مرده( ین صداييد، مجدّدا از پايچيپ یاوقاتش تلخ و به خود م
رون آورده يمدّرس از همان اطاق باال پنجره را باز كرده سرخود را ب. شود یم

 ، )باد مدّرس زنده(زند  یاد ميفر
ن جمله را مدّرس تكرار كرد چند نفر از ينكه ايبه محض ا) مرده باد سردار سپه(

گر با يدو نفر د یكيعقوب انوار و يد يطرفداران دو آتشۀ سردار سپه از جمله س
را  يیناسزاگو یور شده به او بنا ره به طرف مدّرس حملهيدوات و بادبزن و غ

گفته، را  یا ن جملهيده بود مدّرس چنياّما سردار سپه كه قبالً هم شن. گذارند یم
 .رود یشنود، از جا درم یاكنون با گوش خود همان جمله را م

بردبار و پرحوصله بود  یليخ یاسيس یها انينكه غالبا در جريسردار سپه با ا
رود و  ین مورد از كفش رها شده به طرف مدّرس ميار در ايعنان صبر و اخت

ان ياطرافچند نفر از  یكند، ول یبا مشت گره كردۀ خود به طرف او حمله م
اش با اشارۀ سر و چشم  نهيكاب یاز وزرا یكير اقتدار يسردار سپه مخصوصاً ام

سردار سپه هم . وارد آورد یفهمانند كه مبادا به مدرس ضربت یو ابرو به او م
دن چند مشت بر مغز و دهان مدّرس يد كوبيمتوّجه شده و از قصد خود كه شا

خشن خود  یبه مدّرس كرده با صدابا دست اشاره  یكند، ول ینظر م بوده صرف
كشمكش » .ن خواهم برديد، شما را از بيشما محكوم به اعدام هست«ديگو یم

ت كرد، چند نفر از وكال يس مجلس از مدّرس شكاييشروع شد، سردار سپه به ر
س يير. مورتاش بوده برله سردار سپه شهادت دادندياز آنها ت یكيا يهم كه گو

رفته ساعت  ق گذشت، رفتهيبه تحق یقات شد، مدّتيتحق الملك مشغول مجلس موئمن
ان داشت يجر یكه مدّت يیشد باألخره بر اثر گفت و شنودها یك ميبه ظهر نزد
ندگان از مجلس ياز نما یا رد، عدّهيضاح بعد از ظهر صورت بگيقرار شد است

هم در مجلس مانده كه نهار را همان جا صرف نموده و بعد از  یا رفتند عدّه
 .هر در جلسه حاضر باشندظ

از مجلس  یسه نفر یزديزاده  یو حائر یكازرون یرزاعليمدّرس به اتّفاق م
شان بروند، از درب مجلس كه خارج شدند يها خارج شدند كه به طرف منزل

. دنديدور آنها را گرفتند و به كوچۀ پشت مسجد سپهساالر رس یا كم عدّه كم



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٠٣                                                                             ٩    ا

  

  

  

ك شده بودند به طرف مدّرس و يه قبالً تحراز اراذل و اشرار ك یا ناگهان عدّه
 . دنديور گرد  زاده حمله یو حائر یكازرون

به  یز ضربانين نيريبه صورت مدّرس زد، سا یمحكم یليس يیب چلوينا
با چوب  یديك ضربۀ شديوارد ساختند، مخصوصاً كه  یزاده و كازرون یحائر

 یول. غما بردنديز به ين زاده را یوارد آمده بود، عّمامه حائر یبه دست كازرون
نگذشت كه  یريبندد، د یخود م یزاده به خانۀ داور پناه برده در را به رو یحائر
ه جمع شده و به اشرار حمله يابان نظاميسرچشمه و خ یرو دار اهالين گيدر ا

د؛ باألخره يبرپا گرد یبين دو دسته در گرفت و جنجال غرينمودند، زد و خورد ب
اورند و فرار را بر يده تحّمل مقاومت نيم ديبت كار را وخن كه اشرار عاقيهم

زاده را با حال اجتماع  یو حائر یح دادند، مردم مدّرس و كازرونيقرار ترج
رزا ين سه نفر فقط مياز ا. دنديك از آنها را به منزلشان رسانيعت كرده هر يمشا
  ضمن یشد، ول ید بود بستريشد یليكه ضربات وارده به او خ یكازرون یعل

ح داده يحضور خود را در جلسه توض س مجلس نوشت علّت عدمييكه ر یا نامه
رد او حاضر يضاح صورت بگيدر خاتمۀ آن متذّكر شده بود كه چنانچه است

شركت كند و  ید و در موقع اخذ رايايبه مجلس ب» برانكارد«خواهد بود كه با 
 .ورقۀ كبود خود را بدهد

 یت به مجلس حاضر شدند، زنگ جلسه علنيت و اقلّ يندگان اكثريبعد از ظهر نما
ت در اطاق ير افراد اقلّ يمدّرس و سا. ل جلسه دعوت نموديتشك یآنها را برا

ت مانده در جلسه شركت نكردند و در اطراف واقعات روز و يون اقلّ يفراكس
كه  یتيافۀ مجلس و جمعيكه شده بود به شور پرداختند و چون از ق يیشامدهايپ

ضاح بخواهد يدا بود كه اگر استيپارلمان گرد آمده بودند پ یو فضادر صحن 
ن يداشته باشد؛ بنابرا یرا ممكن است از پ یگريرد حوادث ديصورت عمل بگ

 یبا آن وضع یشركت در جلسه نخواهند داشت و از طرف یبرا ینيچ گونه تأميه
 یكه در لژها یكه مجلس به خود گرفته بود و با آن همه اشخاص مختلف

ن در يشد و همچن یت زده نميت حدس موفّقياقلّ  ینشسته بودند برا یتماشاچ
ل يجلسه هم تشك. ان داشتيت جريون اقلّ يدر فراكس ین مسائل مذاكراتياطراف ا

چ كس يت هيأت دولت هم در مجلس حاضر بود و چون از افراد اقلّ يشده بود؛ ه
 یت را برايون اقلّ يادداشت فراكسيلۀ يت به وسيدر مجلس نبود دوستان اقلّ 
ك يشد و باألخره  یت طوالنيجلسه اقلّ . نمودند یحضور در جلسه دعوت م

 یم گرفت كه از شركت در جلسه خودداريت تصميساعت به غروب مانده اقلّ 
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ان را يالشعرا بهار را به جلسه فرستاد كه در آنجا جر فقط مدّرس ملك ید، ولينما
ان ندارد و ينطق و ب یت آزاديد چون اقلّ يوان برساند و ضمناً بگيبه اّطالع مجلس

ت مردم باشد خود دست يو امن ید ضامن آزادين چون دولت كه قاعدتاً بايهمچن
 ین وصفين ندارند، با چنيث تأمين حيت از ايزده و افراد اقلّ  یبه اقدامات

 یفيضاح چه تكلياست یضاح چگونه صورت خواهد گرفت و مجلس براياست
نك يالشعرا به جلسه حاضر شد كه ا ن نظر فقط ملكيهم ن خواهد كرد؟ بهيمع
ً در زين صورت جلسه عيان ايجر ً اضافه م یر نقل مينا د كه ينما یشود و ضمنا

بوده است كه از  يیۀ وكاليل صورت مذاكرات مجلس معّرف روحين قبينقل ا
ندگان درس ين صورت جلسات است كه به آينموده و هم یم یبانيسردار سپه پشت

 یچ گونه در قضاوت و رأيخ مرور زمان هيدهد كه در محكمۀ تار یم عبرت
ح خود را يا صحينخواهد داشت و اگر اشخاص به غلط  یريقضات محكمه تاث

خ يخوانندگان تار یص آن برايند تشخينما یخواه و طرف را به عكس معّرفيآزاد
  .برند یم یخ پين تاريگران موجديات بازيكامالً آسان بوده و به روح

الملك  است موتمنيك ساعت به غروب مانده به ريباألخره هر چه بود جلسه 
   )  ١.(افتنديس دولت و وزراء حضور يير. افتيل يتشك
 ملک الشعراء بهاردليل ترس رئيس الوزراء رضا خان ازاستيضاح را ◀
موادّ استيضاح  برای :  از مقامش ميداند و  می نويسد  » استفادۀ  نامشروع«

اين را همۀ .  ولت، مخوف ترين هجومی  بود که  به مشاراليه  شده بودرئيس د
کسانی  که با آقای سردارسپه آشنا بوده اند ملتفت شده اند که معّظم له تا چه حدّ 
ازحملۀ جرايد و حملۀ  وکالی مجلس  نگران  و خائف بود،  خاّصه  در مورد  

اشد که ازقضا عمده ترين  ب» استفادۀ نامشروع « ضعيف ترين جنبه های  اوکه 
لذا ازين معنی ! رکن  اميال وهواهای نفسانی ايشان نيزهمين  مورد بود

هراسناک  بود و سخت گيری هايی را که نسبت به جرايد کرد و باألخره هم همۀ  
 .جرايد اقلّيت را توقيف نمود، همه و همه برای احتراز ازهمين نکته بود

او ازسرحد .* ۀ اقبال السلطنۀ ماکوئی بوداوالً، ثروت و خزاين سيصد سال 
داران وفا دارقديمی ايران و هيچوقت نسبت  به دولت مرکزی بيوفائی نکرده 
بود و هنگامی که  به وسيلۀ عبدهللا خان طهماسبی و به امر سردارسپه به 
تبريزاحضار شد، بيدرنگ اطاعت کرد و پس ازآمدن اعدام شد وثروت او که از 

ت نخورده بود، يکسره ضبط شد وخانواده اش منقرض عهد نادرشاه دس
وهرچه داشتند تصّرف و به مرکزفرستاده شد، و از آن  ثروت ديناری به خزانۀ  
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 ! دولت تحويل  داده نشد و معلوم نشد گناه او چه  بود و مايملک  او چه شد
و دو پسراسمعيل خان امير مؤيّد سواد کوهی را در مازنداران  بدون محاکمه    

  !تعيين تقصير، به قتل  آوردند و سبب آن را کسی  ندانست
بودجۀ  جنگ بدون  تفتيش و نظارت  مستشار آمريکايی، دکتر ميليسپو، خرج 

  .می شد
حملۀ دّوم حمله به مجلس بخالف صريح  قانون اساسی وآئين نامۀ مجلس 

وتوهينی صريح وآشکارنسبت به مجلس ومخالفتی واضح با حکومت مشروطه  
ود و عمليات  امرای لشکرازقبيل  قتل و غارت خاندانهای قديم بدون اجازۀ  ب

  !مجلس وحتّی بدون اّطالع و اجازۀ دولت بود؛ وهزاران قتل و غارت ديگر
اين حرکات درحکومت مشروطه که قانون ومجلس و وکيل و روزنامه دارد،  

  !ب نداردهمه مستحّق مجازات و در خورانتقاد شديد است وهيچکدام هم جوا
سردار سپه  ازهمين می ترسيد ، ولی چه بکند؟ استيضاح داده شده بود و  

هرچند،  شايد وکالی خود مانی او را  از ! روزسه شنبه بايد جواب داده بشود
عدۀ آراء  مطمئن کرده بودند، اّما کيست  که بتواند به اطمينان خوابش نبرد؟ 

ردی است که می تواند با قوۀ  خود مدّرس م. اقلّيت مردمانی حرف زن دارد
  !نطق  خود عقايد  جمعی  را متزلزل سازد
از طرفی هرکس را که مظنون به ! اين  بود که شروع  به تجهيزاتی کردند

دوستی با اقلّيت بود و می توانست درمجلس تماشاچی  شده،  صدايی بلند کند 
زيادی ازپليس   سپس گروه. ومردم را به دفاع ازاقلّيت تشويق کند، حبس کردند

چوب وچاقو . مخفی و اعضای دوايرکه زيربار اين کارها می رفتند، گرد آوردند
وششلول به مردم  دادند و تجهيزاتی کردند که مگر قبل ازاستيضاح کاراقلّيت  

  !را يک طرفی  کنند، وازراه  تهديد جلواستيضاح را بگيرند
دريافت داشته و بين  جمعی بليتهای ورودی را هم قبل ازوقت ، افراد اکثريت  

ازهمين قبيل پادوها  قسمت کرده بودند وبا زحمت توانسته  بوديم ده پانزده بليت 
برای آشنايان دست و پا کنيم وبعالوه  گروهی زياد بدون بليت و با اسلحه وارد 
صحن مجلس شده بودند  که ما آنها را شناختيم  و مديرنسيم  صبا  داد وفرياد  

  !شد،  اّما کسی گوش نداد کرد وشکايت 
مع ذالک  افرادی که بالطبع  آمده . صحن بيرون مجلس پربود ازجمعيت 

وتحريک نشده بودند زياد  بودند،  ولی بيشتر بدون بليت بودند و بيرون مانده به 
  !داخل مجلس راه نداشتند
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  قبل از ظهر 

  
س قدری  مرحوم مدرّ .  ما بتدريج آمديم  به مجلس کسی هم متعّرض نشد 

  .هيأت دولت هم چند دقيقه  قبل از مدّرس  آمده بودند.  ديرترآمد
ازدم درکه وارد شد، جماعتی که برای همين کارآمده بودند،  به معّظم له هجوم 

ولی مدّرس با چند تن ازدوستان مثل آقای صفوی مديرآسيای وسطی .  کردند
حبوحۀ جمعيت می وجمعی ديگرکه اطراف ايشان را داشته بودند، ازميان ب

وبه » مرده باد مدّرس، زنده باد سردارسپه«:يکمرتبه عدّه ای فرياد زندند. آمدند
زنده باد « :دوستان مدّرس اينجا زيادترشده بودند وگفتند. مدّرس هجوم کردند

  .»مدّرس
مدّرس برگشته به کسانی که مرده باد مدّرس می گفتند اين حرف تاريخی را 

و از سرسرا  »!رد  ديگرکسی به شما پول نخواهد داداگرمدّرس بمي: گفت که
بازازپايين زنده باد سردار .  بار ديگر فرياد مرده باد مدّرس بلند شد.  باال آمد

سپه ومرده باد مدّرس شنيده  شد و جمعی هم زنده  باد مدّرس می گفتند  و 
مدّرس  از دری  که روبه صحن . غوغای غريبی درصحن مجلس برپا بود 

ولی »  !مرده باد سردار سپه« : س باز می شود سر بيرون کرد، گفته  بودمجل
  .من  در اتاق  ديگر بودم وخود نشيندم

دراين حين آقا سيد يعقوب و آقای مقّوم الملک  وجمعی از افراد با حرارت  
اکثريت به اتّقاق هجوم آوردند وباد بيزن و دوات به مرحوم  مدّرس حمله  

نيزازهمان دری که آقايان ) محمود آقا خان(ارسپه واميراقتدارناگاه سرد.  کردند
. من و بعضی رفقا ايستاده بوديم.  هجوم آورده بودند، وارد اتاق اقلّيت شدند

مدّرس سينه اش تنگ شده و تازه رسيده ونشسته  بود و باد بيزن دردست داشت 
ونی وآقای  چند تن مثل  کازر. ، و ازبازی و تحريکات بيرون انتقاد می کرد

  .زعيم  و بهبهانی هم دورميزنشسته  بودند و آقای اخگرهم پهلوی من ايستاده بود
شمار ا ! شما  همه محکوميد :  رئيس دولت ازدرمغربی اتاق وارد شد و گفت  

و بطرف  دست  راست که من ايستاده  بودم، پيچيد، چه    »...توقيف  خواهم کرد
ود،  اّما سيد يعقوب و مقّوم  و ديگران طرف چپ گرچه به مدّرس نزديگتر ب

  .آنجا  را سدّ  کرده بودند و داد و فرياد  می کردند و بد می گفتند
پيچيد وازجلومن که پشت به درجنوبی و رو به مدّرس ايستاده بودم وميزدرازی  
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  !ميانۀ ما و مدّرس حايل  بود،  گذشت وبطرف  مدّرس  حمله کرد
عجله مکنيد ، « :ل حسن نيت به گوش ايشان گفتممن با خونسردی از روی کما 

در همان آن، اميراقتدارکه ازطرف چپ رفته و پشت سرمدّرس » .مواظب باشيد
ايستاده  بود،  با حرکت ابرو به سردار سپه  اشاره کرد  که مفادش عيناًهمان بود 

.  خدا عالمست  که سردارسپه چه اراده ای  داشت.  که من به  گوش او گفته بودم
» ...شما همه محکوميد« هرچه بود، با آن  حال عصبانيت وغّرشی که می گفت 

را از مدّرس  شنيده بود، و »  مرده باد سردار سپه«  و گويا  به گوش  خود 
خداوند به من الهام کرد که درآن حال . بسوی  او می پريد ، خيال  خوبی نداشت

شان  مثل صميم ترين دوستان با  عدم  مناسبتی  که دربين  بود،  به گوش اي
و اميراقتدارهم با نهايت  حسن »  !عجله می کنيد، مواظب باشيد» « بگويم که

  .نيّت و بزرگواری  به سردار آنطوراشاره کرد
نتيجه اين شد که سردارمعّطل نشده، غرغرکنان بيرون  رفت وبه رئيس مجلس  

از جمله کسانی  . ازسخن مدّرس شکايت  کرد ، و رئيس مجلس از وکال پرسيد
الس  اين عبارت  را شنيده است ، مرحوم  سردار يکه شهادت  داد که از  مدرر

  .بود  ]تيمورتاش   [معّظم خراسانی
عدّه ای هم ظاهراً نيامده بودند . باری اين وقايع قدری وقت را ضايع کرد

  !وهرچه بود اين دست وآن دست کردند تا ظهرشد و جلسه تشکيل نگرديد
من هم  مهماندار مديران . گان  بعضی  ماندند و درمجلس ناهارخوردندنمايند

ولی رفقای ما برای صرف ناهار به خانه . جرايد  اقلّيت بودم و در مجلس ماندم
های خود رفتند ومعلوم شد دربيرون مجلس  جمعی  را برانگيخته بودند و به 

ت قصد  آزردن مدّرس وحائری زاده وکازرونی  حمله کردند و با چوب  و مش
آنان را داشتند و به بعضی هم آزار رسانيدند، چنانکه کازرونی در خانه اش افتاد 

مردی،  معروف به نايب چلوی ،  که .  و نتوانست در جلسۀ عصر حاضرشود
بعدها  پيش من اعتراف  کرد که او را  چه کسی تحريک کرده بود، نزديک 

  !را مضروب ساختمدرسۀ سپهساالربه مدّرس توهين کرد و وی  
  
  بعد از ظهر روز استيضاح   
چند نفر افراد  فقير !  بعد ازظهر همهمۀ  عجيبی دربرابرمجلس برپا شده است 

با تربيت دموکراتيک  يا دينی که کارشان بجان و کارد به استخوان رسيده ،  
دست از جان شسته، می خواهند يک سلسله حقايق را برای  گواهی  تاريخ و 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٠٨                                                                             ٩    ا

  

  

  

يفه  و اينکه  همه بدانند  که ايران در چه  باليی گير کرده بود  وچه ادای وظ
مردی با چه  طرز فکر وچه خواهش و چه معتقدات  و تربيتی  می خواهد  

اين عدّه مردم  که جوان سی  .زمامدار مطلق گردد، به سمع  جهانيان برسانند 
هنگهای مختلف  ساله و مرد چهل ساله و پيرشصت ساله در آن ميان هست، با فر

ولی با يک  ايمان  و مسلک فعالً می خواهند آخرين  تيری را که در ترکش 
ً رئيس دولت ازهمين آخرين تيرمی ترسد و اين دولت  دارند  بيندازند و اتّفاقا
مقتدرکه برای  پيشبردن مقصود ازهيچ عملی خود داری ندارد، با انبوهی وسايل 

ه امروز اين مردم  قليل و ضعيف  نتوانند و اسباب کار، تجهيزاتی کرده است ک
  !حرف  آخری را بگويند و تاکنون هم خوب ازعهده برآمده است

  
  !جلسه تشکيل شد

  
 تهديدات متواتر،اّطالعات پی درپی ازدوستان،قيافۀ تماشاچيان ناشناسی،

تعّرضات صبح وبعدازظهر ، هرچه بود نمی دانم چه تأثيری دررفقای ما بخشيد 
  !دّرس صالح  ندانست درجلسه حاضر  شويم که مرحوم م

از داخل مجلس ، دوستان به ما  می نويسند که چه  .  مشورتهای طوالنی شد
  )    ٢!( خواهيد کرد؟ می آييد يانه؟ وضع بداست، قدری  فکر کنيد

در اينجا برای خوانندگان  ارجمند گزارش کامل  استيضاح  رئيس وزراء  
  : اريخی می آورمرضاخان را بعنوان يک سند ت

  
جلسۀ چهل  وهشتم  صورت مشروح  مجلس  عصر  سه شنبه  : بعنوان سند  ◀ 

در بارۀ استيضاح    ١٣٠٣مطابق بيست و هشتم اسد ١٣٤٣هفدهم محّرم  سنه 
  حکومت رضا خان 

  
  .مجلس  يک ساعت قبل از غروب  برياست آقای مؤتمن الملک  تشکيل  گرديد

و ششم اسذ را آقا  ميرزا شهاب  قرائت  صورت جلسه يوم يکشنبه  بيست
  .نمودند
  صورت  مجلس مخالفی  دارد يا نه؟ –رئيس 

  .) خير –گفته شد ( 
دستور امروز چنانچه  گفته شد استيضاح جمعی از آقايان  وکالء است  –رئيس 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٠٩                                                                             ٩    ا

  

  

  

  .از آقای رئيس الوزراء 
  )اجازه( آقای حائری زاده 

  .نمايندگان  ايشان هم غائبند يک نفر  از.آقای عراقی  -) غايب بودن( 
  .نديالشعراء بفرما ملك یآقا  -رئيس 

ت در يندگان اقلّ يان نمايرا كه آقا یتيمتأّسف هستم كه مأمور یليخ –الشعراء  ملك
چ يرا هيندگان برسانم، زيان نماياند به عرض آقا ضاح به بنده دادهيموضوع است

  . ت را قبول كنم ين مأموريفتد كه بنده ايا اتّفاق بين قضايحاضر نبودم ا
آقايان محترم مسبوقيد که استيضاح درنتيجۀ يک فشارهائی که به اقلّيت وارد « 

ازروز  اعالن حکومت نظامی يک نوع تضيقاتی به نمايندگان اقلّيت .آمد داده شد
وارد آمد صرف نظرازتوقيف کلّيۀ مطبوعات وحبس وتبعيد تمام هم فکرهای ما 

ئی رسيد که افراد اقلّيت دريک نوع  حالت سانسور واقع درشهرباألخره کاربجا
هرگاه کسی بخانۀ افراد اقلّيت می آمد به اين جرم دستگيرمی شد افراد . شدند

اقلّيت هم بخانۀ هرکس می رفتند آن شخص به اين جرم دستگيرمی شد واين 
اح سابقه ازطرف آقايان نمايندگان  اقلّيت  تحّمل  می شد تا اينکه  روزاستيض

  .رسيد
صبح امروز  آقايان برای اظهاراستيضاح درمجلس حاضرشدند وهمۀ آقايان هم  

می دانند ولی هجوم  دستجات معيّن بدون جوازبداخل مجلس قدری قيافۀ مجلس 
را از حالت طبيعی خارج کرد در اين موقع آقای مدّرس نمايندۀ  اقلّيت وارد 

يد وخطرناکی از طرف همان مجلس شدند ونسبت به ايشان يک نوع مهاجمه شد
 .دستجاتی که بدون جواز وارد مجلس  شده بودند بعمل آمد

عالوه براين مهاجمۀ شديد وخطرناک وفريادهائی که البتّه همۀ آقايان شنيدند 
دراطاق فراکسيون در موقعی که بعضی ازافراد اقلّيت نشسته بودند مهاجماتی 

کسيون اقلّيت نسبت به اقای هم ازطرف بعضی ازنمايندگان درخود اطاق فرا
چنانچه  يکی از ( مدّرس به عمل آمد که اگرازآن مهاجمات هم جلوگيری نمی شد

شايد بيشتر اسباب )  آن مهاجمات را شخص محترم رئيس دولت جلوگيری کردند
  .تأّسف  می شد

باألخره ازتمام اين مهاجمات درنتيجۀ خون سردی اقلّيت وبردباری آقای مدّرس 
و صبرکرديم برای اينکه وضعيات شايد بحال عادی برگردد وآقايان دفاع شد 

متأّسفانه بواسطۀ . استيضاح خودشان را در اين مجلس محترم  عرضه بدارند
همين وضعيات ناگوار و پيش آمدهای غيرعادی ساعات گذشت و موقع جلسه 
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که ديرشد وباألخره وجود دستجات غيرمنّظم وشبيه به تجهيزشده بيشترباعث شد 
  .نتوانست  جلسه تشکيل شود وجلسه به عصرافتاد

مقارن ظهربعد ازآنکه دائرنشدن جلسه اعالن شد بعضی ازنمايندگان اقلّيت به 
منازل خودشان رفتنذ بطوريکه بعد شنيده شد درنتيجۀ تحريکاتی  که البتّه پس 
ازتحقيق معلوم خواهد شد جمعی برای وارد ساختن توهين به شخص آقای 

سايرهمراهان ايشان خارج  شدند و تعقيب کردند ، آقای مدّرس  را و مدّرس و
 -در نتيجۀ هتّاکی های زياد که از دم مجلس تا دم مدرسۀ سپهساالرممتد شد 

رسيدند  به نمايندگان  اقلّيت ابتدا آقای کازرونی نمايندۀ بوشهرمورد شتم وضرب 
ورد ضرب و شتم  شديد شديد واقع شد بعد ازآن آقای مدّرس  نماينده  طهران م

واقع شدند و بعد ازايشان هم آقای حائری زاده نمايندۀ محترم  يزد  در دم منزل 
آقای داود مورد ضرب شديد واقع شدند که عمامه شان افتاد و چوبی که به ايشان 
حواله شد به درب  گرفت وايشان خود را به خانۀ آقای داورانداختند وازآن 

  .ايد خيلی خطرناک بودضربت خالص شدند واّال ش
اين قضايا باعث اين شد که يک تأّسف فوق العاده زياد وشديدی درنمايندگان  

اقلّيت ايجاد شد وفی الحقية ازمجلس محترم که مرکزقانون گذاريست وحقيقةً 
مرکزيست يگانه ، و اولی ترين  نقطه ايست  که می تواند درحفظ قانون ساعی 

آيا تکليف ما با اين وضعيت چيست؟  اين را هم باشد سؤال کنيم و بپرسيم که 
بعرض آقايان برسانم که آقای کازرونی درنتيجۀ واقعاتی که به ايشان اصابه کرد 
در منزلشان بستری شدند ونتوانستند به مجلس بيايند وشرحی به رئيس محترم 
مجلس عرض کرده اند و قضيّۀ خودشان را اشاره نموده اند وازآمدن مجلس 

تند وسايرآقايان هم چنانچه عرض شد متحيّرند که با اين وضعيات عذرخواس
واين پيش آمد ها که به هيچ وجه ارکان قويم قانون اساسی قابل حفاظت  نيست 
چگونه حاضرشوند وچگونه استيضاح کنند؟ اينست که به بنده مأموريت دادند که 

قابل اين به مجلس  حاضرشوم وبه حضورآقايان عرض کنم که مجلس مقدّس درم
تأثير قبيحی که اين وضعيات  به مجلس وبه افراد حّساس مجلس وارد ساخته 
است چه خواهند کرد و درمقال سلب مصونيت که از يک عدّه ازنمايندگان شده 
است هم ازآزادی افکارآنها جلوگيری شده وهم نسبت به اشخاص آنها با اينکه 

دارند معذالک نسبت به  حکومت نظامی است وکامالً درحفظ نظم شهرمراقبت
اشخاص آنها سوء قصد وارد شده چه فکر خواهد کرد؟ ومجلس چه وضعيتی به 
خودش خواهد گرفت و باألخره به بنده  امرکرده اند که ازآقايان سئوال کنم با اين 
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صورت تکليف اقلّيت درمقايل استيضاح که داده اند ودر صدد اظهارآن می 
آقايان نمايندگان می پرسند که مجلس مقدّس بچه باشند چيست؟ آقايان اقلّيت از

وسيله می تواند اين مهاجمه را که به افکارواساس اقلّيت وارد شده جبران کند 
  .وباألخره مجلس مقدّس چطورمی تواند مصونيت ما را بعد از اين تأمين کند

که استدعاشان اين است که  در اين باب مجلس مقدّس تکليفی معيّن فرمايند تا اين 
  .استيضاح در حدود قانون بعمل ايد

  )اجازه( آقای سليمان ميرزا  –رئيس 
آقای ملک الشعرا شرحی  بيان فرمودند که آن شرح را بنده می  -سليمان ميرزا

  .توانم تقسيم  کنم  به چند قسمت و درهر کدام ازآنها چند عرض به مجلس برسانم
اگر فراموش ( نظامی بود يک قسمت از تقسيماتی که فرمودند راجع به حکومت

  ...و توقيف جرائد و حبس و تبعيد افراد  اقلّيت بود) نکرده باشم
  . افراد مردم، اکثريت -ملک اشعراء 
افراد مردم ، يک قسمت ديگرش راجع به اين بود که استيضاح  –سليمان ميرزا 

  .فرمودند وبعد از استيضاح قضايائی نقل فرمودند
بح مجلس بود و قسمت چهارم وقايع امروزبعد قسمت سّوم و قايع امروز ص

ازآنکه مجلس تشکيل  نشد  نسبت به آقايان مدّرس وکازرونی و حائری زاده 
می توان مطالب را ) اگرحافظه ام  درست  ضبط  کرده باشد( بنظربنده . است

  .اينطور  تقسيم کرد
ائد اما راجع  به اعالن حکومت نظامی وترتيباتی که فرموديد راجع به جر

همه بهتراز بنده می دانند که چه . وحبس و تبعيد البتّه محتاج  به تکرارنيست
ترتيباتی دراين شهر بعمل آمدکه از برای احدی تا اندازه ای می توان گفت 

مصونيت و امنيت نبود البتّه بازفراموش نفرموده ايد  که در اثر آن تهيجات  
راظهارعقيده و فکر آزادند چه چون دولت خواست کامالً نشان بدهد که مردم د

حرکات ناشايستی بروز کردوچه ترتيباتی  پيش آمد که يکی ازلّکه های تاريخی 
  .را برای  ايران ايجاد کرد

  ) جمعی از نمايندگان  صحيح است( 
نمايندگان صحيح .( که هيچ  وقت درمملکت  ما همچو يادداشت شرم آوری نبود 

تاريخی واز برای اينکه معلوم  شود که اين  از برای پاک کردن  اين لّکۀ) است
آن ( تنها نظريۀ  چند نفرمفسده جو و چند نفر اشخاصی  که اگرما بخواهيم

از روی احساسی حرف بزنيم بايد )  عبارتی را که آقای ملک الشعراء فرمودند
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  .مثل  يونانی ها بگوئيم اين ها افياليست ها ايرانی بودند
بشويم  و بگوئيم  آن اشخاصی که اين اقدامات  را  بايد ما در يک محکمه  جمع

عموم ايرانيان ازاين )  صحيح است( کردند اصالً ايرانی و ايرانی نژاد نيستند
حرکات بری هستند چنانکه آنروزعرض  کردم دربدترين مواقع درموقع جنگ 
که ازمردم کشته می شد و می کشتند که تحّمل وحوصله در آنجا  خيلی مشکل  

  .بود
درآنموقع درموقع بمباردمان وخراب کردن اين بنا از طرف دمحم علی  ميرزا  

ايرانی های حّساس و فداکارکشته می شدند و باجانب  شلّيک  نمی کردند  از 
برای اينکه  بفهمانند که ما جنگ داخل  داريم و مصونيت  اشخاص درمملکت 

در موجبات اين ترتيبات  باری بيشتر از اين نمی خواهم  .ما  کامالً برقرار است
که پيش آمد داخل شويم و بهترين و برجسته ترين کارهای دولت جلوگيری از 
همان ترتيبات بود که گمان نميکنم هيچ کس با آن ترتيبات موافقت داشته باشد و 
ديگر قسمت اعالن حکومت نظامی بود اعالن حکومت نظامی يک چيزی نبود 

جلس برايش قانون وضع کردند برای يک چنين که قانون نداشته باشد در همين م
دولت هم وقتی اعالن کرد همان قانون را يادآوری کرد و گفت امروز . مواقعی

  . موقع اجرای اين قانون است و مطابق موادّ آن قانون عمل کرد
خوب اگر روزنامه ای برخالف حکومت بازقلم برداشت و شروع کرد باينکه 

چطور حکومت نظامی می شود؟ و چه طور هر چه دلش خواست بنويسد پس 
دولت می تواند از اين تحريکات و دسائس جلوگيری کند؟ البته هر روزنامه که 

  .برخالف رفتار کرد توقيف ميشود
آن روز عرض کردم تنها روزنامه های اقلّيت نبود روزناّم شفق سرخ که اقلّيت 

تور چيزی نوشت نبود آنرا هم وقتی برخالف حکومت نظامی و برخالف آن دس
با وجود اينکه يکی از مدافعين جدّی دولت بود قانون بدون استثناء اجرا شد 

  .وآنرا هم توقيف کردند
اآلن آقای ملک الشعراء وقتيکه بنده عرض کردم افراد اقلّيت را توقيف کردند 
فرمودند اکثريت مردم را البتّه همين طور هم هست وقتی که اعالن حکومت 

خالف قوانين حکومت نظامی از طرف هر کس اقداماتی بعمل  نظامی شد و بر
 . آمد بايد جلوگيری کنند

اجتماعات وقتی ممنوع شد هر کس اجتماعات را دائر کرد وقتی باو يک مرتبه 
اخطار کردند و باز دست برنداشت البتّه بايد بگيرند و اگر نميگرفتند کار صحيح 
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 .ايد بدون استثناء اجرا کنندنميکردند زيرا قانون را اعالن کردند و ب
اآلن هم دفاع ميکنم با . ما سوسياليست ها که موافق دولت بوديم و حاضريم 

ساير موافقين دولت آقايان تجدّد هم حاضرند کدام يک از مجامع ما باز است اين 
کلوپ سوسياليست ها نزديک است از روزی که اعالن حکومت نظامی شد کدام 

نجا وقتی که دولت اين اعالن را کرد موافق و مخالف دو نفری جمع شدند در آ
 . در نظر نداشت جز مصلحت عمومی

ً يک لّکه بود برای ايرانی و برای  يک زمينه و عملی پيش آمد که حقيقتا
جلوگيری و پاک کردن اين لّکه وقتی که اعالن حکومت نظامی شد ديگر تفاوت 

 .موافق و مخالف در بين نيست
ً هر کس بر ماهم خودمان وکيل بوديم (خالف قانون رفتار کرد  احتياطا

جلوگيری کردند و بعد از آنکه اخطار کردند اجتماعات متفّرق شوند ) ميدانستيم
 . البتّه بايد متفّرق شوند و ارباب جرايد هم بتکليف خودشان عمل کنند

 . آمديم سرمسئله استيضاح استيضاح شد
ه آقايان اقلّيت هر روز استيضاح بنده داخل نمی شوم در موضوع مذاکراتی ک

و در . ميکردند حتّی پريروز آقای حائری زاده در ضمن صحبتشان اظهار کردند
عنواناتی وکيل مصون و آزاد است در . هر موقع خارج از نزاکت چه کردند

اظهار عقايد ولی بدبختانه در مملکت ما هر چيزی يک معنای خاصی دارد 
ظهار عقيده تصّور ميکنند آزادند در تهمت و افتراء وقتی گفتند مردم آزادند در ا

و فحاّشی وکيل آزاد است در عدم نزاکت؟ آزاد است در اينکه هر چه دلش 
 ميخواهد بگويد؟

خير يک نظامنامۀ داخلی هست قانونی هست من باندازه  ای آزادم که به آزادی 
ت که من ديگری صدمه نزنم واّال اين خودپرستی و آخرين درجه استبداد اس
 .هرچه دلم ميخواهد بگويم آن وقت هم بگويم آزادم و از تعّرض مصونم

و حاال بنده داخل نمی شوم که يکی يکی بشمارم که در اين موقع از طرف 
 …وکالی اقلّيت چه عدم نزاکت هائی در ضمن مذاکرات در مجلس اظهار شد 

 . بفرمائيد چه عيب دارد -ملک الشعراء
نده شنيده ام و حاال نمی خواهم آن عبارت خارج از نزاکت چون ب -سليمان ميرزا

اگر ميخواهيد حرف  -سليمان ميرزا. ملک الشعراء بنده تکذيب ميکنم.. را بگويم
بزنيد اجازه بخواهيد و الحمدهللا خيلی هم فصيح و بليغ می توانيد صحبت کنيد و 

کرات را می مطالب را هم خوب ميتوانيد جلوه بدهيد و شنوندگان هم همه مذا
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شنوند ماهم که وکيل اين دوره و تازه نيستيم چندين دوره وکيل بوديم پس الاقل 
اين اصل را که يکی حرف ميزند قبول بفرمائيد تا حرفش تمام بشود رعايت کنيم 
مالحظه فرموديد شما وقتی که نطق ميفرموديد ماها مثل مجسمه گوش کرديم 

داشته باشيد که بنده عرايض خودم را بکنم سرکار هم حقّاً الاقل اين قدر حوصله 
نظاماتمان اينست . دفتر سفيد جلوتان است يادداشت کنيد وبعد جواب بفرمائيد

انشاءهللا که فراموش نخواهيد فرمود بعد آمديم سرمسئلۀ استيضاح و قسمتی که 
 .از صبح راجع بعدم مصونيت وکالء مذاکره فرموديد اين مسئله بر دو قسم است

جع بداخل مجلس است و يکی هم راجع بخارج مجلس در داخل مجلس و يکی را
حفظ و حراست همه بارئيس محترم مجلس است و اين مسئله در نظامنامۀ داخلی 
هم مطرح است و مجلس منطقه ايست که تمام انتظاماتش بعهدۀ آقای رئيس 
مجلس است و هر قضيّه که اتّفاق می افتد بايد بعرض ايشان رساند و شخص 
محترم ايشان هم که متّفق عليه همۀ ماها هستند البتّه مطابق ترتيب رسيدگی 
ميکنند و بوظيفۀ خودشان عمل مينمايند پس بنده وارد مذاکره در قسمت داخلی 
مجلس نميشوم ولی آنچه که امروز خودمان ديديم اين بود که آقای مدّرس خيلی 

بنده داخل اين . تند وچه شنيدندعصبانی بودند و ميدانيم بچه ترتيب آمدند و چه گف
قسمت نميشوم که ساير وکالی اقلّيت سوء استفاده کردند از اين که ديدند موقع 
استيضاح است و اکثريت می خواهد به سکوت بگذراند آن وقت چه توهينات و 
ناماليمات و عبارات غريب و عجيبی اظهار نمودند زيرا اآلن عرض کردم که 

ست و هر کس هر شکايتی دارد بايد خدمتشان عرض اين وظيفۀ رئيس مجلس ا
کند و ايشان هم البتّه بوظيفۀ خودعمل خواهند کرد و يک قسمت علّت اينکه 
امروز صبح مجلس تشکيل نشد برای اين بود که آقای رئيس مشغول تحقيقات 

 . اما آمديم سر مسئلۀ خارج از مجلس. همين قضايا بودند و علّت ديگری نداشت
خارج مجلس حفظ و مصونيت همه با دولت است و دولت هم بايد کامالً البته در 

همه را حفظ و حراست نمايد چنانچه به وظيفۀ خودش هم عمل کرده است در 
اين مسئله هيج اقلّيت و اکثريتی درکار نيست اگرنسبت بآقای مدّرس و کازرونی 

ّسف است و حائری زاده آن حرکاتی که فرمودند صورت گرفته البتّه جای تأ
 . زيرا همۀ ماها وکيليم

 . اّما يک عبارتی سرکار فرموديد که من حق دارم در اينجا گله کنم
يکی . وکالی حّساس. فرموديد وکالی حساّس مثل اينکه وکال را دو قسمت کرديد

هم مفهوم مخالفش البتّه گمال ميکنم همچو مقصودی نداشتيد ولی ظاهر عبارت 
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. عرض ميکنم وکال و مردم و اهل ايران همه حّساسنداينطوربود درهر حال بنده 
و همۀ ماها از اين اتّفاقی که نسبت بسه نفر از وکال درخارج رخ داده متأّسفيم و 
دولت هم البتّه جبران خواهد کرد و هيچ محّل اختالف نيست که وقتی يک ترتيب 

هد اين قضيّه دولت بايد جبران کند وخود سرکار بهتر شا.خالف قانون اتّفاق افتاد
هستيد چنانچه فرموديددراطاق اقلّيت يک قسمت را رئيس محترم دولت شخصاً 
جلوگيری کردند درصورتی که حسب الوظيفه آقای رئيس بايد جلوگيری کنند و 
چون ايشان تشريف نداشته اند رئيس دولت جلوگيری کرده اند مقصود اين است 

د که در داخل مجلس هم امنيت که بدانيد رئيس دولت تا اين درجه دقيق هستن
بوکال ميدهندوبديهی است دراين موضوع هم تمام جدّيت خودشان را بکارخواهند 
برد وهيچ تفاوتی نميگذارند بهرکس اعّم ازوکيل يا غيروکيل درکوچه يک 
صدمه بزنند و بی احترامی بکنند يک مجرائی دارد که از آن مجرا رسيدگی 

 . که طرف وکيل هم باشد واحقاق حق خواهد شدعلی الخصوص
باقی می ماند يک قسمت . پس در اين قسمت گمان ميکنم هيچ اشکالی باقی نيست

و آن اين است که از مجلس سؤال فرمودند که با اين ترتيبات تکليفشان  -ديگر
وکيل از ) اگر بنده فراموش نکرده باشم(چيست؟ هر چند مطابق نظامنامۀ داخلی 

چه رسد بآنکه از تمام وکالء و . نه حّق استيضاح وکيل نه حّق سؤال دارد و
 .جامعۀ مجلس سؤال بشود

و گمان می . اّما اين سؤال ايشان را بنده به آن معنای سؤال مجلسی معنا نمی کنم
 . کنم خود آقای ملک هم به آن معنی نفرمودند

. در هر حال تکليف مجلس به موجب نظامنامۀ داخلی و قانون اساسی معيّن است
. اليی که استيضاح کرده اند يک مطالبی نوشته اند و توضيحاتی ميخواهندوک

سؤال خواهند نمود و جواب هم  -آنها البتّه مطالب خودشان را بطور استيضاح
بعرضشان خواهد رسيد باآلخره مطابق آن ترتيبی که درنظامنامۀ داخلی و قانون 

نفر از وکال يک  اساسی مطرح است عمل خواهد شد و اينکه در خارج بدو سه
توهينی شده البتّه مطابق ترتيب جبران خواهد شد ولی آن چيز ديگری است و 
تکليف اين سئوال اخيرشان هم که از مجلس فرمودند مطابق نظامنامه معلوم 

 . ديگر بسته بنظر آقايان است. است
ايشان يک مقّدمه ای برای استيضاح خودشان قرار دادند ولی هنوز داخل  - رئيس

 .تيضاح نشده انداس
مقصود بنده استيضاح نيست حتّی بعد از مذاکرۀ شاهزاده سليمان  -ملک الشعراء
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 .ميرزا هم نميخواستم صحبتی بکنم زيرا مأموريت ندارم
به بنده امر شد شرح اين وضعيتی که رخ داده بود بعرض مجلس برسانم و 

صبح تا بعد از قضايائی که بر خالف انتظام و نصوص قوانين اساسی امروز از 
ظهر اتّفاق افتاده و عدم مصونيت وکال در اينجا بسمع مبارک آقايان برسانم و 

 بگويم که با اين ترتيب آيا تکليف يک عّده وکيل چيست؟ 
حضرت واال از يونان از اين طرف و آن طرف صحبت کردند و هيچ راجع 

 . بسؤال بنده نبود
معلوم نشده نبايد بيک افق غير  قضيّۀ وضعيات شهر تا وقتی که در يک محکمه

 .نامعلومی حمله کرد آن وقت ما هم حق داريم حمله کنيم
 شما يکی حمله ميکنيد؟

آن يک موضوع . اعتراضی نکردم. بنده راجع به حکومت نظامی حرفی نزدم
ديگری است که اگر در استيضاح اعتراضی ميشد حضرت واال ميبايستی جواب 

 . داده باشند
سئوال استيضاحی نکردم بنده فقط پرسيدم که باين وضعيات بنده از مجلس 

اگر ميتواند . مجلس ميتواند مصونيت يک عّده نماينده را قبول کند يا نميتواند
قبول کند بيايند استيضاح کنند و اگر نميتواند بروند خانه هايشان به نشينند و 

 .غير از اين عرضی ندارم خوب است تکليف را معيّن کنند
در واقع اين مسئله مسکوت گذاشتن استيضاح برای يک موقع غير  - رئيس
 .معيّنی

 .خير آقا حاضرند -ملک الشعراء
 آقای حاج عّزالممالک - رئيس

 )اجازه(
مطابق سابقه که در مجلس بود اگر خاطر مبارک باشد آقای  - حاج عّزالممالک

کرده و نيّرالسلطان از دولت وقت آنزمان که آقای سپهساالر بوده استيضاح 
 . خواستند مسکوت بگذارند

بنده خاطر دارم که آقای رئيس فرمودند يا بايد امروز استيضاح کنيد يا بايد پس 
 .بگيرند

يا استيضاح کنندگان بيابند و سؤاالت . حاال هم تصّور ميکنم بايد همين طور باشد
 .خودشانرا بکنند و جواب بشنوند و قضاوت آن هم بامجلس است يا پس بگيرند

 خوب بنده ميروم همين را جواب عرض ميکنم -ملک الشعراء
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 آقای آقاسيد يعقوب - رئيس
 )اجازه(
 ) آقای ملک الشعراء برای خروج از مجلس براه افتادند(

 . …بنده هم می خواستم عرض کنم مطابق نظامنامه بايد  -آقا سيد يعقوب
 جواب بياورند  - آقا بنشينيد - رهنما

 )صدای زنگ(
 )شعراء از وسط مجلس عودت نمودندآقای ملک ال(

 . اجازه گرفته ام مطالب خود را بايد بگويم -آقا سيد يعقوب
 ) صدای زنگ(

 .آقای ملک الشعراء تشريف ببريد - رئيس
بنده صبر ميکنم تا آقايان فرمايشات خودشانرا بفرمايند و جواب  - ملک الشعراء

 . ببرم که در غياب مذاکراتی نشده باشد
مراجعت ممکن است آقای آقاسيد يعقوب اظهارات خودشان را  بعداز - رئيس

 . بفرمايند
 )آقای ملک الشعراء خارج شدند(

چون می بينم بعضی از آقايان تشريف ميبرند بيرون پيشنهاد ميکنم ده  - رئيس
 .دقيقه تنفّس شود تا بعد از تنفّس تکليف قطعی معيّن شود

 )صحيح است -جمعی از نمايندگان(
 )ع جلسه برای تنفّس تعطيل و پس از نيم ساعت مجدّداً تشکيل گرديددر اين موق

 آقای ملک الشعراء - رئيس
 ) اجازه(

بياناتی که در مجلس محترم در جواب اظهارات اينجانب شد  -ملک الشعراء
بعرض نمايندگان اقلّيت رساندم ومتأّسفم از اينکه دو دفعه حضور آقايان عرض 

جا شد بهچوجه نميتواند نمايندگان اقلّيت را در کنم که اين اظهاراتی که اين
مصونيت و امنيت آنها يعنی امنيت فکری و امنيت شخصی آنها را اقناع کند و 

 . باألخره امر و اشارۀ آقايان را بعرض مجلس ميرسانم
آقايان اظهارميکنندوتا وضعيات به حال حاضر است وتا موقعی که حقوق مجلس 

اسی محفوظ نيست ما استيضاح خودمان را مسکوت و مجلسيان بموجب قانون اس
 . ميگذاريم و مستردنميداريم ودر عين حال در مجلس هم حاضر نميشويم

 )در اين موقع از مجلس خارج شدند(
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آقايانی که خواسته بودند استيضاح کنند بالفعل هيچکدام حاضر نيستند  - رئيس
ه آقايان نميخواهند واز بيانات آقای ملک الشعراء بنده اينطور می فهمم ک

 .استيضاح کنند پس در اينصورت ديگر موضوع برای مذاکرات باقی نميماند
ولی اين برای دولت کافی نيست دولت حقيقة برای حفظ اصول  -رئيس الوزراء

قانون آلت شده است و البتّه يک مملکتی که ميخواهد زندگی کند با اين طريق 
کنند يا نمی خواهند ولی برای دولت ممکن نيست آقايان ميخواهند استيضاح ب

 .تکليف الزم است
اگر اقلّيت هر روز بيک عنوانی اسباب زحمت دولت را فراهم کند برای دولت 

 پيشرفت ندارد
ورقۀ استيضاح دادند ) درست در نظرم نيست(چهارده نفر يا هفت نفر از اقلّيت (

مت خودش و ولی دولت متّکی باکثريت است اگر اکثريت دارد برود عقب خد
 .اگر هم ندارد تکليف خودش را بفهمد بهرحال دولت رأی اعتماد ميخواهد

آقای رئيس الوزراء ميفرمايند که در اين موقع بايد تکليف دولت معين  - رئيس
 . شود و رأی آقايان وکالء نسبت بدولت بايد معلوم شود

 )صحيح است -جمعی از نمايندگان(
 . آقای سردار معّظم - رئيس

 )هاجاز(
تصّور ميکنم نمايندگانی که اينجا هستند همه جزو اکثريت دولت  -سردار معظم

هستند و نظر باينکه از شخص رئيس الوزراء استيضاح شده بود تمام حّضاری 
که اينجا نشسته اند به شخص رئيس الوزراء اعتماد دارند و اگر اعتماد نميداشتند 

اينجا حاضرند به شخص در مجلس حاضر نميشدند پس تمام اشخاصيکه در 
 . رئيس الوزراء اعتماد دارند

 . آقای رهنما - رئيس
 ) اجازه(

بعد از اينکه افراد محترم اقلّيت اکثريت دولت را ترديد کردند استيضاح  - رهنما
کردند و روشن شد که دولت اکثريت دارد ولی بنده معتقدم که اين کافی نيست 

ی دولت رأی اعتماد گرفته شود زيرا حاال که اينطور است بنده معتقدم که برا
 . آقايان اقلّيت هنوز مدعی هستند که استيضاح خودشان به قّوت خودش باقی است

 )جمعی گفتند باقی نيست(
 .و اگر آقايان موافقت کنند رأی اعتماد باورقه گرفته شود
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 . آقای سليمان ميرزا - رئيس
 ) اجازه(

اقی باشد که وقت مجلس تلف شود گمان نميکنم ديگر موضوعی ب -سليمان ميرزا
مطابق نظامنامه بايد استيضاح کننده بيايد و دالئل استيضاح خودش را بيان کند 
اينکه آقايان دو اطاق درست کرده اند وزير مختار وسفيرو مدّعی العموم و تمام 
اينها را خواستند بمانشان بدهند ميروند و برای ما پيغام مياورند و پيغام ميبرند 

ر حال ما کار نداريم ولی چيزی که حاال هست که رئيس محترم دولت در ه
تقاضای رأی اعتماد دارند و البتّه همان طور که آقای سردار معّظم فرمودند اگر 
اشخاصی که اينجا نشسته رأی اعتماد به دولت ندادند بايستی در آن اطاق به 

صورت برای اينکه نشينند و يا ميرفتند در آنجا و اينجا نمی نشستند در هر 
صورت رسميّت پيدا کند هيج اشکالی ندارد و تقاضای ايشان هم قانونی است ما 
هم ورقه های سفيد خود را حاضر کرده ايم تقديم ميکنيم بيش از پنج ثانيه هم 

 . وقت الزم ندارد
آقای طهرانی پيشنهاد کرده اند که رسماً رأی اعتماد گرفته شود ولی بايد  - رئيس

 .ر طبق نظامنامه بنويسند تا رأی بگيريمعبارات ب
 . موقع مذاکرۀ جناب عالی نيست -رئيس. اجازه ميفرمائيد - سردار معّظم
 .در اين پيشنهاد عرضی دارم - سردار معّظم

 .بفرمائيد - رئيس
بعقيدۀ بنده در اصل مطلب مخالفی نيست ولی باز هم بعقيده بنده  -سردار معّظم

ه نماينده حّق پيشنهاد رأی گرفتن ندارد و چون در تعقيب استيضاح توافق نشد
استيضاحی نشده است گمان ميکنم موضوعی برای اين پيشنهاد باقی نباشد و اين 
حق تصّور ميکنم حّق مختّص رئيس دولت است زيرا رئيس دولت هميشه حق 
دارد از مجلس تقاضای رأی اعتماد بکند پس هيچ يک از نمايندگان حّق پيشنهاد 

اد ندارند و اين همشه حّق مشروع رئيس دولت است که بگويد رأی اعتم
ميخواهم بدانم در مجلس اکثريت دارم يا خير اين منطقی نيست که نماينده 

استيضاحی بنا بود بشود بعد از بين رفت . پيشنهاد کند رأی اعتماد گرفته شود
تند بکنند خود کسانيکه ميخواستند استيضاح کنند بهر علّتی از علل که بود نخواس

 .کسی را هم نميشود مجبور کرد که بيا استيضاح کن 
 .دلش نخواست از اين حق استفاده کند

ً اگر رئيس دولت تقاضای رای  بسيار خوب تکليف مجلس چيست؟ مجلس حقّا
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اعتماد نميکرد حقّش اين بود که وارد دستور شود يا جلسۀ امروز را ختم کند و 
ه استيضاح از بين رفته باشد با اين تفاصيل باز دستور جلسۀ آتيه را معيّن کند ک

تکرار ميکنم که اگر رئيس دولت تقاضای رأی اعتماد کند مجلس ميتواند رأی 
هيچ مانعی  بدهد و چون تمام ماها که رأی اعتماد داريم بشخص رئيس الوزراء 

 ندارد که حاال رأی خودمان را بدهيم
آقا . اثر پيشنهاد يک نفر نماينده باشد و رأی هم ميدهيم ولی اين تقاضا نميشود در

 .شيخ دمحمعلی تهرانی بنده پيشنهاد خودم را مسترد داشتم
اجازه ميفرمائيد  -سردار معظم. ازروی چه عبارتی ميخواهيدرأی بگيريد - رئيس

 .عرض کنم
 . سه طور ميتوانيد رأی بگيريد - رئيس

در قضيۀ  آن درمورد استيضاح است در نظامنامۀ داخلی -سردار معظم
استيضاح سه طور رأی قائل شده رأی ساکت و رأی منفی و رأی مثبت ولی اگر 
استيضاحی نشده باشد نميشود متوّسل بشقوقی که نظامنامه برای استيضاح معيّن 
کرده شد چنانچه درساير جاها هم معمول است فرض بفرمائيد دولت يک 

تی که اتّخاذ کرده مورد سياستی اتّخاذ کرده برای اطمينان از اينکه آن سياس
 تصديق مقنّن ويا پارلمان هست يا نه؟

بدون هيچ استيضاحی ميتواند خودش تقاضای رأی اعتماد کند پس بنابراين 
فرمول های سه گانه که در نظامنامه معيّن شده مربوط بموارد استيضاح است و 

اح به بنده باز هم تکرار ميکنم چون استيضاحی نشده که اين فرمولهای استيض
 .موقع عمل آيد

بنابراين اگر رئيس دولت تقاضای رأی اعتماد نميکرد مجلس بايد صحبت را ختم 
ميکرد و وارد دستورعادی ميشد اّما چون رئيس دولت تقاضای رأی اعتماد 
کرده بايد بر حسب تقاضای رئيس دولت تقاضای نمايندگانی که نسبت به رئيس 

 .د ورقه های سفيد خودشان را بدهندالوزراء رأی اعتماد دارند و موافقن
چون غير از اين موارد سه گانه چيزی ديگر در نظامنامه نيست پس بايد  - رئيس

 . آقايان يک عبارتی بنويسند تا بنده از روی آن عبارت رأی بگيرم
 . خوب دولت بنويسد - سردار معّظم

قرمز هر . يدرأی اعتماد با هر چه می خواهيد بگيريد با سياه سف -رئيس الوزراء
 .چه ميخواهيد بگيريد تقاضای ما معيّن شدن تکليف ما است

. رأی می گيريم هر چند که مطابق نظامنامه نيست ولی سابقه هم بشود - رئيس
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رأی ميگيريم نسبت به هيئت . آقای سردار معّظم بايد اين مسائل را بهتر بدانند
 .…دولت

 . مبنده سئوالی دار - دمحم هاشم ميرزا شيخ الرئيس
 چه ميفرمائيد؟  - رئيس

مقصود بنده اين بود که اين رأی راجع به شخص رئيس الوزراء  - شيخ الرئيس
 . است يا هيئت دولت

 .عرض کردم بنويسيد بدهيد به بنده تا رأی بگيريم - رئيس
رأی ميگيريم نسبت به آقای رئيس الوزراء و هيئت دولت آقايانيکه اعتماد دارند 

 . قيام فرمايند
 ) باتّفاق قيام نمودند -ان نمايندگانآقاي(

 .باتّفاق رأی داده شد -بعضی از نمايندگان
 جلسه را اگر تصويب ميفرمائيد ختم کنيم؟ . اتّفاق است - رئيس

 ) صحيح است -نمايندگان(
 . جلسۀ آتيه روز پنجشنبه دستور راپورت کميسيون نفت - رئيس

 ) مجلس يک ساعت و نيم از شب گذشته ختم شد(
 . م شهاب معّظم السلطان -منشی
 مجلس شورای ملّی  - رئيس

  )  ٣( موتمن الملک 
 
  :عبدهللا مستوفی در بارۀ استيضاح  حکومت رضا خان می گويد  ◀ 

سردارسپه، چون درمجلس اکثريت داشت، ازحمايت مجلس مطمئن، ولی موادّ « 
قايع زيرا درضمن اين سه ماه استيضاح نامه، و. استيضاح خيلی  کمرشکن بود

جمهوری خواهی ، و کتک کاری افراد درفضای بهارستان، وجرح وضرب 
وقتل، وهمچنين حادثۀ ماژورايميری، وازهمه بدتر، موضوع خزانۀ ماکو، 
وتعدّيات نظاميان وحبس وتبعيد بيگناهان، ، همه دايره ريزمی شد، واکثرآنها 

يد، البتّه مطرح قابل دفاع هم نبود، وسردارسپه، که تهيۀ سلطنت برای خود می د
شدن اين مطالب را درمجلس شورايملّی،  و مذاکره  درآن را ولو اينکه منتهی به 

باالختصاص اين . رأی اعتماد هم می گشت، برای حيثيت خود مضرمی دانست 
استيضاح هم ازطرف اقلّيت دلسوخته ای بعمل می آمد، که مدّرس با شهامت که 

نمی گذاشت ليدر آن و نّطاقی مثل ملک با کمال نزاکت دندان روی هيچ حرفی 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٢٢                                                                             ٩    ا

  

  

  

الشعراء ، ناطق  آن و نکته سنج پرمغزی گوی ساده ای مثل حائری زادۀ  يزدی 
 .عضوآن بودند

برای اکثريت هم، دفاع ازمواد موضوع استيضاح کارمشکلی بود، گذشته  
ازاينکه بعضی ازآنها را،  مانند وقايع  جمهوری خواهی چيزهائی بود که افراد 

ريت هم با سردارسپه همدستی کرده بودند،  باقی موضوعات هم، وقايع ثابت اکث
غير قابل انکاری بشمارمی آمد که برفرض پس از مطرح  شدن،  رأی  اعتماد 

آن .  هم بکابينه می دادند، بخورد دادن و تحليالندن آنها به ملّت کارآسانی نبود
روز وانمود کرده وعلناً  روزها هم مثل  امروز نبود، که روز را شب و شب را
بيشرمی هم هنوزبه پايۀ . برضدّ ملّت بتوانند قيام  کنند و راست راست راه بروند

 . بنابراين، اکثريت هم مايل نبود که استيضاح واقع شود. امروزنرسيده بود
فرمايشات آقای انواروسيد تديّن برای مرعوب کردن مدّرس و درحقيقت  

پس هم دولت وهم . که ازاين پيش آمد کرده اندجلوگيری پيشرسی بوده است، 
اکثريت، اگرچه ازراه ناچاری ظاهراً  به استيضاح  تن درداده بودند، ولی باطناً 
بيکار ننشسته و سعی داشتند بهر وسيله ای که ممکن باشد، دست و پائی  زده 

 بهمين جهت روزنامه های مزدورآنها ياوه  گوئی. واز وقوع  آن جلوگيری کنند 
  .زياد می کردند

وکالی اکثريت هوچی های خود را ، تحت امرسرهوچيها، . اسد رسيد ١٧روز 
به صحن بهارستان  فرستادند، که برای هرگونه هو وجنجال  و راه  انداختن 

البتّه نظميه هم، عدّه ای ماجراجو .  حاضرباشند» مرده با دزنده باد « صدای 
د  لزوم کمک به آنها  برسانند و اين قّوه درميان آنها جا داده بود، که در موار
. سردارسپه با افراد کابينۀ خود وارد شد. منتظر ورود استيضاح کنندگان گشتند

وکالی اکثريت هم همگی آمده . تحويل اودادند» زنده باد« هوچيها مقداری 
وکالی اقلّيت هم، يکی يکی  ميرسيدند وباطاق فراکسيون خود رفته ، . بودند

  .ّرس  بودندمنتظر مد
و بعد ازابتالی به حصبه ضعف مزاج پيدا کرده  ١٣٠٠مدّرس، از پائيز  سال  

گرفتاريهای سياسی و نداشتن زن و پرستار، موقعی که به ا صالح مزاج . بود
اگردرنطق های اين دوسالۀ اخيراو . خود بپردازد برای او، باقی نمی گذاشت

ريبون هم، گاهی اظهارکسالت دقّت شود، درضمن سخنرانيهای خود، ازپشت ت
بهرحال، دراين روزهم، بواسطۀ نُکس مزاج قدری ديرترازسايررفقای . می کند

جمعی، که قبالً . خود وارد  بهارستان شد، ورود اوتمام انظاررا متوّجه اوکرد
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عدّه ای بی . به سمت اوهجوم آورند» مرده باد مدّرس« دستورداشتند، با فرياد 
. ورمدّرس  را گرفته وبين او و ماجرا جويان حايل شدندطرف، بصرافت طبع، د

»  مرده باد مدّرس « ولی هوچی ها اکثريت و مزدوران نظميه، بازهم ازگفتن 
. که پشت سرهم تکرارمی کردند ، دست بر نداشتند.  به سمت  او هجوم آوردند

مرده «همينکه مدّرس جلو سرسرای مجلس  رسيد، اين بار، دسته جمعی جملۀ
چرا اينقدربرضررخود : مدّرس برگشته به آنها گفت. را تکرار کردند»دمدّرسبا

  .اسرارداريد؟ اگر مدّرس بميرد، ديگرکسی به شما پول نخواهد داد
درحالی که ازپله ها می رفت، ماجرايان ازدم سرسرا يکبارديگربطوراجتماع،  

بود، رو به مدّرس که وسط پلّه ها رسيده . کشيدند» مرده باد مدّرس« فرياد 
و خود را به اطاق  »  !مرده باد سردارسپه ! زنده باد مدّرس« جمعيت کرده گفت

  .فراکسيون  اقلّيت رساند
مزدوران، که می خواستند حّق نعمت  را اداء کرده  و فداکاری خود  را به 

» مرده باد مدّرس«  سردارسپه که درداخلۀ عمارت بود، فهمانده باشند، بازجملۀ 
مدّرس سرازپنجرۀ اطاق . ای بلند، ازصحن بهارستان ، تکرارکردندرا با صد

»  زنده باد مدّرس، مرده باد سردار  سپه« خود بيرون کرده ، اوهم دو جملۀ 
عدّه ا ی از وکالی  اکثريت ، که  در فراکسيون  جمع  شده  . خود را جواب  گفت

ی از آنها  به سمت بودند، مدّرس را بباد خشونت و حرفهای ناروا گرفتند و بعض
من ازکسی نشنيده ام، ولی برحسب طبيعت  يقين  دارم يکی از . او حمله بردند

آنها که در اين بيمزگی ازهمه بيشترافراط  می کرده است سيد يعقوب انواربوده 
  .است

يکی ازبادنجان دور قاب چينها، برای اظهارفدويت، خبر مرده  باد گوئی مدّرس 
سرادرسپه سخت . رساندرا به او، به سمع سردارسپه  وحمله و بدگوئی رفقا 

دو حريف سينه به سينه مصادف . ازجا دررفته بجانب اطاق مدربس شتافت
اگراشارات  آقای محمود  خان انصاری در کار وارد  نمی شد، حتماً در . شدند

اين برخورد ، اتّفاق ناگواری می افتاد ، که ضررش برای سردار سپه بيشتر 
جمله  سردارسپه ، که جلوگيری انصاری او را متوّجه کرده بود، فقط با بال. بود

خود را  » شما را از بين خواهم برد. شما محکوم به اعدام هستيد «  جملۀ 
  .تسکين  داد و خشم خود را فرو  برد

« اين عادت عموم نظاميان آندوره بود ، که هرجا معاملۀ به مثل می ديدند جملۀ 
. را که  اکثر بسياربيمورد هم بود، برزبان ميراندند» ام هستيدشما محکوم به اعد
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،  برای کدام جرم؟ و بحکم  کدام محکمه؟ معلوم نبود ولی !محکوم؟ آنهم به اعدام
سرکارافسربدون اينکه بفهمد چه می گويد و اندازه ای برای قلمبه  گوئی خود 

  .  قائل شود، اينجمله را برزبان ميراند
ره و ردّ و بدل شدن حرفهای ناروا و توهين آميز، ميان  يک نزاع لفظی ومشاج

سردارسپه . وزير ويک وکيل ، در داخلۀ مجلس قابل شکايت برئيس مجلس است
همين کاررا کردوهيئت رئيسه، البتّه بايد تحقيقات مقدّماتی، دراين واقع را 

ی وقت تحقيقات ازشهود و چگونگی وقوع مشاجره ، مدّت. برهرکاری مقدّم دارند
  .ظهرشد و موقع مجلس علنی گذشت و استيضاح به عصر موکول گشت.  گرفت

قبالً قراربوده است که وقتی استيضاح کنندگان، بعد ازاستيضاح، بمنزل های 
خود برمی گردند، طرف  بی مهری ملّت واقع شوند، که تالفی حرفهای زننده 

ه و طرفداران ملّت، ای که ناگزيردرضمن مذاکرات استيضاحی  زده اند، در آمد
اما نايب چلوئی  بدبخت، که مأمور . ازرئيس الوزرای محبوب، ظاهرشده باشد

اجرای اين کتک کاری  و توهين بود، خبر نداشت که استيضاح به عصر موکول 
  .شده است و تير از شصت رفته، ناگزير به هدف می رسيد

رونی ازمجلس  خارج بنابراين،همينکه مدّرس و حائری زاده وميرزاعلی کاز    
شدند، که برای نهار، بمنزلها بروند وازجلومسجد سپهساالرگذشته، به سمت 
کوچۀ پشت مسجد پيچيده و ازجلو کاروانسرای وقفی مسجد رد شدند، ناگهان  

نايب چلوی، که رئيس . گرفتار تعّرض و حملۀ اين مزدوران نظميه گشتند
کبرکازرونی چماقی دريافت کرد، ميرزا علی ا. جمعيت بود، سيلی به مدّرس زد

برای حائری زاده هم،  چماقی حواله شد،  که  اگر . که تا چند روز بستری بود
بداخلۀ خانۀ خانم مظاهرپناه نبرده  بود، او هم بستری می شد، ولی در نتيجه ، 

از صدای هياهو، کاروانسرادار و حمالهای . عمامه از سرش افتاد وبه يغما رفت
قفی  مسجد، که به مناسبت توليت مدّرس همه ازمريدان او بودند، کاروانسرای و

مهاجمين هم همينکه هوا را پس  .  بيرون ريخته، کسبۀ خيابان هم جمع شدند
  .ديدند، فرار کردندو حاميان  آقايان را به خانه ها رساندند

ميدانيم رياست نظميه، بعد از . اين حسن خدمتها را نظميه بجا می آورد 
ل نصيب سرکارسرهنگ دمحم خان آن روز وتيمسارسرتيب محّمد درگاهی  وستداه

اين آقايان سرتيپ که اسم درگاهی راهم  بعنف و تشر رفتن  به . امروز، شده بود
آقای دبستانی نمايندۀ  کرمان بخود تخصيص داده است، همانست که در کودکی، 

برای رفقای هنگاميکه درمدرسۀ علميه درس می خوانده، درسرهرکار پوچی 
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خود چاقومی کشيده و بهمين  جهت، در مدرسه به دمحم چاقو ملقب  شده بود و 
. بعدها هم، ماجراجوئی او باسرلشکرضرغامی، موجب خانه نشينی اوگشته است

اين سرکار، يا تيمسار دررياست نظميۀ خود، دراين شهر از ايندسته  گلها  زياد 
  .سرها، برای صاحب کار خيلی برده استبه آب داده وبجای  کاله، از اين قبيل 

گرفتاری محمود بيچاره، بجای اصغرقاتل بروجردی ، يکی ازهزارفقره فجايع 
انتصاب  اين شخص ماجراجوی بی پروا ، که  در کارهای  او .  عمليات اوست

ابداً وجدان و انصاف  راهی نداشته است، بعقيدۀ  من يکی  از گناهان  نبخشيدنی  
  .ت، که  نام  بلند رضا شاه پهلوی را کوچک می کندسردار سپه اس

باری، عصربه ساعت مقّرر، مجلس برای استيضاح منعقد  شد،  وزراء  و وکال 
مؤتمن الملک رئيس مجلس بذيل ورقۀ استيضاح . هر يک برجای خودقرارگفتند

نظر افکنده،  علی المعمول، اسم اولی و دومی و سومی و چهارمی و پنجمی  
به اسم ملک الشعرا رسيده آقای . همه غايب بودند. بعد از ديگری خواندرا، يکی 

بهار ازجا  برخاست و بعد از تشريح واقعات قبلی، که  موجب استيضاح شده و  
واقعات بعد ازظهر پشت  واوضاع امروز صبح بهارستان درداخلۀ مجلس، 

جلس استفسار رفقای من درآن اطاق نشسته ، مرا فرستاده اند از م: مسجد ، گفت
کنم  که بااين  وضع، برای ما چه تأمينی درکار است که بتوانيم  مطالب  خود را 

  بگوئيم؟
سليمان ميرزا، که از هول حليم توی ديک افتاده و تصّور می کرد، که استيضاح 
بهمين چند کلمه سرش هم آمده، برخاست و بيانات ملک الشعراء را به پنج 

های خارج ازموضوع وسفسطه های معمولی   قسمت کرد وهريک را به جمله
ولی در حقيقت هيچيک  آنها جواب  ملک . خود،  به حساب خودش  جواب  داد

ملک الشعراء گفته بود، در داخلۀ مجلس به مدّرس توهين شده، . الشعراء نبود
ملک الشعراء  . اين آقا جواب می گفت  نظم داخلی مجلس با رئيس مجلس  است

ون با چوب و چماق بما حمله کرده،  دست کازرونی را شکسته گفته بود،در بير
اند،  اين آقا می گفت، جلوگيری آن با دولت است و هيچ نمی خواست خودش را 
آشنا کند،  که جمعيت  صبحی را خود  ايشان و دولت ، برای  توهين و مرعوب  

کاری  کردن مدّرس، برانگيخته وچماق لوهای بعداز ظهر را هم  دولت به کتک
 واداشته است وچون  سليمان ميرزا به تصّور اينکه  استيضاح بهمين مختصر

  .رأی  با آقايان است: برگذارشده است، درآخرنطق خود افزوده بود
 رئيس مجلس برای توضيح گفت اين يک مقدّمه ايست، که ايشان، ملک الشعراء 
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  .اندهنوز وارد  استيضاح  نشده . ، برای استيضاح  خود قراردادند
سپس،ملک الشعرا برخاست،وبعد ازردّ پرچانگی های سليمان ميرزا، بطورکلّی  

فقط  گفتم با اين وضع  ما امنيت  نداريم، و پرسيدم  . گفت من استيضاحی  نگردم
آيا می توانيد مصونيت ماراقبول  کنيد؟ اگر می توانيد، بيائيم  حرفهای  خودمان 

  !را بزنيم  واّال برويم خانه هامان
چند نفر، ازجمله سيد يعقوب که می . دراينجا بازخلط مبحث به ميان می آيد 

خواست  دربادنجان دورقاب چينی ازسليمان ميرزا عقب نيفتد، مطالب  بی 
  .موضوعی  پيش آورد، و باالخره رئيس، به تنفّس  خاتمه به اين پرچانگی داد

مذاکرات مجلس  را   در جلسۀ  بعد از تنفّس جناب آقای بهار گفت، من  برفقا
آنها می گويند، با وضعيت حاضر، ماتأمين نداريم، و استيضاح خود را : گفتم

  .مسکوت می گذاريم، و  از مجلس  خارج  شد
باالخره سردارسپه تقاضای رأی اعتمادکرد، و باالتفاق . بازهم پرچانگی زياد شد
  !رأی اعتماد  به او دادند

ارم ، معلوم  نمی شود، که وجيه الملّه ازصورت  مجلسی که من تحت  نظر د 
ها، مانند مشير الدوله و مستوفی الممالک و تقی زاده  و دکتر مصدق  و حسين 

عال هم دراين جلسه حاضر بوده اند يا نه؟ ولی درهر حال، رأی اعتماد به اتّفاق  
  !آراء بوده است

، چه  در معهذا بعد از اين استيضاح مسکوت عنه، دررفتارعّمال سردار سپه
.  حاصل شد داخل وچه درخارج مجلس؛ نسبت به اقلّيت،فی الجمله تعديلی

آن يکنفرسوسياليست، ميرزا قاسم .سرادرسپه  هم درکابينه  اصالحی بعمل  آورد
خان صوراسرافيل، که کفيل وزارت داخله بود، و مستشارالدوله  و مدير الملک  

اديب السلطنه  و سردار اسعد و  و معاضد السلطنه  از هيئت  وزراء خارج ،  و
فروغی وزير ماليه ، . مشارالملک و سردارمعّظم ، تيمورتاش  وارد کابينه  شدند

و  مشارالملک بجای او وزير خارجه  شد، وسردارسپه هم،  بعد از چندی برای 
تمشيت کارهای لرستان سفری به آنجا کرده، مقدّمات برهم زدن  کميتۀ  قيام 

  )   ٤.( ساخت سعادت  را فراهم
با وجود رأی اعتمادی که به دولت داده شد، : ملک الشعراء بهار می نويسد 

اکثريت مجلس و رجال تازه ای که به حمايت سردارسپه  پيدا شده بودند ، مانند 
سردارمعّظم و برخی مثل مشارالملک و سرداراسعد  از اين پيشامد استفاده 

  .ندازندکردند، و موفّق شدند دولت سابق را بي
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توضيح آنکه دولت تا اين ساعت تحت نفوذ تقريبی سوسياليستها وحزب تجدّد 
بعد از استيضاح، ديپلوماتهای . بود، چه دو وزيراز سوسياليستها در کابينه بود

و داور و ديگران ) نصرت الدوله( وفيروز)سردارمعّظم (جديد مانند  تيمورتاش 
بودند و رشتۀ  ارتباط خود را با اقلّيت  که چندی بود بازيگران اکثريت جديد شده 

نيز قطع نکرده بودند، داخل  کارشده وموفّق شدند دولت را با توافق نظر سردار 
سپه به استعفا وادارند؛  لذا دولت روز بعد استعفا داد و دولت جديد به طريق زير 

  : معرفی گرديد
  رئيس الوزرا و وزير جنگ،: سردارسپه 

  اليه،وزير م: ذکاء الملک 
  وزير خارجه،: مشار الملک 

  وزير  پست و تلگراف،: وزيرداخله سردار اسعد : امير اقتدار
  وزير فوايد عاّمه،: سردارمعظم 
  وزيرعدليه،: اديب السلطنه
  )      ٥. ( کفيل وزارت معارف: مشارالدوله 

  
  
  

   :توضيحات و مآخذ 
چاپ   –م  ، نشر ناشرجلد سو  -»تاريخ بيست ساله ايران  «  حسين مّکی  - ١ 

    ١٢٥- ١٣٣صص      - ١٣٦٣ –سوم 
- جلد دّوم  » یاسيخ مختصر احزاب سيتار«ملك الشعرا بهار  یمحّمد تق - ٢
   ١٣٣ - ١٣٨صص   –     ١٣٦٣  -رير كبيام: ناشر  
  جلسه چهل و هشت»  دورۀ پنجم «مشروح مذاکرات  مجلس شورای ملّی  :     ٣ 
– ١٣٧٧  - چاپ چهارم  –جلد سّوم  –» ح زندگانی من شر«عبدهللا مستوفی  - ٤  
     ٦٢٦ -  ٦٣١انتشارات زّوار   صص   

 –  جلد دّوم  » یاسيخ مختصر احزاب سيتار«ملك الشعرا بهار  یمحّمد تق  -  ٥
    ١٤٤ص 
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  فصل چهاردهم 

      
    »  انگلستان، رضا خان وشيخ  خزعل و واقعۀ خوزستان «

  
. است که شيخ خزعل را انگليسها تسليم رضا خان کردنداين مهم در خورذکر    

ها می بايد انتخاب يسيانگل. رضا خان توان نظامی برای غلبه بر شيخ را نداشت
استقرار دولت شوراها در روسيه، کيفيت رابطه ميان اين دو قدرت . می کردند

ی بايد اين بار، انگلستان نياز به يک دولت مرکزی داشت و م. را تغيير داده بود
از ميان برداشتن شيخ خزعل و تحت .  مهره های محلّی خود را قربانی می کرد

ادارۀ دولت مرکزی درآمدن خوزستان، هم خاطر انگلستان را از امنيت اين 
منطقۀ نفت خيز آسوده می کرد و هم برای رضا خان اعتبار الزم برای غلبه بر 

،  برای تحقّق اين دو هدف،  اين شد که انگلستان. مخالفانش را فراهم می کرد
  .دست از حمايت خزعل کشيد

درايران يک دولت باثبات و قدرتمند «کرد که  منافع انگلستان ايجاب می     
مرکزی اّما دست نشانده پديد آورد که بتواند در برابر نفوذ روسيه و گسترش 

محافظت  های نفتی  های تجاری وحوزه  تبليغات کمونيستی مقاومت نمايد و از راه
های هم مرزبا بلوچستان افغانستان تأمين کند و  کرده و امنيت را دراستان

های نفتی خليج فارس و مرزهای   ژاندارم منافع انگليس درنقاط کليدی نظيرحوزه
  .و رضاخان نامزد امپراطوری برای تصدّی اين دولت بود. »هند و عراق باشد

رضا خان وشيخ  خزعل و واقعۀ  انگلستان،«اسناد و گزارشهائی  که در بخش  
در  اختيار خوانندگان ارجمند قرارمی گيرند، اين واقعيّت را بطور » خوزستان 

وزارت امورخارجۀ انگليس « ن به يدرگزارش های لور. روشن  بيان می کنند
  :    نيز، بطور روشن  آمده است که» 
ها يسيت انگلخواستند به دس ها میيسيرضاخان همان کاری را که انگل«  - ١

  ، » .ها خواهد کرديرانيانجام دهند، به دست ا
ران،تهران است يمناسبات ما با ا يیوسته به خاطرسپرد که مالک نهايد پيبا« - ٢
ران به طورکلّی ودردرازمدّت برای يکپارچگی تمامی امپراطوری اينکه يوا

  ،» .ژۀ مايوپروردگان  ک از دستيتراست تا تفّوق محلّی هر  ا مهميتانيمصالح بر
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پروردگان محلّی  مان را با دستيوندهايده است که پينک هنگام آن رسيا«   -  ٣
ً به معنی سلب دوست) رضاخان(ر جنگ يبانی از وزيم و پشتيشل کن  یهايقطعا

) خزعل(خ محّمره ين مورد آنها البتّه شيتر ن و مهميمحلّی ما است که دشوارتر
  ،». تاس
کند که  او اظهار نگرانی می. »تواند موهبتی برای ما باشد یرضاخان م«  - ٤
ابند ي یش موفّق نشود، دشمنان او در تهران فرصت مياگر رضاخان در کارها«

را  یسي، مقامات انگلیرضاخان پس از آمادگ«،». تا از کار برکنارش سازند
ت او در خطر يثيح. وب استز جنيآم تيات موفّقيسازد که آمادۀ عمل یمطمئن م
  .» د به جنوب برودياست و با

هم  بهتر از سرنوشت سر سپردگان  ١٣٢٠سرنوشت رضا خان در شهريور    
درجای خود، بطور . و وابستگان به قدرت سلطه گرخارجی نظيرخزعل ها نبود

  :مفّصل به آن خواهم پرداخت

     »خوزستاننگلستان،شيخ خزعل،ا«درمقاله ای تحت عنوان یطاهره سپهوند ◀   

ی فرعی محسين و پسر سوم شيخ کعبه از تيرهبنی زند گينامۀ  از قبيله اعراب 
نام نوراخانم  که از مادری به . ق.ه١٢٨٠  بود در ] ١[الملکجابرخان نصرت

الملک، معزالسلطنه، سردار شيخ خزعل القاب نصرت. ديده به جهان گشود
ها و دولت انگلستان و حکومت هند نشان سردار ارفع و همچنين از  قدس، ا

پدرش  . هم نايل شده بود ی امير نويانی های مهم نظامی داشت و به رتبهفرمان
شيخ . يوسف بودکعبه پسر حاجگذار مشايخ بنیالملک بنيانشيخ جابرخان نصرت

. م١٨٥٨/ق.ه١٢٧٣انگليس در جنگ خرمشهر در  شکست ايران از  جابرپس از 
برقرار کرده  دوستانه  ی دولت ايران دل برکند وبا بريتانيا روابط از هواخواه

رسما تحت الحمايۀ آن دولت شد و بدين ترتيب حاکميت محلّی خود را مستقيماً 
ی اين اوصاف نزد حکومت قرارداد؛ اّما باهمه انگلستان  در زير چترحمايت 

. ق.ه١٢٨٤   در  مرکزی ايران نيز عزيز و محترم بود و ناصرالدين شاه قاجار
ی طّی فرمانی از او ابراز رضايت و خشنودی کرده و او را از ميرپنجی به رتبه

قابل ذکر آن است که دولت مرکزی به خوبی آگاه   نکته . سرتيپ اول ارتقاء داد
و   بود که حاجی جابرخان و اوالدش گرچه ظاهراً مطيع دولت مرکزی هستند 

   ]٢.[ی دارندماليات ميدهند و عنوان سرحددار
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 به قدرت رسيدن شيخ خزعل

 
شيخ محّمد، شيخ مزعل، شيخ سليمان : از شيخ جابرخان چهار پسر باقی ماند    

محّمد و شيخ مزعل بر سر جانشنی پدر   و شيخ خزعل که از ميان چهار نفر شيخ 
. سرانجام شيخ مزعل به عنوان جانشين پدر انتخاب شد. اختالف داشتند

ای با انگلستان برقرار کرد، در حالی هم همانند پدر روابط دوستانه مزعل  شيخ 
ديری نپائيد که روابط  ميزد؛ اما  که دم از طرفداری حکومت مرکزی ايران نيز 

علّت اين امر رقابت با کمپانی لينچ در . وی با دولت انگلستان به تيرگی گراييد
ل انگليس و شکايت مزعل به کارون و مداخلۀ نايب کنسو بازرگانی در رود  امر 

انگليس وارد  خزعل با تحريکات  اما پس از مدّتی شيخ ] ٣[دولت مرکزی بود؛
تا اينکه پس از ده سال روابط ظاهری با هم در . ی رقابت با برادر شدصحنه
خان، چند تن از غالمانش، شيخ مزعل توانست به همراه . ق.ه١٣١٥  سال 

. شد، با تير تفنگ ازپای درآوردمی کشتی خود  معزالسلطنه را هنگامی که سوار
خزعل پس از آن که برادر خود را از پای درآورد، توانست قدرت را در  شيخ 
  ]  ٤.[اضافات آن گردد حاکم محّمره و . ق.ه١٣١٥بگيرد و در  دست 

     
 خزعل و سردار اکرم    

 
زلو پسر هنگامی که شيخ خزعل به حکومت رسيد، عبدهللا خان قراگو    

از سوی حکومت مرکزی به  اکرم  السلطنه، ملقب به سردار خان اعتمادمصطفی
وی عليرغم اّطالع از اوضاع منطقه عمالً با . حکومت خوزستان منصوب شد

خزعل از قبيل نحوه ی انتخاب اجاره داران ماليات نواحی فّالحيه و  شيخ  مسائل 
نواحی جراحی و فّالحيه را  سلطنه، النظام خان حسين قلی. جراحی روبرو گرديد

از حکومت مرکزی خريداری و زمين هايشان را به کشتکاران عرب اجاره 
خزعل انتخاب و تعيين اجاره داران را حّق خود می دانست؛ اما  بود و شيخ  داده 

. آنها آغاز شد اختالف بين  بدين ترتيب . سردار اکرم اين امر را قبول نکرد
مبارزه با شيخ خزعل به قبايل بختياری تکيه ورزيد و شيخ سردار اکرم برای 

اما قبايل بختياری در موقع ] ٥[دل بست؛ » لر«همکاری قبايل  خزعل به 
مسئوليت شانه  حّساسی که بايد پشت سردار اکرم را می گرفتند، از زير بار 
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و اين امر . کردند و شرط همکاری را واگذاری ناحيه جراحی اعالم کردند خالی 
شکست او از شيخ خزعل شد  مرکزی از سردار اکرم سبب  حمايت نکردن دولت 

  ]  ٦.[و در نتيجه از سمت خود معزول شد
     
 شيخ خزعل و گمرکات خرمشهر   

 
مسأله ی ديگر شيخ خزعل، گمرکات محّمره بود که خاندان او پيش از     

از بابت آن سودی  کرده بودند،  آن را برای حدود شصت سال اجاره . ق.ه١٣١٨
حدود هشت هزار ليره استرلينگ به دولت مرکزی می پرداختند و در مقابل 

ديری نپائيد که دولت مرکزی ] ٧.[ميزان خود نيزمی بردند همان  ظاهراً به 
. را افزايش دهد عايدی خود  خواستار بهبود اوضاع گمرکات شد تا از اين طريق 

بر آن شد، تا اجاره داری عوارض  حکومت مرکزی در پی تحقّق اهداف خود
به همين ] ٨.[جمع آوری مستقيم ماليات را پی ريزی کند ملغی و نظام  گمرکی را 

ناراحت و   اين امر به شدّ ت  شيخ خزعل از . دليل تعدادی بلژيکی به کار گرفت
ازدولت انگلستان خواست که به حکومت مرکزی ايران فشار . دست به کارشد
اصالحيش درمورد گمرک خوزستان درگذرد؛ اما  پيشنهادهای  بياورد، تا از 

تصّور  می ساخت؛ زيرا آنان  تقاضای وی دولت انگلستان را با مشکل مواجه 
کردند اين کار ممکن است به آشوب های عشايری در منطقه بينجامد و منافع می

رد تا به مدّ تی شيخ خزعل را متقاعد ک بعد از . را به خطر اندازد تجاری آنان 
  .دولت مرکزی به توافق برسد

     
 هاروابط شيخ خزعل با ايل قشقايی و بختياری   

 
ها به دايرۀ حکومت مرکزی به ويژه وزارت کشور و سپس ورود بختياری    

موجب تشويش و نگرانی رقيب يعنی   تعيين استانداران وفرماندهان جنوب کشور 
ر مقام وزيرکشور، دست به اقداماتی زد سرداراسعد بختياری د. ايل قشقايی شد

از . نگرانی را تشديد می کرد و آن مداخله در امورداخلی ايل قشقايی بود اين  که 
سرداراشرف لردرلرستان دست  غالمرضاخان  اين روقشقايی ها باشيخ خزعل و

بختياری ها  با اين حال گاه منافع شيخ خزعل در اتّحاد با . اتّحاد و دوستی دادند
قراردادی ) ١٩٠٨(١٢٨٧در تاريخ . حکومت مرکزی تأمين می شد ر مقابله با د
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هدف نيز دو سال بعد بين  با اين . بختياری امضاء شد بين شيخ خزعل و خوانين 
که خوانين  اين در حالی بود . الدوله قشقاقی منعقد گرديدشيخ خزعل و صولت
متّحدين بريتانيا به ويژه شيخ  نيز وفادار بودند و با ساير بختياری به انگلستان 
 وزيرمختار بين  ١٩١٥ای که دردسامبرتوافق نامه .کردندخزعل همکاری می

خوانين بختياری  انگلستان وخوانين بختياری امضاء شده بود، مقّررمی داشت، 
کرده، عليه انگلستان دست به اسلحه نبرند و از ورود  نظم را درمنطقۀ خود حفظ 

شيخ خزعل  منطقه جلوگيری کنند ورابطه دوستان خود را با  به دشمنان انگلستان 
آنها را به رسميّت  حفظ کنند و درعوض دولت بريتانيا پس ازجنگ، سرزمين 

  ]٩.[نمی ورزد شناسد و از کمک آنها دريغ 
     
 کمک شيخ خزعل به سران قبايل لر    

 
ه جنگی پرداخته باشند، قبايل لر در واقع بدون آن که شورشی کرده باشند يا ب    

تمام مردان . ناپذير درآورده بودند تسخير  ناحيه لرستان را به صورت يک دژ 
حتّی  نيّتی داشته باشند و به منظورسدِّ جوع يا  لر،مسلّح بودند و بدون آن که سوء

يک شغل شريف دست به سرقت روستاها و شهرهای اطراف می زدند  به عنوان 
شد، می بايست از خّطه ی آنها می می گذشت و وارد  خود و اگرکسی نيز ازجان 

خزعل يا سردار  درعين حال، رجال شورشی ديگرمانند شيخ . اموال خود بگذرد
  ]١٠.[نيز به آنها اسلحه فرستاد و آنها را تحريک به اغتشاش می کردند رشيد 

     
 روابط شيخ خزعل با قاجار     

 
از يک . ه قاجار دچار وضعيتی بحرانی بودوضعيت خوزستان مظفرالدين شا    

پايه های حکومت خود را مستحکم  تا  سو شيخ خزعل دست به هرکاری می زد، 
تر کند و از طرف ديگر خانان بختياری در زمستان ها منطقه را مورد حمله و 

شيخ خزعل نيز از اين فرصت استفاده کرد و برای . غارت قرار می دادند  قتل و 
مشاور و پيشکار خود حاج  توّسط  نفوذ خود در اطراف محّمره به  بسط قدرت و

التجار به دولت مرکزی وارد گفتگو شد و محّمدعلی بهبهانی معروف به رئيس
حکمرانی اهواز را به دست آورد و جزيرۀ آبادان، بهمنشير،  توانست  سرانجام 

شخصی صاحب  امالک  رود کارون، هنديجان، ده مالّ و فّالحيه را به عنوان 
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اگرچه اين امالک قابل فروش به بيگانگان نبود؛ اّما اجاره دادن به آنان . گردد
بعدها زمينه ای برای ايفای نقش خزعل در حفظ  اين اصل  خود . مانعی نداشت

برای  ديگر وی،  از سوی . منافع شرکت نفت ايران و انگليس در خوزستان شد
با وقوع انقالب ] ١١.[قاجار وصلت کردتحکيم پايه های قدرت خود با خاندان 

فعاليت هرچه بيشتر شيخ خزعل باز  ميدان برای . ق.ه١٣٢٤  مشروطه در سال 
-آل کثير، شيخ آل وی مشايخ عرب ازجمله حويزه، شيخ بنی طرف، شيخ . شد

را از ميان برداشت وعشاير ايشان را تحت فرمان خود درآورد و ...   خميس و 
تمام و کمال به شيخ  ماليات خود رابه صورت  که  آنان را مجبور ساخت

در  دولت مرکزی ايران به علّت نداشتن نيروی نظامی کارآمد و منّظم . بپردازند
مشروطيت، در وضعيتی نبود که بتواند به اوضاع جنوب  آن هنگام وقوع انقالب 

  .غربی کشور توّجه داشته باشد
دار نشان می داد و هرگز تمّرد نمی اگرچه شيخ خود را به دولت مرکزی وفا    

از . داداّطالع دولت ايران انجام می بدون  کرد، ليکن اقدامات خود سرانه ای هم 
پادشاه  جمله گزارشهايی است که حاکی ازمالقات شيخ خزعل با اميرفيصل

سلطان عبدالعزيز پادشاه نجدالسلطان احمدشاه و سرپرسی کاکس دربند   عراق ،
خرمايش آن چنان عايدی  محصول  بنا به گفته شيخ خزعل  ]١٢.[کويت است

] ١٣.[ناميدندمی» التمرملک«زيادی داشت که درهندوستان او را به همين جهت 
در محّمره و آبادان وناصری فروش نان و گوشت و چيزهای  اين حال وی  با 

ساالنه  از اين راه کونتران می داد و  خوردنی را آزاد نگذاشته بود و به ضمانت 
 شد،تا اين که احمداوضاع بدين صورت سپری می] ١٤.[سودگزافی می برد

قاجارنيزبه علت نداشتن لياقت و سن کافی، برخوردی  احمدشاه . قاجاررسيد شاه 
   .رسيد با خزعل نداشت تا اين که رضاخان به قدرت 

     
 

  روابط شيخ خزعل با انگليس    
سنديکای «ن و خوزستان توّسط شرکت پس از کشف نفت در مسجد سليما    

» شرکت نفت ايران و انگليس«   . م١٩٠٩چند ماه بعد در ماه آوريل » امتيازات
ميليون ليره تأسيس شد و در لندن به ثبت رسيد و جانشين شرکت  ٢با سرمايه 

اين شرکت يک سری قراردادها را با سران بختياری . شد» امتيازات  سنديکای «
شرکت نفت .) ق.ه١٣٢٧(١٩٠٩   از جمله در سال . قد نمودو شيخ خزعل منع
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قراردادی با شيخ خزعل منعقد نمود و يک مايل مربع از اراضی آبادان را برای 
سال بعد ساختن پااليشگاه شروع و ] ١٥.[پااليشگاه از او خريداری نمود  ايجاد 

خزعل  که شرکت با شيخ ديگری  به موجب قرارداد . سه سال بعد خاتمه يافت
پرداخت، داشت، وی حفاظت ناحيه آبادان را در مقابل مبلغی که شرکت می

امرباعث پيشرفت روند رو به رشد کارهای در شرکت بود؛  و همين  داربود عهده
بريتانيا به جای  امپرياليزم  اما حقيقت امر اين بود که شرکت يعنی عامل سياست 

ت ايران ايجاد امنيت را در منطقه آن که در تقويت دولت مرکزی بکوشد واز دول
خود را در اين ديده بود که با دادن رشوه دل خوانين  بخواهد، صالح  نفت خيز

هم از  را به دست آورد، تا  بختياری وسران متنفّذ خوزستان مانند شيخ خزعل 
تجاوز احتمالی آنان به منطقه در امان بماند و هم دولت مرکزی ايران را ضعيف 

  K.C.I.E خزعل را به درجۀ ) ١٢٩٨( ١٩١٩  چنان که درسال ]١٦.[دکن وانمود 
دراهواز  کنسول انگلستان.کرده بود که ظاهراًيک نشان سياسی است،منحصر

طّی نامه ای کامالًمحرمانه به مأمورسياسی انگلستان در » جی بی بيل«
ر خواهد، برای حفظ حوزه های نفتی بمی از او  ١٩٢٣ژوئن  ٣٠موّرخ  بوشهر 

همکاری صميمانه و تنگاتنگی  بينی شده در آن نامه، با شيخ خزعل اساس پيش
در تلگرافی با خزعل ) ١٣٠٢شهريور ( ١٩٢٣بيل در سپتامبر. عمل آورد به 

   ]١٧.[بود می کند، او را اعليحضرت خطاب کرده  مخابره 
طقه شيخ نيز برای باقی ماندنش در مسند حکمرانی و حفظ موقعيت خود در من    

چنان که خود شيخ خزعل در اين . می داد  به خواسته های انگليسيها جواب مثبت 
چون مأيوس  من برای حفظ خودودارايی که دارم«:باره چنين اظهارداشته است

. »]١٨[ها محکم نماييمچاره ندارم جزاين که مناسبات خودرابا انگليسیاز دولتم 
انگلستان در خليج فارس در   مذاکره با نمايندۀ به همين جهت تصميم به 

در . بدين مضمون به امضا رساند با شيخ خزعل قراردادی. گرفت .م١٩١٠
متعّهد گرديد، در صورت تجاوز ايران به قلمرو  قرارداد دولت بريتانيا  اين 

قبلی  متعّهد گرديد بدون موافقت  حکومتی وی ازوی پشتيبانی کند، درعوض شيخ 
  ]١٩.[انشين و وليعهد نزدانگلستان دست به انتخاب ج
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 جنگ جهانی اّول و شيخ خزعل   

 
نيروهای انگليس که به ) م١٩١٧- ١٩١٨(با آغاز جنگ جهانی اّول در سال     

نفتی جنوب و مقابله با دولت   بهانه ی حفظ حکومت شيخ خزعل و مناطق 
ليس شيخ خزعل در لشکرکشی های انگ. عثمانی، خوزستان را متصّرف شدند

و خودسرانه با ترکان عثمانی دشمنی می کرد و اّطالعاتی  بود  همدست آنان 
از سوی ديگر  . می داد درباره ی عمليات عثمانی ها در عراق به دولت انگلستان 

انگلستان برای درهم شکستن مقاومت عشاير و مردم بنادر خليج فارس، به 
به تشکيل نيروی تفنگ داران  منطقه پرداختند و نظامی خود در  تقويت نيروهای 

  )١(   ]٢٠. [مبادرت کردند) پليس جنوب(جنوب ايران
  
کشف : می نويسد » روابط خزعل با انگليسيها«  در بارۀ  حسين کاوشی◀ 

منطقۀ خليج فارس بيش از  دردهه اّول قرن بيستم بر اهّميت ) نفت(طالی سياه
رگران قرارداد کشف اين مادّۀ تاز استعما تاخت و  پيش افزود و ايران را عرصۀ 

سوی خود  حياتی سياست انگليس را درجهت حفظ منابع نفتی به  ارزنده و 
موفّق شد امتياز  داشت ويليام ناکس دارسی نخستين فردی بود که  معطوف 

مظفرالدين شاه قاجار  ايران به مدّت شصت سال از  استخراج و کشف نفت را در 
انقالب مشروطه و  متيازات نفتی از يکسو و وقوع گرفتن ا ) ١.(بگيرد ١٩٠١در 

ديگر رقابت  مشروطيت توّسط مظفرالدينشاه از سوی  سرانجام امضای فرمان 
حمايت از  روسيه تزاری که . انگليس را به همراه داشت بيشتر دولت روس و 

مبارزه پرداخت  دانست با انقالب مشروطيت به  سالطين قاجار را حّق خود می 
داشت  روسيه که نفوذی در دستگاه دولت قاجار  انگليس برای مقابله با  در عوض

مشروطه را در پيش گرفت تا جايی که سفارت انگليس  سياست حمايت از 
اما مقدّمات . گرفت طرفداران مشروطه قرار  تجّمع . ايران کانون پناهندگی  در 

دادن  انگليس برای پايان جنگ جهانی اّول موجب شد که دول روس و 
را با يکديگر منعقد کنند که به موجب آن دست  ١٩٠٧  اختالفات خود قرار داد  به 

و در واقع قدرت  ايران باز گذاشته شد  انگليسيها در جنوب  روسها  در شمال و
. تضعيف گرديد حکومت ايران درمناطق تحت نفوذ دو دولت استعماری به شدّت 

  بود که شرکت نفت ايران و انگليس  ١٩٠٧انعقاد قرار داد  سال پس از  دو 
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شرکت و چاههای نفت  اکتشافاتی اين  فعاليتهای  با گسترش  ١٩٠٩تشکيل شد در 
نفت  در خوزستان مشکالت جديدی از جمله حفظ و حراست از خطوط لولۀ 

لذا آن دولت برای بسط دامنۀ .منطقه برای انگلستان مطرح شد تاًمين امنيت  و 
فارس بر ارتباط و عقد اتّحاد با  خليج   خود سياست خود را در نفوذ وتامين منافع 

شيوخ عرب وحمايت از قدرتهای جدايی طلب و سرکردگان ايالت و عشاير 
ايران بنيان نهاد که در حوزۀ اين مداخالت می توان به حمايت شيخ    جنوب 

ن قراردادها با سرا سری  يک  شرکت نفت ايران و انگليس . خزغل اشاره کرد
.) ش.هـ ١٢٨٨.(م١٩٠٩ازجمله درسال . بختياری و شيخ خزعل منعقد نمود

خزعل منعقد نمود و يک مايل مربع از اراضی  قراردادی با شيخ  نفت  شرکت 
ساختن پااليشگاه  بعد سال .نمود آبادان رابرای ايجادپااليشگاه ازاوخريداری 

که شرکت با به موجب قرارداد ديگری . شروع وسه سال بعد خاتمه يافت
آبادان را درمقابل مبلغی که شرکت  حفاظت ناحيه  خزعل داشت، وی  شيخ 

اين رشد کارهای  پيشرفت روندروبه داربود وهمين امرباعث  عهده پرداخت، می
امپرياليزم  بود؛اماحقيقت امراين بودکه شرکت يعنی عامل سياست شرکت 

ازدولت ايران ايجاد  و دولت مرکزی بکوشد به جای آن که درتقويت  بريتانيا
دادن  صالح خود را در اين ديده بود که با  امنيت را درمنطقه نفت خيزبخواهد، 

دست  بختياری وسران متنفّذخوزستان مانند شيخ خزعل را به  رشوه دل خوانين 
هم دولت مرکزی  به منطقه در امان بماند و  آورد، تا هم از تجاوزاحتمالی آنان 

  .)ش. هـ ١٢٩٨. (م ١٩١٩چنان که در سال  . مود کندايران را ضعيف وان
منحصر کرده ظاهراًيک نشان سياسی است، که   K.C.I.E  خزعل رابه درجۀ

   )٢.(بود
از طرفی شيخ خزعل نيز برای ابقا در مسند حکمرانی و حفظ موقعيت خود در   

باره خود شيخ در اين .دراز کرد انگليس   منطقه دست دوستی و اتّحاد به سوی 
از دولتم  من برای حفظ خودودارايی که دارم چون مايوس«:اظهارداشته است

به همين جهت » جزاينکه مناسبات خود را با انگليسيها محکم نمايم ندارم  چاره
گرفت اين نياز دو طرفه  در خليج فارس  انگلستان  تصميم به مذاکره با نمايندگان 

با  ١٩١٠  در خليج فارس در سبب گرديد سرپرسی کاکس کنسول بريتانيا 
مضمون به امضاء رساند در اين قرارداد دولت  خزعل قراردادی بدين  شيخ 

د گرديد درصورت  اصطالح  حقوق به قلمرو يا به  تجاوز ايران به  بريتانيا متعِهّ
تا  امالک موروثی شيخ حمايت الزم را از شما به عمل آورد و اين حمايت را
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دهند در عوض شيخ متعّهد گرديد بدون  ايت بخش ادامه حلّی رض رسيدن به راه 
بدين ترتيب )٣.(وليعهد نزند انتخاب جانشين و  موافقت قبلی با انگليس دست به 

آمدند شيخ  خزعل، فرزندان و بستگان او به زير چتر حمايت انگليس در  بود که 
ماًمور  اجازۀ او هيچ آنکه رعيّت دولت ايران بود اما بدون  خزعل با وجود 

دولت در ناحيۀ  خوزستان برود و تمام واليان منتخب  دولتی نمی توانست به 
رفتاری مقتدرانه  بودند وشيخ نسبت به تمامی انها  خوزستان دست نشاندۀ او 

اما  سپری می شد تا احمد شاه قاجار به سلطنت رسيد  داشت اوضاع بدين گونه 
جلوس به  ت پنج سال اّول بعد از ساله ای بيش نبود در مدّ  چون کودک دوازده 

قراگوزلو ملقّب به  ابوالقاسم خان  تخت سلطنت عضدالملک قاجارو بعد ازاو
شدند هنوز چند هفته از تاجگذاری احمدشاه  ناصرالملک عهده دار نيابت سلطنت 

اعالم  آغازشد وايران علی رغم ) ١٩١٨ـ١٩١٤(جنگ جهانی اّول که  نگذشته بود
جهانی تاثير شگرف خود را   اوز بيگانگان قرار گرفت جنگ بی طرفی مورد تج

جمله سبب افزايش نفوذ سياسی انگليس؛  بر سياست خوزستان باقی گذاشت از 
پرداخت  حکومت مرکزی، استقالل بيشترخزعل درمنطقه و حضور کاهش 
نيروهای انگليس به  سال جنگ  در دّومين )٤.(ماليات از سوی شيخ شد نکردن

نفتی جنوب ومقابله با دولت  حکومت شيخ خزعل ومناطق  بهانۀ حفظ
شده بودند ضمن توافق محرمانۀ ديگری قرارداد  خوزستان را متصّرف  عثمانی 
و  لشکرکشيهای انگليس همدست آنان بود  منعقد کردند شيخ خزعل در  را  ١٩١٥

ثمانيها ع اّطالعاتی دربارۀ عمليات  خودسرانه با ترکان عثمانی دشمنی می کرد و 
ديگر انگليس برای درهم شکستن  درعراق به دولت انگليس می داد ازسوی 

خليج فارس به تقويت نيروهای نظامی خود در  عشاير ومردم بنادر  مقاومت 
مبادرت ) جنوب پليس (ايران وبه تشکيل نيروی تفنگداران جنوب  منطقه پرداختند 

  )  ٢(  .کردند
 
تا  ١٣٠٢بهمن٢٢(ت مجلس دوره پنجميضای اقلّ ملک الشعرای بهارازاع   ◀    

خ خزعل يش«:خ خزعل داشته استيش   ن نظری دربارۀ يچن ، .)خ١٣٠۴بهمن ٢١
اندک مدّت توانست بر عربستان  مردی باهوش و سياسی وبالنسبه محيل بود ودر

ران بود و از يا ت دولت يخزعل در ظاهر رع. آن روز حکومت کند   ] خوزستان[
کن قدرت خانوادگی يل   ازاتی نائل آمد، يدار اقدس گرفت و به امتدولت لقب سر

شتر بر قدرت خود ين اواخربيد نهاد ودراياسی او روز به روز روبه تزايس و 
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ن يی دولت که به سمت حکومت خوزستان مع ُحّکام فرستاده    افزود، به حدّی که 
ً دست نشاندهيشدند، تقر می ت حّکام يشخص   ود خزعل بودند و در حد خ يی ش با

خزعل با تمامی  خ ياز ش. نمود خ نسبت به آنها رفتاری مقتدرانه میيمزبور ش
وقت خالف وفاداری بروز نکرد و  چيران هيشاهنشاهی ا   قدرتش نسبت به دولت 

ان يهمواره در م   کاتی که يطول مدّت همجواری ما با دولت عثمانی و تحر در 
ران را از يخ خزعل جانب ايشد، ش ه میيمسادولت ه اعراب سرحدّی از طرف 

 .و ديانت  او ، تشيع، نيز مؤيّد وفاداری او بود.  داد دست نمی
ی مفرطی به  که به مناسبت نفت خوزستان عالقه ا يتانياو با دولت بر   اما مناسبات 

. آن ايالت داشت، همواره دوستانه بود و وی دارای نشان  مهّمی از آن دولت بود
کرد واز اين راه  و  ردستان خود رفتار مناسبی نمیينسبت به ز    اين مرد   ضمناً،

ت يدر بصره، کو انی که يپا ر مزروعات بیيالت و ساياز طرق استفاده های  نخ
ل يادی تحصيهای گمرکی، ثروت ز خوزستان داشت واز راه  تجارت و بهره   و 

   )   ٣(».آمد شمار می  به ا يآس کی از توانگران معروف و بزرگ ي کرده بود و 
 
و بر خورد رضا خان  با شيخ خزعل  » واقعۀ خوزستان «سيف پور فاطمی    ◀   

مثل اين که دست تقديرازهرجهت برضد  احمد شاه  و  : بدينگونه تحليل می کند
 ايالت خوزستان ازنقطه نظر. سلسلۀ قاجاريه وبرله سردارسپه ويارانش بود

رکزبزرگ نفت وگازطبيعی کشورسالهای سال خارج مجاورت با خليج فارس وم
ازقدرت حکومت مرکزی بودوانگليسهادرآنجا چند شيخ عرب وخانهای بختياری 
را تقويت می کردند وبدست آنها مقاصد خودرا در خليج فارس و جنوب باختری 

  .ايران به ثمرمی رسانيدند
شد،  شيخ خزعل دراينموقع سردار سپه ، رئيس  الوزراء و مالک الرقاب کشور 

درخوزستان فارغ البال بدون اعتناء به حکومت مرکزی امورآن ناحيه را 
بختياريها هم ازپشت دروازۀ اصفهان تا مرکز نفت آبادان را . برعهده داشت

 .تيول خود می دانستند
هرچه قدرت حکومت مرکزی زيادترمی شد ايالت لرستان وخزعل وبختياری 

ليسها هم طبق اسنادی که اکنون دردست است انگ. ها بهم نزديک ترمی شدند
ودرفصل علل کودتا به آن اشاره شد ، در آنموقع هنوزتصميم به سلطنت رضا 
خان نگرفته ومنتظربودند که سرپرسی لرن قرارهايش رابا او  تمام کرده ومنافع 

از اين  رو اين داستان از اّول تا آخريک . انگلستان را ازهرجهت تأمين نمآيد
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قول و قرارهای متضاد ودروغ وخدعه و دوروئی است و درآخر خزعل  سلسله 
را انگليسها  در دروسط معرکه ول کرده  و چون رضا خان منافع  شان را 

  .قبول کردند" اسب برنده " بهترتأمين می کرد  او را بنام 
شيخ خزعل ، هنگام جنگ بين المللی اّول خدمات شايانی به انگليسها  کرده وبه 

ق خوانين بختياری خوزستان را ازحملۀ ترکها مصون داشته وتسهيالت برای اتّفا
پياده شدن قوای انگليس به بصره  ومحّمره  فراهم ساخت که بپاس اين خدمات 
 چندين نشان مدال ازطرف فرمانفرمای هندوستان ووزارت مستعمرات به او

نسالً بعد  درضمن، حکومت انگليس رسماً خزعل واوالد او را. اعطا شده بود
نسل  تحت حمايت خود قرارداده وحکومت او را درخوزستان تضمين کرده 
وصريحاً تعّهد کرده بودکه از هرگونه دخالت حکومت مرکزی درامورخوزستان 

  .جلو گيری  کنند
از راه بصره به خرمشهررفته وچند روزی در " احمد شاه " در يکی ازسفرها  

هيچگونه اظهارانقياد وخدمت خود داری قصرخزعل ميهمان او بود وشيخ هم از
احمدشاه . نکرده و در ضمن شاه را متوّجه خطررضا خان درتهران می نمايد

ازميهمان نوازی خزعل اظهار امتنان کرده و ويرا به نشان اقدس مهمترين نشان 
ولی درقسمت مخالفت با سردارسپه جواب رد می دهد . دربارمفتخرمی سازد

  .بت به اومطيع و وفاداراستومی گويد سردارسپه نس
يکی ازسياستمداران مصردرمجلّۀ " فخری پاشا "چند سال بعد ازخلع احمد شاه،  

مقاله ای راجع به مناسبات خودش با احمدشاه منتشرساخت " کل شيئی" 
خالصۀاظهارات اواين بود که درسفری که احمد شاه ازقاهره عبورمی کند ملک 

رده و درضمن به اواندرزميدهد که توبايد اهل فوآد پادشاه مصرازاو پذيرائی ک
تصميم باشی وبا قدرت سلطنت کنی زيرا پادشاه يا رئيس کشوراگربخواهد مانند 
گوسفند سليم ودرمقابل اطرافيان تسليم باشد اّول پشمش را می چينند و بعد او را 

احمد شاه که با فخری خيلی نزديک . قربانی کرده وگوشتش را تقسيم می کنند
متاًّسفانه  من درامورکشوربی .ملک فوآدراست گفت:"همراه بوده به اومی گويدو

پدرم با دخترعموی خود ازدواج . عالقه وضعيفم و اين ضعف درخون من است 
کرد و من ثمرۀ اين ازدواج هستم وعلما گويند  که ازدواج در فاميل حاصلش  

  .ايجاد افراد ضعيف الفکر و ضعيف االراده است
بعد هم فخری پاشا، احمد شاه  را در هتل ماژستيک پاريس مالقات می سالهای  

کندواغلب شبها شاه  مخلوع با او دردل کرده ازجورروزگاربدسکالی اطرافيانش 
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  .دست تغابن به زانو زده و می گويد خودم  کردم که لعنت برخودم  باد
اجل معلّق انگليسها سيد ضياءالدين و رضا خان را چون " شاه  اظهار می دارد

برای اينکه ازشّراو نجات . سيد ضياء انقالبی وخطرناک بود. برای من فرستادند
" ولی به مقتضای . پيدا کنم رضا خان را تقويت کرده وکلک او را کندم

  " چو ديدم عاقبت گرگم توبودی/  چوازچنگال گرگم درربودی 
مان نشان رضاخان ازروزاّول درظاهرهمه جا خود را گوش برحکم وچشم برفر

می داد وحتّی يک هفته قبل ازخلع سلطنت قاجاريه تلگرامی مبنی بر وفاداری 
با آنهمه کمک و محبّتی . وشاه پرستی وتقاضای مراجعتم به پاريس  مخابره کرد

ولی  "  آنکه روزم سيه کند اين  است"  که من به او کردم هيچ فکرنمی کردم
  .روزی سزای خود را خواهد ديد

  ره بر کند  ژرف چاه کسی کو به 
  سزد گرکند  خويشتن  را نگاه

فخری پاشا درمقاله خود اظهارمی دارد که احمد شاه  مرد نبرد  با رضا خان  
ً رک وساده وراستگو ومهربان  و کامالً معتقد به اصول . نبود زيرا  شخصا

  )  ١٣٠٨از دفتر  خاطرات  سال ( حکومت مشروطه وسنتی  پارلمانی بود
تضی قليخان بختياری يکی ازعوامل مهّم غائلۀ خوزستان  تشويق بگفتۀ مر 

که با رضا خان زياد مساعد نبود بوسيلۀ " نرمن" سفيرانگليس . انگليسها بود
سرکنسول اهواز برای خوانين بختياری پيام  می فرستد که بهتر است با خزعل 

به  سپس سرکنسول مبلغ  هفده هزار تومان بابت قشون کشی. همکاری کنند
خوزستان به امير مجاهد وشهاب السلطنه ومرتضی قليخان  می دهد و در ضمن 

می گويد ممکن است درخوزستان  آشوب و بلوائی برپا وبه مؤّسسات  نفت  
 بختياری  نفرتفنگدار صدمه و خرابی وارد  شود، ازاين رو بهتراست يکهزار

  .فوراً به آن  ايالت اعزام  شوند
قيام ما " ش امين التّجاروافتخارالتّجاراصفهانی می گويد اميرمجاهد هم بدوستان

آنها به ما گفتند که سردارسپه  برای . در خوزستان به تحريک انگليسها  بود
ايران خطردارد و می خواهد  اساس سلطنت احمد شاه وحکومت ايلياتی 

ما . واشرافی ايران را از ميان ببرد وکشور را  تسليم مشتی اجامر قّزاق کند
. برای  کمک به از بين بردن او حاضريم اسلحه و کمک مالی  به شما  بکنيم

حتّی  تلگرافهائی  که از طرف  گردانندگان  قيام  سعادت  به تهران  مخابره می 
  ."شد قبالً ازنظر کنسول  می گذشت
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ناگهان نرمن  وزيرمختار وسر کنسول . اين جريان  چندين  ماه طول کشيد 
ارشدند و بجای  آنها سرپرسی لرن  وزيرمختارتازه و کاپيتان اهوازبه لندن احض

قيام  «کنسول  تازه وارد  شدند وپس ازچند روزجلسه ای با حضورسران " پيل" 
وسرکنسول تازه درمنزل امير مجاهد تشکيل می شود کنسول  تازه می » سعادت

 گويد که کنسول سابق برخالف سياست حکومت  مرکزی عمل کرده  ودستورما
اين است که شما با سردارسپه همکاری کرده وبه پاس مواعيد سابق حاضريم 

امير مجاهد راجع بوعده و . مخارج تفنگداران وخسارات شما را بپردازيم
وعيدهای سرکنسول واينکه  قيام  بختياريها  به تحريک مأمورين انگليس بوده 

  .است مفّصالً صحبت  کرده وازاوچاره جوئی می خواهد
ل حرف خود را تکرار کرده و می گويد اگرشما  از درصلح وصفا  کنسو  

  .برآئيد ما برای همه تأمين  جانی و عفو عمومی تقاضا خواهيم کرد
اسنادی که امروزبدست آمده  نشان می دهد که انگليسها چون اطمينان کامل به 

بنا  سردار و آتيه  اونداشتند اّول نظرداشتند که خوزستان وقسمتی ازبختياری و
در جنوب را تحت يک حکومت نيمه مستقل و تحت الحمايۀ خود قراردهند ، 
ولی بعد خطربلشويکها در شمال وپافشاری ملّيون و اهّميت اوضاع  بين المللی 

نقشۀ آن ها راعوض کرده و سرپرسی لرن را که يکی از سياستمداران  زرنگ  
ز چند ماه  رضا خان  را او پس ا. وزارتخانۀ  انگليس بود به تهران می فرستند

تشخيص می دهد و وزارتخانه و حکومت هند " اسب برنده" طبق  گزارش زير
." را قانع می سازد  که با بودن رضاخان ديگراحتياجی به شيخ وخان ندارند

  ."چون که صد آمد نود هم پيش ماست
فکر می کنم که بايد : " دراينجا رل انگليسها مصداق گفتۀ حافظ بزرگواراست

.  همواره درخاطره داشت که تهران معيارنهائی روابطۀ ما با ايران است
يکپارچکی امپراطوری ايران بعنوان يک کّل و از لحاظ منافع کلّی ودراز مّدت 

سرسپردگان خاص ما می " بريتانيا به مراتب مهم تر ازقدرت محلّی هريک از 
  ." باشد

رسی لرن را مأمور اجرای لرد کرزن وزيرخارجه اين سياست را پسنديده وسرپ
اوتوانست با سردار سپه کنارآمده ونه فقط  تعّهد جلوگيری از بلشويکها . آن کرد

را ازاو بگيرد، بلکه موافقت او را با حمايت از شرکت نفت و راهی برای تمديد 
  .به مدّت سی سال جلب کند]دارسی  [قرارداد

بطوريکه معاون .دسردارسپه ولرن روی تمام اين نقطه ها توافق می کنن
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  :وزارتخانۀ انگليس او را با تلگراف زير دلگرم  می سازد
درواقع شما تحّول بزرگی پديد آورديد يعنی يک دگرگونی سالم درمواضع ما " 

  ." درايران بوجود آورده ايد
قيام خزعل بضررخود وشاه واقلّيت دورۀ پنجم تمام شد، زيرا خزعل دربين 

زجوروظلم وعدوان وجمع آوری سال مردم بوسيله او، حکايتها ا. مردم بدنام بود
برای مدّرس واقلّيت مشکل بود که يکپارچه با . در روزنامه ها منتشرمی شد

درضمن خزعل تلگراف تندی به سردار سپه رئيس . خزعل همرازوهمسازبشوند
به مأمورين دولت مرکزی هم گفته . الوزراء واو را ياغی ومخالف شاه خواند

" عربستان  است شما اگر خوزستان را گم کرده ايد برويد  پيدا بکنيد" بود اينجا 
اين عمليات درميان مجلسيان وروزنامه نويسها ودولتمندان اثربسياربد داشت . 

  .وهمه را برضدّ خزعل متّحد کرد
اين . دوست پدرم بود**  عامل خزعل درتهران قوام الدوله صدری اصفهانی

ی مشهور ويکی از برادران او بنام  رکن الملک فاميل دراصفهان به نيک نام
قوام الدوله جزواقلّيت  وبا مدّرس سروسّرداشت و با . رئيس عدليه اصفهان  بود

به ". يار دارا ودل به اسکندر  داشت"سردارسپه هم مربوط بود وبقول ظزيفی 
قوام الدوله مردی بود خوش . کمک مدّرس درکابينۀ سردارسپه وزير داخله شد

ت ، بذله گو ، خوش تيب ، بلند قد، کمی فربه ، با متانت،  شيرين بيان صحب
او خود را پيرو مکتب .  بدوستی سردار سپه ومدّرس درآن واحد افتخارمی کرد

  .عرفی می دانست
  چنان با نيک و بدسرکن که بعدازمردنت عرفی "

  " مسلمانت به زمزم شويد وکافر بسوزاند
الدوله ويادداشت های رحيم زاده صفوی و  امروزکه نامه های خزعل وقوام

 :ص.ج[ رن وکتاب فتح خوزستان به قلم دبيراعظم  بهرامیويادداشتهای پرسی ل
و بنام سردارسپه منتشرشده تا اندازه  ] يادداشتهای دبيراعظم و قلم عباس اقبال

  .ای ممکن است پرده  ازروی اسرارخوزستان برداشت
م الدوله ازبی تفاوتی وسهل انگاری شاه خزعل ،دريکی ازنامه هايش به قوا

  :وخدعه ودوروئی انگليسها  شکايت کرده و می گويد
اين روزها انگليس ها با اودرهيچ قسمتی داخل مذاکره نمی شوند وعلناً " 

درظرف چندين ماه ورق بکلّی برگشته وبطوريکه . ازسردارسپه تمجيد می کنند
  ."قاب  کشورخواهد  شداستنباط می شود سردارسپه بزودی مالک الر
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  :خزعل درنامۀ ديگری  می گويد
  

کلنل پيل نماينده سياسی انگليس درخوزستان برای اّولين دفعه ازاووخوانين "  
بختياری ايراد می گيرد و علناً کارهای آنها را بباد انتقاد گرفته و با لحن خشن با 

  ."آنان رفتار می کند
  :گويددر نامۀ ديگری او به قوام الدوله می 

اگراطمينان به مراجعت شاه ندارد فوراً ازوليعهد بخواهيد که بنام سفراروپا از " 
رفته ودرآنجا به قشون چند هزارنفری ) خرمشهر( راه بغداد وبصره به محّمره 

بخيتاريها هم ازطرف اصفهان . خزعل که حاضربه کمک اوهستند ملحق  بشود
دّرس هم تهران  را ترک  کرده و از بهتراست قوام الدوله وم. حمله خواهند کرد

  ." راه اصفهان به خوزستان بروند
خزعل درتمام نامه ها ازکيد انگليسها شکايت کرده ومی گويد رئيس کمپانی  

نفت ازاومالقات کرده و ضمن صحبت می گويد بيماری شاه عالج ناپذيراست و 
  .بهتراست که او ازسلطنت استعفا بدهد

خود به صولت الدوله  قشقائی وغالمرضا خان والی  خزعل درنامه ای ازرابطۀ
پشتکوه صحبت کرده و اميدواراست که آنها هم به قيام او پيوسته و درحمله به 

  .حکومت مرکزی شرکت کنند
زيرا . نگرانی مهّم خزعل پس ازکيد انگليسها ازاختالف خوانين بختياری است

اب السلطنه با اوهمراز با آنکه اميرمجاهد  ومرتضی قليخان وسردارفاتح وشه
  .وهمکاربودند ، سردار اسعد با سردارسپه  نرد محبّت می باخت

قوام الدوله درجواب خزعل، به اومی گويد  وليعهد  مرد ترسو و بيکاره است 
گاهی ازغيبت شاه شکايت می .  افکارمردود ومشکوک  ازخود نشان می دهد

به فاصلۀيک ساعت تغييررأی  زمانی با سردارسپه همکاری می نمايد وبعد . کند
  ."جبين اين کشتی نور رستگاری  نيست"  در. داده ومی خواهد به اروپا  برود

قوام الدوله، خزعل را ازجريان مالقاتهايش با وليعهد مستحضرساخته ومی گويد 
سردارسپه هم سه  مرتبه محرمانه با وليعهد مالقات کرده ورابطۀ آنها خيلی 

اقلّيت هم نسبت به وليعهد وعملياتش سوء ظن پيدا نزديک وصميمانه است و
کرده اند زيرا برعکس گذشته ازمذاکراتش با سردارسپه آنها را مّطلع  نساخته 

  .وازکارهايش اّطالعی دردست نيست
اين اسناد نشان می دهد که درآنروزها سردارسپه ازيک طرف به مدّرس  
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و سرسپردگی می کند و  نزديک شده و از طرف  ديگربه وليعهد اظهار ارادت
دوستانش هم درمجلس با جدّيت تمام زمينه را برای  انقراض قاجاريه وسلطنت 

درصورتيکه خزعل وبختياريها قيامشان بگفتۀ  انگليسها و . اوحاضرمی کردند
اقليت  نه درغربت دلش شاد و نه روئی در .  عقب نشينيشان هم بدستور آنان بود

مردم هم تا اندازه ای . م بکارکشورتوّجهی نداشتندشاه  و وليعهد ه. وطن  داشت
. حاضربه مقاومت بودند ولی ديگر حاضر نبودند که سربی صاحب بتراشند

سردار سپه و رفقايش قدرت داشتند، پول فراوان  در اختيارشان بود ،  شهربانی 
و قشون گوش برفرمانشان داشت، موضوع  قيام خزعل  وبسط  قدرت حکومت 

ر خوزستان  يک امر ميهنی  شناخته  و مردم  پشتيبانی ازحکومت  مرکزی  را د
  .را فرض  ذّمه  می دانستند

خزعل به اتّکای انگليسها وبواسطۀ نادانی درسرمالياتهای عقب افتاده ، با دولت  
سردارسپه ، ميلسپو را وادارکرد که معاون خود سلطان محّمد عامری . درافتاد 

ن فرستاده و مطالبۀ يک ميليون تومان ماليات ده را به خوزستا" مک کرماک" و
وصول چنين مبلغی ازخزعل که بلئامت  شهره  بود امرغيرممکن .سال را بنمايد

به نظرمی آمد وبه منزلۀ  دعوت اوبه قيام برعليه حکومت سردارسپه تلقّی می 
چنانچه تذکارداده شد خزعل به ترغيب انگليسها پيش ازآن که مأمورين . شد

  :خوزستان شوند تلگرافی مجلس مخابره  کرده و می گويدوارد 
اين ميلسپو اجنبی کيست که مأمورينش به عربستان آمده و درکارمردم دخالت "  

  "می کنند و می خواهند  امنيت اين منطقه  را به خطر  بيندازند؟
سردار سپه  هنوز قرارومدارش با انگليسها  تمام نشده بود به وزيرماليه  دستور 

لگرافی مبنی برتأسف ازاين اقدام ميلسپوبه خزعل مخابره کرده وبه او وعدۀ  ت
  .مساعدت  و رسيدگی  بکارهای  مالياتی  او بدهد

خزعل ازاين ماليمت سوء استفاده کرده وتلگراف موهنی برئيس دولت کرده و 
  .ويرا متّهم به غصب  قدرت قانونی شاه مشروطه می کند

و بختياريها و والی پتشکوه درآن موقع بيش ازسی به گفته دبيراعظم، خزعل  
 راختيارداشتندواگرخزعل موضوع عربستان راجلو نکشيده د هزارتفنگدارمسلّح

ونقشۀ حسابی برای عمليات خود داشت وطرفداران خود در تهران را با 
اظهاراحمقانه جدائی خوزستان ازايران ازخود نرانده بود دولت به هيچوجه 

همين ابلهی ونادانی پيشه وری ويارانش را . بردن اونمی شد موفّق به ازبين
تهران ازوجود اين قدرت بيمناک  " ازبديها خود به پيچد بدکنش ."هم ازميان برد
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بود ولی خود خزعل مانند  محّمد رضا شاه  تمام  اميدش به انگليسها وفکرش 
ان را ازخود به اشارۀ آنها تهر. اين بود که بايد ازاو امرآنها سرپيچی نکند

بدون آنکه يک تيرازدهانه تفنگ سربازان يا تفنگداران رنجانيد وبدستورآنان 
جهانا چه بی ." وبا آن تسليم همه چيز را بر باد داد .اوخالی بشود، تسليم  شد

  "مهروبدکين  جهانی 
دانته شاعرمعروف ايتاليائی می گويد اگر می توانستيم خطوط پيشائی  افراد را 

ازسرنوشت آنان مستحضر بشويم  بسيارازآنها  که مورد حسد وحقد ما بخوانيم و 
  :يا بقول رودکی .  هستند مورد ترّحم و شفقت  ما خواهند  بود

  بروزنيک کسان گفت غم مخور زنهار
  بسا کسان  که بروز تو آرزمندند

خزعل  که فرمانفرمای مطلق جنوب ايران بود ودر موقع جنگ  خدمات شايانی  
سها کرده واورا حکمران مستقل خوزستان وسواحل باختری خليج فارس به انگلي

می داسنتند، ازحيث ثروت نقد وجواهرات وملک واندوخته درداخل وخارج 
ايالت بختياری و پشتکوه هم او را قائد خود .  ازايران در درجۀ اّول قرار داشت

بزرگ  تسليم  می دانستند، درتهران هم ابتدا طرفدارزياد داشت ، با دو اشتباه
اين جا عربستان " شدن به انگليسها ونغمه خود مختاری عربستان واظهاراينکه 

همه چيز را بر " است شما اگرخوزستان  را گم  کرده ايد برويد آن را پيدا  کنيد
  .باد داد

   
روز نامه های تهران و طرفداران سردارسپه اين جمله را پيراهن عثمان کرده و  

ون هم جدا به عمليات او اعتراض  کرده و مؤتمن الملک رئيس ملّي. براوتاختند
  :مجلس در تلگراف تندی به خزعل  و رؤسای  قبايل عرب  ياد آوری کرد

خوزستان جزء اليتجّزای ايران وساکنين آن رعيّت  و مطيع  حکومت مرکزی  " 
هستند وهرگونه  عمل خصامنه ای با مقاومت شديد دولت ومجلس روبرو خواهد 

و سردار سپه هم رئيس الوزرای قانونی کشوروموردتأييد  مجلس  شورايملی   شد
  ."است

خزعل ازطرفی هم کوشش کرد از نقاربين وليعهد و مدّرس و سردارسپه استفاده  
ازاين رو با  هر دو بوسيله  قوام الدوله رابطه برقرار کرد، ولی وليعهد  .  کند

وّجه بحرفهای خزعل نکرد ولی بعد  که گول سردارسپه را خورده بود دراّول ت
به اصرارقوام الدوله نامه ای  به او نوشته و اظهار می دارد که تظاهرات شما  



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٤٧                                                                             ٩    ا

  

  

  

راجع  به عربستان و رضا خان، نظرما  را نسبت به شما منحرف و مشکوک  
ولی  دراين موقعيکه تحّوالت سياسی  در غياب  اعليحضرت  مملکت را . داشت

آتيۀ خطرناکی را نشان می دهد وعناصر وطنخواه  که جناب مواجه به اختالل و 
مستطاب  حّجت االسالم  آقای مدّرس  داّمت افاضاته  در رأس  آنها قرار گرفته 
در نظر دارند اجرای  تصميمات  خود را موکول به تقويت  ومعاضدت  کرده و  

ا از طرف شما ما هم ازنظراعتماد  کاملی که به شاه پرستی  شما داشته ايم آنها ر
مطمئن وا ميدوارساخته شما را به شاخصيّت آنها انتخاب نموده ايم که در 

  ."پيشرفت مقاصد  آنها  جدّيت و کوشش الزم  به عمل آيد
  :مدّرس  هم در نامه ای به خزعل  گفت

ً به شما بد نظر "   من دوسه مرتبه به شما  نوشته ام که اهالی  تهران عموما
رمملکت خوب نيست هّم مردم نسبت به شما  حّس  تنفّر هستندو سوابق شما د

وانزجاردارند، عليهذا اگرخواسته باشيد سابقۀ شما فراموش شود بايد با کارهای 
. خوب وعملياتی که بدرد مملکت بخورد گذشته های  خود را جبران  نمائيد 

لّت يعنی وجود م.  امروز هم همان  موقع است که  به معرض امتحان درآمده ايد
البتّه اين امتحان اگر . و مشروطه  خواهان حقيقی ازجنابعالی امتحان می کنند

ازآب درست بيرون آمد  قهراً تخفيف سيّئات اعمال است که ممکن است گذشته 
  . " های شما را جبيره نمايد واّال باحرف نمی شود مردم  را گول  زد

د و اگر نخواست  برگردد و يا  شما  بايد سعی کنيد شاه  را به محّمره وارد کني"  
نتوانست مراجعت کند مملکت وليعهد قانونی دارد بايد او روی کاربيايد وسياست  

  : اين قسمت  البتّه حل می شود
اميد وارم انشاءهللا الرحمن مطالب  و دستوراتی  که به شما  گفته  می شود  با " 

ر  ننمايد  به موقع عمل مالحظۀ کليّۀ مقّرراتی  که قوانين مملکت را لکۀه دا
خواهيد گذارد واين نکته را هم البتّه درنظر بگيريد که سياست بختياريهای مبتذل 
 است وچيزهای ديگری هم هست که فرستادۀ ما جنابعالی رامتوّجه خواهد

  ." ساخت
نامه ای ازقوا م الدوله بدست آمده که درآن نکات زيررا به خزعل گوشزد کرده  

  :است
ينکه معتقدم شاه مراجعت نمی کند و يا نمی تواند  مراجعت  کند  برای با ا"  – ١

اجرای اين منظور نمايندۀ وزين وورزيده وآشنا به سياست کنونی  و دولت خواه 
که به سلطنت اوعالقمندباشد بايد گسيل داشت بطورکلّی برد وبا خت های 
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  ."زندگانی درانتخاب اشخاص بد وخوب  است
اين منظور  ولو خسارت  جنابعالی به پنج ميليون بالغ  شود در پيشرفت "   – ٢

امساک دراين قسمت به ضرر نام و جان وهستی ! نبايد شانه اززير بارخالی کرد
حتّی اگر مقدورتان باشد و وسيله ای دردسترس داشته باشيد يک .  تمام می شود

ً کافی باشد به مرکزبرسانيدکه هم واالحضرت درعسر ت نباشد  مبلغی که نسبتا
وهم آقای مدّرس بتواند خرجهائی که ضرورت و فوريت پيدا می کند محّل آن را 

وضعيت وليعهد  . داشته باشد که ناچاربه قرض و تّکدی از زيد وعمرو نباشيم 
  .هم که معلوم است بيچاره پول شام و نهار ندارد

ر  موضوع مراجعت شاه با اّطالعات عميقی  که خودتان داريد يک فک  - ٣
بغرنج ومشکوکی است که به اين سهل وسادگی حل نمی شود وجای شّک و 
شبهه نيست که اگر دربادی امرشاه با سياست انگليسها درقسمت قرارداد موافقت 

  .نموده بود رضا خان سواد کوهی بوجود  نيامده  بود
ً معتقدم شاه راه را گم  کرده واين گمراهی به سقوط سلطنت او و زوال  شخصا

  .ريه منتهی  می گرددقاجا
 بدون امضاءافراد منتشر» قيام سعادت« درهمين هنگام بيانيه ای هم بنام کميته 

  :درقسمتی از بيانيه ذکرشده است. گرديد
وقت آن رسيده که آزادی خواهان حقيقی وآنها ئيکه به سعادت مملکت وملّت 

ساس مشروطيت اعتقاد وعالقه دارند قيام نموده برای بازگشت شاهنشاه وتحکيم ا
  .و صيانت قانون  اساسی  مجاهدت  نمايئد

بنابراين کميتۀ قيام سعادت بنامنامی اعليحضرت همايون سلطان احمد شاه تشکيل 
شده وعموم  هموطنان خود را به شرکت دراين نهضت  دعوت  می نمايد  که 
 مادام که اعليحضرت مراجعت  نفرموده اند  پيرو نيات مقدمه واالحضرت اقدس 

.  واليتعهد  که جانشين  شاهنشاه وسرپرست قانونی  کشورمی باشد خواهند  بود
  .پاينده  باد ايران. زنده باد شاهنشاه

خزعل، تلگرافات متعدّدی به احمد شاه که درپاريس بود مخابره کرد و پس از 
محّمره ای  را به  پاريس ر، رئيس التّجا"بازنيامد آن را که خبر شد خبری" آنکه 
تاده  وبه شاه  پيام  داد که اگرازراه خوزستان مراجعت کند کليۀ قشون فرس

ومهّمات دراختيار وی گذارده خواهدشد و بدون دغدغه به تهرا ن مراجعت کرده 
  .وسردارسپه را از ميان خواهد  برد

احمد شاه ، رئيس التّجاررا نمی  پذيرد وبه او پيغام  می دهد پس از آنکه غائلۀ  
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  .ان يافت اورا خواهد پذيرفت وجواب خزعل راحضوراً خواهد دادخوزستان پاي
  : ]ايران  تاريخ بيست سالۀ  [به گفتۀ مّکی موّرخ  

ً آنهائی  که . جاسوسهای شوروی درخوزستان به فعّاليت  برخاستند مخصوصا
در اين مانورسياسی با انگليسهامحرمانه همکاری داشتند برای اغفال قنسولگری 

ود را مخالف سردارسپه  قلمداد کرده ومکاتب واّطالعات خود شوروی اهواز خ
را  ازمجرای قنسولگری شوروی يا بوسيلۀ جواسيس شوروی به تهران ارسال 

حتّی سفير  " می داشتند وبواسطۀ همين بازيها هم قنسول  شوروی دراهواز و
شوروی در تهران کامالً اغفال شده به سردارسپه همه نوع مساعدت نموده 

  .اری اسلحه محرمانه  به او دادند تا در اين موقع شکست  نخورد مقد
ازآنطرف مدّرس به فکرافتاد نماينده ای نزد شاه  فرستاده  تکليف مردم را با او  

ی نمايندۀ مجلس ودوست نزديک وقرعۀ اين فال بنام رحيم زاده صف. يکسره  کند
  .مدّرس زده شد

واغلب درروزنامۀ باختردرايران  سالهای بعد من با رحيم زاده دوست شده 
برحسب تقاضای من ومرحوم حسين برادرم . ازصحبتهای اواستفاده  می کردم

اکی ازسفراو به پاريس  حرحيم زاده اين مذاکرات را که  ]کتر حسين فاطمی د[
  .و مالقات با شاه بود  بصورت  کتابی منتشر ساخت

سرتيپ (ومت نظامی تهرانبگفتۀ رحيم زاده هنگام قيام خزعل و دوستانش حک 
روزنامه های طرفداراقلّيت راتوقيف ومديران آن را تحت ) مرتضی خان

ازاينرومديران جرايد اقلّيت درمجلس پناه جسته ونمايندگان مجلس . فشارقرارداد
هم به سردارسپه  اعتراض  کردند و درنتيجه شخصاً درمجلس حاضر شده و به 

دهد که به آنها اجازۀ انتشاروآزادی قلم  مديران روزنامه ها و وکال قول می 
هنگاميکه  آنان ازمجلس خارج شدند چند نفرازمديران جرايد منجمله رحيم . بدهد

زاده با آنکه وکيل مجلس ومصونيت پارلمانی داشت توقيف وتسليم زندان می 
وکالی اقلّيت درمجلس سرو صدای زياد راه انداخته و وليعهد هم به رئيس . شوند

پس از آزادی ، رحيم .  ء فشارمی آورد که روزنامه نويسها را آزاد  بکندالوزرا
زاده به پيشنهاد مدّرس بطورمحرمانه با وليعهد مالقات کرده و پس ازگرفتن 

  .دستور بدون اّطالع  قبلی از راه روسيه عازم فرانسه می شود
ه پيغام وليعهد درمالقاتی که دو ساعت و نيم  طول می کشد نکات زير را به شا

  :می دهد
مخالفين با نداشتن وسيله و . حکومت وخزانۀ کشوردردست سردارسپه است - ١
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پول ،  از روی ايمان وعقيده با همۀ مشکالت با ديو خود سری استبداد درنبرد 
ادامۀ  اين مبارزۀ  . اين مبارزه ممکن است به قيمت  جان آنان  تمام  بشود. هستند

  .ی ومعنوی  شاه استحياتی  محتاج  به کمک  مادّ 
اگر ميّسرشود درروسيه با . شاه بايد  فوراً از راه  روسيه  به ايران برگردد  - ٢

زمامداران  آن کشور  تماس گرفته و آنان  را از سياست غلطی که در پيش 
گرفته اند بر حذردارد و در ضمن  به آنان  خاطر نشان سازد که  سفارت روس  

کريم خان رشتی جاسوسان سردار سپه  برعليه  منافع  تحت  تلقينات قائم مقام و
سردارسپه نه غمخوارمردم ونه انقالبی است،  نقشۀ . مردم ايران عمل می کند

  .اوتشکيل  حکومت  استبداد و خودسری است
درصورتيکه شاه تصميم گرفته که به ايران مراجعت نکند بهتراست   - ٤ 

ً  با اختيارات  کامل ب ه نيابت سلطنت منصوب سازد و اجازه  وليعهد  را رسما
دهد  که اّوالً رسماً  داخل ميدان نبرد  شده وراه  را برای مراجعت شاه هموار 

پس ازدفع شّرسردار سپه  اختيار برگشت  به ايران  با کناره گيری از . سازد
  .مقام سلطنت دردست خود شاه  خواهد بود

م پاريس می شود و درآنجا ابتدا با رحيم زاده پنهانی ازدستگاه نظميۀ تهران عاز
دولتمندان ايران مانند ناصرالملک، امين الملک مرزبان، ممتازالسلطنه مالقات 
می کند و درضمن می فهمد که طرفداران و فرستادگان سردار سپه در فرانسه 

يکی از روزنامه . وانگليس جداً مشغول جلب افکار مردم برله سردارسپه هستند
  .نويسد که ازميان رفتن سردارسپه مقدّمۀ تجزيه ايران استهای فرانسه می 

اين مقاله ناصرالملک محافظه کاررا بی اندازه خشمناک ساخته و دريک  
  :کنفرانس مطبوعاتی چنين  اظهارنظر کرد

آنچه ايران را .  اين گونه اراجيف نشانۀ بی اّطالعی ونادانی نويسندگان است 
داخلی وخارجی او نيست يکپارچگی ايران نگهداشته سردارسپه و طرفداران 

  .منوط ومربوط  به عوامل اقليمی و نژادی و فرهنگی وسنتی وقومی است
نفوذ عادات وآدابی که ايران رااز فتنۀ اسکندروستم مغولها وعربها حفظ  کرده   

  . تا ماه و خورشيد بر فراز آسمان است ايران را  ازگزند تجزيه مصون  داشته
ن از شاهنامۀ فردوسی، گلستان سعدی، مثنوی موالنا، ديوان حافظ ، غربيان نادا 

آثارعلمی فارابی، بيرونی، ابوعلی سينا ، استخری ، رازی ، عّزالی ، خيام  
  .وديگران بيخبرند که اين آثار بزرگ  دليل  قوميّت وملّيت و استقالل ايران است

  



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٥١                                                                             ٩    ا

  

  

  

  بيافکندم ازنظم  کاخی بلند 
  يابد گزندکه از باد  و باران  ن 
عيد نوروز ، جشن سده ، جشن مهرگان ، سيزده بدر و صدها سنت ديگرکه از  

دوهزار و پانصد سال  قبل تا به  امروزدرسرتاسرايران حتّی درکوره  دهات بر 
پا می شود  و مردم  شادان و پايکوبان آنان را گرامی می دارند استقالل و 

  .تماميت  خاک  ايران را تأمين  می کند
مان عواملی که سلطان محمود ترک را وادار به تشويق  فردوسی درتدوين ه 

شاهنامه وجمع آوری مفاخرايرانيان نمود، همان  محيطی  که غازان خان  مغول  
را وادار کرد که خبر فتح خود را بر ضدّ ترکمن ها بعنوان فتح  ايران برعليه  

لستان  سعدی وغزل های همان عللی که گ. توران به زبان فارسی اعالم  دارد 
حافظ  را از رود  سند تا دار دانل ورد زبان عارف وعامی  ساخت و به شعر 

  حافظ  شيراز می گويند 
  سيه چشمان  کشميری  و ترکان  بخارائی 

فکرتجزيۀ  ايران اثرمغز چرسی و . ضامن  بقا و ثبات ايران بوده و خواهد بود
  .بنگی است

القات رحيم زاده با احمد شاه درشهر نيس اتّفاق پس ازچند روز اقامت اّولين م
  .می افتد

رحيم .  همراهان شاه  در آنموقع حکيم الدوله  و برادرش حشمت السلطنه  بودند 
زاده  پس ازمالقات آنها به دفتر شاه راه می يابد و او هم با کمال مهربانی ويرا  

دهد ودرضمن شرحی پذيرفته و با دّقت گوش به پيامهای برادرش  و مدّرس می 
ازاوضاع آشفتۀ  تهران و وضع اسفناک  اقلّيت در مقابل  قدرت رئيس الوزراء  
صحبت  کرده و سپس اشاره به محبوبيت شاه در ميان  مردم  کرده  ازاومی 
پرسيد که آيا فکری برای نگهداری تاج وتخت کرده وفکرنمی کند که اين 

  مسافرت ها آنها را  در خطرمی اندازد؟
من به محبوبيت خود اهّميت می دهم و از صميم قلب  :  ه  در جواب می گويدشا 

  .ملّتم  را دوست  می دارم
  آيا شما ها می خواهيد من  پادشاه مشروطه  باشم  يا مختار و مستبد؟

گويد  درسفر اّول سپس شاه اشاره  به مسافرت هايش به اروپا  کرده و می  
دادم و صريحاً  به رجال کشور ها گفتم  که هر   ايران  را از شّر قرار داد  نجات

گاه  بخواهند با ابقای استقالل ايران  ضايع شود  مر گ را ترجيح  می دهم  و 
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  .آنچنان سلطنتی  را نمی خواهم که متضّمن بندگی ملّت و مملکتم  باشد
رحيم زاده صريحاًبه اومی گويد که وليعهد ومدّرس ازشما می خواهند که تصميم 

ئی خود راگرفته وبرای فداکاری حاضرشده و درداخل کشوربا سردارسپه نها
روبرو شده وجلو عمليات غيرقانونی او را بگيريد، يا اجازه دهيد وليعهد سلطنت 
شما وخانوادۀ قاجارراحفظ کند ولی درهردوصورت ما محتاج کمک مالی شما 

  .هستيم
  :شاه ازاين اظهاربرآشفته می گويد

هزادگان و رجال را که می خواستند من با سردارسپه درافتم هرگاه پيشنهاد شا 
ً موفّق می شدم ولی برای کشورخوب  نبود . می پذيرفتم يقين دارم که شخصا

مکّررازطرف افسران قّزاقخانه واشخاص ديگری که حاضربودندبگفتۀ خودشان 
من ب شاه دوستی به خرج داده ودرعمارت گلستان کاراوراخاتمه بدهند پيشنهاداتی

درست که عمليات . شد ولی برای من واقعۀ اميرکبيرهميشه درس عبرت بود
رضا خان وهمراهانش نامشروع است ونزد همه کس مبرهن است که اعمال 
نامشروع عاقبت ندارد، سلطنت ايران موهبتی است الهی يعنی حّق طبيعی 

  .داردمنتها اينکه ملّت ايران نيزدر حّق سلطنت شرکت . وموروثی ما می باشد
  :رحيم زاده می گويد

رضا خان امروزه  وسائل گوناگون دردست  دارد و تمامی آن وسائل را هم  
برعليه تاج وتخت بکار انداخته است وهرلحظه قدمی به جانب مقصود پيش می 

تشکيالت وسيع شهربانی . سرنيزۀ او زبان منتقدين ومخالفين را می برد. رود
  "ای که دستت می رسد  کاری بکن." رمی سازدهر اقدامی را برعليه اوغيرميّس

 شاه پس ازاين مذاکرات رحيم زاده رامرخص کرده ووعده می دهد که در 
  .مالقات بعدی جواب  پبغامهای برادرش ومدّرس را بدهد

درمالقات ديگری که درگردشگاه کنار دريا صورت می گيرد، رحيم زاده  می  
ه شما دارند ومعتقدند  شما بايد جلو افتاده طبّق منّورالفکرکشورچشم  اميدب:  گويد

ودرمقابل مشکالت داخلی وخارجی راهنمای مردمی که به شما عالقه دارند 
مثالً عارف شاعروطن پرست که سالها درمقابل دشمنان داخلی و خارجی . بشويد

جنگيده می گفت پس ازمراجعت ازاسالمبول بنام جامعۀ روشنفکران ايران 
چه شورها که من بپا به شاه بازميکنم در "اول می گفتدرتصنيفی که بيت 

کوشش کرد مردم را در اطراف  شاه  جمع " شکايت از جهان به شاه بازمی کنم
ولی چون ازطرف شاه . کرده  و دست خائنين را از درباروحکومت  کوتاه  کند
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  .کنشی ظاهر نشد کوشش او هم بجائی  نرسيد
اين اشعار را شنيده ام اّما می خواهم  بدانم "  احمد شاه با لهجۀ استهزاء می گويد

  اين شاعرشما می خواست من در حّق او مثالً چکار بکنم؟
اوازاعليحضرت " رحيم زاده ازاين جواب بی معنی يّکه خورده ومی گويد 

آرزوداشت دربار بروی  مردم ستمديده  باز باشد . کمک برای مردم می خواست
يهمانی های درباراززمان مظفرالدين شاه فهرست دعوت شدگان به سالم وم

عوض نشده، تمام دعوتها بنام فالن الملک وفالن الدوله وبهمان السلطنه است، 
  :يک نويسنده ويک شاعرويک نقّاش و يک معلّم رنگ دربار را نديده اند

اگربعد ازجنگ نويسندگان و مهاجرينی که ازاسالمبول برگشتند ونويسندگان 
اه داشتند وهزارنفرقّزاق نمی توانستند پايتخت کشور را بدون وگويندگان بدربارر

  .مقاومت ومخالفت اشغال کرده وبا کودتا وضع کنونی  را بوجود  بياورند
هيچکس با ما از اين مقوله حرفی نزده  " احمد شاه با حال تأّسف  می گويد  

پس از بيست سال : بود رضا شاه هم پس از سّوم شهريوردراصفهان گفت
مرتّب بمن گفتند خاطر مبارک . نفردراين خراب شده مورد اطمينان من نيستيک

  .اعليحضرت  اقدس همايونی آسوده باشد
دمحم رضا شاه مخلوع هم هنگاميکه دوميليون نفردرخيابانهای تهران درمقابل 

درپيام از " مرگ برشاه" سرنيزه ومسلسل راه پيمائی کرده وفرياد می زدند
افسوس که بيست وهفت سال " انقالب شما را شنيدم صدای" تلويزيون گفت

با از ميان بردن دکتر مصدق و يارانش و قتل دکتر حسين  فاطمی . دير شده بود
  .تيشه  به ريشۀ سلطنت  خاندان پهلوی زد

"  شاه از رحيم زاده می پرسد" نيس"درجلسۀ سوم دردفترشاه درهتل نگرسکو در
احت می گويد که وليعهد ومدّرس و پيغام ها از کيست؟ رحيم زاده با صر

رفقايش ازشما می خواهند که تصميم نهائی گرفته و برای فداکاری حاضرشده 
 حاضر وبا سردارسپه درداخل کشورمبارزۀ علنی شروع کنيد واگربرای اين کار

نيستيد اجازه دهيد وليعهد اين باررا بردوش گرفته وسلطنت و ايران را از شّر 
  شاه می پرسد مقصود از فداکاريهای بزرگ چيست؟ .قزاق ها نجات بدهد

مقصود اين است شاه ازراه عراق به ايران برگشته : رحيم زاده درپاسخ می گويد
ازپشتکوه و خوزستان و بحتياری سران ايل وعدّه ای ازافسران وفاداربه مقام 
سلطنت مقدم شما را خوش آمد گفته ازهمانجا سردار سپه را منفصل وبوسيله 

غيه به کليه مأمورين کشوری ولشگری وسفارتهای خارجی ومجلس اين ابال
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شاه می گويد خزعل .  تصميم را ابالغ کرده و کشوررا از شّر او نجات  می دهد
  .هم دراين خصوص  اظهاراتی  کرده ولی من به او و بختياريها اطمينان  ندارم

اهند گذارد کمپانی نفت جنوب درخوانين وعشايرآن منطقه نفوذ دارد ونخو 
مگر شماها نمی دانيد که سردار سپه ازمرگ . نقشۀ آقای مدّرس عملی  شود

ايمبری چه استفاده هائی برده با آنکه علّت مرگ اوموضوع نفت شمال بود 
با حکومت  نظامی : ولی سردارسپه واطرافيانش با يک تيرچندين هدف را زدند

شيدند، آمريکائی ها ازگرفتن کليۀ طرفداران من ومخالفين سردار سپه رابه بندک
امتيازمنصرف شده و نمايندگانشان  تهران را ترک کردند، با رفتن امريکائيها 
روسها هم شاد شدند کم کم همدردی آنان نسبت به سلطنت من تبديل به مخالفت 

با اين تفاصيل نمی دانم چطورشما ومدّرس . با من وحمايت رضا خان شده است
  کنيد  که وارد اين معرکه بشوم؟ و وليعهد بمن توصيه می

مدّرس معتقد است که با دوميليون تومان کمک تجهيز : رحيم زاده می گويد
ايالت آسان است واينکه  پيشنهاد شده که شاه ازراه لرستان به ايران بيائيد برای 

قوای تبليغاتی مخالفين سردار . آن است که بها نۀ نفت بدست انگليسها داده نشود
ها با کمک روحانيون به مجّرد ورود شاه اظهارهواداری کرده سپه درشهر

وايالت هم ازخليج فارس تا آذربايجان با نظاميان عالقمند به شاه همصدا شده 
  .ادارات نظميه را درکلّيۀ شهرها اشغال خواهند کرد

گروهی معتقدند  که سردارسپه ممکن است شخصاً به استقبال موکب ملوکانه تا 
د ودراين صورت ممکن است درهمانجا نقشۀ اونتيجۀ معکوس داده کرمانشاه بياي

  .وکلکش  کنده شود
رحيم  - شاه می پرسد آيا مدّرس همۀ روحانيون را بخود يارو همراه  کرده است؟

زاده می گويد مدّرس رابطه نزديک با بسياری ازروحانيون دارد ولی متعقدست 
رصت طلب وبجای آنکه که گروه کمی ازآنان مرتجع ودربازيهای سياسی ف

شاه . جامعه را جلو ببرند بعقب برمی گردانند ولی اکثريت به شاه وفادارهستند
درضمن می گويد من ضربۀ مهلک را ازانگليسها  خورده ام زيرا زيربار 

اخيراًهم چند نفرازدوستانم به لندن . نرفتم ]وثوق الدوله١٩١٩قرارداد [قرارداد
نظرانگليسها نسبت به من . حبت کرده اندرفته با اوليای وزارت خارجه ص

دوستی سياستمداران خارجی برای ما خيری ندارد ولی . عوض نشده است
هرروزيکه بتوانيم  روی . ما بايد به فکر خودمان باشيم. دشمنی آنها مضّراست

  .پای خود بايستيم دست دوستی به طرف  ما دراز خواهند کرد
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ه سئواالت و تقاضای رحيم زاده  نداده و شاه  به هيچوجه جواب مثبت ومقنع ب 
اصراراوموجب سوءظّن اوشده وحتی بجزسالم عيد ديگرموفّق بديدن اونمی 

  .گردد
درآن مالقات اعالم می کند که رحيم زاده بايدهرچه زودتربه ايران برگردد 

  .ودرضمن می گويد منهم ازراه  بمبئی عازم ايران خواهم شد
  .راه مسکو به ايران بر می گردد رحيم زاده طبق دستورمدرس از

روزعيد نوروز، رحيم زاده به اتّفاق وثوق الدوله، قوام السلطنه وپرنس ارفع 
هنگام . وکليۀ ايرانيان مقيم نيس به سالم عيد رفته وبه حضورشاه می رسد

مراجعت پرنس ارفع به او می گويد ول معّطلی بيخود وقت خودت را با اين مرد 
انگليسها تصميم دارند قدرت را . بدرد کار ايران نمی خورد احمد شاه. تلف نکن

  .در رضا خان تمرکز داده وتا توبه تهران برسی کار شاه تمام  است
ورود رحيم زاده  صفوی مصادف .  اين پيشگوئی کامالً صحيح و به موقع بود 

دراينجا سئوالی . نشد با الغای سلطنت قاجاريه ورياست حکومت موقّتی رضاخا
می آيد که چرا احمد شاه با آنکه با کشتی قرارمسافرت  به ايران را گذارده  پيش

بود و خانواده اش هم در شرف حرکت بودند ناگهان عزم رحيلش مبدّل به اقامت 
  شد؟
شيخ خزعل وپادشاهی رضا خان؟ " تا اندازه ای علّت اين تغييرنظررادر کتاب   

  .سرپرسی لرن پيدا می کنيم
که ازمرخصی درلندن مراجعت "  سرپرسی لرن" ١٩٢٤کتبردر بيست ونهم ا 

می کرد درپاريس  توقّف کرده و بدون اّطالع  قبلی با تلفن ازاحمد شاه تقاضای 
پرسی "شرح جزئيات مالقات تاکنون منتشرنشده ولی آنچه را . مالقات می کند

  .برمال کرده دراينجا نقل می کنيم" لرن
قّف کرد وناگهان به سراغ شاه ايران می لرن بيست وچهارساعت درپاريس تو 

شاه اظهار اميدواری ميکند که وزيرمختار وزارت خارجه را راضی بکند . رود
زيرا احمد شاه تصّورمی کرد . وازاوتوصيه ای برای بازگشت به ايران بگيرد

لرن ازاين جريان آگاه بود که شاه بعنوان  . که چنين توصيه ای به شاه نکند
ات  خود برای ساقط  کردن رضا خان، شيخ محّمره  را تشويق بخشی از تحريک

لرن هنگام  ورود به . کرده است که عليه نخست وزيردست به اسلحه ببرد
اسکندريه به تلگرافی از وزارت خارجه دريافت کرد که وی را برای خاطر 
اقدام غيرمجازش درتوصيه به شاه  برای برگشتن به ايران مورد نکوهش  قرار 
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بود زيرا شاه به سفيربريتانيا درپاريس چنين گفته بود اين رويداد ناگوارلرن   داده
به اواطمينان داد که شرح واقعی  "  اولی فانت" حت کرد اّما ارا بسيارنار

  ."موضوع  اينک  در پرونده  موجود است
عباس اسکندری  نويسنده  کتاب آرزو معتقد است که سر پرسی لرن احمد شاه  

ازيک طرف از اوقول گرفت که با خزعل همکاری نکند و ازطرف : را گول زد
ديگروزارتخارجه بوسيله سفير انگليس در پاريس به شاه  اندرز داد که ازرفتن  

  .به ايران صرف نظر بکند
  
  :بر گرديم  بر سر غائلۀ  خوزستان  ◀   

  
کلنل  همينکه انگليسها مذاکرات  خود را با سردارسپه تمام کردند از يک طرف 

به شيخ خزعل ميگويد چنانچه دست از تدارکات نظامی خود " کنسول اهواز"پيل
حّل و فصل  امور را برعهدۀ  دولت اعليحضرت پادشاه بريتانيانگذارد وبرندارد 

را بنام  متجاوز شناخته  و خود  را )  شيخ  خزعل( چاره ای جزاين ندارد که او 
استدالل بگوش شيخ  فرو نرفت و   اين. از  تعهدات  کمک به وی  رها سازد

اعالم کرد که  حيثيت اواجازه نمی دهد که در برابر رضاخان تسليم شود و افراد 
شيخ افزود ازاين موضوع بخود . قبيله اش آماده اند بميرند و اين تحقيررا نپذيرند

می بالد که با اينکه  دولت انگليس اينک دست از حمايت وی برداشته است لکن 
  .تقدير دروفاداری خود نسبت به حکومت بريتانيا کوتاهی نکرده استوی بهر

ديگرازقدرت بالمنازع ( شيخ با تسليم داو طلبانۀ خود به مقامات دولت مرکزی  
  "عمل عاقالنه ای بسود خود انجام داده است ) گذشته برخوردار  نيست

ی درتمام سفرخوزستان سردار سپه رل يک مرد سياسی وطن پرست را باز 
کرد با انگليسها درپس پرده بند و بست کرد ، با نمايندگان  شوروی چندين 
مرتبه مالقات کرده وحتّی درسرکنسولگری انگليس دراهوازازکنسول و 

وچند تلگراف رمز بين لرن و کنسول  خانمش ديدن کرده و با آنها عکس گرفت
اخبار بيسيم  انگليس را به قنسول روس نشان داده واوهم به مسکوگزارش داده و

روزنامه . مسکوشکست سياست انگليس رادرخوزستان بخوانندگان خود نويد داد
ازشجاعت  و دانش وخرد و وطن پرستی قائد عظيم «های تهران با آب و تاب 

  »    !الشأن وفاتح خوزستان سخن ميراندند
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بيسيم مسکوموقع غائله خوزستان هرروز خبر پيشرفت و موفّقيتهای سردارسپه  
  .را انتشارمی داد

  :نمونه يکی از آن خبرها
" اصالح طلب"  اطالع می دهند درموقع تفتيش خانۀ مديرروزنامه ارتجاعی «  

دراهواز مکاتباتی با ليدرهای اقلّيت مجلس ويک طغری چک بانک خارجه که 
ازقراريکه می . به امضای شيخ خزعل وبه مبلغ معتنابهی  بوده است پيدا شده

توقيف مديراصالح کشف شده است که عد،ه ای از نمايندگان  گويند بواسطۀ
اقلّيت مجلس ازشيخ خزعل پول گرفته اند و نيزاّطالع می دهند که عدم ميل 
سرداراجل پسر شيخ خزعل ونمايندۀ مجلس برای حرکت به تهران واشتغال به 
 امورمجلس علتش اين است که مشاراليه هم مانندسايروکالی جنوب طرفدار

ً روابط خصومت آميزی نسبت به سردارسپه  مدّرس بوده و می ترسد که علنا
  )  ١٣٠٢دوازدهم جدی   –روزنامه ايران  -نقل از بيسيم مسکو( » .پيش بگيرد

درمنزل دبيراعظم درقلهک عکسی ديدم که سردارسپه ودبيراعظم درمنزل 
.  سرکنسول روس درسرميزشام نشسته وبا کنسول وخانمش مشغول صحبت است

رتمام طول اقامت درخوزستان روسها مواظب کاررئيس الوزراء بودند ولی با د
تمام جاسوسی ها وپليديها نتوانستند کوچکترين اّطالعی ازمالقاتهای مخفی لرن 
ورضا خان وشيخ بدست بياورند وبيشتراخبارآنها غيرمستقيم ازناحيۀ سردارسپه 

سردارسپه می رود  کنسول روس دراهوازسه مرتبه بسروقت. وانگليسها بود
  .ويک مرتبه هم سردارسپه درميهمانی شام شرکت می کند

  
من درتهران تصميم گرفتم :" سردارسپه درمالقاتهای خوزستان بهمه می گويد

که به خوزستان آمده يا خزعل را معدوم يا خود را در زيرخرابه های شوش 
  .اين جمله تيتر بيشترمقاله های  تهران بود". مدفون سازم

رقضيّۀ خوزستان تبليغات دولت به قدری قوی بودکه اکثريت مردم طرفدار د 
دولت ومخالف خزعل بودندوحتی مدّرس خزعل رامردی بدنام وظالم می 

  .دانست
پس ازتسليم خزعل،سردارسپه به ستونهای قشون دستوردادکه به شهرهای 

  :افراد زيرراهم مأمورامورخوزستان کرد. خوزستان وارد بشوند
 –نخست وزيرکودتای آمريکايی سپهبدزاهدی (فضل هللا خان زاهدیسرتيپ 
  .حکمران خوزستان) مصدّق برضدحکومت ملی دکتر١٣٣٢مرداد ٢٨انگليسی
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سرتيپ دمحم حسين ميرزا ، سرهنگ عبدالعلی خان مقدم حاکم نظامی دزفول
سرتيپ ابوالحسن ، فرماندارنظامی کهکيلويه و بختياری) سرلشکرفيروز(فيروز

  .فرماندارنظامی پشتکوه) رتيپ پورزندس( خان
" لرن" اميرمجاهد بختياری ازمالقات با سردارسپه خود داری کرده وبا کمک 

بعد مورد عفو قرار . دولت موقّتاً اموال او را مصادره کرد.  ازايران خارج شد
  .گرفت ولی پس ازمراجعت زندانی شده و درزندان کشته شد

يشنهاد قائم مقام بزيارت بقاع مقدّس شتافته و سردارسپه پس ازتسليم خزعل به پ
درآنجا با علمای کربال ونجف مالقات وتظاهرزياد به اسالم کرد،  و کوشش کرد 

قائم مقام سالها بعد مدّعی بود که اين . که تهمت بهائی بودن را ازميان ببرد
  .اندرزسردار سپه را روی تخت سلطنت نشاند

ن از طرف بيشترمردم مانند يک فاتح بزرگ سردارسپه هنگام  ورود  به تهرا 
دهها طاق  نصرت بسته ودرشهرتهران بدستور شهربانی آذين بندی . استقبال شد

  .و چراغانی برپاشد
مدّت يک هفته رجال و نمايندگان مجلس، بازرگانان و روسای اصناف به مالقت 

  ) ٤....(  دنداوآمده وتبريک فتح  خوزستان را تقديم می کردند و همه ثنا خوان بو
  
: مدّرس درآن زمان درمقابل اين گفتاراظهار داشت: می افزايدفاطمی سيف پور 

. نمی دانم قسم سردار  سپه را قبول کنم يا دم خروسی که ازجيبش  بيرون است
زيرا از يکطرف رويتر خبر می دهد که موضوع  تمديد نفت جنوب وبحرين حل 

که دست خارجيها از خوزستان  شده واز يک طرف سردار سپه مّدعی  است
  .کوتاه شده است

سال ديگر تا سال  ٣٣درست هشت سال بعد قرارداد نفت جنوب برای مّدت  
تمديد نفت جنوب " تمديد شد وتقی زاده وزيرماليه وقت درمجلس گفت١٩٩٢

اوفاعل مايشاء بود وآلت  فعل بوديم برويد علّت  . به امرشحص رضا شاه بود
  .را رها  کنيد را پيدا بکنيد آلت

  
  :سردارسپه راجع به مالقات خزعل چنين می نويسد

  اش ، قيافه وپنج  مرد در حدود شصت  اين  سن. خزعل آمد  ده  ساعت  باألخره   
. بود  زردی  به  مايل  و چشمانش  بارگرفته  و لبهايش  پژمرده  اش و چهره  تاريک

اّما در .  داشت  خود منعکس  چهرۀ  وحرا در ل  وتنبلی  پروردۀ عياش  نفس  آثار يک
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  ازافراط  که  و ضعفی  اثر الکل. وماهربود  خيلی زبردست  ومباحثه ومذاکره  نطق
ترحم انگيزی رسم  خطوط  صورتش  کند،درچينهای ظهورمی  اعمال  دربعضی
  .کرده بود

خشد، ب ثمر را می  ، اين مستمرفرمانروايی  و قدرت  قارونی  و مکنت  اگر مال   
  ! و عيش  از تنعّم  ، و آه بر مال  وای
سبز،   مصنوعی  عمامه  در ميان  که  چشمی  و اين  روی  اين  از ديدن  خالصه      

فرستاد، کامالً  می  از سرما، بيرون  افسرده  نور ديدۀ افعی  به  شبيه  درخششی
  خاک منگير به  ؟ چرا در صحرای نشديم  جنگی  کشتی  چرا ما اسير يک  که  فهميدم
  ؟ نگشتيم  واقع  گلوله  ، و چرا در اهواز هدف نيفتاديم

سرپرسی  " خزعل و پادشاهی رضاخان " جواب اين سئوال را نويسنده کتاب
 :تا اندازه  روشن کرده است"  لرن

فصل بهار  که نيروهای ايرانی فقط تا قول داده است"لرن"رضاخان به 
ً  دارد وقصد درخوزستان باقی می مانند مانند  موقعيت شيخ را درمحل اساسا

  .گذشته حفظ  نمايد
لرن قانع شد که شيخ خزعل بايستی بخواسته های رضا خان تن داده و به   

تهران بيابد وبا طيب خاطربه رضاخان قول دادکه شيخ را تشويق به اين 
  .کارخواهد کرد

اضربه مسافرت لرن بوزارت خارجۀ بريتانيا گزارش داد که چنانچه فقط شيخ ح 
تهران بشود موضوع  امالکش  طبق خواسته اش حّل وفصل می گردد ودولت 
اعليحضرت پادشاه انگلستان بعدآً می تواند موضوع  لغو تعّهدات بريتانيا درقبال 

  .شيخ و سپردن وظيفۀ حراست اوبدولت ايران را بررسی  نمايد
ازقبل ازحرکت .ازکردمأموراهو"مونی پنی" درماه آوريل، انگليس کنسولی بنام

ازتهران با نخست وزير ديدارکرد و پيام دوستانۀ رضا خان را دريافت داشت تا 
 ١٩٢٥آوريل  ١٣لرن نيزدر. يک بارديگرازشيخ دعوت بکند که به تهران بيايد 

به وی دستور داد که  لزوم پذيرش  دعوت رضا خان )  ١٣٠٤فروردين  ٢٣( 
د که درآمدن به تهران  نبايد هيچگونه  درنگ را به شيخ ياد آور شود وبه اوبگوي

)  فروردين  ٢٩( آوريل  ١٩نيز درروز" مونی  پنی.  " و ترديد داشته  باشد
درفيليه با شيخ ديدارکرد و متوّجه  شد که دو باره ترس بروجود شيخ مستولی 

درهمان شب  حکمران دولت مرکزی . شده واز رفتن به تهران نگران است
و چند نفرازمقامات ايرانی نام ميهمان شيخ درکشتی )  زاهدی سرتيپ فضل هللا(
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" مونی پنی " شيخ از. اوبنام ايوسی بودند که بيرون ازکاخ لنگرانداخته بود
اماّ پذيرش اين درخواست .  درخواست کرد که نزد اوبماند وازوی حمايت بکند

خوزستان لحظاتی  پس ازساعت هشت يک قايق توپدارايرانی بنام . ممکن نبود
درحاليکه چراغهايش روشن بود ودرتاريکی شب به سمت ساحل حرکت می 

همراهان  . نزديک به پنجاه سربازوارد کشتی خزعل شدند. کردبکنارکشتی رسيد
شيخ  را روی عرشه دستگيرکردند و ازشيخ وپسرش خواستند تا داخل يک قايق 

شيخ را با اتومبيل به  اين قايق بيدرنگ عازم حفار شد و از آنجا . موتوری شوند
. روز بعد حکمران اهوازبه اتّفاق شيخ وفرزندش عازم دزفول شدند. اهوازبردند

گزارش شده است که اين گروه همراه کاروانی به خّرم آباد واز آنجا با اتومبيل 
  .به تهران خواهند رفت

نشان می دهد  که شيخ اّول فريب وعدهای انگليس "  مونی پنی"اين گزارش  
را خورده وبدون  جنگ تسليم شد و سپس مأمورمخصوص ازتهران رفته و  ها

  .، کنسول  انگليس ، دستگيرمی شود" مونی پنی"با حضور 
لرن راجع به اين حادثه ودستگيری شيخ تلگراف زير را بوزارت خارجۀ  

  :انگليس مخابره  ميکند
"  ده استشيخ يکبارديگربا گوش نکردن به اندرز من وضع خود را دشوار کر 

. " درست همان گونه که دعوت نخست وزير را برای آمدن به تهران رد کرد
"  ترتيبی بدهم که زيانی متوّجه )  رضا خان و شيخ خزعل( اميدوارم بی آن دو

منافع يا حيثيت ما نشود و تا حدودی به اعادۀ حيثيت شيخ بيانجامد اين فقط 
  .درصورتی است که شيخ عاقالنه رفتار کند

  :رلن  وزير خارجه انگليس  درجواب  لرن  می گويدچمب
دنيائی  که ما در آن زندگی  می کنيم  با جهانی که اين تضمين ها داده می شود " 

منظورم اين  نيست که اين  . تفاوت دارد و بايد  با احتياط  درآن گام  برداريم 
ن تری نيست  دينا از جميع  جهات  دنيای  بهتری است لکن بطور يقين دينای آسا

واقعيت اين است که سياست .  که سياست  گذشته را در آن  به اجرا در آوريم
گذشته براثروجود ميثاق  جامعۀ ملل تقريباً  نا ممکن شده است وما بايد مراقب  

  ."باشيم درزمينی مورد تعقيب قرارنگيريم که قادرنيستم درآنجا ازخود دفاع کنيم
لرن فوراً  نامه ای بوسيله غالم سفارت برای . د موقعيکه شيخ  به تهران می رس

لرن " مأمورين پليس اجازۀ  ورودبخانۀ شيخ  را بکسی  نمی دهند. او می فرستد
شديداً به سردارسپه اعتراض کرده و اودرجواب می گويد که اين سختگيری " 
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او مجبوراست قوای جنوب  . هايش درنتيجه فشارو دسيسۀ روسها در شمال است 
رای رويا روئی با روسها به شمال بفرستد و شيخ را هم درتهران تحت نظر را ب

  .نگهدارد
ولی لرن با لحن شديدی رئيس الوزراء  را متّهم به نقض قرارداد و عهد شکنی  

.  کرده وقطع رابطۀ موقّتی با نخست وزيرکردو حتّی نامه های او را قبول  نکرد
بر پوزش و تضمين کتبی برای اجرای باالخره  سردارسپه  نامۀ  رسمی  مبنی  

که  کارکنان  "موادّ  قرارداد با شيخ به لرن می نويسد ودرضمن اظهار می دارد 
  ."نمايندگی سياسی  بريتانيا  هروقت  که بخواهند می توانند بديار شيخ  برويد

لرن بخوبی  می دانست که رضا خان بدون  کمک او هرگز موفّق به ازميان 
سردار سپه هم واقف بود که  . سلطنت ايران نخواهد شد  بردن شاه وغصب

رنجش لرن دراين هنگام که کلّيۀ عوامل بنفع او کار می کرد ممکن است با يک  
  .دهن کجی انگليسها  تمام نقشه هايش نقش برآب  شود

"  درخواست" عذرخواهی کرد بلکه بگفتۀ خانم لرن " لرن"ازاين رونه فقط از
دعوت نامه . بيايدکه قراربود شب بعد درسفارت داده شود کرد که بضيافت شامی

برای اوارسال می شود ورضاخان با چهرۀ خندان درميهمانی سفارت شرکت 
  .ميکند

هنگاميکه پس ازمدّت کوتاهی لرن بديدن شيخ رفت، مالحظه کردکه شيخ 
درخانۀ راحتی زندگانی می کند و روحيه اش بگونۀ  شگفت انگيزی خوب  

به لرن گفت که داليل رضا خان را برای آوردن  وی به تهران درک شيخ . است
حترام زياد با ااينک رضاخان وعده های خودرا تجديد کرده و با. می کند

اين  حرفهای رضايت . شيخ  گفت به صميميت رضا يقين  دارد.  اورفتارمی کند
اده شده بخش شيخ که شايد به خاطرترس ازمستخدمين ايرانی که به  آنها دستورد

بود حرفهای شيخ را به رضا خان  گزارش دهند  بهرحال موجب خشنودی  لرن 
اگر اوضاع  بهمين منوال بماند ما با سرعت می توانيم آن را سروسامان . شد

  .بدهيم
. پس ازآنکه رضاخان به سلطنت رسيد نظرش نسبت به خزعل عوض شد

اختالفات  مالی   سرپرسی لرن پيش ازترک ايران تصميم می گيرد که موضوع
موقعيکه شيخ از حمايت انگليس درخوزستان مأيوس  . شيخ را با دولت حل بکند

شده  بود قبل از ورود رضاخان خواست ازمحّمره به بصره برود و برای هميشه 
اينک که درتهران در . اّما انگليسيها به او اجازه ندادند . ازکشورخارج بشود
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خواست کرد که از شاه اجازۀ خروج  او را  خانه اش تحت نظر بود از لرن در
شيخ در بانکهای خارج پول زياد داشت ومدّتی  تمارض کرده و  . از ايران بگيرد

ولی رضا  . می خواست به اين وسيله نظرشاه را برای  رفتن به اروپا جلب کند
  .شاه اجازه نداد

می گويد   در يکی از پذيرائی های شاه ، شيخ  خزعل به شاه ١٣٠٧در خردا د 
که اين خدمتگزاردچاردردچشم شده بطوری که چند قدمی را نمی توانم تشخيص 
بدهم و ازحضور اقدس اعليحضرت  همايونی استدعا دارم اجازۀ مرخصی  داده 

شاه خطاب به تيمورتاش می گويد . شود که برای معالجۀ چشم به اروپا  بروم 
شود که يکی ازآنها چشمهای دستوربدهيد دونفرطبيب متخّصص ازاروپا خواسته 

شيخ را معالجه  بکند و ديگری  گلوی  يکی  ازفرزندانم  را که مريض است 
شيخ درجواب می گويد تنها چشمهای من درد نمی کند جسماًبيمار .  عمل کند

هستم  و مرض  بطوری مرا آزارمی دهد که محتاج  به معالجۀ قطعی  دراروپا 
ّطالعات شماره  مخصوص در يک ربع قرن  ا. ( شاه ديگرجوابی نداد. هستم

  ) . ٣٥صفحۀ 
آهی  کشيد و ازوضع تحقير آميز " شيخ خزعل" درآخرين مالقات لرن باخزعل 

کلّيۀ  (او بيست هزار  ليره احتياج داشت. شيخ پول می خواست. خود گاليه کرد
شيخ ) اموال ووجوه  نقد و جواهرات و دهات او را رضا شا مصادره  کرده بود

ستهای زيبای خود را با حالت محترمانه ای دراز کرد و گفت عادت کرده ام  د
  .که بديگران چيزی بدهم  و برايم  دردناک  است که ازکسی چيزی  بخواهم

لرن يک شب پيش ازرفتن خود از ايران به آخرين  تالشش برای نجات  شيخ  
قلی بيات و نخست وزير محّمدعلی  فروغی و وزير دارائی  مرتضی  . دست زد

منشی اّول سفارت را در خانۀ  شيخ  دعوت  "  ترات" نيکلسن جانشين لرن و 
شيخ  حتّی يک کلمه ازاين . کرده وبا آنها  راجع به فيصلۀ کارشيخ  صحبت کرد

شيخ  به پريشان گوئی، ياوه سرائی  " بگفتۀ  نيکلسن.  تعّهدات را باورنکرد
شيخ  با شنيدن .  ه او بگويد خفه شودپرداخت  بطوريکه  پرسی لرن مجبور شد ب

صحنۀ بسيارناگواری بود . اين حرف به پشت صندلی خم شد وشروع بشيون کرد
بيچاره ازديدن اين  . مجبور شد او را به اطاق ديگری ببرد" ترات"وسرانجام 

  ."صحنه بسيارنارحت شد
: نوشتدر گزارشی به او چنين "  نيکلسن"لرن ايران را ترک کرد و جانشين او 

هيچ نتيجه ای در مورد کارشيخ بدست نيامد و دکتر ميلسپوعقيده دارد وزيران " 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٦٣                                                                             ٩    ا

  

  

  

ماداميکه يک قطره خون . ايرانی که اين تعّهد را داده اند بسيارنامسئول بوده اند
در رگهای شيخ وجود دارد شاه هرگزاجازه نخواهد  داد موضوع  شيخ  حل شود 

عده های شاه به شيخ بقّوت خودباقی بلی من اين حرف را باورمی کنم  که و
می " نيکلسن"لرن درلندن  درجواب . است اّما شاه ازنظرپولی سخت گير است

  .شکست  من در ايجاد يک رفتارعادالنه با شيخ بر وجودم سنگينی  ميکند:  گويد
همه  کوشش کردند  که جان و مال شيخ  " لرن" وزرای مختار انگليس بعد از 

شيخ درزندان شاه مرد ورضا شاه هم درزندان  . ات  بدهندرا از دست شاه نج
پس از . انگليسها درجنوب آفريقا تنها و بيکس جان بجان آفرين تسليم کرد

  .سّوم شهريورتحت فشار سفارت  انگليس امالک شيخ بورثۀ اوانتقال يافت
منشی السنۀ شرقی کميسرعالی انگليس دربغداد درکتاب خود چنين  " گرتروديل" 

  :نويسد می
درواقع رضاخان تنها . لرن سرمايه اش را درمورد رضاخان به کار  انداخت

اماّ گزارشهای رسيده حکايت ازاوضاع  آزاردهندۀ  . آدمی بودکه قابل حمايت بود
شايد رضا شاه کارش را خوب انجام دهد وشايد بد ، اگر خوب عمل  .  ايران دارد

اوضاع سخت ترمی شود ازديدن  بهرتقدير.  نکند اوضاع خرابتر خواهد شد
  .پرسی خوشحال شدم  چون دوست  بسيار با وفائی است

شيخ خزعل و پادشاهی " تا موقعيکه کتاب» قيام سعادت«قضاوت موّرخين به  
و اسناد  وزارت خارجه و گزارشهای سرپرسی لرن منتشر نشده بود، " ايران 

نشان می دهد که انگليسها   ولی پس از انتشاراين اسناد. تا اندازه ای مبهم بود
اّول خزعل و بختياری ها را تشويق به قيام  کردند ولی پس از آنکه سرپرسی  
لرن با رضاخان  کنارآمد تمامی قول وقراردادهای خويش با خزعل را فراموش  

اوهم بتدريج  همه را از ميان  .کرده و او را دست بسته تسليم رضا خان  کردند
ل جواهرات و پولهای نقد خود بسرتيپ زاهدی به تهران خزعل پس ازتحوي. برد

سرهنگ رضا قليخان ارغوان .اعزام شد وپس ازچند سال درزندان قصرجان داد
 اميرمجاهدبه اروپا رفته وپس ازباز. رئيس ستاد کميّت قيام به سوريه فرارکرد

مرتضی قليخان . والی لرستان به عراق پناه برد. گشت درزندان قصرکشته شد
 ردعفوقرارگرفته وچندسال مأمورحکومت بختياری بودولی سالهای آخرمو

وی پس از سّوم شهريور بازبه سمت ( سلطنت رضاشاه درتهران تحت نظربود 
 که ظاهراً طرفدار ثقة الملک حاکم خوزستان).حکمران بختياری منصوب شد

  .خزعل ولی درباطن جاسوس سردارسپه بود دروزارت کشوراستخدام شد
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 رزايحيی دولت آبادی که هنگام غائلۀ خوزستان نمايندۀ اصفهان وازحاج مي 
  :طرفداران پروپا قرص  سردارسپه بود چنين اظهارنظرميکند

شيخ محّمره  ازانگليسيان که تکيه گاه بودند واز آنها اميدواری داشته است اکنون 
ايران چه آنها با حاصل بودند مقاصد سياسی واقتصادی که در. آن اميد را ندارد

دارند درنزد حکومت مرکزی مملکت ديگر بوجود امثال خزعل ها احتياجی  
و از طرف " چونکه صد آمد نودهم پيش ماست"به گفته مولوی. ندارند

ديگرمنافع خود را در ايران وآسايش خاطرخويش را از حريف بلشويک  دراين 
ند ونفوذ قسمت از دنيا  تا يک اندازه ای به قوی بودن دولت ايران می دان

حکومت سردارسپه رادرخوزستان اگرسودمند به حال مقاصد سياسی واقتصادی 
  .خويش ندانند زيانبخش هم تصّور نمی کنند

انگليسيان چند مطلب ازدولت ايران می خواهند ازجمله تمديد مدّت امتيازنفت 
جنوب معروف به امتياز دارسی وتمديد مدّت امتياز بانک ايران و انگليس 

ه بانک شاهی ومبلغ چند ميليون تومان  مخارجی که آنها درايّام جنگ معروف ب
تأسيس جنوب کرده اند درفارس برای حفظ مؤّسسات اقتصادی ومنافع  سياسی 

درصورتيکه درميان ملّيون ومقام های صالحيتدارهيچ زمينه ای . که داشته اند
  )ه قبول کردهرسه تقاضا را رضا شا(برای پذيرفتن  اين تقاضا ها حاضرنيست 

 دراين وقت که قضی،مخالفت خزعل پيش آمده است وسردارسپه ميان دو 
محظوربزرگ مانده واگرانگليستان خزعل را مجبورنکنند تسليم شود موافقت 
شاه و وليعهد ودرباروهيئت نمايندگان نافذ مجلس گرچه دراقلّيت باشند وساخته و 

. نيز ازميان می رودپرداخته های سردارسپه را ويران می کند وخودش 
انگليسيان به او وعدۀ همراهی می دهند به شرط اينکه مقاصد آن ها را انجام 
بدهد واوهم ازآنها تقاضا می کند باو دررسيدن  دستش به اريکۀ سلطنت 

زيرا با شاه ووليعهد نمی تواند کار بکند و اوقات او بايد صرف . همراهی نمايند
  ."مدافعه  از خود بوده  باشد

نگليسيان تقاضای او را می پذيرند به شرط آنکه خلع احمد شاه ازسلطنت و ا
نصب  وی بی خونريزی صورت بگيرد وهرچه می شود به توّسط مجلس 

  ».شورای ملبی وبصورت قانونی بوده باشد
  :حاج مخبرالسلطنه هدايت راجع به غائلۀخوزستان چنين اظهارنظر کرد

انگليسها  .  ردند  چاره ای جزتسليم  نداشتپس ازآنکه خزعل را انگليسها  رها ک
اّول او را تشويق به مخالفت با رضاخان کردند و پس از آنکه  با سردار سپه 
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کنار آمدند  اورا واداربه اطاعت از حکومت  مرکزی کرده و باالخره خزعل را 
  .به تهران آورده و پس از ضبط  مال وجواهراتش در زندان جان داد

گفت تا من در رأس  کار بودم  او را حفظ  کرده و وسايل  مخبرالسلطنه می 
ولی پس از حکومت من و فروغی ، . زندگانی و راحتی او را  فراهم ساختم 

قدرت دردست نظميه  بود وبرای نظميه مختاری  امنيت کشوربه معنای از ميان 
  :بردن ّکليۀ سرشناسان کشور بود

  کسانيکه بد را پسنديده اند
  ) ٥( چه  بد  ديده اند  ندانم زنيکی 
  
دربارۀ سفررضا خان رئيس »  زعمای مجلس« ملک الشعراء بهارنظر   ◀   

نيزدر ميان زعمای مجلس اين صحبت « : حکومت  به خوزستان  می نويسد
بود که چرا رئيس دولت با مجلس صحبت  نکرد؟ رفته است چه بکند؟ حضرات 

اگربنا باشد بين شيخ ودولت  چه در نظر دارند؟  . خارجيان چه می گويند 
اصالح شود، آيا بهتر نيست خود ما واسطه باشيم؟ آيا نمی توان نگران اين بود 
که درضمن  اين اصالح  و آشتی استفاده هايی از رئيس دولت  بکنند که به زيان 

  کشور باشد؟
درآن جلسه . بنا براين نگرانی بود که به تقاضای اقلبيت جلسۀ ّسری تشکيل شد

  .وم مدّرس ومن و شاهزاده سليمان ميرزا وجماعتی ديگر صحبت کردندمرح
آنچه درخارج نشوکرد چنين بود که درجلسۀ سّری موضوع مذاکرات راجع به 

مسألۀ خوزستان با شيخ بوده است وصحبت ازمداخالت ديگران به ميان آمده،  
ا چه کسی مدّرس گفته است که دولت درواقعۀ خوزستان واقدامی که اخيراً کرد ب

  شورکرده است وآيا قصدشان چيست؟
ودرجواب مشاراليه شاهزاده سليمان ميرزا گفته اند که هيأت دولتی مسئول حفظ   

بعد .  انتظامات است وهر سرکش ومتمّردی را قانوناً مسئولست که درهم بشکند
ما نمی گوئيم  چرا  دولت به قلع و قمع طاغيان :  آقای ملک الشعرا گفته است

درت ورزيده است، مقصود  ما  اينست که صحبت از صلح و آشتی بگوش مبا
دراين صورت آيا بهترنبود دولت به وسيلۀ مجلس و نمايندگان به . می رسد

حرفهای  خزعل  گوش می داد و اگر قابل اصالح بود توّسط خود ما اصالح  
  .می شد

ها ، نظربه مداخله  دادن خارجيان در اين قبيل  کار: و درضمن چنين گفت  
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در   ١٩٠٠سوابقی که هست، گاهی  اسباب زحمت می شود؛  چنانکه در سنۀ  
بحرين  اغتشاش  رخ  نمود و اهل  سنّت  ريخته  شيعيان  اتباع  ايران را  به 

مشيرالدوله  وزير خارجه نظربه اينکه . تحريک  شيخ خودشان  به قتل  آوردند
متمّردين نداشت ، از دولت  انگليس   قّوۀ مکفی برای اعزام به بحرين  و تنبيه

بوسيلۀ  مراسله ای  تقاضا کرد که دررفع اغتشاش مداخله نمايد وهمان  
مداخله اسباب اين شد  که در بحرين دخالت کردند  و تا امروزهنوز رفع زحمت  

  .نشده است
سوسياليستها مدافع جدّی . در اين جلسه احساسات مربوط به اقلّيت واکثريت نبود

دند وافراد اقلّيت و جمعی هم از افراد اکثريت مانند مرحوم  داور وشيروانی و بو
جمعی که در کتاب  خوزستان  نام آنها  ذکر شده است، با عقيدۀ مرحوم مدّرس 

  .موافق بودند
بالنتيجه ، درجرايد که خالصه ای از گفتگو ها را نشر داده بودند، به اقلّيت حمله 

افی به رئيس دولت که هنوزدر فارس  بود،  دايربر شد و حکومت  نظامی  تلگر
اين  صحبتها وافکار مشّوش عمومی مخابره کرد؛  ودر آن تلگراف جمعی از 
نمايند گان را چغلی  کرد، و از طرف رئيس دولت تلگرافی به حکومت  نظامی  

  . مخابره شد
  تلگراف سردار سپه به حکومت نظامی

   
آبان، تلگراف زيررا به فرماندارنظامی  ٢٥رسردارسپه پس ازورود به شيراز د

  :مخابره می کند
شما را مبنی برانتشارات بين  ١٤و  ١٣تلگراف نمره . ازشيرازحکومت نظامی

شما که فعالً . معاندين دايربرمداخلۀ  ديگران وصلح با خزعل مالحظه کردم
درجريان يک قسمت ازامورهستيد، خوب  تشخيص می دهيد که اين تلقينات 

ه  ناحيه شروع  می شود و چه  اشخاصی  تلقين می نمايند و به مالحظۀ ازچ
مداخله ومذاکره يعنی چه ، . همين وقوف بايد فوراً درمقام تکذيب برآمده باشيد

مگر ابالغيۀ . مگر تازه ممکن  است که کسی بتواند مرا وسيلۀ استفاده قرار بدهد
يد، مگر مردم اقدامات قشون و عمليات قشونی را بمورد اّطالع عاّمه  نگذارده ا

بيچارگی خزعل  وفرسودگی او را نمی  خوانند؟ برای کسی  که وجود  خود را 
وقف مملکت کرده تمام اين انتشارات معلوم الحال بقدرخردلی ارزش و 

من صالح  مملکت را هر چه  می دانم، اعم از صلح و اثرنخواهد داشت،  
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ر اندرز  و نصيحت  احدی  را نخواهم  و انتظا( !)  جنگ، اقدام  خواهم کرد
يک مشت  خائن که حالش برخدا و خلق معلوم است فقط  قابليت همين را  . کشيد

دارند و اصالً اين قبيل عناصرفاسد چه حق دارند که دررئوس مصالح مملکتی 
چون هيچ  يک از کارهای من از نظرمردم  مستور نبوده، . اعمال نظر نمايند
نکه عاّمه از جريان امورمملکت خود مسبوق  باشند،  دستور حاال هم برای اي

داده ام  که جزء  و کل عمليات  اين حدود را در ضمن  ابالغيه  گوشزد عموم 
  .نمايند تا هيچ چيز برهيچکس مستور  نماند

  )٦(رضا  –رئيس  الوزرا و فرمانده کّل قوا  
  
چگونه شاه «مايک زرينسکی در نوشتۀ تحقيقی خود تحت عنوان    ◀ 

« و» تاريخی بر روند شاه شدن رضاخان به دست انگلستان  یشدن؟مرور
  :  در حمايت  رضا خان بر اين نظر است » لورن مأموريت 

  
. شد لورن، وزير مختار بريتانيا، حمايت می رضاخان همچنين از سوی سرپرسی

دولت های رضاخان برای تقويت  برخالف سياست پيشين بريتانيا، لورن از تالش
، با توانايی حفظ خود بدون   ايجاد يک ايران باثبات و مستقل«: کرد حمايت می

  .»مند و همگون يک ايران نوين قاعده… کسب حمايت ديگران 
 

، تصويری مغشوش و آشفته از   دولت بريتانيا پيش از آنکه لورن به تهران برسد
عالوه . بريتانيا بودايران داشت و اين نگاه حاصل فقدان انسجام در بوروکراسی 

های   ، وابسته  ها های متناقضی از سوی کنسول ، گزارش  بر هيئت نمايندگی
، ادارۀ تلگراف هند ــ اروپايی و شرکت   ، بانک شاهی ايران  ، دولت هند   نظامی

خارجه مجبور بود در کابينۀ  وزارت. رسيد نفت انگليس و ايران به لندن می
اعتنايی  هايی که با بی ش در برابر ساير وزارتخانهدولت انگليس از موضع خوي

داری، منابع مالی  خزانه. کند  دفاع    بريتانيا نسبت به ايران همراه بودند    عمومی
محدودی برای ارائۀ سوبسيدها به قبايل و نيز نيروهای بريتانيايی در اختيار 

؛ زيرا که های مالی به دولت قوام بود وزارت خارجه مخالف پرداخت. داشت
، بانک   برخالف نظر وايت هال. دانست   عملکرد قوام را مخالف منافع بريتانيا می

،   دار خودمختاری های طرف شاهی به صورت مستقل از قّزاق در برابر جنبش
سردرگمی بريتانيا گسترش پيدا کرد تا مطرح شدن اين . کرد   حمايت مالی می
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مورد پذيرش کرزون و بانک (ند قوی سؤال کليدی که آيا از يک دولت قدرتم
مورد نظر ادارۀ (های طرفدار خودمختاری  جنبش    حمايت کند يا حامی) شاهی

،   گونه که کرزن مايل بود باشد؟ اوضاع آن) هند و شرکت نفت ايران و انگليس
  . آمد   نامه به مذاق وی خوش نمی رفت و واکنش منفی ايرانيان به توافق   پيش نمی
  را به) کارداران پيشين از لورن(بريجسن    ندۀ شغلی نورمن و ريگناردکرزن آي

 .در مأموريت، به مخاطره انداخته بود   دليل ناکامی 
لورن دعوت کرزن برای وزيرمختاری در تهران را با علم به خطر شکست 

  . تهران نخستين مأموريت وی در سمت وزير مختاری بود. اش پذيرفت ای حرفه
لورن اعتماد . خارجه کسب کرد منصب نفوذ بسياری در وزارتوی در اين 

. کرد   کرزن را جلب نمود و معموالً وزيرخارجه از پيشنهادهای او حمايت می
عملکرد لورن طوری بود که بعدها هارولد نيکسون وی را سفير ايدئال ناميد 

ست و لورن تنها کانال ارتباط ميان دولت خود و حوزة ماموريتش ا«: گفت   و 
از طريق ارسال عالئم واحد به مرکز . …کوشد تا يک حوزۀ تحت نظارت    می

پس از کنار رفتن کرزن از . »های متناقض ــ فراهم کند با ديدگاه   ــ و نه عالئمی 
کاران در انتخابات بزرگ انگليس در  دنبال شکست محافظه خارجه، به وزارت

توانمند در تأمين منافع بريتانيا  م شهرت لورن در مقام مديری.  ١٩٢٣دسامبر 
و آستين ) از حزب کارگر(تحکيم گرديد و در نتيجه سبب شد رمزی مک دونالد 

 .به وی آزادی کامل بدهند) کار از حزب محافظه(چيرلين 
 

اش النسلوت اوليفانت ،  او با برادرزاده  بخشی از موفّقيت لورن مديون روابط
ً هميشه گزارش. خارجه بود رئيس بخش شرقی وزارت ها و  اوليفانت تقريبا

 .کرد   ، مطالعه و حمايت می  های لورن را پيش از مالحظۀ وزيرخارجه  تلگرام
 

م ساقدوش داماد بود و آنها اغلب از ١٩٢۴٫اوليفانت در عروسی لورن در 
های  براساس آموزه. های شخصی طوالنی با هم در ارتباط بودند طريق نامه

فت هماهنگی ميان لورن و اوليفانت ناشی از لحن توان گ عصر جديد می
، وقتی لورن   طور مثال به . ، مغرورانه و زبان تند و تيز آنها بود  نژادپرستانه

، تعدادی از مقامات ايرانی در خليج فارس را   برای نخستين بار به ايران رسيد
،   ف اسهمچنين وی جوز. هايی غير قابل اعتماد ناميد افرادی بد بو و حيوان

  به طور مشابه . کورنفلد وزير مختار اياالت متحده را خاخام جنگلی ناميد
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اوليفانت وزير مختار جديد ايتاليا در تهران را انسان تقريبا سفيدی دانست که 
آنان بر اين باور . فروشان يافت توان هماننداش را در ميان بستنی   احتماالً می

ً به . ، چندان نژادپرستانه نيست  ر جامعهبودند که رفتارشان از منظ لورن غالبا
وی چنين . کرد که بريتانيا نبايد در امور ايران مداخله کند   اين نکته اشاره می

. پی. ای به اّطالع ای ، طّی نامه  سياستی را شش ماه پس از رسيدن به تهران
وی پس از . رساند) های ساکن بوشهر نماينده بريتانيا واز انگليس(ور  تری

روی اين کشور  های شديد پيش  ارزيابی موقعيت ضعيف بريتانيا و مخالفت
و خط … ما بايد بسيار محتاطانه عمل کنيم و توقّع خود را کم کنيم «: پيشنهاد داد

و به اين نکته … مشی سياسی خودمان را به آهستگی و کندی بازسازی نماييم 
تانيا ورای احساسات ما قرار داد توجه کنيم که مبانی سياست پس از جنگ بري

يک … بنابراين من دست از تالش برای فرنگی کردن ايران خواهم کشيد … 
و شرايط را برای فعّاليت طبيعی نيروها فراهم … پوند به مطبوعات نخواهم داد 

ها را بشناسند و  کنم ايرانيان واقعيت   خواهم کرد و در عين حال تالش می
بنابراين آنان احتماالً با دو امر روبرو . ر عهده بگيرندهای خود را ب مسئوليت

خواهند شد، نخست اينکه عملکردشان مناسب نيست و دّوم اينکه به نفعشان است 
 .»که با ما رفتار درستی داشته باشند

به هفت دليل موجبات رشد رضاخان را ) رغم قول مداخله نکردن به(لورن 
 :فراهم کرد

 
م از ١٩٢٢٫ژانويه  ٣١طّی مالقات با رضاخان به تاريخ وی :    ــ حامی بودن١

او فردی تندرست و چهارشانه با قدی نسبتاً «: سردار سپه حمايت کرد و نوشت
زند که چنين خصوصيت رفتاری    صدای نافذ داشته و رک حرف می. بلند است

د و گوي   وی به صورت مستقيم نظرش را می. شود   در ميان ايرانيان کمتر ديده می
… کند    ، وقت تلف نمی  کاری و محبوب شدن در قلب ايرانيان به خاطر مالحظه

گويد، بلکه    وی هرگز از طرف خود يا دولتی که عضو آن است، سخن نمی
، هرگز   نديده سواد و آموزش در اين فرد بی… طرف صحبتش کشور است 

رضاخان دارای . ودش نشانی از اعتماد به نفس نداشتن يا ناآزمودگی مشاهده نمی
 .»شأن و مقام ذاتی است و کنترل کاملی بر رفتار و گفتارش دارد

 
تواند    به عبارت بهتر لورن بر اين باور بود که رضا مردی است که بريتانيا می
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ايرانيان آشنا    خوبی با افکار عمومی  با اين حال وی به. با وی وارد معامله شود
، وی   يا به صورت آشکار از رضاخان حمايت کنددانست که اگر بريتان بود و می

بر اين باورم که پيشنهاد حمايت بريتانيا به «: وی نوشت. را نخواهند پذيرفت
رضاخان غير عقالنی است؛ زيرا اگر رضاخان متقاعد شود که من به دنبال 

ريای ايران است  پشتيبانی کامل از وی هستم و انگلستان تنها دوست واقعی و بی
ای به  ، در آن صورت وی به طرز فزاينده  ن امری به باور وی تبديل شودو چني

پس بايد از . سمت ما گرايش پيدا کرده و مشکالتی برای او پديد خواهد آمد
 .»هرگونه حمايت آشکار اجتناب کنيم

 
های مالی الزم را برای  لورن با لندن مکاتبه کرد تا بانک شاهی حمايت: ــ پول٢

م تلگرافی به ١٩٢٢٫فوريه  ۶اهم کند؛ برای مثال وی در ارتش رضاخان فر
ما به اندازۀ دولت ايران به سرکوبی شورش «… : لندن با اين شرح فرستاد

تقريباً پانصد (اصرار داشت که بانک پانصد هزار تومان . »منديم الهوتی عالقه
لورن . اعتبار بيشتر در اختيار رضاخان قرار دهد) هزار دالر يا صد هزار پوند

مراتب بيش از اين هزينه را دارد و   عقيده داشت که دولت رضاخان ارزش به
لندن را متقاعد ساخت که راه را برای حمايت مالی منّظم ارتش و دولت 

 .رضاخان هموار نمايد
 
لورن همچنين زمينه را برای فعّاليت هيئت مالی امريکايی : ــ مأموريت ميلسپو٣

ايران مايل بود برای درهم شکستن . فراهم کرد ١٩٢٧تا  ١٩٢٢های  طّی سال
کرزون پس از . ، امريکاييان را در امور ايران درگير سازد  هژمونی بريتانيا

وی . از مأموريت امريکاييان در ايران پشتيبانی کرد ١٩١٩قرارداد    ناکامی 
ا کند، مهم نيست چه کسی ايران ر   اينکه چه کسی ايران را احيا می«: معتقد بود

. »دهد ای است که در اثربازسازی ايران رخ می کند، مهم نتيجه بازسازی می
لورن امريکاييان را به ايجاد يک بنيان مالی برای يک دولت مرکزی قدرتمند 

ممکن است ايران روزی به اين «: نوشت ١٩٢۴وی در ماه مه . کرد   ترغيب می
اّما . »انيای کبير استبريت… ببرد که بهترين راه نجات جلب حمايت  حقيقت پی

در حال حاضر هرگونه شانس پيشرفتی حول رضاخان و مشاوران امريکايی «
کارگيری امريکاييان  ؛ بنابراين لورن کوشيد تالش ايرانيان در به».قرار دارد

 .عليه بريتانيا را ناکام گذارد
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دکتر ميلسپو «: وی نوشت. م مأموريت ميلسپو را ارزيابی کرد١٩٢۶٫لورن در 
… ای نسبت به بريتانيای کبير نداشت و نگرش دوستانه) پيش از آمدن به ايران(

… در فراهم کردن شرايط برای محکوميت بريتانيا سهم بسزايی داشت و
لورن اعتقاد . صورت عملی خواهان انحصار جهانی توليدکنندگان نفت بود به

ً تحت تأثير کتاب معروف اختناق اير ان مورگان داشت که نگرش ميلسپو عمدتا
، هرگز   اگرچه ميلسپو به دنبال رهايی ايران از تعدّی بريتانيا بود. شوستر بود

ميلسپو صرفاً «خواست؛ عملکرد  تضعيف عملی نفوذ بريتانيا در ايران را نمی
؛ بنابراين لورن حساسيتی در قبال »بود] بريتانيا[برای متوازن کردن نفوذ ما 

م به اين باور رسيده بود که ١٩٢۶٫سال  وی در. ميلسپو از خود نشان نداد
دليل، ناعادالنه و به صورت  متقاعد شده است که نفوذ بريتانيا هرگز بی«ميلسپو 

های اخالقی ما  سکوت همراهانه و حمايت«و » شود   کار گرفته نمی ناشايستی به
طور  به«گيرد که    سپس لورن نتيجه می. »يک دفاع مؤثّر از عملکردش است… 
ً مطلوب بود کلّی آنها در توسعۀ سيستم اداری . عملکرد آنان خوب و حقيقتا

اند و به صورت سختگيرانه به جمع آوری  وزارت دارايی سهم بسزايی داشته
با … اند و ها پرداخته و سيستم کنترلی مؤثّری برای مخارج تعبيه کرده دارايی

ه عبارت بهتر ب. »اند راسخ صاحبان ثروت و قدرت را مايوس ساخته   عزمی 
لورن براين باوربود که مأموريت امريکاييان هماهنگ با سياست ومنافع بريتانيا 

 .ابزاری برای پشتيبانی از رضاخان بود) خواست   طور که کرزن می همان(
 
لورن با لندن مکاتبه طی کرد تا از تالش :    ــ انحصار نيروهای نظامی۴

او . در ايران حمايت کند    ندی نظامیرضاخان برای به انحصار در آوردن توانم
واحدهای شورشی به شدّت ازسياست تهران برای خلع سالح قبايل و

کرد و مانع هر نوع حمايت لندن يا عراق از مخالفان    حمايت می   نظامی 
 هال راتشويق کرد تاتجهيزات وملزومات نظامی وی وايت. نمود میجلوگيري

ا در اختيار ارتش رضاخان قرار دهند و درگيری ويژه تسليحات سنگين، ر  به     ،
همچنين لورن به رضا اعتبار الزم . ادارۀ هند و وزارت جنگ را خنثی ساخت

وی از . های جديد بريتانيايی را داد پوش ، هواپيماها و زره  ها برای خريد کاميون
م ١٧٧٨٫لندن خواست نيروهای هندی را از بنادر خليج فارس و بوشهر، که از 

 .، خارج سازد  ر اشغال نيروهای هند بودد
وزيری رضاخان و  لورن در بخشی از حوادثی که به نخست: وزيری ــ نخست۵



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٧٣                                                                             ٩    ا

  

  

  

وی در بهار به . م انجاميد، حضور داشت١٩٢٣٫تبعيد احمدشاه در پايان اکتبر 
. وزيری رضاخان را بدهد وايت هال فشار آورد که به او اجازۀ حمايت از نخست

يک حريف دردسرساز است و بايد به يک دوست «… د که رضا لورن معتقد بو
های مؤثّری برای   وی همچنين عقيده داشت که رضا گام. »کامالً مفيد تبديل شود

در اّول ژوئن . وحدت ايران برداشته و موفّقيتش به مصلحت بريتانياست
م لورن گزارش داد که دولت ايران فلج شده است و اين مسير ادامه ١٩٢٣٫

وی از لندن اجازه گرفت که از . هد يافت مگر اينکه رضا به قدرت برسدخوا
،   در صورت مخالفت«وزيری رضاخان موافقت کند و  احمدشاه بخواهد با نخست

وزارت خارجه نسبت به اين امر ترديد داشت و . »ما تعّهدی قبول نخواهيم کرد
. ود را ادامه دهدطرفانۀ موج ژوئن به لورن توصيه کرد سياست کامالً بی ۵در 

او در اين . م درخواست مداخله کرد١٩٢٣٫لورن مجدداً در اّول سپتامبر 
: ثباتی و نارضايتی از مشاوران امريکايی احمدشاه نوشت گزارش با اشاره به بی

ناپذير فعلی است که در موقعيت قدرتمندتری  وزير جنگ تنها موقعيت تزلزل«
به    شدند که لزومی   تدريج متقاعد  ان بهاو که معتقد بود ايراني. »قرار دارد

در چهار روز نخست، شاه خواهان ديدار با لورن شد . همراهی با بريتانيا نيست
شاه از . گير سلطنتی برای احمد شاه ظاهر شد و او در حکم کشيش اعتراف

ترسيد و لورن بر اين باور بود که پادشاه صرفاً نگران زندگی    کودتای رضا می
شاه بر اساس اين : سپتامبر گزارش داد ٣لورن در . اش است آزادی شخصی و

خوابد از رضاخان    ای می المثل که اين شتری است که در هر خانه ضرب
خواهد هرچه زودتر ايران را ترک    اش است و می ترسد و نگران سالمتی   می
اش  سلسله،   هراس کرزن از اين امر بود که اگر شاه قلمرواش را ترک کند. کند

تواند به مانند دوش    قوت دادن به او می«: رو پيشنهاد داد شود؛ ازاين   منقرض می
 .»آب سردی برای فرار شاه باشد و بزدلی و ترس او را برطرف سازد

 
لورن تلگرام زد که دولت ايران . م شدّت گرفت١٩٢٣٫اکتبر  ١٢بحران در 

وی . کرد   تهران را ترک  تسليم شد و رضاخان نخست وزير گرديد و شاه نيز
وزير شدن آگاه است، اّما عقيده  خوبی از خطرهای نخست  نوشت که رضا به

او خواهان و نيازمند دوستی . تواند حاکم شود   دارد که هيچ کس ديگر نمی
تواند در برابر    شاه نمی«: لورن دو روز بعد مجدداً گزارش داد. بريتانيا است

تواند با او    و نمی… وزيری مقاومت کند  خستدرخواست وزير جنگ برای ن
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او معتقد بود شاه در چنان موقعيت پرتنشی . لورن فرار شاه را آسان کرد. »بماند
راه … من «: او درادامه نوشت. است که حتّی اگر بماند هم مفيد نخواهد بود

در . …»روم    و دربارۀآن به مالقات وزير جنگ می… حلی ارائه خواهم کرد 
شاه رفتار «م وی تلگرام ديگری فرستاد با اين مضمون که ١٩٢٣٫اکتبر  ٢٨

کنم    من فکر می. آيد باری دارد و رفتار رضاخان معقول به نظر می تأّسف
 :تواند چهار نتيجه دربرداشته باشد   ام هرچند غير معقول است، می مداخله

 
ــ قدردانی شاه را ٣ــ موجب تداوم قانون اساسی گردد؛ ٢بست شود؛  ــ مانع بن١

، وزارت خارجۀ انگليس پس »وزير جديد را متعّهد سازد ــ نخست۴جلب کند؛ 
 .، اقدام لورن را تأييد کرد  از جار و جنجال

 
ايرانيان ازرضا حمايت    کردکه افکارعمومی   ويکتورمارليت به اين نکته اشاره 

و ’ شرافت‘،’پرستیوطن ‘،’افکارعمومی‘چون   مفاهيمی «:نوشت   وی . کرد می
… شوندتا حدودی نسبی هستند    وقتی درارتباط با ايران مطرح می’ ايدئاليسم‘

کافی افکار  گرا بازتابی ازرشد به اصطالح ملّی وجودحزب دموکرات يا
ً مترادف  اين حقيقت که اصطالحات ملّی…است    عمومی  گرا ودموکرات تقريبا

گرايانة موسيلينی را  روهيجان ملّیکه شو اند، ممکن است در نظر کسانی شده
اّما در ايران چنين مباحثی کامالً در . ،عجيب باشد  دانند   نقطة مقابل دموکراسی می
 .»تعارض با هم قرار ندارند

 
داد؛ ادعای اراضی   مالت فهرستی از مشاجرات ميان بريتانيا و ايران را ارائه 

دشاهی فيصل بر عراق از جمله ، وضعيت بلوچستان و پذيرش پا  ايران بر بحرين
تواند دستور    ، بريتانيا می  در صورت حّل اين مشکالت. اين اختالف نظرهاست

نشينی نيروهايش را صادر کند و از ايجاد راه آهن و اعطای وام حمايت  عقب
کند که در ايران    منافع ما ايجاب می«: رسد   بندی می او سرانجام به اين جمع. کند

ثبات و قدرتمند مرکزی پديد آيد که بتواند در برابر نفوذ روسيه و يک دولت با
های   های تجاری و حوزه  گسترش تبليغات کمونيستی مقاومت نمايد و از راه

های هم مرز با بلوچستان و افغانستان  نفتی محافظت کرده و امنيت را در استان
عات را زير نظر های ضّد بريتانيايی روحانيان و مطبو تأمين کند و فعّاليت

رضاخان مناسب برای چنين شرايطی است، هرچند وی امکان . داشته باشد
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ای از منافع کم اهّميت بريتانيا   دارد در تالش برای دستيابی به اهدافش گاه پاره
تواند    را به مخاطره اندازد، اّما در بسياری از موارد برای ما سودمند بوده و می

های نفتی خليج فارس و مرزهای هند   دی نظير حوزهموقعيت ما را در نقاط کلي
 .»و عراق حفظ نمايد

 
… رضا ذهن عملياتی دارد و«: اوليفانت اين نوشتار را تأييد کرد و نوشت

 .»ای برسد که تاکنون بدان حد نبوده است به درجه) ايران(امکان دارد ثبات 
 
تضعيف  ،  دشوارترين شرايط لورن در تقويت رضاخان: ــ شيخ خزعل۶

، شيخ   از نظر بريتانيا. بود) خوزستان فعلی(موقعيت شيخ خزعل در محّمره 
از اهّميت کمتری برخوردار بود و لذا حاضر ) در مقايسه با رضاخان(خزعل 

. شد وی را فدا کند  تا رضاخان دولت مرکزی باثبات و قدرتمندی پديد آورد
اش   که در خانه الیها اسارت و درح م و پس از سال١٩٣۶٫خزعل در سال 

 .، در وضيعت مشکوکی از دنيا رفت  نظر بود تحت
 

، بريتانيا   م و پس از گسترده شدن کارون به روی کشتيرانی١٨٨٨٫در سال 
اين حضور در . ای با رهبران قبايل در جنوب ايران برقرار کرد روابط ويژه

کردند، تقويت  اندازی م و زمانی که برادران لينچ مسير شتر را راه١٨٩٧٫سال 
، حضور بريتانيا در   های آغازين قرن بيستم با توسعۀ صنعت نفت در سال. گرديد

 .تر شد اين منطقه پررنگ 
 

م، شيخ خوزستان شد و بريتانيا به .  ١٨٩٧خزعل پس از کشته شدن برادرش در 
ها در کنترل   حضور بلژيکی. ای با وی برقرار ساخت چندين دليل روابط ويژه

ً ملزم  گمرکات جنوب و ترس از گسترش نفوذ روسيه موجب شد بريتانيا رسما
و  ١٩٠٧ها را در  نامه کاکس اين ضمانت. م شود١٩٠٢٫به حمايت از خزعل در 

،   جای مذاکره با تهران های کاکس و پليس جنوب به نماينده. م تکرار کرد١٩١٠٫
ان با خزعل وارد برای کارگزاری نخستين خط لوله و ايجاد پااليشگاهی در آباد

به دنبال اين امر بريتانيا نشان عالی امپراتوری هند را به خزعل . مذاکره شدند
داد و پس از شروع جنگ جهانی اّول، که طّی آن خزعل از منافع بريتانيا دفاع 

دليل  م به١٩١٩٫بريتانيا در سال . ، دوباره بر خودمختاری او تأکيد نمود  کرد
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پيما به او هديه داد و نيز سه  کشتی بخار رودخانه خدمات خزعل طّی جنگ، يک
هزار قبضه تفنگ همراه مهّمات در اختيار خزعل قرار داد تا وی بتواند از 

نشينی نيروهای بريتانيايی از  شرکت نفت حمايت کند و پشتيبان در زمان عقب
 .خوزستان باشد

اش، يعنی  هبرای تحقّق هدف اّولي. رضاخان به تدريج عليه خزعل موضع گرفت
ابتدا بريتانيا، به . گردآوری ماليات، الزم بود نيروهايی به خوزستان اعزام شوند

. را از دست دهد، با اين طرح مخالفت کرد   های نفتی  ترسيد حوزه دليل آنکه می
گری کند و خزعل را آگاه کرد که  لورن کوشيد ميان خزعل و رضاخان ميانجی

های بريتانيا عمل نمايد،   دارد که وی به توصيه حمايت بريتانيا تا زمانی وجود
وی همچنين از رضا . ها را بپردازد در برابر تهران مقاومت نکند و ماليات

خواست خودمختاری خزعل را تأييد نمايد و از اعزام نيرو به جنوب خودداری 
، نيروهايش به سمت جنوب حرکت   جويانه بود هرچند پاسخ رضاخان آشتی. کند

 .کردند
رضاخان موجب شده بود که بريتانيا مجبور باشد ميان    رشد قدرت نظامی 

حمايت از يک حاکم خودمختار محلّی يا پشتيبانی از يک دولت مرکزی قدرتمند 
فعّاالن سياسی بريتانيا در جنوب، از جمله کاکس، آرنولد . به انتخابات دست زند

جورج چرچيل و ) وبخزعل و مسئول پليس جن   مشاور غير رسمی (ويلسون 
والتراسمارت نسبت به تداوم اصالحات در بيست سال آينده به دست رضاخان 

 .ترديد داشتند و با بيرون کردن نيروهای جنوب مخالف بودند
م، لورن در تلگرامی به لندن تبيين و نقد ١٩٢٣٫مه  ۵تر در  اين بحث را پيش

ن و تقويت حکومت کرده و خواهان بازنگری در سياست لندن در قبال ايرا
حمايت از وزير جنگ «: وی نوشت. مرکزی در برابر قبايل خودمختار شده بود

ترين و دشوارترين  به معنی از دست دادن کامل دوستان محلّی است که مهم
اّما چنين حمايتی ممکن است ما را . است) خرمشهر(نمونۀ آن شيخ محّمره 

های  توان او را به پذيرش تضمينتاحدّی به کنترل رضاخان قادر سازد و شايد ب
چنين حمايتی موجب تقويت اين خاکريز در . داده شده  به خزعل ملزم نمود

از طرف ديگر مخالفت با رضاخان به معنی . »شود   ها می برابر روس
، مگر اينکه ما از آنها و   گردد   فروپاشی تدريجی موقعيت و نفوذ ما می«

يری از قّوۀ قهريه حمايت کنيم؛ در نتيجه دوستانمان به طور عملی و بهره گ
ها از دست  احتمال برقراری ثبات در ايران تحت کنترل ايرانيان طّی دهه
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آمد که به ايجاد    ای از تنش فزاينده با دولت ايران پديد خواهد  رود و دوره می
ها  ، و به ابزاری در اختيار روس  شود شکاف ميان ايران و بريتانيا منجر می

 .»گردد  ل میتبدي
خارجه را چنين  چرچيل نظر وزارت. خارجه با لورن مخالف بود ابتدا وزارت

پذيرفته شده نزد ما اّوالً حمايت از     سياست رسمی«: منعکس کرده است
گيری از ابزارهای مالی است که منابع مالی آن را شرکت  ها با بهره بختياری

اً حمايت از شيخ محّمره حتّی اگر چنين کند و ثاني   نفت ايران و انگليس فراهم می
اگر رضا … حمايتی سرانجام به ارسال کشتی توپدار به محّمره منجر شود 

، اين امکان برای ما وجود دارد که با   نخواهد شيوۀ احمقانۀ خود را تعديل کند
قطع حمايت مالی که بدون آن نخواهد توانست ارتشش را حفظ کند، از باال او را 

 .… »قرار دهيم  تحت فشار
 

) وزير نخست(م گزارش داد که رضا و مستوفی ١٩٢٣٫ژوئن  ١لورن در 
کنند که در امور  خواهان ارسال دويست سرباز به شوشتر هستند، اّما تضمين می

: لندن اين درخواست را بررسی کرد و به لورن تلگرام زد. شيخ مداخله نکنند
… که … نزد رضاخان  بر توافق پيشين پذيرفته شده… به ناگزير «

 .»وزير نيز مورد تاييد واقع شده بود، اصرار گردد نخست
لورن در ماه اکتبر توّسط ستوان ساندرز ــ وابستۀ نظامی ــ يادداشتی دربارۀ 

بندی  جمع. توانايی قبايل و طرح رضاخان برای خلع سالح آنان به لندن فرستاد
ه نتواند جدولی برای خلع سالح دليلی وجود ندارد که سردار سپ«: وی چنين بود

کنم که نتيجۀ نهايی اين اقدام برای منافع  من فکر می… قبايل تدارک ببيند 
 .»بريتانيا سودمند خواهد بود

 
رضاخان خزعل را . بحران زمانی آغاز شد که لورن در ايران حضور نداشت

لعملی ، لورن را با دستورا  خارجۀ بريتانيا عليه حکومت تحريک کرد و وزارت
درصورت عدم وجود هيچ راه (برای حمايت از رضاخان و کنار گذاشتن شيخ 

،   خواهد شد) خوزستان(که احتماالً موجب حذف کامل او از محّمره ) حّل ديگری
لورن با نزديک شدن ارتش شاهی به خوزستان به اهواز . به ايران برگرداند

خواهی کند  يران معذرترفت و از خزعل خواست بابت اين نافرمانی از دولت ا
تلگرافی نيز به . و به او قول داد که رضا را وادار به ترک منطقه خواهد کرد
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در مقابل رضا با . نشينی نکرد ؛ اّما رضا عقب  همين دليل به تهران فرستاد
، مصّمم به فتح کّل استان   گيری از تالش لورن برای متقاعد ساختن خزعل بهره

شرط بخشش خزعل تسليم بی «ورن را آگاه کرد که نوامبر ل ٢۴رضا در  .شد
چهار روز بعد خزعل فرمان . »قيد و شرط او و حضورش در تهران است

و از اهواز خارج شد و به قصرش در محّمره … انحالل ارتشش را صادر کرد 
اش در رودخانۀ کارون نزديک آن لنگر انداخته بود ــ  که قايق تفريحی ــ جايی

دسامبر در اهواز کوشيد ميان  ۶تا  ٨بعد لورن در فاصلۀ  در هفتۀ. بازگشت
، اّما   لورن کوشيد شيخ را قانع کند که تسليم شود. رضا وخزعل ميانجيگری کند
با «تواند روی حمايت بريتانيا حساب کند و لورن    خزعل هنوز معتقد بود که می

و … بقبوالند  توان يک ايدۀ جديد را به او   شگفتی دريافت که به دشواری می
سرانجام لورن موفّق . »را از ذهن او پاک کند   حتّی دشوارتر اينکه ايدۀ قديمی 

شد موافقت خزعل را برای تصّرف موقّتی خوزستان به دست ايرانيان جلب 
 .کند

 
م خزعل را ١٩٢۵٫ارتش رضاخان هرگز به اين حدّ اکتفا نکرد و در اوريل 

تا زمان مرگش در آنجا در بازداشت  وی. دستگير، و به تهران اعزام کرد
های خزعل را تصاحب کرد و   همچنين رضاخان اموال و دارايی. خانگی بود

يک از اموال تا زمانی که رضاخان  ، هيچ  های حقوقی سفارت رغم حمايت به
،   کند   آنچه که مرا بسيارناراحت می«: لورن نوشت. ، عودت داده نشد  حاکم بود

 .»به شيخ خزعل با وجود تمام معايبش استام  دلبستگی شخصی
 

، شرط الزم برای حمايت از   تواند او را غمگين ساخته باشد   هرچند اين اتّفاق می
قبلی خود را به نيروهای   يک دولت مرکزی قدرتمند اين بود که بريتانيا تعّهدات

 واسطۀ عملکرد لورن، در ظهور ديکتاتوری بريتانيا به. محلّی را نقض کند
تر  رضا قوی«: لورن از عملکردش خوشحال بود و نوشت. رضاخان سهيم شد

او به اين مسئله واقف شده بود که سياست ما . تر از هر زمانی است و محبوب
دنبال تجزيۀ ايران  به او بوده است و به  در جنوب وفادارانه و به منظور کمک

 .»که سياست روسيه عکس اين امر است ، درحالی ايم نبوده
 
م ١٩٢۵٫سرانجام لورن به رضا در تصاحب تاج وتخت در سال : ــ پادشاهی٧
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رضا پس از تالش ناموفّق برای تبديل ايران به جمهوری دچار . کمک کرد
کرد که دکتر مصدّق در مجلس بعدی به مخالفت    بينی می شايد او پيش. ترديد شد

گزار کشور  ير خدمتوز با وجود اينکه او در مقام نخست. با اين حرکت برخيزد
گونه که  شايد همان. گو نبود شد، در حکم پادشاه در برابر کسی پاسخ   محسوب می

. رضا از اين ترس داشت که حمايت چپ را از دست بدهد   آبراهاميان معتقد است
م به آيرونسايد ١٩٢١٫ای بود که وی در سال  دليل ديگر درنگ وی شايد وعده

 .برای خلع شاه انجام شود   گونه اقدامی  جازه ندهد هيچداده بود؛ مبنی بر اينکه ا
، مسئله اين بود که آيا بريتانيا به او اجازۀ پادشاه شدن را   تر از هر تعّهدی اما مهم

.  خواهد داد يا نه؟ ظاهراً رضا بر اين باور بود که بريتانيا مانع اين امر است
کوشيد بفهمد که بريتانيا در  می رسيد و رضا   نظر می ديپلماسی بريتانيا روشن به

ً در حال . العملی نشان خواهد داد برابر چنين کودتايی چه عکس لورن دائما
قبوالندن اين امر به رضا بود که بحث فوق صرفاً مربوط به امور داخلی ايران 

که لورن توانست رضا را متقاعد  زمانی. است و هيچ ربطی به بريتانيا ندارد
انجام نخواهد داد، رضا مصّمم به ايجاد سلسله پهلوی    اقدامی سازد که بريتانيا 

 .شد
ويکتور . ای نسبت به قاجار نداشت عالقه ١٩٢۵وزارت خارجۀ بريتانيا در سال 

احمدشاه را موجودی بدبخت، کامالً «) جانشين چرچيل در وزارت خارجه(مالت 
موافق بود و در اوليفانت با اين نگرش . »ترسو و غيرقابل اعتماد توصيف کرد

احمد شاه انسانی بدبخت و سزاوار نکوهش است که دائماً «: دهم جوالی نوشت
 .»خواهد سرزنش را تحمل کند کند و ديگر نمی   صحبت از بازگشت به ايران می

بايد احساس کند که «لورن در اکتبر تلگرافی به لندن فرستاد و نوشت که رضا 
کار از طريق  نخواهد گرفت و اينصورت ) از طرف بريتانيا(ای  مداخله

. »شود   طرفی در امور داخلی ايران حاصل می های مکّرری مبنی بر بی  اعالميه
، نادرشاه است؛ بنابراين عجيب نيست که  الگوی بزرگ رضا«مالت جواب داد 

ای در اين بازی پيچيده و  بنابراين هر نوع مداخله. وی به شيوۀ نادر عمل کند
 .…»ديوانگی خواهد بود   و نوعی   خطرناک

خان مشارالملک وزير خارجه ايران،  حسن. لورن را گريزی از اين آزمون نبود
در بيستم اکتبر از وی دربارۀ نظر بريتانيا نسبت به تغيير سلطنت در ايران 

اين پاسخ رضا . طرف خواهد بود لورن در پاسخ گفت که بريتانيا بی. سؤال کرد
روز بعد به لورن گفت که رضا خواهان سرنگونی  مشارالملک. را قانع نکرد
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، اّما از تأييد نشدن از سوی بريتانيا هراس دارد و وی سکوت   قاجارهاست
توانم بيش    من نمی«لورن پاسخ داد که . کند   بريتانيا را نشانۀ ترديد آنها تلقی می

ه به عدم از اين رضاخان را اميدوار سازم که گرايش کامالً دوستانه و وفاداران
 .لورن را تأييد کرد) بسيار هوشمندانه(هال اين اظهار نظر  وايت. »مداخله داريم

اکتبر از  ٢٩رضا در . چنين اظهارنظری ترديدهای رضا را برطرف ساخت
، زمينه برای تعيين   ای در چنين برهه«لورن خواست اين نکته را درک کند که 

نابودی قاجار را در پی سکوت لورن . »سرنوشت سلطنت فراهم شده است
دو روز بعد مجلس تا زمان تشکيل مجلس مؤّسسان، رضا را به رياست . داشت

زاده و علما،  ، تقی  پردۀ مصدق رغم مخالفت بی به. حکومت موقّت منصوب کرد
قم و نجف نيز به ظاهر . لورن تلگرافی مبنی بر انجام تغييرات به لندن فرستاد

وزارت خارجه . مدّرس از رأی دادن خودداری کردچنين تغييری را پذيرفتند و 
 .»تّحول به آرامی صورت گرفت«گزارش داد که 

 
، رژيم جديد را   ، لندن را تحت فشار گذاشت تا پيش از هر دولت ديگری  لورن

رژيم » به رسميت شناختن موقّت«با  ١٩٢۵نوامبر  ٢بريتانيا در . تأييد کند
وزارت خارجه در . مل آن را پذيرفتموافقت کرد و رضاخان با رضايت کا

درک متقابلی ميان  لورن و رضاخان پديد «واکنش به اين گزارش بيان کرد که 
 .»آمده است که يک دارايی بسيار ارزشمند برای ما خواهد بود

مالت .   وزارت خارجه به تدريج رضايت خود را به سلطنت رضا ابراز داشت
رژيم برای ايران است و دليلی وجود  طور کلی پادشاهی بهترين  به«: نوشت

های  تاريخ ايران مثال. ندارد که رضاخان نتواند سلسله جديدی را پديد آورد
ای به  قاجارها نيز طی فرايند مشابه. زيادی از چنين تغييراتی در خود دارد

: مالت افزود. سان رشد کرده است به همان. …حکومت رسيدند و نادر شاه نيز 
، بيشتر رنجيده خاطر   ط قاجارها و پديد آمدن پادشاهی جديدشوروی از سقو«

سال پيش که  ١۵٠«کرده است که    اوليفانت نيز به اين نکته اشاره . »خواهند شد
، جهان کامالً متفاوتی حاکم بود و اينک روشن است که   قاجارها بر آمدند

،   سلطنت رضاخان تنها انتخاب پيش روست و ايجاد مانع در برابر طالع اين
  )  ٧.(»نسنجيده خواهد بود   اقدامی
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   :و مآخذ حاتيتوض

خزعل، انگلستان،  خيش ،یپهلو خ،يتار« یطاهره سپهوند:پژوه تيسا: منبع – ١  
  » خوزستان

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=37934  
  » لخزع خيو غائله ش ريستعمار پ ا «یکاوش نيحس   - ٢ 
-جلد دّوم   »یاسيمختصر احزاب س خيتار«ملك الشعرابهار یمحّمدتق - ٣   
 -  ١٤٥ – ١٤٦صص  –     ١٣٦٣  -ريكب ريام: ناشر  
 فيهللا س خاطرات دكتر نصرت» عبرت  نهييآ «،یپورفاطم فيهللا س نصرت  - ٤ 

ص ،   ١٣٦٨ –چاپ لندن – رانيا ونيانتشارات جبهه مل -اول  جلد  ،یپورفاطم
٤٢٣      

     ٤٢٤ – ٤٣٠صص    -همانجا    - ٥  
-جلد دّوم   »یاسيمختصر احزاب س خيتار«ملك الشعرا بهار  یمحّمد تق  -  ٦
   ١٥٦ – ١٥٨صص   –     ١٣٦٣  -ريكب ريام: ناشر  
شدن  بر روند شاه  یخيتار یچگونه شاه شدن؟مرور«   ینسکيزر کيما :  -  ٧ 

آبان و  -  زمانه  هي، نشر یدکالهيحسن سع: ترجمه» رضاخان به دست انگلستان  
 ٨٧و  ٨٦شماره  -  ١٣٨٨آذر 

 
 خزعل، انگلستان خيش ،یپهلو خ،يتار« یطاهره سپهوند ۀمقال:ینوشتها یپ* 

   »، خوزستان
 
  .٧٨، ص  یاقيس ريحاج عبدالغفار،سفرنامه، به کوشش دمحم دب ،ینجم آباد - ١ 

انتشارات : تهران  ران،يا یاسياحزاب سمختصر  خي، تار یبهار، دمحمتق - ٢
  . ١٤٤اول ، ص  ، چاپ ١٣٦٣ ر،يرکبيام

  اسناد وزارت امور خارجه  یگانيبا١٣٢٣رجب٢٣،مورخ٢٢سندشماره.رک - ٣ 
: تهران ران،ينفوذ روس و انگلستان در ا شيجواد، افزا ،یاالسالم خيش - ٤

  .٤٤ص  ، ١٣٦٩ هان،يانتشارات ک
  .١١٢همان، ص  - ٥ 
: دمحم جواهر کالم ، تهران:خوزستان، ترجمه  خيتار ،ی، مصطف یانصار - ٦ 

  .١١٢    چاپ اول، ص  ، ١٣٧٧نشر شادگان ، 
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مسافرت عربستان و لرستان  یکتابچه  ،یاعتماد السلطنه ، عبدهللا بن مصطف - ٧
 یاسالم یوزارت امور خارجه جمهور    ويآرش ٦٢٨٥  شماره  ،ی، نسخه خط

  .٦٥- ٥٥ص  ران،يا
  .١٣٢ص  گان،يجمال زاده، گنج شا - ٨ 
: ، ترجمه  یاريبخت یو اجتماع یاسيس خيجن، راف ، تار ت،يکارثو - ٩ 
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 پانزدهم فصل

 
 اسناد  تيبه روا خزعل

 
و  دهياز آنها به چاپ رس یكه بخش. اسناد راجع به خزعل فراوان است مجموعه

استعمار و  یها نفوذ دست ی دهنده كه نشان. هنوز منتشر نشده است يی بخش عمده
 .مرز و بوم است نيعوامل آن در ا

 ،یجمهور استياسناد ر وزارت امورخارجه، وزارت كشور، معاونت ميدواريام
كشور اسناد را خود را با دقت و  یمراكز اسناد ريوزارت اطالعات و سا

از اسناد  یزيتنها بخش ناچ ديآ یآنچه كه در ادامه م. نديسرعت منتشر نما
 ايتانيبر استيس«با عنوان  یوزارت امورخارجه است كه توسط خانم نادره جالل

 .است افتهي نيصفحه تدو ٣٠٠عل در خز خيغائله ش یفارس و بررس جيدر خل
 

 ٨:شماره سند
 نيحس: فرستنده

 وزارت امورخارجه : رندهيگ
با  یبه خرمشهر و مذاكرات و سيمختار انگل رياز آمدن وز یگزارش: موضوع

 خزعل  خيش
  ١٣٢١سنه  ليشهر رمضان توشقان ئ ٢٦ خيتار

  ١٠٩١: یعموم نمره
 ٣١١: یخصوص نمره

 نجايهندوستان به ا یمحرمانه كه از طرف فرمانفرما ماتيبه مسأله تعل ريدا
هم  نكهيساعت اطالعات حاصله خود تمام را معروض كرده و ا نيبود تا ا دهيرس

كند معروض  دهيعق هياز خود عرض ته نكهيو ا اديو ز كم یتتمه آنها را ب
فقط . گذارد یم كمبار نيب قيدقا یو استنباط و حكم آن را به رأ دارد یم

 ینوع خدمتگزار نيا ستيشك ن رايز د،ياست كه نشر ننما نيكه دارد ا يیاستدعا
 سيدر نزد انگل اي نجايا ستيپاداش نشود و سهل است مروت ن هاينثار و جان

با تلگراف رمز و چاپار عرض كرد قبل از  راً ياخ. معكوسه هم بدهد جينتا
 رمختاريزهند و و یفرمانفرما قاتمال یبرا جيقنسول به سمت خل سيحركت و
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محمره روز و شب در قونسولخانه بوده و  خيش شكاريپ ،یحاج دمحمعل س،يانگل
روزها   نيمحرمانه سپرده است، اگر ا یپس از آن هم به عملجات قونسولگر

 دياياز نزد فرمانفرما به محمره ب گريهركس د اي رمختاريوز ايقونسول  سيو
معلوم است  نيچن نيقرا رياو س نينشود كه از ا خبر یكنند كه كارگزار یطور

 زيمختار هند ن رياست، بعد كه تلگراف فرمودند وز یمذاكره و قرار و انتظار
داشته  دهيو معلوم كرده آمد و رفته است و پوش قيتحق یو فدو ديآ یم نجايبه ا

مقدمه و  زين نيو اصل نداشته است، ا امدهين نجاياند و منكر شدند به ا خبر نداده
بتوانند مقصود خودشان را به عمل آورده آمدن  ديكه شابوده  نيمحض ا

بكنند كه هر  یشاهد نيا یو آن را هم برا یپوش راكتم و پرده سيانگل رمختاريوز
كه فقره  نيندارد و حال ا تيواقع شود یمعروض م ها ليقب نيا نجايچه از ا

م و حضرت اجل اشرف افخ ودرا چاكر عرض نكرده ب] هلند[هاللند  رمختاريوز
 ريبه غ نجاياوضاع ا نيرا تلگراف فرمودند كه از ا شانيا متيعز یعال

به هر  گرد یدرجه بهتر معلوم م كي. ستين دهيمشتبه و پوش یخودشان براحد
 رمختارينشد كه آمدن وز یفدو باتيصورت چون به واسطة مراقبات و ترت

اطالع كرده  ليآنها چاكر هم تحص ارنمق ايبشود و قبل از آنها  دهيپوش سيانگل
بابت از  نياز ا یهمه جا تلگرافات نموده حاج دمحمعل رهيبه حضور مبارك و غ

 رمختاريورود وز بيترت یخالصه برا. گله كرده بود یقونسولگر یاجزا
خود  فيطفره گذاشتند كه تكل یرا مالقات نموده، ابتدا بنا خيش ،یمخصوصاً فدو

آنچه الزم بود به . كنند یكه چه ماند  نكرده یحيفكر صح زو هنو دانند یرا نم
بشود و منتظر است كه  ديها با قسمت نيگفت كه ا شانيمناسب به ا یطورها

كار گذشته و  دنديكه د يیاز آنجا ايگو یگريد. بدهند یبكنند و خبر یاليخ
 تفاقو چاكر هم به ا روند یبه استقبال م یاست اطالع دادند كه با كشت چاره یب

شد  كينزد رمختاريوز یكه كشت نيهم. هم رفت یفدو نيبرود و در وقت مع
كه به رفتار خود دارند به  ینانيبه افكار و اطم خيكه جناب ش یا چون از احاطه

 شد، یآشكار م یليجهت مسأله خ نيو به ا روند ینم هيدولت عل نيا یها یكشت
به  چاكر بخواهند بروند ضوربا ح اي رفتند یم سيانگل یدولت یكشت نياگر به ا

خودشان را  شكاريپ یرا هم با خود نگاه داشتند و حاج دمحمعل یهر حالت فدو
 رمختاريوز یبه كشت یبا كاتب قونسولگر ريمعاذ نيا انيآمد و ب عنوان خوش به

 یگريد یمخصوص در كشت بيكه ظاهراً برحسب ترت زيفرستادند و پسرشان ن
اق عازم شد و چاكر به راه و به طور تصادف به آنها ملحق و به اتف نيبود ب
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به اظهار كتاب  دينبا كنيل. ببرد یكارگزار یكه منش: گفت یكاتب قونسولگر
راغب  یحاج دمحمعل یكارگزار یو منش یفدو یو مشهودات شخص یقونسولگر

وگو نموده مراجعت كردند و اول  خودشان رفتند و گفت نكهينشد تا ا یو راض
 یبه قونسولگر رمختاريعد جناب وزو ب ینفر سرباز هند چندقونسول با  سيو
با  رمختاريجناب وز. به آنجا رفتند رهيبا چاكر و غ خيشدند و جناب ش ادهيپ

با كمال محبت صحبت داشتند و  یفدو ايبه مهر و مودت و  یليخ خيجناب ش
 منونمم دينزد من فرستاد یكه پسر خودتان را به كشت نيگفتند از ا خيضمناً به ش

كه دوست شماست از من خواهش نمود سالم او را به  تيكو خيگفتند ش زيو ن
پس از آن . كرد رييحرف با حضور چاكر تغ نياز ا خيشما ابالغ كنم كه رنگ ش

بهتر  تياز كو یو محمره نمودند و گفتند محمره به جهان تيصحبت از كو یقدر
 یزيو چ یاست و چا انقسم كه حاال روز رمض نيسربسته به ا خياست و با ش

اشاره  نديكه بعد از افطار مساعدت و اقدام نما دوارندياكرام كنند و ام توانند ینم
مذاكرات مجلس و مصاحبت تمام شد  گونه نيپس از ا. به مالقات در شب كردند

برود تا از خارج از  خيبه مترجم خودشان گفتند با ش رمختاريو جناب وز
. دوستانه بود یها صحبت ديشن یم یرا كه فدو یشيوب و كم شان،يبا ا یقونسولگر

با  یحاج دمحمعل قهيسوار بشود چند دق یو كشت قيبه قا خواست یم خيكه ش یوقت
 یماينجوا كرد و چند كلمه كه به گوش چاكر خورد و از اشارت آنها و ا شانيا

را داللت  شانيكه ا ديهمچو رس یبه نظر فدو یبه مالقات ثان رمختاريوز
مناسب نداشته به وقت  شانيو ا نديايقونسولخانه ب یكرد كه شب از درب عقب یم

بعد از مراجعت به . منزل خودشان موكول نمودند هيليو رفتن آنها به ف ديبازد
 یو برا ینيريچند خوانچه ش رمختاريورود وز كيچاكر محض تبر یكارگزار

نسولخانه بوده و  فقرفرستاد كه در  یو توپچ ١٠چهار نفر اردل یاحترام و قراول
را  یرا قبول كرده اردل و توپچ ینيريجا هم بخواهند بروند همراه باشند ش هر

 . ّرد نمودند
 ايمراقب و هر وقت به بهانه به وسائط مواظبت داشت گو یشب را فدو هذا مع

رفتند و صبح  یبه كشت رمختاريكه باز شب را وز نينشد تا ا یگريمالقات د
هم به  رمختاريه بود و پس از آن وزرفت یبه كشت یمجدداً حاج دمحمعل یروز ثان

و  كياند شل خود مرتب كرده یدر آنجا برا خيكه ش یرفتند و از توپخانه عرب هيليف
فقره  نيكه ا ینمودند و در صورت يیرايهر چه تمامتر پذ یبا خلوص و احترام

مختار خبر كرده بودند به  ريبه غروب مانده وز یطرف صبح و چهار ساعت
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نتوانستند آن وقت  هيليبه علت امتداد مدت مالقات ف الظاهر یعل. نديايب یكارگزار
به غروب آمدند و گفتند  یميساعت و ن كيو  سانندبر یخود را به كارگزار

 یكه تجارت یادتيو صحبت از ز ميخودتان را در محمره تمام نمود یكارها
آنجا  از و اهواز و یبه ناصر یامور تجارت یفردا صبح برا گفتند یو م كردند یم

 هيلياصل كار در ف گريهم رفتند د خيمخصوص ش یو با كشت ميرو یبه شوشتر م
 یو شوشتر و حرفها و امور تجارت یناصر متيچه و عز اي یكيو پلت مرهمح اي

است كه رفتن شوشتر وقوع  قدر نيا. داند ینبوده خدا م ايكم كردن راه بوده  یبرا
به  یعودت و باز با كشت یز ناصرنكرده و فسخ شد و ا دايپ چيهم ه یخارج

طرف بصره حركت نمودند كه از راه بغداد و كرمانشاهان به دارالخالفه 
 ايهدا یحامل بعض رمختاريبه موجب اطالعات واصله جناب وز. مراجعت كنند

 شياند و در بدو امر پ بوده خيجناب ش یهندوستان برا یهم از جناب فرمانفرما
گفته و وعده داده بوده  زين هيال یموم جيخل قونسول به سمت سياز حركت و

 خواهند یكه نم يیجا اما از آن. خواهد گرفت یحاج دمحمعل یاست كه انعام برا
. دارد یمعروض م قيو تدق قيرا بعد از تحق یندانسته عرض كرده باشد چگونگ

قونسول از  سيمختار به و ريشد كه جناب وز دهيشن یموثق یاجماالً از جا یول
اند حاج  او اظهار اعتماد نموده و گفته یابراز امتنان و به دوست یعلحاج دمحم

 نيا هيملتزماً دستور است در كل نيا. اند نبوده سيدولت انگل راتدر امو یدمحمعل
 ديهر وقت به هر چه مطلع شود البته متعاقباً محض مز ستين تياهم یماده كه ب

 .االمراالشرف مطاع. استحضار خاطر مرحمت مظاهر عرضه خواهد داشت
 نيحس یفدو: امضاء

 
 :٩شماره  سند

 نيحس: فرستنده
 وزارت امورخارجه: رندهيگ

 در خرمشهر هيخزعل و جنرال قونسول دولت روس خيمالقات ش: موضوع
  ١٣٢٢الحرام  شهر محرم ٥: خيتار

  ١٣٩٠: یعموم نمره
 ٤٥٧: یخصوص نمره

آن دولت و  یتجارت یا كشتب جيخل ميمق هيروس هيجنرال قونسول دولت به جناب
خزعل خان  خيجناب ش یهمراهان خود به محمره آمدند و چون كشت
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 هيال یمزبور نزد معز یالسلطنه، سردار ارفع حاضر و منتظر بود با كشت معز
 دبو یمقتض یموقع نيكه در چن یبه قدر ینمود و از طرف كارگزار متيعز
پس از مالقات  هيال یكه معزمحتمل است . احترام و اتحاد به عمل آمد طيشرا

 یبرا ايدولت متبوعه خود به شوش هم برود و مراجعت گو هيعط غيو تبل خيش
االمراالشرف . دينما یدر محمره بالنسبه توقف دهايو بازد ديكارها و د ريسا

 نيحس یفدو: امضاء.          مطاع
  اطالع حاصل شد «هيحاش

  
 ١٨: شماره سند

 هاعتالءالدول نيحس: فرستنده
 رالدولهيمش: رندهيگ

 سيانگل یآنان به قونسولگر ضةيو عر ايخرمشهر به رعا خيش یتعد: موضوع
 در بصره

 ١٣٢٣ االول یجماد ٢٩: خيتار
 )خرمشهر(تلگراف رمز از محمره  استخراج
 ريوز رالدولهيمش یمبارك حضرت اجل امجد اشرف افخم بندگان آقا حضور

 ميمق رانيا هيدولت عل یايرعا كند یمحرمان عرض م یليخ. امورخارجه مدظله
اند آنها و آنجا  در بصره مراجعت و استدعا كرده سيانگل یقصبه به قونسولگر

ملك و مال و  زمحمره ا خيش یقبول نموده رفع تجاوز و تعد تيحما ريرا به ز
 یبه قونسولگر یمراتب را در آن قونسولگر(   ) موروثشان بكنند و بر حسب 

به جنرال قونسول ] خوزستان[و قونسول عربستان . اند نوشته نجايدر ا سيانگل
 خيداشته است كه از ش انيخود را ب یقسم رأ نيبوشهر نگاشته و ا ميمق سيانگل

نظر  اهل قصبه و آن نقطه صرف یبرا قطف توان یهمه توابع نم نيمحمره با ا
وه بر هم كه به قصبه آمده بود به قرار معلوم عال سيانگل یدولت یكشت. كرد
و  یمقتض نكهيداشته است و از ا زيماده اجازه و عزم مداخله ن قيو تدق قيتحق

درجه  كيفقرات  نيا ايالزم نشده جنرال قونسول اظهار تأسف كرده است و گو
دولت ابد مدت  یاياز معدلت اول یحدود را طور نيا یايرعا. دقت است انيشا
ا به كار آن حدود و داخل و كنند كه به خارجه متوسل شوند و خارجه ر وسيمأ

بدانند كه به  خيطرفدار ش یرا به حد نجايا یو قونسولگر نديداخله را خارج نما
 و] خوزستان[قونسول عربستان  یبصره مراجعت كنند و برا یقونسولگر
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 .موارد قرار دهند نيدر ا یاظهار تأسف جنرال قونسول بوشهر چه منع
 اعتالءالدوله نيحس یفدو: امضاء

 
 ٢٠شماره  سند

 لر نيحس: فرستنده
 وزارت امورخارجه: رندهيگ

 نيدر ا سهايانگل یريگ یانجيو م یاريبخت نيخزعل با خوان خياتحاد ش: موضوع
 موضوع

 ١٣٢٣سنه  یالثان یشهر جماد ٢٥: خيتار
  ٢٤٤١: یعموم نمره
 ٦٥٩: یخصوص نمره

 دهيرس نجايا ميمق سيانگل یبه قونسولگر یقرار اطالعات حاصله دستورالعمل از
با  یباشد و قونسولگر یساع یاريبخت انيبا خوان خياتحاد ش ادياست كه در ازد

 جريسابق عرض شد م یراپورتها یدر ط. دينما شتريرا ب یدوست یحاج دمحمعل
 نيا یقونسولگر سيبه و راكه حكومت هندوستان آنها ] ناخوانا[مارتون و مستر 

 انيو م یاريقات خودشان را در بختها انتخاب كرده بود، قسم اعظم او طرف
ً كف جريم ايو امسال هم گو بردند یالوار بسر م فيطوا  ليمارتون را كه عجالتا

ها بفرستند كه واضح است كه آن  اهواز است به آنجا یقونسولگر سيامور و
عبث و  دهيرس] خوزستان[عربستان  یقونسولگر بهكه حاال  یاتيتعلم نيفقره از

 . ستين یمقصود یب
و  جيهندوستان به خل یكه فرمانفرما یعرض كرده است وقت زيرا ن نهايا چنانچه

 خيآمدند، سالم ش] خوزستان[به عربستان  تياز كو سيانگل رمختاريجناب وز
اوقات  نيآن، ا جهيو نت نمودند یم بيآنها تحب نيابالغ و ب نجايا خيآنجا را به ش

 رانيبه كار داخله ا قهيتحق یقصبه فدر نجايا خيآنجا به اتفاق ش خيبروزكرد كه ش
و مسألة  سيهم انگل نكيا. نمود دايتوسعه پ سهايرابطه او وانگل گريد. مداخله كرد

البته در نظرانور  زين یكي نيا. و الوار به جز آن نخواهد بود یارياعراب و بخت
ها وآلت  فساد و فتنه نيا لةيكه كراراً معروض داشته است وس یهست طور

است و  یسرحد تمام حاج دمحمعل نيدرا سهايانگلريوغ سهايقاصد انگلم یااجر
 گريد دهيرس یكه به قونسولگر یمانيتعل نيباا ینبود ول یاگرچه از اول هم شك

 .االمر االشرف مطاع. ستيشبهه ن یابداً جا
 لر نيحس یفدو: امضاء
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 ٢١:شماره سند

 خوزستان یاز كارگزار نيحس: فرستنده
 ورخارجهوزارت ام: رندهيگ

به  سيدولت انگل یو باز نمودن پا ايخزعل در حق رعا خياجحاف ش: موضوع
 منطقه 

 ١٣٢٣شهر رجب سنه  ١٦: خيتار
  ٢٥٠٧: یعموم نمره
 ٦٩١: یخصوص نمره

موقع كه فصل ثمرة خرماست و  نيمرحمت مظاهر مستحضر است در ا خاطر
نقود و اموال به  از نقاط مختلفه خارجه با مبالغها یاديز ١١یشراع یها یكشت

 ینظم یهر ساله انواع ب. كنند یداريرا خر نجايا خيش یكه خرما نديآ یمحمره م
و   یهند یو كشت یدولت یجمله فقرات كشت كه من دهد یقتل وغارت رخ م لياز قب

 یشد سرباز بحر نيآن ا جياست كه به شرح معروض سابق نتا رهيغ رهيغ
كر  شدن عسا ادهيپ یو برا ديدفون گردسرحد م نيمقتول و داخل خاك ا سيانگل

مقاصد و منظورشان  ريسا یاجرا یاهل قبول و برا ارتيعنوان ز آن دولت به
ها همه  و عالوه از آن وقت. بود ممكنآن نا ريبه دست آمد كه به غ یبهانه خوب
مخصوص  یجنگ یفروند كشت كي لهيوس نيبه ا سيموقع دولت انگل نيسال در ا

» رو«موسوم به  یروزها كشت نيچنانچه ا. كند یم یحوال نيمأمور محمره، وا
 یرا هم برا نيا خ،يش یخرما هيبرسد آمده و چند ماه متوقف است و قض

 یاتيمختصر مال خينخواهد بود، ش زيكه البته جا استكرده  یحق كي ها یسيانگل
را  تيرع چارهيبهانه كند و محصول ب شود ینم تياو از رع یمأخوذ كيكه صد 

مقاصد خارجه  یبا التزام بلكه بالمضاعف ببرد و آلت اجرا رخرمايخرما و غ از
 زيبكند و هرگاه به حال حاضر ن شانيرا پر تيرا خراب و رع تيبشود و وال

 .آمد یالعاده وارد نم فوق فيتكل ديو توقف داشت شا اعتقن
 

 ٢٥: شماره سند
 نگيويچارلز ه: فرستنده

 وزارت امورخارجه: رندهيگ
 سيالعمل دولت انگل مزعل معزالسلطنه و عكس خيقتل ش: موضوع
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 ١٣٢٥محرم  ٣: خيتار
 گردد یافزا م عيمستطاب اجل اكرم افخم را با كمال احترام تصد جناب
 الً ياست كه ترجمة آن ذ دهيبوشهر رس ميمق سياز قونسول جنرال انگل یتلگراف

كه از  یخبر از قرار. (شود ینگاشته م یمحض اطالع جناب مستطاب اجل عال
اند و احتمال اغتشاش  السلطنه را كشته مزعل خان معز خياست ش دهيوفا رس

 .)اند رفته یبه طرف خاك عثمان انيرانيا. رود یم
به مفاد تلگراف فوق دوستدار به قونسول جنرال بوشهر دستورالعمل داده  نظر

 به محمره سيحفظ قونسول و مصالح انگل یبرا یفروند جهاز جنگ كياست 
كه به واسطة قتل  نديفرما یتصور م یاگر جناب مستطاب عال. بفرستند

حادث خواهد شد دوستدار حاضر است  رانيا یايرعا یبرا یالسلطنه زحمت معز
موقع احترامات  نيباب الزم شود به عمل آمده در ا نيدر ا یكه هرگونه همراه

 .١٣٢٥محرم  شهر یف. دينما یم ديرا تجد قهيفا
 نگيويهچارلز : امضاء

 .جواب نوشته شد: هيحاش
 

 ٣٦: شماره سند
 خزعل خيطرح قتل ش: موضوع

 ١٣٢٧سلخ محرم : خيتار
 ٢٨: نمره

 نجاياعراب ا یو رؤسا خيالسلطنه با اغلب مشا معز اعمام یها و بن برادزاده 
 .السلطنه را بكشند اند كه معز عهد و سوگند شده القول هم متفق

 خيو خدمت ش تيزعل خان كه حاال در معم خيمرحوم ش یو نوكرها غالمها
خان كه فعالً منكوحة خزعل  مزعل یزنها یمتحدند حت نهايخزعل خان هستند با ا

 .دارند تيمع نهايخان هستند با ا
روز دوازدهم در مجلس . افتنديرا بكشند فرصت ن خيشب عاشورا خواستند ش در

تفت شده خبر داد مل خياز محارم ش یكيكنند  كيشل خيخواستند بر ش یمهمان
 دهيخواستند كارش را بسازند كسانش فهم هيليدو روز بعد در ف. افتاد ريتأخ

: و علناً گفتند دنداقرار كر خيدر حضور ش دنديكه پرس نيرا گرفتند، هم یبعض
اغلب رؤسا  رايز. ستين یا دهيكشت و از گرفتن ما فا ميو خواه ميبكش ديتو راه با

چرا كه هم  دانند یستند و كشتن شما را واجب مو اعراب در قتل شما متحد ه
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بر فقرا  یهم غاصب حقوق اقارب و ظالم و متعد] و[ یگناه ینفر ب نيقاتِل چند
 .و ضعفا

كرده بعد ملتفت شد كه از اندرون و  نهاياوالً حكم به شكنجه و حبس ا خيش
 كيود آن ب. و زنانه و مردانه متفق در قتل او هستند گانهيو ب گانهيو  رونيب

را عفو و مرخص نموده در فكر حفظ  یكرده باق فيرا توق نهاياز ا ینفر غالم
 یاز دست كس یزيكه نه جرأت خوردن چ یاما در چه حال. جان وخود افتاد
 نكهيو دوستانش محض ابود هالك شود  كينزد ،يیدر جا دنيداشت و نه خواب

چند  یكه برا ندديدورش جمعند و صالح د نديدر حال و كارش بنما یا چاره
دغدغه و  نيتازه كند و از ا ینفس تا هم ديبه سمت سواحل كارون سفر نما یروز

 یاطراف بلكه اتفاق فيطوا یؤسافراغت حاصل كند و هم با ر یمخاطره قدر
كه اتفاق با  دياما چه فا. ديبنما یمخالف هم اصالح یرؤسا نيبكند و با هم

 نيچرا هم. است یتماماً موقت. بشودمشكل و اگر هم  یليخ اياطراف گو یرؤسا
به اطراف رفت تمام اعراب سواحل كارون جشن گرفتند  خيخبر قتل ش عةيكه شا

هم حاال بد نام به اتفاق در قتل او شدند  نجايا فيطوا یرؤسا. كردند یو شادمان
كه  یاز خود توانند كرد در حالت تيو امن ثاقيچگونه اعتماد به عهد و م

را بكشند و آنها هم  نيمتحد یمحرمانه آدمها گذاشته به رؤساالسلطنه هم  معز
 .اند دهيفهم

اند  شده یبه آخر است و مردم جر كيخراب و روزگارش نزد خيكار ش خالصه
 .هم طول بكشد یاگرچه چند كشند یرا م خيش نديگو یم و علناً 

 اي یتحكوم یانجام كارها لةيبه وس دهيرا هم خواستند بكشند فهم یدمحمعل یحاج
 .استقبال حكومت تازه به طرف شوشتر رفته است

 
 ٤٠: شماره سند

 سيوزارت امورخارجه اداره انگل: فرستنده
 هيوزارت مال: رندهيگ

 خزعل خيش اتيدرخواست انگلستان در باب نپرداختن مال: موضوع
 ١٣٣٩محرم  ١٥: خيتار

 ١٦٧: یعموم نمره
 ١٩٤٨: یخصوص نمره

در  نكهيمشعر برا دهيوزارت امورخارجه رس مراسله به سياز سفارت انگل 
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السنه در تحت  حمل هذه ٢٢ خيالدوله به تار وثوق یآقا يیوزرا استيزمان ر
عربستان  هيصادر شده كه اداره مال ماتيتعل هيبه وزارت مال ٤٩٧نمره 

تا مدت پنج سال  اتيدادن هرگونه مال ديسردار اقدس را از تمه یآقا] خوزستان[
 هيشش ساله آت زيمعاف داشته و ن باشد یم) م( ١٩٢٠مارس  ٣١كه آخر آن 

است  یبه مالحظه مخارج فيتخف نيو ا نديقبول نما هيال یاز معز اتينصف مال
 یول. در مدت جنگ ادعا دارد] خوزستان[حفظ عربستان  یمزبور برا خيكه ش

تان عربس هيبه اداره مال یعمل رباب دستو نيدر ا هيمال لهيتاكنون از وزارت جل
ً تقاضا دهينرس] خوزستان[ است  یمتمن. اند را نموده ماتيصدور تعل یو ضمنا

صادر  هيعظام سابقاً به وزارت مال یوزرا استيكه از ر یكار و حكم نيسابقة ا
اند هر چه زودتر مرقوم دارند تا جواب  كه مبذول داشته یشده است و اقدام

 ١٢.شود دهدا هايسفارت مشارال
 ناخوانا: امضاء

 
 ٤٣٠: شماره سند

 الملك ابوالقاسم نجم: فرستنده
 وزارت امورخارجه: رندهيگ

دولت  یقونسولگر سيو تأس هيخزعل در آن ناح خيو نفوذ ش تيكو: موضوع
 .تيدر كو رانيا

برج حمل برابر  ٢٩مطابق با  ١٣٤٠شهر شعبان المعظم سنه  ٢١: خيتار
 ش  ١٣٠١ ليئ تيا

 ٣٤٢/٢٤٠: یعموم نمره
 امورخارجه دامت شوكته لهيارت جلوز عيمن مقام

استحضاراً به عرض  تيراجع به كو ١١٩/٢٢٦تلگراف نمرده  بيدر تعق 
سردار اقدس  یبه اتفاق آقا ٢٠٢٩/٥٨١٣االمر مبارك نمره  برحسب رساند یم

 ٢٥مورخة  ٢٨٧٢/٦٨٥١كه در ضمن دستخط نمره  یرفته و به طور تيبه كو
 مودهآنجا ن تيالزمه از وضع قاتيو تحقداده شود بود مطالعات  ماتيتعل ٣٩/ج

 جيواقع است در ساحل خل تيشهر كو. دارد یمعروض م الً ياطالعات خود را ذ
ً يفارس و تقر است از طرف شرق و شمال محدود است به  یبندرگاه تجارت كي با

و  تيجمع. فارس و از سمت جنوب و مغرب به خاك عراق عرب و نجد جيخل
و قسمت  رابكه تمام اع شود یهل و پنج هزار مبه چ بيقر تيسكنه شهر كو
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 .باشند یعمدة آنها اهل تسنن م
نداشته حكومت آنجا  یتيچندان اهم الملل نيآنجا تا قبل از جنگ ب یداخل تيوضع
از آغاز  یبوده، ول ینظر دولت عثمان در تحت یمحل وخياز ش یكيبا  شهيهم هم

جنگ اروپا  آمد شيرده با پك یاستقالل شخص یدعو تيكو وخيش الملل نيجنگ ب
نموده به  رهياعراب نجد و غ فيكه با طوا يیها و جنگ یو ضعف دولت عثمان

در دست  ثيخود را مستقل ساخته امور آنجا را از هر ح سياستعانت دولت انگل
و  تيشهر كو یو حكمران استيو فعالً هم ر دينما] یم[مطلق  يیگرفته حكمفرما
 یمبارك است و به عبارت اخر خيرزادة مرحوم شاحمد براد خياطراف آن با ش
 انيو اع وخيمبارك كه در دو سال قبل واقع شده با موافقت ش خيبعد از فوت ش

مبارك را  خيگشته پسر ش نيمع یو حكمران استياحمد به سمت ر خيش ت،يكو
. دهند یاحمد قرار م خيش عهديحّمد باشد چون طفل بوده، ول خيهم كه موسوم به ش

ً يدر امور كلدخالت  حفظ منافع  یهم برا سيدولت انگل یاحمد است ول خيبا ش تا
 ديچنانچه پستخانه و تلگرافخانه و عوا. دينما یدر آنجا مداخالت م خود یاسيس

 یا و گمرك و پاره یاست فقط حكومت داخل سيانگل نيآن تماماً در دست مأمور
است تنها  تيكو خيدر دست ش رهيو غ یحق غواص لياز قب گريعوارض د

 .است) مستر مور(مرسوم به  سيقونسول انگل تيدر كو یمأمور خارج
دارند كه  زينموده كتابخانه ن یمعتبر ضخانهيمر سيهم در آنجا تأس هاييكايآمر

 یمعن نيساده است به ا یليخ یوضع حكومت. نديبنما یمذهب غاتيتبل لهيوس نيبد
. ندارد رهيو قشون و معارف و غ هيو مال هينظم ه،يعدل ليكه دوائر مختلف از قب

هزار تومان  كصديبه  بيقر الآن در س داتياراده گمرك دارد كه عا كيفقط 
كه از  یرا هم صد چهار از اجناس وارده و مهم یو حقوق گمرك شود یم

احمد  خيمردم هم خود ش یوگو به منازعات و گفت. دارند یم افتيصادرات در
داده كه با  ليعرب تشك خياز چند نفر مشا مركب یمثالً مجلس. كند یم یدگيرس

و تظلمات  ضيآن مجلس به عرا رروزه صبح و عصر د حضور خودش همه
هشت هزار  بيو قر كيهم تمام چر خيش ینظام یقوا. شود یم یدگيمردم رس
 .باشد یعرب م ینفر تفنگچ

ساده و بدون  یليخ زيآنها ن یو وضع زندگان تيكو یاهال یعموم اخالق
 لياز قب یشرع هاتيمتعصب به تنب یليخ یدر امور مذهب. عموله استتجمالت م

ً متروك و قاعدة عموم رهيشروب و قمار و غ است كه در اوقات  نيا یتماما
كسب و كار  به ضهيفر ینماز جماعت در مساجد رفته بعد از ادا یبرا ديبا نهيمع
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اخوان  فةياهست ط تيكو خيش یكه فعالً برا یخود امتنان ورزند، تنها مزاحم
ً با هم زد و خورد  تيكه به واسطة قرب جوار بودن با كو باشند یم غالبا
 ینموده و در دو سال قبل جنگ و نزاع و دشمن قيكه تحق یو به طور ندينما یم
سردار اقدس آنجا رفته  یمزبور واقع شده كه عاقبت آقا فةيو طا تيكو خيش نيب
كه  یاديجات ز قدس به واسطة عالقهسردار ا رايز. دهد یآنها را اصالح م نيب

دو مرتبه به آنجا  یكيدر سال  تيكو خيداشتن با ش تيدر آنجا دارد و خصوص
منسوجات  تيشهر كو یو و تجارت یامور اقتصاد ثياما از ح. دينما یمسافرت م

التجاره كه در آنجا هست از  تمام اجناس و مال. خود ندارد زو مصنوعات عمده ا
بوده محتاج  بهره یب تيهم كو یعيمعمول محصول طب ثياز ح یحت ديآ یخارج م

به . آن شنزار است یواقع و اراض ايدر كنار در تيكو رايز باشد، یبه خارج م
. ديآ ینم لدر آنجا عم والتيو ت. عالوه به واسطة نداشتن آب، گندم، جو و برنج

 ةيتصف یراب یا است كارخانه یچند یول آورند یالعرب م آب آنجا را هم از شط
هم از بصره و نجد و  والتيگندم و جو و برنج و ت. اند درست نموده ايآب در

آنجا آورده  اديالتجاره به مقدار ز مال قتيو در حق آورند یم تينقاط اطراف به كو
. بنادر است یگرم و مثل هوا اريهم بس نجاآ یهوا. رسانند یبه مصرف فروش م

از  تيساكن كو یهايرانيعدة ا. آنها تيضعو و تيكو نيساكن انيرانياما عدة ا
كه اكثر آنها تاجر و كاسب و  شود یدوازده هزار نفر م بيزن و مرد بچه قر

و عموماً  باشند یهم عمله و كارگر م هياند و بق اقامت نموده تيسالهاست در كو
و اصفهان و بهبهان و شوشتر و دزفول و  رازياز اهل ش تيساكن كو انيرانيا

 . دارند یجات و كرمان هستند كه به آنجا رفته اقامت نموده عالقه زديو بندرعباس 
از  یمأمور و سرپرست نكهينظر به ا یول ستيبد ن تيدر كو ها یرانيا تيوضع

غالباً  ديكه در مواقع الزمه از آنجا محافظت نما ستيدر آنجا ن یطرف دولت
 یكه برا یعسردار اقدس درمواق یاگرچه آقا. گردد یم عيحقوق آنها تض

 ند،ينما یم ها یرانياز ا یسرپرست روند یم تيجات خود به كو به عالقه یسركش
 نكهيهذا چون در آنجا بودم و اغلب آنها به مالقات آمده بودند در ضمن ا مع یول

استرحاماً تقاضا نمودند استدعا كنم هر  كردم یم قاتيو امور آنها تحق تياز وضع
 تيو اعزام كو نياز طرف دولت مع یمأمورو  ندهينفر نما كيچه زودتر 

 نمودند یاظهار م یحت. ديآنها را فراهم نما یتو راح شيكه موجبات آسا نديفرما
به  دوارياند، آنها را ام نفرموده یتوجه م،يا كراراً از دولت متبوعه تقاضا كرده

كه نموده و نظر به  یدر هر حال با مطالعات. ميساخت یمراحم و مساعدت دولت
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در آنجا عالف، از  انيرانياز ا یاديز تيو اقامت داشتن جمع تيموقع كو تيهما
نفر  كيو اعزام  نييتع هيعل ینظر حفظ منافع و حقوق اتباع دولت از نقطه نكهيا

ً يس باشد، یالعاده مهم م فوق تيدر كو یمأمور دولت  اريهم بودن مأمور بس استا
خاك عراق و  گريو نقاط د از بصره و كربال تيكو تياست و چون اهم ديمف

نفر قونسول از  كياست كه  نيا یفدو دهيعق ست،يعرب كه قونسول دارد كمتر ن
بودجة آنجا را هم در ورقه جداگانه با . فرستاده شود تيطرف دولت به كو

ً تقد شنهاديآنجا پ تيمالحظه وضع مقرر  بيكه پس از تصو دارد یم ميو لفا
كه مالحظه نمود و در  یچه به طور. دارد افتيرتذكره آنجا د داتياز عا نديفرما

. نمود عيتوز نهايا یبرا تيدر كو شود یاقامت م تذكرهسال متجاوز از پنج هزار 
مأمور و طرز ] به[را كه هم مهم است معروض دارد راجع  ینكتة مهم یول

ً كو. باشد یم تيدر كو ینمودن قونسولگر سيتأس در تحت نفوذ  تيچون اساسا
جات خود و  سردار اقدس هم به واسطه عالقه یبه عالوه آقا. تاس سيانگل

 سيتامه در آنجا دارند و تأس نفوذ تيكو خيبا ش العاده فوق تيخصوص
است در انتخاب مأمور دقت  یمقتض. شود یتازه م تيهم در كو یقونسولگر

باشد كه بتواند با  یالعمل حيو مجرب و كارآزمودة صح یشود كه شخص كاف
و خدمات مرجوعه خود  فيو جلب مساعدت سردار اقدس تماماً وظا ريحسن تدب
باشد كه حفظ  یا كرده ليو تحص ستهيمأمور شا یبه عبارت اخر. دهدرا انجام 

از  ینموده مثل بعض یرا به خوب سيالتأس ديادارة جد نيدولت و ا اتيثيح
 واقعه در عراق عرب نباشد و به واسطة سوءرفتار یهايقونسولگر نيمأمور

س ياستحضار و موافقت سفارت انگل. ديدولت وارد ننما اتيثيخود سكته به ح
سردار اقدس هم به  یالزم و مساعدت آقا تيو اعزام مأمور به كو نييتع یبرا

كه با  یچه بر طبق مذاكرات. كه در آنجا دارند ضرورت دارد یواسطة نفوذ
ً نظر شانيا  نيمخالفت و ا یدولتنفر مأمور  كيبا اعزام  شانيا هينموده اساسا

به كار اتباع  یدگينمودند كه خوب است از طرف دولت رس دهيعق انيطور ب
 دهيعق نيمخالف با ا یفدو. واگذار شود سيبه عهدة قونسول انگل تيدر كو رانيا

 نييبه هر حال در لزوم تع. دارند یم یدولت استيرا مضر س بيترت نيبود بلكه ا
نداشته با مطالعات  دهيعق ديترد تيبه كو) قونسول( ینفر مأمور دولت كيو اعزام 

اگرچه پس ]. است[را دارد كه فوقاً معروض داشته  هينظركه نموده همان  قهيعم
 ینفر مأمور دولت كيو اعزام  نييدر تع سياز استحضار و موافقت سفارت انگل

كه مبادا در  ینيب شينظر پ از نقطه یدر كار نخواهد بود، ول یمشكل تيبه كو
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اظهار  تينفر مأمور به كو كيدر اعزام  یدولت ميو تعم بيصورت تصو
 یكه با آقا يیاز آنجا. نشود تيكو خياز طرف سردار اقدس و ش یتمساعد

دارد ممكن است در  يیبا هر دو خصومت و آشنا تيكو خيسردار اقدس و ش
ده با العا موقتاً و به طور فوق نديفرما بيبه دولت چنانچه تصو یعالم خدمتگزار

جلب  ارا قبول كرده تا ب تيكو تيكه دارد مأمور یمحفوظ ماندن مقام فعل
معموله  باتيآنجا رفته مطابق ترت تيكو خيمساعدت سردار اقدس و ش

چهار ماه مشغول  یمدت سه ال یكرده برا سيرا در آنجا تأس یدولت یقونسولگر
مأمور مستقل  و استقرار داد سيرا تأس یكه قونسولگر نيانجام امور شده هم

مشغول خدمت  ظوركه بدون مانع و من نديو اعزام فرما نيياز مركز تع یگريد
 .محترم امور است اءيمنوط به امر مباركه اول گريد. باشد

 الملك ابوالقاسم نجم: امضاء  
كه حضوراً مذاكره و مقرر شد  یبه طور یاسيادارة محترمه اول س: ١هيحاش

از  ستيب یخواهد نمود كه صد شنهاديجه پبود ونيسياداره محاسبات و كم
 .بدهند صيمخارج مأموران تخص یرا برا تيتذكره كو داتيعا

 .جوزا ١٣ـ  ديياداره اول محاسبات حضوراً عمل نما: ٢ هيحاش
  
 

 ٤٧: شماره سند
 ١٣در بغداد رانيالدوله قونسول ا منتخب: فرستنده

 وزارت امورخارجه: رندهيگ
 خزعل با آنان  خيش یخوزستان و همراه هيتجز یابر سياقدامات انگل: موضوع

 ١٣٠١اسد  ٢٠: خيتار
 ٤: نمره
 امورخارجه دامت شوكتها لةيوزارت جل عيمن مقام

است  وستهيپ قياعالم به تحق یو نزد علما دهيكه رس یا هياز قرار اطالعات خف 
ه بست یا خزعل خان سردار اقدس در مذاكره هستند كه معاهده خيبا ش ها سيانگل

را هم  تيو كو یمجز رانياند از ا اهل آن عرب یتمام نكهيخوزستان را به اسم ا
از . ندينما سيخود تأس تيدر تحت حما یبه ان ملحق كرده حكومت مخصوص

 خيكوكس و از طرف ش یمعدن نفت و سرپرست سيرئ لسنيكلنل و ها،يسيانگل
بوشهر بوده و  در سيانگل یقونسولگر یميقد یدمحمزمان كه اجزا رزايخزعل، م
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 يیفرما فيبوده و در سفر اول تشر یاسيادارة س یدر عراق عرب از اجزا
ارواحنا فداه به عراق عرب  یونياقدس هما حضرتيموكب مسعود بندگان اعل

 نيياست به وكالت تع رانياداره نفت ا نيحاكم كربال بوده و االن از مأمور
 .اند شده
به او نشان  رانيمستقل نبود، پادشاه ا خزعل خيكه اگر ش اند یمدع ها یسيانگل

و به عالوه از زمان  داد یاست نم رانيا نيكه مخصوص سالط رهياقدس و غ
امارت محمره و  یرسم یها در روزنامه شهيبه عراق عرب هم سهايورود انگل

در در آنجا ابداً  هيدولت عل نيو از طرف مأمور نوشتند یمحمره م عهدهيول
خزعل خان متنفر  خيو محمره از ش زهيحو ريعموم عشا یول. شد ینم یپروتست
 ینام كه رؤسا یقلع و قمع او حاضر و آمادة امر دولت هستند و مول یو برا

 یحكومت با اقتدار زهيهستند و در حو یمعروف موال ليو از فام زهيسابق حو
هم  خيالتوار اند و ناسخ بوده هيعلطرفدار و هواخواهان دولت  شهيداشته و هم

 یاز رؤسا زيو منشد كه ن یو عوف یاز آنها ذكر شده است با عاص یاريبس
دولت هستند و  یايهستند در عماره موجود و منتظر مراحم اول زهيحو ريعشا

 نجاست،يخزعل خان هم االن در ا خيخان برادرزادة ش سلطان پسر حنظل خيش
مصدر  ندتوان یبشود در خوزستان م یمرحمت آنهاهرگاه از طرف دولت دربارة 

رؤسا  نيا. امور اجازه بدهند یايكه اول یبزرگ شوند و در صورت یكارها
اعالم هم كه از  یعلما. خود حاضرند تيآمدن به طهران و عرض شكا یبرا
 یوضع را برهم زنند و همگ توانند یو متنفرند به اشاره م یخزعل متأذ خيش

 یهمه نوع همراه یابر ديآ شيپ یاجيهر وقت دولت را احت هك دارند یاظهار م
نشود  یموقع از طرف دولت اقدامات مهم نيچنانچه در ا. حاضر خواهند بود

 یمجز رانيو كوكس از ا لسنيو سيبه دسا] خوزستان[عربستان  بيعنقر
 یو از قرار ديو پس از آن نوبت به پشتكوه و كردستان خواهد رس ديخواهد گرد

 یديطرح شهر جد ها یسيانگل در عبادان دهند یاطالع م یمحل نامجاتكه روز
 .استحضار خاطر مبارك عرض نمود یبرا. زندير یم

 الدوله مكرم یفدو: امضاء
 .فوراً ضبط شود ،١٣٠١ زانيم ١٨، ٢٥٣٥نمره : هيحاش
 .مهم و قابل مالحظه: هيحاش
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 ٤٨: شماره سند

 وزارت امورخارجه: رندهيگ
 خزعل خيفت جنوب با شن یكمپان یو اقتصاد یانعقاد قرارداد تجارت: موضوع

 ١٣٠١ زانيم ٥:  خيتار
 ١٩٤٦: یعموم نمره
 ٢٧٢٠: یخصوص نمره

 یخبر ١٣٤٠ حجه یمنطبعة بغداد مورخه هفتم ذ ديالمف دهيجر ٩١در شماره  
 لةيبغداد به وس ميانگلستان مق مهيدولت فخ یدرج شده است كه مأمور عال

و  یو اقتصاد یداد تجارتنفت جنوب در مقام انعقاد قرار یكمپان سيرئ لسنيسرو
 ندگانيخزعل خان سردار اقدس حاكم محمره برآمده و نما خيبا ش یسرحد

از  یعار عهيشا نيدوستدار مطمئن است كه ا. اند به بصره فرستاده شده نيطرف
از طرف  یاريشخصاً و اخت یمحمره همچو صالبت خيكه ش راياست، ز قتيحق

ً . ندارد رانيا یرسم یمجار است بر  یاز آن جناب مستطاب متمن لهذا محترما
ً يبغداد صر دهيدر جر زبوركه خبر م ندياعالم فرما هيال یمعز یمباشر عال و  حا
 .ندينما بيرسماً تكذ

 ]ناخوانا: [امضاء
 .٣ هي، دوس٥٢، كارتن ١٣٠١سال  ران،ياسناد وزارت امورخارجه ا یگانيبا
 

 ٥٤: شماره سند
 وزارت امورخارجه: رندهيگ

 هايسيخزعل با انگل خيقاد قرارداد شانع: موضوع
 ١٣٠١ یجد ٣:  خيتار

 ١٩٠٨:نمره
 امور خارجه لهيجل وزارت

گمان . وصول داد بيز ٥٢٨٢/٢٥٢٦نمره  ١٣٠١قوس  ١٠مرقومة مورخه  
كه  راً ياخ. باشد هايسيندارم خود سردار اقدس هم منكر مذكرات و قرارداد با انگل

منكر  سهاياست انگل یعيوده بود طبنم یكاكس به آن طرف ها مسافرت یسرپرس
اتخاذ شود  یبيتتر هيدولت عل یالزم است از طرف. شوند یمذاكرات با خزعل م

كه  یبه قرار. اقدامات را نداشته باشد نيخزعل جرأت و جسارت به چن خيكه ش
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ً ينموده و صر هياز دولت علّ  أسيخودش در مجلس اظهار  ام دهيشن من  ديگو یم حا
از دولتم چاره ندارم مناسبات  وسيكه دارم چون مأ يیدارا حفظ خود و یبرا

او را منصرف  یاست با مهربان یمقتض گرا. ميمحكم نما سهايخود را با انگل
به محمره نموده  یبنده خودم مسافرت ديالزم بدان. دييفرما هيرا ته لشينموده، وسا

 .برسانمرا به عرض  جهيبعد نت ميباشد بنما یكه مقتض یو با او مذاكرات
 ]ناخوانا[دستور داده شود  دييايالملك حضوراً ب منتخب یآقا یفور یليخ: هيحاش
 .١٣٠١ یاداره اول ـ جد: هيحاش
بوده  یرمزاً تلگراف شد كه آنچه معلوم شد راجع به تجاوز حدود ارض: هيحاش

كشف نشده،  یگريكه از طرف بصره به محمره شده و رفع شده است، مطلب د
 .دارد اطالع دهد حياگر اطالع صح

 
 ٦٣: شماره سند

 مشارالدوله: فرستنده
 وزارت امورخارجه: رندهيگ

 ليدر موضوع شرارت ا یداود اتيخان ح یرزاعليگزارش م بيتكذ: موضوع
  ركونديد

 ١٣٤١رجب  ٢٤: خيتار
 داخله لهيوزارت جل عيمن مقام

 یداود اتيخان ح یرزاعليراپورت م نيمنشاء ا ارت،يز ١٥٠٢رمز نمره  
طور  نيكردم مسأله ا قاتيتحق یمسأله را به خود بنده نوشته ول نيا نيع. است

و  نديآ یم] خوزستان[قشالق به عربستان  یبرا ركونديد ليهر ساله ا. نبوده است
از  یريباشد كه جلوگ شتهقوت دا ديدولت با اي كنند یشرارت م یليمعموالً هم خ

 یطور كي شود یطرف حكام داده مبه دادن خلعت و پول كه از  ايآنها بكند 
محل  نيا یبرا یعرض اعتبار یدر همان اوان تلگراف. زمستان را بگذرانند

. كه ممكن بود مساعدت كردم یاز خودم به قدر د،ينرس یمخارج خواستم، جواب
 ايبكند  تيبا آنها طرف ديبا ايدارد و  اديزسردار اقدس در اطراف دزفول امالك 

است  نيا. ندارد جهيسردار اقدس نت یبا الوار برا تيطرف .دينما یآنها را راض
 ديهم رفته از اسب و خلعت شا یتوسط عمال خودش چند نفر آنها را خواست رو

زمستان  نيمسأله باعث شد كه در ا نيدو هزار تومان به آنها داده باشد و هم كي
 كيبه بروز نكرده است ابداً مربوط  یدر اطراف دزفول از آنها شرارت نوزه
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خان اغلب از  یرزاعليم. اند مالقات نكرده چيرا هم ه لسنينبوده و یاسيس
 قيبعد از تحق دهد یمسافت كم به بنده م نيدر ا يیراپورتها] اهواز]  یناصر

 .است اصل یب یبه كل شود یمعلوم م
 مشارالدوله: امضاء

 .٦٦حوت نمره  ٢٠: هيحاش
 

 ٦٤: شماره سند
 رندر ب رانيسفارت ا: فرستنده

 وزارت امورخارجه: رندهيگ
سلطان احمد و  ز،يسلطان عبدالعز صل،يرفيخزعل با ام خيمالقات ش: موضوع
 .تيكاكس در بندر كو یسرپرس

 ١٩٢٢ ليآور ١٨برابر با  ١٣٤٥شعبان  ٢٥مطابق با  ١٣٠١حمل  ٢٨: خيتار
 داخله لهيوزارت جل عيمن مقام

 ١٥شماره  شود یطبع م نيرلو آلمان كه در ب رانيانجمن ا انهيدر مجله ماه 
درج كرده است كه البد  یشرح هيفور ٢٤مورخه  مزياز قول روزنامه تا ليآور

رپورت  ديشا نكهيا یبرا یول. سفارت محترمه لندن مراتب را اطالع داده است
العاده  چون فوق واز نظر سفارت مزبور محو شده باشد  ايو  دهيمذكور نرس
 لهيمحترم وزارت جل اءيرا به استحضار اولمراتب  الً ياست، ذ تيطرف اهم

 :رساند یم
پادشاه  صليرفيام نيب تياست كه در بندر كو یمزبور راجع به مالقات شرح

 خيپادشاه نجد و سلطان احمد پادشاه بندر مزبور و ش زيعراق و سلطان عبدالعز
در عراق واقع شده  سيدولت انگل هيمقامات عال سيكوكس رئ یخزعل و سرپرس

اشخاص فوق  باخزعل  خيكه اقدامات مزبور كه ش داند یسفارت نم نيا .است
خودسرانه و مثل همان  نكهيا ايبوده است و  هينموده به اجازه و اطالع دولت عل

از دول در مقابل  یا پاره كياست كه قبل از جنگ به تحر يیها تيو ضد سيدسا
 ايدانست كه آ زيا نمسأله ر نيا یستيو با(گرفتن نشانها مثل نشان هندوستان 

اتباع  رايز. ريخ اياجازه است  هيه به مشارالياستعمال نشان مزبور را دولت عل
خارجه را بدون اجازه دولت متبوع خود  یها از دول حق استعمال نشان كي چيه

دولت است خود فراهم آورده بوده  یكه زحمت و دردسر برا رهيو غ.) ندارند
] یادعا[ انيبه واسطه طغ نكهيسأله و نظر به ابه هر حال نظر م. باشد یاست م
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خسارت  یفراهم شده بود و مقدار یخارج سيكرد كه آن هم بنا به دسا لاستقال
آن  ريكه بعدها در خوزستان هم نظا ديرس رانيا چارهيب یبه مال و جان اهال
مقاصد  شرفتيپ یعرب را برا یاز دول خواب اتحاد امرا یتكرار نشده و بعض

 نند،ينب كنند یم هيخود همه ساله ته یساز سيدسا یها در كارخانهكه  یشخص
 .امور است یايبسته به اقدامات اول گريمراتب را اطالع داد د

 ]ناخوانا: [امضاء
 اداره اول: ١ هيحاش
 .١٣٠١جوزا  ٩: ٢ هيحاش

 
 

  یاسيس یمؤسسه مطالعات و پژوهشها: منبع
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 شانزدهم فصل
 

  »کايوزارت امورخارح آمر«  یگزارشها تيبروا» خوزستان یسازآزاد  «
 

 »یاز قاجار تا پهلو«در كتاب  ،یرانيو پژوهشگر ا سندهيمجد، نو یدكترمحّمدقل
وزارت « یبا  استناد ازاسناد و گزارشها» خوزستان  یآزاد ساز« بنام یدرفصل

 یجمهور«  یايپس از قضا یاندک«: نظر است نيبر ا»   کايامور خارجه آمر
 یها برا یسيانگل ار شيمعلوم شد كه كل نما] Imbrie[یمبريو  ا»  یخواه

، رضا  ١٩٢۴در نوامبر . صحنه برده ا ند یمتزلزل رضا رو تيموقع تيتقو
 گاني، ازتحت ا لحما)خزعل خيش(متمرد محمره  خيش هيعل ینظام یاردوكش

. كرد یود، فرماندهبرآمده ب رانيرا كه در صدد جنگ با دولت ا سيانگل یميقد
کرد که » عفو«  یشد و تقاضا»  ميتسل«  خيش»   یجنگ تلگرام«  کي یدر پ

خورده، از بصره  بيفر چارهيب خي، ش ١٩٢۵ ليدر آور. دياز ان برخوردار گرد
 استياز س یمحمره بخش خيش یواگذار. ديو روانه تهران گرد ريبازگشت؛ دستگ

و به  یبه نفع دولت مركز» ران كوچك ساال لهيقب« كردن  یقربان یبرا سيانگل
 » .رضا بود یرهبر

 
 یروهاياّول، ن یسخت جنگ جهان یدرروزها:  سدينو یمجد م یدمحم قل ◀
 یدر سالها ژهيمحّمره بهره مند شدند؛ بو خيارزشمند ش ارياز خدمات بس ايتانيبر

و جنوب ٢در جنوب عراق   بيبه ترت ايتانيبر یروهاي، كه ن١٩١٥و  ١٩١٤
كار  یرو اب. گذاشتند یخود را پشت سر م یريدرگ نيآغاز یروزها ران،يا

محّمره،  خيخود، از جمله ش یميهواداران قد جيبه تدر ايتانيرضاخان، بر آمدن 
با . در تهران واگذار نمود ديجد ميرا رها كرد و آنان را به رحم و انصاف رژ

كالت و اختالفات حّل و فصل مش یبرا ران،يبه ا يیكايورود مستشاران آمر
سال  زييو سرانجام در پا گرفتصورت  يیو دولت، تالش ها خيش انيم یمال

. پرداخت كند رانيخود را به دولت ا یها یبده خي، قرار شد كه ش١٩٢٣
به   [ در واشنگتن رانيا رمختاريوز  ] كه عالء یماجرا در نامه ا نيا  اتيجزئ

 یسركش یکه برا ٤لنل مك كرمكك«: گزارش  شده است نيچن سدينو یم  ٣دالس
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 رازيبه خوزستان رفته بود، در بازگشت ازخوزستان ، وارد ش هيبه ادارات مال
به طور خالصه توافق . است دهيرس يیمحّمره به توافق ها خيبا ش یو. شده است

تومان به عنوان  ٥٠٠٠٠٠قبول كرده است  خيقرار است كه ش نيمذكور از ا
پول به  نيتومان از ا ١٠٠٠٠٠پرداخت كند كه خود به دولت  ۀمعّوق یبده

در . قسط به صورت سالنه پرداخت خواهد شد ستيآن در ب یابقصورت نقد و م
مبلغ  انهيسال ستيبايخود م ميرمستقيو غ ميمستق یاتهايمال یبرا خيش زين ندهيآ

تومان به منظور  ٢٠٠٠٠مبلغ  نيتومان به دولت بپردازد؛ ازا ١٥٠٠٠٠
از دو طرف با  كيهر . گردديو مخارج فوج بلوچ كسر م خيپرداخت حقوق ش

از  نكهيبا ا.  قرارداد را فسخ كنند ًتواننديگرفتن شش ماه فرصت، م ظردرن
قرارداد مشّخصاً به نفع دولت  نياما معتقدم كه ا ستم،يتوافق باخبر ن نيا اتيجزئ

. كنديم تيحكا رانيقدرت و ثبات ا شيخواهد بود و در هر حال از افزا رانيا
 ا،يتانيبر   رمختاريوز  ٦لورن ینكرد كه سر پرس نيبه ا یالبتّه عالء ، اشاره ا٥
كه كلنل مك كرمك  یهنگام» .كرد فايا خيدر برسر عقل آوردن  ش ینقش مهمّ « 

كه  خ،يبر اموال ش اتيوضع مال یبرا یمال یمستشار يیكايآمر أتيعضو ه
به  سرعت  یسر پرس« منطقه شد،  یهند بود، راه یسيدولت انگل يۀتحت الحما

خبر تكان دهنده  نيروبه رو شدن با ا یرا برا خيش اخود را به محّمره رساند ت
خود،  یروهايدر مقابل قتل عام ن   راً يرضاخان اخ ن،يعالوه بر ا»  .آماده سازد

به سال  ليدر منطقه شل انيدر برابركشتار نظام] هاياريازبخت ینيغرامت سنگ
داشت،  هاياريماجرا كه نشان از ضعف بخت نيبدون شك ا« . گرفت[ش١٣٠١

گردن  یدولت مركز یواو را متقاعد كرد كه برخواسته ها رگذاشت؛يتأث خيشبر
درگزارش خود [ كايآمر رمختاريوز]دردسرها، كرنفلد  نيپس ازتمام ا ٧» نهد

 هايسيكه بالفاصله پس ازحصول توافق، انگل سدينو یم١٩٢٣ دسامبر ٨ خيبه تار
در مقابل دولت  هامحّمره كه مدتّ  خيش«  :زدند  یو خرابكار یدست به كارشكن

است كه با دولت  دهيمصلحت د یخودسرانه داشت، به تازگ یمنش ران،يا
كلنل مك كرمك   لسپو،يدكتر م ش،يچند هفته پ. ديدرآ یاز در صلح و آشت یمركز

محّمره كرد تا با  یهرا ه،يوزارت مال یرانيرا به همراه دو تن از كارمندان ا
او را  یاتيمال فيتكال نيو همچن خيش ۀمعّوق یتها ايمال تيوضع یانعقاد قرارداد

ً م نيدر هم. مشخص سازند نده،يدر آ  یزمان سفارت انگلستان، كه مخصوصا
، سركنسول خود در ٨ ليپ یمنعقد شود، به آقا خيتوافقنامه به نفع ش نيخواست ا

گذاشتن بر روند حصول توافق بهره  ريتأث یخود برااهواز، دستور داد از نفوذ 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٠٤                                                                             ٩    ا

  

  

  

جلسه، كلنل مك كرمك، موادّ مورد توافق در قرارداد را  انياز پا سپ. ديجو
معّوقه،  یتها ايبه منظور پرداخت مال: تلگراف كرد لسپويدكتر م یبرا نگونهيا

به مدّت  یتومان به صورت نقد پرداخت شود و مابق ١٠٠٠٠٠ رفتيپذ خيش
پس مبلغ  نياز ا نيهمچن. تومان، پرداخت گردد٢٠٠٠٠ انهيال، سالس ستيب

گردد كه البتّه  یاخذ م خياز ش انه،يسال اتيتومان به عنوان مال ١٥٠٠٠٠
 نهيهز نيو تأم خيمبلغ، به منظور پرداخت حقوق خود ش نيتومان از ا ٢٠٠٠٠

هد حق را خوا نيا نيهمچن خيش. گردد یكسر م شان،يسربازان تحت فرمان ا
تلگرام،  نيا افتيدر زپس ا. كند یخود را جمع آور ۀمنطق یتها ايداشت كه مال

كرده  ديالوزرا، از خدمات كلنل مك كرمك تمج سيبه رئ یدرنامه ا لسپويدكتر م
قرار داد و در  شيقرارداد مورد ستا نيموادّ ا رشيرا در پذ خيش یو وطن پرست

حدّ به نفع كشور  نيتا ا یول توافقكرد كه حص ديالوزرا تمج سياز رئ زين انيپا
نامه  نيم رسان ا ايپ. نبود ريالوزرا امكا نپذ سيبدون اعتبار و قدرت رئ ران،يا

ً به دست رئ م  اياّما متأّسفانه پ. الوزرا برساند سيموّظف شد كه آن را شخصا
 .ابديالوزرا را در دفتر كار خود ب سيرسان نتوانست در روز مقّرر رئ

الوزرا در جلسه  سيمراجعه كرد، رئ یكه مجدّداً به دفتر كار و یبعد زمان روز
به انتظار  ميساعت و ن كي یو. رسان دستور داده شد منتظر بماند اميبود و به پ

، معاون ٩ یپنيمان یبه همراه آقا ايتانيبر رمختاريلورن وز ینشست تا سرپرس
 سيا به دست رئرسان نامه ر اميسپس پ. در امور شرق، از جلسه خارج شد یو

 نيا« :  ادزديانداخته و فر نيزم یپس از قرائت، آن را رو یالوزرا داد و و
از من از  شيبود و پ نجايا ميساعت و ن كي) ايتانيرمختاربرياشاره به وز(مرد 
«  :شد دهيشن زيجمالت ن  نياو ا یگفته ها انيدر م» .نامه خبر داشت نيمفاد ا
  نيمن ا. كنند یچه م دينگاه كن. ها اعتماد كنم يیكايآمر نياتوانم به  یمن نم

»  .آنها حق ندارند در امورارتش من دخالت کنند. رفتيقرارداد را نخواهم پذ
دستورداد كه كلنل مك كرمك را درمحّمره نگاه دارد تا  لسپويفوراً به دكتر م یو

ده قرارداد گنجان درمورد مذاكره و[رضاخان یبرا]كه شروط قابل قبول  یزمان
 ١٠» .شود

. مشاهده شد رانيدر جنوب ا یاز ناآرام يی، نشانه ها ١٩٢٤در تابستان سال  
و  یهمچنان سركش) ٧فصل ( ١٩٢٤ یلرها به دنبال كشته شدن سران خود در م

بودند؛ به خصوص پس از  یو ناراض یشاك زين هاي اريبخت. كردند یم ینافرمان
مقّرربه آنها  زانيزمداد و كمتر ا بشانيفر ران،يا - سيشركت نفت انگل نكهيا
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ازخبرنگاران  یكيكه  سدينو یخود م یاز گزارشها یكيدر یمور. پرداخت كرد
كرده،  یدرجنوب زندگ یاريبخت ريعشا انيكه به مدّت شش هفته درم يیكايآمر

در تهران، مالقات  رانيا - سيشركت نفت انگل ري، مد ١١ یرليف. یس. ويبا دبل
ً فكرکرد که  ااشتباه یرليكرد و ف به خانم  یرليف. است يیايتانيخانم بر نيا

به تحوالت  یعالقه وافر رانيا – سيشرکت نفت انگل« :گفت نيچن ١٢ سونيهر
شركت  نينفت ا یچا هها یكيدر نزد ريعشا نيدارد، چرا كه ا یاريبخت ريعشا

و  تيشركت با حما نياست كه ا ليدل نيكنند و به هم یم یزندگ رانيدر جنوب ا
 یکنترل دولت مرکز ريدر ز   شانيکوشد مانع هضم شدن ا یم شانيا یبانيپشت

آشكارا اقراركرده بود كه شركت [ سونيدرگفتگو باخانم هر] ،یرليف یآقا» .شود
شركت نفت  یدرصد درآمدها ٣توانست با دادن قول  ران،يو ا سينفت انگل

 شنيفرست اكسپلورشركت به همراه شركت  نيا. سرآنها كاله بگذارد یاريبخت
 ٣یبه جا هايارياّما بخت. نديآ یشركت مادربه حساب م ی، دو شركت فرع ١٣

 یتنها درصد اندك رند،يگ یكردند م یكه براساس قرارداد فكرم یدرصد
به نام  يیكايآمر گرازخبرنگارانيد یكي. كنند یشركت را كسب م یازدرآمدها

خبر  یبه مور بود،به سربرده  اهياريبخت انيدرم یزمدّتيكه او ن ١٤كوپر اميمر
دست به دست هم داده است تا  گرمسائل،يو د هاي ارياز بخت یداد كه كالهبردار

 نيآنان بر ا. شوند نيشده و بشدّت خشمگ» یسيضدانگل«  كياحساسات آنها تحر
 شيروهايها به رضاخان اجازه داده اند به جبران قتل عام ن یسيباورند كه انگل

غرامت  ،يیكايآمر یبه گروه مستشاران مال شانياتهايدن مال، ودا١٩٢٢درسال 
كوپر  یكه آقا ١٩٢٤و ژوئن  ليآور یدرماهها. كند ليتحم ريرا برعشا ینيسنگ

 ريدسته ازعشا نيبود كه ا نيصحبت از ا برد،يبه سر م نينش یاريدرمناطق بخت
د را به خو گاهيجا گريبار د كيكردند  یمحّمره تالش م خيلرها و ش یبا همكار

 .به دست آورند یرانيمستقل ا ليا كي نعنوا
 یافراد. آگوست ٣١تهران، « : مسكو گزارش داد ميس یب ١٩٢٤سپتامبر  ١ در

) محّمره خيش(خزعل  خيهستند ش یگردند مدّع یازاهوازبازم یكه به تازگ
اعالم  یدر اهواز حكومت نظام یو. به پا خاسته است رانيدولت ا هيآشكارا عل

از او  سلّحكامالً م ۀو توپخان یسواره نظام عرب وچند هنگ زره كرده و
را كه با او اختالف  یاز كارمندان دولت یشمار خ،يدر ضمن ش. كنند یم تيحما

از  یكيپست خانه،  سيگمرك، رئ ۀكرده است؛ ازجمله مسئول ادار ديداشتند تبع
قر درمحل به فرمانده ارتش مست نيهمچن خيش... .و هيكارمندان وزارت مال



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٠٦                                                                             ٩    ا

  

  

  

است كه  عيشا یو ادار یرسم افلدر مح. كرده كه خوزستان را ترك كند هيتوص
با درنظر . ه اند ديتوافق كرده و به سازش رس گريكديبا  یودولت مركز خيش

 ديياست تأ خيرا كه در دست ش یاعتبار فرمان رانيكه دولت ا تيواقع نيگرفتن ا
مجازاست  یو. داشت ارخواهديرا دراخت ینامحدود ازاتيامت خيكند، ش یم

 گانگانيازبزيون بفروشد؛ گانگانيقرارداردبه ب رانيراكه درخاك ا یامالك
كه هنوز معتبر است، ممنوع  یبخرد كه بر طبق قرارداد تركمنچا يیزهايچ

 ».است
اخبار  نيرضاخان را درردّ ا یگفته ها ١٩٢٤سپتامبر ٣در رانيا ۀروزنام

را درمورد  یمسكو گزارش ميس یگوست بآ ٣١ خيدرتار« :سازد یمنتشر م
و اساس بودن آن مرا ملزم ساخت  هيپا یاوضاع خوزستان منتشر ساخت كه ب

 گزارشمسكو  ميس یكه ب یاز حوادث كي چيه. در رد ّآن منتشرسازم یا هياعالم
 یشخص چيدرحال حاضر به ه نيعالوه بر ا. كرده درخوزستان رخ نداده است

و به  یاحترام یب یه است كه بتواند به كارمندان دولتنشد ضيتفو یارياخت نيچن
گزارش آمده است كه سردار  نيدرا نيهمچن. كند یتوّجه یب یاوامردولت مركز

را كه متعلّق به دولت  يیها نيدولت، زم ۀبه اجاز)  محّمره خيلقب ش(اقدس 
 ميبگو ديمنتقل كرده است؛ با شانيمعامله و آنها را به ا گانگانياست با ب رانيا

. ندارد یواساس درست هيپا چوجهينداشته وبه ه زصّحتيگفته ها ن نيكه ا
 گانگانيبه ب یمستغّالت نيصادرشده وفروش چن ديگفته ها، دستوراك نيبرخالف ا

 ١٥».كّل قوا ۀو فرماند رجنگيالوزرا، وز سيئرضا، ر. ممنوع شده است
 

 محّمره   خيش»  شورش  «
 

 اريمطالب بس یو حاو یارغني، بس ١٩٢٤امبر سپت ٢٤ خيبه تار یمور گزارش
الوزرا در  سيمفتخرم به اّطالع وزارت خارجه برسانم رئ« : است یمهمّ 

 یكشورها یاسيس ندگانيكه امروز برگزار شد، درجمع نما یكيپلماتيد یهمانيم
ً اعالم  یو در بررس یخارج كه  كرداوضاع و احوال استان خوزستان رسما

... ش برداشته و اوضاع خوزستان را متشنّج ساخته استمحّمره سربه شور خيش
تهران را ترك كرد وبه  رمنتظرهيالوزرا در ششم سپتامبربه صورت غ سيرئ

را سامان دهد، به خّرم آباد  ینظام یروهاين شيخواهد شخصاً آرا یم نكهيا ۀبهان
 توانسته اند شورش لرها را كه از ماه مه روهاين نيشود كه ا یگفته م. رفت
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ژوئن غائله به طوركامل  ٩شد كه در  یآغاز شده بود، سركوب كنند و تصّور م
هنوز منطقه را ترك نكرده  روهاين نيحال ا نيبا ا. است افتهي انيبه نفع دولت پا

 .اند
خود به خّرم آباد  انينظام شيدر واقع به منظور سامان دادن آرا سردارسپه

 نيهم انياست درجر دواريام یو ستدايطوركه پ نيحال ا نيسفر كرد؛ اّما درع
آنها را  اتشان،يبه شكا یدگيلرمذاكره كرده و با رس یسفر بتواند با رؤسا

شكست  ريعشا باآنان  یاحتمال یشود از همكار ّسريكند و چنانچه م یراض
 نيهمچن. كند یريمحّمره جلوگ خيپشت كوه و ش یوال ،یاريخورده بخت

به گفتگو نشسته است، اّما از  یوال الوزرا با سيمشّخص شده است كه رئ
 اريکنسول   نيعالوه برا. در دست است یضيمذاكرات اخبار ضّد و نق نيا ۀجينت

 اريها بس سيوارد تهران شده است، به من خبرداد که انگل یکه به  تازگ ١٦فولر
از  رازيدرش ايتانيسردارسپه هستند، وسركنسول بر زيدآميتهد كردينگران رو

 يیروهاياست كه به سرعت خود را به منطقه  رسانده  و از ن افتهي تهران دستور
تا با  ندازند؛يب قيخود را به تعو اتيحمله شده اند، بخواهد كه عمل ۀآماد  نکيکه ا

ها را رد  یسيانگل شنهاديپ  خيش. ابدي انيو صلح و صفا ماجرا پا یگريانجيم
بتکار عمل  را خود به دست گرفته ا ميوتصم ستاده،يکرده وآشکارا درمقابل آن ا

را از  يیالوزرا تلگرام ها سيدركنفرانس امروز، رئ. و اعالم  استقالل کند رديگ
. ارسال كرده بود نمختلف در تهرا یبه سفارتها خيآورد كه ش رونيخود ب بيج
 یماجرا باخبر شده و دستور داده است كه جلو نياز ا یالوزرا گفت كه و سيرئ

ها گرفته شود تا موضوع را با وزارت خارجه و مجلس تلگرا م  نيارسال ا
.  ديبه مقصد خواهند رس ندهيتلگرا م ها ظرف چند روز آ نيمطرح كند؛ اّما ا

بدون توّجه به زمان سفر  خين بود كه شياوضاع آشفته ا نيبرداشت فولر از ا
حفظ اعتبار و نفوذ خود نزد مردم  یگرفت وبرا ميسردارسپه، عجوالنه تصم

مردم پخش كرد  انيرا در م یگسترده ا عاتيشا یو. ه، به تكاپو افتاده استمنطق
شاه تاج و تخت را غصب كرده است  ابيشد سردارسپه درغ یو مدّع

سردارسپه خّرم آباد را ترك  نكهيبه محض ا. دارددشمنانه به مذهب  یكرديورو
 یها گشت و با ارسال تلگرا م مانيخود پش یو خودسر یاز لجباز خيكرد، ش

برداشت  نيا. خود را رفع و رجوع كند یهايتالش كرد خرابكار انه،يصلح جو
كه چرا  نيسردارسپه و ا ینيعقب نش ليدال یاز ماجراست؛ چرا كه و یفيضع

 دهيغائله را ختم كند، بازگشته است، ناد نكهيشده و بدون ا مانيازانجام حمله پش
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 یزمان. ها است یسيدست انگل به هاياريو بخت خيالبتّه سرنوشت ش. گرفته است
ها   یسيبود، انگل ايتانيتوّجه بر ارمورديجنگ بس ريوز گاهيكه سردارسپه در جا

دادند؛ البتّه نه تا   بيرکردند  و آنها را ف انتيها خ یاريخزعل  و بخت خيبه ش
 .كامل آنها بشوند یكه باعث نابود يیجا

 ً خود داشته  اريدر تهران در اختتوانستند سردارسپه را  یكه م یتا زمان مسلّما
خود را تحت فرمان و كنترل  گانيوجود نداشت كه تحت الحما یليباشند دل

زد،  یم یسر رهيو خ یچنانچه سردارسپه دست به لجباز. رضاخان درآورند
 گريد يیاز سو... دبشورانن یو هيرا عل خيتوانستند ش یم یها به راحت یسيانگل

در خوزستان نشان داد  خيش»   یطلب يیجدا« بهها نسبت  یسيعكس العمل انگل
 » .دارد یحد ّو حدود زين خياز ش ايتانيبر تيكه حما

عطف به مراسالت « : دربر دارد یاّطالعات جالب یگزارش مور یانيبخش پا 
لرها در بهار گذشته، الزم به  زيسفارت، در مورد شورش مخاطره آم نيشيپ

شورش پاسخ  نيباور بودند كه ا نير اب رانياز مردم ا یاريذكر است كه بس
به   ینفت ازيامت یدر اعطا(سردارسپه بوده است »   ینافرمان«ها به یسيانگل

درخّرم آباد محاصره شدند  یدولت یروهايها ن یناآرام نيدر ا) . نكلريشركت س
 عيشا نيهمچن... به آرام شدن آن نداشت ديام یو اوضاع آنچنان آشفته بود كه كس

در آن  ريكب یايتانيبر یاسياز مأموران س یاديكه در آن زمان شمار زشده بود 
حال نظر به  نيبا ا. دنديجنگ یبه نفع لرها م دّلمنطقه متمركز شده و درلباس مب

 یبكاريسردارسپه پس از قسم خوردن به قرآن و امان دادن به لرها، با فر نكهيا
مورد  نيرا اعدام كرد، ا شانيپانزده تن از سران ا)  یم(مارس  ١١ خيدر تار

 رشيمطرح كرد ه اند، قابل دفاع و پذ ايتانيبر هيعل رانيكه مردم ا اتّهام آنگونه 
شكست لرها به دنبال عملكرد سردارسپه در  است كه  نيامر ا قتيحق. ستين

اقبال (ماكو  یدادن وال بيفر  مييبگو نكهيتابستان گذشته و به دام انداختن و بهترا
 یاريبخت  نيو همچن خيش یخطررا برا ،زنگیتمام اموال و ۀدرومصا)السلطنه

آنها متوّجه، شدند كه اگر در . كرد اريارهوشيها به صدا درآورد و آنان را بس
البتّه در . زود شكست خواهند خورد اي ريمشترك، متّحد نشوند، د برابر دشمن 

 نيسپه به ااست و از آنجا كه سردار ايتانيبر به دست  شانيسرنوشت ا تينها
 ١٧» .شود كيخود نزد ۀگذشت كند به دشمنان  یبرده است، تالش م یپ قتيحق

 یواقع ليدل«، در مورد  ١٩٢٤سپتامبر  ٣٠ خيخود به تار شگزار در  یمور
آن  یكه تاكنون دولت از افشا یليكند؛ دل یاوضاع آشفته گزارش م نيا
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 نيدر ا یاّطالعات ».ستين یخوب ۀسكوت چندان نشان نيا كرده كه  یخوددار
 ،يیکايآمر یاقتصاد  أتيه  سيمك كرمك، رئ.ويدبل. یكلنل د یمورددرنوشته ها

 . آغاز شده است شيمشکالت ازچهار ماه  پ نيمعلوم شد که ا« : شوديم دهيد
در حال  خيدر تهران متوّجه شدند كه ش یآن زمان مقامات دولت مركز در

 یقسمت مشّخص یواگذار
. است رانيا  -  سيو شرکت نفت انگل رانيا یبه بانك شاهنشاه یامالك سلطنت از

ها را مالک  نيزم نيشاه ا نياز جانب مظفّرالد یفرمان یط یشود كه و یگفته م
 .آنها را دارد یوگذار ارياخت  یميفرمان  قد نيشده است و طبق  ا

ها شود؛  نيزم شتريبه سرعت دست به كار شد تا مانع فروش ب یمركز دولت
فروخته شده را پس گرفته و اعتبار فروش آنها را   یها نيتالش كرد زم نيهمچن

قرار   ايدر یگيكه درهمسا يیها نيزم كيبهانه كه فرمان تمل نيبه ا. لغو كند
. است دهيلغو گرد  شاه نيماه پس از صدور، توّسط شخص مظفّرالد كيدارند 
 خيبه گوش ش یزاز جانب مقامات دولت مرك یاقدامات  نيكه خبرچن یهنگام

 تيحما زين ها  یسيفوراً به مخالفت برخاست كه بدون شك از جانب انگل د،يرس
مورد بحث را  یها نيزم دنديكوش یم زين شانيبود كه ا یدر حال نيشد و ا یم

  .به چنگ آورند
بالفاصله و بدون مشورت با  یكه اوضاع به سردارسپه گزارش شد، و یهنگام

   »یملغ«  یتلگراف زد وبه اوگفت كه فرمان و خيش خود،به یاز وزرا كي چيه
و با توّجه به  هيقض  نيمك كرمك با دقّت نظر در ا كلنل . شده است
 یو. ركرديتفس زيانگ ارتأّسفيسوءرفتارسردارسپه را بس نيا ،یبعد مشكالت 

 یرا كه مستغّالت ساحل ینيفرام است كه دولت  نيمعتقد بود راه حّل معقول ا
 ليپ یاردل تانياعتبار اعالم در پاسخ به تلگرام رضاخان، كاپ یود بش یشامل م

 یشد و از مستشاران مال در اهواز فوراً عازم تهران  ايتاني، سر كنسول بر ١٨
كار  نيبا ا« کنند و   دييرا تأ  خيفرمان ش تباردر خواست کرد که اع   يیكايآمر

هشدار   ليپ تانيکاپ» .رندبه عمل  آو  یريمنطقه  جلوگ نياز بروز شورش در ا
» .ميکرده و به مخالفت با شما دست بزن تيازاو حما ميمجبور شو ديشا« داد  که 

 ارانمستش  تيها موفّق  نشدند رضا یسياز آنجا که انگل«: دهد یادامه م یمور
خود را متوّجه سردارسپه كرد كه او  یفشارها ايتانيرا جلب  کنند، سفارت بر

رضاخان در اطاعت از . شد  ميفرود آورد وتسل ميتعظطبق معمول سر  زين
 ميتصم خيبه ش یسپتامبر با ارسال تلگرام ١١در  ا،يتانيسفارت بر یدستورها
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البتّه كامالً روشن است كه . را معتبراعالم كرد خيش نيلغو و فرام خود را  نيشيپ
 یا مصّوبه ستيبا یابتدا م الوزرا خارج است و  سيرئ ۀازعهد یميتصم نيچن

اقدام، بدتر  نيا امديتنها پ جهيمجلس در مورد آن صادر شود؛ در نت یاز سو
  .شدن اوضاع بود

بر سر    یگريد»  مانع«  هيّ قض ني، ا ايتانيبر یظاهر یروزيپ نيرغم  ا یعل
آنها موفّق  نشدند  . کرد جاديا يیکايآمر  یومقاومت مستشاران مال یستادگيراه ا

خود در خوزستان واگذار کنند  تا از   یعامل  اقتصادالزم  را به   اراتياخت
مشكل   نياعالم کند بنابرا  معتبررا )  خيش یها نيزم( بتواندفروش  یو  قيطر

 جهيكرد اّما به نت لسپويخود را متوّجه م یفشارها ايتانيلذا بر . ماند یحل نشده باق
 یفنگ و ادوات جنگت ها،  یسيانگل كيالبتّه به تحر خ،يزمان ش نيدر هم: دينرس

به  یكرد تا در مقابل دولت مركز زيعرب خود را تجه انيرا آماده و جنگجو
 » .زديبرخ تمقاوم

 یبازگردد تا با همدست رانيبه ا« به احمدشاه از او خواست  یدر تلگرام خيش
تلگراف زد  یخارج یكشورها  یبه سفارتها نيهمچن یو » بکنند یكار گريكدي

. متّهم ساخت ینيواند و  او را به نقض اصول دو رضاخان را غاصب خ
 نيشد از ا فيكه به دستور رضاخان  توق ١٩٢٤سپتامبر  ١٣در خيش تلگرام 

خود،  ۀمردم و رفتار ظالمان ۀبا نقض حقوق حقّ [  رضا خان یو« : قرار است 
 ريرا ز یو قانون اساس رانيمردم ا یاصول مذهب ر،يبه خصوص در چند ماه اخ

سر  شيرا تحت فشار قرار داده؛ از خدمت به مملكت خو ونياست؛ ملّ  پا گذاشته 
 یحرمت یكشور ب نيا ۀمقنّن ۀكرده؛ نسبت به قوّ  ديرا تبع ینيباز زده؛ رهبران د

  .قرار داده است ديمردم را در معرض تهد یواقع ندگانيروا داشته و جان نما
 جيثروت، به تدر یاز حرص روزافزونش به جمع آور یرويبا پ یو ت،ينها در

نام گرفته است ، سردار سپه  را غاصب  » سعادت   اميق« را  رانيا ینوايمردم ب
 م؛يكن یاعالم م رانيمردم وكشور ا ۀ؛ وناقض حقوق حقّ  رانيتاج و تخت دولت ا

فرد؛ نجات كشور؛ قّوت  نيو ظلم و جورا انتيبه خ دادن  انيو به منظور پا
مجدّد قانون  استقرار  ران؛يا یو سعادتمند یزادآ ران؛يمردم ا تيبه ملّ  دنيبخش
 ران،يبازگشت شاهنشاه ا یبرا طيكردن شرا ايو حكومت مشروطه و مه یاساس

خواسته ها  نيمحقّق ساختن ا یبرا یتالش چيازه او باد،  یكه جان همه ما فدا
  ١٩» .ميكن یفروگذار نم

 یمالقات كرد در مالقات سيمتّحده، بااحمدشاه درپار االتيدربازگشت به ا كرنفلد



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦١١                                                                             ٩    ا

  

  

  

 خياز جانب ش یكيگذشته دو تلگرام  ۀدو هفت یمن خبر داد كه ط به  یخصوص
 نيا یهر دو. است دهيرس پشت كوه، به دست او  یوال یاز سو یگريمحّمره و د

   ٢٠» .هستند اهو بازگشت ش» غاصب« رضاخان  یافراد خواهان بركنار
 
  ١٩٢٤در سپتامبر  یاسياوضاع س◀
 

از  یمور. كه ذكر شد، در ششم سپتامبر رضاخان عازم لرستان شد نطورهما
 یاست به خود حادثه ممكن  نيا نكهيبا ا: كند یگزارش م نيدراراك چن یحادثه ا

 رانيا را كه اكنون سرنوشت مردم  یمرد تيخود چندان بزرگ نباشد، اما شخص
به صورت  سپهداراز آنجا كه سر. كند یم فيتوص یرا در دست دارد، به خوب

كه در  يیاز شهرها كيچيخر ّم آباد شده بود، فرمانداران ه یراه رمنتظرهيغ
شهرها و  نيلذا فرمانداران ا. باخبر نبودند یقرار داشتند، از سفر و او  ريمس

[ معموالً ]خارج نشدند؛  از شهر  ،یبه و يیخو ش آمدگو یشهر برا نيمتنفّذ
غفلت  نيسردارسپه از ا. زنند یم یاقدام نينمردم در استقبال از شاه دست به چ

رفت،  یانبوه مردم در بازار راه م انيكه در م یوهنگام ديگرد ناخشنود  اريبس
 یفرماندار اراك، برا موّرخ السلطنه، . دنديبه حضورش رس انيفرماندار و اع

 يیاّما با ناسزا و بدگو ديسالم به سرعت خود را به سردارسپه رسان یادا
ً فرماندار وحشت زده را مورد ضرب  . مواجه شد پهسردارس سردارسپه شخصا

فوراً به تهران  و شتم قرار داده وبه او دستور داد پست خود را ترك كرده و 
 یبه جا یبد اريحادثه، اثر بس نيرفت، ا یهمانطور كه انتظار م. بازگردد

 یا مردمه یرانيا. كرد كيسردارسپه تحر هيعل گذاشت؛ و احساسات را به شدّت 
بزرگانشان  و چنانچه از جانب  رنديپذ یخود نم انيهستند كه خشونت را در م

 زيبزرگان ن نيكه ا یكنند؛ اّما به شرط یصادر گردد با آن مدارا م یرفتار خشن
پس از شكست خوردن جنبش . كنند شهيپ یبخشودگ درگذرند و  شانيا یاز خطا
 اريكه بس درستكار و منزه،  یردف ناعتبار سردارسپه به عنوا ،یخواهيجمهور 

و از آن زمان به بعد عملكرد  ختيبود، در هم شكست و فرو ر ريخدشه ناپذ
سردارسپه با  نكهيبا ا. مردم دامن زده است سردارسپه، روز به روز به نفرت 

 ابديخود را باز نيشياز آن قدرت پ یتالش كرد اندك یتوّسل به حكومت نظام
باورند كه  نيمردم بر ا شتريبكاهد، اّما ب تيروحان تقدركرد از  یسع یحتّ  و 
[ یاسيس]عمر  یانيپا یاكنون روزها شده و  دارياز خواب غفلت ب ريد اريبس یو
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 »/كند یم یخود را ط
 یاريبس« : سدينو یم نيچن[ یمور]رضاخان،   یمورد فساد و رشو ه خوار در

به   كيسال نزد  كيت خود، ظرف مدّ  اراتياخت ۀدر حوز یباورند كه و نيبر ا
در  یكه و ستين یدر هر حال شكّ . دالر اختالس كرده است ١٠/ ٠٠٠/  ٠٠٠

آورده  فراهم را  یمملكت ثروت انبوه نيا یورشكستگ متيدو سال گذشته به ق
كند او را  یكس جرأت نم چياست كه ه یاوضاع مملكت به گونه ا. است

 زين يیكايمستشاران آمر أتيه یاو شود و حتّ   یبازخواست كند و مانع چپاولگر
تومان  اختالس فقط چند هزار  نكهيبا ا. كنند یاموال او را حسابرس ستنديقادر ن

 یتوان آن را با بدبخت یاست، اما نم انيرانيو ا رانيا یبدبخت هيدر هر سال، ما
 یلها برايكرد؛ ل سهيمقا تيقدرت روحان شدن سردار سپه بر  رهياز چ یناش

 یم یآزاد یسردارسپه را مناد اء،يدضيس ١٩٢١سال  یكودتا جوان از زمان
آزاد  تيرا از بند روحان رانيكردند كه ا یم ادي یدانستند و از او به عنوان كس

اكنون او را خائن   به کشور و سبب  اّما . را خشكانده است طنتسل ۀشيكرده ور
به دوران  گريسبب شد كه مملكت بار د یو انتيخ. دانند یم» فاجعه «  نيا

 » .از آن سالها به طول انجامد افتنيتحّجر بازگردد كه ممكن است نجات  كيتار
  یگفتگو  یو. کند یم انيجوان  را ب یبرالهايل  نياز ا یکي  دگاهيسپس د یمور

 يیبها كي« آجودان مخصوص رضاخان و[ خان ] خود را  با سرگرد روح اله 
 یلها برايل دگاهيد شتريب حيتوض یبرا«:کند یم فيتوص نياللهجه ، چن حيصر
مورد  اريگزارش بس نياكه  كه در باال به آنها اشاره شد، مطمئن هستم  یجوان

سپتامبر، من و سرگرد رو ح  ٢٥در . توّجه وزارت خارجه قرارخواهد گرفت
رو ح هللا خان . ميالوزرا، به گفتگو نشست سي خان، آجودان مخصوص رئ ا

اشاره  یمراسالت سفارت، بارها به و در  یمبريل ااست كه پس از قت یشخص
 تيروح هللا خان در آن موقع رگردجالب بود كه س اريمن بس یبرا. شده است

اظهار داشت كه  یو. كرد یم حيمن تشر یخود را برا ۀنديآ یبرنامه ها تمام 
و  ونيمعتاد به اف یمرد یو توان از سردار سپه انتظار داشت؛  ینم نياز ا شيب
 يیاروپا یجمع و دربانكها یاست كه مال گزاف نياو ا ۀاست و تنها خواست ديامنا

. از كشور خارج شود ختيكه اوضاع به هم ر یكند و زمان یگذار هيسرما
را در زمان  یو تيخواست كه امن از من  یسادگ یسرگرد رو ح هللا خان از رو

 كينزد یا ندهيآ معتقد بود در یكنم؛ چرا كه و نينقشه سردارسپه تضم یاجرا
و  دگرد یافتد و پس از آن، حكومت ترور بر كشور حاكم م یبه راه م  يیكودتا



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦١٣                                                                             ٩    ا

  

  

  

 ۀاز صفح یو اشراف همگ  انيو اع ونيدوره سردارسپه به همراه روحان نيدر ا
 یرا ب يیبرنامه ها نيچن یذهن غرب كيكه  یدر حال. روزگارمحو خواهند شد

دست به  نياءالديض ديبود كه س یآسان نيه همكند، اّما ب یقلمداد م و اساس  هيپا
 ا،يتانيبر یو اگر نبود دخالت فور دينانجام رسا آن را به  تيكودتا زد و با موفّق

به هر حال اّطالعات باال . شدند یقتل عام م»  واشراف  انياع«از یاريبس
 اريبس یگاهيندارد و بر جا يیاتّكا ۀنقط چيكه سردارسپه ه از آن است  یحاك

 اريبس راتييآبستن تغ  رانياست كه اوضاع ا نيا انگريزده است و ب هيتزلزل تكم
  ٢١».است یبزرگ

 
قابل توّجه است، چرا كه سرگرد رو ح هللا خان در  اريبس یباال از جهات یگفتگو
 ١١ماجرا در فصل  نيدست داشت؛ ا ١٩٢٦  در سپتامبر  نيپوالد ۀتوطئ یماجرا

  . ذكر شده است ليبه تفص
به لرستان  یسه هزار نظام رانيكند كه دولت ا یگزارش م یبعد مور یدكان

از  یكيساالرالدوله، . اعزام هستند آماده  زين یگرياعزام كرده است و شمار د
رضا ]  تا در مقابل  وستهيپ خيشاه مخلوع، در محّمره به ش یبرادران محّمدعل

كرده   یابراز نگران وعوضم  نياازايتانيكاردارسفارت بر. ستديبا»غاصب«[خان 
آشكارا اظهار  ٢٢ یاوو یآقا خيساالرالدوله به ش وستنيو مطمئن بود كه پ

 تيها  و حما يیرا از راهنما خيش  یدشوار کنون تيدر موقع  ايتانيداشت كه بر
که در توان  یآرام نگاه داشتن  او هر کار یگذارد و برا یبهره نم یخود ب یها

در خوزستان ممكن است  ینظم یچرا  که هر گونه ب د؛ده یداشته باشد  انجام م
وارد   رانيا  -  سينفت شركت نفت انگل یبه چاهها یريخسارت جبرا ن ناپذ

 یو. دارند ايتانيدولت بر یبرا یاتيح تيچا هها اهمّ  نيداشت که ا توّجه  ديبا. كند
 خيش تمام تالش  خود را به کار گرفته که سردارسپه  و  ايتانيکه بر  ديتأك
 نيياز موضع خود پا بارها  خيش انيم نيو درا رنديگ شيدرپ یمعقول تر كرديرو

اّما هربار، سردار سپه  دست به . آمده و با سردارسپه مصالحه كرده است
  یرياست و منجر  به جهت گ  ختهيرا برانگ خيزده است که سوء ظّن  ش یحرکت

ادامه  در  یاوو یآقا. است  دهکر ديشده وسردار سپه  را به جنگ تهد یو  یمنف
کند  یم  یگريانجيم خيسدار سپه و ش انيم یتنها به شرط ايتانيمتذّكر شد که بر

 نيئ تضم دييرا تأ خيش نيشيپ تيوضع رانيدهد که دولت ا یم  یوآنها را آشت
 ۀاست که به واسط یچون وچرا وکامل حقوق یاعتبار ب یبه معن نيکند؛  که ا
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از  خياست كه ش یمنظور فرمان]  رديگيتعلّق م خ يفرمان مذکور به ش
حّق و حقوق بود كه  نيانكار هم) [ راستاريو  . (شاه در دست داشت نيمظفّرالد

سردارسپه و  ستياظهار داشت اقدام ناشا  یو... نزاع را به راه انداخت نيا
گذشته وبه دنبال   یم  رلردرماهيصدورفرمان اعدام پانزده تن از سران عشا

سالخورده احساس  خيش ني، موجب شد كه ا یدولت یروهايلرها ازن ستشک
شود، جان خود را نجات دهد پس از  رياز آنكه د شيخطر كرده و تالش كند تا پ

مشاوره  ۀجينت ران،يبه ا یكه بازگشت و ديمن خبر رس به « بازگشت ساالرالدوله
قائم مقام  انهمفرد مذکور، . باشد یالوزرا م سيرئ یاسيناصواب مشاورس یها

 یبه شمارم یرانيا کيدرجه  یاست که ازشارالتان ها یجوان یالملک ، روحان
 نيجاسوسان ا  نيازارزشمند تر یکي  یتزار هيتا زمان سقوط روس یو. رود

 » .شد یکشورقلمداد م
کرد ازساالرالدوله دعوت کند که به  شنهاديجوان به رضاخان پ یروحان نيا
ازبغداد   یساالرالدوله درتلگرام. الوزرا فوراً  قبول کرد سيبازگردد؛ و رئ رانيا

شد  ميخوشحال خواه« :اعالم کرد و اضافه  نمود  رانيورود خود را به ا  خيتار
پاسخ رضاخان، ساالرالدوله را دلخور كرد؛  »ميکه حضرت اشرف رامالقات كن

مورد به  نيا در عهديول. : وندديبپ خيبه محّمره رفته و به ش یو[ و باعث شد كه]
دردسرساز  نيبا ورود ا دوارندکهيام دشمنان سردارسپه « :ديگو یم نيچن یمور

 ».بگذارند گريكديمشترك دست در دست  یدشمن ینابود یبرا  ،یسلطنت
 نيآن روزها چن عاتيشا ، از  ١٩٢٤اكتبر  ٢٣ خيبه تار خودۀدر مراسل یمور 

 عيروزها شا نيبرسانم كه ا مفتخرم به اّطالع وزارت خارجه« :كند یگزارش م
از شورش  یحّل مشكالت ناش یبرا رانيو دولت ا ايتانيبر شده است سفارت 

  .ه اند ديمحّمره در خوزستان به توافق رس خيش یاحتمال
مطرح كرده است  یمصالحه ا شنهاديالوزرا پ سيرئ ده،يرس یها بنابرگزارش

 رانيمحّمره را از ا خيمات خروج شمقدّ   ايتانيبر نكه،ياّول ا: قرار است نيكه از ا
ازمردم  یندگيبه نما خ،كهيسرداراجّل فرزند ش نكه،يفراهم كند؛ دّوم ا

انتخاب شده و در  خيش نيوارد مجلس شده است، به عنوان جانش خوزستان 
 هيگونه حركت تجز چيدولت مطمئن شود ه قيطر نيتا بد نديتهران اقامت گز

در مقابل . كند ینم ديرا تهد ین، دولت مركزدر خوزستا یاغتشاش ايطلبانه و 
 ايتانيبر یاقتصاد یدعاو زين رانيدولت ا ا،يتانيجانب بر خدمات از نيانجام ا

شركت  نفت شمال را به  ازيكند كه امت یم نيوتضم رفتهيرا پذ رانيا هيعل
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 – سيانگل یبا شركت نفت یبه صورت اشتراك(واگذاركند لياستاندارد او
 عاتيشا نيكه صّحت ا ستمين یگاهيجا من درحال حاضر در  نكهيابا )... رانيا

داشته  یهيتوج نكهيبدون ا یعاتيشا نيمتذّكرشوم كه چن ديكنم اّما با دييرا تأ
از صّحت و سقم  یجدا... گردد یپخش م رانيمردم ا انيبه ندرت در م باشد، 

دولت  یفل اداربر محا ینامساعد گذشته اوضاع  ۀدوهفت یمسلّماً ط عات،يشا نيا
دولت  یالياست هيعل رانيا ۀمبارز ۀمعتقدند كه ادام یاريحاكم شده و بس رانيا

تال  نيزودترازا چههر  رانياست كه دولت ا نياست و عاقالنه ا ديبالترد  ايتانيبر
كنند بهره مند شود؛  یحاصل م ايتانيبر  انيكه حام یو ازمنافع دهيش ها دست كش

 یو ب یدست خال ،یمقاومت ولجباز ۀست كه با اداما نيكار بهتر از ا نيا
 «نيارائه شد، منظور از ا نياز ا شيكه پ يیبراساس گزار شها. بماند بهره 
متعّهد به پرداخت آن  سيکه دولت انگل ستا یتومان ٠٠٠/٠٠٠/٣٠وام » منافع

آن  تيوام مشروط به توافق دو دولت است و ماه نيالبتّه پرداخت ا. شده است
چنانچه . باشد یم ١٩١٩درسال  رانيا - سيقرارداد انگل یاياح ینوع ه ب زين

ل یوام قطع نيپرداخت ا  گردديآن مطرح م هيكه عل  یدعاو نيگردد مسِلم است اِوّ
پرداخت  رانيدر زمان جنگ به ا ايتانياست كه دولت بر يیها اختپرد شيپ

 یام مذكور را شامل ماز و یقابل توّجه زانيم گر،يد یوا مها  ۀكرده كه به عالو
ً در آ ماند،  ینم یمحرمانه باق رانيدر ا یراز چيازآنجا كه ه. شود  ۀنديمسلّما
مراتب  جهيكه در نت دپرده برداشته خواهد ش زيمرموز ن عاتيشا نياز ا كينزد

  ٢٤» .گزارش خواهم كرد   امر را به وزارت خارجه 
. و اساس  بوده است هيپا یبکامالً  عاتيشا نيمشّخص شد که ا یاّما  پس از چند 

بر اساس  « : سدينو یم ١٩٢٤نوامبر  ٨ خيخود به تار  ۀدر مراسل  یمور
نا   نکهيگذاشته ، بالفاصله  پس از ا ارمنيدراخت خسرويکه ارباب  ک  یاّطالعات

 هيالوزرا اعالم سيبرضد رئ  نکهيو پس ازا ديها در خوزستان آغاز  گرد یآرام
به دولت  یمشکالت راه حلّ  نيحّل ا یبرا  ايتانيرسفارت برمنتشر شد، کاردا یا
 خيشود که ش یانگلستان متعّهد  م: است ريکرد که اساس آن از قرار ز شنهاديپ

 رانيکه دولت ا یباز گرداند به شرط یرا آرام کرده واوضاع  را به حالت عادّ 
 نيا. اخت کندپرد ررايکب  یايتانيخود به بر ۀمعّوق یها یمتعّهد شود  بده زين

در زمان  ايتانيشود که دولت بر یم يیپرداخت ها شيها دراصل  شامل  پ یبده
 -   سيانگل  ۀتوافقنام یّ پرداخت کرده است و قرار بود ط رانيجنگ به دولت ا

 . گردد  هيتسو رانيا
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مهم  ارييبس ازياعتبار دو امت ديخواهان تمد ايتانيكه بر نيقابل توّجه تر ا ۀنكت
. رانيا یشاهنشاه ازبانكيدرجنوب وامت رانيا -  سينفت انگل شركت  ازيبود؛ امت
 یطيشرا نيرا با چن یقرارداد نيچن رانياضافه كرد كه دولت ا  خسرويارباب ك

بود كه بالفاصله  بيعج  اريبس. است ههم قرار نداد یمورد بررس یوحتّ  رفتهينپذ
به  یشنهاديپ نيچن ايتانيبر ،یو دولت مركز خيش انيپس از آغاز اختالفات م

 یم بيعج انيرانيا یواكنش آنچنان برا نيا یارائه كند؛ حتّ  رانيمقامات دولت ا
ها  یسيانگل ريمنازعات به تدب نيا سوءظّن شد كه تمام  نيا جادينمود كه باعث ا

 » .شود ايتانيبر ديعا یمنافع پرثمر نيقِبَل آن چن است تا از  شدهآغاز 
 یبانيخود، پشت يۀزمان، از هر دو تحت الحما كي تالش كرد در ايتانيبر 

 ايتانيآشكارا اعالم كرد كه مقامات بر«  یاوو گزارش كرد كه  یمور . كند
بود كه  یدر حال نيكردند و ا یگوشزد م خيدرجنوب اقدامات الزمه را به ش

 یبانيتا با پشت گرفتنددر تهران تمام تالش خود را به كار  ايتانيمقامات سفارت بر
مانع  قيطر نيو بد رديمذكور را بپذ ۀسپه او را قانع كنند توافقنام از سردار 
سخن خود همواره  یجا  یدرجا نيهمچن یاوو یآقا. سخت گردند یآغاز نزاع

دولت قرار  نيو تضم دييمورد تأ خيش نيشيپ تيداشت كه الزم است وضع ديتأك
 یفرمان سلطنت ۀاسطاست كه به و یحقوق مامت نيتضم یمعن به  نيكه ا رديگ

مشكالت و   نيبود كه تمام ا یفرمان سلطنت نيهم یشود؛ الغا یمتوّجه او م
 نيهنوز اعتبار ا كايآمر یمستشاران اقتصاد. ها را به وجود آورد یريدرگ
صادر نكرد ه اند  لذا  نهيزم نيدر ا یخاصّ  ننموده و دستور  دييرا تأ نيفرام

اّطالع داد  یبه مور یسّوم نوامبر، اوو در ٢٥»  .است  ميوخ اناوضاع همچن
 یدارد تا زمان بازگشت سر پرس ميمذاكره را رد كرده و تصم شنهاديپ خيكه ، ش

 یمور. بازگشت رانيهشت ماه، به ا پس از یسر پرس. لورن منتظر بماند
 هرانكه به ت یبر اساس اخبار هشداردهند ه ا ١٩٢٤در اواخر اكتبر  نيهمچن

پسر صمصا م السلطنه به همراه چند تن  رمجاهد،يد كه امده یرسد، خبرم یم
 .اند وستهيپ  خيبه ش شان،يو افراد ا یارياز سران بخت

 
 »جبهه جنگ «  یحركت رضاخان به سو ◀  

 
 خيش ، رضاخان عازم جنوب شد و روز بعد اعالم كرد كه  ١٩٢٤نوامبر  ٥در  

 ٥، كه در  ٢٤٤شماره  یدر فرمان نظام. را در صحنه نبرد مالقات خواهد كرد
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 د،يبه چاپ رس یمجله پهلو ینظام ةيدرنشر و  ديرضاخان رس ینوامبر به امضا
 نيآخر و  رديكار گ بهخود را  یبه ارتش فرمان داده شد كه تمام منابع و قوا

مانع عظمت و  جهيرا كه مانع رشد و توسعه ارتش و در نت)  محمره خيش( یسد
امر، اكنون عازم  نيبه منظور تحقق ا. هم بشكند شود، در  یمملكت م یكپارچگي

 ».اصفهان شد ه ام
 
 یمقر فرمانده رازيش« حركت كرد؛  رازيبه سمت ش زياز اصفهان ن رضاخان 

 هياعالم نوامبر  ١٨در  هنيروزنامه م: » .در جنوب  است  یو اتيعمل
 یمنبرد  دانيم یبردن خزعل راه نياز ب یمن برا« :كند یرضاخان را منتشرم

و در خرابه  كشته ديبا  ايكنم،  یشوم و او را نابود م یم روزيدر جنگ پ اي. شوم
 نيرضاخان چن يیدر مورد قدر ت نما یمور»  .شوم شوش به خاك سپرده   یها
الوزرا خواهان و  سياگر رئ یحال  كامالروشن است كه حت نيبا ا:  سدينو یم

 یزيباز هم چ ،ینظام  وهيالبته به شمملكت باشد،  نيا یبرا یقادر به انجام اقدام
 یها حركت م یسيكه به خواست انگل ستين یشب باز مهيعروسك خ كيجز 

جنگ خواهد  نيا روزيلزوماً پ یدر جنوب است؛ و ايتانيبر از نقشه  یكند و جزئ
رغم   یعل.  بوده است شانيا یبرنامه ها یاجرا  ستهيبود، چرا كه همواره شا

 تيمحمره حكا خيمزدوران ش  یدولت یروهاين»  یروزيپ« که از  يیگزارش ها
رسد كه  یكه در باال ذكر شد، به نظر م یدستور نظام به  وجهكنند و با ت یم

منتظر ورود  زيبه هر حال، همه چ»  .ستياوضاع  جنوب چندان  روبه راه ن
نوامبر وارد بغداد شد و فوراً به سمت محمره  ١١لورن بود كه در  یسر پرس
در امور شرق، به سر  ی، معاون و ٢٦هاوارد   یدر آنجا جئوفر. كرد حركت

  .در مذاكرات شركت داشت خيبه عنوان مترجم ش یو. وستيپ یپرس
سر عقل  یبرا ینبود كه سر پرس یبار نيذكر شد، اول نياز ا شيكه پ همانطور
 كه كلنل مك كرمك ی، زمان ١٩٢٣سال  در . كرد یم فايا ینقش مهم خيآوردن ش

به  یسر پرس وضع كند  اتيمال خيبار تالش كرد بر اموال ، ش نياول یبرا
اتفاق مهم و  نيا با يیارويرو یرا برا خيرساند تا ش سرعت خود را به محمره 

« : شود یهاوارد فراخوانده م یبعد ، جئوفر یاندک ٢٧» .تكا ندهنده آماده كند
برده است و كامالً به زبان به سر  رانيپانزده سال در ا از  شيهاوارد ب یآقا

درك كرده و  یخوب را به  رانيا استيو مبهم س دهيچيآشناست و مراحل پ یفارس
است كه از زمان  یدر حال نيشده است؛ ا ليماهر تبد یبه استاد[ رانيامور ا]در
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هاوارد تنها به  یآقا ،یكشور تا زمان ترك آن در بهار سال جار به  یورود و
 یكه آقا یهر حال از زمان به . كرده است فهيرق، انجام وظعنوان معاون امور ش

منصب معاون امور شرق را بر  ١٩٢٢در بهار سال  ٢٨اسمارت . ام. ويدبل
كرده  فهيسمت انجام وظ نيدر ا یررسميبه صورت غ یاست، و گرفته  هدهع

عمر خود را صرف مطالعه  اسمارت و هاوارد تمام  ل،يچون چرچ یافراد. است
 یاست كه م گاهيجا نيرسد كه تنها در ا یكرد ه اند و به نظر م رانيمسائل ا

اعزام  یمردم یاحسن به دولت خود خدمت كنند و چنانچه به سو توانند به نحو 
 ینم شياز پ یندارند، كار چندان  يیآشنا شانيا یزندگ وهيشوند كه با زبان و ش

 یشهرت ران،ير اهاوارد در طول مدت خدمت خود د یبه هر حال، آقا. برند
 یبه دست آورده است؛ و گانگانيب نيو همچن رانيمردم ا  انيدر م یمثال زدن
 تياستر نگيداون  ینابجا یها استياوقات س یخواسته ها و گاه یدر اجرا

«  ٢٩» .بوده است بنديپا. كشور،همواره به اصول نيدرا) دولت انگلستان(
 رانيدوباره به ا ١٩٢٦در سال  یو .بود اركوتاهيبس رانيهاوارد از ا» فراخوان 
  .بازگشت

رضاخان ] خود د ۀـيدو تحت الحتما  یآشت یشد که لورن مترصد است برا عيشا
عازم  محمره  خيمصالح  با ش یبرا زيکرده و رضا خان ن یگريانجيم[ و خزعل
 ابيدرغ مجلس كه  ندگانيكرد و نما اريمجلس را هوش عاتيشا  نيا. شده است

 ايتانيبر یاج ینوامبر دخالتهاب ١٦كردند، در یس قدرت مرضاخان احسا
جلسه  یکه رضاخان از برگزار  یهنگام. اعتراض کرد»  رانيا یدرامورداخل

تهران ،  ی،  فرماندارنظام[ پناه  زداني]  یبه ژنرال مرتض یبا خبر شد، تلگرام
به  اي مصالحه کند و  خيوجه قصد ندارد با ش  چيارسال  واعالم کرد که  به ه

تلگرام  نيا.کنند يیو راهنما رقراردادهيها اجازه دهد که  او را تحت  تأث یسيانگل
  .در مطبوعات منعكس شد یبه صورت گسترد ه ا

تن به مصالحه  یو رضاخان تا حدود خيلورن باعث شد كه ش یسر پرس دخالت
 استير ليو كف رخارجهيوز ،یذكاءالملك فروغ ، ١٩٢٤نوامبر  ١٨در . دهند

بود، قرائت  رد و بدل شده  خيرضاخان و ش انيرا كه م يیوزرا، متن تلگرا م ها
گذشته خود اعتراف  ترضاخان شده و به اشتباها ميدرتلگرام خود تسل خيش. كرد

سرداراقدس،  یآقا«  : پاسخ   داد نيچن زيرضاخان ن. شد كرد وخواهان بخشش 
شما را   و ندامت  یاهمن عذرخو. كردم افتيدررازيمن تلگرام شما را درش

الوزرا و  سيرضاخان، رئ. و شرط شما هستم ديق  یب ميو خواهان تسل رفتهيپذ
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 نيا« :کند یبرداشت م نيتلگرام ها چن نيازا یمور ٣٠» .كل قوا فرمانده 
 خيدر آن زمان ش. سال رخ داد کياندازد  که  یم یحوادث اديتلگرام  مرا به 

وضع كند؛ لذا دست به  اتياموال او مال متوجه شد كه دولت درصدد است بر
 خيش نيا ١٩٢٣اكتبر  ٨در . از شورش داشت تيكه حكا زد  يیتهايفعال

نخواهد كرد و او دربرابر   تياز او حما ايتانيسفارت بر كهسالخورده متوجه شد 
 ليبه خوزستان تنها خواهد بود، لذا تلگرام  ذ یدولت مركز یروهاين یرو شيپ

ازدرگاه خداوند منان خواهانم كه مرا  در « :ه  ارسال کردرا به سردار سپ
 یتنها حام را یمن بارها و بارها گفته ام كه جنابعال. گرداند روزيخدمت به شما پ

به شما  یقلب در خدمت گزار ميوازصم اريبس یدانم و با خوشحال یخود م
 نيفرام افتيودر یمنتظرفرمانده قشون اعزام نيهمچن.بود پابرجاخواهم 

موفق شود امالك  یاگر دولت مرکز« :  ديافزا یم یمور» .هستم یحضرتعال
به  یمطمئناً پول هنگفت ،است ديامر فعالً محل ترد نيرا به چنگ آورد، كه ا خيش
پوند ٢٥٠٠٠٠ انهيتنها  از فروش خرما ، سال خيخواهد زد؛ چرا که ش  بيج

. ناراحت كرد را  خيش .»و شرط ديق یب ميتسل«  یاما تقاضا ٣١» .درآمد دارد
ستاد كل  سيبه  رئ رازيرا از ش لي، رضاخان تلگرام ذ ١٩٢٤نوامبر  ٢٣در 

 نجانبيا ديهمانطور كه مطلع هست تهران؛  ن،ستاد كل قشو« : ارتش ارسال كرد
تهران را  به مقصد خوزستان ترک   نجانبيا  ديتهران؛ همانطور که مطلع هست

از جانب خزعل  که در آن  یتلگرام افتيربا د  رازيورود من به ش. کردم 
پاسخ از او خواستم كه  در . كرده بود، مقارن شد یو فرمانبردار نياظهار تمک

بود كه او را به تهران  نيشود و هدف من ا ميتسل یو شرط ديق گونه چيبدون ه
از آنجا كه خزعل . وارد مركز خوزستان شوم یزيبدون جنگ و خونر بفرستم و 

 قيسفر خود را به تعو نيا از  شيمن نداده است، ب هيبه ابالغ یهنوز پاسخ
و از آنجا با  هرا به مقصد جبهه ترك كرد رازيامروز ش نيبنابرا. نخواهم انداخت

ً يمستق ارتش خود  الوزرا و فرمانده كل  سيرضا، رئ. سمت محمره خواهم رفت ما
نگاشته شده كه  ین هاتلگرام به گو  نيا« : سدينو یباره م نيدر ا  یمور»  .قوا
: ارسال كرده است ه،يبه روس متيناپلئون آن را هنگام عز يیگو
كرده و از آنجا با ارتش خود  ركرا به مقصد جبهه ت رازيامروز ش  نيبنابرا"

ً يمستق ستاد كل  سيرئ رزا،يم ژنرال امان هللا ."  به سمت محمره  خواهم رفت  ما
 رازيرا تنها در ش خيحضرت اشرف، ش". »را منتشرساخت  ريز هيقشون، ابالغ
 یحضور جناب  عال رازبهيخزعل در ش خياگرش. رفتيخواهند پذ به حضور 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٢٠                                                                             ٩    ا

  

  

  

 ٣٢» .شود با شما روبه رو  نگج دانيدر م ديبا امد،ين
كرد،  افتيكه از لندن در یبا توجه به دستور ايتاني، سفارت بر ١٩٢٤نوامبر  در

در  یاحتمال اتيكه در آن با عملنمود   ميتسل رانيرا به دولت ا یادداشتي
اوضاع آشفته تهران  یاوضاع كنون نكهيبا ا یمور. خوزستان مخالفت شده بود

 ی مشكوك به نظر م  یناوضاع کنو  نکهيبا ا«  : كند یم فيتوص نگونهيرا ا
دست  چهيدو باز محمره و سردارسپه هر  خيباورند كه ش نيبر ا یاريرسد وبس

 یلشكركش ايتانيكند بر یوجود دارد كه اثبات م زين یليهستند، اما دال ايتانيبر
 ینظام یاستفاده از قوا ندهيكند تا اگر در آ یم قيتشو سردارسپه به جنوب را 

قابل  هيتوج كرد،  دايدرخوزستان ضرورت پ ینفت یمحافظت ازچاهها یبرا
ا در ته ايعمل نيدارند تمام ا نيقي رانياز مردم ا یاريبس. داشته باشند یقبول

محافظت از داشته  یبرا ريكب یايتانيفاجعه بزرگ است و بر كيجنوب، آغاز 
خود  یهند یروهايتمام ن ران،يا -سينفت شركت نفت انگل یخود در چاهها یها

به وقوع ب  یداديرو نيشود كه اگر چن یگفته م. كند یدره كارون م ريازرا سر
. افتيخواهد  انيپا رانيا زيزرخ یازاستا نها یاريدولت بر بس تيحاكم وندد،يپ

اما . ابديتحقق  رانيا یشوم برا یها ینيب شيپ نيبه هر حال ممكن است تمام ا
اشاره كردم،  ١٩٢٤ مبرسپتا ٣٠ خيبه تار ٦٦٥همانطور كه در مراسله شماره  

باور بودند كه با  نيبر ا ايتانيدر بر یدانم كه در گذشته عده ا یالزم به ذكر م
استان  یبود كه و دواريتوان ام یبه عنوان پادشاه عراق م خزعل خيانتخاب ش

در آن  زين رانيا -  سينفت شركت نفت انگل یپرثمر خوزستان را، كه چا هها
 ٣٣» .عراق كند مهين خود ضميقرار دارد، به عنوان كاب

كرده  رانيدولت ا ميتسل یدوم ادداشتي ايتانيمتوجه شد كه بر نيهمچن یمور
تحت  خي، ش ١٩١٤شده است كه طبق قرارداد نوامبر  است و در آن متذكر

تواند نسبت به  ینم ايتانيحضرت پادشاه بر یدولت  اعل« : است ايتانيبر هيالحما
را  یو یو احتماالً نابود  خيتفاوت بوده و اشغال امالك ش یب رانياعمال دولت ا

شر  درروزنامه ها منت یا هي، ذکاءلملک اعالم ١٩٢٤دسامبر ١در» .رديبپذ
 رانيا تيرا  که بر خالف  حق حاکم ييیها ادداشتي نيوجود  چن« ساخت  و 

 یتيذكاء در برابر وضع«  :سدينو یباره م نيدر ا یمور» .است،  انکار کرد
صرفاً  یو. به كار گرفت یساده ا اريبس حلبه وجود آوردند، را ه  نيكه مخالف

بازگرداند؛  ايتانيرا به سفارت برها بدهد، آنها  ادداشتي نيبه ا یپاسخ نكهيبدون ا
 نيرا انكار كند؛ چرا كه اگرچن يیها ادداشتي نيهدف كه بتواند وجود چن نيبا ا
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 نيا. در مجلس درخواهد گرفت یديشود، منازعات شد رفتهيپذ يیها ادداشتي
 ز،ين ايتانيرسد بر یرا به دنبال داشت و به  نظر م انيرانيا تيرضا معامله

 ٣٤».كند یم یضر، پرونده حوادث مذكور را بسته تلقحداقل در حال حا
بودجه  بيمراحل تصو. شد بي، بودجه وزارت جنگ تصو ١٩٢٤دسامبر ٢در  

كه بعد از  یدرجلسه فور« : دسامبرمنتشرشد ٣ خيدر روزنامه كوشش به تار
مثبت بودجه وزارت جنگ  یرأ ٧٧ظهر روز دوم دسامبربرگزار شد، مجلس با 

 بيتصو)  ١٩٢٥مارس ٢١تا  ١٩٢٤مارس  ٢٢(١٣٠٣ یسال مال یرا برا
 ٢٠٠/ ٠٠٠یسال مال یمصوبه، بودجه وزارت جنگ را برا نيبر اساس ا. کرد

زاده و  یحائر م،يازجمله زع ت،يجناح اقل ندگانينما. تومان  خواهد بود ٩/ 
/ ٠٠٠بودند كه  یبودجه مخالف بودند؛ آنها مدع بيمدرس، به شدت با تصو

. وزارت جنگ  خواهد بود  یواقع  شترازمصارفياربيبستومان  ٩/ ٢٠٠
 ٢٠٠٠٠ ران،يا ینظام یروهاين یزاده معتقد بود از آنجا كه شمار واقع یحائر

بود كه شمار  یمدع زيمدرس ن. ابديتومان كاهش  ٠٠٠/٦٠٠نفر است، 
 ارفراوانيها درارتش بس» مارشال«نفراست وتعداد ١٨٠٠٠سربازان ارتش تنها

 ٤٢٠٠واقع  رعامه ، اعالم کرد که  د ديفوا ري، وز یعظم خراسانسردارم. است
» .ستين یازوغنين یب شانينفرازا کي یسربازدرخدمت ارتش هستند که حت

در گزارش خود  زيرا ن ليقطعه از روزنامه، حادثه ذ نيا مهيبا ضم یومور
« به من خبر داد كه سردارسپه در لسپويدكتر م ١٩٢٤دسامبر  ٣در: كنديذكرم

 یو مقامات گمرک یمال ني، از مأمور»خود به سمت  جنوب روزمندانهيحرکت پ
خواسته  نيتومان وجه نقد تقاضا کرد که فوراً ا ٢٧٠٠٠دراصفهان وبوشهر 

 رعامليدکرکر، مد ويمس. شد زيوار یاجانب شد و وجه مورد نظربه حساب و
سب  کرده ک  یبوده و تجربه فراوان  رانيدرا یادياداره گمرک، که مدت  ز

به . کند دنيدارد ازبوشهرد رنظرمتوجه شد سردار سپه د نکهيبه محض ا. است
شده  یجع آور یگمرك ديشهر دستور داد تمام عوا نياداره گمرك در ا نيمأمور

به اداره گمرك  ريحال دستور د نيبا ا. به تهران منتقل كنند یرا بدون معطل
ارتش غصب  یروهايدست نبه  ديعوا نيتومان از ا ٢٠٠٠و  ديبوشهر رس

  ٣٥» .شد
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  خيو عفو ش» خوزستان یآزادساز« 

 
 رسفارتياخ یبا اشاره به گزارشها« :سدينو یم ١٩٢٤دسامبر ١٦در یمور 

. درخوزستان، مفتخرم به اطالع وزارت خارجه برسانم ینظام  اتيدرمورد عمل
آبرو ازجانب  و حفظ تيشود، با رعا یم ها مشاهده م شترتلگرايهمانطوركه درب

مردم  یبرا یاققرارگرفته است ، واتف انيپا یبيدرسراش» جنگ « هردو طرف، 
تهران که ازپنجم تا دهم   یبا مطالعه روزنامه ها یمور» .رخ نداده است رانيا

را  خيرضاخان ش. را نگاشته است تيروا نيمنتشر شد ه اند،  ا ١٩٢٤دسامبر 
« : نوشت نيدسامبرچن ٢چالش در نيادرپاسخ به  زيبه جنگ كرد واو ن ديتهد

و  یماريب. ديفراخواند جانيهند به -خدمتگزارجان نثارخود را  –شما مرا 
محروم  یخدمت نيكه مرا از انجام چن یشدت گرفته، به طور راً يمن اخ یناتوان
فرستم تا  یاز پسران خود را خدمت حضرت اشرف م یكيمن ... است دهيگردان

به . كسب فرمان كند یخدمت شما باشد وهم از جناب عال هم به عنوان راهنما در
 نيپاسخ  رضا خان به ا» .حضرت اشرف نائل گردم داريبه د ندهيدر آ نكهيا ديام

 افتيو در قرارگاه ارتش در[ از توابع بهبهان] ريتلگرام شما را  درلنگ« : نامه 
 شنهاديود پبه ده مال هستم، همان طور كه خ متياز آنجا كه در حال عز. كردم
تلگرام رضاخان »  .كه در آنجا به من ملحق شود ديبه فرزند خود بسپار د،يكرد

دسامبر  ٨تهران ، در   ی،  فرماندار نظام[ن پناه زدايخان ]یبه ژنرال   مرتض
شكست خورده و  ن،يپس ازتحمل خسارات سنگ انيشورش«:منتشر شد

به  روهاين نيسپس ا. درآمد[ یدولت یروهاين]به تصرف  شانياستحكامات ا
خوزستان از لوث  كنونا نيبنابرا. وارد رامهرمز شدند رهيذخ یروهايهمراه ن

 شيشهرپ نيا. دسامبر، وارد ده مال شدم٣چهارشنبه، . وجود اشرارپاك شده است
از فرزندان  یكيخزعل به خواست خود، . عرب بود یروهايقرارگاه ن نيازا

به ) خزعل( یهنگام بازگشت، و. كردده مال  یراه ،يیراهنما یخود را برا
 روهاين. حركت خواهم كرد ندهيروز آ ود اي كيمن ظرف . مالقات من خواهد آمد

 ».به سمت رامهرمز حركت خواهند كرد 
در مورد حوادث خوزستان به  هيترك ريركبيكند كه سف یگزارش م یمور

نه کنان خت ادمراسمي... «: اظهارنظر كرد و گفت ینديصورت نه چندان خوشا
افتادم؛که هنگام انجام عمل دردناك، با استفاده ازنوازندگان وخوانندگان،  هيدرترک
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خوزستان به  دثهحا« : افزود  یكنند  و یرا از عمل منحرف م ماريحواس ب
كه در تهران و  يیو جشن ها »یروزيپ« بود و اعالم  رانيمثابه ختنه کرد ا

م  همان دلقک و خواننده  و نوازنده در حک د،يبرگزار گرد رانيمناطق  ا گريد
خوزستان را اعالم  »یآزاد« که درهشتم دسامبر  یتلگرام یرضاخان ط» .بود

نفتون  خواه رفت وچند  دانيمن به م« : ديافزا یم یتلگرام  و نيدر هم. کند یم
سفر  نيا« :است نيسفرچن نيازا یرموريتفس» .گشت گربازخواهميروز د

بار متوجه خواهد  نياول یاو برا. او روشن خواهد كرد یبرا زرايمطمئناًهمه چ
است و  رممكنيغ یاتيوعمل هودهيب یدر خوزستان، تالش يیشد كه چرا ماجراجو

چه از حزب كارگر و چه از حزب محافظه كار، هرگز به  ا،يتانيچرا دولت بر
و بر آن  ردياربگيدهد زمام اموردره كارون را كامالً دراخت یاو اجازه نم

منطقه به  نيا متيقيرا به نفت ذ ايتانيبر يیايدر یروين یابيكند ودست یرانحكم
 » .مخاطره  اندازد

را از قول رضاخان منتشر ساختند كه از  یدهم دسامبر تلگرام یها روزنامه
خزعل به او اجازه نداد كه به محمره برود، لذا به  یماريب: قرار است نيا

من و طلب بخشش،  دنيد یبرا یاريتبخ خانيقل یاو ومرتض. بازگشت یناصر
»   . مرا عفو كرد شانيزاينزدمن آمدند ومن ن) دسامبر ٦( امروز صبح 

و فقدان هرگونه  شانياشاره سربسته او به عفو ا« نهيزم نيدرا یمور حاتيتوض
 جهينت نيدر تهران به ا یاريدو تن باعث شد كه بس نيدر مورد بخشش ا یعبارت

در واقع شكست خوردن سردارسپه بود؛ و اربابان  خ،يبر ش یروزيبرسند كه پ
برده و اموال او را  انيرا از م ودسردارسپه به او اجازه ندادند دشمن خ یسيانگل

ندارد؛  يیخزعل در واقع فاقد ارزش است و معنا خيش ميتسل. مصادره كند
در خواست  بخشش  یو« كه  نيا. شود یارزان تمام م اريبس رانيدر ا یچاپلوس

در . ديبه اطالع من رس شيپ یاست که چند  یزيبرخالف آن چ» رد و عفو شدک
  خيتهران به من خبر داد که ش یفرماندار نظام خان، یدسامبر ژنرال مرتض ١١
 ليخود را  تحو  یتمام سالح ها  ديو او با» جان  خود امان گرفت یتنها  برا« 

رسد   یبه نظر نم. خواهد شد به نفع  دولت مصادره  زياموال او ن  شتريداده و ب
 رزحمت سفر به محمره را ب ايتانيدولت بر ،یمقاصد  ینيتحقق چن یبرا

  ٣٦» .کرده باشد ليهاوارد تحم یجئوفر یلورن  و آقا یسرپرس
  ارتيز ینفت به عمل آورد،  برا یکه از چاه ها یديپس از بازد رضاخان

« : قرار است نيامبر از ادس ١٥در  یتلگراف و.  به عراق رفت اتيعتبات عال
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  رانيکه شامل  حال تمام مردم ا  یاز آرامش و صلح یبه منظور تشکر و قدردان
هفته در آنجا  كي ومش یمشرف م)  کربال و نجف ( اتيبه عتبات  عال. شده است

خاطر من است برآورده  یتسل هيرا كه همواره ما یتوقف خواهم كرد وخواسته ا
 نيدرا  یمور حاتيتوض» .اماكن مقدس خواهم شتافت ارتيخواهم کرد؛ و به ز

الوزرا،  سيرئ دياز بازد ،یدراوضاع كنون ايتانيكه بر  ستين یشک« : باره 
  یها استياو س قيكند از طر یتالش م ورا خواهد كرد  یحداكثر بهره بردار

 دهيکه تازه  به قدرت  رس  یسردار سپه  وقت... سازد ادهيکشور پ نيخود را درا
کرد؛  اما  یم یتوجه یب ونيروحان یود ، با غرورو تفاخر تمام، به خواسته هاب

به  شتريروبه ضعف نهاد، روزبه روز ب جيکه اعتبارو قدرت او به تدر یاز زمان
اما » .کند تيخود را تقو گاهيجا قيطر نيشد تا بد کيمتحجر نزد ونينروحا
 یواو را غاصب م ستندينگر یهمواره با سوءظن به رضاخان م« ونيروحان
 یکه رضاخان درجنبش جمهور یشود اززمان یمتذکرم یمور» .دانستند

خود را  تيمرتجع  محبوب ونيشدن به روحان کيبا نزد«شکست خوردتالش کرد
 » .ابديباز

بزرگ  نيازمجتهد ،یمشابه ، دربهارسال جار یدرحرکت یو« : ديافزا یم یو 
كرد ازآن بهره  یگرفت وسع هيهد یازحضرت عل یمقدس عراق تمثال یشهرها
به  یرانيمخالف ا ونيحركت نه تنها روحان نيپس ازا. كند یاسيس یبردار
 زيكشور ن براليخواندند، بلكه عناصر ل یرا تقلب رمذكوريكردند وتصو نياوتوه

   ٣٧».نمودند ريخوانده و او را تحق یارزش یب یاسيحركت را، مانور س نيا
 
 نيازمضحک تر یکيسردارسپه « : كند یم یابيزار نيرا چن هيقض نيا یمور 

جنگ با  یگول خورد و برا یو. خود را تجربه کرد یدوره کار یها یناکام
. به بارآورد ارمفتضحيآشفته وبس  یمحمره عازم خوزستان شده و اوضاع خيش
 یسپس پسراورا با درجه سرهنگ. مالقات واورا عفوکرد یرا درناصر خيش یو

 ديعراق شد و پس از بازد یو راه رفت؛يخود پذ یخصبه عنوان آجودان ش
 نيازا یدست خال یو. به تهران بازگشت اتيعتبات عال ارتيازبغداد و ز

به همراه خود آورد که احتماالً  یونيليم کي یسفربازگشت وتنها صورت حساب
سردار  انيم یرارچه اس نکهيا.ملزم به پرداخت آن هستند یکائيمستشاران آمر

 زفاشين ندهيرسد درآ یرد وبدل شد، هنوزفاش نشده است وبه نظرم خيسپه وش
بود  یقابل قبول وسودمند بود، باورنكردن خيش»  ميتسل«  یطياگر شرا. نگردد
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تال شها و  جهيبه هرحال نت. از آن نزند وآنها را منتشرنكند یكه سردارسپه حرف
 ستيتعجب ن یجا رابه دنبال داشت؛ و ايتانيبر یتمنديمبارزات سردارسپه، رضا

به  دنيرس یها به عنوان پاداش خدماتش به انگلستان، اورا برا یسيكه اگرانگل
 اي یجمهور استير است،ير نيكنند، خواه ا تيرأس قدرت در مملكت حما

  ٣٨».سلطنت باشد ابتين اي یپادشاه
 حاتيداد كه تسل شنهاديپ ران،يبه ارتش ا یدر تلگرام خيش ١٩٢٥ هيژانو ٣٠ در

. بگذارد ارارتشيمانده است، دراخت یاول باق یرا كه از جنگ جهان یاتومهم
الوزرا دستورداده است  سيعالء به من خبر داد كه رئ نيحس« :سدينو یم یمور

بمانند كه البته محمره، محل  یدر خوزستان باق ینظام یروهايتن از ن ١٥٠٠٠
 زياطراف ن یادر شهره نيهمچن. شده است یدستور مستثن نياز ا خ،يسكونت ش

 سيرئ ۀبر اساس گفت. امور را به دست خواهند گرفت انيجر یفرمانداران نظام
خود  نيشيپ اراتيكه اجازه داشته باشد اخت» عاجزانه التماس کرد «خيالوزرا، ش

 نيا یبرا یحاضر است پول گزاف یكند وحت ظرا در مناطق مختلف استان، حف
الوزرا  سيکه رئ »يیروزهايپ« . شدمنظور پرداخت كند، اما درخواست او رد 

 نكهيا رغميعل . به همراه داشت یو اندك زيناچ اريزد ثمرات بس یاز آن دم م
«  نكهيبدون ا یشد، و یسردارسپه م ميتسل ستيبا یم زين خياموال هنگفت ش

کند، مجبور شد  به تهران  باز گردد و تنها  ثمره سفراو صورت  افتيدر»  یپول
» .به مجلس ارائه خواهد شد  بيتصو یبرا یبود كه به زود یونيليم كيحساب  

توانست   یم  هيقض نيا ،یمال یها نهيمعتقد است عالوه  بر هز  یمور ٣٩
 ولتسرگرم شدن د. خطر قرار دهد زدرمعرضيرا از جانب  روشها  ن  رانيا
كرد وممكن بود  یم ايروسها مه یدرجنوب كشور، عرصه را كامالً برا رانيا

 .كنند ليرا به جوالنگه خود تبد رانيشمال ا آنها
متوجه شده  یباورند که روس ها به خوب نيبرا یاريبس« شود که یمتذکرم یو

[  یجد یديتهد  یفعل  طيترکمن ها ، در شرا یعني گانشان،يبودند که تحت الحما
آنها . ازآنها استفاده کنند یتوانند به خوب یهستند که م]  رانيدولت ا یبرا
به راه  رانيدر شمال ا یشينما] ی[بجنورد ] معزز[ قيکه ازطر واربودندديام
وچرا . ها درجنوب داشته باشد یسيانگل شيبه نما یاريکه شباهت بس ندازنديب

بد  يیشد؛ وماجراجو ايتانيبر بينص یميعظ یاسيس یايماجرا مزا نيکهنه ؟ درا
را قادرساخت  )انگلستان(رانيا یجنوب يۀسردارسپه درخوزستان، همسا مني

خزعل (دوطرف منازعه  قيطر نيکرده وازا  کتهيمملکت د نياراده خود را برا
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را به  نهايروس ها همه ا. خوارتنزل دهد رهيج تيرع كيرا تا حد ) و رضا خان 
نكردند  ینزدند و سع یبود كه دست به اقدام مشابه بيدانستند؛ وعج یم یخوب

  ٤٠» .شمال كشور كنند در يیسردارسپه را وادار به قدر ت نما
 

 محمره خيش یريدستگ  
 

آمده است، رضاخان پس از بازگشت از جنوب  یدر فصل بعد همانطوركه
 ز،يتالش ن نيا. السلطنه او قرار دهد بيشاه خود را نا یتالش كرد با  بركنار

 تيو موقع ديمفتضحانه ختم گرد ی، به شکست» یجنبش جمهور«همانند 
،  ١٩٢٥سال  ليحال در آور نيبا ا. كرد فيتضع شياز پ شيرضاخان را ب

 نيبه ارعاب مخالف گردستيو بارد افتيازقدرت ازدست رفته خود را باز یندكا
به تهران آورد اما موفق » داوطلبانه« را  خيکرد ش  ارتالشيرضا خان بس. زد

با توسل به دوزوكلك  خ،يتار نيبه ا كينزد اي١٩٢٥ ليو سوم آور ستيدر ب. نشد
به  یريازدستگ دندوپسبود، بازگردان ختهيكه به آن گر يیا ازبصره، جااور

وارد  یتهران شد و به زود یراه ١٩٢٥ یم ٥در یو. اهوازمنتقل كردند
 چاره،يب خيبه ش انتيندارد كه تنها گذاشتن و خ ديترد یمور. ديگرد تختيپا

 یفدا نيريد يۀتحت الحما كيبود كه درآن  ايتانيبر ديجد استياز س یبخش
در نزد  زاعتباررضاخانشد اما حوادث خوزستان به شدت ا یرضاخان م

 یو تمام  برنامه ها خيش ايکه قول  داد  نيرضا خان پس از ا« : كاست انيرانيا
خوزستان    ی،  راه»جنگ  کشته شود دانيخود درم«  ايبردارد  انياو را از م
خلف وعده  نيا كه ستين ینشد وشك یوعد ه ها عمل نيازا چيشد؛ اما ه

از  شيرا ب یبدگمان نيوا اركاستيبس رانيارايازاعتباراو درنزد تمام مردم هوش
 یعني ا،يتانيدردستان بر یريكرد كه او خود را به طور جبران ناپذ تيتقو شيپ

الوزرا ازخوزستان  سيكه رئ یاز روز. انداخته است خ،ينعمتان ش یهمان ول
كه  نيردم قوت گرفته است و به محض ام انياحساس در م نيبازگشته است، ا

 کي چيمشخص شود و او را با تمام امالك و اموال گزافش آزاد كرده است، ه
 ینم دياو برگزار گرد روزمندانهيورود پ منيها که به  یکوبيازجشن ها وپا

ودل  ايتانيبر انتيدر مورد خ یمور»  .جنگ بپوشاند نيتواند شکست او را درا
 یها در  روزها  یسيوخدمات ارزشمندوصادقانه او به انگلمحمره  خيکندن ازش

لورن در  ی، با سر پرس یم ٣در « :سدينو یم نياول،  چن  یسخت  جنگ جهان
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پرده   یب یليخ یو. ميوحوادث مربوط به او به گفت و گو نشست خيمورد ش
از خزعل اظهار نظر  تيدرخوزستان وحما ايتانيدرمورد دولت خود و منافع بر

انگلستان  رمختاريگفت كه درآغاز كارش به عنوان وز یلورن م. دكريم
كاكس درطول  یشده بود كه سرپرس یدرتهران، وارث انبوه تعهدات ناجور

تعهدات و قول و قرارها موجب شده  نيهم. داده بود خيبه ش]  جنگ اول [جنگ 
 .شود دهيچيوپ ارسختيبس یدربرابردولت مركز خيبود كه موضع ش

خارجه وقت، گزارش  رامورياوضاع رابه مرحوم لرد كرزن، وز نيبارها ا یو
در تهران تحت  خيش گاهيتعهدات شده بود تا وضع و جا نيكرده وخواستارلغو ا

 یدولت یدر زمان اعزام قوا یحت یو. نبرده بود يیاما راه به جا. ديدرآ یقاعده ا
و فصل امور  حل یبرا رهبه هنگام اعزام مك كرمك به محم زيبه عربستان و ن

 .كاسته بود خيانگلستان از ش تياز حما جيبه تدر خيش یاتيمال یها یو بده یمال
 رانياو در ا یها استيكه س ديرس جهينت نيازمرگ به ا شيپ یكرزن اندك لرد

 نيخود نسبت به ا یاسيدررفتارس یرييتغ ستيبا یشده است  و م دهيكهنه و پوس
 یسيانگل»  یتفاوت یب«و»یميقد یها هيحمارفتن تحت ال نيازب«. كند جاديكشورا

 یاستهاي، س رانيخود در ا افعحفظ  من یبرا ايتانيمدعاست  که بر نيبرا یليها دل
 . ندارد یازين[  رانيدر ا]  یبه فرماندهان مزدورمحل گريود ردادهييخود را تغ

 رانيدشوار در ا اريبس یطيكاكس دولت خود را از شرا ینظرمن، سر پرس به
از  یكيبا مرگ او . است یمستحق هرگونه قدردان ليدل نيو به هم ديبخش یيرها

پس . رفت انيازم ران،يمروز ا خيتار  ]  گذار در ريتأث   [  یچهره ها نيشاخص تر
با انتهاز فرصت، قدرت و  لخزع رانيفارس و جنوب ا جيبر خل ايتانيازتسلط بر

كه  یو تا زمان افتيست د یاستوار گاهيبه چنگ آورد و به جا یثروت انبوه
نماد  یو... وارد نشد گاهيجا نيبرا یو ناكارآمد بود، خلل فيضع یدولت مركز

خالق  لهيكه به وس یاستيبود، س» حکومت کن نداز،يتفرقه ب«  استيبارز س
دو نشان،  «یسر پرس ۀشد؛ وهمو به گفت یم لدنبا رانيخزعل، لرد كرزن، درا

 خيش   [  یو» .گلستان را به خزعل اعطا كردان یسلطنت ینشانها نيتر یاز عال
كامالً مسلح و آماده از مزدوران  یخود، ارتش يیدر دوران شكوفا  [ خزعل 

و  ديخر ن،ياز ا یجدا ارداشت؛يتو پدارو مسلح در اخت قيقا یعرب و تعداد
 یپوند برا ٢٥٠٠٠٠بود كه ساالنه  یو اريخوزستان در اخت یخرمافروش تمام 

به  افت،يدست  یگاهيجا نيبه چن ايتانيبه كمك بر یاز آنجا كه و. تاو درآمد داش
 نيشيپ ةيها در قبال تحت الحما یسيانگل یاستهايو س یكنون استينظر من س
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خزعل صادقانه . سازش: یعظمت نبوغ آنگلوساكسوناست بر یگريد ليخود، دل
خاك  لرد كرزن، به انگذارش،يبود كه همراه با جنازة بن یاستيدر خدمت س

 .سپرده شد
ماجراها خبر ندارد؛ كه به نظر من  نيلورن از ا یكس به اندازه سر پرس چيه

همه قول و قرارها و  ريباز كرد تا بتواند از ز ايتانيدولت بر یراه را برا
. رضاخان: بود دهيراه فرار را هم تدارك د شيشاپيلورن پ. بزند خيتعهداتش با ش

سئوال است،  یجا ر،يخ ايموفق بوده است  ريمورد اخ نيدر تحقق ا یو نكهيا
و او را  ديفائق آ رانيا كتاتوريبر د یكه توانسته است به خوب ستين یاما شك

 ٤١» .تحت كنترل خود درآورد
 ميبدون تعلل خود خاشعانه تسل«  و  ديبه تهران رس خي، ش١٩٢٥ یم ١٠در

اجازه  خيوبه ش با او داشت  یبرخورد دوستانه ا زيرضا خان کرد و رضاخان  ن
در تمام مدت اقامت موقت خود در  خيداد در خانه سردارمحتشم مستقر شود؛  ش

  نکهيبا ا«  : است نيچن هيقض  نياز ا یرموريتفس» .تهران در آنجا ساكن شد
که وارد تهران شده است، تحت  یشود، از روز یمحسوب نم یزندان خيش

که اجازه   یده اطالع دارم، تنها کسگرفته است وتا آنجا که بنقرار دينظارت  شد
 یسرپرس  یبرا خيش. استيتانيمختار برريوزلورن، یاو را  دارد، سرپرس دنيد

كه  یهنگام» .شامل حال او شده است رانيداد كه مراحم دولت ا حيلورن توض
 یروزها ادآوريرخ داد كه  یاتفاق« كردند گرمالقاتيكديورضاخان با  خيش

حادثه را  نيا یمور» .رحمانه و ظالمانه اوبود یتار بگذشته رضاخان و رف
اسدهللا  خيبانفوذ به نام ش ونياز روحان یكي ديخبررس« :کند  یم  فيتوص نيچن

که  یاز زمان« شده است  یکرده  و مدع حيرا تقب یفعل ميرژ راً ياخ یخرقان
آرامش ونظم به  یمملکت رو نيبه دست گرفته، ا رانيرضا خان قدرت را درا

. كنند ريالوزرا دستور داد فوراً او را دستگ سيرو، رئ نيازا» .است دهيخود ند
به  یشده ، خرقان نييتع شيبرنامه ازپ کيبا  ديشا اديبرحسب اتفاق وبه احتمال ز

کرد، کت بسته  یم شکست خورده  محمره  گفتگو خيکه رضا خان با ش یهنگام
رضا خان  بود و  يیهنر نما یراب یعال اريبس یصحنه، صحنه ا نيا. شدوارد
 نكهيپس از ا.  کرده بود  یفرصت نياز چن  یبهره بردار  یايخود را مه زياو  ن

به صورت او زد  یكرد، مشت محكم یقاناسدهللا خر خيچندفحش و ناسزا نثار ش
دستور داد كه او را به خارج از خانه  نيكرد و به مأمور نيو او را نقش بر زم

تهران، موظف شد او را تحت  یخان، فرماندار نظام یرال مرتضژن. منتقل كنند
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اگر  یبرساند حت  یاو را  به هر مجازات  یقرار داده  و بدون معظل گرديپ
او را به  یقرار داده و بدون معطل گرديشد او را تحت پ فموظ« مجازات 
 یبا کسان یرفتار نيچن» !مرگ باشد یاگرمجازات و یحت« برساند یهرمجازات
 رکردنيتحق یبرا یدادينبود مگررو یزيچ زند،يبرانگرضاخان را یتيکه نارضا

 ناقبال السلطنه، خا« : ديافزا یم یمور» .سالخورده خيواهانت نمودن به ش
اموالش توسط قشون مصادره شد، درزندان به  نکهيماکو، پس ازا  ]  !    [  یشورش

احتماالً خود را خوش  یتسرنوش نيبا مدنظر قراردادن چن خيش د؛يهالکت رس
  ٤٢» .نديب یروزمياقبال وپ

دهد که سرداراجل ،  یم ی، خبر  از نامه ا١٩٢٥ یم ١٥در  رانيا روزنامه
مجلس  ١٩٢٥ یم ١٤مجلس آن را در جلسه  سيخزعل نگاشته و رئ خيپسر ش

: دارد تيمحمره حکا خيبا ش  »یخوش رفتار «زازينامه  ن نيا.  کند یقرائت م
 تيضوع رشيشد، مرا ازپذکه عارض  یکسالت. مجلس سيرئرف،حضرت اش« 

 یبن(  رهيو به عش رفتهيمرا پذ یلطفاً استعفا نيبنابرا. در مجلس ، معذورساخت
 ٩. مجلس انتخاب کنند یبرا یگريد ندهيکه نما ديخبر ده) طرف خوزستان 

  ٤٣» ) سردار اجل ( و دي، عبدالحم)  ١٩٢٥ یم ٣( شوال 
  »جانيمردم  با وفا و پرشورآذربا «داريد ی، رضاخان برا ١٩٢٥ژوئن  ٨ در

« :سدينو یم نهيزم نيدر ا یمور. ترک کرد  التيا نيتهران  را به مقصد ا
الوزرا از  سيرئ یاست، هدف اصل دهيکه به دست من رس یبراساس اخبارموثق

 رانيا جنوبالوزرا به  سيرئ  »متيعز« روسها بود؛  تيسفر، جلب رضا نيا
در  ايتانيمحمره وبازگشت او به تهران به دستور مقامات بر خيسركوب ش یراب

  ٤٤» .است ختهيروسها را برانگ یتيعراق، نارضا
 

 و آشوب در جنوب  ینا آرام  
 

در  ینظام یروياز حدّ ن شيتجّمع ب«   تحت عنوان یكنسول فولر در گزارش سر
ً يکاروان ها  تقر ريمس« : سدينو یم»   رانيجنوب ا از لوث  راهزنان  پاک   با

آنان دست به غارت  یخالء را پر کرده  به جا نيا  ینظام  یروهايشده ، اّما  ن
 نيكنند، به شدّت ازا یسفر م رازيبه ش نجايكه از ا یانيمكار. زنند یكاروا نها م
ً سربازها به بهان. هستند یماجرا شاك قاطر از  ٣٠تا  ١٠» ارتش  ازين «ۀغالبا
ً به آنها ن ليدل نيكنند، اّما نه به ا یافراد مصادره م نيکاروان ا  ازيكه واقعا
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 یبه دست م قيطر نيكه ازا یدارند، بلكه به منظور باج گرفتن و معموالً مبلغ
 يیها یراهزن نيچن فيخواهان توق انيمكار. است شتريقاطرها ب متياز ق ندآور

شود و  یدرخواست نم شانياز ا یهستند كه وجه ثابت یشاك نيبلكه از ا ستند،ين
 ستميباعث شده است تنها س ايقضا نيا. گردد یمطالبه م یهر بار مبلغ خاصّ 

و  یكند، دچار سردرگم یمتّصل م رانيمنطقه را به مركز ا نيكه ا یترابر
 ١٢بوشهر حاضر نشد دربرابر  یاز گاراژها یكيدر  یراننده ا. گردد یكاست

 یكار نيا قراردهد، چرا كه استطاعت چنسربازه اريخود را دراخت نيدالرماش
 یكي. ديزندان گرد ۀقرار گرفت و روان شانيلذا مورد ضرب و شتم ا. را نداشت

 ندهيحال نما نيمنطقه كه در ع نيراد یسيشركت معتبر انگل كياز كارمندان 
بود، ازطرف  زيفورد ن یساز ليو شركت اتومب ليشركت نفت استاندارد او

او  ۀچون مراجع. دهد ليبه اداره گمرك تحو یادداشتي شركت موّظف شد ريمد
 ۀبه گمرك مقارن ظهربود، به او اجازه ندادند؛ و چون كار به اعتراض و مشاجر

 .كتك زدند ااو ر یحساب د،يكش یلفظ
 یافسرنظام كي یمورد حمله وتعدّ  ايتانيبر ۀنيقرنط ۀادار یرانيازنگهبانان ا یكي

د از خود دفاع كند، به شدّت مورد ضرب و كه تالش كر یقرارگرفت و هنگام
 یهستند كه و یاكنون سربازها مدّع. ديزندان گرد ۀجرح قرار گرفت و روان

به تن داشته  فورميونيكه  یافسرنظام كيبه  یاعدام شودچرا كه و ستيبا یم
داد و  ینم تياهمّ  یها همچنان ادامه داشت اّما كس تيشكا» .حمله كرده است

به  طياطراف در شرا یدر بندرلنگه و روستاها« : گرفت یمصورت ن  یدگيرس
شهر اكنون به بوشهر آمده  انيازوجوه اع یأتيگزارش شده است و ه ميشدّت وخ

ً به وال به مقامات باالترارجاع داده شده  اتيشكا... دبرده ان تيشكا یاند ورسما
 نيكه بتوانند ا شوند دايپ یقيرسد كه افراد توانمند و صد یبه نظرم دياست اما بع

ها نگرانند و شك ندارند كه  یسيانگل. را تحت كنترل درآورند ینظام یروهاين
درست  ینيب شيپ نيا٤٥» .شود یبه ضرب گلوله كشته م يیاروپا كيزود  ايريد

 .به ضرب گلوله كشته شد یسيانگل  كيبعد  یاز آب درآمد و اندك
است،  دهينام ايتانيبر یپلماسيد جالب  از  یگوشه ا« كه دالس آن را یحادثه ا در

مفتخرم به اّطالع وزارت خارجه برسانم « :شود یدرفارس کشته م یسيانگل کي
از  شيچند روز پ نكه،ياز ا یحاك. ديبه تهران رس یاكتبر اخبار ٢٩ خيكه درتار

بود و درامور  رازيش ۀكه از سكن كس،به نام كا ايتانيازاتباع بر یكي خ،يتار نيا
در  رازيبوشهرش ۀدست داشت، درجاد رانيدرجنوب ا یران ليواتومبحمل و نقل 
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 نيا یماجرا. است دهيبه قتل رس راز،يش یليما ٦٠به نام كنار تخته، در يیروستا
جالب به  یتيزمان وموقع نياست وشرح آن درچن یرعاديغ یقتل تا اندازه ا

ذرد و گ یم یمبريتنها چند ماه ازكشته شدن سرگرد ا ونرسد؛ اكن ینظر م
 یريچه تدب طيشرا نيمانده است كه درا رهيخ ايتانيهمچنان چشم ها به دولت بر

 یسيانگل كياكتبر به همراه  ٢٧قرار است كه كاكس در  نيماجرا ازا. شدياند یم
 یپس ازعبورازروستا. بوده است رازدرحركتيسمت ش گرازبوشهربهيد

برخورد  یا با صخره اآنه نيكشته شد، ماش زيدر آنجا ن تيكه در نها ،مذكور
شوند  یمجبور م شانيشود، آنچنان كه ا یبه آن وارد م ینيكرده و خسارت سنگ

گردد  یبه روستا بازم یو. را بلند كنند نيمنطقه ماش یبه كمك چند تن از اهال
 یشمار انيم. كند یكه درآنجا مستقر بودند، درخواست كمك م يیواز ژاندارم ها

به شكم  یو كاكس مشت محكم رديگ یدرم یجره ااز ژاندارم ها و كاكس مشا
 .كند یم هوشيكوبد و او را ب یاز آنان م یكي

ژاندارم  تيوضع. كنند یم فيسرباز مجروح فوراً كاكس را توق همقطاران
. شود یعالئم مرگ در او ظاهر م یرود و حتّ  یمجروح رو به وخامت م

آنها كشته شود،  قياگر رفكه  نديگو یكامل به كاكس م یژاندار م ها با خونسرد
ژاندارم  ،بعد كه فرد مجروح درگذشت ميساعت و ن كي. كشته خواهد شد زياو ن

. كنند یاعدام م یساخته و كاكس را در كمال خونسرد یخود را عمل ديها تهد
 رازيبه كنسول خود در ش ايتانيرسد، سفارت بر یخبربه تهران م نيكه ا یهنگام

كه  اتيجزئ نيا. حادثه باخبر شود اتيرفته و از جزئبه محّل قتل  دهديدستور م
« : ديافزا یم  یمور» .است دهينرس اننامه ارسال شده، هنوز به تهر قياز طر

 نياز ا یتا حدود ايتانيكاردار سفارت بر ،یاسموند اوو یرسد آقا یبه نظر م
 ماجرا را به ینوامبر به من خبر داد كه به تازگ ٣در  یو. ماجرا باخبربود

از حادثه  یاّطالع دولت خود رسانده است، چرا كه تا آن زمان اّطالعات چندان
 ر،يخ ايشود  یخواهان اعدام قاتالن م یدولت و ايآ نكهيا. است تهدر دست نداش

 لياذعان داشت كاكس به دل یو. او خارج است اراتياز حوزه اطالعات و اخت
 تيشكا نيده است؛ بنابراها كشته ش یرانيكه خود مرتكب شد، به دست ا یقتل
است  یا هاوضاع در تهران به گون. ستيچندان هم روشن و بمورد ن شانيا هيعل

قتل كاكس  يۀدر حال حاضر قصد ندارد قض ايتانيرسد دولت بر یكه به نظر م
به نفع  اريرا كه بس یكنون یاسيخواهد اوضاع س ینم رايكند، ز یريگيرا پ

كه  یامروز صبح خبر داد كه اقدامات ايانتيسفارت بر. است خراب كند شانيا
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   ٤٦» .است دهينجاميجه نيصورت گرفته، به نت نيقاتل یريدستگ یتاكنون برا
مفتخرم  به اّطالع وزارت خارجه «  :سدينو یم یمور ١٩٢٤نوامبر  ٣٠در 

مترّصد است كه  ايتانيمن درست از كار درآمد و سفارت بر ینيب شيبرسانم كه پ
برخالف اظهارات رضاخان، سردارسپه و . سر و صدا ختم كند یبماجرا را  نيا

تاكنون  د،يعمل خود خواهند رس یبه سزا نيلالوزرا، كه گفته است قات سيرئ
 یدر حال نيصورت نگرفته است و ا شانيا یريدستگ یبرا یاقدام مؤثّر چيه

كه در  يیاز وعده ها كي چيه. مشّخص است شانيا یبياست كه محّل تقر
و فرزندان مقتول داده شده بود،  وهيب یغرامت برا افتيو در نيعدام قاتلموردا

 .نشده است یتاكنون عمل
نوامبر به من خبر داد  ٣٠در  ا،يتانيمستشار سفارت بر ٤٧ادموند مانسون،  یآقا

قتل  یريگيپ ران،يشدن اوضاع جنوب ا یكه سفارت در نظر دارد تا  زمان عاد
به  ،یمبريپس از قتل ا یبا قتل کاکس ، اندک  ٤٨ ».ندازديب قيكاكس را به تعو

« : صّحت داشته است ١٩٢٤اكتبر  ١٠ثابت شد كه اظهارات مدّرس در  یمور
شد،  یتهران كشته م یابانهاياز خ یكيدر  ايتانيبر رمختارياگر شخص وز

رفته است و  اياز دن یقلب ۀدر اثر سكت یكرد كه و یكشور وانمود م نيسفارت ا
» .كرد یم یريجلوگ رانياز به خطر افتادن روابط دولت خود  با ا بيترت نيبد

٤٩  
 یم ١٩٢٥مارس  ٣٠فولر در. شد یگزارش م ميهمچنان در جنوب وخ اوضاع

ها  یسيبوشهر، كه در زمان اشغال انگل یكيدر نزد یرتنگستانيعشا: سدينو
آنها . دشورش برداشته ان گرسربهيكبارديرا به وجود آوردند،  یمشكالت فراوان

 موالكه ا ستين یروستاها و منازل اطراف بوشهر را غارت كرده و روز
فرمانده نگهبانان  ايكدخدا . نبرند غمايمنطقه را به  یاز مردم بوم یشمار

اطراف بوشهر محافظت كند  ۀموّظف شده است از مناطق دور افتاد ،يیروستا
 یبه سخت یو. ده استنكر افتيدر یاّما متأّسفانه اكنون ده ماه است كه حقوق

مجبور شده است  یرسنگاز گ شانينجات ا یافراد خود را نگاه داشته و برا
محافظت از  یتواند برا ینم یو یطيشرا نيدر چن. اموال خود را بفروشد

 ٥٠» .صورت دهد یروستا اقدام
شد و دولت  ريدستگ یتنگستان انيرهبر شورش ١٩٢٥در تابستان سال  سرانجام

 یرانيسرباز ا ٢٠سرنوشت « : را خلع سالح کند رهيعش نيد اتالش كر یمركز
هنگام ورود به . جالب است اريبه محل اعزام شده بودند بس قيتحق یكه برا
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 نيدر ا یگداربرخورد كردند كه به سربازها گفتند تفن ديسف شيشهربا چند ر
ربازها س. توانند روستا را جستجو كنند یروستا وجودندارد؛ و اگر باور ندارند م

 یرانياز سربازان ا یگريشمار د. وارد روستا شده وهرگز از آن خارج نشدند
و آزار  تيرا مورد اذّ  يیمستقر بودند، چند زن روستا یگريد یكه در روستاها

خواستند كه  شانيمهلت داده و از ا یاندك بانهابه فارس ز انييروستا. قرار دادند
 گريد یرانيسرباز ا كي. و كشته شدند دهيتعلّل ورز یعدّه ا. روستا را ترك كنند

روستا  نيمردم ا هيتنب یبرا ینظام یروهاياز ن یشمار. كشته شد شيچند روزپ
« :  ديافزا یم  نيفولر همچن»  .منطقه اعزام   شدند  نيبه ا ايو در نياز زم
 یكه برا ینظام یروهاين یبا دولت دارد منطقه را برا لهيقب نيكه ا یا یدشمن

رفت  یانتظار م»  .شوند، ناامن كرده است یروستاها اعزام م نيدرا یجستجو
در . ندازديها به راه ب یتنگستان هيعل یگسترده ا ۀحمل زييدر پا  یدولت مرکز

مورد    یاپيروستاها  را پ نيا،  رانيا ینظام یروهايتن از ن ٢٠٠٠ خيآن تار
  ٥١» .خلع سالح  کنندرا   انيکنند  شورش یحمله  قرار خواهند داد و تالش  م

« : استان مستقر شد نيخوزستان ، چند هنگ قشون درا »یآزاد ساز« از پس
همانگونه كه به . وارد محّمره شده اند، كامالً منفورند یکه به تازگ يیروهاين

 شود؛ ینگاه م زيشد، به آنها ن یمستبد نگاه م خيش
عرب  ۀخانواد ۀدخواهانخو یمردم منطقه اكنون متوّجه شده اند كه حكمران اّما
 قابل اريبس[ خزعل خيش]

 نياوضاع به هم زيدر اهواز ن. است یافسران نظام یتر از خودسر تحّمل
منوال است؛ اّما از آنجا كه نفوذ اعراب در آنجا كمتر است، وخامت اوضاع به 

در   روهاين  تيکند  به دنبال  تقو یفولر  گزارش  م  ٥٢» .ستيمحّمره ن ۀانداز
در محّمره   ینظم یب«  :اندم  یباق ميمنطقه ، اوضاع  همچنان پرتنش  و وخ نيا

 خيش انيمنطقه عرب و از حام نيغالب ا تيادامه  خواهد داشت، چرا كه جمع
 ،یبه دنبال خشكسال... شوند یم تيحما زيهستند و از جانب اعراب عراق ن

خزعل به  خيش انيسراسر خوزستان و عراق را فراگرفته است و حام یقحط
شغل خود  یمسلّح و نياز مالزم یاديزكنند؛ شمار  یم كيمردم را تحر یراحت

به محّمره  ١٩٢٥ یجوال ٢٤را كه در  یحمله ا یو» .را از دست داد ه اند 
مرد مسلّح وارد شهر  ٣٠٠حدود « :کند یم  فيتوص نيچن رد،يگ یصورت م

 .ردندك یشهر محاظفت م نياز ا یرانيسرباز ا ٥٠تنها . شدند
به  گريد یميمناطق و ن گرياز اداره گمرك، بانك و د ینگهبان ینفربرا ٢٥ 
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با سنگر گرفتن در پشت  یرانيسربازان ا. خدمت بودند ۀآماد رهيصورت ذخ
 مقاومت یبام، به خوب یمستقر بر رو یشن یها سهيك

اماكن محافظت شده را  گريعرب موفّق نشدند بانك و د انيو شورش كردند
 ینبرده و پس از غارت بازار، با سر و صدا يیراه به جا نيبنابرا. نندك ريتسخ

 ۀبر اساس گزارش محرمان. وادار به ترك شهرشدند ايشهر را ترك كرده و  اديز
در  نم،يآن گزارش را بب ممنطقه، كه اجازه دادند من ه نيدر ا ايتانيبر ۀندينما
 یها گردرجنگينفر د ١٠٠عرب داخل شهركشته شدند و  ١٣٠شب  نياّول

وارد  یرانياز سربازان ا كي چيبه ه یصدمه ا. دنديخارج از شهر به قتل رس
 یاتباع هند نيا یكشته شد؛ هر دو گريد ۀو تبع یزخم یسيانگل ۀتبع كينشد اّما 

دسته  از   كيمنطقه شد و  نيعازم ا هوازاز ا یكمك یرويروز بعد، ن. بودند
خود  یروهاين زين ايتانيبر. هنگ شد نيا ۀميضم زين »یپهلو« سربازان  هنگ 

به  زيفارس ن جيخود را درخل یجنگ یها قياز قا یكياهواز كرد و  ۀرا روان
 یبرا یلياّما از آنجا كه آرامش منطقه به سرعت برقرار شد، دل. خدمت گرفت

. است ليبازار تعط یمغازه ها شترياوضاع شهر آرام و ب. داشتدخالت وجود ن
 قياز اعراب به همراه خانواده ها و احشام خود از طر یدايهمچنان شمار ز

عرب مجدّداً دست به  انيشورش شيچند روز پ. زنديگر یرودخانه به عراق م
 بدونه اند  ديبه هالكت رس شانيتن از ا ١٠٠شود  یزدند و گفته م یاقدام نظام

را  خيكاخ ش یرانيا یروهاين. شود یزخم یرانيا یروهاينفراز ن كي یحتّ  نكهيا
در كاخ  زين یشمار و یو فرزندان ب اريزنان بس. به تصّرف خود درآوردند

پناه [ در بصره]كاخ  نيبه هم زين یخود و. كنند یم یاو در بصره زندگ گريد
آورده و  رانيكلك او را به ا زوبا متوّسل شدن به دو یرانيبرده بود كه مقامات ا

 افتي یسيطال و تفنگ انگل یاديز مقدار) رانيدر ا(كاخ  نيدر ا. كردند ريدستگ
 نيدر ا ايتانياز دخالت بر یكردند آن را نشانه ا یسع یرانيشد، كه مقامات ا

به  ايتانيشد بر یاظهارات را رد كرد ومدّع نيا ايتانيبر. ماجرا، جلوه دهند
گذاشت، چند  یسيانگل یروهاين اريكه دراخت یمارستانيو ب خيشجبران خدمات 

. قرارداده است خيارشيدراخت یكشت یپول، تفنگ و تعداد یمقدار شيسال پ
 خيكه از كاخ ش ،يیطال یصندوق ها افتيقشون جنوب به منظور در ۀفرماند

 ٥٣» .بوشهر را ترك كرد یآورده شده است، در نوزدهم ماه جار رونيمحمره ب
)١  ( 
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  :و مآخذ حاتيتوض 

 
 - یترجمه رضا مرزان - »  یلواز قاجار تا په« مجد   یدکتر محّمد قل: منبع - ١

  - ١٣٨٩بهار  – یاسيس یمؤسسه مطالعات و پژوهشها – یريام یمصطف
   ٣٠٥ – ٣٤١صص 

 
 

 پانوشتها
استفاده كرده است كه منظورهمان  Arabistanدرمتن کلمه سندهينو -  ١ 

 .  باشد یخوزستان م
  ٨٣  -  ٩٧اول، صص  یدر جنگ جهان رانيمجد، ا  - ٢
٣ - Dulles. 
٤ - Mc Cormack. 
   ١٩٢٤ هيژانو ٢٨مورخ   ٠١A / 79  . 891 مهينامه عالء به دالس و ضم - ٥
٦ - Sir Percy Lorain. 
 .ليشل - *
نوامبر  ١٤، مورخ ٨٩١..  ٠٠/   ٧٣٤،١٣١٤شماره  ،یگزارش مور - ٧

١٩٢٤  
٨ - Peel. 
٩ - Monypenny. 

دسامبر  ٨، مورخ  ٥١A / . .891  ١٣٥، ٣١٧گزارش كرنفلد، شماره  - ١٠
١٩٢٣   

١١- W.C. Fairley. 
١٢- Harrison. 
١٣- First Exploration. 
١٤- Merriam Cooper. 

 ٢١، مورخ  ٨٩١٠٠/   ١٣٠٥،   ٦٥٠شم  مه،يو ضم یگزارش مور - ١٥  
 ١٩٢٤سپتامبر 

 ١٦-  Fuller .  
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 ١٩٢٤سپتامبر ٢٤، مورخ   ٨٩١٠٠/   ١٣٠٣،    ٦٥٧شم  ،یگزارش مور ١٧
  ١٨-  Eardley Peel .  

 
سپتامبر  ٣٠، مورخ ٨٩١،  ٦٣٦٣/    ٥٥٣،   ٦٦٥شم  ،یگزارش مور  - ١٩ 

١٩٢٤ 
  ١٩٢٤اکتبر  ٦، مورخ ٨٩١٫٠٠/   ٥٩،  ٤٤٧٩، شم  ديگزارش کاخ سف – ٢٠ 

سپتامبر  ٢٨مورخ   ٨٩١٫٠٠/   ١٣٠٦،    ٦٦٣شم  ،یگزارش مور  - ٢١
١٩٢٤   

 ٢٢-  Ovey .  
اكتبر  ١٧،  مورخ  ٨٩١/. ٠٠    ١٣٠٩،   ٦٨٩شم  ،یگزارش مور -  ٢٣

١٩٢٤   
اكتبر  ٢٣، مورخ   ٨٩١٫٥١/  ٣٥٩،     ٧٠٥شم  ،یگزارش مور   -  ٢٤

١٩٢٤   
نوامبر  ٨، مورخ    ١٣١٢/  ٨٩١٫٠٠،   ٧٢٩شم  ،یگزارش مور  - ٢٥

١٩٢٤ 
 ٢٦-  Geoffrey Havard .  
 نوامبر ١٤، مورخ  ٨٩١٫٠٠/١٣١٤،   ٧٣٤شم  ،یگزارش مور  -  ٢٧ 
 ٢٨-  W. M. Smart .  

 ١٩٢٤نوامبر  ٢٧، مورخ  ٨٩١٫٠٠/١٣٢٠،   ٧٧٠شم  ،یگزارش مور  -  ٢٩
 ١٩٢٤نوامبر  ١٨، مورخ   ٨٩١٫٠٠/١٣١٥،   ٧٤٤شم  ،یگزارش مور  -٣٠ 

نوامبر  ٢١، مورخ    ١٣١٧/ ٨٩١٫٠٠،   ٧٥١شم  ،یگزارش مور -  ٣١
١٩٢٤ 

نوامبر  ٢٧، مورخ     ١٣٢٠/ ٨٩١٫٠٠،   ٧٧٠شم  ،یگزارش مور -   ٣٢ 
١٩٢٤ 

دسامبر  ١، مورخ     ١٣٢١/ ٨٩١٫٠٠،   ٧٧١شم  ،یگزارش مور  - ٣٣
١٩٢٤ 

دسامبر  ٤، مورخ      ١٣٢٢/ ٨٩١٫٠٠،   ٧٧٨شم  ،یگزارش مور  -  ٣٤
١٩٢٤ 

 ٣مورخ    ،  ٣٦٩/ ٨٩١٫٠٠،   ٧٧٦شم  مه،يو ضم یگزارش مور  - ٣٥
 ١٩٢٤دسامبر 
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دسامبر  ١٦مورخ    ،   ١٣٢٤/ ٨٩١٫٠٠،   ٧٩٥شم  ،یگزارش مور  - ٣٦
١٩٢٤ 

دسامبر  ٢٦، مورخ     ١٣٢٥/ ٨٩١٫٠٠،   ٨١٥شم  ،یگزارش مور  -  ٣٧
١٩٢٤ 

 هيژانو ١٠، ، مورخ   ١٣٢٧/ ٨٩١٫٠٠،   ٨٤١شم  ،یگزارش مور  -  ٣٨ 
١٩٢٥ 

    ١٩٢٥ هيفور ١٩، مورخ  ١٣٠/ ٨٩١٫٠٠،   ٩١٤شم  ،یگزارش مور  -  ٣٩ 
 هيژانو ٢٥، مورخ  ٨٩١٫٠٠  ١٣٣٣/ ،   ٨٦٨شم  ،یگزارش مور   - ٤٠  

١٩٢٥ 
 ١٩٢٥ یم ٥، مورخ    ١٣٥١/ ٨٩١٫٠٠،   ١٠٥١شم  ،یگزارش مور  -  ٤١
 ١٩٢٥ یم ١٥، مورخ .   ١٣٥٣/ ٨٩١٫٠٠،   ١٠٨٨شم  ،یگزارش مور  -  ٤٢

 یم ٣١، مورخ  ٨٩١٫٠٣٢/٢٩،   ١١٢١شم   مه،يو ضم یگزارش مور  - ٤٣  
١٩٢٥ 

ژوئن  ١٨، مورخ .   ٨٩١٫٠٠/١٣٩٥،   ١١٥٣شم  ،یرگزارش مو  -  ٤٤
١٩٢٥ 

 ١٩٢٤ یم ٢١، مورخ     ٨٩١٫٢٠/٥٠گزارش فولر،    -  ٤٥
نوامبر  ٦، مورخ      - ٣٩١٫٤١٢٣   Cox،   ٧٢٥شم  ،یگزارش مور    - 46  

١٩٢٤ 
 ٤٧-  Edmond Monson .  

امبر نو ٣٠، مورخ - Cox  391.41.23،     ٧٧٢شم  ،یگزارش مور    -  ٤٨
١٩٢٤ 

 ١٩٢٤اكتبر  ١٦، مورخ   ١٢٣Im1/353   ٦٨٨شم  ،یگزارش مور -    49   
 ١٩٢٥مارس  ٣٠، مورخ   ٨٩١٫٠٠/١٣٤٨،   ٩١گزارش فولر، شم   -  ٥٠
 ١٩٢٥آگوست  ٢١، مورخ    ٨٩١٫٢٠/٥٨،    ٦٠گزارش فولر، شم   -  ٥١
 ١٩٢٥آگوست  ٢٢، مورخ    ٨٩١٫٢٠/٥٧،   ٥٩گزارش فولر، شم   -  ٥٢
 ١٩٢٥آگوست  ٢١، مورخ     ٨٩١٫٢٠/٥٨، ٦٠گزارش فولر، شم   -  ٥٣
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 هفدهم فصل

  
 خزعل  خيش ۀمقاله کوتاه در بار کيو  ادداشتي کي

 
  یادداشتهايدر » خزعل خيش یمعّما«خودتحت عنوان تيدرسا یعبدالّه شهباز◀

 یا هبازتاب مقال تيدرسا: کند یم انيب نيخزعل چن خينظر خود را در رابطه  ش
 اي] است[رضا خان بدتر «با عنوان   یمحمود ريجهانگ یمندرج است به قلم آقا

 ميرضا خان و تسل تان،انگلس« ۀاست بر مقال یفوق پاسخ ۀنوشت. »خزعل؟ خيش
فوق، که آن را  ۀظاهراً درمقال. فرهنگ خوزستان يۀمندرج در نشر» خزعل

محترم بازتاب  سندهي؛ و نو»نبود طلب هيخزعل تجز خيش«ادّعا شده که  ام، دهيند
 ».بود طلب هيخزعل تجز خيش«برآنند که  شيدر پاسخ خو

 هيدر تجز یديترد توان یگفت كه نم یستيبا یخزعل و مقاصد و خيش ۀدربار
 .نبود ديترد یزجايبودن او ورضاخان ن یسيطلب بودن او نمود، چنان كه درانگل

فرهنگ  يۀمندرج در نشر ۀقالبه م یمحمود یتوّجه به انتشار پاسخ جناب آقا با
تا  گرفت یبازتاب قرار م تيدر سا زيفوق ن ۀبود که متن مقال ستهيخوزستان، شا

 ۀمقالۀسنديبه عنوان نو شانيکه نام ا(خوانندگان با استدالل طرف ناشناخته بحث 
 .محک زنند زيو مستندات او را ن ها استدالل اريآشنا شوند و ع) فوق ذکر نشده

 
 :کنم یجلب م ريرا به نکات ز یمحمود یه جناب آقاتوجّ  ،یبهررو

جنوب  فيدر اصل از طوا) »حسن« شهياز ر( یسنيمح کعب یعرب بن ۀفيطا
فارس مهاجرت کرد، در  جياست که به سمت خل) عبد مناف ۀاز شاخ(حجاز 

 عيمشعشع به تش شدن آل عهيش انيو در جر ديخوزستان و جنوب عراق مأوا گز
 نيفّالح تر شيب. فارس پراکنده هستند جيدر سراسر خل کعب ینب یها شاخه. ديگرو

ساکن عّمان هستند؛ و  زين کعب یاز بن یا شاخه. باشند یم کعب یجنوب عراق بن
در . بر عّمان تسلّط داشت کعب یبن) هيدر دوره زند(غانم  خيش استيدر دوران ر

 یعيش یروين نيمقتدرتر کعب یبن ۀفيطا یالديو نوزدهم م جدهميه یها طول سده
و  ونيوّهاب یطلب  در مقابل توسعه یارفارس و سدّ استو  جيخل ۀعرب در منطق

 .رفت یشمار م در عتبات به شانيا یها وتاز و هتک حرمت تاخت
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علل  تر قيخزعل و شناخت دق خيمنصفانه از ش یابيبه ارز دنيرس یبرا
که با آن  ینفو قتل او به دست حکومت رضا شاه، در کنار موارد م یبرکنار

 :ضرور است زين ريتوّجه به موارد ز م،يآشنائ
 یستيونيصه استيبالفور بود و با س يۀخزعل ازمخالفان سرسخت اعالم خيش - ١
 یاو به مفت یها نامه. به شدّت مخالفت نمود نيفلسط نيکردن سرزم یهودي
مخالفان  از زيپانزدهم، که او ن کتيپاپ بند ليدل نيبه ا. موجود است المقدّس تيب

را اعطا  »حيمس هسوارش«به خزعل عنوان ١٩٢١بالفور بود، درسال  يۀاعالم
 .کرد

رضا  یکتاتوريو استقرار د یخواه یجمهور ۀغائل یخزعل از مخالفان جدّ  - ٢
 یعتبات مکاتبات یبود وبا علما مانيپ مدّرس هم دحسنيرابطه با س نيو درا یخان

فرزند مرحوم  ،یمهد رزايزعل به آقا مخ ۀمکاتبات نام نياز ا یا نمونه. داشت
 خوزستان،ۀسفرنام(ضاشاهمنسوب به ر یها ادداشتيکه در ،استیآخوند خراسان

 .درج شده است زين) ١١٥-١١٤صص 
ً يخود عم یرانيا تيبودن و تابع یرانيهماره به ا کعب یعرب بن فهيطا - ٣  قا

اگر  یخزعل، حتّ  دار، شهيو ر نيريسنّت د نيطبق ا. وفادار و دلبسته بوده است
که در  ميتوّجه کن. را داشته باشد رانياز ا يیجدا يۀداع توانست ینم خواست، یم

 ۀنديپاشا، نما شيدرو یناصر ۀدور ليدر اوا رانيسرحدّات ا نييتع یماجرا
ده ساله را  اتيبخوانند مال یعثمان ۀخود را تبع کعب یوعده داد که اگربن ،یعثمان
و به «خواندند،  رانيا ۀخود را تبع کعب یسران بن یها خواهد بخشود ول بر آن

 انهيسال رالدولهيجعفرخان مش رزايکه م نيرغم ا ، به»خرسند بودند رانيا یتيرع
پانصد  خيتار ،یاحمد کسرو: دبهيبنگر. (ها افزود آن اتيتومان بر مال ٢٠٠٠

 )١٧٤- ١٧٣ساله خوزستان، صص 
عرب، به عنوان  یعيش فهيطا ني، افارس جيدر خل کعب یدر دوران اقتدار بن  - ٤

رابر سراسر  رانيا تيبودکه حاکم یواسط ۀعرب منطقه،حلق ۀفيطا نيقدرتمندتر
و اعراب جنوب  رانيا انيم یو به عنوان پل کرد یم نيفارس تأم جيخل ۀمنطق

که  یديحّکام جد یتاز ّکهي کعب، یبا وجود اقتدار بن. نمود یفارس عمل م جيخل
 .کرد، امکان نداشت ليفارس تحم جيخل یبر مناطق جنوب ايتانياستعمار بر

 
آن شد  یمناد یکه حکومت پهلو یا زانهيست نژادپرستانه و عرب سميوناليناس - ٥

 یعوامل نيتر فارس مهم جيو اعراب خل رانيا انيفوق م ۀواسط ۀو قطع حلق
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 .برد انيفارس از م جيخل ۀرا بر سراسر منطق رانيا تيبودند که حاکم
 
 یخوزستان را داشت، با توّجه به اقتدار نظام يۀخزعل قصد تجز خيگر شا - ٦

مرج  و و در کوران هرج زانديرا برانگ یآشوب بزرگ توانست یفراوانش م
که در  ميتوّجه کن. شد یموفّق هم م ديو پس از آن شا یجنگ اّول جهان یها سال

ند پطروس مان ه،ياروم یکوچک آسور ۀفياز سران طا یبرخ یها حتّ  آن سال
 یها قدرت تيرا داشتند و با حما» دولت آشور« لياستقالل و تشک يۀآقا، داع

دولت  یرسم ندگانيکه نما يیدر فضا افتنديراه  زيبه کنفرانس لوزان ن روزمنديپ
، ١ج  ،یاسيبهار، احزاب س: به ديبنگر(کنفرانس راه ندادند  نيرا به ا رانيا

 .را مطرح نساخت یدعاو نينچ چگاهيخزعل ه خيش ی؛ ول)٢٨٠-٢٧٦صص 
 
 یسادگ به ،یرغم اقتدار نظام خزعل، به خياست که چرا ش یپرسش مهمّ  نيا - ٧

 تياهمّ . نمود نينش رضاخان و خانه ميکردوخود را تسل نياز حکومت تهران تمک
که  دارد یوام رتيبه ابراز ح زيرا ن یکسرو یپرسش تا بدانجاست که حتّ  نيا

 یحال آقا نيا اب... عرب بود انيپراز تفنگچ یناصر«که  چگونه با آن
همراه  یاز وزرا و چند تن سپاه یکه جز از چند کس] رضاخان[ الوزرا سيرئ

 )٢٤٧پانصد ساله خوزستان، ص  خيتار(» .درآمد ینداشت، به ناصر
 

 ٢٥دوشنبه  - یشهباز تيسا - »خزعل  خيش یمعّما«  یعبداله شهباز: منبع * 
 ٢٠٠٤ژوئن  ١٤/ ١٣٨٣خرداد 

 
 
»   خزعل ميانگلستان، رضاخان و تسل« کوتاه خود  ۀدر مقال یتقو یمصطف ◀
 : سدينو یم
 ۀبود که از دور رانيا لياز رجال انگلوف یکيکعب  یبن لهيخزعل از قب خيش

داشته  یدر استان خوزستان نقش مهمّ  رانيا یاسيمشروطه به بعد در تحّوالت س
 زياّول ن یکرد و در دوران جنگ جهان یهوادار تياو از انقالب مشروط. است

کامل  نانياو توانست اطم ب،يترت نيبد. به دولت انگلستان کرد یانيشا یکمکها
آن دولت به حاکم قدرتمند و  یبانيانگلستان را به خود جلب کرده و با پشت

و  زيخ نفت ۀمنطق تيو اهمّ  تيبا توّجه به موقع. گردد ليخوزستان تبد بيرق یب
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 يیباال اريبس تياز اهمّ  ايتانيبر یخزعل برا خيوزستان، وجود شخ کياستراتژ
 ۀرضاخان از صحن ۀليبه وس یشمس ١٣٠٣در سال  ماّما سرانجا. برخوردار بود

که رضاخان دست به کار حذف  یهنگام. ديو خوزستان حذف گرد رانيا استيس
 یآن دانست که خزعل در پ ۀسعادت را نشان اميق ۀتيکم کاتيخزعل شد، تحر

 تين نياو را در ا زين سياست و دولت انگل رانيجدا ساختن خوزستان از خاک ا
 یوانمود ساخت که حذف خزعل، اقدام نيگونه چن نيبد. کند یم تيسوء، حما

و منافع آن  سيعامل انگل نيتر و مبارزه با مهم رانيا يۀاز تجز یريجلوگ یبرا
. است دگاهيد نيهم یو القا هيتوج یخوزستان تنها برا ۀکتاب سفرنام. دولت است

 نيشرح ا درنگاران هم   یو پهلو انيستا  یپهلو گرياز رضاخان، د یرويبه پ
 نيرا به ا یپهلو یخنگارياز متون تار یپرداخته و انبوه يیمدّعا به قلمفرسا

 شان  یخيتار یکه آگاه یاز کسان یاريکه بس یا  مقوله اختصاص دادند، به گونه
خزعل تنها  خيش یاسيس یزندگ لمياست، از ف ادشدهي یارنگ  خيمحدود به تار

و  آورند یم اديرا به  ١٣٠٣ الس ۀشد فيشده و تحر سمانيرآگرانديتصو
 .ننديب یم

از حذف  یگريد تيروا ،یستيپهلو جيرا ینگار خيمستقل از تار دگاهيد اّما
انجام با  ايتانياست که دولت بر نيا ادشدهي دگاهيمفروضات مهّم د. خزعل دارد

تر که افزون بر خوزستان،  مطمئن یا کار آوردن مهره یو رو ١٢٩٩ یکودتا
 یپروردگان جزئ دست زا گريداشته باشد، د یآنها کارآمد یبرا رانيدر سراسر ا

که دوران مصرفشان به  یزائد یشده و آنان را به عنوان ابزارها ازين یب یمحلّ 
ذف آنان را دردستور کار خود قرار ح ليدل نيبه هم. ستينگر یآمده بود، م انيپا

دست از  شد، یو استقرار دولت کودتا مطمئن م تيکه از تثب زانيداد و به همان م
 یاريبرداشته و دولت کودتا را درحذف آنان  یمحلّ  دگانپرور دست نيا تيحما

. آنان بود نيو آخر نيتر خزعل مهم اط،يو پر احت یجيتدر نديفرا نيدر ا. داد یم
نبوده، بلکه به درست،  یسيضدّانگل یحذف خزعل نه تنها اقدام دگاه،يد نيدر ا

 . بوده است زيها و منافع آن ن برنامه یآن دولت و در راستا ۀخواست
دست کم اسناد  دگاه،يد نيا دييفراوان در تأ یافزون بر استداللها رسد ینظر م به

را  یستيپهلو یارخنگيحاکم بر تار دگاهيهم د ايتانيوزارت خارجه بر ۀمنتشرشد
از  یا دهيکوتاه به گز یبا اشارات. کنند یم دييمستقل را تأ دگاهيساخته و د اعتبار یب
 . ميسپار یم گانرا به خوانند یاسناد، داور نيا

 شيسال پ کي یعني ١٣٠٢بهمن ١٧/ ١٩٢٤ هيفور ٧در گزارش مورخ  نيلور
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مبدّل شده است  یناهنجار زيبه چ نکيا خيکه ش کند یاز حذف خزعل مطرح م
 یرانياکنون ا یاصل ۀباشد و مالحظ یاصل ۀفرع بر مالحظ ديکه سرنوشتش با

فارس و هند  جيبه خل یشورو ديمحافظ دربرابر تهد یواريد کپارچه،يثابت و 
 . است

: سدينو یم ١٣٠٠اسفند  ١/ ١٩٢٢ هيفور ٢٠در  یگريدر گزارش د او
انجام دهند،  هايسيبه دست انگل دخواستن یم هايسيرا که انگل یرضاخان همان کار

 . خواهد کرد هايرانيبه دست ا
به  وستهيپ ديبا: سدينو یکرزن م یبرا یدر گزارش شانيا ١٣٠١ وريشهر ١٢ در

 نکهيتهران است و ا ران،يمناسبات ما با ا يیخاطر سپرد که مالک نها
ح مصال یو در درازمدّت برا یبه طور کل رانيا یامپراطور یتمام یکپارچگي

 . ما ۀژيوپروردگان  از دست کيهر  یتر است تا تفّوق محلّ  مهم ايتانيبر
از  نانيپس از اطم ١٣٠١ ید ١٩/ ١٩٢٣ هيژانو ١٠در  یگريگزارش د در

است که  دهيهنگام آن رس نکيا: سدينو یرضاخان م یشرفتهايپ یبرخ
گ جن رياز وز یبانيو پشت ميشل کن یپروردگان محلّ  را با دست مانيوندهايپ
ً به معن) رضاخان( و  نيما است که دشوارتر یمحلّ  یهايسلب دوست یقطعا

 . است) خزعل(محّمره  خيآنها البتّه ش نيتر مهم
ما باشد و  یبرا یموهبت تواند یآورده است، رضاخان م یگريگزارش د در

موفّق نشود، دشمنان او در  شيکه اگر رضاخان در کارها کند یم یاظهار نگران
 . تا از کار برکنارش سازند ابندي یمتهران فرصت 

 یسيمقامات انگل ،یآمده است که رضاخان پس از آمادگ یگريد یگزارشها در
او در  تيثيح. جنوب است زيآم تيموفّق اتيعمل ۀکه آماد سازد یرا مطمئن م

 . به جنوب برود ديخطر است و با
حفظ و  یه براو با توّجه به ضرورت مسئل نانياطم نيهم پس از ا سيانگل دولت
خزعل  تيو به طور نامحسوس دست از حما جيرضاخان، نه تنها به تدر ميتحک
به عمل آورد و  یرياز او جلوگ گريد ريعشا یبانيبلکه از پشت دارد یبرم

 . رضاخان گردد ميسرانجام هم به او دستور داد که تسل
نه، پس از نمو یبرا. آمده است ايتانيبر ۀوزارت خارج یهمه در گزارشها نهايا

با  يیارويخزعل کامالً فراهم شد، آنان که سالها او را در رو حذفۀنيآنکه زم
به طور  یا سرانجام در نامه دادند، یم یاري اتيو نپرداختن مال یمرکز یدولتها
و نپرداختن  یحکومت مرکز هيعل یسرکش ليبه دل شانيبه او نوشتند که ا یرسم



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٤٣                                                                             ٩    ا

  

  

  

او پاس دارد، از  یرا که از خودمختار ايتانيبر یحّق استناد به تعّهدها ات،يمال
 ! بود یبه حکومت مرکز یتعّهدات مشروط به وفادار نيدست داده است چون ا

را مجبور  خيکه ش دهد یدر اهواز دستور م سيبه کنسول انگل نيلور سرانجام
 .رضاخان برود شبازيشده و به پ ميکند تا تسل

 
قدرت رضاخان و  رىيدوران اوج گدر تهران، درست در  سيمختار انگل ريوز
در نامه اى به سردار سپه از روابط  ه،يو خلع قاجار تيمقدّمات جمهور يۀته

 ].٧٨س ش [ديسخن مى گو نيطرف ۀمانيصم
 

قاجار را فراهم ساخت و توانست  ۀخلع سلسل ۀنيزم داتىيبا تمه رضاخان
آورد و پس از خود به دست  استيرا نسبت به س ايتانيدولت بر تيو حما نانياطم

 نيمجلس مؤّسسان، حكومت موقّت را به او واگذار كرد، انگلستان اّول نكهيا
 .شناخت تيحكومت را به رسم نيدولتى بود كه ا

 
دو دولت  انياز روابط م تيسرپرسى لورن به رضاخان و اظهاررضا ۀنام[
 ]سيو انگل رانيا
 
 سينشان انگل ١٣٠٢حوت  ٣
 

 سيسفارت انگل ١٩٢٤ هيفور ٢٢
 

 تهران
 

 زميالوزراى عز سيرئ
 

با حضرت اشرف داشتم و ) دلو ٢٤( هيفور ١٣را كه در صبح  مذاكراتى
 نيمختلط جهت انجام مسائل معّوقه فى ما ب ونيسيكم كياشعاراتى را كه براى 

باب به  نينمودم و قبولى حضرت اشرف را در ا سيو انگل رانيا نيدولت
 .پادشاه انگلستان اّطالع داده ام اعلى حضرت ۀامورخارج ريصدراعظم و وز

 ً خواسته اند اّطالع دهم كه آنچه را با حضرت اشرف مذاكره  هيمعّزى ال جوابا



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٤٤                                                                             ٩    ا

  

  

  

نموده اند و راپرت  قيكه اتّخاذ شود، تصد مينموده ام و اقداماتى كه مصّمم شد
شخصى كه پس از ورودم در لندن خواهم داد و مسلكى را كه حضرت اشرف و 

 نديدر كنفرانسهاى مزبور اتّخاذ مى نما هيمال ريرخارجه و وزامو ريجنابان وز
 هيدولت حال أتيه اقتياز احساسات و ل. معّظم له خواهد بود جنابۀديمأخذ عق

بخشى قرار  تيرضا نياساس مت كيرا بر  نيمملكت نيروابط فى ما ب نكهيدر ا
 [.]شوكت مستدام باد اميا[. ]دهند 

 
 نيپرسى لور:] امضاء[
 
 )٧٨ماره سند ش(
 

را كه لندن  استىيدر تهران موضع و س ايتانيربريسلطنت، سف رييپس از تغ اندكى
كشورمتبوعش اعالم  ۀاتّخاذ كند، به وزارت امورخارج رانيدر قبال ا ستيمى با

از همدردى و مساعدت دولت انگلستان  ديبا ديمى دارد ومعتقد است كه دولت جد
 نيدر تهران، ا ايتانيبر ريى لورن، سفسر پرس. نسبت به خودش برخوردار شود

را با برداشت مثبت و مساعد از صعود رضاشاه بر تخت  اتيرشته تبادل نظر
 ١٣٠٤دى  ١٠/  ١٩٢٥دسامبر  ٣١موّرخ  ۀوى در مراسل. شاهى آغاز كرد

 ]٧٩س ش :[نوشت) سلطنت رييتنها دو هفته پس از تغ(
 

 )در تهران ايتانيبر ريسف(لورن  ۀنام: از بخشى
 
 )امور خارجه ريوز(چمبرلن  به
 

 ١٣٠٤دى  ١٠/  ١٩٢٥دسامبر  ٣١
 
و فقدان  شيتبار معمول رغميكه عل ميدار رانيمردى را به عنوان پادشاه ا ما

از  ريبه غ گرىيكامل آموزش غربى او و عدم تجربه در مورد هر كشور د
 كيمردى با ; خودش، عناصرى چند از بزرگى واقعى در وجود دارد]كشور [

كسى ... منحصر به فرد است، رامونشيپ طياستقالل سنجش و داورى كه در مح
به انجام رساند و  ديمشّخصى را براى كشورش با تيكه معتقد است مأمور
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احساس مى كنم  نيچن نيقيمن به طور ... مصّمم است كه آن را به انجام آورد،
بخشد، و گامهاى كشور را انتظام  نيكه وى تنها فردى است كه مى تواند امور ا

هم كه  ليدل كي نيبراى هم] رو نياز ا. [ترقّى واقعى قرار دهد ريآن را در مس
از همدردى و مساعدت ما نسبت به خودش برخوردار شود و فكر  ديشده او با

از  ارىيتاكنون كسب كرده است، مستحّق احترام بس زيمى كنم به خاطر آنچه ن
] ايتانيپادشاه بر[ حضرتيدولت اعل نيابط برو ديرو با نياز ا. جانب ما مى باشد

با رضاشاه همچنان به عنوان موضوع واقعاً مهّمى ادامه  رانيدر ا ندگانشيو نما
 ديدرست بر همان اساسى مى باشد كه با] روابط[ نيمن فعالً ا ۀديبه عق. ابدي

مبنى بر  حىيتلو چيو صادقانه، بدون ه مىيدوستانه، صم] عنىي[باشند، 
و  د،باقى بمانن نيهمچن] روابط[ نياگر ا. گريكديبه  نياز طرف كيهر وابستگى 

ذهنى و جسمى و توازن اخالقى خود را حفظ كند، فكر مى  روىياگر رضا شاه ن
و همكارى  سيو انگل رانينه تنها به بهبود مستمر روابط ا ندهيدر آ ميكنم كه بتوان

 تيبه مز ميمى توان نيمچنبلكه ه م،يداشته باش نانيدو دولت اطم نيب كترينزد
كه براى مقاومت در ] ميمطمئن باش[ تّرقىبا ثبات و م رانيا كيمحاسبه  رقابليغ

قدرت بزرگ  كيبه مثابه  هيقواى روس ديكه تجد رديمى گ رويبرابر ضرباتى ن
 .به دنبال خواهد داشت رىيجهانى به نحو اجتناب ناپذ

 
 ۀمؤّسس تيسا -»خزعل ميرضاخان وتسل انگلستان،«،یتقو یمصطف ديس* 

  رانيمعاصر ا خيمطالعات تار
 WWW.IICHS.ORG 

 
در  کايدر آمر رانيکاردار وقت سفارت ا)  مهذب الدوله ( یباقر کاظم* 

 James Ramsay( مک دونالد  یرمز مزيج]ماکدنالد «: سدينو یخاطراتش م
MacDonald(   ]ديبه خزعل تلگراف کرده که با  سيانگل  یالوزرا سي، رئ  

 ).شد دهيخارجه د  ديخبر از طهران نبود در جرا نيا( باشد  رانيا  عيمط
 »یباقر کاظم یاز زندگان يیها ادداشتي«) مهذب الدوله (  یبا قر کاظم: منبع

  ٣٠٤ص  – رانيا خي، نشر تار ١٣٩١  -،جلد دوم 
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  جدهميه فصل
   
 »تان خوزس ۀسفرنام«خوزستان از کتاب  ۀواقع  ۀدر بار  یاسناد 

 
ارجمند قرار دهم ،  ارخوانندگانيدر اخت» خوزستان  ۀاسناد دربار «نکهيقبل ازا 
«  ۀجلد سوم در بار »یخيمجموعه اسناد  و منابع تار خيدفتر تار« افشاردر رجيا

  :  سدينو یم» سفرنامه خوزستان سردار سپه
ال آن به خط شادروان عباس اقب یاصل خط شود یدر اوراق بعد چاپ م آنچه
 :است به دو صورت یانيآشت

 یريصفحه تحر گرچهاريد. متعدد یهاياست با خطخوردگ یريتحر نخست،
 .ستيدنباله هردو قسمت در دست ن. است اصالح شده از همان نوشته

از آغاز سفرنامه سردار سپه است به سمت  یا چند صفحه سينو شينوشته پ نيا
خزعل و  خيش یگرياغيدفع  و مآال اهواز به قصد یبوشهر و سپس بندر طاهر

 ١٣٠٣) آبان(عقرب  زدهميسفر از س نيا. بر منطقه خوزستان یدولت یتسلّط قوا
 .ديرس انيبه پا) ید( یجد ازدهميآغاز شد و 

 یاز كتابفروش شيسالها پ ینياقبال را همراه چند نامه قزو سياوراق دستنو نيا
رفته بود  زاده یز تقاز اوراق بازمانده ا یقسمت یچون ال یول دمياقبال خر

 .فراموش شده بود كه به چاپ برسد
كه آن مرحوم  یمعن نيمكشوف ساخت بد ميرا برا یا نوشته اقبال نكته افتنيباز
مشهور شده بود كه فرج هللا خان  نكهيپس ا. سفرنامه بود یواصل یعموم سندهينو

ست آن بوده است در سندهيمخصوص سردار سپه نو یمنش) اعظم ريدب( یبهرام
 .ستين

صفحه چاپ شده  ٤١٨در مطبعه كّل قشون در  ١٣٠٢آن كتاب كه به سال  بر
 ليرا ذ سندهيخانبابا مشار نو نكهينشده و ا اديكه مؤلف بوده است  یبود نام كس

دانسته است درست  یاسميديرش.»سفرنامه شاهنشاه به خوزستان«عنوان مغلوط 
داشت  یمنصب باروزارت در در یاسمي ديكه رش و ظاهرا به مالحظه آن ستين

 .آمده است شيپ عهيازراه شا یبود چنان نسبت مخدوش یفاضل سندهيوچون نو
ّ  یواقع نام كتاب سفرنامه خوزستان است و به طوراشهرآن را نوشته فرج 

 .بردند ینام م یبهرام
 ٢٧٣: ، ص٣ ج ،یخيمجموعه اسناد و منابع تار خيدفتر تار: منبع
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 افشار رجيبه كوشش ا) یانيآشتنوشته عباس اقبال (
  

 خوزستان ۀدربار اسناد
 

  تهران از اهواز به   
  شوكته  دامت  تهران  ميمق  هيترك  هياسالم  هيعل  دولت  معظم  سفارت  توسط
  اركانه  دّهللايش یمل یشورا  مجلس  مقدس  ساحت

 یآزاد  اوزاتو تج  سردارسپه  رضاخان یآقا  كش اسالم  اتيوتعد  مظالم  باالخره«
  مسالمت  از آنهمه  پس  كودتا، ما را وادار نمود كه یقيحق  مسبب  ماهة چهل  شكنانه

 یاختالالت نظر به ، اتيّ تخط  در مقابل  و مقاومت یو بردبار  و تحمل یو خونسرد
 یطلب نامحدود و جاه  و آز و طمع  هيمشارال  موقعيب یهايورز غرض  جهيدر نت  كه

  تياسالم  عالم او به  كن  خراب  مملكت یو جسارتها  واقدامات يیجو سلطنت  وحس
  عرصة به  وقدم  كرده  اميخود ق  نوبه ، به است  داده یرو یاساس  مقدس  و قانون
  خود را نسبت یاسالم  شيآاليب  واحساسات یاسالم  ةيّ حتم  في، تكل گذارده  نهضت

ً برا  ميينما  انجام  طلبيآزاد  انيرانيا  جامعه به سوء   هرگونه  رفع یومخصوصا
و   نهضت  نيو ا شوديم  خوانده»  سعادت  اميق« نام  به  كه  اميق  نيمبادا ا  كه یتفاهم

ً برا  ما را كه  پرستانه اسالم  جنبش و   اسالم  مقدس  ومذهب  استقالل  حفظ یصرفا
،  است  تيّ مشروطو  یاساس  محترم  و استقرار قانون  و مملكت  ملت یآزاد  نيتأم

  هيعل  دولت  سفارت  آن  لهيوس را به  تذّكرنامه  نيدهند ا  جلوه  دولت  تمّرد از اطاعت
  سوابق  چگاهيه  كه ، ميينمايم  ميتقد یمل یشورا  مجلس  مقدس  ساحت به ،یاسالم

  ميا داده  دولت  و اطاعت اديانق به  نسبت  درهر موقع  را كه یناتوامتحا یخدمتگزار
  اطاعت یغرضيب  واثبات یدعو  صدق  ليدل  نينخواهد بود، وبهتر یشدن  فراموش

و   كارافتادهيرو  غفلت  دربدو امرپردة  چون  ، كه كودتاست  هياول  دو سالة  نيوتمك
را   رانيا  الّظاهر ملت حسب ، هيشارالم  هياول  اقدامات یمبنا یو تردست  مقاالت

  بود، لذا ما هم  كرده دواريو ام  عيتطم یرخشاند  هيوآت یاساس  اصالحات به
  در مقابل  مملكت یو تعال یو ترقّ   انيرانيا  سعادت  شرفتيپ یخود برا نوبه  به

 ، ردهنك  استنكاف  ليهر تحم  ، و از قبول شده  ميتسل  هيمشارال یمصنوع  احساسات
 ،یتيو جد یارفداك  و هرگونه  و جان  مال  از بذل یاوامر مركز به  و نسبت

  سال  كياز   بدبختانه اي  خوشبختانه  كه نكيا یول.  مينمودينم یو خوددار  قهيمضا
شخص و   نيسوء ا  تيّ ن  شد كه  و معلوم  امر مكشوف  قي، حقا طرف  نيا به
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ً رو  هيمشارال  دهيعق ی، و مبنا همراهانش و  یپرست ثروت  اصول یصرفا
  ماليو پا  اسالم  مقدس یلوا  اضمحالل  رهو باالخ یكتاتوريو د یطلب سلطنت

 یها منظره  نيا  ، و ما هم در مقابل است  تيو مشروط یاساس  محترم  قانون  كردن
 نمود،يم ديرا تهد  و ملت  و مملكت  مذهب  كه یقطع  و مخاطرات  وحشتناك

  شده  تنهض  نيا به  مقدم  و مملكت  ملت  حقوق یو بقا  تيحدود اسالم  حفظ حكم  به
و   رانيا یزمامدار  و غاصب  اسالم  نفر دشمن  كيرا   سردار سپه و شخص 
  و امكان يیتوانا  نقطه  نيتا آخر  ميو حاضر شد  شناخته  ملت  حقوق متجاوز به

  اسالم  و عظمت  مملكت یاساس  قانون  ظحف  موجبات ، دهيكوش  مهلك  سم  نيا  دفع به
خود   مرام  شرفتيو پ  جهينت  حصول  و در راه ، ميساز  را فراهم  هموطنان یو آزاد

  ذات  دادن  و معاودت  السالم هياطهار عل ائّمة   و توجه یخداوند  از فضل  پس  هم
  و استحكام یساسا  استقرار قانون ، كه  ارواحنافداه یشاهنشاه  حضرتياعل  اقدس

  و مال  جان  ، از بذل استاو   شاهانه  هيسا به  مربوط یمل یشورا  مجلس یمبان
 » داشت  مينخواه یو خوددار  قهيمضا

  خزعل
 
 

 خزعل  خيسردار سپه در جواب ش 
 

در   چهره رييبود، تغ مترقّبه  ريغ یكل هر چند به  آن  نيمضام.  را خواندم  تلگراف
  در دست  از لرستان  كه یو قرائن یاريدر بخت  انينظام  عام  از قتل  من. نداد  من

كامالً   كه یخارج یاديا  ناتيو طرز تلق  زدن  از طرز حرف نطوري، و هم داشتم
 . بودم  را نموده  تلگرافات  ليقب  نيا  و وصول  اميق  وقوع  باط، استن آگاهم  آن  بطون به

  دوسه ،یشخص  عمارت به  از دخول  ، قبل تهران روز ورود به  همان  چنانكه
وارد   من ايآ  بودند كه  كرده  سوآل  با تلفن  سيانگل  از سفارت  صبرانهيب مرتبه 

ً ي، طب با عجله  هم  مكرر آن  سوآل  نيا  است یهيبد ر؟يخ اي  ام شده مقصود   كي عتا
 .كرديم  را خاطر نشان یمهم

  و با وزراء مشاوره  كردم  بودند مرخص  آمده  من  استقبال به  را كه یاشخاص
 . بدهند  من به یا ستند فكر تازهنتوان  كدام  چيه.  نمودم

  العاده فوق ،یمقدمات  مذاكرات  آمد و بدون  من  دنيد به  سيانگل  ندهينما  بالفاصله
ً اظهار داشت  خزعل  تلگراف  از وصول  اظهار تاسف   قيحقا  كه  نمود و ضمنا
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 كرديم  دهيو اظهار عق  ، مستور نگاهداشته است  مكنون  كه  آنچه  خالف امر را به
. نگردد  وجدال  جنگ منجر به  شود كه  ميترم ديبا ارك  نيا یطرز خوش  كيبا   كه
و   است  با آنها مشكل  هستند و مقاومت اديز یليخ  تيجمع یدارا نهايا«:  گفتيم

  لحاظ  نيا به ديوارد آ یخسارات زين  نفت یها لوله به  نسبت  كه  ميدار  وحشت  چون
 ديبا  مسالمت یاز رو  بشود، بلكه  زهيآغاز ست  ونياميبا ق  هنخواهد بود ك  مصلحت

 ».آنها را نمود  حوائج رفع 
  نيا  از مدلول  و هم ، ام دهيرا عمالً سنج یخارج یاستهايس  بطون  هم  كه  من

  نگونهيا  قبول معتاد به  ، و هم ام كرده  امر را درك  هياول  قي، حقا معكوس  تاسفات
  كه  كردم  خود خاطر نشان  متاسف  مخاطب به  قدرت  با كمال ، ستمين  تاسفات

  و از شرارت د،ينما  بيخود را تكذ  رسماً تلگراف  لخزع  جز آنكه  ستين یا چاره
ً به د،يبجو  خود معذرت او و   و گردن  كرده  متيعز  خوزستان و اال شخصا

 .ديكوب  را خواهم  همراهانش
  دولت  صالح  كرد و باز عدم  اسياظهار   من  شرفتيپ، از  را در جواب  تمام او
و ضمناً  نموديم  خاطر نشان  جنگ به  را درمبادرت  جنوب  نفت  یو كمپان  رانيا

ً مستلزم  درمحل  جنگ  وقوع  كه كرديگوشزد م و   است یكمپان  خسارت  طبعا
اخواهدبود و آنه  ميمستق  ومداخله  وساطت  مستلزم زيها ن ولوله یكمپان  خسارت

 یخوددار  صفحه  آن به  قشون  واعزام زاردويازتجه  اصراركردكه  العاده  فوق
 .شود

 ً ، باز  لرستان به  من  متيعز یغائ  علت  بود كه  كرده  استنباط  چون مخصوصا
اظهار   اندازهي، ب بوده  و خوزستان  دزفول به  قشون  سوقآباد و خرم  خط  كردن

و   مبادا قشون  ، كه نظر برآمده  و قطعاً در صدد اعمال  دهكر  و اضطراب  وحشت
و   اظهار وحشت  نيهم رينظا. شود  اعزام  خوزستان  ساحت به  رهيو غ  اسلحه

.  بودم  كرده  آنها مشاهده  از طرف  داشتم  اقامت  در لرستان  كه یرا هنگام  داتيتهد
.  ميخود صرفنظر نما  مياز تصم  نستمتواي، نم نكرده  مطالب  نيا به یتوجه  من  البته
  امثال و به  باشم ايقضا یاچو تماش  نميبنش  گرانيمانند د  بود كهرمقدوريغ  من یبرا

 .نديبرآ  و شرارت یخودسر  در مقام  صراحت  نيا به  بدهم  اجازه  خزعل
،  شامات و  نيالنهر نيب ديجرا  كه  نميو بب  نميبنش  در مركز مملكت  توانستمينم  من

 .ندينما یمعرف  خوزستان  باالستقالل ريرا ام  خزعل
مختصر   ميبا تقد ، دالوالدهيجد یمصنوع ريام  دهد كه  اجازه  توانستينم  من  قشون

از   حيو مركز، و اخذ دستور صر  مجلس  نيخائن به یمبلغ یو اعطا  شاه به یپول
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  رانيا ، كسرهيماً بدهد، و را رس یخارج یگيالحما  تحت  اعالن ،یخارج  مقامات
 .دينما  فراموشرا از ّمد نظر دور و   تيرانيو ا
و   برخاستم ، ميخود نما  مخاطب  كلمات به یقيعم  توجه  آنكه  بدون  صورت  نيا در
  لياو تحم  مزاج موثر سازد به  بود در وجود من  كرده  الياو خ  را كه یديعقا  نيع

 . كردم
  و شرارت یخودسر  نيبا وجود ا  كه  كنميصرفنظر نم زين  قتيحق  نيذكر ا از

  كرده  مخابره یمل یشورا  مجلس به  من  مخالفت به  كه یو با وجود تلگراف  خزعل
مرا   پرستانه وطن دي، عقا و نگارشات  كلمات  در ضمن  بود، و با وجود آنكه

  كه رديپذ  خاتمه یرطو  موضوع  نيا  كه  نبودم  ليميبود، معهذا ب  ساخته  مجروح
 : ليدو دل به. نشود یزيو خونر یاردوكش منجر به

  مخارج  از عهده  را ندارد كه  آن يیو توانا  است یته  دولت  خزانه  آنكه  اول
  وزارت  در بودجة  و چون ديبرآ  هستم  آن زيتجه مجبور به  من  كه یكامل یاردو
 .خواهد بود  عمده  اشكال  مورث  آن  ك، تدار نشده ینيب شيپ  وجوه  نيا  هم  جنگ

  ني، معهذا در ا ام گذرانده  عمر خود را در جنگ  عمدة  قسمت  با وجود آنكه  ميدو
 رايشود، ز  گسترده  خوزستان  ۀدرصفح یزيخونر  نطع  كه  نبودم یراض  موقع

  نفوساز   شود، عاقبت  كشته  كه یهستند و هرنفر یرانيا  و مغلوب  غالب  باالخره
ً ما  است  كسرشده  مملكت  نيا و   متشكل یرانيا  دوصف  راني،درا نبودم  ليوقلبا

 .باشند و تماشا كنند  معركه  نيا  آتش  زن دامن  انيشودو خارج  شروع یداخل  جنگ
خود را   و شرارت  تلگراف  مدلول  اگر خزعل  كه  گشتم  دهيعق  نيا متظاهر به  پس
 .كرد  او صرفنظر خواهم رياز تقص د،يجو  كند و معذرت  بيتكذ

  معذرت  ميتقد  وسائل  حتيوقرارشد، با اندرزونص  افتي  خاتمه جا نيهم  جلسه  نيا
 .آورند  را فراهم  خزعل

  استيس  كي  ، در ضمن مذاكرات  نيا  تمام  كه  دانستمينبود وم  دهيپوش یزيچ  من بر
  من  دولت  اغفال یصحبتها برا  نيا  تمام  هك  دانستميم.  است  انيجر  مشغول ،ینيمع

 یگذران وقت  نيا  دانستميم  اگر چه راي، ز بودم  تامل یقدر معهذا مجبور به.  است
و   ميترم  خود را درخوزستان  نواقص  بدهد، كه  دشمن به یفرصت  است  ممكن
  فكر، موجباتبا متانت   بامتانت  ناچار بودم  خود من  حال  نيبا ا د،ينما  حيتصح
 . گرفتيم  كار طبعاً مدت  نيو ا  مينما  هيرا ته  خوزستان به  حمله
،  شده  انجام  دشمن  زاتيو تجه  من  اغفال یبرا  فوق  مذاكرات  كه  داشتم  نيقي  چون

 یعمل صدا،يو ب  ميرمستقيغ ی، ول و بالفاصله  نداده  را از دست  فرصت  هم  من
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 .  برآمدم  الزمه یقوا  ليو در صدد تشك  دادم خود را امر  نقشة  كردن
 یاردوها یو قسم  كنم  ليتكم  خود راازاطراف  زاتيتجه یبود، طور  آن  من  نقشة

و  فتديب  محاصره  حالت به  خوزستان  ، كه متمركز سازم  خود را درحدود خوزستان
 .شود  كار آنجا ختم  ثابت  نقشة  كيروز و با   كيدر 
  ليتكم به  ، راجع آن  ومتعاقب  فرستادم  لشكر جنوب  تيتقو یبرا  الزم یكمكها  اول
ً مهمتر.  داشتم  ليگس یزاتيتجه زي، ن لشكرغرب یقوا   توجه  كه یمطلب  نيضمنا

ً يتقر  بود، كه  پشتكوه یوال  كرد،موضوعيم  مراجلب   سرخزعل  پشت اي  درسرراه با
  محاصره  كه شدينم  او ممكن یكوبوسر ديتهد  و بدون  مجهز نشسته یبا قوا

از   كه  مجبور بودم یبر هر امر  مقدم  من. رديخود بگ به یعمل  صورت  خوزستان
بفرستد،   خزعل  كمك خود را به یقوا  كه  ندهم  ومجال  مينما ديسراورا تهد  پشت

  راه  نيلتريطو  ، كه فكر افتادم به   العاده فوق  با وجود زحمت  لحاظ  نيا به
  جنوب و به  كرده زيتجه يیاردو)  جانيآذربا(  رانيا یغرب  ازشمال ، اركردهيرااخت
  عبور كرده یمكر  از حدود ساوجبالغ  كه یمعن  نيا به.  دهم  سوق  مملكت یغرب

  خاك یابتدا بروند به  نيريقصرش ی، و ازنواح گذشته  و كرمانشاهان  از كردستان
 . باشند  و منتظر امر و دستور من  مجتمع مجهز و انجا، و در هم پشتكوه

  زاتيدر تجه  كه  است یراه  نيلتري، طو راه  نيوا یاردوكش  ني، مهمتر قسمت  نيا
 .داد  نشان  توانيرا م  آن رينظ  رانيا  رةياخ  قرون  ةيقشون

  اقصر طرق  كه یا عده یكي: بود  مسجل  درخاطر من زين گريد یدو اردو  اعزام
،  دزفول آباد بروند به ، ازخط خرم را شكافته  رهيو غ یعيطب  ، موانع كردهرا عبور 

 نيو صعبتر  ، مجهز شده ، در اصفهان فارس  برقشون  عالوه  كه یسپاه گر،يو د
. ندينما  ورامهرمز حركت  بهبهان  استقامت بهو  مودهيپ یاريبخت  را ازوسط  راه

كارزار   دانيم به ايدر  ، ازطرف كرده  بوشهرحركت  صوب به  بالمآل  هم  وخود من
 . رميبگ  شخصاً در دست  جنگ  دانيرا در م  قشون ی، و فرمانده بروم

 .آنجا و حمله به  خوزستان  محاصرة یبرا  من  بود نقشة  نيا
  كه  ستين یاريبخت  همان  نيبود؟ ا یو سهل  كار ساده  كي ايآ  اراده  نيا  انجام اما

  ني؟ ا را مسدود ساخت  عبور قشون  و راه  كرده  قطعه  مرا قطعه  انينظام  پارسال
 سريم  و تلفات یو قربان  هيفد  با هزاران  آن آباد رخرميتسخ  كه  ستين  لرستان  همان
 یكذائ  موانع  هاهزار متمرد، و آن ده  عبور از قلب  كه  ستين  ممكن اي؟ آ گشت

  هم  انيو خزعل  شاه  گردد و همانطور كه رمقدوريغ  عده  نيا یاصالً برا یعيطب
 باشد؟  ممتنع  خوزستان به  اردوها از هر دو راه  نيا  اند، وصول كرده ینيب شيپ
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خود را   جان اي  باالخره  كه  مجبور بودم  اما من شد،يم ینيب شيپ نهايا  همه! چرا
 یفيالطوا وكمل یها شالوده  نيرا از شر ا  مملكت ايو   كار بگذارم  نيدر سر ا

 . مينما  خالص
  كه یديمواع  و انتظار داشتم  بودم  معهذا ساكت د،يعقا  نيا  همة به  وجود وقوف با
 . گردد یعمل ديشا  است  شده  داده  خزعل  معذرت  ميدرتقد  من به
  و از خوزستان آمدنديم  من  دنيد به  السابق یكماف  ضمن  نيدرا  سيانگل  ندگانينما
  و تمام ديگرديو تكرار م ديتجد  هياول ديعقا  بود و همان  انيدرم  اً مذاكرهغالب  هم
روز   من  بود كه  امر همان  شدن یعمل یول  گذشتيامروزو فردا م ديوعد و وع به

 . رفتمينم  هم  و اشتباه  بودم  فكر كرده  اول
  سكوت  كه  داستيپ.  بودم  ظاهراً ساكت  و من  گذشت  مقدمه  نيبر ا  چهار ماه  بيقر
  تهران  طيدر مح یقيعم  راتيتأث  ، چه خزعل  ، با وجود تلگراف موقع  نيدر ا  من

  در صحنة  مجلس  تيو اقل  انيدربار یمتواتر یرلها  چه ، دهيبخش  مملكت  و تمام
عناصر  به  مجلس  تياقل  از طرف یسرشار یپولها  چه!. كردنديم یباز  تهران

 ! گشتيم  نگاشته  تيّ اقل به  منسوب ديدر جرا یكلمات  و چه ،شديم  شرور داده
  تيّ هو  نتوانستم  باالخره  كه  هيّ الهو مجهول  نفر عرب  كياز  یتلگراف  ضمن  نيا در

را از   شاه  معاودت  آن  و در ضمن ديرس یمل یشورا  مجلس به  مينما  او را كشف
 .بود  نكرده یخوددار  هم  ناز م  تيو ضمناً از سعا  اروپا تقاضا نموده

  طرح اصالً معتاد به  كه  مجلس  سي، رئ) الملك مؤتمن( ايرنيپ  خان نيحس رزايم
 واريد به  كرده  را قاب  مجهول  تلگراف  نيا ، ستين  درمجلس  مردم  اظهارات

  نوبة به زياو ن. نمانند  بينصيب  آن  وكالء از قرائت  تمام  بود، كه  ختهيآو  مجلس
،  اكتفا نكرده  نيا باشد و به  كرده  هياظهار لح  بيترت  نيبا ا  بود، كه  خود خواسته

  تلگراف  قرائت به  داد و وكال را دعوت  ليتشك  مجلس زدرين یخصوص  جلسة
 .نديبنما  مذاكرات  آن  در اطراف  كرد كه

باشد،   دوست تشراف ديو طبعاً با  ستيا كرده  ليمرد تحص  اچونيرنيپ  الملك مؤتمن(
 ).باشد  نكرده  انيخارج  نيتلق  بر حسب  رادرمجلس  تظاهرات  نيا  كه  دوارميام من 

  دميد  كرد و من  را متزلزل  مجلس  تي، اكثر مجهول  تلگراف  نيا  شينما  خالصه
 . باشم یو داخل یخارج  ناتيها و تلق معركه یو تماشاچ  نميبنش  توانمينم گريد

تا   ندگانينما  و با حضور تمام  كردم یخصوص  جلسة ی، تقاضا سمجل به  رفتم
تذكر   همه ، به كرده  موضوع به یمختصراشارات داد،يم  اجازه  استيس  كه یا درجه

  مذاكرات. نمود  خواهم  اقدام  انيو خزعل  شر خزعل  رفع عمالً به  نيبعدازا  كه  دادم
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  تياقل  ندگانينما یماياز س یول  ر ساختمرا متأث  انو طرفدار  مجلس  تياكثر  من
  از منابع  كه ینانيو با اطم  پنداشته  كار را گذشته  بود كه دايپ  نياز مذبذب یو بعض
 . شمارنديم  هيجار  رسوم  مرا فرع  اند مذاكرات گرفته  معلومه

بغداد و  ديجرا. ديرسيم  وخوزستان  نيالنهر نيشمارازبياخبار ب  مدت  نيا در
  افق»  خيش  از عّمال  گزاف  وجوه  داشتند وبعد از گرفتن یومصرالتهاب  هيرسو
  مستقل  بر امارت  دهيد  روشن  خان خزعل  خيآفتاب ش را ازطلوع   انيخزعل  ادتيس

 یعرب  امارات به  آن  و الحاق  رانياز ا  تانخوزس  ةيو از تجز دادنديم  او سالم
 ».كردنديم یاظهار شادمان

 
 بغداد  العراق  از روزنامه  ترجمه
 ١٣٤٣صفر  ١٤  مورخه ١٣٢٤  شمارة

  سيانگل  قونسول  وساطت
مأمور  ايگو  در بوشهر كه  سيانگل  قونسول)  دكسيپر(  اخبار واصله  موجب به«

وارد شد،   خزعل  خيمقر ش به باشديم  رانيا  و دولت  خزعل  خيش  نيب  وساطت
  را مسلم  خوزستان به یمركز  حكومت ینظام یقوا  اعزام یاسيس معهذا در محافل

  متصل  خزعل  خيش یبرا  جنوباز سرحد   كه نديگو یم. داننديم یو ضرور
 ».شوديوارد م  اسلحه یبارها

 مسكو  ميس یاز ب  ترجمه
 سپتامبر ٢٨

 
   تهران  تلگرافات  ◀     

 
.  دادم  جواب  ليذ  بيترت هو ب  بود، قرائت  دهيرس  رخارجهياز وز  که  یدو تلگراف    

  در تهران  یما در اهواز، حتّ   فيقصد توق و   خزعل  انتيخ  شد، موضوع  معلوم
  : است  بوده  عيشا  هم

     
   قوس ١٢  پنجشنبه

   عظمته  داّمت الوزرا سيرئ  یآقا  اشرف  حضور حضرت    ❊  
  قوس ١٢  امروز پنجشنبه  ابقدسامبر مط  چهارم  خيتار به  محّمره  تلگراف -١«    
فوراً .  رفت  اشرف  نزد حضرت روزيد   خيپسر ش  که دهد یم  طور اّطالع  نيا
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  نياز قرا. ندياين  اهواز و محّمره به د،يايب  قشون  از آنکه  قبل ديده  اّطالع
  .ديده  را فوراً اّطالع  تلگراف  نيا  وصول. بد باشد  تيّ ن شود، یم   معلوم

  راجع دهند، یم  یآنجا انتشارات  یها روزنامه  که دهد یم  مسکو اّطالع  لگرافت - ٢ 
و   است هايسيانگل  تيدر حما  خزعل   که  دهيرس هايسياز انگل  یمراسالت  نکهيا به

ً متارکه ديبا  جنگ خواهند   ینظام  اقدام  جنوب  منافع  حفظ  یواالّ برا. شود  حتما
  .وارد کنند  قشون  محّمره به خواهند یو م ، جيوارد خل  یجنگ  یکشت  سه کرد، و 

  در تهران  چنانکه ند؟ينما  بيرا تکذ  انتشارات  نيا  کنم  تلگراف ديفرمائ یم  اجازه
  ».نمودند  بيمسکو تکذ   ميس یخبر ب به  راجع  هيمال ريوز  یآقا  هم

   مشارالملک 
  ٣٩٠٠  نمره
   قوس ١۴  شنبه

 
   عظمته  داّمت الوزرا سيرئ  یآقا  اشرف  ضرتحضور ح    ❊  
  یمقدار  مذکور است  که  یاز قرار دهند، یم  اّطالع  قسم  نيا –  اّوالً از محّمره«    

  ، طرف استقبال  یظاهراً برا  هم  خودش ،  عبور داده رياز بهمنش روزيد  اسلحه
  .کرد  اطياحت  یليخ ديو با  اهواز رفته

  حضرت در اهواز به اند دهيد  توطئه هاياريو بخت  انيخزعل –  بصره  تلگراف  ميدو
 گريد  تلگراف. ندينفرما  اهواز عجله به   در رفتن  خوبست. ندينما  حمله  اشرف

  شبانه  یول ، یورود چراغان  یاهواز را برا کنديم  خدعه  خيش  است  یحاک
  ».ديرسان  عرض به  اّطالع  محض. فرستد یاهواز م  سمت به   قشون

   مشارالملک 
     

   جواب
   اقباله  دام  خارجه ريوز  مشارالملک  یآقا  اجل  مستطاب  جناب ❊ 
در مسکو   قتيحق  خالف  انتشارات به  راجع  یعال  مستطاب  تلگراف جناب«    

  ».ندينما  بيتکذ ديتلگرافاً دستور ده  ديا نموده شنهاديپ  طور که همان.  واصل
 قوا  کلّ   ۀو فرماند  جنگ ريزو  
  ۴٢٣٨  نمره –  قوس ٢٠ 
     

  آنها درج  نيع  که د،يرس  تهران ینظام از حکومت   دو تلگراف  آن  متعاقب
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  :گردد یم
    

   یفور
   قوا داّمت ّکل ۀو فرماند الوزرا سيرئ  اشرف  حضرت  بندگان  عيمن  مقام    ❊  

   عظمته
  :رساند یم  مبارک  عرض به  احترام  با کمال«    
  هم  یو فدو  خواسته  مالقات  وقت  یامروز از فدو  روس  شارژ دافر سفارت    

  کيخود   مالقات به نمود یم  یسع   آنکه  با تمام  از مالقات  پس. داد  او وقت به
  طاقتيروسها ب  ۀنيريد  عادات  با همان  باشد، باز هم  داده  یشخص  تيزيو  صورت

هنوز   آن  و سقم  صّحت  که شود یم دهيشن  مطالب  یبعض  اظهار نمود که و   شده
  یطيشرا  کي  در مقابل هايسيانگل   که نديگو یم  از جمله.  ستين  ما روشن  یبرا

  و نفت  بانک  مدّت ديتمد  ليشود، از قب  وارد خوزستان  رانيا  اند قشون شده  یراض
  . رهيو غ   جنوب

  : دادم  او جواب هب  یفدو
. ديده یم  تياهمّ  هايبازار  هر صحبت شما به  نکهياز ا  هستم  متأّسف  یلياوالً خ    

ً يثان   را آن  عظمته  داّمت  اشرف  حضرت   بندگان  شخص  حال شما تا به  متأّسفم ا
  شخص  که  دهم  حيشما توض به  دانم یلذا الزم م. ديا نشناخته  است  الزم  طور که

  نيماب  دارند که  ليم  که  یموقع  در همان  عظمته داّمت  فاشر  حضرت   بندگان
  موقع  باشد، در همان  دوستانه   مناسبات  نوع کي،  خارجه  دول  هٌ يو کل  رانيا  دولت

  یمعّرف  است  نيا. بماند  رانيا  خيدر تار  لّکه  نيکوچکتر  که شوند ینم  یراض  هم
  هر شخص  از دهن  که يیصحبتها اي  فياراج  مقس  نيا به  شما هم ، له معظم   شخص

 گريد  یدر جا  هم  صحبت  نيا و تکرار  د،ينده  تياهمّ  د،يآ یم  رونيب  مفسد عوام
  ». ستيشما ن  صالح

   یمرتض  پيسرت –  و توابع  تهران ینظام  حکومت 
  ٣٢  نمره 
     
   عظمته  داّمت  جنگ ريو وز الوزرا سيرئ  اشرف  حضرت  بندگان  عيمن  مقام ❊ 
  :دارد یم  ميتقد  مسکو را رمز، حضور مبارک  ميس یب  نيع«    
  ادداشتي  دو فقره  رانيا  ۀامور خارجه ريوز  دارد که  انيجر  یعاتيشا –  رانيا    

 ديشد  اعتراض  متضّمن  ینت ، ادداشتي   آن  بيو در تعق  داده  را عودت  سيانگل
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  که  یاز قرار.  است  شده  ميتسل هايسيانگل به  رانيا  یدر امور داخل  مداخله  هيعل
،  نگرفت  بودند، و صورت  در نظر گرفته  درمجلس  که  یضاحياست کنند یم   نقل

 رييتغ  یبرا خواستند یم هايبعض  ، یخصوص  و جلسات  مهّمه  بعد از مذاکرات
و   جنوب  یايقضا  ۀمسأل  که  گرفت ميتصم  مجلس .کنند  از آنها استفاده  نهيکاب

 نديگو یبدارند، و م  کولمو  سردار سپه  مراجعت  را تا موقع  سيانگل   یادداشتهاي
 الوزرا سيرئ  یبرا  یتلگراف از وکال   یو بعض  مجلس  یونهايوزرا و فراکس

ً ه  اند، که اشعار داشته  خزعل  کامل  اطاعت و به  فرستاده   مصالحه  چگونهيمطلقا
بواسطة   خزعل  که  افتي  اشاعت الوزرا سياز رئ  یتلگراف. رديگ   انجام دينبا

و  دارد، یم  روانه الوزرا سيرئ و پسر خود را نزد   متعذّر شده  لتکسا  عارضه
. رنديگ یرا م  و خوزستان  داده  ليتشک  ، چهارستون دولت  قشون  که کنند یم  نقل

را مقهور   خيش  در شوشتر محصور بود، طرفداران  که  دولت  ونقش از   یا دسته
و   اموال  حمل  یبرا  که  دهند یم  ، اّطالع نموده  را تصّرف  و حکومت  ساخته

 رياتّحاد جماه ديو جرا  شده  هيّ در اهواز ته  ليها اتومب ده ، خيش ۀخانواد  مهاجرت
، با  اقدامات و به  داشته  فمعطو  آن  اتيجزئ به  یمخصوص   توّجه ، یشورو

  سيانگل  یادداشتهاي به   راجع  هيروس  یها روزنامه. نگرند یم  یهمدرد  اتينظر
  . سندينو یو م  نيظن  رانيا به

  نيو ا گردد یم  در بنادر جنوب  سيانگل  یقوا  شدن  ادهيو پ  ماتومياولت به منجر« 
  مبادرت  بدان ، رانيا  دولت به فشار   یبرا  که  است  سيانگل ۀنيريد يّۀرو

  ».ورزد یم
  دولت به  ادداشتي  آن  ميمصر با تسل را به هايسيانگل  ۀپراودا، حمل ۀروزنام در

  پرده یب ۀمداخل  که ادداشتهاي  نيا   یو معن  مفهوم نديگو یم ، کرده سهيمقا  رانيا
عناصر   سيانگل  کاران فظهمحا  که  است  نيا باشد، یم  یمستقلّ   دولت ۀامور داخل به

  اقدامات  کنند که  کيرا تحر  يیقوا خواهند یو م  نموده تيتقو ار  رانيا   یارتجاع
 زيو ن» .باشد  یشورو ريجماه اتّحاد   هيبرعل  بلکه ، رانيا  مملکت  هيآنها بر عل
  :دارد یم رمز معروض را به تريخبر رو  نيمحترماً ع

   دولت  بيتکذ
  که  ادداشتي  دو فقره به  در شهر راجع  یا زمزمه ريچند روز اخ  نيا –  تهران« 

.  داشت  اني، جر است  نموده  ميتسل  رانيا   دولت به  برله سردار اقدس  سيانگل  دولت
  ». است  کرده  بيرا تکذ ادداشتهاي  نيا  رسماً صّحت  دولت  یول

   یتضمر  پيسرت –  و توابع  تهران   ینظام حکومت    
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دو   گزارشات  شد که  وزرا واصل  استير  ليکف  تلگراف  شب  نصف به  بيقر    

  ینتها  از مسترد داشتن  پس  دولت   را که  ی، و اقدامات را ذکر کرده رياخ ۀروز
  .داد یم  ، شرح نموده  سيانگل

  : قرار است  نياز ا  تلگراف  اصل    
   
   عظمته  داّمت الوزرا سيرئ  یآقا  اعظم  اشرف  حضرت  حضور مبارک ❊ 
  انياز آقا  یبا بعض  مشورت ۀجيدر نت  مستحضر است  خاطر مبارک  چنانکه«    

  از چند روز در جواب  شود، و پس  داده   پس  سفارت  یدّومۀوکال، قرارشد مراسل
  ود آنبه خ  اشاره  بدون  هم  یدّوم ۀمراسل  و مدلول  مندرجات  یاّول ۀمراسل

  نهم روزيد. رسد یم  عرض به  راپرت ، شده  اقدام طور نيهم. رد شود ،  مراسله
  مشورت  بدون ، سيدافر انگل با شارژ   در ضمن مالقات  خارجه ريوز  یآقا  قوس

  حضرت به رمختاريوز  تلگراف  یحاو ۀو مراسل  یاّول ۀبا وزرا، مراسل  یقبل
  سالتمرا  تمام  دادن پس  ، اظهار شدکه ز اّطالعا  پس. دادند  پس  زيرا ن  اشرف
  یخطر و بدنام ديتول   است  ممکن  هي، در آت کرده  را فوت  نظر دولت  انيب  موقع

 ديدر مجلس تول  است  ممکن  منتشر شده  مطالب  چون  عالوه به. ديبنما  دولت  یبرا
  انيبا آقا  یمشورت  باب  نيبا وزرا قرار شد در ا  از مذاکره بکند، بعد   یاشکاالت

  یاز آقا ريغ به وزرا . بشود  يیو عال  زاده یو تق  الملک مؤتمنو   رالدولهيمش
آنها   ، تمام کرده  مذکور مشورت  انيو با آقا  رفته  مجلس به  شبيد  رخارجهيوز
 بشود، قرار شد  یجبران  نکهيا  یو برا  ندانسته  خوب را  رياخ  مراسالت  دادن پس
آنرا  ۀنسخ و   را قرائت  ليذ  ادداشتي ، رفته  سيانگل  سفارت به  خارجه ريوز  یآقا
و   را مالقات  خارجه ريوز  یآقا  شبيد  وزرا همان  از آن  پس. شارژ دافر بدهند به

  انجام نطوريامروز هم  کردند که قبول  شانيا.  ميکرد   ابالغ  شانيا را به  مطالب
  : است  نيا  تادداشي  متن. دهند

را   سيانگل  سفارت  ۀمراسل  رانيا ۀرخارجيوز  قوس  در هفتم  که  یموقع در« 
  چون  بود که  نيا  اقدام  نياز ا  هيعلّ    دولت  یايشارژدافر رد کرد، نظر اول  یآقا به

و   ادتيس  و حقّ   الملل نيب  قانون  اصول  ها را کامالً مخالف مراسله  مضمون
 ۀحقّ   اعتراضات  مزبور رد شود تا موجب ۀمراسل دانستند، یم   رانيا  استقالل

  مشکالت جاديو ا  مملکت   نيا ۀافکارعامّ   جانيو ه  تنفّرات ۀو دنبال ، رانيا  دولت
 اديازد رو به  خوشبختانه  که  دوستانه  روابط  ميافکار و تحک  حسن  قيدر طر  دهيجد
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  سيشارژ دافر انگل  یآقا  چون  کنيل. شود  فرض  نکي لم کامالً کان نگردد، و   است
  ردشده ۀمراسل  آن به  راجع  خودۀمتبوع  دولت  شفاهاً از جانب  قوس  نهم  خيدر تار

از   رخارجهيوز هذايذکر نمودند، عل  ینمودند، و علل  یاناتيب ، دنيو فاقداالثر گرد
ً اظهارات  دارد که  تيخود مأمور   دولت  جانب شارژ دافر   یآقا را به  ليذ  رسما

  .ديبنما  سيانگل
  سيانگل ۀميفخ  دولت  است  ممکن  که کردند یتصّور نم  رانيا  يۀعلّ   دولت  یاياول

  قائل  یحقّ   یخارج  دولت  چيه  یبرا   چوجهيه به رايز د،يبنما  یاقدام  نيچن  نيا
 ۀدر مراسل  آنچه رينظ ، هيعلّ   ولتد  مسلّم  نفر از اتباع  کي به  نسبت  نکهيا به ستندين

  احتراز از هرگونه  یو برا  فوق  مراتب لهذا نظر به. نديبنما  شده  درجمن  شده رد 
  تيّ ن  حسن  نيا  است دواريو ام  شده رد   سفارت  آن به  مزبوره ۀمراسل ، یسوءتفاهم

  حقوق  حفظرا در   رانيا  دولت  اتينظر  در خاتمه. گردد ريتقد  هيعل  دولت
  ».دينما یم ديتجد خود   تيحاکم

   ذکاءالملک                                                       
  ٣٨٧٢  نمره                                                       

 
  :شود  مخابره  فردا صبح  کنند که  هيّ را ته  ليذ  تلگراف  دادم دستور

     
   تهران

   اقباله دام  هيمال ريوز  ذکاءالملک  یآقا  اجل  مستطاب  جناب ❊ 
در رمز نمرة   نکهيبا ا.  کردم  حاصل  اّطالع ٣٨٧٢رمز نمرة   از مدلول«    

ً يصر ۴١٨٨ برسد،   یا از هر سفارتخانه  یا مراسله هر   که  بودم  دستور داده حا
  أتيو بعد با نظر ه  نييرا تع  آن  جواب  فيتا تکل ديينما  مراجعه  من قبالً به ديبا

امور  ريوز  یآقا  یبرا  را که  ینطق  انتظار نداشتم  چيهشود،   ارسال امر به ،  دولت
  سيانگل  بروند در سفارت   و دستور من  اّطالع  بدون ديا نموده  نيّ مع  خارجه
  متوّجه  دولت  أتيه  است  ممکن  که  هست  موقع  نيدر ا  یاتيبسا نظر  چه. بخوانند

  هيّ ته  را که  ینطق  نيهم رياخ ۀجمل به  کند، چنانکه  مشکالت ديتول و بعدها   نبوده
  رانيا  دولت  اتينظر  خاتمه در »  نوشته شده  که نجايا.  دارم  اعتراض  من ديا کرده

  ندارم  قيرا ابداً تصد  جمله  نيا» .دينما یم ديخود تجد  تيحاکم  حقوق  را در حفظ
  طور که نشود همان ديدتج  عبارات  نيا رينظا گريد  نکهيا  ی، و برا بوده  مورديو ب

با   که د،يينما  مراجعه  من قبالً به جوابها را   ليقب  نيا اي  وارده  بيمکات  تمام  ام نوشته
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  یاگر قدر. نشود  یمانيو پش  تأّسف  و بعدها مورث  شده  مبادرت  ینظر جامع  کي
  مطالعه  بدون  جمله  نيذکر ا  کرد که ديخواه  قيتصد  هم  خودتان شود،   دقّت
   ». بوده

 قوا  کلّ   ۀو فرماند الوزرا سيرئ
    نمرهٌ  – ١٣٠٣  قوس ١٣  جمعه    

 
   عظمته  قوا داّمت  کلّ   ۀو فرماند الوزرا سيرئ  اشرف  حضرت  بندگان  عيمن  مقام ❊ 
  :رساند یم  مقدّس  ذات  آن  عرض محترماً به«    

  العاده ، فوق رسانده  عرض به  قبل  در تلگرافات  ، چنانچه شهر تهران  اتيّ وضع
  حکومت  یتصدّ   در مدّت  یفدو   را که  یمطالب  کنيل.  است  دبخشيو ام  خوب
مند  و عالقه  آرام  یطور کلّ  به  تهران  یاهال  که  است  ني، ا کرده  کامالً کشف  ینظام

  منافع  جلب  یبرا  هستندکه  یگريد  ۀآنهاعد  نيماب  یول ،هستند  مقدّس   ذات  به
ً ه  که  مقامات  یواحراز بعض  یشخص  ستند،ين  آن به  دنيرس  قيال   وقت چيحقّا

. هستند  مضحک  یصداها  یبعض  آوردن  رونيو ب  سهيودس  کيانتر  مشغول
و   قرار داده دخو  دست  را آلت  چارهيب  انمردم  ازآن  قسمت   کي  هم  یگاه
را با   گانهيب  اشخاص   آن  اوقات  یبعض  بلکه کشانند، یم  ومعوج کج   یراهها به 

  و بدون نگرند، یآنها م به  یسخت  قلب  کيو خود با   کرده  بانيگر  به  دست  مرگ
. دهند یم  خود ادامه  زشت  اتيعمل به  شوند، و بازهم  مانيپش خود   ۀازکرد  آنکه
و   مدّرس  فقط   نه  اشخاص  آن  برساند که  مبارک  عرض به  که ، دانسته  الزم
او   یو رفقا  مدّرس ، یفدو  هستند که  یگريد  ۀعد  کي  بلکه باشند، یالشعرا م ملک

هستند،   رهيو غ  زاده  کيو آنها سرکش  شمارم یبهتر م   درجات آنها به  را در مقابل
  اتيعمل  که  باشند، یم  زشت  اتيعمل  هرگونه  غولو روز مش  شب  مدّت  تمام  هک

را،   یروز  آرزومندم  یفدو  که است  نيا.  است  چيآنها ه  درمقابل  مخالف  یوکال
و  ، کساني  را با خاک  نيخائن  ليقب  نيتا ا  فرموده  اشاره   اشرف  حضرت  بندگان  که

 ۀديعق به  است   نيا.  بدهم  نيخائن  نيا  طرف به  آتش  و فرمان  ستادهيا  یخود فدو
 دايپ  صداها در مجلس  ی، و اگربعض صفت  بوقلمون  اشخاص  نيمزد ا  یفدو

  منتج  قسم  چيه به  که  آنهاست  اتيعمل  ۀجيو نت  اشخاص   نيا  از حلقوم  فقط شود، یم
  نيدر ا   که  است  نيا  اتيعمل  نيز اخود آنها ا ۀديو عق شود، یو نم  نشده  جهينت

  ».نديمرکز نما  را متوّجه  اشرف  حضرت  بندگان  حواس  مهم  موقع
   یمرتض  پيسرت –  و توابع  تهران   ینظام حکومت    
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  ٣٠  نمره  
     
   عظمته   قوا داّمت ّکل  ۀو فرماند  عظام  یوزرا  استير  عيمن  مقام ❊ 
  یکي  یتبان ۀواسط به  یفعل  افتاد، مجلس  معروض  سابق  در تلگراف  چنانکه«    

  :گردد یم   آنها معروض  یاسام  از وکال که  عدّه
  که  یطور  آنها، همان  یو چند نفر از رفقا  هنيم ، مي، ها زاده  کيسرکش      

  يۀاز ناح ، دهيگرد  و جنجال  مفسده منشأ   تياقلّ   یبا وکال  دهيرسان  مبارک  عرض به
 دييفرما یم  مالحظه  چنانچه. ستين  مترتّب  یا استفاده  ني،کوچکتر مجلس  نيا

را   ادارات. ندينما ینم  بي، تصو نگاهداشته  فيتوق  حال را تا به  یدولت  یها بودجه ، 
  نيکار از ا  یبجز خراب  یگريانتظار د   صورت  نيدر ا. اند گرو درآورده  حال به

  ». ستين  مجلس
   تهران  ینظام  حکومت 
     

   جواب
   و توابع  تهران  ینظام  حکومت  ❊ 
  را آن  و همه  ستين  دهيپوش  بر خود من  قيحقا  نيا.  کردم  را مالحظه ٣٠  نمره«    

مستور   یزيتا چ ديباش  اتيجزئ  مراقب شما .  شناسم یدميوشا ديبا  که  یطور
  ».نماند

 قوا  کلّ   ۀو فرماند الوزرا سيرئ  
  ٧١٠٣  نمره  
     
   عظمته  داّمت الوزرا سيرئ  یآقا  اعظم  اشرف  حضرت  حضور مبارک ❊   
  خارجه ريوز  یآقا روزيد  همان د،يرسان  عرض به روزيد  را که  یادداشتي«    

  اقبال  هّمت به  انشاءهللا.  رفتيپذ. دادند او  ، به کرده  قرائت  سيشارژدافر انگل  یبرا
مسکو   ميس یب.  است  گذشته  رانيا  از استقالل  ی، خطر بزرگ اشرف  حضرت

  انيآقا. بود  منتشر کرده  یخبر  آن  و مدلول  سيانگل  یادداشتهاي به  راجع  روزيد
و   ميرفت. خواستند  یخصوص   مجلس وزرا را به . افتادند  وجوش جنب وکال باز به

  که  يیبدهند و حرفها  دنباله  مطلب  به خواهند یم  ميديد  و چون  ميداد  الزم  نانياطم
.  ميآمد  رونيب  کرده  کوتاه را  بزنند، مطلب  مضّر است  موضوع   اصل  یبرا
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  چه گريد  ميدان ینم کردند و   اظهار حرارت  یليسر ما خ  از وکال پشت  یبعض
  ».بکنند خواهند یم
   ذکاءالملک 
     

   جواب
   اقباله  دام  هيمال ريوز  ذکاءالملک  یآقا  لاج  مستطاب  جناب  ❊ 
  نموده  مخابره   قشون ّکل  حرب  ارکان ۀليوس به  که  یرياخ  از مفاد تلگراف«    

وکال در نظر دارند،   را که  یاقدامات فوراً   است  الزم.  دميمستحضر گرد د،يبود
  شيو آسا  نظم  اختالل  آنها موجب  اتيعمل  قةيالحق یتا اگر ف ديده  اّطالع  من به

  ».بشود  یريدر جلوگ  یفکر  من  باشد، از طرف  ملکتم  استقالل و   یعموم
 قوا  کلّ   ۀو فرماند  جنگ ريوز 
  ۴٢١٧  نمرة  قوس ١٣ 
   و توابع  تهران   ینظام حکومت  ❊ 
  مالحظه  مجلس  اکراتمذ  انيجر به  را راجع ٢٩٨و  ٢٨  دو طغرا رمز نمرة«    

 ديام  که  است  یعينظر کامالً طب به   نکته  نيا.  شدم  مّطلع  آن  و از مفهوم  کرده
  هيتصف جا نيا  امورات  که  یموقع  نيبود و در ا  خوزستان ۀواقع  به  فقط  نيمخالف
 طور نيهم. نديفزايخود ب  عمل  ، بر شدّت است  ممکن ، دهيردگ  یعصبان آنها   شده
  دارند رشته ديديو اگر د د،ياوريب   عمل به  کامل  مواظبت  باز هم ديا بوده  مراقب  که

  نيّ ، مع است  یمقتض  که  یفيتا تکل ديبده  اّطالع کشند، یم  کيبار  یجا را به
  ». مينما

 قوا  کلّ  ۀو فرماند الوزرا سيرئ  
  ۶٩۴٩  نمرة 
     

 
   عظمته  داّمت  جنگ ريالوزرا و وز  سي، رئ اشرف  حضرت  بندگان  عيمن  مقام  ❊ 
  :دارد یم  محترماً معروض«    

 شنهاديپ  بر حسب ، یعلن  ۀجلس  از ظهر بعد از ختم  ، قبل مجلس  قوس  دهم  ۀجلس
وزرا   یآقا  شد که شنهاديپ  تياقلّ    منعقد، و از طرف  یخصوص  ۀجلس  مدّرس

  دهند که  حيتوض  یخصوص  ۀرا در جلس  ضرهحا  اتيّ و وضع نديايب  مجلس به
  یآقا به ، سيرئ  شد وازطرف  بيوتص شنهاديپ  نيا.نباشد  اّطالع یب   مجلس



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٦٢                                                                             ٩    ا

  

  

  

. حاضر شوند  مجلس وزرا در   تيّ مع عصربه  شد که  داده  اّطالع  ذکاءالملک
  تيفور بود به  تقاضا کرده  هيمال ريوز  ، چون عصر وزرا و وکال حاضر شده

  السلطان سهام  ی، آقا شده  ليتشک  یعلن  ۀشود، جلس  بيتصو   جنگ  وزارت ۀبودج
،  مدّرس ديشد  مخالفت و   بودجه  بياز تصو  و پس  را مفتوح  جلسه ، سيرئ  یجا به

  ادداشتي  که  یموقع  نيچرا در  ا  نمود که  تعّرض  مدّرس. ديگرد  یخصوص  جلسه
 اي  نکرده  مراجعه  مجلس به  ، دولت شده  داده  دولت به هايسيانگل   از طرف  یمصممّ 
اند؟  را رد کرده  ادداشتي چرا   خودسرانه. داد یم  العاطّ   خارجه  ونيسيکم اقّالً به

  ۀعهد به  تيخواهد شد، مسوؤل  دارم  قطع  شود، که جاديا  یميوخ  عواقب  کياگر 
تا  دياستعفا دهد، و با تواند ینم  مجلس  یاستعفا بدهد، ول تواند یم   دولت ؟ ستيک

  دفاع  سردار معّظم و   اءالملک، ذک دولت  از طرف. ستديبا  در مقابل  قدم  نيآخر
  کامل  ینيب شيشد، پ  خوزستان به  راجع  اقدام  داخل  در بدو امر که  دولت  کردند که

  الزم  که  یقدر به  هم  خارجه  با مقامات. شد  در اقدام  داخل   قهيدق  با مطالعات  نموده
  بود که  شده  حاصل   یهمسوءتفا  کياواخر   نيدرا  ی، ول شده  ، مذاکرات است  بوده

قبالً   دولت  چون  یول د،يگرد هايسيانگل  از طرف  ادداشتي منجر به  باالخره
ً بيو تقر  را کرده  سوءتفاهم  رفع ، تيفور بود، به  نموده را   الزمه  یها ینيب شيپ با  ا

،  هم  یطور کلّ  به .  است مسترد شده  ادداشتي ها،يسيانگل  کامل  نانيو اطم  تيرضا
  جهيو نت ، افتيخواهد   خاتمه  بيو ترت  شکل  نيبهتر به  خوزستان  يۀقض  بيعّماًقر
الشعرا  و ملک  ميزع  مجدّداً از طرف. خواهند داد  اّطالع  الوزرا سيرئ  یآقا  را هم

  امر خزعل در بدو   بود که  داده  جواب  عقوبيديس. شد  اعتراض  دهزا یو حائر
  کرد که  حاضر شد و ثابت  مجلس به  اشرف  حضرت. کرد  تلگراف  مجلس به

در . کند  عيمط اي  او را دفع  که  داده ارياخت  دولت به   هم  ، مجلس متمّرد شده  خزعل
  دولت  حواس   که  ميبخواه  حيو توض  ميکن  سؤال  از دولت  که  ستين  الزم  عمل  نيب

  مذاکرات  نياز ا  پس.  خواست  از دولت را  جهيکرد و نت  تأّمل ديبا. بشود  مغشوش
زدوخورد   با او مشغول  عقوبي دي، س کرده  ینيتوه   دولت به  نسبت  هاشم رزايم

و   مدّرس . ردندک  ممانعت  نيري، سا زده  او را کتک  رزاهاشميم  یمقدار  کي. شد
  انيفردا آقا  شدند، بنا شده  خارج  یخصوص  ۀاز جلس  معتّرضانه گريد  یبعض

ً يو مستق  حاضر شده  مجلس   ۀسيرئ  أتياز ظهر در ه  وزرا قبل   با بندگان ما
  ».بکنند  یمذاکرات  تلگراف  ۀليوس به  عظمته  داّمت  اشرف  حضرت

   یمرتض  پيسرت –  و توابع  تهران  ینظام  حکومت 
 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٦٣                                                                             ٩    ا

  

  

  

   خارجه  ندگانينما       
    
 نياز ا  یاعظم بهرام ريخوزستان که خاطرات رضا خان به قلم دب ۀسفر نام در 

  : باشد آمده است یسفر م
تذّکر داد   آمد و در ضمن.  رفتميپذ.  خواست  مالقات  وقت  هم  سيانگل  قونسول    

خواهند   دنيد و به اند، دهياهواز رس به   رهايّ با ط زين رمختاريلرن وز یسرپرس  که
  .آمد

  مسّرت  تيکرد و ابراز نها  مالقات  از من زين  روس  او، قونسول  بعد از رفتن   
  نيا  آنها مرتّباً اوضاع  ميسيو ب ديجرا . بودند  ها طبعاً و قلباً خوشوقت روس. نمود

، از خبر  شوق اي،  اضطرابو با   قرار داده  و مطالعه  دقّت  را تحت  صفحه
 » . کردند یم  استقبال  رانيا  قشون  اتيعمل  تقدّم اي  سيانگل  استيس   شرفتيپ
  از جمله.  دادم  را انجام  بشود، مراسم ديبازد  خارجه  ندگانيبود از نما  الزم  چون    

 ريوز  که  انتظار داشتم. شد  مالقات  هم  لرن   یسرپرس ، سيانگل  قونسول  در منزل
  الاقل ايبدهد،   نشان  یناراض ۀکند و چهر  مذاکره  یو سخت  مختار با شدّت

  نکهيا  بدون  هياّما مشارال. دينما  مبسوطاً مذاکره  خوزستان  یانهايجر  سرگذشت از 
  یمعرف  من خود را به  خانم د،يبنما   اميّ ا  نيا  گزارش به  اشاره اي،  کرده  یاظهار

و   یچا  از صرف  پس. کرد  ابراز مسّرت  صحنه  نيا به  از ورود مننمود، و 
  :ديپرس  دارم  حرکت  اليخ ديد  که  یموقع گاريس  دنيکش و   ینيريش

  »د؟يدار  یالينظر و خ  چه  در مورد خزعل«  
  : گفت  یميو مال  ساده  انيبا ب  سپس  
  استيس  هرگونه  قابل  ، و اگر چه رفته  اشتباه را به  راه  و تمام  کرده  خبط  خزعل«  

او را   صرفنظر کرده  رشياز تقص   که  است  ممکن اي، اّما آ است  و مجازات
  »د؟يببخش

 
 :   ديخوان یم ريمحرمانه  بعنوان اسنادرا در  ز  یها تلگراف

  ١۵  نمره
  ١٩٢٣  لياپر ١۶  موّرخه

 شد  واصل ١٩٢٣  ليآپر ١٧  خيتار در
   تهران  رنل  طرف از
  در اهواز  ليپ  به



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٦٤                                                                             ٩    ا

  

  

  

 
     
   محرمانه  تلگراف 
     
  که  شده  حادث  یو بحران  مشاجره  یاريبخت  نيو خوان  جنگ ريوز  نيمابيف راً ياخ« 

  مشغول  جنگ ريوز. ديگرد  واقع  گذشته   سال  که  است » ليشل»  يۀقض  مبداء آن
  یمزبور در ادا  ليا  نيخوان  که رايز ، یاريبخت به  قواست  و اعزام  هيّ ته

و  الوزرا سيو رئ  ، شاه من. کنند یم  یليم یو ب  تطاعتاس  اظهار عدم  غرامت   مبلغ
  و قشون  یاريبخت  ۀمسلّح  یقوا  تصادف   علّت به  که ، یجدّ  ۀرا از مخاطر  نيخوان

  که  ام کرده  و خاطرنشان  ام ساخته  ظهورخواهد کرد، آگاه  رانيا  دولت
خواهد شد،   نفت معادن  ّجهمتو  را که  یداتيو تهد  خطرات تواند ینم  سيانگل   دولت

  موقع  یو سخت  اوضاع  وخامت به مذکور   طرف  هرسه. بنگرد  يیاعتنا یبا ب
خود را   هنوز اصرار و ابرام  جنگ ريوز کنيدارند، ل  قي، و تصد برخورده

  . است  نگفته   ترک
  يیقوا  ۀکند و مداخل  را حل  هيّ ، قض ام کرده  یمجّهز و مجر  من  که  یوذنف  دوارميام

  .ديننما  جابيرا ا
  تيموقع  البتّه. ندينما  هيخود را تصف  یداخل  اختالفات  که  ام را متقاعد کرده  نيخوان

  ». خواهدگرفت  راستحکامي،بالتأخ یديجد  یفگيطا   حکومت  انتصاب  ۀواسط آنها،به
   در خوزستان ايتانيبر  دولت  یونسولگرق 
  ١٩٢٣  لياپر ١٨  مورخه اهواز 

  .شود یم  ارسال  قونسول محّمره  بينا  اّطالع  جهت سواد
 اهواز  ميمق  خوزستان  قونسول –  ليپ یپ  یج  یئ: امضاء 

 
 
          

   است  یسرّ 
 
  ١٩٢٣ یم ٨  مورخه ٢٧/ ١٢٣  رمز نمره  تلگراف ❊ 

 در اهواز  ليپ  طرف از
  ١٢٣ ۀنمر  در بوشهر تحت  و ناکس ٢٧ ۀنمر  تحت  در تهران  لرن  به



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٦٥                                                                             ٩    ا

  

  

  

     
   محرمانه  یليخ

     
  .دييفرما  مراجعه ١٩٢٣ یم ۴  مورخه ٧٢  ۀنمر  تهران  تلگراف به  خواهشمندم« 

وارد    بهبهان ّ از خط  رانيا  قشون  ، که است  یحاک  واصله  اّطالعات  يۀکل
از   ینفر نظام ۴۵٠  که  دهيرس   راپرت  موثّقه  از منابع.  است  دهيگرد  زستانخو

.  آنها رامهرمز است  يیو مقصد نها  کرده  حرکت  امتداد بهبهان به  قمشه
رامهرمز،  به  قشون  نيا  با اعزام  که  تاس  نيا  جنگ ريمقصود وز  الظاهر، یعل

 ۀادار  سابقاً تحت  رامهرمز که و   ی، جانک لچهارمحا  ليرا از قب  یو بلوک  یاراض
 د،ياند، منتزع نما انداخته  دست  آن به هايارياواخر بخت  نيو در ا  بوده  رانيا  دولت

  .بود خواهد  و اهواز سهل  نفت  نياديم  جانب به  آمدن  شيپ   و سپس
  ۀراسلم به  بدواً نسبت  که رسد، ینظر م به  یو اصل  موارد الزم  نيا در

  اشاره  آن به ١٩٢٢  لياپر ١٨    مورخه ١٠٨  نمرّ   درتلگراف  که  نامه ضمانت
  .اتّخاذ شود  یقطع  ميتصم ديفرمود

خود   یو اراض  منطقه تجاوز به ۀمنزل را به  ليذ  یاز قوا  کيهر  اعزام  خيش
  : ستيخواهد نگر

  . قشون - ١ 
  . سيپل - ٢ 
  . حاکم - ٣ 
  . هيمأمور عدل - ۴ 
  . ميرمستقيغ  یاتهايمال لداريتحص - ۵ 

ابراز ) ۵(و ) ٣(، )٢(  اعزام به  قصد خود را راجع  که  است  یچند  رانيا  دولت
  ليو تأو ريتعب  خيش  مثل ديبا  ما هم ايآ   که  است  نيا  بحث  موضوع.  است  داشته

ً شنمود؟  ديبا  معامله  چه  رانيا  با دولت  ميو اگر بکن ، ميکن   محّمره  خيطبعا
  اگر ما ضمانت رايدارد، ز  ميخود ب  ۀدرحدود منطق  رانيا  حضور قشون از 
  یدائم ديتهد  کي ، خيش  یقوا برا  نيا نخواهد شد،   آنها مداخله  از طرف  که  مييننما

  .خواهد بود
  یهاوارد عقد قرارداد رانيا  با دولت  خيو قلمرو ش  یاراض به  راجع  است  ممکن
  ».برقرار نمود  یحيصح  بيترت   یضاتيتعر  بدون ايشد، و   یآور الزام

     



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٦٦                                                                             ٩    ا

  

  

  

  ١٢٣  نمره  بوشهر تحت  عنوان  به
  ٢٧  نمره  تحت  تهران به سواد

 اهواز  در خوزستان  سيانگل  ۀميفخ  دولت  یقونسولگر  ❊  
  ٨/٢٢ـ S   ۴۶  نمره – ١٩٢٣  یم ١٨  مورخه 

  :گردد یم  ارسال  ليذ  اشخاص  جهت  فوق  اد تلگرافسو  احترام  کمال با
  .بغداد –  در عراق ايتانيبر  یعال سريکم  یمنش - ١ 
  :در ايتانيبر  قونسول  بينا - ٢ 
  . محّمره - 
  . بصره - 
  . یاّطالعات  سيسرو  صاحبمنصب - ٣ 
     
  ١٩٢٣ یم ۴  مورخه ١٢۶/٢٩  رمز نمره  تلگراف ❊  
     

   مانهمحر  یليخ
 اهواز –  ليپ  تانيکاپ  طرف از 
  ١٢۶در بوشهر   و ناکس ٢٩  در تهران  لرن  یپرس سر به 
     
  .ديکن  رجوع  خودتان ٢۵  ۀنمر  تلگراف به  خواهشمندم« 

  ناناتيخواهد بود، و اطم  و فرصت  وقت به  منوط  قشون  وارد نمودن  من ۀديعق  به
و   با اساس د،يا فرموده  اشاره  آن خود به  تلگراف   قسمت  نيدر آخر  که  رجنگيوز

  نيدر ع و   شده  طرح  یخوب  تيدر نها  جنگ ريوز  یها نقشه.  است  قيتصد  قابل
  نيخوان به  کمک  یما برا  ۀدر مداخل  یبخش تيرضا  ۀو بهان  موجب  چيه  حال
و   مزبور مستحقّ   نيانخو  کنم ینم  گمان  من   نيهمچن. دهد ینم  دست به  یاريبخت
 شامديپ   را از اثر سه  یاريبخت  یقوا  امروز من. باشند  محبّت  نياز ا  شيبۀستيشا
  : نميب یم  فيو ضع  شکسته  در هم  ليذ
  .دارند  در تهران  که  یگروهائ  مناسبت آنها به ۀحاضر  تيّ وضع - ١ 
  . است  نموده  غالاش  در چهارمحال  دولت  یقوا  که  مستحکمه  مواقع - ٢ 
  . هيلويو کهک  چهارلنگ ريو تباعدنظر عشا  اختالف - ٣ 

  قبول  قابل  چوجهيرا بپردازند به  مطلوبه  غرامت  نيخوان  که  هم  یصورت در
  یبرا  ّ یحق  قسم  همه  قشون  که رايز  د،ينما  عودت  از چهارمحال  قشون  که  ستين



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٦٧                                                                             ٩    ا

  

  

  

کنند،  اريرا اخت  یکياز دو کار،   یستيبا  ني، خوان پس. دارد  ینواح  نيدر ا  توقّف
  ، قشون اّول  در صورت. ندينما  انيطغ  فاشافاش ايشوند،   ميسلت  رانيا  دولت به  اي
  یتيموقع  نيبدتر از ا  کنم ینم  و گمان خواهد شد   نفت  وارد معادن  عاقبت  رانيا

  علل نظر به  اعتقاد من  به ، یثان  شقّ   یاجرا  در صورت. باشد  یکمپان  یبرا
  که شوند یخود آنها حاضر م االمر عاقبت. ديخواهند گرد  مغلوب  نيخوان   فوق

  یو جدّ   یعلن  ۀمداخل را مجبور به وارد آوردند تا ما   نفت  معادن به  عمده  خسارت
  .ندينما

 زيخ نفت  یاراض به  یخسارات  است  ممکن  یاريبخت  فيطوا  از طرف  فقط  چون
از   دسته  کي،  اغتشاش  ظهور مقدّمات   یدر ابتدا  که  کنم یم شنهاديپ  من د،يوارد آ
 دينما یم   را حفظ  یکمپان  يی، دارا قشون  دسته  نيا. شود  نفت  نياديما وارد م  قشون

  امداد قشون  یبرا  و هم هاياريبخت  مساعدت  یبرا  هم  توان یو حضور آنها را م
  .آورد  حساب به ، نرايا
  ۀميفخ  دولت  از طرف  قرار داد که  یانجيم  ۀقوّ   کي  ۀمنزل به  توان یرا م  عدّه  نيا

  یبرا  اگر بهانه. دينما  انتيص  رانيا   دولت  را در مقابل  محّمره  خيش ايتانيبر
و   یاراض  اشغال  یبرا  رانيا  دولت  انيو سپاه د،ياين  دست به  قشون  اعزام

  انهيدر م  یشورش  یستيما با  وقت آن ندينما  راسخ  ابراز عزم  خيش قلمرو 
  شيپ  نفت  یها لوله  یبرا   یآنها خطرات  انيتا از طغ  ميکن ديتول  خزعل  هواداران

  را باطل  رجنگيوز  ۀدر اهواز، نقش  یقشون  کردن  ادهيبا پ  سپس. بشود  ینيب
  ». مييبجو  سبقت و بر او   نموده

  ٢٩  نمره  تحت  تهران  به
  ١٢۶  نمره  بوشهر تحت به سواد

 در اهواز  خوزستان  یقونسولگر
  ٨/٢٢ - ۵١  نمره – ١٩٢٣ یم ١۴  مورخه

  :شوديم  ليذ  اشخاص  ميتقد  احترام  با کمال  فوق  تلگراف سواد
 بغداد –  در عراق ايتانيبر  یعال سريکم  یمنش - ١ 
  :در  مهيفخ  دولت  قونسول  بينا - ٢ 
  . محّمره - 
  . بصره - 
  . یاّطالعات  سيسرو  صاحبمنصب - ٣ 
   ليپ یپ یج یئ: امضاء 



عا  خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٦٨                                                                             ٩    ا

  

  

  

 اهواز  ميمق  در خوزستان ايتانيبر  ۀميفخ  دولت  قونسول 
       
  هيمشارال شود یم  باعث  که  یموجبات  اهواز در خصوص  قونسول  ادداشتي ❊ 

  .ندرا تقاضا ک  يیقوا  اعزام
     
را   یسيانگل  قشون  کيحضور   که  است  اطيو احت  عقل  کامالً موافق - ١  اتيکل« 

  اسباب  بلکه ، ميندان  و سکون  آرامش  موجب تنها   نه  یاريدر بخت اي  در خوزستان
بتواند  کامالً   باشد که  یقو  یقدر مزبور به  قشون  نکهيمگر ا.  ميبشناس  جييته
  . است  دهيگرد  اعزام  آن  تيتقو  محض  که دينما  نيمرا تأ  یستايس  شرفتيپ
  یابيکام  حصول  یبرا  من  ۀديعق ، به شده  ینيب شيپ)  الف(  در طرح  که  یا قّوه - ٢ 

  چه  سيو انگل  رانيا  نفت  یکمپان  یاعضا و   يیدارا  حفظ ، حهيو در نت  ستين  یکاف
  ، اسلحه هرگاه شود، یم ّسريها بهتر م لوله  خط  یرو  و چه  در سر معادن

  کهيدر صورت.  ميبرسان  خودمان  و دوست  متّفق  ليو قبا رؤسا به  و وجوه  مهّمات و 
جز  رسد، ینظر نم به یا  چاره  چيشود، ه و بالاثر   جهينت یب  یکلّ  به  قهيدو طر  نيا
  آنها در صورت  یجا  به، و  کرده  را خارج  یرنظاميغ  تيو جمع  یاهال  نکهيا

  . ميبگنجان  شده  ینيب شيپ)  الف(  نمره  در طرح  را که  یقشون   لزوم
  یقوا  تهاجم  در مقابل زيخ نفت  یاراض  حفظ  که رود ینم  گمان –  نفت  معادن - ٣ 

  از همه  ونيزيويد  کي  الاقل  نکهيمگر ا شود،  ّسريم  یخوب به  یاريبخت  متخاصم
  ، اعزام است  الزم  هيارتباط  خطوط  یبرا  که  یدستجات  انضمام به  يیاقو  قسم

  را که  یا قهيطر  پس رود، یانتظار نم  در عراق  یا قّوه  نينچ ی هيّ ته  و چون گردد 
  قرار طرح  ني، از ا گذاشت  عمل   مقام به  یستيمذکور شد، با  فوق) ٢(  در قسمت

  نفت  معادن به ديبا  که  یهر خسارت رايشود، ز  گذارده کنار  یستيبا  هم)  ب(  ۀنمر
 رد،يبگ  انجام)  ب(در طرح   صّرحهم  یتمرکز قوا  از آنکه  شود، قبل وارد 
  .ديخواهد گرد  واقع  عهيبالطب

  در قسمت  مذکوره  با اوضاع  شود که  واقع  است  ممکن زين گريد شامديپ  کي - ۴ 
  هفت  یهاياريبخت  است  ممکن  که  است  نيچن   باشد، و آن  و مختلف  نيمبا  فوق) ٣(

خواهد  بر آنها فشار   اصفهان  از طرف  که  رانيا  فشار قشون  درتحت اي،  لنگ
  و طرف  از بهبهان  رانيا  قشون  ، که چهارلنگ رياعش ريتأث  در تحت ايآورد، 
شوند و خود را   داده  خواهد کرد، سوق  کمک و   آنها مساعدت به  یشرق  جنوب

 ديتا شا  ند،ينما  و خسارت  یخراب به ديرا تهد  مؤّسسه  و آن  رسانده  نفت  معادن به
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  .زديرخآنها ب  مساعدت و عمالً به  مداخله نموده  سيانگل  دولت
نباشند،   جنگ ۀو آماد ايّ ابداً مه  که  یکوچک ۀعدّ   کي  اعزام  وقت  نيدر ا    

خود   نکهيبر ا  ، مشروط ساخت خواهد   و برطرف  را مرتفع  مزبوره  داتيتهد
اهواز   قونسول  اّما از طرف. نديمذکور را بنما  ۀعدّ   اعزام  یتقاضا هاياريبخت

  آن  در تهران  سيمختار انگل ريقبالً وز  مگر آنکه شود یتقاضا نم  عدّه   نيا  ارسال
  است  ممکن ايآ  که نديبگو توانند یم   فقط  شانيا  که رايباشد، ز  نموده  بيرا تصو

 ؟ نه ايرا نمود   غائله  ، رفع تهران  یمرکز  بر دولت فشارۀواسط به
  ومرج ، هرج است  الزم  آن به  توّجه  که  یتنها خطر –  نفت  دنيکش  و نقاط  لوله - ۵ 

  :دخواهد بو  الحدوث  ممکن  ليذ  علّت   از سه  یکياز   ومرج هرج  نيا.  است
  . محّمره  خيش  وفات)  الف( 
  . محّمره  خيبر ضدّ ش  و شورش  اميق  کي)  ب( 
  . محّمره  خيش  یو قوا  رانيا  دولت  قشون  ۀو منازع  مناقشه)  ج( 
  : رانم یم  سخن  کاني  کاني،  مذکوره  علل به  راجع  نکيا
 کشند یم  را با تلمبه  نفت  که  ینقاط ها و به لوله به  یکينزد ديتهد  چيه)  الف( 

) ٢(  در قسمت  که  یطور به ديبا  موقع   نيدر ا. نخواهد بود ديتهد  نياز ا کترينزد
افراد   يۀتخل  يّۀباشد قض  شود، و اگر الزم  اقدام  به  شروع  گشت  اشاره  فوق

  .گردد  یعمل  زين
  یتعّصب  ۀجنب  کي ، خيش  کمک به  یسيانگل  قشون  ۀمداخل  خاطر آورد که به ديبا    

  نيمخالف   مقاومت ّحس  شيو افزا  عدّه ريتکث   خواهد افزود و موجب  هيقض به  هم
  .ديخواهدگرد

  .دييفرما  مراجعه  یثان  ۀنمر ۀميضم به  است  یمتمنّ )  ب( 
  ستين  الزم گردد، یم  دهيکش  نفت  که  یو نقاط  نفت  یها لوله  از مخاطرات)  ج( 
  قشون  دخالت  برخالف  یاسي س ّمهم  اريبس  علل. بشود  الوقوع قبل  یريگشيپ

  ، فرع در واقع  یکمپان يیدارا  حفظ ی  خواهد آمد و مسأله  شيپ سيانگل
حاضر  ايتانيبر  دولت  درجه  تا چه  که  است  نيا  خواهد شد و آن  یبزرگتر   يّۀقض

 ، خيش به  نسبت  رانيا  تجاوز دولت   گامو هن  خود برآمده  تعّهدات  ۀاز عهد  است
  .کند  تيو تقو  را حفاظت  هيمشارال

  اتي، اگر مقتض آبادان  یکمپان  يۀتصف  یدستگاهها  انتيص به  اّما راجع –  آبادان - ۶ 
  ».زد  دست شود یم یکيپلت  ۀليو وس   هر عامل به د،ينما  جابيا  فقط  ینظام

   ليپ  یپ یج یئ 
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 اهواز –  در خوزستان ايتانيبر  ۀميفخ  دولت  قونسول  
  ١٩٢٣  جون ١١  ۀموّرخ 
       

 اهواز  ميمق ايتانيبر  یقونسولگر
  ۴/٢٢ـ  ١١۶  نمره

  ١٩٢٣  جون ٢٠  خيتار  به
     

   محرمانه  یليخ
     
 بوشهر  ميمق  ۀميفخ  دولت  محترم  یاسيس سريکم به    ❊  

 
   جنوب  نفت  از معادن  دفاع    
     
  ۀموّرخ  s . o .  ٩١٨   ۀنمر  ۀمراسل  مدلول را به  حضرتت  افتخاراً توّجهات -١«    

  ميمق  سيمختار انگل ريوز  عنوان بغداد به  سريکم  و ملفوفات ١٩٢٣ یم  ماه ٣٠
  .دارد یم  معطوف  رانيا  جنوب  نفت  ، مشعر بر حفاظت معادن تهران

  یتقاضا  در اهواز، بر حسب  کسيبر  تانيکاپ  گروپ  مالقات  در موقع - ٢    
  یگردد قونسولگر  باعث  که  یاتيوضع به   راجع  نمودم  هيّ ته  یراپرت ، هيمشارال

  .دينما  خوزستان به  قشون  اعزام به  راجع  يیاهواز تقاضا
  . دارم یم فايمزبور را ا  سواد راپرت  استحضار خاطر مبارک  محض  نکيا
 ريوز به  که ١٩٢٣ یم ١۵  ۀموّرخ ٢٩ۀنمر  در تلگرام  که  است  راست -٣    

و فوائد   اعمال  از طرق  یا شّمه  ام کرده   مخابره  تهران  ميمق  سيانگل  مختار دولت
،  وقت  ، اّما آن ام داده  شرح  و حوادث  مواقع  یرا در بعض  قشون  اعزام

در  د،ينما  ليگس تواند یم  عراق  حرب  ارکان  هرا ک  يیهوا  یقوا  تيمحدود   من
  معادن  حفظ  یفوراً برا  را که  يیقوا   زانيم  اکنون  است  ممکن.  بودم  نظر نگرفته

، اّما در  باشم  برآورد کرده  خواهد بود کمتر از اندازه  الزم  نفت  یها و لوله
 ١٩٢٠اکتبر ٢٨  ۀمّورخ ٨/١١  ۀنمر  تلگراف را به  یعال جناب  مورد توّجه   نيا

 ١٣  ۀموّرخ ۴٣٨  ۀ، نمر خودتان   از بوشهر، و تلگراف  لسنيسر آرنولد و
  . مينما یم  جلب  مختار تهران ريوز به  خطاب١٩٢٣ یم

  :ديگو یم  لسنيسر آرنولد و  اّول  تلگراف در
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  وپت  یباطر  کيسوار و   مانيرژ  کيو   نظام  ادهيپ گاديبر  کي  نظر من  به« 
  ».خواهد کرد  تيکفا  اغتشاش  مواقع در   خوزستان به  اعزام  یبرا  یکوهستان

در اهواز و   ونيباتال  کي  که ديا کرده  دهياظهار عق  ني، شما چن دّوم  تلگراف در
  خيو مشا هاياريبخت  که  ی، در صورت است   یکاف»  نفتون»  دانيدر م  ونيباتال  کي

ما با   سخت  در مواقع  که  معتقدم  اّما من. ندينما  ما کمک به زين ريعشا
  من  لحاظ  نيا ، به داشت  ميسروکار خواه  مخالف ريعشا  خياز مشا  یمعتنابه   یقوا

  و وجوه  و مهّمات  از اسلحه  یکاف   ۀريذخ  یستيبا  که  هستم  دهيعق  نيطرفدار ا
  عراق  حرب  ارکان  که  یهوائ  اعمال تا به  ميخود بده  موافق  ليقبا  یرؤسا به
  . مينشو  محتاج ، ميمّطلع زين  آن  تيما بگذارد و از محدود ارياخت به  تواند یم
  که ديآ ینظر م به  یاتيح  بلکه  الزم  جهيباشد، در نت  حيصح  من  ۀاگر ادلّ  - ۴    

  رهيخذ  در بصره  مهمـّات  یمتناسب و مقدار   تفنگ  ١٠٠٠٠  یال ۵٠٠٠معادل 
   خيش ارياخت به  ظهور حوادث مهّمه  تا در موقع ، ميينما

  ». حاضراست  تفنگ ۵٠٠٠  اکنون  نظر من به. شود  گذارده  محّمره
 شما  عيمط اريبس  افتخار مالزم  با کمال     
   ليپ  یپ یج یئ    
 اهواز  ميمق  در خوزستان ايتانيبر  دولت  قونسول   

  : ارادت  عرض با  فوق ۀمراسل سواد
  )بغداد(  عراق  یعال سريکم  حضرت اجل به - ١ 
  .گردد یم  ميتقد  در تهران  سيانگل  ۀميفخ  یلچيمختار و ا ريوز به - ٢ 
   خزعل خيش به  سيمختار انگل ريوز  یتلگراف  اميپ
   

 
   محرمانه  یليخ

  
  ١٩٢٢  یجوال ٢٣  ۀموّرخ ١٣٠١  ۀرمز نمر  تلگراف   

 اهواز –  سيوال  عنوان ترور از بوشهر به  از طرف    ❊  
     
  ۀمختار، موّرخ ريوز  یاالمر تلگراف حسب ١٢٩٠  ۀنمر  تلگراف بيدر تعق«    

  :ديينما  ابالغ  محّمره  خيش را به  ليذ  ۀمحرمان   غاميپ  یفور  یليخ ١٩٢٢ یجوال ٢٢
مستفاد   ليذ  غامياز پ  حضرت  آن  یو سالمت  شرافت به  جانب  نيا  یدائم  ليم«    
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  را از اصفهان  رانيا  قشون  شدن  ليگس  تألّم و   تعّجب  تيبا نها  شيپ  یچند.گردد یم
آنها    ۀ، عد از قرار راپرت.  کردم  استماع  خوزستان  عزم به  یاريبخت  قيازطر

  که دهد یم  نانياطم  تاکنون الوزرا سيرئ. باشند یم  چند توپ  یپانصد نفرو دارا
  اعتراضات الوزرا سيو رئ  جنگ ريوز بدواً به .  شده  اعزام  ینفر نظام ٢٠٠  فقط
  خطرناک   بلکه  رالزميغ  خوزستان به  قشون  ، ارسال اظهار داشتم  نموده  یجدّ 

  یاطفا  جهت به  و قشون  کمفرماستح  درخوزستان  کامل  تيامن  که  خاّصه.  است
  نيسارق  دستجات  یو سرکوب  و لرستان  النيو گ  جانيآذربا   رجوم وهرج  اغتشاش

  رانيا  دولت جهينت در  باشد، یتر م اند واجب را گرفته  یتجارت  یسر راهها  که
 الوزرا سيرئ. آورد  عمل به  ممانعت  قشون  شرفتياز پ  نمود که  اظهار موافقت

  من  ی، ول بکنم  یدنظريد تجدخو. …در  که  و خواست  مالقات شخصاً مرا  روزيد
  قشون  اعزام  که  ميمستحضر بود   ، چنانچه داشت  انيب  هيمشارال.  دميورز  استنکاف

دارد،   اشکال  آن  رجعت  فعالً هم.  مينمود ینم  اقدام شود، یشما م  اعتراض  موجب
.  اهد گشتخو ديتول  یمشکالت  و در مجلس شود یم  کاسته  دولت  اتيّ ثيح  که  رايز

  مرا درک  اتينظر د،يکرد یم   مشورت  بامن  نخست  هرگاه  دادم  پاسخ  من
ً يتقر. دينمود یم ً به  اتينظر  قبل  دو ماه با .  بودم  گفته  سردار سپه خود را وضوحا

، و  متنفرم  و از آن  کامالً مخالف  نقشه  نيبا ا  من  که  کردم  اضافه  مورد هم   نيدر ا
  فقط  برقرار بوده  در آن  تيو امن  انتظام   که  یتيدر وال ديجد یقوا  دخول  ترسم یم

. بماند   متروک  نقشه  نيا  که لميشود، و ما  ومشکالت  و موجد اغتشاشات  مورث
ً به  رجنگيووز  خودشان  گفتندکه  اشرف  حضرت   یبعالجنا حاضرند رسما

  یخدمت و نگاهبان محض   فقط  جاتدست   نيا  بدهند که  نانياطم)  سرداراقدس(
نخواهند  شما   شما و منطقه  یدرکارها  اند، وابداًمداخله شده  شوشتراعزام  حکومت

خواهند کرد، و   یتلگراف  یعال  جناب به  هم هيمشارال  نهيزم  نيدر هم ايگو. نمود
 ديخواه  بباشد جوا  خودتان  مصالح  مطابق  که   ینحو به  ههبالشب زين  یعال جناب

  .داد
  نيو در ا  کرده  کامالً مذاکره  و سردار جنگ  السلطنه و صمصام  من  باب  نيا در

تا بداند  د،يفشار وارد آور  رانيا  دولت به ديبا   شانيشما و ا  که  ميا کرده  اتّفاق  نکته
، و  است   هودهيو ب  الزم ريغ  محل  اوضاع  و از لحاظ  خطرناک  قشون  اعزام  که

  را ترک  ميتصم  نيا  رانيا  دولت  کار برد که به  یستيرا با  ممکنه  ليوسا  تمام
و کامالً   ام کرده  من  را که  یاقدامات ۀالذکر دنبال سابق   نيو شما و خوان د،يبگو

  قشون ، هيّ قهر  ۀقوّ  به  توانند یم  نيخوان. ديبشو  آن  ی، مجر گرفته  شماست  منافع به
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نخواهد   یلزوم  اقدام  نيا  ميکار بکن  ما و شما و آنها باالتّفاقشوند، اّما اگر  را مانع
 )١( . داشت

    
 در بغداد رانيکنسول ا هشدار

 
که امروز به وزارت امور خارجه فرستاد، بنابر  یليالدوله در تحل منتخب

 سهاينوشت که انگل» اعالم یعلما«به دست آمده از طرف  یاطالعات پنهان
 یکه تمام نيخوزستان را به اسم ا«خزعل هستند تا  خيبا ش یمانيرصدد عقد پد

 حکومترا هم ملحق کرده،  تيو کو یمجز رانيآن عرب اند از ا یاهال
 لسنيکلنل و سها،ياز طرف انگل. ندينما سيخود تأس تيدر تحت حما یمخصوص

ن که دمحم خا رزايخزعل، م خيکوکس و از طرف ش یمعدن نفت و سرپرس سيرئ
در بوشهر بوده و در عراق عرب از  سيانگل یقونسولگر یميقد یاز اجزا

بندگان  دموکب مسعو يیفرما فيبوده و در سفر اول تشر یاسيرده س یاجزا
ارواحنا فداه به عراق عرب حاکم کربال بوده و اآلن  یونياقدس هما حضرتياعل

منتخب الدوله با » .دشده ان نيياست، به وکالت تع رانياداره نفت ا نياز مأمور
 یخزعل و به نفع دولت مرکز هيکه در خوزستان عل یفيافراد و طوا یبرشمار

موقع از طرف دولت اقدامات  نيدر ا هچنانچ«: آماده اقدام هستند، نوشت رانيا
 رانيو کوکس از ا لسنيو سيبه دسا] خوزستان[عربستان  بينشود عنقر یمهم
و از  ديبه پشتکوه و کردستان خواهد رس و پس از آن نوبت ديخواهد گرد یمجز
 سهايانگل] آبادان[دهند در عبادان  یاطالع م یکه روزنامه جات محل یقرار

 » .استحضار خاطر مبارک عرض نمود یبرا. زندير یم یديطرح شهر جد
وزارت  یبرا رانيا یاسيمأمور س گريرا احتشام حضور د یگزارش نيچن مشابه

 Times ofخبر روزنامه  نياشاره به ا او با. امور خارجه فرستاد
Mesopotamia و  لسپويم( يیکايچاپ بصره، درباره استخدام مستشاران امر

 بيمانند شوستر گول و فر أتيه نيا دوارميام«که نوشته ) همراهش أتيه
» زدوخورد را نگذارد یتهران را نخورده با سفارتها بنا یاسيدستجات س یعضب

 رزايو در ادامه از م. شد یمطالب نيبا چاپ چن یرانيخواستار برخورد مقامات ا
کرد که مطبوعات وابسته  اديخزعل  خيش ندهيدمحم خان معروف به خان بهادر نما

 یدرباره حدود مرز صرهفرد با حکومت ب نيعراق نوشته بودند ا سيبه انگل
خزعل را  خيش ندهيدمحم خان نما رزاياحتشام حضور، م. وارد مذاکره شده است
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 ذاياز پرتو ا«نامد که  یپرست م یسيانگل یو باالتر از آن شخص ليانگلوف کي
بدبخت را  انيرانيو دچار کردن ا سيدر عراق به جهت نفوذ انگل نيمسلم تيو اذ

به لقب خان  انيتحمل با شرکت شورش رقابليغ گفتهن یجزا هيدر کربال به تأد
نفر  کيخزعل عوض  خيمناسبت است ش یدرجه ب تيملقب شده، ن ها یبهادر

 گريد یکي یو» .نفت است مأمور کرده یمستخدم دولت او را که مستخدم کمپان
را تعرفه مخابرات  رانيخوزستان از ا يیخزعل به جدا خيش ليتما یاز نشانه ها

داخله  نهيخرمشهر و عراق به اندازه هز نيآن ب نهيکه هز نستدا یتلگراف
 ) ٢.(شود یمحسوب م

 
 سيکنسول انگل خزعل از خيش سپاس

 
از دو فقره  سيکنسول انگل سيوال تانيبه کاپ یخزعل امروز در نامه ا خيش

کنسول  کيپاتر تزيدر تهران و ف سيمختار انگل ريلورن وز یتلگرام سرپرس
دوستدار دارند و در امورات  نيتوجه و مرحمت در حق ا«در اهواز که  سيانگل

خود را  خداوند،و پس از تفضالت تشکر کرد  »نديفرما یدوستدار غفلت نم نيا
مستظهر  »یعظم یايتانيشوکت بر یدولت قو یايبه التفات و توجهات اول«

 يیمربوط به هشدار ها یخزعل به احتمال قو خيسپاس خاضعانه ش. دانست
به  ینظام ینسبت به اعزام قوا رانيبه دولت ا سيانگل ندگانياست که نما

 یموضوع با عوامل داخل نيعل از اخوزستان دادند و ضمن باخبر کردن خز
  )٣(خود آنها را قلع وقمع کردند 

 
 
 

 رانيا یکپارچگي حيترج
عوامل  نيب تيلورن امروز به کرزن فرستاد در حما یکه سر پرس یتلگرام در

همواره به خاطر داشت که تهران  ديکنم با یفکر م«و رضا خان نوشت  یمحل
 یب تيمنظور لورن آن بود که حما» .است رانيروابط ما با ا يین ها اريمع

 یشتريت بياولو ديخزعل نبا خيهمچون ش یچون وچرا و مطلق از عوامل محل
گذرد داشته  یم رانيبا آن چه که در مرکز ا سهيدر مقا سينسبت به منافع انگل

و درازمدت  یکل و از لحاظ منافع کل کيبه عنوان  رانيا... یکپارچگي«. باشد
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 یازسرسپردگان خاص مام کيهر یم ترازقدرت محلبه مراتب مه ايتانيبر
 » .باشد

 سيمختار انگل ريوز هينظر نيا. ٦٠، ص ... یخزعل و پادشاه خيش ن،يلور( 
در ادامه  سيانگل یزمان دولت استعمار نيدهد که حد اقل تا ا ینشان م رانيدر ا

امل از عو تيحما(بالفعل  یکي نه،يبه دو گز رانيخود بر ا یاسيس طرهيس وهيش
بالقوه  یگريو د) سرسپردگان نيبا ا سيانگل یاستهايس شبرديو وابسته و پ یمحل

قدرت  کي جاديو ا یمحل یقدرتها دنياز اقدامات رضا خان در برچ تيحما(
در واقع . دوم به بار نشست شهياند تيکه در نها دند؛يشياند یم) وابسته یمرکز

 نهياز دو گز یکيبه  دنيدر رس سي، انگل١٢٩٩ یتوان گفت پس از کودتا یم
 یکه م یارتش نيکرد و با مشاهده تکو شهيصبر و انتظار را پ استيشده، س ادي

 نهيبه زانو درآورد، به گز یگريپس از د یکيوابسته را  یمحل یتوانست قدرتها
 )FO E 10179 /45 /34 . ) (4 -.داد یدوم رأ

   
 

  :و مآخذ حاتيتوض 
 
  -١٣٠٣ - یاشاه به خامه فرج هللا بهرامسخنان رض» خوزستان ۀسفرنام« - ١

  نياز تالش آنال
موسسه : نشر  -جلد دوم  »رانيمعاصر ا خيروزشمار تار«   یحسن فراهان - ٢

 ٢٨٩ص - ١٣٨٨  ،یاسيس یمطالعات و پژوهشها
 ٢٨٩ص  -  نيشيپ – ٣
    ٣٣٦ص    - نيشيپ  - ٤
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 جمال صفری
  

  
  
  

  

ت، ان « و تان  دو ه  س وز   ا دی   ان،   ب س   گ تار ا ورن وز  ی 
ت دود دا ی دارد،  گ مایالت ضد ا گ  کاالت و دار «. ن را  رضا خان وز  م ا ه عی ر

کات  س و  م دسا ن عی ر وری و  دان  ساد کار ف و  ی و  ا  م یک  ده و عی ر د ع  وا
س آن را   گ ی ا ظا شاران  ود،  ی  ی دی  و  د   اوضاع   ی یا ق  و وری  مال  ا ی،  یا

د ی  م  ورن با اشاره  » .ھده  ن ارش  د با ا د  وا ق  و رل  ١٨ن  رضا خان  ده  ماه آ
ود رد ا ت  ور را  د ی   :در

ان را « ع ا ھات و یاری  ق رضا خان از  و ا  م ز یاور ساب  دی   ت را  و کان  د ان ا ما با
وم ود را  ت  یا ه و  نا از  یار  یان  وری  ما سا د آن  وا ون  یان د م از  ده  وار  ا  آن ا

بات . د س دوام و  قاد ما شا ی    ی   در  ت  ن با یک حو و کار دا ن    

ت ب  ا نا د، د با ی  ھات  ع  د و از  ه با ما از رضا».وی دا د   خان ورن یادآور 
د، اما  د  وا ت  تان  گ وذ ا ت  واف  یان  س را  گ ت  ی  «و ور ع   ان و

د د  وا د  زودی عادی  ما ی  در با بات و  نان با  ی  ت  ن » .حو م د   د  ورن بار دی تأ

ما  ت  ی ا گ ی ضد ا زه  ن د رضا خان دارای  ت   ر ه با   «ا دار  ی را   ت کار 
ده  عا ه  نا ت   ی ا مان کار  ت  جام دادن آن ا صدد ا ز  ا  ع   نا ل و  ن وسا دا

د ١٩١٩ د ی  ذار  ی وا گ شاران ا ھده   ، ی آ ا  د و   ی ر و  ان   تان و ا گ  ».ا

ن [ ارداد  ورن  ت١٩١٩ور  س  ا گ دو با ا وق ا   ].و

ل از     ان«  عا ا خ  ر مار  د  - روز   »۶٠٧- ۶٠٨ص  دوم،ج
        

  
  
  
  

 فاطمی –نتشارات مصدق ا




