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وف « ول  بازی  دوره  ی  ود  ل از  د  رضا خان  ی دا ت «ه 

ت دا تاره  مان یک  ود » آ ء  ری  ی   و جاری  ی   ا یک خا  
ج   گ A ی  و  ت   یی از  ور ا د  وش دوره  ون  ای صا ت، و ما زل دا

ون  ول صا ۀ  طا ای  عد  د روز  ود و  ه داده  ون  د  صا خا رضا خان 
وش  ون  ن رضا خان و صا ت  ھای ز د و  ی  اع   د و کار   ه  رد و ا

ور  ن   روزی 
فا  قاء یا ا ی ار قام وز  ه رضا خان   س ازآن ود و  ی                 دل 
ً

                                                                
ار  واب  وال و  ورد  وش  ون  ود و صا ی  صادف  وا و  ور  وش  ون  با صا

رد   ».ی 
ت « دران و دوران س ف ماز ن  و ی از  ت وزرا رضا خان  دوران ریا

گان رف  ف  وع   ی  دت  ت و نان با  ور قاط  یالن وسا  و 
ود دم  ی  دازی   ت  ور. امالک و د ه  بارا  از ١٣٢٠وری ان خارج          ً     ا

جس رضا شاه دارای  ی  ۀ ر ج مان  دۀ   ما دی  د ا ؤ ۀ  ق  د  ر  ۴۴د ار 
ت وده  وک  ه و ب ز  و غ . آبادی  ب تان  ۵٨عالوه  گ ھای  بان ره  ون  ی

ی  ساب ر ورت  ق  م  بانک می  ت و ه  ۶٨رده  رده  دا ومان  ون  ی
ت ده  دش  ز   .  

ت  ف  د رضا شاه   ه  ه  ود١۶وری ده  د ھان  دان  و ت یی از    .سال س
ت   وده  ان  ا م  ل داران  رن کارخا و ر ت  رضا شاه  ذا د  با ه 

د  ر،  وس، را چا چ  ی  ل  بارک آباد و  ی  عی و ویال ل آ د  ران، ما
ی عی آباد ر با وس و  ی چا با ی  ره و کارخا  ان و ی  ی( دو و ) شا

ت  جکارخا  وده  م  ره  گ و  ه و کارخا  ی و   ز . ک  ی   و ا غارت 
م  ساب آور ان را  ل ودی وردی و  ز   

دار  ی و  و ه ما س بال ا ّ                                         ا ا                                   
ت  ه  دو ف ان  ت  سام آوری  وت  ود    ی  وم    ».                                      ّ             ع

ان« ن می «   ت سا  خ  م  »  ر د    » ١- ٢ص  ، ج
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  پيشگفتار
 

يعنی دردوره سربازی بقول معروف  همه می دانند که رضا خان قبل از کودتا«
زء بود، در يک خانۀ حتی در موقعی که افسری ج» هفت آسمان يک ستاره نداشت«

  ».محقراستيجاری در يکی از کوچه های سنگلج منزل داشت
) ١٣٢٠درشهريور( طبق گفتۀ مؤيد احمدی نمايندۀ کرمان درجلسۀ رسمی مجلس«

بعالوه . هزار پارچه آبادی از قريه وقصبه و بلوک بوده است ۴۴رضاشاه دارای 
و در بانک ملی هم طبق ميليون ليره دربانکهای انگلستان سپرده است  ۵٨مبلغ 

 .ميليون تومان سپرده داشته که به فرزندش بخشيده است ۶٨صورت حساب رسمی 
سال سلطنت يکی از ثروتمندان جهان ١۶بطوريکه گفته اند رضا شاه  ظرف مدت 

 ».گرديده بود
  

  »  ١-  ٢جلد ششم   صص »  تاريخ بيست ساله ايران« حسين مکی «  
 

ری به دوران حکومت ملی دکتر مصدق که او و يارانش پيشگفتار را با اشاره مختص
مصدق، « زيرا متن کتاب جلد نوزدهم . چگونه زندگی می کردند آغاز می کنم

استکه در بارۀ فساد عصر پهلوی » نهضت ملی و رويدادهای تاريخ معاصر ايران
به همت (جا دارد که بخشی از گفت وگويی ازنشريه ايران فردا را که . اول است

ُ                يد ه دی صابر، شماره شه با آقای نصرت هللا خازنی رئيس ) ١٣٧٨ارديبهشت  – ٥٣   
حکومت ملی آقای دکترمصدق انجام داده است در اينجا می  دفتر نخست وزيری

  :.آورم
  
  منابع مالی دفتر کار نخست وزيری از کجا تأمين می شد؟*  

ار دولت خرج بيست و هشت ماه تمام يک لایر از اعتب. از دارائی شخصی مصدق* 
سرباز و   ٥٠خرج نهار و شام و صبحانه . نشد، همه خرجها شخصا پرداخت می شد

درجه دار که آنجا بودند را خود آقای مصدق می داد و همچنين  عيدی ها و هزينه ها 
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اگر فالن مهندس در موقع خلع يد فداکاری کرده بود، يک دفعه ده " مثال. و پاداشها را
يک . حسا سيتهای مالی مصدق  نظير نداشت. پاداش می دادهزار تومان از خودش 

سال سال پيش او بود، برحسب تصادف  ٤٦بار پيشکارش که شرافتيان نام داشت و 
مصدق . با سايرکارمندان بانک ونخست وزيری سوار ماشين نخست وزيری شده بود
ارماشين چنان توپ و تشری به او زد که به چه مناسبت توکه کارمند دولت نيستی سو

حتی من گفتم آقا سر راه منتظرماشين . تا اين اندازه سخت گيربود. دولتی شده ای؟
بوده است، وقتی اينها رد می شده اند، ديده اند شرافتيان هم ايستاده، گفتند شما هم باال 

حتی خود مصدق يک دفعه ماشين نخست وزيری را سوار . بيا وسوارش کرده اند
  .وت سبز رنگ داشت که ازآن  استفاده ميکردآقای مصدق يک پليم. نشد
  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 . کس حق ندارد چک مرا برگرداند
من خرج ندارم، حتی احتياج . پول تبديل نفرمائيداين چيزها را به . 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 . آقای شرفتيان بگوئيد که اين چکی را که به من داده، پس بگيرد

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

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 . رفتند به عهده خودش بود
  .شصد هزار تومان خرج کردميليون و ش 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 )خانم شمس فرکه هنوزهم زنده است(بدهکار بود، 
مرداد شد  ٢٨ اين بود که وقتی کودتای. بدهکار بود که وکالت نمی کرد اما وکيل بود

مثال . پارک را هم که فروختند به  قرضهايش دادند. هيچ نداشت" دکترمصدق حقيقتا
نوشتی، نوشته اش می بريد و کاغذ سفيد را دست من می داد و  می نامه اگر جنابعالی
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. قضيه ای يادم آمد. می گفت مبادا نفله بشود، مال دولت است و اين ارزدولتی است
دکتر غالمحسين . روز جمعه هم بود" اتفا قا. د  و مريض شديک روز ايشان تب کر

من دنبال . يک پزشک ارمنی بود که خيلی آدم شريفی بود. خان هم به  شمال رفته بود
پزشک گفت آقای خازنی آقای دکتر چيزيشان نيست، . وی فرستادم که بيايد معاينه کند

ق گرم است، حتی مدتی که اتا. گرما زده شده اند، چون سقف خانه اش شيروانی است
اگر يک . اين فقط گرما زدگی است. گرما مرا اذيت کرد معاينه اش بودم مشغول 

ارباب . کولر گازی توی اتاقشان بگذاريد حالشان خوب می شود و بلند می شوند
زندگی مصدق . من خودم در اندرونی کولرگازی نداشتم. رجوع هم راحت هستند

زل ما هم کولرنداشتند که ازآنها قرض کنم وبه منزل آقای درمن. فوق العاده ساده بود
يکی کارير و يکی  ;در تهران کولرگازی دو نمايندگی داشت. دکترمصدق بياورم

گفتند در گمرگ . کسی را فرستادم که يک کولر از آنها بخرد. وستينگهاوس
تم من گف. خرمشهراست تا ترخيص کنيم و به تهران بياوريم يک هفته طول می کشد

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

برای . کار نکرده است" اتاق من در شمس العماره يک کولر گازی دارد که اساسا
چون ازخشت ساخته . ت، زمستان هم گرماينکه  شمس العماره  تابستانها خنک اس

گفتم  مستلزم . شده و اين کولر را من می دهم باز کنند و بياورند و اينجا بگذارند
خرابی نيست ؟ گفت نه، قابی درست کرده اند و گذاشته اند و در می آوريم، کاری 

چون مصدق يک دفعه فرموده بود که حتی يک چوب کبريت از مال دولت . ندارد 
د توی خانه من باشد و اين اولتيماتوم را از همان روزهای اول به من و به همه و نباي

من به مش مهدی گفتم کولر را آوردم، اگر آقا . حتی به پيشخدمت خودش داده بود
. و راستی هم نمی دانست از کجا آوردند. پرسيد از کجا آوردند بگو من خبر ندارم
جواب . از کجا آورديد؟ می گفتم دکتر گفتهمصدق هی از من پرسيد که اين کولر را 

باالخره آنقدر مرا سئوال پيچ کرد که گفتم آقا من به نمايندگی . درستی نمی دادم 
وستينگهاوس و کارير برای خريد کولر فرستاده ام اما تحويل آن يک هفته  طول می 

که آمد يک  اين کولر را از کسی امانت گرفته ام، يک هفته آنرا بگذاريد، کولر. کشد 
دانه می خريم و سرجايش می گذاريم و اين را به صاحبش می دهيم، باالخره مرا 
وادار کرد تا ناچاربگويم  بابا اين کولردر اتاق آقای مهندس جهانگير حق شناس بوده 
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فهميد که من دنبال کولر می گردم گفت در اتاق من يک کولر است هيچ به . است
. من قبول کردم و آن را آورديم. زی آن را امانت ببريدبرای چند رو. دردم نمی خورد

باالخره گفت آقای خازنی من از شما استدعا می کنم همين . طبق دستور هم گذاشته ايم
گفتم آقای دکتر نبض تان راگرفته ، . االن کولر را بردارند و ببرند سرجايش بگذارند

گفتم آخر هر چيزی . استگفت من حالم خوب . گرمازده هستيد" احتماال. تب داريد
اندازه ای دارد، تا اين مقدار حساسيت؟ اگر کولر وزارت راه پنج روز تو خانه شما 

زنگ زد به مش مهدی آمد و به او . کار کند دنيا بهم می خورد؟ گفت نه، اصرار مکن
هوای " وان تيالتور"گفتم . روشن کنند) پنکه" (وان تيالتور" گفت به اندرون بگوييد 

 ٤،  ٣ا ، هی می چرخاند، به چه درد می خورد؟ خواهش و استدعا می کنم، گرم ر
گفت . می خواهيد سفارش کنم کولر را با هواپيما بفرستند.  روز به من مهلت بدهيد

آقا آنقدر به من اصرارکرد که کولری که . من استدعا وخواهش می کنم کولر را ببريد
تا اين اندازه . و به وزارت راه فرستاديميک ساعت کارکرده بود، دو باره در آورديم 

  .افراطی بود
ما از اعتبار دولت يک شاهی استفاده نکرديم، چه در دفتر نخست وزير و چه در 

نخست وزير برای تشريفات می . 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 اعتبار اختصاصی که در اختيار نخست وزيری بود ، در آن 
  .ديناری  خرج نشد

  پايان سال مالی  سرنوشت حساب  اعتبار محرمانه چه شد؟* 
  .به خزانه بر می گرداندند* 
  شما برای اداره  دفتر تنخواهی دراختيارداشتيد؟* 
ک پيشکاری داشت به نام شرافتيان که درآمد مصدق ي. تنخواه در دست من نبود* 

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

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

تومان  ١٥٠٠ن نمی ارزيد ؟ فرشهای خيلی معمولی داشت که در آن تاريخ حدود توما
نمی ارزيد، فرشی هم در اتاق هيئت دولت بود که اتاق پذيرايی آقای دکتر مصدق هم 
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حتی اتاق ملک اسماعيلی که معاون پارلمانی بود فرش . بود که خيلی معمولی بود
ً         زندگی او واقعا  ساده بود. نداشت او عبارت بود از چوبهای معمولی که مبلهای .               

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

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

» سلسله جليله روحانيت شيعه« در استبداد ديرپا ايران فساد،غارت وجنايت نظام  
  .است  سابقه   بی    ها در تاريخ معاصرايران   شاخص   برخی  در

گر و ويرانگر بدون شک شخص خمينی نظريه پرداز و پايه گذارنظام فاسد، غارت
بنام به اصطالح  مصادره انقالبی (و  روند فساد، جنايت، غارت**  واليت فقيه است

برپشت بام مدرسه ١٣۵٧و خيانت از همان روزهای نخستين پيروزی انقالب ) 
هللا خمينی، رهبر جمهوری اسالمی آغاز شد و سرانجام  رفاه، محل استقرار آيت

بعد که به اشتباه خود آگاه شد « منتظری  درمجلس خبرگان اول به رياست آقای
برعليه استبداد برای حقوق مردم مبارزه کرد و او را از قائم مقامی رهبری خلع 

و با دستياری بهشتی و حسن آيت و قريب به اکثريت روحانيون مجتهد ) کردند
درمجلس برضد اصول و خواسته های انقالب و حقوق ملت با فريب دادن ملت و 

  . واليت فقيه دست به کودتای ننگين زدند تحميل اصل
ومراجع ريز و درشت دولتی ... بهشتی ها، هاشمی رفسنجانی ها، علی خامنه ای ها و

ّ    ودستياران مک ال و به بيان . آمران وعامالن ويرانگراين نظريه درجامعۀ ملی شدند...           
ه ديگر، حکمت عملی اين روحانيون خونريز و جانی که نقش اساسی درستون پاي

داشتند، بازتاب حکمت نظری اسالم » واليت مطلقه فقيه « های نظام جبار و مستبد
فقاهتی بنيادها و حوزه های دينی وآموخته ها وخلقيات آنها براساس قدرت، زورو 

بطورکلی بنيادهای دينی درتمامی قرون و اعصار و از باستان تاکنون . تزويراست
بداد درجامعه و موانع رشد و آزادی مردم يکی از اصلی ترين بنيادهای ديرپای است

اينها بنا بعادت ديرينه خود با انواع روايت ها وحديث های ازخودساخته، . بوده اند
واموال ودارائيهای مردم را بدون !! حرام را حالل کرده و حالل را حرام جلوه دادند

ِ  ِ نظارت دولت وحکومتهای وقت وغير مردمی و مستبد يا شراکت با آنها ه ب   ه کرده و                                                              
  ..... مالخورش کرده و می کنند 
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غارت و ويرانگری نظام واليی يک عمل خاص « ا ز اينرو، از منظر دمحم جعفری؛   
در يک زمان و مکان نيست بلکه يک فرآيند است که  پيوستگی دارد و همچنان 
 بشدت ادامه دارد و مجموعه زندگی ايرانيان را در  داخل و حتی خارج از ايران، تا

  .آنجا که در دسترسش باشد، در بر می گيرد
آنچه در ايران از فساد، جنايات و غارتگری اتفاق افتاده و می افتد بدون استثنا 
ريشه در رهبری و تعليمات خمينی دارد و خامنه ای مو به مو آموزه های او را به 

يت هر آدم بی غرض و منصفی که به وضع. عمل در آورده و آنرا تکميل کرده است
امروز ايران بنگرد به عمق فاجعه غارتگری که در ايران در دوران حکومت 
جمهوری واليت مطلقه رخ داده و همچنان ادامه دارد به سادگی قابل درک است که 

اينان تا به . ماند گيری به شرايط و در شرايط جنگی می غنيمت- و- وضعيت غارتگری
مهاجمان به ايران و ايرانی تلقی  امروز چنان عمل کرده اند که گويی خود را جزو

آنهائی که آنچه از جنايت، فساد و غارتگری  . کرده و ايران را هم سرزمين فتح شده
در ايران اتفاق افتاده است را به حساب خامنه ای واريز می کنند، يا از امور واقع 

نمی بی اطالع اند و يا اينکه منافع خاصی دارند که به آنها جرأت گفتن حقايق را 
  . دهد

آقای خمينی نه تنها ايران را کشور فتح شده و آنچه به دست آمده را غنائم می 
خواند، و در خوردن و بردن دست اعوان و انصار خود را بر جان و مال و ناموس 

به هيچ دين و قرار و  موافق نظر و عمل آقای خمينیمردم باز می گذارد، بلکه 
واليت مطلقه فقيه اعتقاد ندارد و به هيچ  قاعده ای جز تصاحب مطلق قدرت بنام

و اگر هم گاهی در اثر اجبار و ترس از خشم مردم از . قول و قراری پايبند نيست
قول و قرار و قانون صحبت می کند، برای تحميق و اغفال توده مردم و خريدن 

يکی از مهمترين ارزشهای دين و حفظ و صيانت از آن، وفای به عهد .  زمان است
آيا وی به يکی از وعده و قول و قراری که در پاريس به ملت ايران در برابر  است

شود گفت که بعد از به قدرت  انظار جهانيان داد، عمل کرد؟ به ضررس قاطع می
ملت که برای رسيدن به آزادی، استقالل، عدالت : رسيدن عکس تمام آن را انجام داد

رسی رهبری نشاندند و وی در و حقوق خويش به قيام برخاسته و وی را بر ک
کسوت يک روحانی و عارف و مرجع تقليد انواع و اقسام حقوق و آزادی را در 

وقتی مردم . انظار جهانيان به ملت ايران وعده داد که به بيان پاريس مشهور شد



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥                                                                ١٩        دق ، 

  

  

انقالب را به پيروزی رساندند و وی پايش به ايران رسيد، غير مستقيم  به نحوی 
فوری متوجه نشوند، و بر عکس فکر کنند، که همه اينها به  که ملت بپا خاسته

خاطر خدمت و رسيدن به آزادی و حقوق از دست رفته خويش است ايران را 
وی در . کشوری فتح شده به دست خود و آنچه را که به دست آمده را غنائم خواند

اموال تمام « : می گويد ٩/١٢/۵٧در تاريخ فرمانی به شورای انقالب منصوب خود 
منقول و غير منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطين به اين سلسله را که 
در طول مدت سلسله غير قانونی، از بيت المال اختالس نموده اند، به نفع مستمندان و 
کارگران و کارمندان ضعيف مصادره و منقوالت آن سپرده در بانک ها به اسم 

شود  و غير منقول از قبيل مستقالت و اراضی، ثبت و شورای انقالب يا اسم اينجانب 
ضبط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد و در ايجاد مسکن و کار و 
غير ذالک،  به جميع کميته های انقالب اسالمی در سراسر کشور دستور می دهم که 

و به دولت . دآنچه از اين غنائم به دست آورده اند، در بانک با شماره معلوم بسپرن
ابالغ نمايند که اين غنائم مربوط به دولت نيست و امرش با شورای انقالب است و 
آنچه که مأمورين دولت به دست می آورده اند و يا می آورند، بايد به همين شماره به 
                                                                        ً    بانک تحويل دهند و کسانی که از اين اموال چيزی به دست آورده اند، بايد فورا  به 

  ) ١٢(» .نک تحويل دهند و متخلفين مورد مواخذه خواهند بودکميته ها يا با
در اين فرمان چند نکته مهم که پايه گذارغارتگری، دزدی و فساد است آمده، اما در 
آن دوران پرهيجان و برافروخته شده از عشق رسيدن به آزادی، استقالل، عدالت و 

  : حقوق کسی به آن توجه مبذول نکرد
تمام اموال منقول و غير منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و «  در آن فرمان آمده- ١

 از خاندان خود پهلوی که بگذريم ، وقتی می گويد. »عمال و مربوطين به اين سلسله
دست » تمام اموال منقول و غير منقول شاخه ها و عمال و مربوطين به اين سلسله«

در دوران پهلوی ها اعوان و انصار خود را برای تصاحب اموال تمامی کسانی که 
کارمند و جزو کارکنان دولت و يا به نحوی در ارتباط  بوده اند و بخواهند باز می 

سال گذاشته پهلوی ها  ۵٠و به زعم آقای خمينی همه  کارکنان دولت را در . گذارد
  .را در بر می گيرد

  .وی آنچه از اين طريق به دست آمده را غنائم می خواند - ٢
وی  دخل و تصرف دولت منتخب خود  را از اين غنائم می بندد و   :و مهم اينکه  - ٣
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» اين غنائم مربوط به دولت نيست و امرش با شورای انقالب است« می گويد که
  شورای انقالب هم يعنی خودش 

و « در آنجا وی فرمان می دهد که منقوالت اين غنائم در اختيار خودش می باشد- ۴
  و» به اسم شورای انقالب يا اسم اينجانب  شودمنقوالت آن سپرده در بانک ها 

مورد «  متخلفين از اين فرمان و يا کسانی که بخواهند غير از آن عمل کنند - ۵
  »  .مواخذه خواهند بود

در همان دو هفته اول بعد از پيروزی انقالب و يک روز  بعد از فرمان فوق در  
است و گويا ملت ايران  تآکيد غنائم به مثابه کشوری که به دست وی فتح شده

مسلمان نبوده و به دست ايشان مسلمان شده اند و مال و جانشان در يد اختيار 
در مورد مصادره کردن و غنائم اسالم  ١٠/١٢/۵٧اوست، در سخنرانی خود در 

من در اين آخر که از تهران می خواستم بيرون بيايم، دستور دادم که تمام «  :فرمود
سلسلۀ منحوس پهلوی و تمام دارائی آن اشخاص که وابسته به امالک و دارائی های 

. برای طبقۀ ضعيف مسکن ساخته بشود. او بودند و اين ملت را چاپيدند مصادره بشود
يکی از اموری که بايد بشود همين ...سرتاسر ايران برای ضعفا مسکن می سازيم

ضعفين و من امر اين دارايی از غنائم اسالم است و مال ملت است و مست. معناست
کرده ام، به مستضعفين بدهند و خواهند داد و پس از اين هم تخفيف های ديگر در 

  ) ١٣(» .امور حاصل خواهد شد
باز در تأکيد به غنائم به دست آمده  و اينکه اين غنائی با قيام به دست آمده و دخالت 

در جمع  ١۵/١٢/۵٧دولت منتخب خودش هم در آن غنائم ممنوع است، در تاريخ 
ما تهران که بوديم اين مطلب را «: روحانيون و طالب حوزه علميه قم بيان می کند

گفتيم به اينها که بايد کليه دارائی، دارائی نمی گوئيم که دارائی آن ها بوده است، کليه 
آن چيزهايی که دمحم رضا خان و پدرش و اتباع اينها غصب کردند از اين ملت، بايد 

ود و به صرف مستمندان برسد، هيچ ارتباطی به دولت ندارد، همۀ اينها ملی بش
غنيمتی است به دست آمده است با قيام و نهضت اين ملت يعنی اين ملتی که از طبقه 

  ) ١۴(» ...اين ملت مسلم، غنائم مال اينهاست و بايد به اينها بدهيد.... سوم است
روهی از دانشجويان در جمع گ ١۴/٨/۵٨آقای خمينی در سخنرانی خود در تاريخ 

اصفهان، مستقيم و غير مستقيم به فقها و روحانيون تحت امرش آموزش و فرمان 
می دهد که هر جا و نسبت به هر کس که مصالح ايجاب کرد، فقيه می تواند زير 
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  :مالکيت بزند و يا هر اندازه اش که الزم باشد می تواند محدود و مصادره کند
اين اشخاص . آشنائی دارد تا با آن اشخاصی که چه هستنداسالم با مستمندان بيشتر « 

. هم اموالشان همانطوری که گفتيد اين اموال بسيار مجتمع اينها از را مشروع نيست
اسالم اينطور اموال را به رسميت نمی شناسد و در اسالم اموال مشروع و محدود به 

ی اموالی هم دارد حدودی است و زائد بر اين معنا ما اگر فرض بکنيم که يک کس
الکن اموال طوری است که حاکم شرع فقيه، ولی . خوب اموالش هم مشروع است

امر تشخيص داد که ه اينقدر که هست نبايد اينقدر باشد، برای مصالح مسلمين می 
تواند غصب کند و تصرف کند و يکی از چيزهايی که مترتب بر واليت فقيه است و 

نمی فهمند که واليت فقيه يعنی چه، يکی اش هم مع االسف اين روشنفکر های ما 
مالکيت را در عين حال که شارع مقدس محترم شمرده است، . تحديد اين امور است

لکن ولی امر می تواند همين مالکيت محدودی که ببيند خالف صالح مسلمين و اسالم 
او  است، همين مالکيت مشروع را محدودش کند به يک حد معينی و با حکم فقيه از

  )١۵(» مصادره بشود
آقای خمينی پيرو هيچ دين و قرار وقتی گفته می شود که موافق نظريه و عمل کرد، 

بنام واليت مطلقه فقيه نيست، سخن گزافی  و قاعده ای جز دين تصاحب قدرت مطلق
وی در هر فرصتی که به دست می آورد، به . نيست و عين واقعيت و حقيقت است

جرأت می بخشد و می آموزد که نيايد پيرو قرار و قاعده  ياران و اعوان انصارش
  : به سه نمونه گويا توجه کنيد. ای وقتی آن قرار و قاعده به ضرر شما است بود

در جمع گروهی از علما، ائمه جماعات و روحانيون  ٣٠/٣/۶١در تاريخ : قم/ يک
حيثيت اسالم  اگر يک درميليون احتمال، يک احتمال بدهيم که«و وعاظ قم و تهران 

با بودن فالن آدم يا فالن قشر در خطر است، ما مأموريم که جلويش را بگيريم، تا آن 
خواهند به ما بگويند که کشور ماليان، حکومت  توانيم هر چه می قدری که می

ای است برای  زنند، و البته اين هم يک حربه آخونديسم و از اين حرفهايی که می
«  می دانيد) ١۶(» .رويم ه در کنند، ما نه از ميدان بيرون نمیکه ما را از ميدان ب اين

يعنی اکثريت مردم را هم می توانيم حذف ! يعنی چه؟» اگر يک درميليون احتمال
  .کنيم
که با کشتار و کسيل فرزندان اين کشور به زندانها  ۶٢آقای خمينی در سال : دوم

شورای نگهبان و اعضای ديکتاتوری مطلق را استقرار بخشيده، در جمع فقهای 
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چون ما می خواهيم : شورای عالی قضائی و فقها به آنها درس می دهد و می گويد
پيرو هيچ قرار و قاعده ای نباشيد و هر جا و هر وقت الزم شده . اسالم را پياده کنيم

     ً                                                                صريحا  حرف خود را پس بگيريد و آن را عوض کنيد و به آنها اين چنين درس و 
پس از انقالب من خيال کردم وقتی انقالب پيروز شد، افراد «  :تجربه می آموزد

صالحی هستند که کارها را طبق اسالم عمل کنند، لذا بارها گفتم که روحانيون می 
بعد ديدم خير، اکثر آنها افراد ناصالحی . روند کارهای خودشان را انجام می دهند

    ً                     ريحا  اعالم کردم من اشتباه بودند و ديدم حرفی که زده ام درست نبوده است، آمدم ص
پس در اين رابطه . اين برای آن است که ما می خواهيم اسالم را پياده کنيم. کرده ام

ممکن است ديروز حرفی زده باشم و امروز حرف ديگری و فردا حرف ديگری را، 
ام بايد روی همان حرف باقی  اين معنا ندارد که من بگويم چون ديروز حرفی زده

آيا ماکياول که اين قدر در کشور ما بد نام است، شاگرد آقای خمينی به ) ١٧(» .بمانم
  )٢(»!حساب می آيد؟ به نظر من هرگز

   
 - خورشيدی  ١٢١۵/ قمری ١٢۵٢متولد ) حاج سياح(ميرزا دمحمعلی محالتی  
ميالدی از ١٩٢۵/خورشيدی  ١٣٠۴/ قمری ١٣۴٣درگذشت  –ميالدی  ١٨٣۶/

خواهی و فرهنگ سازی مدرن برای ايران هدف  نخستين کسانی بود که مشروطه
به همين سبب پس از ديدن بخش بزرگی از جهان، و سرتاسر ايران، . مطلوبش بود

تالش نمود تا نخستين آدمی باشد که کوشيده است، برای هميشه نام ايران در دل و 
  .ذهنش باقی مانده، و دغدغۀ خردگرائی در ميان ايرانيان دل مشغوليش باشد

سياح نخستين ايرانی است که دردوران مدرن، جهان آن روز را حسابی گشته حاح «
مانند تزار روس، گاريبالدی، امپراطور  ١٩با بسياری از بزرگان نيمه قرن   .بود

بلژيک و رئيس جمهوری آمريکا ديدار و بحث کرده و همچنين نخستين ايرانی است 
او سفرهای . ر برده استکه عبارت حقوق بشر را به معنای امروزی آن به کا

طوالنی مدتی به اقصی نقاط اروپا و آمريکای شمالی و همچنين کشورهای شرق از 
سال سفر  ١٨پس از . جمله هندوستان صورت داده و کشورهای زيادی را ديده بود

به ايران بازگشت و وارد صحنه انقالب مشروطيت  ١٨٧٧به فرنگ، وی در سال 
»  .ماه رهسپار زندان نيز گرديد ٢٠نتقاد آميز به مدت ای ا شد و بخاطر نوشتن نامه

: می نويسد) خورشيدی ١٢۵٧مهر(در خاطراتش در سفر به شهرهای مختلف ايران
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در همه جای ايران مردم در فشار جهل و ظلم هستند، ابدا ملتفت نيستند که انسانند، 
مرکب مطيع آنان  مالها و امرا خواسته اند، که اينان نادان و. و انسان حقوقی دارد

انسان اين مردم را می بيند .  باشند، و انصافا هم خوب به مقصود خود رسيده اند
فکرمی کند چگونه حکماء اروپا حکم می کنند که وقتی اوالد انسان خرافات خالص 
شده همه حقيقت جو گرديده، به حکم مساوات درتحت قانون واحد، صحيح، عقالنی 

 )٣( »زندگانی خواهند کرد
همچين اوضاع  حکومت  و حکومتگران و آخوندها و طلبه های شهرکرمان را چنان 

» سلسله جليله روحانيت شيعه« نظام واليت  فقيه « شرح می دهد که  تجسمی از
  :امروز است واينگونه به نوشته آورده است

اين ايالت که در تاريخ ايران از جاهای معروف و نامی . سياحت شهر کرمان را کردم
مدتها مقر سالطين مستقل بوده، آبادی و صنايع و ادباء و علما و بزرگان آن و 

   ً                                                           فعال  خرابه زاری گرديده که گويا لشکر ظلم برای اين ايالت خلق شده . اند مشهور بوده
 .است

االن حاکم اينجا شهاب الملک است واسمعيل خان نايب الحکومۀ اواست، برادراواحمد 
آدم فرستاد مرا به . ه به شهاب الملک اطالع داده بودخان مرا در بازارديده شناخت

با احمد خان . ارک برده احترام زياد نمود و نايب الحکومه را مهماندارم گردانيد
ً                                             محشوربودم وغالبا  بهمراهی اوگردش می کردم، جوان خوب ومعقولی بود وضع .                 

ان برای کسيکه کرمان را بدتراز قاين و سيستان وهرجای ايران ديدم، اگرچه تمام اير
دنيا را گردش کرده  خرابه ای بنظر می آيد که درهرطرف دست ظلم، جان و ناموس 
وعقل وهوش ومال و راحت  مردم را گرفته، عفونت ظلم تمام اين فضا راپرکرده 
وتمام اين خرابيها راسبب نبودن قانون دراين مملکت ميدانم لکن کرمان را بدترازهمه 

         ً                                              رمان ذاتا  آدمهای ماليم وخوبی هستند واگر راحتشان بگذارند جا ديدم با اينکه اهل ک
از وقتيکه  . حالت اذيت وتعرض بديگران ندارند لکن دچار زندگانی ناگواری هستند

لطفعلی خان زند آن جوان نامدار از خيانت خائنان مسأصل شده در کرمان تحصن 
جوان  نامدار ظلمی کرده و اهل کرمان باو مساعدت کردند بعد از دستگيرشدن  آن 

که براهل کرمان از آغادمحم خان قاجارشده و دنباله همان ظلمی است که تا االن کشيده 
شده که قلم از نوشتن و زبان از گفتن آن شرم دارد و درعوض خوبيها ومراعات 

.      ً                         واقعا  انسان نمی تواند تصور کند! کريم خان  بزرگ منش با فتوت، چنان مجازات 
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لطفعلی خان تمام اموال اهل کرمان بغارت رفته، خانه ها ويران بعد ازدستگيری 
بسياری ازاطفال زيرپا واز بيکسی درخرابه ها تلف . گرديده، مردان به قتل رسيده

به اين ها اکتففا نشده تمام لشگرييان مشغول  دريدن  پرده ناموس  زنان . گرديده اند
جمعی دختران  وعروسان  با .  يدودختران  گرديده ، چه ها  کرده اند بشرح  نمی آ

عفت و نجبيب برای حفظ  ناموس  خود فرار کرده به قلعۀ  دختر که در نزديک شهر 
است پناه برده بوده اند، لشگريان بی شرم ميريزند که درآنجا آنها را بدست آرند، 

لشگريان ناپاک  . دختران با شرف  تماما خود را به چاهی که درآنجا بوده ميرزند
ده  کار را به اين  شکل ديده لب  چاه را  روی آن بيچارگان خراب می کند واالن رسي

  . چاه دختران و قلعۀ دختران يادگار آن تاريخ است
اجماال کارمعاش، چنان براهل کرمان تنگ است که اهل سيستان و قاين ازايشان  

سخت حالی که  بيشتردررفاه بودند  بطوريکه ازکرمان به آنجاها  پناه می برند با آن
اهل کرمان از شدت اضطرار اوالد خود را .                            ً           آن بيچارگان  داشتند و سابقا  اشاره کردم

فرستند که اگر کامل و استاد شدند ده شاهی اجرت واال سه  بافی می بشال بافی و فرش
های کوچک  گيرند و اگر خطايی درکاريا جزئی سستی از آن بچه يا چهارشاهی می

تمام خياطی و لباس دوزی … کنند ه دست ايشان زده سوراخ میديده شود با سوزن ب
از صد خانه يکی قدرت ندارد شب چراغ روشن . با زنان است به قيمت خيلی نازل

انسان به . گذرانند کند، بسياری چند روز نان نيافته با شلغم و چغندر اگر پيدا شود، می
شيده که بتنش فرو رفته ، ميدان ميرود می بيند مردم بيچاره هر يک پاره نمدی پو

پشتهای از هيزم در پشت ازصحرا آورده  بجزئی وجه می فروشند و برای اين پشته 
که از ده شاهی باالتر نمی فروشند دو روز کارکرده، با وجه آن بايد امرار معاش  

                             ً                   البدم کار بدتر ازهمه هم که فعال   از کارهای معمولی . کنند و ماليات  ديوان را بدهند
  .بنويسم. ا استآنج

از شدت پريشانی، دختران که به نه سالگی رسيده يا نرسيده، به مقاطعه ميدهند، يا 
در مدرسۀ مذهبی نمدماالن . باسم صيغه و متعه، يا فروش، هرچه که بگوئی سزاست

که به . کرمان و ساير مدارس مذهبی، طالب کارشان صيغه دادن زن و دخترست
به مردم . ی داده، زنها را برای اينکار اجاره می کنندخود زنها يا کسان ايشان وجه

اين وضع . صيغه يا مقاطعه می دهند، وجه اجاره را داده و باقی دخل ايشان است
مجال نکردم بروم  . به ساير مدارس! کرمان و آن عمل طالب شريعت درمدرسه
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رد درايوان اين مدرسه زياد   وسيع نبود حجراتی که دا. لکن بمدرسۀ نمد ماالن رفتم
هرحجره ازطالب جوان  يا پير نشسته و بهرکس که وارد می شود، به او قليان 

ازاوسئوال می کنند که زن می خواهی : ميدادند، واظهار انس کرده  بعد می پرسيدند
بعد يا آن شخص به . يا دختر جوان، قيمت را طی کرده، آخوند خود صيغه می خواند

گاهی شبها هم طالب برای . منزل خود می بردمنزل زن می رود، يا زن را به 
طالب يا آشنايان ايشان هم می آورند و ازاين وجوه ماليات ديوان و خدمتانۀ، مامورين 

اين زن بيوه به مدارس مذهبی آمده و شبانه متعه طالب شده و پول می . داده می شود
ر مدارس در تمام شهرهای ايران طالب عزب د. گرفتن، احتصاص به کرمان ندارد

غالبا زن می آورند ومتعه می کنند، يکشبه يا چند ساعته وحتی در نجف و کربال هم 
     ً غالبا  . لکن به ديگران دادن واجرت گرفتن منحصربه کرمان است. متداول است

توپچيها درآنجا پول دارهستند، زيرا اغلب کار ايشان قماراست و قمار خانه  دارند، 
اليات ديوان ازدهات و شهر، زن و دختربه آنها                    ً       مردم مضطر شده خصوصا  برای م

  .گرو داده پول قرض می کنند
کرمان را چگونه «: درحمام بودم يک نفر مرا  شناخته بعد ازتعارفات پرسيد

: گفت» .شرارتند لکن خيلی خيلی پريشان هستند هايش خوب وبی آدم«: گفتم» بينيد؟ می
زيره است بسياری از مردم چنان  با اين قابليت اراضی کرمان که علف صحرای آن«

بينيد زن و دختر  توانند مهمانی به خانه برند و اينکه می پريشان هستند که نمی
برويدبه مدرسۀ نمدماالن ببينيدچه محشراست؟ ازتوپچيها . فروشند ازناچاری است می

بپرسيد چگونه قرض به مردم  ميدهند؟ کرمان بايد بيست هزارخروارغله، ماليات به 
شود موافق ترتيب مقرر که درعوض اينکه حکام و  هرکس حاکم می. ان بدهدديو

حفظ امنيت و احقاق حق اقدام  اجزايش ازدولت بايد مواجب گرفته در محل حکومت به
حسب زيادی دخل و اهميت واليت هرکس طالب حکومت است، در تهران که  به. کنند

خلوت و واسطه کار و حرم ها حراج است هرکس که به شاه و وزير و عمله  حکومت
شود، اخالق و احوال و سن و سال ابدا فرق  شاه پول بدهد حکومت به او داده می

ساله از شاهزادگان، حاکم يک ايالتی مثل  ٢٠ساله،  ١۵ساله،  ١٠بسا بچه . ندارد
اسم اتباع حکومت با  شود و جمعيتی بزرگ از گرگان گرسنه به کرمان و خراسان می

ديوان داده  برد که بايد بعد از ادای صد هزار تومان که به ت و واليت میخود به آن ايال
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ها بماند و اطرافيان گرسنه او  ها، همان اندازه برای بعد از خرج ها و پيشکش و رشوه
  .هم هر يک ذخيره چندين ساله بياورند

يک شعبه دخل حکام ازغله و ارزاق خاليق است، اين غله ديوان راخيلی ارزان 
   ً                                                   مثال  خرواری يک تومان يا دو تومان بديوان پول ميدهند لکن .  ت تسعيرميکنندازدول

خود در واليت  ازمردم غله  ميگيرند بسياراست که تمام محصول يک  زارع  کفايت 
نميکند بايد بفروش زن ودختر و غيرها گندم  خريده  بدهد بعالوه بعضی  حکام 

خريده تمام ارزاق مردم منحصرميشود  باجبارازمالکان هم هرجا انباری است بقيمتی
                                          ً                            بحاکم، بعد بهرقيمت که ميخواهد ميفروشد، مثال  دو تومان خريده، بيست تومان 

ايکاش همين باشد از نانوا  رشوه ميگيرند، مرخص ميکنند که گران . ميفروشد
                ً                   مردم بيچاره اسما  خرواری بيست تومان . بفروشند وخاك داخل کنند و ناپخته بفروشند

ً                                                  ميخورند لکن قطعا  در وزن ده دو وده سه کم ميکنند و بقدر آن خاك و هر نان                  
در کرمان  يک نفرملقب به زعيم باشی حکومت خرواری . زهرمار داخل ميکنند

ً                                                 بيست تومان خريده اسما  بيست تومان نان ميفروشد لکن چه نان که اگر يکساعت                       
گرماگرم بخورند ناپخته بگذرد مثل سنگ ميشود و سياه و سرا پا سنگ و خاك و اگر

بدبختی دراين است بعد ازاين بالها چنان کم ميپزند . و در هرمن ده دوکم ميفروشند
که زن ومرد وبيچارگان با پولی که به هزارجان کندن بدست آورده بسا سه 
وچهارساعت دربرابر دکان نانوا ايستاده  تا يک نان بقيمت جان بخرند و مردم رويهم 

کان نانوا اين قدر جمعيت  است  که  راه  سد شده وفريادها بآسمان ريخته دربرابر د
. از اول سال چنين است! خير! شايد کسی خيال کند که غله کم است خير.بلند است 

ً                                                                      فرضا  اگر غله واليت کفايت نکند درآخر سال يک ماه ودوماه بايد کم آيد با اينکه      
  .ست انبارها بسال ديگر می ماند   ً                                        اصال  کم نميآيد و ازجای ديگر نميآورند و بسا ه

دخل حکاک فقط از غله نيست، انسان نمی تواند شرح دهد که از قصابها حکام  و 
   ً  ً             غال با   ذغال، هيزم . اتباع  حکام  چه دخل می برندوقصابها چه بال بسرمردم می آورند

ر و ميوه جات و گچ وساير لوازم  ازاين قبيل مايه دخل اين حکام است بلکه باالترفک
بکنيد آب مردم را که بايد بخورند واستعمال  کنند يک چشمه دخل حاکم است که بيک 
                        ً                                               يا چند نفر می فروشند مثال  به چند صد تومان وايشان بعنوان ميرابی ازهرخانه 

  .بقدرزوروقوت مبالغی گرفته آب می دهند و ناداران البد  ازآب هم محرومند
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                        ً              پيدا کرده تعديات اوغالبا  راجع به امالک  دمحم اسمعيل وکيل الملک چون درآنجا ملک
بوده وباز رفتاری  با مردم داشته و آبادی کرده، ازآباديهای خوب او درنزديک شهر، 

باغهای ديگری . باغی است که باغ  زريسف گويند، به تماشای آن رفتم باغ خوبی بود
جاهای قابل      ً                   اجماال  کرمان واطراف آن از. هم دولتی هست آن ها را هم شمارش کردم

شال کرمان . انتفاع ايران است اهالی کارکن واهل سليقه وهوش کارواختراع دارند
زيره است خيلی معطر و . وقالی کرمان وعبای کرمان ازمتاعهای ممتازعالم است

پاکيزه است، آنچه که هست اين است که دولت آنجا را بهرکسی که می خواهد دخل 
ساليانه درمقابل مبلغی می فروشد، ديگر آن حکام زيادی ببرد و غارت زيادی بنمايد 

                                                                 ً           ومقتدران هربالئی که بسرمردم بياورند مسئول نيستند ومردم بيچاره ابدا  حال وقدرت 
  .تشکی واميد ندارند

حاجی ميرزا قاسم خان ديوان بيگی بود، پس او يحيی خان کالنترشهر بود و روزی  
ت کرده ازمن هم وعده خواسته  بود حاکم را با اعيان شهربه مهمانی باشکوهی دعو

                                           ً                         شهاب الملک حاکم که از ايل شاهسون است انصافا  ازوقت ورودم تا آخر زياد . رفتم
عزم دارم ازاينجا به شيرازرفته ازآنجا «:مجلس گفتم« من در. محبت و احترام کرد

ميرزا قاسم خان اسب و شترم را فرستاده بود . همه تحسين کردند» عازم طهران شوم
«  : گفته بودند» فالنی مرکوب چه دارد؟« : شهاب الملک سئوال کرده بود که/ زدي

. امر کرده بود االغ رهواری برای من خريداری کنند»    ً                       فعال  پياده است، مرکوب ندارد
فردا االغ سفيد قشنگی با تمام لوازم آوردند و تهيه سفرم را ديدند، چند نفر سوار برای 

ردای آن روزنايب الحکومه با سوارها درمنزلم حاضر ف. همراهی  من معين کردند
. من مهيا شده رفتم از شهاب الملک و داع  کرده برگشتم. شدند که  مرا راه بيندازند

بايد  « : نايب الحکومه تا دم دروازه  مشايعت کرد و بسوارها گفت. سوار االغ  شدم
کند يا اقامت نمايد تابع درکمال خوبی اطاعت از فالنی  نمائيد، هرجا  بخواهد حرکت 

مکتوبی »  ميل او باشيد وازهرمنزلی بمنزل ديگر رسانيده بايد سند رضايت بياوريد
  )۴. (هم بيکی داد که به نايب الحکومه های منازل  بين راه  نوشته بودند

جنبش های دينی ايرانی در «بديگر سخن، استاد دکترغالمحسين صديقی درکتاب 
« :می نويسد» پيشوايان مذهب دردولت ساسانی«دربارۀ  »قرنهای دوم وسوم هجری

                                                           ً             پيشوايان مذهب زردشت در دولت ساسانی  صاحب قدرت شدند و احيانا  با اشراف بر 
درجامعه و بويژه در ميان عوام نفوذ و تأثيرشان بسيار . می کردند// ضد پادشاه، تبانی
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، همه چيز می بايستی بود بطوری که در زندگانی هر يک از ايشان دخالت می نمودند
نفوذ روحانيان تنها به قدرت ايشان دررسمی « به تصويب و تصديق روحانيان باشد 

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 عشر و 

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

مؤبدان به کردار و 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

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

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

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

سختگيری و تعصب و ناموافقی با دين ديگر، پر ازعقايد مطلق و آداب سخت و 
  ) ۵(» .مناهی آزار دهنده شد

  
  رغم  به  كه -  و دمنه   كليله  ترجمه  ی در مقدمه  بطبي  ی برزويه  وقتی«بياد می آورم، 
با تأثر خاطر  - كند  می  را منعكس  عصر خويش  احوال  های نشانه  تمام  ترديد بيرونی

  و كارهای -  است  نهاده  تراجع  به  روی  بر اطالق  خيرات«او   در ايام  نمايد كه می  نشان
  حصول  و به  شادمان  معانی  غدار و زاهد مكار بدين  و عالم - ادبار دارد  به  روی  زمانه

بايد   آنچه  كند كه می  را طرح  ای اند تصوير جامعه گشته»  و خندان  روی تازه  ابواب  اين
  و خطا غرق  و كذب  را در فساد و دروغ  دهد وی  سوی  خير و صالح  سوی  را به  آن
  )۶: (از اينرو در کليله و دمنه آمده است».كند می
خاصه در اين روزگار تيره که خيرات براطالق روی بتراجع آورده است و همت «

مردمان از تقديم حسنات قاصر گشته با آنچه ملک عادل انوشروان کسری بن قباد را 
سعادت ذات و يمن نقيبت و رجاحت عقل و ثبات رای و علو همت و کمال مقدرت و 

د و سخاوت و اشاعت حلم و صدق لهجت و شمول عدل و رافت و افاضت جو
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رحمت و محبت علم و علما و اختيار حکمت و اصطناع حکما و ماليدن جباران و 
بينييم که  تربطت خدمتگزاران و قمع ظالمان و تقويت مظلومان حاصل است می

کارهای زمانه ميل به ادبار دارد، و چنانستی که خيرات مردمان را وداع کردستی، و 
و راه راست بسته، و طريق ضاللت . پسنديده مردوس گشته افعال ستوده و اخالق

گشاده، و عدل ناپيدا و جور ظاهر، و علم متروک و جهل مطلوب، و لوم و دناءت 
مستولی و کرم و مروت منزوی، و دوستيها ضعيف و عداوتها قوی، و نيک مردان 

و رنجور و مستذل و شريران فارغ و محترم، و مکر و خديعت بيدار و مظفر، 
متابعت هوا سنت متبوع و ضايع گردانيدن احکام خرد طريق مشروع، و مظلوم محق 
ذليل و ظالم مبطل عزيز، و حرص غالب و قناعت مغلوب، وعالم غدار بدين معانی 

  )٧(» .شادمان و بحصول اين ابواب تازه و خندان
  

 در عصر ساسانيان  
  
و   آمد و تضمين  حاصل  موبدان  برای  تدول  كمك  به  كه  و مانويان  مزدكيان  و قمع  قلع«

در   رايج  غير ايرانی  اديان  به  موبدان  از جانب  دولت  در موارد ضعف  كه  فشاری
  با منافع  تضييقات  اين  با وجود ارتباط  حتی  موارد هم  شد و در بعضی  كشور اعمال

و   گشت  و نفوذ موبدان  قدرت  افزايش  بود، موجب  در ميان  هم  دولت  منافع  پای  موبدان
  هر چه  كه  خورد چنان  بر هم  و دولت  اتحاد دين  ی در زمينه  قدرت  ی       ً       تدريجا  معادله

  به  بر امور مربوط  دولت  تسلط  شد از ميزان می  افزوده  زرتشتی  روحانيت  قدرت
  )٨(». كاست می  حكومت

. ش بهرام اول جانشين او شدسالگی درگذشت و برادر ٤٢در  ٢٧٣هرمزد در سال «
درمورد قدرت خود در زمان اين پادشاه همان جمالت ) ٦کعبه زردشت، س (کرتير 

به نظر . ذکر می کند» موبد اورمزد«            ً                               قبلی را عينا  می آورد و لقب خود را نيز همان 
می رسد که قدرت واقعی کرتير از اين زمان آغاز می شود و در دوران بهرام دوم 

وی که ساليان درازی کينه مانی و مانويان را در دل داشت، . می رسدبه اوج خود 
دراين زمان توانست، نخست تضييقاتی برای اين پيامبر و پيروان او فراهم آورد و 

در زمان بهرام اول مانی از بابل زادگاه خويش خارج . سپس مانی را به قتل برساند
وناگونی که پيروان او به سر می شد و بر سواحل دجله به سفر پرداخت و به نواحی گ
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سرانجام درخوزستان به شهر هرمزد اردشير که همان سوق االهواز . بردند، سرزد
جغرافيانويسان دوران اسالمی و اهواز کنونی است، رسيد و برآن بود که به سرزمين 

 ٢٣.مدتی در اهواز در صومعه ای پنهان ماند. برود) درافغانستان کنونی(کوشان 
او را از ادامه سفر بازداشتند و به ناچار از اهواز به ميشان، سرزمينی در سرانجام 

) جندی شاپور(از آنجا به بيل آباد . دهانه دجله رفت و از راه دجله به تيسفون وارد شد
دراين شهر محاکمه ای برای او درحضور شاه . به دربار بهرام اول احضار شد

اين مطلب از متن  ٢٤.بر عهده داشت تشکيل دادند که درآن کرتير نقش عمده را
مواعظ مانوی به قبطی نيز تأييد می شود که درآن نام اين موبد به صورت کردل آمده 

بخش هايی از جريان مالقات مانی با بهرام اول که به منزله محاکمه وی بود، . است
 مانی. به قبطی باقی مانده است» مواعظ مانوی«و در   ٢٥درمتنی به فارسی ميانه

با اين کار کرتير . سر انجام محکوم می شود و به زندان می افتد و درآنجا درمی گذرد
تعقيب و شکنجه و آزار . بزرگ ترين دشمن خود را برای هميشه از ميان برداشت

مانويان از اقدامات بعدی او بود که تا پايان دوران بهرام دوم جانشين بهرام اول ادامه 
 .يافت

کعبه زردشت، س (کرتيردرکتيبه های خود. به سلطنت رسيد ٢٧٦بهرام دوم درسال 
به او که در هنگام سلطنت نوجوان بود عالقه خاصی نشان می دهد، وی ) به بعد ٧

می ستايد، و » رادو راست ومهربان ونيکوکردارو نيکوکار«        ً        را خصوصا  باصفات 
. می دهدقدرت خود را با جمالتی همانند آنچه در مورد شاهان قبلی آورده، شرح 

» آيين بد«، »موبد و داورهمه کشور«:عالوه برآن مقامات جديد خود را ذکر می کند
در » ناهيد بانو«و » ناهيد اردشير« آتش » صاحب اختيار« و) رئيس تشريفات دينی(

ارادت بهرام به کرتير و نفوذ او بر شاه جوان بسيار است به طوريکه شاه . استخر
کعبه (می افزايد » موبد اورمزد«رعنوان قبلی او را ب» منجی روان بهرام«لقب 

امتياز منحصر ديگری که بدو اعطا می کند اين است که به وی ). ٩زردشت، س 
اجازه می دهد کتيبه خود را زير کتيبه شاپور برديوار کعبه زردشت که از بناهای 
 سلطنتی بوده و در سه محل ديگر که به نقش های برجسته شاهان اختصاص داشته،
نقش کند و در اين سه محل نقش برجسته کرتير نيزکه ازعالمت قيچی بر روی 

مقام او در روحانيت هم طراز مقام  ٢٦.کالهش قابل تشخيص است، ديده می شود
 .بهرام دوم در سلطنت است
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مهم ترين اقدام ) ارتدکس(سرکوبی همه مذاهب جز دين زردشتی مقبول همگان 
و کيش اهريمن و ديوان از قلمرو سلطنتی «:می گويداوست که از آن با افتخار سخن 

بيرون شد و آواره گشت، و يهوديان و شمنان برهمنان و نصاری و مسيحيان و 
درکشور سرکوب شدند، و بت ها شکسته و النه ) مانويان(و زنديقان  ٢٧)؟(مکتکان 

ردشت، کعبه ز(» .های ديوان ويران شد، و جايگاه و نشستگاه های ايزدان بنا گرديد
سختگيری های اومنحصربه دين ها وآيين های بيگانه نبود، او حتی ). ١٠و ٩س 

: تحمل مغان زردشتی را نيز نداشت که افکارشان با انديشه های دينی او متفاوت بود
دين مزديسنی و مغان خوب را درکشورعزيزومحترم کردم و بدعت گذاران و «

دين مزديسنی و اعمال ايزدان مطابق  را که ميان جماعت مغان به) ؟(مردان فاسدی 
» .با مقررات دينی رفتار نمی کردند، عقوبت و تنبيه کردم تا آنان را اصالح کردم

به خوبی می بينيم که ديگر اثری از سياست تسامح ). ١٤و ١٣کعبه زردشت، س(
دوران شاپور برجای نمانده است و کرتير دين و سياست را چنان سخت و خشن به 

اين سياست . است که تا پايان دوران ساسانی درآن خللی راه نمی يابد هم پيوسته
سختگيری کم و بيش درهمه اين دوره ادامه می يابد تا آنجا که موجبات سقوط اين 

 .حکومت را فراهم می آورد
کرتير همزمان و درکنار اقدامات سخت گيرانه خود، در بنا کردن آتشکده ها، تأسيس 

موقوفات به آنها و تخصيص مستمری برای روحانيان و  آتش ها، اختصاص درآمد
اجرای مراسم دينی در فصول مختلف و به مناسبت های گوناگون، چنانکه از کتيبه 

جشن  ٦٧٩٨به گفته او در يک سال . های او بر می آيد، پيوسته کوشا بوده است
د پ س اگ(فصلی   .را اجرا کرده است) َ  ُ َ ّ  ر 

يت بخشيدن به اقدامات خود، معراج اوست که شرح يکی از اقدامات کرتير برای حقان
آن را در دو کتيبه سرمشهد و نقش رستم آورده و در کتيبه نقش رجب به آن اشاره 

شرح معراج متعلق  ٢٨.کرده است و نقش برجسته ای از آن در سر مشهد وجود دارد
ف به نوع ادبياتی است که موضوع آن کشف و شهود و پيشگويی است و نمونه معرو

ّ                          ام ا نگارش معراج نامه کرتير . آن در ادبيات پيش از اسالم ايران ارداويرافتامه است  
از نظر زمانی متقدم بر ارداويرافنامه است که تأليف آن از اواخر دوره ساسانی و 

است، گرچه هسته موضوع کتاب ) نهم ميالدی(تدوين نهايی آن از قرن سوم هجری 
 .به دوران اوستايی باز می گردد
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به روايت اول شخص آمده است که چون کرتير از  ٢٩درآغاز اين بخش از کتيبه
آغازکارنسبت به ايزدان و خداوندگاران مطيع و نيکخواه بوده است، خداوندگاران و 
ايزدان او را محترم و شريف داشته اند و او در زندگانی به مقام برجسته در کشور 

که همان گونه که در زندگانی چنين مقامی آنگاه از ايزدان خواسته است . رسيده است
را بدو ارزانی داشته اند، در صورت امکان جهان ديگر را نيز بدو بنماياند که بداند 
کارهای نيک اين جهان و نيکوکاری و بدکاری درجهان ديگر چگونه است تا در 

ن همچنين از ايزدا. امورمربوط به جهان ديگر با اعتمادتر و بهتر از ديگران شود
درخواست می کند راه شناختن بهشت و دوزخ را بدو بنمايانند و بدونموده شود که 

وی را به بهشت می برد با اينکه گناهکار است " دين"پس ازمرگ آيا رستگاراست و 
 )٩(». . . او را به دوزخ رهنمون می شود" دين"و 

  
  مبنای سياست شاپور

 
نگريست، اما بعيد است که  تأييد میبديهی است که شاپور در کارهای کرتير با نظر 

وی در زمان شاپور ارتقا مقام پيدا کرده باشد، زيرا سياست شاپور مبنی بر تسامح با 
ساير اديان و ايجاد پشتيبان از مسيحيان و پيروان يهود در برابر امپراتوری روم بود، 

فرمان هر چند در اين مورد موفقيت زيادی کسب نکرد، اما همين سياست تسامح و 
وی مبنی بر آسوده گذاشتن پيروان اديان، خود دليلی گويا بر عدم دخالت دادن همه 

در هر صورت، به نظر . باشد جانبه کرتير در امور سياسی و يا ارتقای مقاوم وی می
رسد که شاپور کرتير را همواره در مرتبه ساده ايهرپت، که دارندگان دانش دينی  می

تنها در روزگار شهرياری جانشينان شاپور بود که . شتو مسئول آتش بودند، نگهدا
. کرتير ترفيع مقام پيدا کرد و همين امر موجب باال رفتن سلسله مراتب مزدايی گرديد

وی با . برداشت.) م ٢٧٢هرمزد يکم، (نخستين گام در اين زمينه را هرمزد اردشير 
از وی کرده بود از سر  وجود اينکه مانی را نزد خود بار داد و حمايتی را که شاپور

البته فاصله بين اين . برگزيد« مگويت اوهرمزد»گرفت، اما کردتير را هم به سمت 
دو عنوان بسيار زياد و در خور توجه است؛ ايهرپت، هيچگونه قدرتی نسبت به زير 

آشکارا رياست يک » سرکرده مغان«دستان خود ندارد، حال آنکه مگويت به معنی 
  .کند ن را تداعی میفرد بر ديگر موبدا
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  مانويان تحت تعقيب و شکنجه

  
يا بهرام يکم نفوذ فراوانی به دست آورد و در دوره » وهرام«کرتير در عهد ورهران 

همين پادشاه است که مانی را به وی تسليم و معتقدان آيين مانوی تحت تعقيب و آزار 
گيرد و  او را میجای » نرسی«پس از بهرام يکم، نرسه . گيرند و شکنجه قرار می

کردتير همچنان صاحب نفوذترين موبد عهد ساسانی به کار خود و دخالتش در 
اندک اندک، سختگيری و خشونتهای مذهبی بيشتر و بيشتر . دهد سياست ادامه می

شوند؛ کردتير که  شود تا جايی که معتقدان تمامی اديان تحت پيگرد واقع می می
و  ٨کعبه زرتشت، (هايش  کند، خود در کتيبه می بدينوسله آخرين پله پيشرفت را طی

 –يهودی (يهوديان، بوداييان، برهمنان، نستوريان «می گويد که به تعقيب و آزار ) ٩
) مرتدان مزدايی(مانداييان، مانويان و زنديکان ) مسيحيان، ماکتکان(، )مسحيحيان

دان مؤثر نبوده                           ً                          ، هر چند اقدام کردير ظاهرا  در تعقيب و آزار يهويان چن»پرداخت
است، اما در باره آزار پيروان ديگر اديان، به طور سيستماتيک و منظم اين سياست 
پيگيری شد و عاقبت طومار دولت ساسانی را در هم پيچيد، و دين و دولتش را با هم 

  )١٠.(به دست فنا سپرد
فکار از روايت های گوناگون چنين بر می آيد که شاپور نسبت به اديان و مذاهب و ا

مانی در زمان شاپور ظهور کرد و به حضور شاپور . خارجی تسامح داشته است
پيروز يکی از  ١٩به روايت ابن النديم. رسيد و اجازه يافت دين خود را تبليغ کند

برادران شاپور واسطه مالقات مانی و شاه بود و برادر ديگر او مهرشاه، فرمانروای 
اب شاپورگان خويش را به فارسی ميانه برای و مانی کت ٢٠ميشان به مانويت گرويد

به زبان قبطی از زبان مانی خطاب به  ٢١»مواعظ مانوی«درکتاب . شاپور نوشت
شاپورشاه خود مرا تيمارمی داشت، و نامه هايی به «: بهرام اول آمده است که

انتشار مانويت در قلمرو » .سرزمين ها خطاب به بزرگان نوشت تا مرا پشتيبانی کنند
اسانی در دوران ساسانی که اثر ديرپايی داشت، مديون همين روحيه تسامح بود که س

) ٤١٢کتاب چهارم، ص (از سوی ديگر در دينکرد . بی ترديد پسند خاطر کرتير نبود
شاپور فرمود کتاب های مربوط به پزشکی، ستاره شناسی، حرکت، «می خوانيم که 

غييروتحول، منطق وديگرصنايع زمان و مکان و جوهر و عرض و کون و فساد وت
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منشعب بود، و در هندوستان و روم و ) کتاب دينی، اوستا(ومهارت ها را که ازدين 
مؤلفان » .سرزمين های ديگر پراکنده بود، باز گرد آوردند و با اوستا تلفيق کردند

دوران اسالمی نيزدستور ترجمه کتاب های يونانی و هندی را به زمان اردشير و 
بنابراين، شواهد و مدارک دال برآن استکه کرتير درزمان  ٢٢.بت داده اندشاپور نس

شاپورهمچنان روحانيی در مرتبه هيربدی بوده و آنچه در باره قدرت خويش دراين 
  .دوران اظهار داشته، گزافه گويی است

در گذشت و پسرش هرمزد جانشين او ) ٢٧٠يا به نظر بعضی ( ٢٧٣شاپور در سال 
مان بود که راه برای اجرای نقشه هايی که کرتير طی ساليان دراز شد و از اين ز

می آورد که اين شاه او ) ٤کعبه زردشت، س (کرتير . درسر می پرورد، هموار شد
» موبد اورمزد«را کاله و کمر که نشانه های اشرافيت بوده، بخشيده و او را به لقب 

ً      زمان اين شاه عينا  همان درباره قدرت خود در . مفتخر کرده است) اهوره مزدا(                  
در دوران يکساله سلطنت هرمزد هنوز تسامح دينی . جمالت پيشين را ذکر می کند

                                                             ً           دوران شاپور حکمفرما بود، زيرا درمتن مانوی به زبان قبطی که قبال  از آن ياد 
، )يعنی مانند پدرش رفتار کرد(و شاه هرمزد همچنين کرد «کرديم، می خوانيم که 

 )١١(».بودم. . . ور شاه من نزد او زيرا پس از شاپ
جالل الدين آشتيانی اين نمايش را سرآغازيک دوران اختناق و تحت فشارگذاشتن با 

 :وران به آيين های ديگرمی داند ودراين باره چنين می نويسد
درصدد برآمد اختالفات مذهبی را که آن زمان شدت داشت، ازميان ...  شاهپوردوم« 

از پيروايان دين تشکيل داد ودراين مجلس يکی از حاضران   محلس بزرگی. بردارد
موسوم به آذربد مهراسپند پيشقدم شد ودرخواست نمود برای اثبات حقانيت دين 

گداخته برروی  فلز اين آزمايش انجام شد و. زرتشت در آزمايش قضايی شرکت کند
اعالم کرد، اکنون به همين جهت شاهنشاه . !سينۀ او ريختند واو آسيب نديد و پيروزشد

و ديگر برای اديان باطل ! صحت  ودرستی دين زرتشت را دراين  دنيا به چشم ديديم
پيروان اديان ديگر به ... از آن زمان. و پيروان مذاهب ديگر مجال باقی نخواهد ماند

نام منافق ومفسد  و مرتد به اعدام محکوم شدند ودراين جا شاهپور با همان خيمه شب 
ی گری که جدش ، ارداويراف به معراج فرستاد تا حقانيت دين درباری بازی و لوط

موبدان  خود را  وسيله اين چشم  بندی قرارداد موبد مهراسپند،  را ثابت کند، آذرباد
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وبه استناد اين حقه بازی وجعل اين حادثه مخالفين روحانيت ودربار را به چوبه 
  )١٢()  ٤٢١زرتشت، مزديسنا و حکومت،ص ( ».دارسپرد

  
  : اينگونه  بررسی می کند»  داليل سقوط حكومت ساسانيان« عبدالحسين زرين كوب 

تاريخ ايران بعد از اسالم، از فتح مداين بدست اعراب آغاز می شود كه در دنباله ی 
. آن دولت عظيم كهنسال ساسانی انقراض يافت و سراسر ايران به دست اعراب افتاد

تاريخ جديد ايران و پايان عهد باستان آن به شمار می اين حادثه ی عظيم كه سر فصل 
رود داستانی شگفت و حيرت انگيز می نمايد و هركس به تاريخ ايران می نگرد می 
خواهد سر اين نكته را كشف كند و معلوم بدارد كه دولت عظيم ساسانی به چه سبب با 

صه ی تاريخ سرعتی چنان شگفت انگيز سقوط كرد و قوم گمنام عرب چگونه در عر
تحقيق اين نكته مستلزم . جهان ناگهان چنان عظمت و قدرتی شگرف بدست آورد

غور در تاريخ اواخر ساسانيان و مطالعه ی وقايع و احوالی است كه منجر به ضعف 
ليكن برای درك اين معنی نيز كه اعراب چگونه به . و انحطاط قطعی آن دولت گشت

م نمی ديدند نايل آمدند بايد آن قوم را شناخت و چنين فتحی كه هرگز آن را درخواب ه
دگرگونيهای را كه در آن روزگاران ظهور اسالم در سرنوشت آن قوم پديد آورده بود 

فهم درست موجبات سقوط دولت ساسانی بدون تامل درين مقدمات ميسر . مطالعه كرد
 .نيست

  
  ضعف و فساد اداری: داليل سقوط ساسانيان

 
چيزی . ته از ضربت عرب بود ليكن در واقع از نيروی عرب نبودسقوط ساسانيان الب

می توان گفت كه . كه مخصوصا آن را از پا درآورد غلبه ی ضعف و فساد بود
مقارن هجوم عرب، ايران خود از پای درآمده بود و شقاق و نفاق بين طبقات و 

ت آن را به كنار اختالفات و رقابتهای ميان نجبا بعالوه ی تفرقه و تشتت در امر ديان
ورطه ی نيستی كشانيده بود و در چنان حالی، بی آنكه معجزه يی الزم باشد، هر 

دولت عظيم كهنسال ساسانی در آن . حادثه يی ممكن بود آن را از پای درآورد
روزگاران فترت و نكبت چون سليمان مرده يی بود كه تكيه بر عصای برپا مانده اما 

و هر تندبادی كه از كران صحرايی بر می خاست . تموريانه خورده ی خويش داش
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می توانست آن پيكر فتوت بی رمق را خاك خورد كند و به مغاك هالك بسپارد و 
پيداست كه قومی گرسنه و تازه نفس اما حادثه جوی و بی باك، كه خود را مظهر 

اين مشيت خداوند و واسطه ی نشر پيام و اراده ی او می دانست، بخوبی می توانست 
نقش ظاهر و هيكل آراسته را به يك ضربت از پای درافكند و آن را در زير تفرقه و 
تشتت و فسادی كه آن را از درون می خورد مدفون نمايد و با اين احوال ديگر چه 
جای آنست كه مورخ سقوط چنين دولتی را به بازی تقدير يا معجزه يی خدايی 

قصر كسری، يكچند پيش از اين حادثه  منسوب بدارد؟ آنكه گفته اند كنگره های
فروريخت، نشانه ی آن است كه در آن روزگاران از ضعف و پريشانی كه در بنای 
آن دولت راه يافته بود و از ديوار خراب آن جز سايه يی ضعيف و ناپايدار كه ديگر 

  .امان و سكون نيز در پناه آن وجود نداشت باقی نمانده بود
ركان روی داشت و دولت برومند كهن اينك روی به نكبت ضعف و فساد در همه ی ا

اهل بيوتات از ميراث رقابتهای درباری كهن عداوتها و . و زوال آورده بود
حوادث خونين عهد مزدك و قباد و بلهوسيهای خسرو . خصومتهای كهنه داشتند

. بودحشمت حكام را قدری نمانده . پرويز بين آنها رشگها و دشمنيها پديد آورده بود
. حرص و تجمل چنگ انداخته بود و تمام مبانی حكومت را سست و ضعيف كرده بود

اردای ويرافنامه تصويری بود از جامعه ی گناه آلود آكنده از جور و فساد اواخر 
تصويری كه بر ديوار جهنم نقش يافته بود تا آنچه را در آن جهنم فساد و . ساسانيان

تصويری ديگر شكايت تلخ و . وبت نگذاشته باشدگناه روی می دهد بی كيفر وبی عق
دردناك برزويه ی طبيب است در مقدمه ی كليله و دمنه كه بی شك قسمتی از احوال 

 .روحانی و اخالق اواخر عهد ساسانيان را روشن می كند
درين روزگار تيره كه خيرات بر اطالق روی به تراجع آورده است و « : می گويد

كارهای زمانه ميل به ادبار دارد و .. …سنات قاصر گشتههمت مردان از تقديم ح
چنانستی كه خيرات مردمان را وداع كردستی و افعال ستوده و اقوال پسنديده مدروس 
گشته و راه راست  بسته و طريق ظاللت گشاده و عدل ناپيدا و جور ظاهر و علم 

خصصی سايت ت(متروك و جهل مطلوب و لوم و دنائت مستولی و كرم و مروت 
منزوی و دوستيها ضعيف و عداوتها قوی و نيكمردان رنجور و مستذل ) تاريخ اسالم

و شريران فارغ و محترم و مكر و خديعت بيدار و وفا و حريت در خواب، دروغ 
موثر ومثمر و راستی مهجور و مردود و حق منهزم و باطل مظفر و متابعت هوی 
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مشروع و مظلوم محق ذليل و ظالم  سنت متبوع و ضايع گردانيدن احكام خرد طريق
مبطل عزيز و حرص غالب و قناعت مغلوب و عالم غدار بدين معانی شادمان و به 

اين سخنان اگر بعد از عهد انوشروان هم ……» حصول اين ابواب تاره و خندان
. نوشته شده باشد باز تصوير احوال روحانی اين عصر ضعف و انحطاط بشمارست

درين ايام سراسر . يت هيچ پيامی برای تسليت و اميد نداشتعصری كه در آن روحان
 .مراسم دينی جز محدوديتها و تشريفات نبود

 
  فساد روحانيون زرتشتی: داليل سقوط حكومت ساسانيان

 
. از آغاز تشكيل دولت ساسانی هر روز آتشگاه و موبد غنی تر و حريص تر می شدند

ول و قباد برای جلوگيری ازين توسعه اهتمام كسانی مانند شاپور سوم و يزدجرد ا
مغان كه از خاندانهای توانگر بودند بجز حكومت دينی . طلبی آتشگاه پيشرفتی نيافت

اين قدرت و ثروت . حكومت دنيوی را نيز با ضياع و عقار فراوان در دست داشتند
ها نمی البته آنها را به فساد می كشانيد و چنان می شد كه از روحانيت بويی نيز نزد آن

از اين رو بود كه پيش از عهد اسالم آيين عيسی رفته رفته رواجی تمام می . ماند
يافت و دين زرتشت را در بين طبقات دردمند و حتی در بين اشراف تربيت يافته پس 
می زد و حتی گفته اند اگر اسالم در آن روزگاران به ايران راه نمی يافت شايد كليسا 

درين حادثه ی عظيم سقوط ساسانيان در واقع . می كرد خود آتشكده ها را ويران
وضع اخالقی و دينی چنان بود كه جز آن سقوط و جز آن شكست را كسی انتظار 

در آن گير و دار عجيب كه بعد از دوران شيرويه در ايران پديد آمده بود . نمی داشت
باشد و يا بخاطر ديگر برای ساسانيان چيزی نمانده بود كه كسی از عامه بدان دلبسته 

فره ی ايزدی، در سقوط پی در پی شاهان ضعيف، هيبت و ارج . آن فداكاری كند
 .ديرين خود را از دست داده بود

مطامع حكام و فرمانروايان باضافه ی فساد و اختالف موبدان و روحانيان عالئق و 
ه در خاطر شاهان، خود از استيالء دشمنان هموار. عقايد كهن را به سستی افكنده بود

فرانروايان بالد . دغدغه ی سقوط و بيم جان می پروردند و آرام و قرار نداشتند
سرحدی، كه اميدی به بقاء دولت مركزی نداشتند، از ابراز نافرمانی نسبت بدان 

تفرقه و تشتت اخالقی اكثر خردمندان را نگران حادثه . دستگاه بيم بدل راه نمی دادند
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سقوط دولت ساسانيان . می بايست از پرده برآيد كرده بوديی شگرف كه دير يا زود 
اما چندی . كه از حمله و هجوم عرب از پای درافتاد البته شگفت و حزن انگيز بود

قبل از دوران سلطنت قباد و انوشروان نی اين دولت از ضع و هرج و مرج كه 
م كشته شده بود گيروز ساسانی بدست آن قو. گشته بود) هياطله(داشت مقهور هفتاليان 

ليكن در آن . شده بود –سايت تخصصی تاريخ اسالم - و ايران خراجگزار آنان 
روزگاران، هنوز مثل پايان عهد خسرو پرويز ايران همه ی نيروی مادی و معنوی 

هفتاليان نيز خود آن قدرت روحانی را كه محرك فتوحات . خود را ازدست نداده بود
ازين رو ديگر بار ايران از آن بليه ی سقوط . شتندعرب و موجب غرور آنها بود ندا

ليكن در حمله ی عرب، .بلند شد و باز حيات خود را از سر گرفت. سر راست كرد
اوضاع گونه ی ديگر داشت و مخصوصا ضعف و فساد داخلی اين بار سقوط قطعی 

 .را سبب می گشت
 

  افاختالف و تفرقه بين حكام و اشر: داليل سقوط حكومت ساسانيان
 
در واقع دولت عظيم ساسانی در آخرين ايام عمر خويش سخت رنجور و ناتوان گشته 

جنگها و منازعات خونين و مستمر خسرو پرويز آن را فصد كرده بود و سخت . بود
تجملها و عياشيهای او، خاصه بعد از انضباط نسبی عهد . به بيخونی دچار كرده بود

را سخت خودسر و در عين حال زياده خسرو انوشروان، نجبا و اشراف مملكت 
اين جنگهای پرويز خزانه ی دولت را تهی داشت و نفوذ و قدرت . سست كرده بود

اهل بيوتات و اقطاع داران را كه از غارتهای بيحساب و بخششهای بی دريغ بهره 
سوء ظن او و پدرش شيرويه خاندان خسروان را از شاهزادگان . يافته بودند برافزود

در روز سختی بتوانند تاج و تخت مرده ريگ را حفظ كنند خالی نمود و  اليق كه
نجباء و ارباب بيوتات كه جانشينان ضعيف خسرو را بازيچه ی خويش می ديدند به 

ماجرای بهرام چوبين كه يكچند شيرويه و خسرو را ستو كرد . طمع ملك ستانی افتادند
  .شهربراز را نيز بدين خيال انداخت
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  نشستن شاهان ضعيفبه تخت 

 
ازاين رو بود كه در مدت اندك، عده يی زياد از شاهان ضعيف به تخت برآمدند بی 
آنكه شانه ی هيچ يك را آن مايه تاب و قدرت باشد كه بتواند در زير بار سنگين چنين 

حتی يكی از آنها نيز نامش فيروز كه هم در روز تاجگذاری . وظيفه يی پايداری كند
را برای سر خويش زياده تنگ و سنگين يافته بود اين را بی پرده » نیكاله كيا«آن 

چنين ضعف و فتوری . گفته بود و بهمين سبب همانجا به دست بزرگان كشته شده بود
كه در آن روزگاران بر پيكر دستگاه راه يافته بود، البته دولت عظيم ساسانی را از 

در عهد پرويز و بعد از  –شتار نه فقط جنگ و ك. درون می خورد و تحليل می برد
در . ايران را به بيخونی دچار كرد بلكه حوادث طبيعی نيز برين مصايب افزود –آن 

اواخر عهد پرويز، در فرات و دجله طغيانی عظيم روی داد و گويند چندين سد را در 
اهتمام فراوان خسرو و مخارج هنگفتی كه برای تعمير و ترميم اين سدها . هم شكست

چندی بعد قسمتی از ايوان كسری ويران شد و اين حادثه نيز . نيز فايده يی نبخشيد كرد
  .به فال بد تلقی گشت

در سلطنت كوتاه شيرويه طاعونی سخت پديد آمد و خلقی بسيار از مردم و از سپاه 
اين حوادث خود البته در خاطرها تاثير می كرد و رنج و . درين واقعه هالك شد

چنانكه بعدها، شماره ی اين امور را افزودند و آن همه را . ودنوميدی بر می افز
با چنين نوميديها و پريشانيها . عالئم سقوط و نشانه ی زوال دولت ساسانيان شمردند

عجب نبود كه دولتی چنان ديرينه روز با سرعتی شگرف و برق آسا در برخورد با 
ادسيه چشمهای خسته يك طوفان ريگ كه از صحاری عربستان بر می خاست و در ق

و خواب آلوده ی سپاه ايران را تيره و خيره كرد بدانگونه از پای درافتد كه تسليم و 
فنای آن بيشتر به يك سكته ی قلبی مانند شود تا به يك بيماری ممتد درونی كه در واقع 

  )١٣.(موجب زوال آن گشته بود
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   ساسانيان  سقوط  های ريشه

 
حاصل و چکيده نظرش اين »  يشه های سقوط ساسانيانر« بنابراين زرين کوب 

  تئوكراسی  يك  نيروی  به  ساسانيان  ی چهارصد ساله  امپراطوری  سقوط«:است که 
  خالف  عصر چنان  بود، در دنيای  نگذشته  آن  از تأسيس  بيش  سال  چهل  كه  نوخاسته

. بود  واقعی  ی معجزه  يك  قبول  مستلزم  اذهان  برای  قبولش  رسيد كه نظر می  انتظار به
  الاقل  بود كه  اسبابی  مجموع  و همسازی  نيز هماهنگی  تا حدی  سقوط  اين  اما موجب

ً   را تدريجا  به  ، امپراطوری از وقوع  قبل  قرن  از يك برد و  می  سرنوشت  اين  سوی           
  جلوس  بين  مدت  كه ، قرن  يك  در اين. كرد می  را الزام  ناپذير آن اجتناب  انقراض

با   طور مستمر و فقط            ً   شد، تقريبا  به می  را شامل  يزدگرد سوم  و جلوس  خسرو اول
  آن  حاصل  جنگها كه  اين  بود و در طی  جنگيده  با بيزانس  ، ايران كوتاه  های وقفه

،  سانیان  ، نيروی مادی  از نيروی  چيزی  بود، الجرم  سابق  وضع  به  بازگشت  همواره
  ی ، جامعه شديد آن  و سركوبی  مزدك  نهضت. بود  داده  اميد خود را از دست  و نيروی

و   توز و بدگمان نجبا كينه  طبقات  به  نسبت  و هم  موبدان  به  نسبت  را هم  ايرانی
  خاطر استمرار جنگها و داد و ستد بازرگانی  به  توليد كشاورزی. بود  ناخرسند كرده

  دائم  و انتقال  نقل  شهرها كه  ی توسعه. بود  يافته  راهها هر روز نقصان  ناامنی  علت  به
ً           دار را تدريجا  دشوار كرده زمين  و نجبای  دهقانان  كرد معيشت می  را الزام  آن  سپاه                

را از   و صنعت  كشاورزی  نظامی  خدمات  به  وران و پيشه  روستاييان  بود، و الزام
را از   آفريننده  ، استعدادهای در طبقات  مراتب  اختالف. بود  توليد بازداشته  به  توسعه
ممتاز از   طبقات  ، كه و خراج  بار جزيه  بود و سنگينی  آمده  مانع  و گسترش  فعاليت

  جهت  ، به سلطنت  قدرت. بود  را از پا درآورده  عامه  بودند، طبقات  معاف  آن  پرداخت
بود، و   پيدا كرده  ، تنزل در امورغيرنظامی  و ارتشتاران  سردارانمستمر   مداخالت

آنها در   دخالت  ی الزمه  كه  استمرار فريبكاريهايی  سبب  به  آتشگاه  مقامات  فساد پنهان
در نزد   و عمل  قول  در بين  كه  تفاوتی. بود  بود آشكار شده  حكومت  به  امور مربوط

  تبليغ. بود  كرده  آنها متزلزل  به  را نسبت  اعتماد عامه.  داشت وجود  و هيربدان  موبدان
  آيين  به  نسبت  شد در اعتقاد عامه می  تلقی  بدكيشی  نزد موبدان  و آنچه  دينی  اقليتهای
  و از هم  سقوط  اسباب  ، كه احوال  و با چنين. بود  وجود آورده  به  ترديد و تأمل  زرتشتی
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و   بيشتر از سقوط  قدرت  دستگاه  بود بقا و دوام  ساخته  را فراهم  وریامپراط  پاشيدگی
در نشر   هم  مهاجمان  شور و هيجان  كه  ، خاصه داشت  احتياج  معجزه  به  آن  اضمحالل

  با آن  مقابله  آنها بود و برای  پيروزی  ی عمده  عامل  خويش  معيشت  و تأمين  عقيدت
سالها   در دنبال»  رژيم»  در مدافعان  كه  چيزی: بود  الزم  جانشور و هي  اندازه  همان

  دفاع  ، به هم  عامه  طبقات.  ديگر وجود نداشت  اشرافی  گريزی و مسئوليت  طلبی راحت
  ، با اين نداشت  قلبی  ی داد عالقه می  را از دست  آن اشرافی  گريزی مسئوليت  از آنچه

در   ايرانی  روح. نبرد  را از بين  ايران  حياتی  نيروی  سانیسا  اشراف  دنيای  سقوط  همه
  دو قرن  كرد، و در طی  ماند، مقاومت  باقی  وی  ، و در تاريخ» سنت«، در  زبان

  سقوطش  به  محكوم  امپراطوری  ی و ويژه  داشت  خود او تعلق  را به  آنچه  كشمكش
  آن  آتش  كه  خاكسترهايی  از ميان  دوباره  ققنوس  سرانجام. كرد  حفظ  نبود، با سرسختی

  حيات  ناگزير بود، بين  ، كه طوالنی  خاموشی  يك  فقط. بود سر برآورد  شده  خاموش
  تعلق  اش گذشته  به  آنچه.  انداخت  فاصله  داشت  او تعلق  ی گذشته  به  با آنچه  اش تازه

  و در عين  بزرگ  از قهرمانيهای  هآكند: بود  طوالنی  جوانی  شور و غرور يك  داشت
در   را هم  بزرگ  لغزشهای  جوانی  آيا دوران  نه -   بزرگ  سرشار از گمراهيهای  حال
و   شاد و پرجوش  روزگاران  دارد؟ معهذا ياد آن  دنبال  به  بزرگ  پيروزيهای  پی

  كند همواره یم  را تباه  انسان  نيروی  سبكسريها و ديوانگيهايش  كه  جوانی  خروش
  خود را با شوق  جوانی  ی رفته  از دست  روزگاران  آن  كه  كيست.  است  دلنوازی  ی مايه

  بزرگ  ، و لذتهای بزرگ  ، خطاهای بزرگ  قهرمانيهای  ياد نكند؟ روزگاران  و حسرت
  )١۴! (ياد باد  روزگاران  ياد باد آن:  گذشت  بازكردی  تا چشم  را كه

نيت تاريخی حکومت وحشت کليسای قرون وسطی در غرب در قتل و همچنان که ذه
  ...   جنايت و آتش زدن و سوزاندن ديگرانديشان فراموش نشدنی است

خدام کليسا چون به امور دنيوی «چرا که از فساد و استبداد  فراگير  آغاز گرديد زيرا 
  .دآلوده گشتند، اغلب مانند عمال حکومتهای معاصر، پست و پولکی شدن

دادگاه های کشوری در برابر فريبايی پول، به . فساد در نهاد آدمی و سنن زمانه بود
و انتخاب شدن هيچ پايی، از لحاظ دادن رشوه ; نحو رسوايی انگيزی، رام ميشدند

صرفنظر از اين يک مورد . به پای انتخاب شدن شارل پنجم به امپراطوری نميرسيد
برای اموری که در دستگاه . رم پرداخت ميشد خارجی، بزرگترين رشوه ها دردادگاه

اما حصر و ; اداری دربار پاپها انجام ميشد حق الزحمه های مناسبی تعيين شده بود
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هر . مال اندوزی کارمندان، آن را تا بيست برابر مقدار شرعی و قانونيش باال برد
رد، به حرامی را ميشد حالل کرد و ازهر جرم، و حتی گناهی، ميشد برائت حاصل ک

  .شرط آنکه انگيزه کافی ارائه ميشد
در رم همه چيز فروختنی بود و : انئاسيلويو، پيش از آنکه به مسند پاپی نشيند، نوشت

يک نسل بعد، راهب ساووناروال، با اهانتی . هيچ چيز را بدون پول نميشد بدست آورد
. پول ميفروشدای خواند که الطاف خويش را به ”فاحشه“اغراق آميز، کليسای رم را 

بيشرمی دربار پاپ به اوج خود “: بعد از يک نسل ديگر، اراسموس خاطرنشان کرد
  :لودويک فون پاستور مينويسد. ”رسيده است

مقدار غيرمتعارف . ... فساد عميقی بر تمام کارمندان دستگاه پاپی حکمفرما بود
الوه، ماموران از هر به ع. انعامها و رشوه هايی که مطالبه ميشد از اندازه بيرون بود

از اين روی شگفت نيست اگر از تمام . جانب به تعريف و حتی جعل اسناد ميپرداختند
نقاط دنيای مسيحيت فرياد اعتراض نسبت به فساد و رشوه ستانی کارمندان دستگاه 

 .پاپی به آسمان بلند است
بلغ ناقابلی از م. در کليسای قرن پانزدهم جايی برای تجلی سجيه و فضيلت فقر نبود

که برای احراز به مقام کشيشی پرداخت ميشد، تا پولهای هنگفتی که کاردينالها برای 
روسای مافوق ” چرب کردن سبيل“ترفيع خو ميدادند، هر انتصابی تقريبا مستلزم 

يکی از راه های پوالندوزی پاپها عبارت بود از فروش ادارات وابسته به کليسا، . بود
قامات کليسايی و حتی کاردينالی که حاضر بودند کمک يا نصب اشخاصی به م

اداره جديدی تاسيس کرد و از هر  ٨٠آلکساندر ششم . اساسی به هزينه کليسا بکند
 ١٩٬٠٠٠(دوکات  ٧٦٠يک از اشخاصی که بر راس آن ادارات منصوب کرد، 

 دبير داشت ايجاد ١٠١يا دفترخانهای که ” کالج“يوليوس دوم . دريافت داشت) دالر
تن  ٦٠لئو دهم . دوکات استفاده برد ٧٤٬٠٠٠کرد و رويهمرفته از فروش مناصب آن 

 ٢٠٢٬٠٠٠تن را به مباشرت دربار پاپی برگزيد و  ١٤١را به مقام پردهداری و 
مواجبی که به اين ماموران پرداخته ميشد، از نظر . دوکات از آنان دريافت داشت

به نظر لوتر، ; يانه يک قرارداد بودگيرنده و دهنده، به مثابه پيش پرداخت سال
 .فاسدترين نوع خريد و فروش مقامات کليسايی همين بود

در هزاران مورد، منتصبان از بنفيس خود بخش کليسايی، حوزه دير، اسقف نشين که 
چه بسا که يک . درآمدش صرف عيش و عشرتشان می شد، فرسنگها به دور بودند
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مثال کاردينال فعالی چون روذريگو . بودشخص، مستمری بگير غايب چندين شغل 
 ٧٠٠٠از منصبهای مختلف، ساليانه درآمدی برابر ) پاپ آلکساندر ششم آينده(بورخا 

به دست ميآورد، و دشمن وی، کاردينال دال رووره ) دالر ١٬٧٥٠٬٠٠٠(دوکات 
در يک زمان، هم اسقف اعظم آوينيون، هم اسقف بولونيا و ) پاپ يوليوس دوم بعد(

ان و کوتانس و ويويه و ماند و اوستيا و ولتری، و هم رئيس ديرهای نونانتوال و لوز
بود که کليسا کارگزاران عمده خود را، ” چند منصبی“با همين روش . گروتافراتا بود

به . و در بسياری از موارد دانش پژوهان و شاعران و دانشمندان را، حمايت ميکرد
پاپهای آوينيون، از مقرری منصب بی مسئوليتی اين طريق، پتر ارک، منقد تندزبان 

 .که آنان به وی واگذاشته بودند ميزيست
اراسموس، که هزاران خطا و حماقت کليسا را به باد تمسخر و هجا ميگرفت، مرتب 

کوپرنيک، که مهلکترين ضربات را بر . مقرری ثابتی از کليسا دريافت ميداشت
مستمری مقامات و مناصب کليسايی،  مسيحيت قرون وسطی وارد آورد، سالها از

 .که مستلزم حداقل صرف وقت و انصراف از پژوهشهای علمی بود، ميزيست
اسقف تورچلو . ، اتهام فساد اخالق فردی روحانيان بود”چند منصبی“شديدتر از اتهام 

اخالق روحانيان فاسد است، آنها برای عموم مايه دردسر و دل “): ١٤٨٥(گفته است 
از چهار فرقه رهبانی که در اواخر قرن سيزدهم تاسيس يافته بودند، . ”اندآزاری شده 

يعنی فرقه های فرانسيسيان، دومينيکيان، کرمليان، و آوگوستينوسيان، غير از فرقه 
نظامات و . آخری، بقيه به نحو شرم انگيزی از تقوا و پرهيزگاری دست کشيده بودند

مومنان قديم وضع شده بود، اينک بر  قوانين رهبانی، که در تب دينداری و شور
طبيعت آدمی، که هر روز بيشتر خود را از زير بار ترس و وحشت قوای فوق 

هزاران تن از راهبان و فرايارهای . طبيعی بيرون ميکشيد، بيش از حد گران ميآمد
مسيحی که ثروت اشتراکيشان آنها را از رنج کار بدنی آسوده ساخته بود، خدمات 

ه غفلت سپردند، از چهار ديواری ديرهايشان قدم به بيرون نهادند، به مذهبی را ب
ولگردی پرداختند، در ميان ميخانه ها به باده نوشی نشستند، و به دنبال عشق ورزی 

راهبی از فرقه دومينيکيان، موسوم به جان بروميار، در باره . سرگردان ديارها شدند
 :فرايارهای هم مسلکش چنين ميگويد

بر غذاهای لذيذ حريص شده اند و از ... بايستی بينوايان و فقر را پدر باشند  آنان که
عده بسيار معدودی، با منت فراوان، در سر نماز . ... خواب شيرين تلذذ ميجويند
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همه شان در شکمبارگی و باده . ... صبحگاهی و يا مراسم قداس حاضر ميشوند
اين روی، اکنون مجامع راهبان را  از. خواری اگر بگوييم در ناپاکی غرق شده اند

 .فاحشه خانه مردمان هرزه و محل بازيگران مينامند
بسياری از صومعه های “: يک قرن بعد از او، اراسموس اين اتهام را تکرار کرد

پتر ارک از نظام ” .مردانه و زنانه تفاوت چندانی با فاحشه خانه های عمومی ندارند
بان صومعه کارتوزی، که برادرش در آنجا زيسته انضباطی، خداترسی، و تقوای راه

چند تا از صومعه های هلند و ; است، تصوير منصفانه و شايسته ای به ما ارائه ميدهد
برادران “بخش خاوری آلمان هنوز آن روح تقوا و دانش پژوهی را که موجد فرقه 

ن، يوهانس با وجود اي. و سبب تاليف کتاب تقليد مسيح شد حفظ کرده بودند” همزيست
، راهبان اين قسمت از آلمان را، با شدتی )١٤٩٠حد (تريتميوس، رئيس دير شپونهايم 

 :مبالغه آميز، چنين مورد اتهام قرار داد
چندان بی اعتنايی ميکنند که گويی هرگز برای ... اينان به ميثاق های سه گانه مذهبی 

ی و ياوه سرايی ميگذرانند و تمام روز را به زشتگوي. ... حفظ آنها سوگند نخورده اند
با تصرف علنی امالک . ... همه وقتشان را وقف بازی و شکم بارگی کرده اند

از خداوند ابدا . ... . هر يک در خانه خصوصی خود بسر ميبرند... خصوصی مردم 
به زندگی پس از مرگ معتقد نيستند، و شهوات ; نميترسند و به او محبتی ندارند

ميثاق فقر را خوار ميدارند، از . ... های روحانی ترجيح ميدهندجسمانی را بر نياز
دود . ... عفت و پاکدامنی به دورند، و اطاعت و فرمانبرداری را مسخره ميکنند

 .گناهان و هرزگيهای آنان همه جا را فرا گرفته است
گيژونو، مشاور پاپ، که برای اصالح صومعه های بنديکتيان به فرانسه رفته بود، با 

بسياری از راهبان قمار ميبازند، لب به لعن و ): ١٥٠٣(زارش تاسفباری بازگشت گ
نفرين ميآاليند، در قهوه خانه ها ميلولند، قداره می بندند، مال می اندوزند، زنا ميکنند، 

آن قدر در فکر دنيا فرو رفته اند که “، و ”چون باده خواران عياش زندگی ميگذارند“
اگر من بخواهم همه آنچه را که با . ... وستيشان را نميترسانددنيا د) دنياپرست(کلمه 

بر اثر افزايش بی نظمی و ” .چشم ديده ام بيان کنم، سخن سخت به درازا خواهد کشيد
بی انضباطی در ديرها و صومعه ها، عده زيادی از راهبان نسبت به کارهای نيکی 

از مستمندان، تيمارداری که آنها را مورد اعتماد مردم قرار داده بود دستگيری 
پاپ لئو دهم . بيماران و مسافران، و تعليم و تربيت راه بی اعتنايی در پيش گرفتند
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فقدان انضباط در ديرهای فرانسه و زندگی نامتعادل و بيرون از “): ١٥١٦(ميگفت 
رويه راهبان چنان باال گرفته است که هيچ کس، نه پادشاه، نه حاکم، و نه مردم، 

يک تاريخ نويس اخير کاتوليک وضعيت . ”رزش و احترامی قايل نيستبرايشان ا
 :را، محتمال با شدتی بيش از اندازه، چنين خالصه ميکند) ١٤٩٠يعنی (اين زمان 

اسناد و مدارک بيشمار اين زمان را بخوانيد حکايات تاريخی، سرزنشها و مالمتهای 
احکام سينودها در آنها چه اخالقيون، هجاهای شاعران و ادبيات، توقيعات پاپی و 
فساد زندگی رهبانی، از : نوشته شده است هيچ، جز همان حقايق و همان شکايات

برای پی بردن ; و تعداد بيشمار دزدان و فاسقان... ميان رفتن نظم و انضباط و اخالق 
به بين داخلی اکثر ديرهای بزرگ، بايد گزارشات مشروحی را که نتيجه تحقيقات 

اعمال ظميه ای نکوهيده در ميان کارتوزيان به حدی زياد . ... خوانيمقضايی است ب
زندگی راهبانه از راهبه خانه . ... بود که آوازه بدنامی آنها در همه جا شيوع داشت

همه اينها دست به دست يکديگر دادند تا اين محرابهای دعا و . ... رخت بربسته بود
 )١٥.  (کنند نياز را به مراکز عياشی و بی نظمی تبديل

« : 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 مذهبی و به جا  قرضهای  اندازی صندوق  و از راه

 .های ثابت آنهاست های پی در پی، جزو برنامه آوردن حج و زيارت
های كالن  های به ظاهر موجه كه با استفاده از رانت دولتی به ثروت بسياری از چهره

رسند، حتی با اختصاص بخشی از منافع خود به عنوان وجوهات شرعی،  می
كه  شوند و نتيجه آن های علميه وبرخی بيوت نيز صاحب اعتبارمی وزهدرساختارح

های باال،  كم در برخی از اليه مافيا درايران برخالف ديگركشورهای دنيا، دست
ها، تنها محدود به اين  هرچند منافع اقتصادی ناشی از اين رانت. ظاهری موجه دارد

كنند  فضا استفاده خود را می شود وديگرسودجويان اقتصادی نيزازاين ها نمی چهره
ها و به كام شمار  توان گفت كه مافيا درايران به نام برخی چهره ودرمجموع، می

  » .كند های اقتصادی عمل می بسياری از فعاالن و رابطه
نوکيسه ها و خانواده های تارعنکبوتی مافيايی آخوندی، نظامی و مالی از رأس تا  

اين سه دهه تنيده اند همانند دوران پهلوی ها  قاعده آن و شبکه هائی که درطول
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سرمايه ها و ثروت های ملی ايران را جذب کشورهای مسلط کرده اند و همچنان 
ادامه می دهند و کشوررا در خدمت بازار مصرفی کاالهای بنجول غرب وشرق 
قرار داده با گسترش بازار سوداگری و داللی که تفکر بنيادهای مذهبی می باشد، 

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

 الخ... نموده اند و 
 ٣١بياد بياوريد وقتی شاه و همدستانش ايران را ترک کردند، مسئولين کشور گفتند 

 : از ايران خارج شده است...ه  و ارز توسط شاه وميليارد دالر سرماي
دولت بختيار معرفی «نشريات آن زمان با تيتربزرگ نوشتند١٣۵٧دی ماه ٢٣در
خزانه «:بختياردر بخشی ازسخنان خود هنگام معرفی دولت در مجلس سنا گفت. »شد

های  خالی، فقر مالی، ورشکستگی بخش خصوصی، اعتصابات همه جانبه دستگاه
سناتوردمحم علی . »....های گذشته برای دولت اين جانب است ميراث حکومت...دولتی

در «مسعودی در اين نشست خواستار پاسخگويی وزيراقتصاد به اين سئوال شد که 
ماههای شهريور، مهرو آبان تا موقعی که خروج ارز از کشور ممنوع شده است، چه 

.(  »....اند از کشور خارج کردهميليون تومان   کسانی ارزغير بازرگانی بيش از يک
در حقيقت آنها نظام بانکی ايران را به علت ) لایر بوده است  ٧٠نرخ تقريبی دالر 

  . پرداخت بی رويه اعتبارات وخروج سرمايه از کشور به ورشکستگی  کشاندند
   
مصدق، نهضت ملی ورويدادهای «                       ّ   نوزدهمين جلد ازسری مجلد های! خواننده گرامی  

  .، پيش روی شما است»رايران تاريخ معاص
  
  وقتی« :، در اين فصل از عبدالحسين زرين کوب براين عقيده است که فصل اول ◀

  تمام  ترديد بيرونی  رغم  به  كه -  و دمنه  كليه  ترجمه  ی در مقدمه  طبيب  ی برزويه
در   د كهنماي می  با تأثر خاطر نشان - كند  می  را منعكس  عصر خويش  احوال  های نشانه

ادبار   به  روی  زمانه  و كارهای -  است  نهاده  تراجع  به  روی  بر اطالق  خيرات«او   ايام
  روی تازه  ابواب  اين  حصول  و به  شادمان  معانی  غدار و زاهد مكار بدين  و عالم - دارد

خير   سوی  هرا ب  بايد آن  آنچه  كند كه می  را طرح  ای اند تصوير جامعه گشته»  و خندان
  به  گرايش. كند می  و خطا غرق و كذب  را در فساد و دروغ  دهد وی  سوی  و صالح
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او در   خير و شر بود و نيايش  ی زننده  تقدير و رقم  خدای  ، كه هم  زروانی  مذهب
  دوران  بود در اين  شده  شايع  مردم  در بين  نحو بارزی  به  دوباره  اواخر عهد ساسانيان

  سلب  درعصر را از مردم  با فساد رايج  و مبارزه  مقاومت  و نيروی  ، همت نحطاطا
  ضعف  اين  هست  در شاهنامه  كه  برادرش  زاد به فرخ  رستم  معروف  ی نامه. بود  كرده

  تقدير و مشيت  يك  عنوان  به  خويش  و انحطاط  سقوط  به  عصر را كه  اهل  ی روحيه
  هر گونه  در مقابل  ای بازدارنده  عامل  گرايش  اين. دهد می  نشان  نگريست می  ايزدی
  و عمل  از تأثير سعی  را مانع  تقديرآسمانی  در حقيقت  بود كه  احتمالی  و تالش  حركت

  اعتماد به  چيز مثل  و فساد، هيچ  انحطاط  دوران  در يك  كه  و پيدا است - داد  می  نشان
  سقوط - سازد  نمی  تحمل  قابل  انسان  را برای  نهايی  و نابودی  سقوط  به  شدن جبر، تسليم

  تاج  و از اتحاد نامقدس  ساسانيان  از اشعار سياسی  كه  و گزيرناپذيری  محتوم  و نابودی
  )١۶(».بود  وجود آمده  به  گاه و آتش

  

« در »اطاق بازرگانی صنايع، معادن و کشاورزی ايران«در رابطه فصل دوم ، ◀
است که عامل اصلی فساد قانون اساسی واليت » بررسی مسائل روز اقتصاد ايران

فقيه و شخص رهبر می باشد دراين بررسی نياورده است و در تعريفی که از فساد  
  : ارائه می دهد  بدينقرار است

فساد . فسادعبارت است ازسوءاستفاده ازقدرت برای کسب منفعت شخصی  
ط به اقتصاد سياسی است وگروههای سياسی فاسد درتداوم موضوعی نهادی ومربو

شناخت مشکل فساد نيازمند روی کردی چند وجهی است . آن نقش کليدی دارند
  .وحوزه های مختلفی از علوم سياسی تا اقتصاد را شامل ميشود

ازجمله مهمترين داليل بروز فساد ورفتارهای رانتی را ميتوان در مواردی نظير 
مومی، کيفيت قوانين، فقدان رقابت اقتصادی، ساختار غيردموکراتيک اندازه بخش ع

حکومت، ضعف حاکميت قانون، فقدان نهادهای مشارکتی وعدم پاسخگويی،عدم 
ميتوان . وجود عزم جدی برای مقابله با فساد، داليل فرهنگی، جنسيت خالصه نمود

که توجه بيشتری را گفت عمده داليل ايجاد فساد، مشکالت نهادی يا ساختاری هستند 
 .در راستای مبارزه با اين پديده ميطلبد

افزايش نابرابری، کاهش بهره . پديده فساد، پيامدها و تبعات عديده ای به همراه دارد
وری، کاهش سرمايه گذاری، کاهش کيفيت عمليات بخش عمومی، انحراف در 
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از جمله  عمليات بخش خصوصی و گسترش اقتصاد سايه يا فعاليتهای غير رسمی
 .تبعات شيوع پديده فساد است

در ادبيات موجود در خصوص مبارزه با فساد به ايجاد شفافيت به عنوان اصلی ترين 
کنترل قدرت سياسی، استقالل نهاد قضايی، ايجاد نهادهای . راهکار اشاره شده است

 مستقل ضد فساد و بازبودن و پاسخگويی از ديگر راهکارهای ارائه شده در ادبيات
تجارب موفق در زمينه مبارزه با پديده فساد نيز بحثهای نظری را . موضوع است

اراده سياسی قوی برای مبارزه با فساد، تدوين قوانين ضد فساد، . تائيد ميکند
پاسخگويی و شفافيت، استقالل قوه قضائيه و مواردی از اين دست، اقداماتی است که 

 .رهای موفق منتج گرديده استدر عمل به کاهش ميزان وقوع فساد در کشو
به گواهی تجربه کشورهای موفق در زمينه مبارزه با فساد و کشورهای با درجه فساد 

به عبارتی نياز . پايين، راهکار اصلی مبارزه با اين پديده، مبتنی بر پيشگيری است
است که کانونهای اصلی فساد ش ناسايی و با نهادسازيهای مناسب و کارآمد تا حد 

فساد زمانی کاهش مييابد که هزينه فرصت . ن از وقوع آن جلوگيری شودامکا
تا زمانيکه ارتکاب رفتارهای فسادآلود، هزينه اندکی داشته . ارتکاب آن افزايش يابد

 .باشد، اميدی به کاهش آن در جامعه نيست
کشور در شاخص . بررسی وضعيت ايران در زمينه فساد بسيار تاسف برانگيز است

فساد همواره در جايگاه بسيار نامناسبی قرار داشته و برخورد با اين  های سنجش
عمده مصاديق رفتارهای مبتنی بر . مساله نيازمند عزمی جدی و فرا قوه ای است

فساد در کشور را شايد بتوان در توزيع درآمدهای نفتی، توزيع منابع بانکی، 
ن و مواردی از اين خصوصی سازی، قوانين و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانو

توزيع درآمدهای نفتی توسط دولت بدون وجود نظارتهای الزم قانونی . دست دانست
و مدنی، عدم نظارتهای کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، گسترش موسسات 
مالی غيرمجاز، الزام بانکها به اعطای تسهيالت با مبالغ هنگفت به افراد خاص، عدم 

تغيير مسير سپرده های مردمی به سمت فعاليتهای سوداگرانه، رعايت قوانين بانکی و 
شفاف نبودن واگذاريها در فرآيند خصوصی سازی و انجام واگذاريها در قالب رد 
ديون و تسويه بدهيها، دستکاری نرخهای تعرفه در کاالهايی خاص و در جهت منافع 

د گروهی مشخص و مواردی از اين دست،همگی از مصداق های اصلی فسا
درکشورهستند که درکنارعدم اجرای صحيح قانون و عدم پاسخگويی به مردم، 
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تا زمانيکه . همواره خسارتهای جبران ناپذيری را برای جامعه به همراه داشته اند
راهکارهای مقابله با فساد و به ويژه فساد سيستمی، شناسايی نشود و به صورت 

. ارزهای اصولی با آن داشتسيستمی با اين معضل مقابله نشود، نميتوان مب
  ١- ٢صص )١٧(

داليل بروز فساد،  اندازه بخش عمومی ،کيفيت قوانين، ناتوانی يا عدم وجود عزم 
جدی برای مقابله با فساد، جنسيت، ضعف حاکميت قانون، فرهنگ، جغرافيا و تاريخ، 
 اهم تبعات بروز فساد، افزايش نابرابری، کاهش بهره وری، کاهش سرمايه گذاری،
کاهش کيفيت عمليات بخش عمومی،انحراف در عمليات بخش خصوصی، گسترش 

  )١٨. (اقتصاد سايه از عوامل آن هستند
  
» تاريخ بيست ساله ايران « حسين مکی درکتاب ،  دراين فصل فصل سوم ◀ 

همه می دانند که رضا : دربارۀ غارت وغصب امالک مردم اينگونه شرح می کند
هفت آسمان يک ستاره «ردوره سربازی بقول معروف خان قبل از کودتا يعنی د

حتی در موقعی که افسری جزء بود دريک خانۀ  محقراستيجاری در يکی » نداشت
از کوچه های سنگلج منزل داشت، و ماجرای صابون فروش دوره گرد مشهور است 
که به خانۀ رضا خان چند قالب صابون نسيه داده بود و چند  روز بعد برای مطالعۀ  
پول صابون مراجعه کرد و کار به نزاع  لفظی کشيد و حرفهای زشت بين رضا خان 
و صابون فروش رد و بدل  می شود و پس ازآنکه رضا خان به مقام وزير جنگی 
                  ً                                                    ارتقاء يافت اتفاقا  روزی ضمن عبور با صابون فروش مزبور مواجه و مصادف می 

اين داستان  را معمرين  .  دشود و صابون فروش مورد سئوال و جواب قرار می گير
به » رضا شاه « شنيده اند و حتی در يکی از روزنامه ها هم نوشته اند که در کتاب 

  .چاپ رسيده است
اما دراواخر دوران  وزير جنگی، نخست بومهن و سپس رودهن را متصرف شد    

رضا  کاريکاتوری از - که در برلن منتشرمی شد - و از آنجا همانطور که مجلۀ  پيکار
شاه به شکل  اژدهای  خطرناکی کشيده  بود که در حين خزيدن زمين ها و قراء و 

ناگفته  نبايد گذاشت که انتشاراين کاريکاتورومطالب . قصبات وامالک مردم امی بلعيد
  .آن موجب گرديد که روابط ايران وآلمان به تيرگی  گرائيد
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ندران ودر دوران سلطنت رضا خان در دوران رياست وزرائی از بومهن بطرف ماز
بطرف گرگان و گيالن وساير نقاط کشورهمچنان با سرعت وشدت عجيبی شروع به 

که  ١٣٢٠بطوريکه درشهريور. تصرف امالک و دست اندازی به هستی مردم نمود
      ً                                                                    اجبارا  از ايران خارج گرديد طبق گفتۀ مؤيد احمدی نمايندۀ  کرمان درجلسۀ رسمی 

. ار پارچه آبادی از قريه وقصبه و بلوک بوده استهز ۴۴مجلس رضا شاه دارای 
ميلييون ليره دربانکهای انگلستان سپرده است ودربانک ملی هم طبق  ۵٨بعالوه مبلغ 

  .ميليون تومان سپرده  داشته که به فرزندش بخشيده است ۶٨صورت حساب رسمی 
ان سال سلطنت يکی از ثروتمندان جه١۶بطوريکه گفته اند رضا شاه  ظرف مدت 

  .گرديده بود
ناگفته نبايد گذاشت که رضا شاه بزرگترين کارخانه وهتل داران هم درايران بوده  

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

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

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

چيزی عايد او نشد ونصيب خزانۀ  سلطنتی انگلستان گرديد که شرح آن در اين  دوره 
  .داه شده است)  جلد دوم( تاريخ 

رضا خان در دوران سربازی و قبل از رسيدن  به مقامات باال بسيار بی چيز و 
تهيدست بوده است و البته خود داستان اوان جوانی و سربازی را برای عده ای از 

که ) شيخ الملک(اورنگ . جال همراه  بدون پروا و پرده پوشی نقل  نموده استر
بود درين باره مقالۀ مفصلی در بيست و چهارمين  ) ملتزمين رکاب(يکی از همراهان 

      ً        که ذيال  نقل می . نگاشته است ١٨١و ١٧۶سالنامۀ  دنيا در صفحۀ ) ١٣۴٧( سال 
  :  شود

ين نمود و از دوران جوانی خود حکايتی نمود که شاه  روی  خود را  به ملتزم.......
   ً                          اوال  بايد به اطالع  خوانندگان  . من بی مناسبت نمی دانم  به شرح آن حکايت بپردازم

. گرامی سالنامه وزين دينا برسانم رضا شاه مطالب را بطور پخته بزبان می آورد
پدرو مادر را  من محبت. ساله سرد و گرم چشيده  روز گار بودم  ١٨من جوان ....
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درک نکرده بودم و از روزی که خودم را شناختم دراجتماع بودم به کارو کوشش می 
درآن روزگارتنها کاری که وجود داشت کار . پرداخته وتالش معاش می کردم

سربازی بود و من هم درآن سن و سال وارد خدمت سربازی شده بودم چون به 
   ً                                اقال  همان جيره نقدی  يا جنسی ومواجب سرباز داو طلب اگرهيچ  چيزی نمی دادند 

مختصر را پرداخت می کردند و يا اگرهم جيره ای نمی دادند و مواجب را بوقت 
نامعلوم موکول می کردند حواله ای بعهده خوانين اياالت وواليات صادر می کردند تا 
آن سربازگرسنه ولخت وعوربه صفحات مختلف کشور رهسپار شده  حواله را 

يد ولی بسيار اتفاق می افتاد  که اينگونه حواله ها نکول شود مگر اينکه آن وصول نما
سرباز لخت و گرسنه با اتکاء به  تفنگ خود بتواند قدرت خود را اعمال نمايد ولی 
قدرت او در برابر قدرت خوانين آنروز ايران صفربوده است بدليل اينکه همه اعيان 

ی را تحت سالح خود داشته واين عده در پناه و اشراف اياالت و واليات مملکت عده ا
  ...تفنگهای خود دست بهرعملی به نفع مصالح آن خان وآن ارباب و اعيان ميزده اند

من درآن سن و سال  که مدتی  بود وارد خدمت : رضا شاه سپس ادامه داد.     
می  سربازی شده بودم ولی نه جيره ای دريافت می کردم  و نه  مواجبی  بمن  داده

شد و يا حتی  حواله ای عهدۀ  يکی از خانهای مملکت  نمی دادند تا رهسپار  نقطه ای 
                                                     ً                 از کشور شوم و آن حواله را وصول نمايم خوشحالم بودم اقال   صاحب يک تفنگ و 
يک رأس اسب می باشم  بهمين جهت مرخصی گرفتم  تا بااسب  که تنها وسيلۀ 

نقطه ای ديگر کشور بوده است، به مسقط  آنروز ايران درمسافرت از نقطه ای  به
                           ً                                                      الرأس خود  سفر نمايم  و اقال   با افراد  فاميل  خود تجديد عهد نمايم چون سالها  بود 

من با اسب از .  ازآنها خبری نداشتم و مدتها  بود به زادگاه خود سفر نکرده بودم
ما  بود راه  تهران خارج شدم و خوب بخاطر دارم از محل قصرقاجار که اطراقگاه 

من هيچکس  را در اين سفرهمراه نداشتم؛ لباس من وصله دار بود ودرست . افتادم
است لباس سربازی بتن داشتم ولی اين لباس نشانی از سربازی  نداشت و از طرفی  
مردم  در طول  راه ازسربازبه صورت خوشی استقبال نمی کردند چون می دانستند 

ه از دهات  برسد بدبختی  و بيچارگی بارمغان  می پای هر سرباز داوطلب بهر نقط
  .....اورد

من نيم  بيشتری از راه را طی کرده بودم  ولی ميدانستنم راه بس دشوار وسخت و ...  
    ً                                                  اصوال  راهی که در پيش داشتم راه چوپانان  بود که در قشالق . جانفرسا در پيش دارم
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که از گردونه  گدوک می گذشت  و ييالق ازاين راه استفاده  می کردند راهی بود
من نزديک غروب آفتاب باهمان . همين راهی که اکنون  مشغول  پيمودن آن می باشم
                           ً باد تندی ميوزيد و سرما کامال  . اسب که ديگر رمقی نداشت وارد فيروز کوه شدم

پرنده در کوچه های تنگ و تاريک قصبه پر نمی زد و جنبده ای  . احساس می شد
آنقدربه جستجو پرداختم تا توانستم به قهوه خانه ای دسترسی پيدا کنم . ديده  نمی شد

چون می دانستم دوستان و ياران قديم  پدرم  با آشنائی را با من که سرباز لخت و 
قهوه چی اهل سمنان بود و سالها  بود که . عور و گرسنه ای بودم  باز نخواهند کرد

ل داشت و کسی بود که با بيشتر چار در قصبه فيروز کوه به قهوه چی گری اشتغا
وارها و قافله های مسافرين آشنائی پيدا کرده بود و اسم  و رسم آنها را  می دانست 
من چه  کسی هستم  و اهل کجا می باشم وازکجا آمدم و بکجا ميروم و شايد تصور 
 می کرد سرباز داوطلب ساده و بدون پول و مال و منال می باشم که مانند سربازان
عزم را جزم  کرده ام  تا راه دهات بزرگ را پيش بگيرم و ماليات حاکم را وصول 

قهوه چی سمنانی در همان بدو ورود من به قهوه خانه  توجه خود را باندام من . نمايم
اولين  سئوال او اين بود شب را در قهوه خانه  بيتوته خواهيد کرد يا اينکه . جلب  کرد

خواهيد  پرداخت؟ معلوم بود من جز قهوه  خانه مکانی  در محل ديگری به استراحت
برای استراحت نداشتم و استراحتگاه قهوه خانه نيز فاقد همه چيز بود وده ها نفر  از 
مسافرين  که متأسفانه همگی وضع  و حالی شبيه وضع و حال من داشتند مجبور 

من بشدت . ورندبودند در گوشه قهوه خانه  چمباتمه زده و شب دراز را به صبح آ
گرسنه بودم و از طرفی اسب بی رمق من که ناتوان شده بود در خارج از قهوه خانه 
پس مانده کاه سايراسبان را که تا لحظه ای پيش در آنجا به استراحت می پرداختند به 

همانطوری که گفتم ديگريکشاهی درجيب نداشتم ولی مختصری از . دندان می کشيد
از سه  قواره چيت هرکدام به اندازه سه متر درخورجين سوغاتی که عبارت بود 
چاره ای جز فروش سه قواره چيت برای تأمين مخارج . اسب  خود موجود داشتم

قهوه خانه و تهيه علوفه  مرکوب نبود ولی نمی دانستم در آن وقت ازغرب آفتاب آيا 
ا اينکه بايد آنها دکانی بازاست که من بتوانم اين سه قواره چيت را بفروش برسانم و ي

( را نزد قهوه چی بامانت بگذارم و درگرو او باقی باشد تا  پس از بازگشت ازسفر
مخارج يک شب اقامت در قهوه خانه را باو کارسازی نموده و سه قواره ) االشت 

چيت را تحويل بگيرم و اما من چيتها را  برای  سوغاتی به زادگاه  خود می بردم  و 
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س از پايان سفر االشت و بازگشت به تهران در موقع ورود به لطفی نداشت  که پ
البته وضع  .                                                 ً                  فيروز کوه آنها را از قهوه چی تحويل گرفته و مجددا  به تهران برگردانم

زندگی فاميل  من در االشت بد نبود و همگی متکی بخود بودند و روی تالش و 
من هم نمی خواستم خود کوشش خود بزندگی می پرداختند و سربار ديگران نبودند و 

را سربار آنها  نمايم  چون اتکا  بنفس داشته  و دارم و بهمين جهت بفوريت تصميم  
گرفتم سه قواره چيت را برسم سوغات به االشت نبرم زيرا ارزش چندانی نداشت 
بدليل اينکه قسمت  اعظم  سوغاتيها را در طول  راه از دست داده و خرج  خود و 

بودم و مهمتراز همه  اينکه نمی خواستم از بستگان خود برای  مرکوب  خود کرده
مراجعت  به تهران خرج  سفر دريافت نمايم چون به رگ غيرتم بر می خورد لذا هر 
سه قواره  چيت را از خروجين در آورده و با خود بقهوه خانه آوردم  و در حالی  که 

رانداز می کرد  تحويل او قهوه چی چشمان خود را بمن دوخته بود و مرا همچنان و
دادم و گفتم هرچه خرج امشب می شود ازمحل قيمت اين سه قواره پارچه حساب کنيد 
ولی قهوه چی بالفاصله در جواب گفت من بزاز نيستم، باشد تا صبح به بزاز محله 

ولی من قصد داشتم  صبح خيلی زود بسفر ادامه بدهم و فيروز کوه را ترک . بفروشيد
                                                      ً             ه چی که خيلی خوب بروحيه واردين آشنا بود دانست که واقعا  پولی بهمراه قهو.  نمايم

او بدون اينکه  سخن ديگری . ندارم و منظوراز فروش چيت تأمين  مخارج می باشد
بگويد سه قواره چيت را از دست من گرفت و در دوالبچه  خود گذاشت و پس يک 

ه بود و درآن وضع  ناهنجار شب بهر ترتيبی  ک. استکان چای  قند پهلو بدست من داد
را در آن قهوه  خانه مخروبه و بسيار کثيف ودرعين حال سرد بروز آوردم در 
حاليکه  قهوه چی فقط دو قران و نيم  مابه التفاوت بهای سه قواره چيت را پس از 
کسر مخارج آن شب من درقهوه خانه و نگاهداری اسب در طويله خارج  قهوه خانه 

. ايکاش من  به اين سفر ادامه نمی دادم. مرکوب  را پرداخت کرده بود و تهيه علوفۀ
رگبار تندی شروع شده بود و راه را  . برای اينکه دنباله سفر پر از مخاطره بود

رگبار يکساعت  بيشتر ادامه نداشت ولی قسمتی از . بهيچوجه تشخيص نمی دادم
کوب من هم از دست رفت نيروی خود را از دست داده بودم و نيم ساعتی بعد مر

يعنی بزمين نشست و روی ناتوانی و گرسنگی جان داد و من در وضعی  فوق العاده  
دشوار و درحاليکه بشدت خسته و کوفته  شده بودم مختصرلوازم سفر خود از روی 

آنقدر راه رفتم تا به  کاروانسرای  مخروبه  بين راه . الشه اسب برداشته وبراه افتادم



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠                                                                ١٩        دق ، 

  

  

من وقتی در .هيچکس  در کاروانسرا  نبود و البته  سرما بيداد می کرد گدوک رسيدم
انجام کاری تصميم  بگيرم محال است تا به مقصود نرسم از تالش دست بکشم من 
تصميم گرفته بودم بهر نحوی که باشد از اين مشکل رهايی يابم و براه ادامه  بدهم و 

ود و خستگی بوجود می آورد و من با وجوديکه راهی که در پيش داشتم  کوهستانی ب
نيز بشدت خسته بودم و گرسنگی مرا يک چوپان  سنکسری  که برای حمل اثاثه  
خود از آن کاروانسرا بين راه گدوک رفع کرده بود ولی عزم را جزم کردم و بطرف 
مقصد پيش رفتم ولی درهمين نقطه که اکنون متوقف می باشيم از پا افتادم وقدرت 

تری را پيدا نکردم  و من در همين  کلبه مخروبه  که هنوز باقی و بر پيشروی  بيش
قراراست  و از دور آن را مشاهده می کنيد دونفر چوپان پناهم دادند من مدت هفت 
روز درحال اغما بودم و اين اغماء  ناشی از طی کردن راه سخت و دشوار و تحمل 

وضع من بصورتی .  بوده  استناماليمات طول راه اعم  از بيخوابی  و بی غذائی 
                                             ً                                درآمده بود که رفتن به زادگاه  خود در االشت اصال  ممکن نبود و کاروانی که از راه  
رسيده بود در ظهر روز هفتم از روی رحم وشفقت حاضر شدند مرا به تهران انتقال 
بدهند به شرطيکه نيمی از راه را با يکی از قاطران کاروان  طی کرده و نيمی ديگر 

  )١٩....(ا پياده  بهمراه کاروانيان  بپيمايم ر
   
،  به شکايت  مردم مازندران شمال که رضاخان بزور و ثمن بخس   فصل چهارم ◀

  :امالک  آنها را بنام خود کرده است  اختصاص داده ام  بعنوان نمونه
  

  تقاضای  استرداد امالک
  
ست مجلس شورای  ملی و عده ای از اهالی مازندران رونوشت نامه ای را که  بريا 

نمايندگان مجلس  نوشته اند برای درج  در روز نامه فرستاده و طی آن پس از بيان  
تعدياتی که درين مدت بر مردم  مازندران شده است خاطر نشان می کنند که اهالی 
اين سامان گذشته ازآنکه  امالک  خود را در مقابل  بهای بسيار ناقابلی از دست داده 

چند سال اخير کليه سرمايۀ  نقدی وجواهرات زن و بچۀ خود را نيز صرف اند طی 
. پرداخت جريبانه و ساختن خانه های  روستائی و کارهای تحميلی ديگر  کرده اند
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اينک امضاء چندين ازکسانيکه اين نامه را نوشته و درخواست استرداد فوری امالک 
  :                               ً           و رفع بدبختی عموم  را دارند ذيال  چاپ می شود

  - جالل ايرانپور - عزت هللا گلبادی  - علينقی رندانی - حاج شيخ عبدالرحيم رحمانی 
معاونيان  - اسحق علی آبادی   - ابوالحسن سنگ  - عبدالعلی داراب  –علی اکبر دری 

  .خادمی وغيره
عده ای ازاهالی ساری ضمن نامه رقت انگيزی که به مجلس شورای ملی نوشته اند 

ز مجلس انتظار ميرود  برای مسئله استرداد امالک مردم اظهارداشته اند  که  ا
مازندران که شامل حال هزاران نفر بدبخت است قانونی طرح و تصويب نمايد و با 

عده ای از امضاء . اصالح بودجه اعطای اموال شاه برای امور خيريه اکتفا هم نکند
حاج  حسن عرب  - دی عباس عما –علی اکبر گلبادی   - کننده گان اين نامه عبارتند از

 - عبدالعلی داراب - دمحم حسن  هلل محسنی –کامران محسنی  - صادق مظفری  - 
  )٢٠(» .دمحم قلی ابوالملوکی  و غيره - مهدی ماطری

  بوسيۀ حضرت آقای طباطبائی نماينده محترم ساوه«  
  
چهارهزار ذرع  مربع مفروض از جنوب باغی که اکنون قصرسلطنتی است به  

ودوباب  دکان ويکباب کاروانسرا که حاليه از بين رفته و جزء عمارت  انضمام بيست
ّ    های جديد شده است برطبق مدارک  معتبرملک اينجانب است وشاه سابق بدون مج وز                                                                     
واعتبارباسناد من يکنفر يهودی غاصب معامالتی نموده بودند همان وقت به وزارت 

ت که کودتای معروف دادگستری شکايت کردم و سوابق موجود است ديری نگذش
.                                 ّ                                         واقع شد البته ديگرموقعی برای تظل م ومحاکمه باقی نبود ناچارسکوت اختيار کردم

پس از مدتی که شايد دو سال يا بيشترباشد امضاء و تصديق معامله  را که مورد 
تکذيب اينجانب بود از من خواستند و چون از برای پدرم  تصور خطر بود ناچار 

اء کردم تنها چيزی که در موقع بنظرم رسيد و دردسترس بدون اخذ ديناری امض
ّ   داشتم اين بود که موضوع را به مرحوم مدرس کتبا  آگهی دادم و ايشان هم صح ت                         ً                                            
آنرا تصديق و نزد خود نگاهداشته شايد روزی بکارآيد بدبختانه هنگام دستگيرشدن  

افتاد و پدر  آن مرحوم نوشتۀ من هم با ساير نوشته جات او بدست رئيس شهربانی
اکنون که اميدی . بيچاره ام مدتی در زحمت بود فقط خواست خداوندی او را نجات داد

پس از يأس حاصل و بساط  دادگستری شده است استدعا دارم به آقای 
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وزيردادگستری که شايد خودشان هم جزء مظلومين باشند  مراجعه فرمائيد که پروندۀ  
  .امر را مالحظه و احقاق حق نمايند

  
  فخر  عالء

  ١٣٢٠روزنامۀ  تجدد ايران مورخ اول آبانماه   ٣٢۵٧نقل  از شمارۀ 
   

  !طرز معاملت  شاه سابق - عرضحال  عجيب و خواندنی  « 
  ١٣٢٠مهر  ٢٠يکشنبه  ٣٢۴۶نقل از روزنامۀ  تجديد ايران شماره 

شمسی کار پرداز امالک اختصاصی ١٣١١درسال : با کمال احترام بعرض ميرسانم 
حسب الدستورشاه سابق امالک ) بهشهر فعلی ( ليحضرت  سابق در اشراف اع

موروثی اين بنده را ضبط و تصرف  و دوسال تمام محصول جنسی و نقدی امالک 
که ساليانه درحدود چهل هزار تومان به ( بنده را از مراتع و مزارع وجنگل 

  .نيزضبط وغصب  نمود) حقيرعايد می داشت
ه طهران آمده و به تصورواميد احقاق حق خود و رفع تعدی در مقدمۀ امر بنده ب

                                       ً                          مزبوربعرض عرايض  تلگرافی و پستی مستقيما  بعنوان شخص اعليحضرت سابق 
مبادرت نمودم فقط درجواب آخرين عريضه تلگرافی شهری ام آقای رئيس کابينه 

 به) که تلگراف مزبورموجوداست(               ً حقير را تلگرافا  ) آقای شکوه الملک(مخصوص 
                       ً                                                   کابينه خود احضارو شفاها  بياناتی تهديد آميزازطرف اعليحضرت وقت به حقير ابالغ 

که در موقع  لزوم آن جواب و اظهارات شفاهی آقای شکوه الملک را به ( فرمودند 
که سواد اکثرازعريضه هايم ( پس از دوسال عجز و ناله )  عرض  خواهم رسانيد

ومان غصب و ضبط امالک موروثی و سالی معادل  چهل هزار ت)  موجود است
حقيرآقای سرلشکر بوذرجمهری به بنده وعده استخالص امالکم را بشرط اينکه دو 
هزار تومان به ايشان بپردازم  دادند بنده  هم بواسطه بيچارگی اين پيشنهاد را پذيرفته 
و مبلغ  يکهزار صد تومان نقد و نهصد تومان سند به ايشان دادم  که پس از تسليم 

 ٢۶امالکم وجه  مزبور را به ايشان بدهم ولی بازهم نتيجه حاصل نشد تا آنکه در
که « نفر مأمور يقه سرخ درباری  ۴آقای مجد السطان لطيفی و  ١٣١٣فروردين 

که تحت تصدی  ١١بنده را از دربار به محضر رسمی  شماره » سمت آنها را نميدانم
است به امر آقای  سرلشکر   ٣ره                                   ً     آقا شيخ  عبدالحسين نجم آبادی و فعال   شما
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دم درب محضر آقای مجدالسطان به بنده گفت شما را  برای  –بوذرجمهری بردند
امضاء قباله  فروش امالکتان که در اين  محضر نوشته شده و حاضر است آورده 
ايم در نظرداشته باشيد که بی سرو صدا و بدون کلمه اعتراض بايد قباله را امضاء 

ن چهارنفر مأمور که همراه شما هستند شما را بجائی خواهند برد که کنيد واال اي
ديگر روی اطفال خود را هم نبينيد پس از آن مرا وارد محضر نجم آبادی نموده  
بدين نحو وادار به امضای قباله  که بهيچوجه از مضمون آن جزئی  اطالعی نداشتم 

ی مجد السلطان ببنده اظهار آقا –پس  از ختم  امضاء سند و دفاتر محضر  - نمودند
                                                                         ً      نمود که چون شش هزار تومان  بابت  وجه  اين قباله بايد به شما  داده شود فعال  هزار 
تومان وجه را در اينجا  دست گردان  می کنيم  ولی پول را در  دربار به شما  

  .خواهيم پرداخت
به بنده دادند ده قطعه اسکناس يکهزار ريالی از جيب خود بيرون آورده و شش نوبت  

و به بنده  دستور  دادند دو باره روی ميز گذاردم  پس از انجام اين  تشريفات يک 
قطعه از اسکناسهای مزبور را برداشته  و خرد  نموده  پنجاه تومان آنرا به اقای شيخ 

و از آنجا بنده را به منزل آقای  - عبدالحسين صاحب محضر بعنوان حق تحرير دادند 
آنجا که رفتم آقای سرلشکر  –مهری بعنوان اخذ مبلغ مزبور بردند سرلشکر بوذرج

بوذرجمهری پس ازمطالب و اخذ بنچاقهای موجوده امالکم مبلغ پانصد و پنجاه تومان 
  :اسکناس به بنده داده و برای تتمه  ششهزار تومان چنين اظهار داشتند

که ( اله ملک شما مبلغ چهار هزار و چهار صد  تومان بابت ماليات  دوس –   ً اوال  
ً                 محصول آنرا قبل از قباله  گرفتن از بنده  به قسمی که فوقا  عرض شده در حدود                                                         

که ماليه  ) سالی چهل هزار تومان توسط  کار پردازان  درباری ضبط  شده است 
  .مطالب به ماليه  بايد بپردازم 

شيد محسوب  می هزار تومان بابت تتمه  دو هزار تومان که قرار بود بمن  داده با  - ٢
شود گرچه من موفق به استرداد امالک شما نشدم  ولی زحمت خود را کشيده ام  

  .هزارتومان را برای  شما دست و پا کردم ۶چنانچه اين 
  .پنجاه  تومان بابت  حق  محضر پرداخت  شده است  -  ٣
تومان            ً             ً                                           بنده جوابا  عرض کردم اوال   قيمت امالک بنده متجاوز از يک ميليون و نيم  

                           ً                                              است نه ششهزار تومان و ثانيا  ماليات مورد مطالبه راجع به محصول دوساله ايست 
که به قسمی که خاطرمحترم  مسحتضراست توسط  کار پردازان دربار ضبط گرديده 
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و به بنده  مربوط  نيست و بنده  برای يکشاهی  امروز در اين شهرسرگردانم و در 
بدبختی بالسبب و جهتی که برايم ايجاد شده است موضوع دو هزار تومان هم با اين  

طبق قولی که داده  بوديد در صورتی که امالک و عوايد  ضبط شده امرمسترد  می 
                                                                    ً      فرموديد حال که به اين وضعيت درآمده است هزاروصد تومان سابق را نيز حقا  بايد 

امروز  برای                      ً                                            مسترد  فرمائيد خصوصا  با وضع پريشانی که برايم ايجاد  فرموده ايد و
در جواب با  –چند  لایر  قيمت نسخه و نان ظهراطفالم  سرگردان و متحير می باشم 

کمال تندی و تشدد بنده را امر به سکوت و تهديد نموده و اظهارداشت که چنانچه اين 
اظهارات را نوبت ديگر تکرار کنم پشيمان خواهم شد چه  آنکه برای تأديب بنده اقدام 

وپس ازآن بدون اعتنا به التماس بنده به بنده امر خروج از منزل  - مودمقتضی خواهد ن
  .خود نمود

سه روز قبل که برای مستحضرشدن از موضوع قباله  مزبوره بدفتر رسمی  شماره 
دفتر نماينده  ۶٠١۴مراجعه نمودم  معلوم  گرديد  که قباله و سند مزبور به شماره   ٣
به ثبت وارد و مبلغ  آن هم  ششهزار  ١٣/  ٢٩/٢دفتر سر دفتردرتاريخ   ٧٠٢٠و 

  !!وچهارصد و پنجاه  و دو تومان و پنج لایر است نه  شش هزار  تومان
و بدين کيفيت چهار صد و پنجاه و دو تومان  و پنح لایر از اصل مبلغ  اين  قباله 

ده را وبا اين کيفيت امالک آباء و اجدادی بن - دستور العملی نيز با بنده محسوب نداشتند
                                      ً                                   که درحدود ساليانه چهل هزار  تومان شخصا  از آن عايدی بر می داشتم و قيمت آن 
                                        ً       ً                           متجاوز از يک ميليون و نيم تومان است قهرا  و جبرا  از تصرفم خارج و يک خاندان 

که در تمام ادوار زندگانی شخصی و اجتماعی خود جز ( پانصد ساله ايرانی را 
ر خواهی و مساعدت نسبت  به هموطنان خود اطاعت و خدمتگزاری به مملکت وخي

پس از چندی که از تاريخ تباه و ازهستی ساقط  نمودند )  عملی  را مرتکب  نشده اند
قباله مزبور می گذشت ازطرف شهربانی بنده را جلب و باالخره نزد آقای آيرم 

ً                    مشاراليه   به بنده  شخصا  اظهار نمود  که حسب  - .رئيس شهربانی وقت  بردند                         
                                                                      ً       االمر شاهانه شما ممنوع  از مراجعت به مازندران می باشيد عليهذا بايد کتبا  متعهد 

ً                    بنده جوابا  عرض نمودم که بنده   و ملتزم  شويد که به مازندران  معاودت نکنی           
سال  ١۵٠خالفی نکرده ام  که مستوجب چنين  مجازاتی باشم چه آنکه متجاوز از

و ممرمعاش من وخانواده ام عايدات باقيمانده است که پدران من در مازندران متوطن 
امالک من است که درآنجا واقع است الزام به عدم خروج ازطهران برای بنده مثل 
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نفری است جواب دادند   ٧٠حبس ابد و محکوميت به مرگ يک عائله بيگناه 
مگرامالک شما تمام خريداری نشده است عرض کردم امالک ميراثی مرا ضبط 

 مختصری امالک خريداری شخصی بنده درآنجا که سالی چهل هزار             ً نمودند و فعال  
درجواب . تومان عايدی آن يگانه ممر منحصر فعلی عائله واطفالم است موجود است

ضمن اظهار تأسف ازاين ابتالء  برای حقير ببنده فرمودند شهربانی مأمور است که 
و ورقه  که   - طاعت نداريد شما را به قبول و اجراء اين تعهد ملزم کند و چاره  جزا

  .   ً                                                                           قبال  به خط  ديگری تنظيم  شده بود جلوبنده گذارده و بنده را واداربه امضاء آن نمود
طولی نکشيد  که از کسان بنده که از مازندران اطالع  رسيد  که امالک خريداری  

شخصی شما را نيز  به ضميمه کليه  امالک موروثی تان  کار پرداز در باری اشرف 
                                                        ً       ضبط وعوايد آنرا هم  بردند بعالوه کسان و رعايا شما را قهرا  بدفتر ) بهشهر حاليه  (

رسمی محل برده و امالک شما را بنام آنها قباله  خريداری تنظيم نمودند وهرچه 
مؤثر واقع . جواب داديم که ما مالک اين نقاط نيستيم تا اين قباله را امضاء کنيم

مضاء  قباله های مزبور خواستيم وجوه آنرا الاقل گرفته نگرديده و پس از الزام  به ا
برای شما بفرستيم ما را بضرب شالق و تهديد به حبس و تبعيد از دفتر خارج  

  .نمودند
معلوم  است از وصول چنين خبری چه حالی  بيک فرد مظلوم بی پشت و پناه  

افتادم ولی غارت شده دست می دهد  وهر چه فکرم بجائی نرسيد به قصد انتحار 
فرمان وجدانی و با رمسئوليت ادارۀ عائله  بيگناهم مرا از اين تصميمی بازداشت و 
باالخره  با يأس کامل از نتيجه به شکايتی  که بدربار می نمايم چون هيچ مقامی به 
شکايت و تظلم بنده و امثال  بنده اعتناء نمی نمود باز برای تشفی قلب و اينکه  شايد  

طرف کارکنان در باری خود سرانه بوده است و پس از اين همه ابتدا در  اين رفتاراز
فکر  تفقدی افتاده و از مرگ  و بی آبروئی خود و عائله ام  رهائی  يابيم لذا به آقای 
شيبانی رئيس امالک و آقای سرلشکر بوذرجمهری مراجعه نمودم درجواب پس 

از اطاق خارج  کردند بنده ازعتاب های شديد بنده را تهديد بزندان نموده و 
نيزدرطول اين مدت جزآستانه حق مأمن و پناهی نيافتم و او يگانه شاهد و گواه  است 

  .که چه شبها و روزهائی بر ماستمديدگان گذشته است
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اکنون که رائحه اجراء عدالت استشمام  می شود بخواهد اجازه  داده که بدين وسيله   
ارد بخود  را به اطالع  آن نمايندگان محترم مختصری از شرح مصائب و مظالم و
  .رسانيده رفع  بيدادگری های وارد بشود

  
  )٢١(قاسم عبدالملکی مازندرانی هژبرالدوله سابق  
  
  
  فروش خالصجات  -  ٣
  

قانونی ازمجلس گذشت که « ، در بارۀ فروش خالصجات است است و فصل پنجم ◀
ز وضع اين قانون هم اين بود که منظور ا. دولت امالک خالصه را بفروش برساند

  .امالک خالصه را به ثمن بخس به رضا شاه واگذار نمايند
 ١٣٢٠يکی از اين خالصجات قريۀ خيرآباد در ورامين  بود که پس از شهريور  

يعنی در دورۀ چهاردهم مجلس دکترمصدق نسبت به معامالتی که در مورد اين 
م جرم نموده و ضمن توضيح مفصل و خالصه انجام شده به بدر وزيردارائی اعال

  :مستند چنين می گويد
  ١٣١٧قريۀ خير آباد  در سال « : آقای مجيد زاده در گزارش چنين می نويسد... «

ضمن  سايرخالصجات در اجرای قانون فروش امالک خالصه بطورآزاد و بوسيله 
درهمان  تومان ارزيابی شد بود که  ٨٨٩۵١اشخاص بصير و مورد اطمينان به مبلغ 

تومان  ١٩٩٩٩سال بطورغير آزاد به قيمت فروش باعليحضرت سابق در مبلغ 
وهفت لایر تقويم گرديد و برگهای هر دو ارزيابی در پرونده وصل بهم  بايگانی  

  )١٩٠پرونده برگ ( » شده
                ً                                                        در صورتيکه اخبرا  خيرآباد را ارزيابی نموده و پس از وضع صدی ده که از بابت 

پرونده  ( هزار تومان قيمت کرده اند  ۵٠٠حساب شده آنجا به مبلغ هزينه  برداشت 
  »)....٣برگ 

                         ً       ً                                       رضا شاه امالک مردم را عنقا  و جبرا  ميگرفت و بطوريکه دراين قسمت کتاب ديده  
می شود اگرکمترين مقامتی می کردند بزيرشالق متصديان می افتادند يابه زندان می 

دند برايش کافی نبود و چينه دان حرص و رفتند و بعضی هم در زندان تلف می ش
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ولع او را پر نمی کرد لذا قانون فروش خالصجات را ازمجلس گذراندند تا بهترين 
  .امالک خالصه  دولتی را تصاحب  نمايد

راجع به امالک « : زيرعنوان ١٣٢١/ ٧/٨مورخ  ١٠روز نامه داد در شماره 
يکصد وبيست و پنج  پارچه   دولت درشهر گرگان« چنين نوشته است »  واگذاری 

زير دارايی وقت تمام  اين . قصبه و قريۀ مهم  که اغلب آن قراء شش دانگی بوده
هزار تومان به شاه سابق  ٧۵پارچه خالصه دولت  را فقط وفقط درمقابل  ١٢۵

انتقال داده که تنها سه دانگ  قصبه  مهم کرد کوی و مزارع تابعۀ  آن که از جمله  
ورد انتقال بوده بيش از دو ميليون و نيم لایر يعنی سه برابر وجهی پارچه  م ١٢۵

  .»پارچه  داده است ارزش داشته است ١٢۵که برای 
دربعضی موارد وزارت دارائی قراء وقصبات مهم بزرگ را بزور وعنف 
                                                                    ً ازصاحبان  آنها به ثمن بخس می خريد و يا بعنوان کوچاندن صاحبان آن جبرا  

زء خالصه دولتی می گرديد سپس به رضا شاه واگذار می متصرف می گرديد و ج
  :                        ً             شد که نمونۀ آن درزيرعينا  به نظرمی رسد

  

  نقل از روزنامه مرد امروز *  
 

  !دزدان مسلح  چگونه اموال مردم را غارت کردند؟
ً             توضيح اينکه اين معامله عينا  به شاه سابق « يک نمونه ازمعامالت شاه سابق«                               

  ».منتقل  شده است
آقای مديرمحترم نامۀ ملی مرد امروز گرچه تعديات مامورين شاه سابق به اهالی 
شمال خاصه به اهالی کالرستاق براحدی ازاهل کشورپوشيده نيست ولی يک پرده از 
غارت  گری را خيلی ها اطالع ندارند قيميتی است عين امريه و قباله را درج  فرمايد 

رت ماليه تصرف کرد عدۀ ازطايفه های امالک کالرستاقی را وزا ١٣١٠چون در 
بنده را آوردند  و در قصرحبس کردند بعد ازچند ماه زن و بچه  آنها را در کاميون ها 

تمام با زورسرهنگ سهيلی . ريختند با هر خانه واری پنج من تبريز بار بردند رشت
  !آنها را داد گرداندند آوردند  کاروانسرای  زال دمحم
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ملحق  بردند کرمان بعد جيرفت بعد شيراز، ده خانوار تلف  شدند مردها را به آنها  
اموال  را هم با احشام هرچه بود مأمورين نظميه وشاه بردند بهرجا  که می بايست 

اين کاغذ  ١٣١۴ماليه امالک را فروخت به شاه بعد در ١٣١٣برسد رسيده بود در
نبودچهارسال بيشتربه  رابه شاه نوشته بودند در صورتيکه نام و نشانی از اموال

نميدانم  نوشتن  اين کاغذ در روی چه اصلی بوده آقای . غارت برده بودند
فروهرمعاون وزارت ماليه آنوقت و پدر مديرکل  آنوقت که هريک برای فنای ماها 
پيش قدمی می نمودند وابتکارمی کردند ممکن است  پرسش شود که  نوشتن اين کاغذ  

  ساالر مرزبان.  بود از روی چه سياست و اصلی
  اينک عين  قباله  و نامه وزارت  دارائی  
  نسختان 
صاحب دفتر ثبت شده است  ٣٣دفتر   ١٢٨۶٧شمارۀ  ٢اين ورقه که در صفحه  

اسناد  رسمی  شماره   ٣٧دفتر ٢۵دردفتر  اين جانب نماينده ثبت اسناد هم در صفحه 
ر دفتراسناد رسمی شماره شمسی به ثبت رسيده مه ١٣١۶/ ٢٧/۵در تاريخ  ١١٧۴٧

  صادق  ١١
  - با احراز  شناسنامه متعاملين 
  .تمام  مراتب  مسطوره در اين ورقه در نزد اينجانب واقع شد 

  امضائ ------- بتاريخ 
اکنون دراين قسمت فقط در بارۀ امالک رضا شاه بحث می شود تا معلوم گردد که 

  ) ٢٢. (اينهمه امالک  را چگونه متصرف شده است
  
،برای اينکه خوانندگان ارجمند درجريان غصب و دزديهای وفساد فصل ششم ◀

مشروح «رضا خان وغريب به اکثريت اطرافيان و يارانش قرار بگيرند، نگارنده 
دوره سيزدهم  ١٩: جلسه ١٣٢٠بهمن  ١٢مذاکرات مجلس شورای ملی 

  :دراينجا در اختيارشان قرار می دهم » قانونگذاری
  

  " ده امدر  اين فصل آور
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  شور اول اليحه امالک واگذاری
 

شور اول گزارش کميسيون قوانين دادگستری راجع به امالک واگذاری  - رئيس
  :شود گزارش کميسيون قرائت می. مطرح است

   گزارش از کميسيون قوانين دادگستری به مجلس شورای ملی
 

مالک واگذاری را دولت راجع به ا ٣۶۴۴٩کميسيون قوانين دادگستری اليحه شماره 
در جلسات عديده با حضور آقای وزير دادگستری تحت شور و مداقه قرار داده و در 
اطراف هر يک از مواد آن عالوه بر توضيحات مفصلی که آقای وزير دادگستری 
دادند با آقايان نمايندگان مازندران نيز تبادل افکار نموده بالنتيجه مواد زير را تنظيم 

  .شود ش آن برای شور اول تقديم مینموده اينک گزار
  آقای بهبهانی. مذاکره در کليات است - رئيس

 
کنم از مقام ادب و نزاکت خارج  بنده خيلی ميل دارم در عرايضی که می - بهبهانی

کنم هم از جنبه نظر سياست عمومی و هم از  نشده باشم اين است که عرايضی که می
م از نظر حفظ قوانين جاريه مملکتی و هم نظر ديانت و هم از نظر اصل مالکيت و ه

دانم مراتبی را که عرض  از نظر قانونگذاری و هم از جهت نظر قضاوت الزم می
خواهم همه را توضيح بدهم برای اين که يک مقداری وقت مجلس را  کردم نمی

خواهم گرفت و ميل ندارم عالوه بر اين در بعضی جهاتش هم شايد نتوانم فقط يک 
دهم و آن مسأله نظر قضايی است البته مأمورينی که برای  نده توضيح مینکته را ب

دهند يک مردمانی هستند  شود و اين هيئت را تشکيل می رسيدگی به اين کار معين می
شان  اند و اذهان ها است که در امور قضايی دخالت کرده که سابقه قضايی دارند و سال

شوند با يک قانونی که  مصادف می مأنوس به قوانين جاريه مملکتی است امروز
     ً                                                      ً            اساسا  برخالف قوانين جاريه مملکتی است چطور؟ برای اين که اساسا  قوانين فصل 

اش از روی قاعده  قضا و فصل خصومات هر چه نوشته شده است برای مملکت همه
ای  المدعی واليمن علی من انکر است و ديگر اين که اصل درهر معامله البينت علی
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اينجا دراين . اند مگر اين که خالفش محرز شود دانسته ظاهر صحيح میرا برحسب 
قانون اين دو اصل به جهاتی که برهمه آقايان مکشوف است رعايت نشده يعنی مالک 

قانون و اين مالک قديمی شناخته نشده و يد وارده را يد مالکيت شناخته است اين 
که از مردم گرفته شده است تمام بنايش بر اين است از راه نظر اين که اين امالکی 

به مناسبت عدم رضايت مردم گرفته شده است اعم از اين که پولی بهشان داد يا 
شان داده باشند يا  اند مطابق قيمت ملک اند يا نداده اند يا ملکی در مقابلش داده نداده

داده تر داده باشند يا زيادتر داده باشند اصل را در اين قانون اين طور تشخيص  کم
به چه ) صحيح است(است که اين امالک که در دست هست يد غاصبانه است 

گويند ملکی           ً   اش مخصوصا  می مناسب؟ به مناسبت اين که قانون مدنی ما چند ماده
که از دست مالک گرفته شود بدون رضايت او اين ملک ملک غصب است و يد يد 

ً                       غصب است و اينجا هم تقريبا  به شهادت همه آقايان اه ل مملکت نه مجلس تنها                          
. بلکه به شهادت خيلی اشخاص که در اين شهر هم نيستند در خارج شهر هستند

معلوم است که عملياتی که موجب شده است که صورت اين امالک صورت نقل و 
 انتقالی پيدا کرده يا اين که ورقه مالکيت روی اينها صادر شده روی چه اصلی بوده

شده است و اين معلوميت اين مطلب موجب شد که  پس بنابراين همين امر موجب
دولت يک قانونی آورد به مجلس شورای ملی که اصل مالکيت را دراينجا اصل 

پس .  صحت مالکيت مردم را دراينجا اصل نگرفته و اصل را غاصبيت گرفته است
 .بنابراين هر ملکی که عنوان غصبيت داشته باشد بايد اين ملک به صاحبش داده شود

دوره سيزدهم  ١٩: جلسه ١٣٢٠بهمن  ١٢شروح  مذاکرات مجلس شورای ملی م«
  »قانونگذاری

  
برای اينکه با سير تحول فکری سرلشکرمحمود افشار طوس با آن فصل هفتم،    ◀

سابقه ای که در زمان پهلوی اول در مازندران بجا گذاشته بود آشنا بشويد در اينجا 
افشار طوس در اختيار خوانندگان ارجمند بطور مختصر در بارۀ  سرلشکر محمود 

فدای .. « قرارمی دهم  بدون شک در آينده دربارۀ او که بقول منصور رحمانی
نسبت به رئيس دولت .  روحيۀ  صداقت آميز خدمتی  يک سرباز ملت دوست شد

کمال اعتقاد و احترام را داشت و به شرافت ذاتی مردم ايران وقابليت آنها  به تکامل و 
  .ی مؤمن شده بودترق
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ازفصل هشتم تا فصل يازدهم،  دربارۀ قسمتهای ديگرظلم وستم وچپاول رضاخان   
برای اصالح امورمالی به  ١٣٠١ميلسپودرسال :دنيای اقتصاد  می نويسد.می باشد
وزيرماليه وقت  او در زمان انتصاب خود اختيارات تامی داشت که حتی . ايران آمد

   .بهره بود هم ازآن بی
برآمدن وقدرت يافتن رضا خان اما برای . يلسپو با چنين اختياراتی شروع به کارکردم 

االسالمی درکتاب قتل اتابک به نقل  شيخ. نبود مستشار آمريکا نشانه خوشی 
از ثروت  الدوله، دليل برکناری ميلسپو را ظنين شدن اين مستشار آمريکايی  ازقوام

  . سوم از اين گزيده کتاب است خوانيد بخش آنچه می. داند رضا خان می
رضاخان هم موقعی كه به سلطنت رسيد به پاس قدردانی از زحمات تيمورتاش، او 

از ) تيمورتاش(در راس چنين مقامی، او . كرد را به مقام وزارت دربار منصوب 
به مقامی  كه از سطحی پايين  –ترين يار و ياور شاه جديد  همان روز نخست بزرگ

رضاشاه موقعی كه به سلطنت رسيد آداب و . رفت به شمار می - يده بود چنين واال رس
بلد نبود و موقعی كه رجال و صوابديد كشور را از حيث  رسوم شهرياری را خوب 

در حضور آنان  پذيرفت،  تبار و شئون اجتماعی باالتر از او بودند به حضور می
ست چگونه با مخاطب دان كرد و حقيقتا نمی هميشه احساس ضعف و درماندگی می

اين گونه موارد، تيمورتاش با آن زرنگی خاصی كه داشت آنا  در . خود صحبت كند
آنكه حاضران  درماندگی، بی رسيد و او را از آن وضع  به داد سرور تاجدارش می

رسانی نامرئی و تدبيری كه برای تسهيل  اين شيوه كمك. داد نجات می متوجه شوند، 
گشا بود كه شاه هنوز هم كه هنوز است  برد، چنان موثر و مشكل میشاه به كار  مكالمه 

تيمورتاش كسی از رجال داخلی و خارجی را به  حضور  باطنا هرگز مايل نيست بی
است كه  وزير دربار نه تنها از اين موهبت خدادادی برخوردار . حضور بپذيرد

مات و عباراتی را كه ای كه ديگران ملتفت نشوند، كل داند چگونه و با چه شيوه می
رجال عالی قدر الزم دارد، به اوتلقين كند، بلكه در  سرور تاجدارش در مكالمه با 

تيمورتاش هميشه و در  ماند،  مواردی هم كه شاه احيانا در دادن جواب سوالی فرو می
تواند شاه را از مخمصه  جوابی مناسب آماده دارد كه با دادن آن می قبال هر سوالی، 

اين است كه وی ) الدوله به عقيده قوام(آخرين دليل تقرب تيمورتاش . بخشد نجات تكلم 
ای كه از چشم  مطلب محرمانه محرم كامل اسرار رضاشاه است و شاه واقعا 

ترين كارهای رضاشاه  ترين و پوشيده او با خصوصی. تيمورتاش پوشيده باشد ندارد
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روی (ی به فرض اينكه پهلوی ای است كه حت است و اين محرميت به درجه آشنا 
جرات چنين اقدامی را كه منجر به از  بخواهد تيمور را عوض كند باز ) داليل ديگر

اينجا  در . كند دست دادن مستشاری چنين محرم و دانا خواهد شد در خود احساس نمی
  ....اما: الدوله مكثی كرد و گفت قوام

، زيرا يكی از مقتدرترين اعضای اما اين وضع برای هميشه دوام نخواهد كرد...  
دوست بسيار نزديك و محرم راز داشت كه  سه  –السلطان  مرحوم ظل –سلسله سابق 

  !كرد سر و صدا نابود  شان را آهسته و بی سر هر سه را در طی زمان خورد و همه
  )٢٣: (به بيان ديگر  برخی از فجايع مجددا  بصورت چکيده  از اينجا می آورم  
    

 ع ديگرفجاي
  

ِ                      به بادرفت سر  شمع  و همچنان می گفت              
  که فکر  مردم هستی  به باد داده کنيد

دربارۀ فجايع و جناياتی که درزمان رضا شاه صورت گرفته و تصرف امالک 
واموال مردم  داستانهای زياد شنيده ام که همه مردم مازندران نمونه هائی از آن را 

  .بچشم ديده و يا بتواترشنيده اند
فروردين رابه  ١٣تا] اسفند[٢٩يسنده درسه دوره که نماينده مجلس بود همه ساله ازنو

کيلومتری شاهی در قريه متونه کال که خرده مالک و  ٥مازندران مسافرت ودر
قسمتی از آن متعلق بورثۀ علی آبادی بود ميرفتم ومهمان پروفسورهادی علی آبادی 

ً    وکيل پايۀ يکم دادگستری بودم وغالبا  درا طراف دورۀ  تصاحب امالک صحبت به                                   
البته از وقايعی که شهرت داشت اگر جمع  آوری  شود کتابها تدوين .  ميان می آمد
در يکی از زمستانها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود قرار . خواهد گرديد

  .بود که  يک روز در بابل توقف نموده  سپس به مسافرت ادامه دهد
م  که امالک آنها  بوسيلۀ  ادارۀ  امالک تصرف شده بود ديگر بسياری از مرد 

ممرمعاشی نداشتند ناچاربه تکدی درشهر و يالن و سرگردان می گشتند بطوری که 
  .درهر نقطه از شهر تعدادی زياد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند

ا اينهمه شهر دار وحاکم شهراز نظر اينکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه ب
سائل نشود دستور دادند که تمام آنها را جمع آوری ودرحمام های عمومی نگاهداری 
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شهرداری  بکمک  شهربانی تمام متکديان را .  نمايند تا رضا شاه از شهرخارج  شود
  .جمع آوری در حمام های عمومی محبوس نمودند و درحمام ها از بيرون قفل  نمودند

يمی قراربود که رضا شاه بيش از يک روز و يک شب در    ً               قبال  طبق برنامه تنظ    
ً                                                        اتفاقا  بارندگی شديد شد و شاه تصميم گرفت تا بارندگی ادامه دارد . شهرتوقف نکند       

  .درآنجا بماند شاه سه روز و سه شب  درقصرسلطنتی توقف نمود
 پس از رفتن  شاه درهر حمامی را که باز کردند تعدادی بواسطه نرسيدن غذا ونبودن 

                                            ً                              هوا ازگرسنگی مرده يا خفه شده بودند که مجموعا  تلفات به شصت هفتاد نفر رسيده 
  .بود

رضا خان از دوران کودکی وسربازی بقدری تهيدستی و رنج وسختی را کشيده بود 
که عقده روانی و بيماری پيدا کرده بود وهمين که بمقاماتی رسيد شروع به جمع 

بيماری شده بود که بحد جنون کشيده شده بود آوری ثروت کرد بطوری مبتال به اين 
وهيچگونه عالجی نداشت وهرچه برمکنت خود می افزود، حريص تر می گرديد و 
لی  ّ    اگر چند سال  ديگرسلطنتش دوام  پيدا می کرد ديگر برای هيچکس  ملکی و تمو                                                                      

بعضی از دوستان او که متوجه اين غريزه  او شده بودند  از باب . باقی نمی گذاشت
                                  ً                                    خير خواهی باو تذکر می داند و ظاهرا  برای خوش آيند آنها قبول می کرد ولی 
درباطن نه تنها کمترين اثری  نداشت بلکه او را حريص تر می کرد  که به جمع 
آوری ثروت تالش بيشترنمايد حکايت ذيل که از کتاب رضا شاه  گردآوردۀ نعمت هللا 

يد بهترين  معرف روحيه و عمل در تهران به چاپ رس ١٣٢٥مهر خواه به سال 
  )٢٤.(رضا خان سردار سپه است

  
   

  قزاق، رئيس نظميه ديکتاتورو غارتگر: حسين آيرم  سرلشكر دمحم
 
حسين  سرلشكر دمحم. ، دربارۀ سرلشکر  دمحم حسين  آيرم می خوانيد فصل دوازدهم ◀

پس از  او.  متولد شد ١٢٦١آيرم از نظاميان سفاك دوره حكومت رضاشاه در سال 
او با . تحصيالت مقدماتی رهسپار روسيه شد و در مدرسه نظام آن كشور آموزش ديد

. درجه افسری وارد قزاقخانه شد و توانست مترجم لياخوف فرمانده قزاقها شود
 ١٢٩٩خان با تسلط كامل به زبان روسی به تهران بازگشت و به دنبال كودتای  آيرم



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٤                                                                ١٩        دق ، 

  

  

شد و به فرماندهی هنگ مازندران منصوب رضاخان با درجه سرهنگی وارد ارتش 
  .پس از چندی فرماندهی هنگ گيالن نيز به وی واگذار شد. گرديد

. ی قوای شمال شد ی سرتيپی گرفت و فرمانده او به تدريج، مقامش باال رفت، درجه
در . تركمن صحرا را فيصله داد  در چند زدو خورد داخلی شركت نمود و غائله

بيت اميرلشكر طهماسبی در آذربايجان موجب وحشت كه قدرت و محبو ١٣٠٤
آوردو  رضاشاه شده بود، سردار سپه به تبريز عزيمت كرد، او را با خود به تهران 

سرتيپ آيرم را به جای وی به فرماندهی لشكر آذربايجان منصوب نمود و برای مدتی 
  .اختيارات حكومتی را هم به او سپرد

امت داشت ولی در اثر شورش نظاميان در سلماس و آيرم چند سالی در آذربايجان اق
ی آنجا آيرم به تهران احضار شد و مدتی رئيس  كشته شدن سرهنگ ارفعی فرمانده

هللا زاهدی  به جای سرتيپ فضل ١٣١٠در . دژبان و زمانی فرمانده لشكر سوار بود
دهم شد منصوب گرديد و در شانز به رياست شهربانی كه در آن روز نظميه گفته می

او قريب پنج . را داير كرد ) اداره اطالعات شهربانی( همان ماه واحد پليس سياسی 
ی سرلشكری گرفت و  درجه ١٣١٢در . ی ايران بود سال رئيس كل تشكيالت نظميه

      ً       مخصوصا  پس از .                        ً                 ای به دست آورد و تحقيقا  شخص دوم ايران شد العاده قدرت فوق
سردار اسعد بختياری كه اولی وزير دربار عزل، تعقيب، حبس و مرگ تيمور تاش و 

ی سياسی آن روز  و دومی وزير جنگ بودند، قدرت او افزايش يافت و در صحنه
مأمورين . گرفتند وزير و رئيس مجلس از او دستور می نخست. بالمعارض گرديد

آيرم مقامات آن روز را طوری در اختيار داشتند كه همه روزه گزارش مفصلی از 
الملك  تبعيد عدل. شد تار و كارهايشان توسط آيرم به رضاشاه داده میاعمال و رف

ی  ی مجلس ومدير روزنامه العابدين رهنما نماينده دادگر رئيس مجلس آنروز و زين
سلب مصونيت از تعدادی از نمايندگان نيز مولود .های آيرم بود ش ايران،نتيجه گزار

ای خود مهيا كرده بود كه احدی در هر حال طوری زمينه را بر. اقدامات او بود
  )٢٥. (قدرت مخالفت با او را نداشت
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 وضعيت تبعيدی های مازندرانی و خراسانی وگرگانی در فارس
  

: می نويسد»  گزند روزگار« سيف پورفاطمی در کتاب تحت عنوان دکترنصرهللا *  
از يکی از وقايع  جگرخراش سالهای آخر سلطنت رضا شاه حضور عده زيادی 

اين عده بيشترمالکين . تبعيدی های مازندرانی وخراسانی وگرگانی درفارس بود
امالکی بودند که شاه مصادره کرده بود و بعد از ترس شورش و بلوا آن ها  را به 

بيشتر اين افراد از خود سرمايه و هزينه و زندگانی نداشتند و . فارس تبعيد کردند
بودجه کم خود به آن ها کمک می کردند ولی استانداری و شهرداری و شهربانی با 

دوری ازخانه و اوالد وعيال و فقر در غربت آنان  را رنج می داد و هر وقت به 
سراغ من می آمدند جز اظهار همدردی و مختصر کمکی کاری از دستم بر نمی آمد 
ولی  هميشه از شنيدن و ديدن آن ها رنج  می بردم و هر چه  به تهران  گزارش می 

ادم که وجود  اين افراد  درهر کجای کشور که هستند با اين طرز بدبختی وگرسنگی  د
دور از انصاف وعدالت است، جواب  تهران يا سکوت بود  يا به طور اختصار 

»  .موضوع  از صالحيت  شما  خارج است « : وزرای کشور جواب می دادند
دارۀ شهرداری به طور گروهی از جوانان تبعيدی را در کارخانه های شيراز و ا

  .روز مزد  استخدام  کرده  و از اين راه کمکی به زندگانی آنان می شد
واقعه تأسف آورديگراقدام شهربانی دراعزام عده ای کارگراز فارس برای کارخانه  

حقوق اين کارگران کم، رفتارمأمورين . های شاه در گرگان ومازندران بود
آنها  نا سالم و اغلب مبتال به مرض ماالريا می  بسيارخشن و ظالمانه، محل زندگانی

شدند و با حال  بيماری به شيراز برمی گشتند ولی شهربانی مرتب دسته ديگری را به 
کسان اين افراد مرتب مزاحم استانداری و فرمانداری  بودند . شمال اعزام می داشت

تبعيد ی ها هنوز مشکالت کار مازندران و . ولی افسوس  که از ما کاری ساخته نبود
حل نشده بود  که تهران به شهربانی دستور داد عده ای  کارگر از آباده و اقليد  جمع 

شاه مشغول ساختمان قصر مرمر در تهران . آوری و به معادن سنگ مرمر  بفرستد
کليه مرمر آن از يزد  می آمد و چون در آن منطقه کارگر کافی نبود اديب .  بود
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پليس تهران مأمور مخصوص برای فرستادن  سنگ مرمر   السلطنه رادسر رئيس
اين . زيادتر به تهران شده و از اين رو به جمع آوری کارگر از فارس همت  گماشت

گروه  کارگران در روز ده ساعت درمعدن کارمی کردند و دولت فقط خوراک آن ها 
عالوه  بر . دربارهيچ گونه اعتباری برای مزد کارگران نداشت. را تأمين می کرد

کارگر، شهربانی کليه کاميون های  مردم را برای حمل سنگ مرمر مصادره می 
  .اين فشارها و ظلم انسان  را ياد  شعرخاقانی می انداخت. کرد

   
  ما بارگه داديم، اين رفت ستم بر ما

 کاران تا خود چه رسد خذالن بر قصر ستم
 ]خاقانی [
  

بين هزاران کارگر يزدی و استان فارسی آری اين کاخ مرمر که با خون دل وعرق ج
و دسترنج  صدها صنعتگراصفهانی و مشهدی و کاشانی ساخته شد  به پدر و پسر وفا  

رضا شاه  درهمان سالی  که ساختمان کاخ به پايان  رسيد از کشور تبعيد و .  نکرد
پسرش هم با خفت و مذلت مانند يهودی سرگردان سالهای . درغربت جان سپرد

ر خود را از شهری به شهری و از کشوری به کشوری فرار کرده و باالخره آخرعم
نفرين و نفرت صدها هزارايرانی بدرقه راه پدر و پسر . در مصر با خفت جان داد

  .بود
  عيسی به رهی ديد يکی کشته فتاده

  حيران شدو بگرفت به دندان سر انگشت
 کرا کشتی تا کشته شدی زار؟«گفتا که 

  )٢٦(»ا بکشد آنکه تو را کشت؟تا باز که او ر
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 السلطنه حكمران السلطنه ماكويی فرزند تيمورخان اقبال مرتضی قليخان، اقبال

  

  السلطنه ماكويی مرتضی قليخان، اقبال
  
وی از طرف دولت مامور . های ماكو ماكو و سرحددار ايران و رييس ايل بيات 

وقتی فرمان مشروطيت . دحفاظت از سرحدات ايران با دولت عثمانی و روسيه بو
خواهان آذربايجان او را تعقيب  صادر شد، در مقام مبارزه برآمد، ولی مشروطه

آشوب و ناامنی باال گرفت و مردم . به خاك قفقاز رفت و مشغول تحريك شد. كردند
. با قوايی كه در قفقاز فراهم كرده بود به ماكو حمله نمود. در فشار قرار گرفتند

با مشروطه . را منكوب ساخت و مجددا قدرت را در دست گرفتخواهان  مشروطه
تا كودتای . های سنگينی زد خواهان لطمه مخالف بود و در بلوای تبريز به مشروطه

سرلشكر عبدهللا طهماسبی كه به فرماندهی .قدرتمندترين خان آذربايجان بود ١٢٩٩
با وی . السلطنه بود لاش از بين بردن اقبا لشكر آذربايجان منصوب شد، برنامه اصلی
داد، تا اينكه  به وی صميميت نشان می. طرح دوستی ريخت، چند بار به ماكو رفت

يك روز كه به ماكو رفته بود پس از صرف غذا هدايايی برای سردار سپه مطالبه 
قيمتی به سردار سپه داد، حتی  خان ماكو از خزانه پر و پيمان خود هدايای ذی. كرد

هنگام خداحافظی طهماسبی از او . اشيای نفيس به اميرلشكر بخشيدمقاديری جواهر و 
خواهش كرد در اتومبيل فرمانده لشكر بنشيند تا مقداری از راه را با هم طی كنند و 

وقتی اتومبيل از ماكو فاصله گرفت، در اولين آبادی سردار خواست از . مذاكره نمايند
رمانده لشكر به او اعالم داشت كه طبق اتومبيل پياده شود و به ماكو بازگردد، ولی ف

 .دستور دولت توقيف است
وخاك و در  های سرحددار اين آب سردار متاثر شده و گفت من و پدرانم سال

من برای خدمت به شاه حتی با ملت جنگ كردم تا . ايم المثل بوده خواهی ضرب دولت
ما سپر . ت الزم نبودبرای توقيف من اينقدر مقدما. ياغی نبودن خود را اثبات نمايم

 .پادشاه پس از ما به شما خواهد پرداخت. بالی شما مامورين هستيم
السلطنه را با خود به تبريز آورد و محبوس نمود، ولی  اقبال  هر طور بود طهماسبی،

ظاهرا در زندان وسايل رفاه او را فراهم ساختند و همه روزه اميرلشكر برای ديدار 
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در مدتی كه در زندان بود . داد عده استخالص او را میرفت و و او به زندان می
مامورين طهماسبی خزائن جواهرات و اشيای قيمتی او را ضبط كردند و به طوری 

السلطنه در  اقبال. كه شنيده شد اين ثروت تمام و كمال تحويل سردار سپه گرديده است
عمال دولت به قتل  زندان مرد و معلوم نيست به مرگ طبيعی از دنيا رفته يا به دست

 ) I. (رسيده است
در بارۀ قتل » بررسی زندگی و اقدامات اقبال السلطنه ماكويی«جعفر، آقازاده در 

سرلشگر : دهد سان شرح می اقبال السلطنه و غارت اموال وی توسط رضاخان بدين
امير طهماسبی والی نظامی آذربايجان در اين دوره رابطه ای ظريف و ماهرانه با 

او سعی در جلب قلوب و محبت متنفذين . و عشاير منطقه برقرار کرده بود ايالت
کرد تا در آينده از اين روابط استفاده  منطقه داشت و رابطه خود را با آنها نزديک می

به ماکو ) ١٣٠٢( تير  ٢٤در راستای اين هدف ، امير لشکر طهماسبی در . نمايد
او هدف خود از اين . قامت کرد روز در اين منطقه ا ١١مسافرت کرد و حدود 

مسافرت را مالقات با رؤسای طوايف منطقه و اميدوار کردن آنها به الطاف سردار 
او در اين سفر با اقبال السلطنه و ديگر خوانين ديدار کرد و آنها تعهد . سپه اعالم کرد 

ر از طرفی اقبال السلطنه و ديگ. خروار گندم به دولت پيشکش دهند ٣٦٥کردند که 
برای بررسی . خانها پذيرفتند که در فاصله بين ماکو و خوی راه شوسه بسازند 

در اين سفر . مالياتهای عقب افتاده خوانين و پرداخت آن کميسيونی تشکيل شد 
طهماسبی سمت رياست اقبال السلطنه بر قشون ماکو را تأييد کرد ولی سلطان حمزه 

 .خان جليلوند را به معاونت او انتخاب کرد
او می خواست سردار ماکو و . کرد  امير طهماسبی از اين سفر چند هدف را دنبال می

ايالت منطقه را نسبت به دولت مرکزی و شخص رضاخان سرمهر آورد و آنها را 
از طرفی اين سفر برای اين بود که اقبال . به حفظ موقعيت خويش اميدوار نمايد

ردارند و نسبت به دولت مرکزی مطيع السلطنه و ايالت دست از مخالفتهای گذشته ب
تعهدات مالی که خوانين ماکو و سردار برخالف گذشته به گردن گرفتند حاکی . باشند

از ترس آنها از قدرت دولت مركزی و آگاهی آنها نسبت به تغييرات قدرت دولت 
او در اين سفر قصد اعتماد سازی در روابط خود با سردار را . مركزی می باشد

سردار او را دوست و يارخود بداند تا در صورت نياز از اين دوستی بهره داشت تا 
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       ً                                                         او بعدا  هم ديدارهايی با سردار ماکو داشت، ولی اقبال السلطنه هرگز . برداری نمايد 
  .به اين ديدارها و ماهيت واقعی آن پی نبرد

 
 دستگيری و قتل اقبال السلطنه  
 

طهماسبی بيشتر سعی داشتند تا با جلب  رسد تا اين دوره سردار سپه و به نظر می
نظر و اعتماد اقبال السلطنه ومطيع كردن او، قدرت دولت مركزی را دراين ناحيه 
برقرارسازند والبته با تعهداتی كه اقبال السلطنه درسفرامير طهماسبی تقبل کرد، نويد 

دون اقتدار سازش بين طرفين و ابقای اقبال السلطنه به عنوان يك قدرت اقتصادی اما ب
اما سردار ماكو اقداماتی كرد كه اگر رضاخان در . سياسی را درمنطقه می داد

. برانداختن او شك داشت، ترديدش از بين رفت و مصمم به از ميان برداشتن او شد
مواردی كه خوانين درسفر طهماسبی متعهد به انجام آن شدند در واقع به معنی 

ن موارد توسط سردار منجر به واكنش شديد نقض اي. مصالحه دولت با ايشان بود
سردار بعد از توافق چون هميشه به خودسری عادت كرده . دولت در برابر وی شد

بود و در فکر حکومت مستقل خويش بود، علی رغم درخواست های طهماسبی، اين 
با تحريكات سردار، عشايرماكو . موارد تعهد را بر نتافت و شروع به كارشكنی كرد

ازطرفی او اگرچه تعهد كرده . ز قزاق های شهر را بدون دليل به قتل رساندنددوتن ا
بود كه هزينه ساخت راه شوسه ماكو به خوی را به همراه ديگر خوانين بپردازد ولی 

از سويی ديگر سردار با نوشتن نامه هايی به سران عشاير . از اين كار امتناع كرد
گيخت ولی آنها حاضر به اين كار نشدند و منطقه آنها را به شورش عليه دولت بران

با اين اقدامات، سردار راه . نامه های سردار را به نزد امير لشگر طهماسبی فرستادند
هرگونه صلح به روی رضاخان را بست و وی بهانه خوبی برای برانداختن اقبال 

ست رضاخان ، طهماسبی را كه توانسته بود اعتماد سرداررا بد. السلطنه پيدا كرد
به ماکو نزد اقبال  ١٣٠٢مهر سال  ٢٩او در. آورد ، مأموردستگيری وی كرد

طهماسبی . السلطنه رفت و با نيرنگ و خدعه او را دستگير نموده و روانه تبريز کرد
وظيفه اش را به خوبی انجام داد؛ بطوری كه اقبال السلطنه به قول همسرخويش 

ه گمان نمی كرد وی را دستگير نمايد آنقدربه طهماسبی اطمينان پيدا نموده بود ك
گويا سرداربه حمايت شوروی ها و پناه . وگرنه می توانست به شوروی فرارنمايد
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دادنشان به خودش مطمئن بود، اين امرشايد نشانگرروابط پنهانی ديگر وی با آنها و 
ا سازش های ميان ايشان باشد، اما اين مسأله به دليل فقر منابع درحال حاضر برای م

طهماسبی بعد از دستگيری اقبال السلطنه بيانيه ای منتشر کرد که به دليل . پنهان است 
 :اهميت آن، قسمتهايی از آن را در زير می آوريم 

دراينموقع سردار اقبال السلطنه ماکوئی را دستگير و اعزام تبريز نمودم همان اقبال 
. …ه متعدد مشاراليه السلطنه خائن را که از ذکر مفاد مراسالت خيانت کاران

و با قلب سرشار از فرح ؛ صميمانه بعموم لشگريان که رشته . خودداری می نمايم
فتوحات پی در پی در اثر شجاعت و عزم راسخ آنان سرتاسر آذربايجان منور شده 
                                                            ً                است تبريک گفته به برادران و رعايای ستم کشيده آذربايجان عموما  و نواحی ماکو و 

ً      خوی خصوصا  بشارت ماراست که از خالق متعال، .. …داده تبريک می گويم          
عظمت و قدرت يگانه ناجی ايران حضرت اشرف وزيرجنگ و فرمانده کل قشون 

اكنون اكراد رشيد ماكو با خيال راحت قدم به … دامت عظمته را مسئلت نماييم
صحنه خدمتگزاری گذاشته و برای ثبوت ادعای خود امنيت فوری فرا گرفته 

اكنون رؤسای طوايفين كه از كثرت ظلم و تعدی .اكو را بشارت ميدهندسرتاسر م
اقبال السلطنه چندين سال بماكو نيامده بودند، بواسطه اطمينان و انتظاری كه بمراحم 
يگانه سرپرست حقيقی قشون پيدا نمودند تقاضای آمدن به تبريز را نمودند و عنقريب 

از بازرگان صادر شده است  ١٣٠٢آبان اين پيام در تاريخ سوم » .…حركت مينمايند
لحن حماسی اين بيانيه نشان از اهميت قدرت سردار ماکو در نظر دولت مركزی . 

کند و می نويسد که   از طرفی طهماسبی، سردار را خائن به وطن ذکر می. می باشد
کند، منظور طهماسبی شايد نامه های   از ذکر نامه های خيانت کارانه او خودداری می

قبال السلطنه به اكراد می باشد كه در اين نامه ها او آنها را به شورش عليه دولت ا
در اين نامه وی در صدد به دست آوردن دل اكراد منطقه بوده و با . تحريك كرده بود

با اين . ايشان به توافق رسيده كه آنها برای اثبات حسن نيت خود به تبريز بيايند
كراد را كه قدرت نظامی منطقه در دست آنها بود ، سياست ، او زيركانه سرنوشت ا

از اقبال السلطنه كه ياغی معرفی شده، جدا می كند تا از شورشهای احتمالی آنها در 
اكراد هم تسليم در برابر دولت مركزی . اثر دستگيری اقبال السلطنه جلوگيری نمايد

 .را به شورش و حمايت از اقبال السلطنه ترجيح دادند
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سلطنه مدتی در تبريز زندانی بود که خبر مرگ او بعد از چند روز به سکته اقبال ال
                                                           ً    اما از همان زمان درباره نحوه ی مرگ او سوء ظن پيدا شد و بعدا  هم . قلبی اعالم شد

. کسانی چون تيمورتاش، فيروز و ديگران با همين سکته های رضاشاهی کشته شدند
ِ                         بهبودی پيشکار  رضا خان می نويسد که اقب مکی معتقد . ال السلطنه به دار آويخته شد            

است که او را بوسيله آمپول و تزريق سم کشتند، دولت آبادی معتقد است که او را 
اعدام کردند، ولی خانواده او معتقد بودند که سردار ماکو نه اعدام شد، نه به دار 

كه خود  مستوفی معتقد است. آويخته شد و نه سکته کرد ، بلکه در زندان مسموم شد
سردار سپه دستور قتل اقبال السلطنه را صادر كرده بود و امير طهماسبی بدون اجازه 

از همه اين اشارات می توان به اين نتيجه رسيد . او نمی توانست اين كار را انجام دهد
 .كه اقبال السلطنه به دستور رضاخان كشته شد، نه اينكه به مرگ طبيعی مرده باشد

از دستگيری اقبال السلطنه، عده ای از افراد پادگان نظامی را در  امير طهماسبی بعد
کاخ سردار كه خزانه او در آنجا قرار داشت، مستقر کرد و آنها خدمه قصر را بيرون 

بعد از مرگ سردار بيشتر خزائن او بوسيله مأمورين مخصوص امير لشگر . کردند
اين نوشته مستوفی را سندی . شدو يا شايد توسط خود او مصادره و به تهران فرستاده 

صادر شده تأييد می  ١٣٠٢دی  ١١كه از كارگذاری آذربايجان در تبريز در تاريخ 
پولهای اندوخته شده و استعدادهای آقای اقبال السلطنه که يکی از « : نمايد

صاحبمنصبان نظامی از طهران برای حمل آن آمده بود تحويل و به طهران حمل 
اين اموال مصادره شده بسيار زياد بود بطوريكه زن سردار می  ميزان. » .فرمودند

. گويد كه اين اموال را بار چهل شتر كردند و به تبريز و از آنجا به تهران فرستادند
پسر سردار سالها بعد ادعا کرد که ميزان خسارت وارد شده از سوی رضاخان به 

اين اموال چندين شمشير مرصع  در ميان. اموال آنها حدود دو ميليارد لایر بوده است 
عين السلطنه . و جواهر نشان و جواهرات سردار بود که چند ميليون ارزش داشتند 

امين الشرع هم . .کند که قورخانه او را هشتصد شتر به تبريز حمل کرد  هم اشاره می
 ١٨صندوق پول طال و قورخانه وی را با  ٤صندوق پول نقره ،  ٢٨می نويسد كه 

صرف نظر از درستی اين مبالغ و آمارها، اقبال السلطنه به . هران فرستادندشتر به ت
 .طور موروثی ثروت هنگفتی داشت كه با قتل وی بيشتر اين اموال مصادره شد

بدون ترديد تمام يا قسمت بيشتر ثروت مصادره شده اقبال السلطنه به رضاخان رسيد 
منبع اول ثروتش اموال امير ( و اين ثروت او دومين منبع ثروت هنگفت رضا شاه 
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گرديد و مبلغی هم از اين ثروت صرف هزينه های وزارت ) عشاير خلخالی بود
. جنگی كه هر روز در حال گسترش و بازسازی توسط رضاخان بود، گرديد 

رضاخان معتقد بود كه طهماسبی قسمتی از اموال اقبال السلطنه را به خود اختصاص 
ز وی عصبانی بود ولی طهماسبی خود اين مسأله را انکار و به اين علت ا. داده است

مستوفی هم معتقد است که در اين ميان چيزی از ثروت خان ماکو به . کرد می
طهماسبی نرسيد و رضاخان تمام اين اموال را خود صاحب شد و از آن چيزی به 

يل ندادن آنها     ً                                          بعدا  مصادره اموال اقبال السلطنه و ديگران و تحو. خزانه دولت داده نشد
به خزانه دولت مركزی و اختصاص آنها به خود يکی ازموارد استيضاح مدرس و 
اقليت مجلس پنجم از سردارسپه بود که به جايی نرسيد رضاخان تنها به ضبط اموال 
سرداراکتفا نکرد بلکه قسمتی از امالک او را هم ضبط کرد؛ ولی جزئيات اين 

 .امرروشن نيست 
زندانی شدن اقبال السلطنه، در ماکو حکومت نظامی اعالم شد و پس از دستگيری و 

ياور معين السلطنه به فرمانداری نظامی ماکو و سلطان حمزه خان جليل وند به 
بعد از مرگ سردار هيچ عکس العملی از . ايلخانی طوايف ماکو برگزيده شد

گرفت كه اگر  از اين امر می توان نتيجه. بازماندگان و نوکران او نشان داده نشد
شد و قدرت و توان الزم برای  سردار تهديدی برای قدرت رضاخان محسوب می

                            ً                                                مقابله با دولت را داشت، حتما  بازماندگان او عليه دولت مرکزی بعد از مرگ سردار 
« سردار در اين مواقع قدرت جنگی خويش را از دست داده بود . می شوريدند 

و تنها ثروت هنگفتش عامل اقتدار » ر اکثريتمردی بود بعدت در اقليت و بثروت د
قدرت و استقالل . وی بود و نمی توانست تهديدی عليه حاكميت دولت مركزی باشد

عمل سردار در منطقه نه به علت اقتدار ذاتی اش بلكه به علت ضعف قدرت دولت 
 .مركزی بود كه به متنفذينی نظير سردار اجازه مخالفت با دولت مركزی را می داد 

رضاخان در ظاهر ابتدا قصد داشت تا او را بعد از قبول اقتدار دولت مرکزی در 
قدرت اقتصادی خويش به عنوان زميندار در منطقه ابقا نمايد اما تحريکات وی در 

ثروت افسانه ای . منطقه و عدم فرمانبرداری کامل از دولت مرکزی سبب مرگش شد
ل قتل وی توسط رضاخان سردار سپه سردار و اميد دست يافتن به آن هم از عوام

قتل و عامهای . سردار سابقه ای نيکو در ذهنيت ايرانيان و مردم منطقه نداشت. بود
مردم آزادی خواه منطقه در جريان مشروطه، خودسريهای بعد از مشروطه و 
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سياست گرايش به کشورهای همسايه و بويژه روسيه سبب نفرت مردم منطقه و ديگر 
او وجهه ای ملی برای خود نساخته بود که دولت و مردم . وی شده بودنقاط کشور از 

بعد از قتل وی از سوی سياسيون اعتراضی جدی . خواهان حفظ وی در منطقه باشند
 )  ٢٧) (II(به مرگ وی نشان داده نشد 

  
 رضا شاه    ذخيره  مملکتی وغارت درآمدهای نفتی ايران به دست 

 
در » اسناد وزارت خارجۀ آمريکا«  جد با استناد به ، دمحم قلی مفصل سيزدهم   ◀

می » ذخيره  مملکتی  و غارت  در آمدهای نفتی ايران به دست رضا شاه«  رابطه، 
، فقط دو روز پس از خروج رضا شاه از ايران، مجلس ١٩٤١سپتامبر ٣٠در:نويسد

دريفوس گزارش وزير مختار وقت آمريکا،  لوييس . ماده واحده ای به تصويب رساند
پسر، نشان می دهد که درآمدهای نفتی ايران و صندوق ذخيره ای که قرار بود 

عالوه براين، . درآمدهای  نفتی به آن واريز شود در کنترل دولت ايران نبود
نگاه کنيد به ( درآمدهای ساالنه نفتی ايران در بودجه عادی کشور گنجانده نمی شد 

  ).١تصوير شماره 
  

ر خارجه مستحضر است ، در آمدها و حق االمتيازهايی که چنان که وزارت امو
شرکت نفت انگليس  و ايران می پردازد به يک صندوق ذخيره واريز می شود و در 

اموراين ذخيره هميشه محرمانه بوده است، . بودجه عادی مملکت منظور نمی گردد
ی رسد که چه            ً                                                هرچند معموال  در زمان تسليم اليحه بودجه به مجلس به اطالع عموم م

. مبلغی از محل آن به ارتش ، يا جاده سازی وکارهای ديگر اختصاص خواهد يافت
بنابراين، هدف از تصويب اين قانون منظورکردن درآمدها وموجودی صندوق در 
                            ً                                           بودجه عادی کشوراست، که مسلما  اگردولت ايران قصد تنظيم بودجه ای مناسب  و 

ام غلط انداز و بی معنی گذشته را داشته  باشد جايگزين کردن  آن بجای اعداد و ارق
  .اقدامی ضروری است

  
دريفوس سپس به درآمدهای نفتی ايران ازمحل حق االمتياز شرکت  نفت انگليس 

، اشاره می کند و باليی را که بر سرآن آمد ١٩۴١تا  ١٩٢٧وايران بين سالهای  
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ه منظورنمی شد،     ً                                  اصوال  ازآنجايی که در آمدهای نفتی دربودج. شرح می دهد
به مدت  چهارده  سال، مردم . هيچکس نمی دانست  که چه باليی بر سرآن می آيد

بی .  توصيف می شد»  ارزشمندترين  دارايی اقتصادی شان « ايران را از آنچه 
  .خبرنگاه داشته بودند

آمار و ارقام مربوط به ذخيره مملکتی ايران اولين بار در زمان بحث و بررسی اليحه 
آقای اعتبارمخبر کميسيون بودجه مجلس فاش کرد . انونی فوق در مجلس فاش شدق

ميليون ليره به آن واريزشده بود؛  ٣١که در طول چهارده سال فعاليت صندوق مبلغ 
ميليون ليره هم طال خريداری شده  ٣ميليون ليره  خرج  شده و  ٢٧که از آن مبلغ 

هزار ليره تعهدات جاری  ۶٠٠ز کسرمی گويد که موجودی فعلی صندوق  پس ا. بود
             ً                             اگر چه احتماال  حساب و کتاب های آقای اعتبار . ليره است  ٠٠٠/٣٠٠/١آن برابر با 

/ ٠٠٠خالی از ايراد نيست، گمان می رود که ذخاير رسمی  فعلی  صندوق همان 
ميليون  ليره ديگر  ٢٧مخبر کميسيون بودجه گفت که نمی  داند . ليره باشد  ١/  ٣٠٠

. چه  مصرفی  رسيده است ولی ای کاش پول بيشتری صرف خريد طال می شد به
اگر اعداد و ارقام  باال  را صحيح  فرض کنيم، معلوم می شود که درآمد شرکت نفت 

ميليون ليره در سال  ٢انگليس و ايران در طول  چهارده سال گذشته  به طور متوسط 
ی از اين محل را فاش نمی کند، ولی البته دولت هنوزمبلغ درآمدهای جار. بوده است

سفارت از منابع موثق اطالع يافته است که مبالغ مزبور برای سال جاری و سال  
  )٢٨.(ميليون ليره بوده است ۴گذشته ساليانه حدود 

  
سخنگوی يکی از کميسيون های مجلس که مسئول بررسی  درآمدهای نفتی در 

                   ً              ت که  کميسيون واقعا   نمی داند که طول حکومت رضا شاه بود صادقانه اذعان داش
به چه  مصرفی  رسيده )  ميليون ليره  در آمد صندوق   ٣١از (  ميليون ليره  ٢٧

  .است
در اين فصل سعی براين است که نحوه تخصيص ومحل مصرف اين مبالغ روشن     

درابتدا به داستان تأسيس صندوق ذخيره استرلينگ مملکتی که درگزارش . شود
فعاليت  ١٩۴١تا   ١٩٢٧صندوق فوق از سال . آمده است می پردازيمدريفوس 

يعنی همان (داشت و با استفاده  از همين ساز و کار بود که در آمدهای نفتی ايران 
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به حساب های شخصی  رضا شاه  در ) ميليون ليره ای که مغقود شده است ٢٧
  )٢٩( .اروپا و آمريکا راه  کج می کرد 

  
 اه در کشورهای خارجی حساب  بانکی رضا ش

  
آرشيو وزارت امور خارجه آمريکا شواهد مستندی از ثروت رضا شاه در بانک  

بر اساس اين سوابق می دانيم که سپرده های بانکی .  های خارجی  به دست می دهد
             ً بود که احتماال  ) ميليون دالر ١٠٠( ميليون ليره  ٢٠رضا شاه در لندن  متجاوز از

آمار مربوط به . بوده است) ميليون دالر  ١٢۵( يليون ليره م ٢۵رقم واقعی آن 
نشان می دهد که دارايی های  ١٩۴١دارايی های خارجی در اياالت متحده درسال 

  .ميليون دالر بود ١٨/  ۵رضا شاه در اين کشور به هنگام بر کناری اش حداقل 
گرفت که از گزارش ديپلمات های امريکايی در سوييس  نيز می توان  نتيجه  

موجودی حساب های رضا  شاه نزد بانک های سويسی نيز بسيار قابل مالحظه  
ميليون  دالر سپرده   ۵٠، شاه  نزديک به ١٩۴١عالوه  بر اين، درسال . بوده است

ميليون  ٢٠٠بنابراين، شاه حداقل ثروتی بالغ بر.  نيز  نزد  بانک های ايرانی  داشت
ک ، سوييس، تهران و تورنتو برای خودش انباشته دالر در بانک های لندن، نيويور

ميليارد دالر ارزش داشت، البته جدای از   ٧اين  پول به نرخ امروز حداقل . بود
سهام و اوراق قرضه اش در امريکا و اروپا، امالک وسيعش، زمين های 
کشاورزی، بنگاههای صنعتی و بازرگانی، وصد البته عالی ترين بخش از جواهرات  

اين دزدی، چه با معيارهای نسبی و چه ] که به سرقت برده بود[ تی  باستانی سلطن
  مطلق 

اين مسئله  . ، از بزرگترين دزدهايی است که يک نفر در طول تاريخ انجام داده است
همچنين  نشان  می دهد که غارت  ثروت  يک ملت، سپس  حفظ  و انتقال  آن به 

  . نسل  بعد چقدر ساده  است
، حدس و گمان های بی پايانی ١٩۴١بر کناری و فرار رضا شاه در سپتامبردر زمان 

در باره  مبالغ هنگفتی که از قرار معلوم  شاه و مملکت در بانک های خارجی 
دريفوس ، وزير مختارامريکا در تهران، سردرگمی و .  انباشته بود، وجود داشت

  :د فريبکاری در باره اين مسئله را اينگونه  توصيف می کن
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حدس و گمان واخبار کذب درباره سپرده های خارجی شاه سابق تمامی ندارد، و 
حرف ها . برخی می گويند که اين سپرده ها سربه صدها ميليون دالر می گذارد

                                                               ً            حديث هايی که درباره  اين سپرده های خارجی و برسر زبان هاست دقيقا   شبيه همان 
مقامات هم چيز زيادی نمی دانند  گيجی و سردرگمی محافل دولتی است ، زيرا 

سخنگويان و نويسندگان يک روز می گويند که . وکارشان حدس و گمان است
اقداماتی برای ضبط اين سپرده هايی وجود ندارد، و روز بعد از آن دو باره  همان 

حقيقت امر . حرف های اول شان را تکرار می کنند و يا حرف های ديگری می زنند
ّ                                         حال هيچ  مدرکی دال  بر وجود هيچ سپرده ای در بانک های خارجی اين است که تا ب                  

. و يا مالکيت  امالک و اموال و يا اشياء قيمتی درکشورهای ديگرارايه نشده است
سپتامبر به مجلس اطالع دادکه به منظورتسکين نگرانی  ٢٨رئيس الوزراء در تاريخ 

ق رسانده است که به مردم ازاين بابت، دولت سندی محضری به امضاء شاه ساب
[ موجب آن اگر پولی در بانک های خارجی داشته باشد همراه  با بقيه اموالش به شاه

  ...انتقال يابد] کنونی
شايان ذکراست که تا بحال هيچ حرفی درباره انتقال سهام واوراق قرضه ای که شايد  

  .شاه سابق  در کشورهای خارجی داشته باشد زده نشده است
نگليس و ايران، به ويژه دمحم علی فروغی، رفيق شفيق رضا شاه ، در دولت های ا 

انگليسی ها که همدست . پنهان ساختن حساب های خارجی او نقش بسزايی داشتند
انگليسی که همدست رضا . رضا شاه بودند، منافع خارجی او نقش بسزايی داشتند

. ت عظيم داشتندشاه بودند، منافع گسترده ای در پنهان ساختن بزرگی اين غار
همينطور، فروغی در فساد  با رضا شاه همدست بود و از رشوه ها و پيشکش ها 

  .سهم  می برد
ايرانی هايی که در انتقال پول به بانک های خارجی به رضا شاه کمک کرده بودند و 
اطالعی از اين موضوع داشتند، همگی در ايران و در پست های عالی شان باقی 

خارجی ]ارز[ای  سابق بانک ملی و رؤسای کميسيون اسعار همه رؤس. ماندند
و اکثر آنها همچنان در مناصب عالی به خدمت . وزارت ماليه نيز در ايران بودند

دو تن از وزرای کابينۀ فروغی، يعنی  عباسقلی گلشائيان و يدهللا عضدی . ادامه دادند
دو شخص ديگر هم که  از .    ً                                              قبال   رياست  کميسيون اسعار خارجی را برعهده  داشتند
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يعنی  ژنرال  رضا قلی  امير   - سال ها رئيس بانک ملی ايران  بودند  ١٩٣٣سال 
  .نيز  در ايران  ماندند  - خسروی  و دمحم علی فرزين

چنانکه در زير اشاره خواهد شد، همين اميرخسروی مأمورابالغ دستورالعمل رضا 
رآمدهای نفتی ايران درآن نگهداری می شاه برای انتقال وجوه از بانک ميدلند، که د

              ً اين اشخاص حتما  . شد، به حساب های شخصی اش در بانک وست مينيستربود
ولی همۀ آنها سکوت اختيار کردند، . خارجی رضا شاه خبر داشتندازحساب های 

  ) ٣٠. (پادشاهی پسر رضا شاه  چنين کاری ارزشش  را داشت زيرا واضح بود که با
  

  ربوط به سه حساب خارجی رضاخانسند از اسناد م
  
برگهايی از « دمحم دهنوی محقق تاريخ معاصر ايران تحت عنوان  فصل چهاردهم، ◀

را در دسترس عموم » اسناد  مربوط  به سه حساب خارجی رضا خان « ،»تاريخ
] ٩[سند « آنچه در ذيل می خوانيد ، :  مردم ايران قرار داده  است  و می نويسد

. ش  ١٣١١و  ١٣١٠به سه حساب خارجی رضا شاه در سالهای   ازاسناد مربوط
برای اطالع بيشتر و دقيقتر از تعداد حسابهای خارجی او ميزان  وجوه آنها . است

مؤسسه  پژوهش و « بايستی در انتظار صورت برداری از تمامی اسناد موجود در 
ها و دواير داخلی و همچنين انتشاراسناد پراکنده در سايرسازمان» مطالعات فرهنگی 

  .و بايگانيهای  خارجی  و نزد افراد  مختلف  بود
پس از سقوط ديکتاتور در باره وجود نقدی او در بانکهای خارجی مطالبی غيرمستند 
وگاهی با ذکرارقام اغراق آميز درجرايد منتشر شد و در مجلس نيزمذاکراتی انجام 

در دو نوبت به شرح زير  گرفت وسرانجام  دولت  دمحم علی فروغی اعالنی را
نظربه اينکه انتشار يافته بود که پادشاه سابق در بانکهای « :درجرايد انتشارداد

ً                    خارجی پول نقد دارند، هيئت دولت دقيقا  در صدد تحقيق برآمده ولی تاکنون به .                                     
هيچوجه اطالعی بدست نيامده است که ايشان دربانکهای خارجی پول نقدی داشته 

  ».باشند
مؤلفين کتاب گذشته چراغ راه آينده است پس از نقل خبر فوق از روزنامۀ  مؤلف يا

نخست وزير  ٢٠/ ٧/  ۶عصر روز « :می افزايند ١٣٢٠/  ٧/  ٢اطالعات مورخ 
در ) رضا شاه( هر چند معلوم نشده است که ايشان« : به نمايندگان اظهار  داشت که
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ضرت شاه سابق مراجعه  شد که وليکن احتياطا به اعليح.  خارجه پولی داشته باشند
ايشان . تصريح فرمايند اگر در خارج دارايی داشته باشند آن مشمول صلحنامه باشد

نيز مطابق سند رسمی که در بندر عباس تنظيم  شده وجوهی را که در بانکهای 
خارجه معلوم شد جزو صلحنامه منظور داشتند و به اعليحضرت همايونی انتقال 

  .»خواهد  يافت
سند اولين مدارک مستندی است  که در باب  دارايی  ٩نظر می رسد  که اين   به 

خالصۀ مطالب مندرج در اين اسناد به ترتيب تقدم . نقدی  رضا شاه  منتشرمی گردد
  :تاريخی  به اين  شرح است

، که  به امضای  رئيس  وقت  بانک   ١٣١٠مهر   ٢٠طبق سند اول  مورخ  )  الف 
دالر  امانت  ثابت  در بانک   ١۵٠/ ٠٠٠رضا شاه از بابت  سود  . ملی ايران  است

 ٢و %    ۵/٢بابهره    ١٣١٠مهر  ٧تير  تا   ٨از »  اونيون دو بانک  سوئيس «  
  .دالر  در يافت  داشته است ٨٧۵در سال  مبلغ  %  

به امضای رئيس  وقت  باتنک    ١٣١٠مرداد   ٢٨بر اساس سند دوم  مورخ  )  ب  
  ١٣١٠مرداد   ١١تير تا   ٨دالر سپرده  ثابت  از  ١۵٠/ ٠٠٠ايران، از بابت ملی 

دالر بهره  عايد رضا   ٧۴٣/  ٨٣، مبلغ »رايش کرديت گزلشافت  برلن« نزد بانک 
 ١٢طبق  همين  سند  امانت  ثابت  فوق  به دستور رضا شاه  در . شاه  گرديده  است 

به  ١٣١٠مرداد  ٢۶ن  منتقل  شده  و در لند»  ميدلند  بانک« به   ١٣١٠مرداد 
  .لندن  تسليم  است»  وستمينسر بانک« به »   بانک پهلوی «  موجب ابالغ 

سرهنگ اميرخسروی  ١٣١٠مرداد  ٢۵بنابرمطالب محرمانۀ سومين سند در )  ج
رئيس بانک پهلوی به بانک ملی ايران اطالع داده است که به دستور رضا شاه مبلغ 

نک ميدلند  لندن  به حساب  شاه در بانک  وستمينستر لندن  پرداخت  سپرده در با
  .گردد

سند چهارم سوادنامه دکتر ليندنبالت رئيس بانک ملی به سرهنگ امير خسروی  )  د
مبنی بر اجرای دستورانتقال   ١٣١٠مرداد  ٢۶رئيس  بانک  پهلوی است  در تاريخ 

  .ک  وستمينستر  لندندالر از بانک  ميدلند لندن به بان ١۵٠/ ٠٠٠
دالر توسط رئيس بانک   ٨۶/ ٣٠سند پنجم اعالم  وصول چکی است به مبلغ )  هـ

  .روز ميدلند  بانک لندن ١۴ملی به نام  رضا  شاه از بابت بهرۀ  سپرده در مدت 
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سند ششم، مراسله ای است از رئيس شعبۀ  خارجی بانک وستمينستر به رضا ) و 
دالر و واريز مبلغ فوق ١۵٠/ ٠٠٠بنی بر دريافت مبلغ م ١٣١٠شهريور ١٢شاه  در 

در سال و ارسال قبض امانی %  ٣به حساب امانت ثابت او  به مدت يک سال با سود
  .مبلغ مورد نظر ممهور به مهر بانک

است به رئيس بانک » رئيس دفتر امالک شاهنشاهی « سند هفتم سواد نامه )  ز
ه با تمديد امانت ثابت مذکور در فوق بقيه مدت پهلوی مبنی براجازه و موافقت رضاشا

بايد دانست . در سال1,5%با سود   ١٩٣٣فوريه  ٢۵تا  ١٩٣٢اوت  ٢۵شش ماه از 
که به دليل بحران معروف  اقتصادی  در کشورهای  غربی، نرخ  بهره  به نصف  

  .تقليل  يافته  بوده است
ترلندن راجع  به سپردۀ اين سند تصوير يک فقره قبض امانی بانک وستمينس) ح 

  .است  ٣٨٧و به شمارۀ   ١٩٣٢اوت   ٢۵موضوع سند هفتم   ب تاريخ  
به سرتيپ کريم  ١٣١١مهر١٣سند نهم، نامه ای است از بانک پهلوی در تاريخ )  ط

خان  بوذرجمهری مبنی ارسال قبض امانی موضوع سند هشتم و در خواست ارسال 
  ه بانک قبض امانی سابق  جهت باز گرداندن ب

  ] اين سند متاسفانه در کتاب  چاپ نشده است.[ وستمينستر لندن
اين سند عبارت است از سياهۀ اسامی علماء، مالکين، تجار، رؤسای برخی  -  ٢سند 

شمسی دستگير  ١٣١١از ادارات دولتی و نيز کشاورزان مازندرانی که در سال 
ا خانواده هاشان به نقاط  وامالک آنان  توسط  رضا شاه  تصاحب شد وخود آنان  ب

  .مختلف کشور تبعيد  گرديدند
سند مورد بحث يکی از صدها سندی است که به خوبی نشان ميدهد چگونه رضا  

بوده و قبل از کودتای » سربازی پابرهنه و گرسنه « خان که به گفتۀ خود در جوانی 
قول او در ،  بنا به روايتی که شيخ الملک اورنگ از ١٢٩٩انگليسی سوم اسفند 

سالنامه دنيا نقل کرده  است، فاقد امکان تهيه زاد و توشه مسافرت از تهران به آالشت 
سال، به سبب برخورداری  ٢٠برای ديدار خانواده اش بوده است، در طول کمتر از 

. از حمايت خارجی و تصاحب قدرت سياسی و نظامی و اعمال فشار، ارعاب و قتل
زار پارچه آبادی و ميليونها تومان و دالر وجوه  نقد ه ۴۴بنابر قول مشهور صاحب 

  .در بانکهای داخلی  و خارجی  گرديده است



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٨٠                                                                ١٩        دق ، 

  

  

« اين سند از سوی ديگر نشانگر بی منزلتی و آسيب پذيری و بی ثباتی  نهاد  
ُ                               به بيان  ديگر تا حدودی م بين علت عدم  انباشت سرمايه در . در ايران است» مالکيت                        

  )٣١. (ت ُ                  ب عد معنوی و مادی اس
  

  وضعيت فساد در ايران
  

با استناد به اسناد و » فساد وغارت دوران پهلوی اول«بهر رو، مجموعه دربارۀ 
تحقيقات پژوهشگران مختلف نگارش، تنظيم و تدوين کرده ام و با نوشتۀ ای تحت 

« به قلم حسين مکی از  کتاب »  ثروت رضا شاه و چگونگی جمع آوری آن«عنوان 
را آغاز می کنم  و در اختيار خوانندگان ارجمند قرار می » ساله ايران تاريخ  بيست 

  :دهم 
  نگاهی  به  اموال منقول و غيرمنقول  رضا شاه  

  
، دمحم ترکمان محقق تاريخ معاصر ايران درنوشتۀ فصل پانزدهم تا شانزدهم ◀

اموال » نگاهی به اموال منقول و غيرمنقول رضا شاه«پژوهشی خود تحت عنوان 
مطالعه و : غصب شده توسط رضا شاه را مورد بررسی قرار  داده است و می نويسد

بررسی سياهۀ اموال منقول رضا شاه از جهات عديده، از جمله جامعه شناختی، 
جايگاه مالکيت، فرآيند تملک وسازوکار و مؤلفه های قدرت و همچنين سير تحوالت 

مسائل مذکور از دير . می باشداقتصادی و سياسی ايران معاصرقابل توجه و دقت 
بازمطمح نظر محققين و نويسندگان بوده است و در رساله های مستقل، يا در جزو 

اميد آن داريم که اين نوشته مواد و مصالح بيشتری . نوشته های خود، بدان پرداخته اند
برای تعميق مباحث  فوق فراهم آورده  و امکان جمع بندی و تحليل دقيق تری را به 

  .جود آوردو
در بارۀ اموال تحت تصرف و طريق تملک آن توسط رضا شاه ، پس از  

مقاالت ونوشته های فراوان در جرايد و مجالت و کتاب ها منتشر  ١٣٢٠شهريور
آمريکايی و ارتجاعی  –ودر مجالس قانونگذاری پس از شهريور تا کودتای انگليسی 

  .بسيار سخن گفته  شده است ٣٢مرداد  ٢٨
و نوشته های مطروحه در اين ارتباط ، تاکنون اکثر قريب به اتفاق از سوی سخنان  
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متظلمين  عنوان گرديده است، در صورتی که دراين نوشته ازمنظر اسناد به دست 
  .آمده از دربار پهلوی و  بنياد وابسته به آن، اين موضوع  روايت  می شود

اب خارجی رضا شاه در سند از اسناد مربوط  به چهار حس  ٩،  ١٣۶٩در سال  
ميدلند « ، » رايش کرديت گزلشافت برلن « ، »اونيون دو بانک سوييس « بانک 
، و  ١٣١١و  ١٣١٠لندن  متعلق به سال های » وستمينستر  بانک«  لندن  و » بانک 

همچنين سندی حاوی سياهۀ اسمی علما ء ،  مالکنی، تجار و رؤسای برخی از 
شمسی دستگير و   ١٣١١ن مازندرانی که در سال ادارات دولتی و نيزکشاورزا

امالک آنان توسط رضا شاه تصاحب شده بود و خود با خانواده به نقاط  مختلف 
  )٣٢(کشورتبعيد گرديده بودند،  

   
ملک مدنی نماينده مالير  نيز در سخنان خود در باره ضرورت ملغی اعالم کردن 

  : ، توسط  مجلس شورای ملی  گفتاسناد  مالکيت  صادر شده  به نام  رضا شاه 
سال، در اين مملکت سلطنت کرد و اين را تقسيم  به  ١٧شاه  سابق را می دانم « 

                ً                                                       روز بکنين تقريبا  شش هزار روز می شود و ايشان چهل و چهار هزار سند مالکيت 
به ... تقسيم  که بکنيم  روزی هفت سند مالکيت ايشان گرفته اند.  صادر کرده اند

نظربه اين که شاه ( بنده ماده اول اين قانون  بايد  اين طور نوشته شود  عقيده 
ً                            امالکی را از مردم قهرا  غصب کرده بود و الزاما   سند مالکيت هايی صادر کرده                        ً                     

  ».اين اسناد بال اثر و ملغی  واز درجه  اعتبار ساقط  است... بود
  

  رضاشاه و غصب اراضی عشاير
  

نويسندگان اين گزارش : می نويسد» ب اراضی عشاير در باره غص«دنيای اقتصاد 
اندوزی تمايل پيدا كرد و در  معتقدند، رضاخان پس از آنكه به شاهی رسيد به ثروت

وزير  كرد، فروغی نخست حالی كه اراضی مرغوب در جای جای ايران را تملك می
 . كرد اين كار او را توجيه كند تالش می

تا فروش نرفتن بارهای اختصاصی  ين شهر های پاي بارهای مردم در ميدان
بايستی به فروش برسد حتی سيمان را كه مورد احتياج عمومی بود همان ايادی  نمی

حتی خريد . فروختند منحصرا خريداری و بعد سه برابر قيمت خريداری به مردم می
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ص ها امن نباشد شخ اگر راه! ها برساند بايست نفعی به شاهزاده و فروش اتومبيل می
گيرد، اما در  داند كه با يك دسته دزد طرف است و دزد به نام دزد مال مردم را می می

دوران بيست ساله به نام قانون، به دست دفتر اسناد رسمی و مامورين ثبت اسناد و 
شهربانی كه هر كدام به نوبه خود حافظ حقوق و اموال مردم بودند مال و هستی مردم 

ف كردند رضاخان ميرپنج افسر ديويزيون قزاق كه در گرفتند كه همه تعري را می
ش به سلطنت   ه١٣٠۴تا كرد و سردارسپه شد و در  ش كود  ه١٢٩٩سوم اسفند 

های خارجی ولی روز  ای و نه وجوه نقدی در بانك نشست نه ملكی داشت نه كارخانه
ش كه امكان زورگويی و ستمگری برای او باقی    ه ١٣٢٠پنجم شهريور  بيست و

گيری كرد وی با تملك حاصلخيزترين نقاط كشور در  نماند و به اجبار كناره
مازندران، گيالن، گرگان و ساير نقاط، بزرگترين مالك كشور ايران بود و با در 

های انگلستان، آمريكا و آلمان يكی از ثروتمندترين  دست داشتن ذخائر نقدی در بانك
 .آمد مردان به شمار می
الن در چنين مدت محدودی فراهم گرديد؟ از راهی سهل و ساده، چگونه اين ثروت ك

داد كه چون نبايد در محل عالقه و ملك و  وزارت دارايی به صاحب ملك دستور می
كه (آبی داشته باشد لذا ضروری است امالك خود را به شخص صالحيتداری 

رت دارايی بفروشد و اال وزا) كرد صالحيت آن را كميسيون دولتی در محل تعيين می
خريد و سپس به رضاشاه  كرد يا به ثمن بخس و به زور می امالك وی را تصرف می

 .كرد منتقل می
كه صد و سی و چهار پارچه » تاق كراس«ش   ه ١٣١٣الی  ١٣١١مثال از سال 

های مفصل داشت به ترتيب فوق ضبط اداره  دهات ييالقی و قشالقی و مراتع و جنگل
معی مالكين را گرفتند در قصر زندانی كردند و بعد زن و در تنكابن ج. دارايی شد

بچه آنها را داخل كاميون ريختند و به چند دسته تقسيم كردند و به كرمان، جيرفت، بم، 
ريز تبعيد شده  يكی از مالكينی كه به نی. شيراز، كرمانشاه، همدان و قزوين فرستادند

مينه را در كجور مازندران ملك ك«: ش چنين نوشت  ه ١٣٢٠بود بعد از شهريور 
بدون خريداری، بدون فروختن، بدون تعويض حتی بدون امضا و بدون اخطار ضبط 

وقتی ! آقايان وكالی مجلس و هيات دولت امروز هم همان موقع سر كار بودند. كردند
يك مامور نماينده مختاری . كسی حرفی نزد كردند هيچ من و هزاران مثل مرا تبعيد می

نی اثاثيه و لباس ما را هم حراج كرد و ديناری از پول آن را هم به ما رييس شهربا
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 !نداد
ش، پر است از اعمالی كه عمال ديكتاتور   ه١٣٢٠های پس از شهريور  روزنامه

يك نماينده مجلس انگلستان پس از مسافرت .برای سلب امالك مردم انجام داده بودند
رضاشاه دزدان و راهزنان را از سر «: ودبه ايران و مطالعه احوال ايرانيان نوشته ب

تاسر ايران فقط  های ايران برداشت و به افراد ملت خود فهماند كه من بعد در سر ه را
 »  .يك راهزن بايد وجود داشته باشد

خود كرده بود كه تنها به غصب امالك  جنون ثروت، رضاخان را چنان از خود بی
پنبه و گندم امالك اختصاصی به قيمت  مردم، برقراری انحصار جهت فروش برنج و

بار در  داری، خريد و فروش ارز به كشت و فروش بادمجان و تره دلخواه، كارخانه
شد بلكه اعتبارات و بودجه مملكتی و خصوصا درآمد  های پايين شهر ختم نمی ميدان

بود و ! گونه حساب و كتابی در اختيار شخص اعليحضرت كشور از نفت بدون هيچ
مويد احمدی نماينده مجلس در اول مهر . كرد ميل و اراده خود از آن استفاده می وی به
ش در مورد چگونگی صرف عايدات نفت سوالی در مجلس مطرح كرد و   ه١٣٢٠

ش سی و يك ميليون ليره عايد شده كه . ه١٣٠۶مخبر كميسيون بودجه گفت از سال 
به چه ترتيب و به چه بيست و هفت ميليون آن خرج گرديده ولی معلوم نيست 

ش در مقام انتشار و . هـ ١٣٢٠شهرداری تهران هم در مهر . مصرفی رسيده است
هايی برآمد كه برای دربار كرده بود و جمع آن به سيصدو پنجاه ميليون  مطالبه هزينه

رسيد و اعالم داشت شهرداری تقريبا تمام اعتبارات خود را به مصرف  لایر می
 .ن كار شهرداری به علت نداشتن وجه راكد گرديده استدربار رسانده و اكنو

ای از رضاشاه گرفت و  نامه اما فروغی برای تسكين احساسات مردم با شتاب صلح
تا موقتا مردم  دمحمرضا به صالحديد او امالك غصبی پدر را در اختيار دولت قرار داد 

ت، اما موضوع حل نشد با اين ترتيب امالك رضاشاه به دولت انتقال ياف. را آرام كند
و گرفتاری مربوط به اين امالك دامنگير دولت، مردم و به خصوص دستگاه 

با اين توضيح اداره امالك . تا زمان حاضر هم تمام نشده است دادگستری گرديد و 
اختصاصی تبديل به اداره امالك واگذار شد و مقرر شد اشخاصی كه ادعا دارند پس 

در ابتدا مجلس قبول . دگستری گرفتند ملك را پس بگيرنداز اين كه حكم قطعی از دا
ها به عدليه برود ولی  كرد كه مالك مسلم ملك به صورت مدعی ظاهر شود و سال نمی
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و عده معدودی توانستند ! در نهايت پذيرفت كه رضاشاه آن همه امالك را مالك شده
ويب مجلس به امالك خود را مسترد دارند بعد از هشت سال امالك مجددا با تص

ش در اختيار دولت مصدق قرار گرفت، اما پس   ه١٣٣٢دمحمرضا برگشت و در سال 
نامه به شاه تقديم شد و در اجرای انقالب معروف شاه و مردم   تا با تصويب از كود

امالك غصب شده به دهقانان فروخته شد و با سپردن قبوض اقساطی » !انقالب سفيد«
پنج ساله نقدا وصول شد و به خارج رفت در حالی كه  به بانك بهای اقساط بيست و

  )٣٣(»!های زيادی در مراحل دادگستری در جريان رسيدگی است هنوز پرونده
 
سيد يعقوب انوار همان کسی است که در مجلس  پنجم و مؤسسان [فصل هفدهم ،  ◀

برضد حقوق  ملت وقانون اساسی مشروطيت عمل کرد و همراه با دمحم علی فروغی، 
يکی از ...                                     ّ                           تيمور تاش، علی اکبر داور، سيد دمحم تدي ن ،  سليمان ميرزا اسکندری و

بيانات خود را شروع » الخير فيما وقع « پايه گذاران سلطنت  رضا خان  بود که  با 
  !!] نمود

هللا الرحمن اميدواريم اين پيش  آمدى واقع شده است كه انشاء الخير فيما وقع يك پيش« 
شد و خير و سعادت ملت ايران در اين پيش آمد باشد كه از تحت يك فشار آمد نيكى با

خيلى ممتدى نجات پيدا كردند و من يك خوشوقتى دارم كه االن دارم در يك مجلسى 
كنم كه عموم نمايندگان مجلس مثل مجلس سابق يك روح اتحاد و يگانگى  صحبت می

هاى سابق ما   اميدواريم تمام خرابیهللا با پشتيبانى از كابينه و دولت دارند كه انشاء
ارم يا استيضاح دارم از فالن وزير فورى آن  گوييم سؤال د                 ً      ترميم شود كه مثال  ما می

هاى ما نبايد مثل مرغ منقار چيده در قفس آهنين باشند تا  وزير حاضر شود روزنامه
يك (رده است كى بايد ملت ايران صدا نداشته باشد كه بگويد آقا ظلم خانه مرا خراب ك

 » )هنوز مختارى سرجايش هست - نفر از نمايندگان
  
I  -  » ١٣٢٠ شهريور  ٢۵از نطق سيد يعقوب انوار در مجلس شورای ملی  « 

ازيك هفته به اين طرف انتشارات و شايعاتی راجع به جواهرات سلطنتی و «  
شود كه  می گفته. اند پشتوانه اسكناس در شهر جريان يافته كه البته همه مطلع شده

هايی داده شده و اين انتشارات و مذاكرات  جواهرات دست خورده شده و نقل و انتقال
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شده است از آقای كفيل وزارت دارايی كه به  موجب تزلزل و نگرانی افكار عمومی
اند سؤال شد كه اطالعات خود را راجع به اين موضوع به  مقام وزارت معرفی شده

نند حاال هم كه آقای نخست وزير حضور دارند تقاضا اطالع مجلس شورای ملی برسا
  ». شود رفع نگرانی بفرمايند می
  

-  II   »١٣٢٠  شهريور ماه  ٢٣از نطق صفوی در مجلس شورای ملی «  
  
ً                                                     در مدت تقريبا  متجاوز از بيست سال اعليحضرت شاه سابق زمامدار مطلق و «              

           ً مردم عجالتا  . ى مملكت بودنداختيار دار بدون نظارت در تمام امور مالى و اقتصاد
خواستند كه اين قسمت به طور صريح معلوم شود كه حقوق مملكت و حقوق  مى

افراد و دولت به طور صحيح حفظ شده باشد خالصه وكال ميل دارند كه بفهمند تعدى 
و اجحافى به ماليه مملكت نشده است و بنابراين بيشترازهيئت دولت اين تقاضا 

كنند البته  ين كار باشند ما ميل داريم ببينيم چه تدابيرى اتخاذ مىشود كه مواظب ا مى
كنند و اين را بايد بدانيم كه چه اقدامى  خود دولت تدابير حقوقى اتخاذ مى

 )٣٤(»كنند مى
  
رضا « دکتر دمحم قلی مجد در کتاب : در بارۀ جواهرات مسروقهفصل هيجدهم ،  ◀

سلطنتی دردوران پهلوی اول با استناد به  يک فصل را به جواهرات»  شاه و بريتانيا
:  قرار داده است و در اين باره  می نويسد»  اسناد وزارت خارجه آمريکا « 

ازبهترين شاخص های تنفرمردم از رضا شاه و بی اعتمادی به او اين نگرانی 
مقداری از ١٩۴١عمومی بود که مبادا او به هنگام خروج از ايران در ماه سپتامبر

گزارش دريفوس از هياهويی که . ت سلطنتی ايران را نيز با خود برده باشدجواهرا
  :بر سر جواهرات سلطنتی بلند شده بود، بسيار روشنگر است

عباسقلی [وزير ماليه .  مسئله جواهرات سلطنتی به بحث روز تبديل شده است 
طنتی از در پاسخ به شايعات گسترده ای که در بارۀ انتقال جواهرات سل] گلشتائيان

درمجلس گفت که تمام ١٩۴١سپتامبر  ١۴تهران بر سر زبان ها افتاه، در تاريخ  
جواهرات سلطنتی، که قابل ذکراست بخشی از پشتوانه قانونی  لایر را تشکيل می 
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.                                                        ً                     دهد، نزد بانک ملی محفوظ است و نمايندگان می توانند شخصا  از آنها  بازديد کنند
اوت به دليل گرد وخاک ناشی  ٢۶ج شاه، در تاريخ اين جواهرات، به استثنای تا

البته . ازساخت وساز در نزديکی موزه کاخ گلستان، از کاخ به بانک ملی منتقل شدند
                                                                        ً    هيچکس حرف وزير را باورنمی کند، و همگان بر اين باورند که تاج شاه را واقعا  از 

اديو لندن و تهران بيرون برده بودند؛ ولی پرس و جوهای خجالت آورمردم، و ر
عالوه براين، دراينجا . دهلی درباره آن وادارشان کرد تا تاج را به تهران بر گردانند

همه می گويند که کفيل وزارت ماليه را چند ساعت قبل ازاينکه اظهارت فوق را در 
کميسيونی به رياست . مجلس ايراد کند، وزيرکردند تا پاداش اين کارش را داده باشند

رئيس ديوان عالی کشور، و متشکل ازعلی هدايتی، رئيس ديوان  نصرهللا اخوی،
نماينده مجلس مأمور تحقيق، دربارۀ ١٢محاسبات، حسين عالء، ابراهيم حکيمی و

جواهرات سلطنتی وتهيه گزارشی در باره نگهداری آنها در بانک ملی و اصالت شاه 
  )٣۵.(شده است

  
يکايی ها و انگليسی ها درباره نظرات متفاوت آمر«، در اين فصل  فصل نوزدهم ◀

در شرايطی که ايران :  در اواخرعصر رضان خان آمده است که » اوضاع اقتصادی
ُ                                    در ش رف قحطی زدگی بود مقادير قابل توجهی  ١٩۴٠- ١٩۴١در سال های     

محصوالت کشاورزی از ايران به اتحاد شوروی صادر می شد که از آن جمله می 
چنانکه کنسول . مناطق حاشيه دريای خزر اشاره کردهزار رأس دام از  ٢٠٠توان به 

به بجنورد در شمال خراسان شاهد  ١٩۴١آمريکا، موس، در طول سفرش در سال 
سخت مشغول کار » انحصار غله«بود، برغم شرايط فالکت بار مردم، مأموران 

از آنجايی که . بودند، و غله کشاورزان را به منظور صادرات خريداری می کردند
شاه کل منطقه خزر و بجنورد را صاحب شده بود، عوايد حاصل از صادرات رضا 

صدور گندم، برنج، پنبه، و دام از شمال ايران به اتحاد .        ً                 مستقيما  به جيب او می رفت
شوروی دالرهايی به جيب او می ريخت که آنها را به حساب هايش در نيويورک و 

  .       ً                             نهايتا  بانک های سوييس انتقال می داد
راين تعجبی ندارد که رضا شاه تا روزهای آخر حکومتش مجدانه تالش می کرد بناب

 )٣۶.(زمين های مناطق مجاور خاک اتحاد شوروی را به تصرف خود درآورد
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ميلسپو اشاره می کند که در طول بيست سالی که رضا شاه بر ايران حکومت کرد، 
انتقال وجوه به بانک » .د      ً            و کامال  کشوررا دوشي. ... ثروتی کالن برای خود انباشت«

نشان می دهد ) عالوه بر حساب های بانکی اش در لندن(های نيويورک و سوييس 
که غارت ثروت های ايران توسط رضا شاه خيلی گسترده تر از چيزی است که 

  . ميلسپو حتی تصورش را هم می کرد
اين دليل به  ١٩۴١تا  ١٩٢٨دليل اصلی کمبود شديد ارز در ايران در طول سال های 

بود که رضا شاه بخش عمده ای از درآمدهای ارزی اقتصاد ايران را تصاحب و به 
 )٣٧. (حساب های بانکی خودش در اروپا و آمريکا سرازير می کرد

  
  جمال صفری   –فرانکفورت 

  ١۴٠٠تيرماه  
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  خمينی  رهبر چماقداران** 
  

توضيح اينکه خمينی  پس از مستقر شدن  بطور نامنظم در ايران بوسيله آخوندهای 
و سران هيئت مؤتلفه  چماقداری در ايران را رهبر ميکرد و .... نظير هادی غفاری 

خامنه ای رهبری  نيروی های منظم چماقداران مخرب  بدينرو،  بعد از خمينی ، علی 
  .را بعهده دارد و بهمين جهت مصونيت قضايی  دارند

  
  :اين مهم را از نظر تاريخی اورده است»  تقابل دو خط«دمحم جعفری در  کتاب 

با آقای موسوی  ٢۶/١٢/۵٩ای را که در تاريخ  جا جلسه جاست که در همين به 
مختلف و از جمله چماقداری به بحث و گفتگو پرداختم  اردبيلی در مورد مسائل

  :   توضيح دهم
انقالب (آقای موسوی اردبيلی دادستان کل کشور، مسؤولين مطبوعات کشور 

را برای بحث و ) اسالمی، آزادگان اسالمی، ميزان، کيهان، اطالعات، جمهوری
در مشی مطبوعات کشور و رسيدن به چهارچوبی مشخص  گفتگو در مورد خط

اين جلسه با حضور . به دفتر دادسرای ديوانعالی کشور فراخواند ٢۶/١٢/۵٩تاريخ 
هللا موسوی اردبيلی برگزار گرديد و پس از بحثهای  نمايندگان مطبوعات و آيت

مفصلی که انجام شد، آقای موسوی اردبيلی پيشنهادی ارائه دادند که به تصويب 
  . هادی بشرح زير استمتن پيشن. نمايندگان مطبوعات مزبور رسيد

انقالب اسالمی ـ ميزان ـ کيهان ـ اطالعات ـ (ما نمايندگان مطبوعات کشور «
نسبت  ٢۶/١٢/۵٩سپاريم که از تاريخ امروز  تعهد می) جمهوری اسالمی ـ آزادگان

به رعايت قانون مطبوعات اقدام کرده و در مورد حفظ چهارچوبه آن تعهد اخالقی و 
  )٢۵پيوست سند شماره ( ».قانونی داشته باشيم

                                                                    ً پس از پايان جلسه و خداحافظی آقای موسوی اردبيلی گفتند آقای جعفری لطفا  
بعد از اينکه ديگران محل جلسه را تحرک کردند و . شما بمانيد يک کاری با شما دارم

آقای موسوی ابتداء گفتند، آقای جعفری اگر شما . من و موسوی اردبيلی دوبدو شديم
شديد و منهم اگر ناتوان و يا با استعداد نبودم،  نبوديد، مدير روزنامه نمیآدم توانايی 
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  . شدم دادستان کل کشور نمی
پاسخ دادم ما چه مطالب دورغ و يا نادرستی . نويسيد شما چرا اين مطالب را می

شما در مورد آن . نويسيد گويم دروغ می گفتند خير آقای جعفری نمی. نويسيم را می
ّ              ام ا در مورد اين. خواهيد بنويسيد طرف هر چه می پاسخ دادم . طرف چيزی ننويسيد  

طرف دولت  خوب آن. فرمائيد ما در مورد مسائل کشور چيزی ننويسيم يعنی شما می
فرمائيد اگر در اينها  است، مجلس است، کل قوه قضائيه است ارگانهاست، شما می

ها را  هتر است روزنامهصورت ب اشکال و يا ايرادی بود، چيزی ننويسيم؟ در اين
گويم و منهم  دانيد من چه می آقای جعفری شما که می: آقای موسوی گفت. تعطيل کنيد

. وضع کشور بحرانی و خطرناکی است. چرا کوتاه نمائيد. گوئيد دانم شما چه می می
. باز پاسخ دادم. هی اينگونه مطالب ننويسيد. شود همه چيز انشاهللا به مرور درست می

گفت آقای جعفری اين چه . کنم وارد خالف را بفرمائيد، چشم من عمل میشما م
خواهيد بنويسيد  صدر هر چه می در مورد آقای بنی. زنيد حرفهايی است که شما می

  . گويم دانيد من چه می ولی در مورد آن طرف چيزی ننويسيد، شما که می
يک سؤال از شما  حال من: بعد از اين بحثها من به آقای موسوی اردبيلی گفتم

ً         که دادستان کل کشور هستيد دارم و آن اينکه لطفا  بفرمائيد اين چماقداريها که اين .                                              
جمهوری حمله  های رئيس روزها شايع شده و به سخنرانيها و حتی به سخنرانی

  شود، به نفع اسالم و انقالب است يا به ضرر آن؟  می
زنند، اينها زجر  به اينکارها میايشان پاسخ دادند، آقای جعفری اينهائی که دست 

من گفتم فرض . ها هستند، چه کنيم ها هستند نماز شب خوانها و زندان رفته کشيده
هستند و همه نماز شب خوان و  )ع(بفرمائيد، تمام اينها فرزندان امام جعفر صادق

شد که  چنين برداشت می. افزودم که از صحبتی که همين هفته در تلويزيون داشتيد
باالخره صريح بفرمائيد آيا به نظر . دهيد به چماقداری يک نوعی مشروعيت میشما 

شما عمل چماقداری اينان به ضرر اسالم و انقالب است يا به نفع آن؟ در اين موقع 
گفتم پس چرا جلو آن را . اين به ضرر اسالم و انقالب است: ايشان پاسخ داد

  . توانيم جلو آنها را بگيريم شناسيم و نمی گيريد؟ ايشان پاسخ داد، ما آنها را نمی نمی
من به ايشان پاسخ دادم، آقای دادستان من هم سند و مدرک دارم و هم تمام سران 

کنم و با  اگر شما به من حکم بدهيد، من همۀ اينها را دستگير می. شناسم اينها را می
ّ                   ام ا نه اينکه به من ح. دهم سند و مدرک آنها را تحويل دادستانی می کم بدهيد و از آن  
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که گفتم، من سران اينها را با اسم و  همانطوری. طرف چوب الی چرخ من بگذاريد
دهم و  شناسم و با داشتن حکم از جانب شما، همه را دستگير و تحويل می رسم می

وقتی بحث . شما هر چه صالح دانستيد با آنها بکنيد. کاری با آنها ندارم خودم هم هيچ
  : يشان رک و پوست کنده بمن گفتبه اينجا کشيد، ا

آقای جعفری اگر بخواهيم اين مسئله را پيگيری بکنيم، کار به جاهای باال 
زبانی به من فهماند که در صورت پيگيری  توانم و با زبان و بی کشد و من نمی می

اين بود خالصه بحث و گفتگو با . کار به آقای خمينی خواهد کشيد و لذا عملی نيست
  ». .ی اردبيلیآقای موسو

  
» تحول انقالب از آزادی به استبداد ١٣٦٠تقابل دو خط يا کودتای خرداد « دمحم جعفری : منبع

   ٣۶٨- ٣٧١انتشارات برزاوند ، صص  ، 
  

  برو بچه ها سرکار هستند : شعبون جعفری
  

همين بچه ها ی ما روميبينين؟ «شعبون جعفری در خاطراتش  بيهوده نگفته است  
همين االنشم بازاگه کاری ساخته . ه تا خيابون تهرا ن به فرمونشونههرکدومشو ن د

فراموش نبايد شود که شعبون مريد ! »باشه ازبچه های جنوب شهرساخت هست وبس
  : خانم هما سرشار در گفتگو با شعبون جعفری آورده است.  آقای ابوالقاسم کاشانی بود

ِ            يتا ن سر  کار هستند؟اال ن اگر شما برويد ايرا ن، بر و بچه ها - س «           
همين بچه ها . بله، باشگا ه رو مصادره کرد ن و لی بازه و بچه ها ورزش ميکنن - ج 

همين االنشم باز . ی ما روميبينين؟ هر کدومشو ن ده تا خيابون تهرا ن به فرمونشونه
با بعضی . اگه کار ی ساخته باشه از بچه ها ی جنوب شهرساخت هست و بس

 .هم تلفن ميکننهاشون در تماسم، ب
 . شد ه... يکيشو ن رئيس گروه ضربت 

    ً                       جدا ؟ پس حسابی پارتی داريد؟ - س 
 يه ممد افشار بود تو تهرا ن ميخواست بياد. بذاريه چيزی برات تعريف کنم خانوم - ج 

 او ن موقع طال --       ً                     تقريبا  يه سا ل بعد ازانقال ب-- اين وقتی رفته بود فرودگاه . لندن
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يارو . بعد زن ممد يه دستبند طال و گلوبند و اينا داشته. فتنمالهای مردمو ميگر
زنه درمياره واون همه روميگيره تو . مأمورفرودگا ه مياد ميگه بايد اينا رودربياری

حاالمسافرا همه دارن ميرن، وقتی همه ميرن . دستش وميگه برين اون کنار وايسين
ازقول من به آقا ی جعفری «: تو، يارو طالها رومياره وميذاره تودست ممد و ميگه

 :ميگه» . سالم برسون
م شابدولعظيم با «: ميگه» تو از کجا منو ميشناسی؟ « َ                 من تو رو يکی دو دفعه تو ح ر   َ                         

 .به جو ن شما. هيچی ردش ميکنه» . آقای جعفری ديدمت، برو
 از بچه ها ی خودتا ن بوده؟ - س 
 .هستن بله، بودن ديگه از همونايی که هنوزم تو تهرا ن - ج 

ولی انگارخودتا ن به قو ل قديمی ها ديگر بوسيده ايد و گذاشته ايد کنار، دلتا ن  - س 
 ديگردنبا ل اين کارها و مبارزا ت نيست؟

 »!گفتيم که ديگه به سن و سا ل ما قد نميد ه - ج 
 - چا پ دوم  - نشر ناب  - ، به گوشش هما سرشار» خاطرات شعبون جعفری« : منبع
  ٣٧٨آنجلس ،  ص ، لس  ١٣٨١بهار 

 سييوکال و فعاالن حقوق بشر و ر نيتر از باسابقه ،یجياله ميعبدالکر*  
هللا  روح یها به خاطراتش از صحبت» حقوق بشر یها جامعه یالملل نيب ونيفدراس«

 یزندگ رانيدر ا انهيهنوز مخف ۶٠من در سال «: ديگو یو م کند یاشاره م ینيخم
از  ینيخم یها بار صحبت کيکه هر چند روز  دارم اديبه  یو به خوب کردم یم

وابسته به  شان که فرزندان يیخطاب به مادر و پدرها ینيخم. شد یپخش م ونيزيتلو
خود  یها ها واجب است بچه بر آن یاز نظر شرع گفت یبودند، م یاسيس یها گروه

د اما نشود و اعدام شون رفتهيها پذ ممکن است توبه آن گفت یبعد هم م. را لو بدهند
درجه قساوت و  ميبگو خواهم یم! اند دهيشان را خر کار آخرت فرزندان نيحداقل با ا

خود را  یها بچه خواست یحد بود که از پدر و مادران م نيرهبر تا ا کي یرحم یب
 یکيدر  ینيخم. هستند یمکتب نيهم شاگردان چن هيو بق یسيرئ. شرع لو بدهند ديبه ق

زدن  فهيهستند که وظ یافراد نظام مانند باغبان فتگ یم شيها یاز سخنران گريد
منظور او از . نشودباغ صدمه وارد  اهانيگ هيهرز را دارند تا به بق یها علف
محدود  شان اتيبود که در ادب یهرز هم منافق و معاند و همان اسام یها علف

 ».شود یم
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  )١۴٠٠تير  ۴(گويا نيوز:  منبع
 

مردم را به در اروپا  یرانيا انيدانشجو یالمانجمن اس یر جمع اعضاخمينی د*  
 ريپذ حتينص «فرزندانشاناگرجاسوسی فراخواند و به مادران و پدران گفت که 

 : در اينجا می خوانيد است یشرع فيتکل کي ]اين[.کنند یمعرف ] آنهار[ستندين
سه  - دو نيا ،یکه هر منزل کنم یبه همه ملت عرض م یشرع فيمن به حسب تکل و

در  گذرد یچه جور م نديکه در اطراف خانه خودش است، نظر بکند بب یزلتا من
مملکت مال خود شما هست و دارند بر ضد مملکت شما عمل  یوقت. سرتاسر ملت

دولت همچو . که دولت بکند دينيننش د،يمسائل را حل بکن نيا ديخودتان با کنند، یم
. اطالعات داشته باشد - مکن یعرض م - اآلن ندارد که همه در سرتاسر کشور یقدرت

 یخوب، هر انسان. ديباش یو گروه اطالعات یاطالعات تيجمع ديخوب، شما با
 شيآن منزل آن طرف کنند، یهستند، چه م ها یک ه،يمنزل همسا نيکه بفهمد ا تواند یم

 رد،يکه اطراف است، شما آن را تحت نظر بگ یسه تا منزل - دو نيا. کند یهم چه م
کار بشود که  نيماه ا کيروز،  ستياگر ده روز، ب. ديرينظر بگ شما هم او را تحت
من  هيتو خانه همسا کند، یمن چه م هيهمسا نيداشته باشند که ا نيهمه مردم توجه به ا

ّ    فورا  اط الع  نيو منحرف نيمنافق نيااز  يیرد پا کيکردن  دايپ کند، یرفت و آمد م یک   ً    
 یا همچو قصه کياطالع بدهند که  کينزد یبه آن کالنتر ک،ينزد تهيبدهند به آن کم

 .شود یطور بشود زود حل م نيدر آن منزلهاست، اگر ا
 .هستند یاديگروه ز کيکه  ديکن اليکه شما خ] نبودند[ یاديز تيجمع کي نهايا
ل خودشان را امتحان کردند، ر نهايا ّ                            او  و شروع کردند آدم کشتن،  ابانيخ یتو ختندي 

 گريجور د کي م،يبکن ديکار را نبا نيگفتند که نه ما ازدند،  یسرشان وقت یبعد تو
 ارشانيهستند که بس یکم یا عده کي نهايا. ميکار را بکن نيا یدر مخف ديبا م،يبکن ديبا

دسته  کيمانده و  یجزئ کيرفته و  نياز ب شانيها از خانه یاريگرفتار شدند و بس
را که  شانيها درها توجه کنند بچهپدر و ما. نياز ا مي           ً      که ما واقعا  متاسف یا خوردهيباز

 نيا فتد،يب نهايرا نگذارند که در دام ا چارهيدختر ب نيا گذرد، یم  و چه کنند یچه م
کنند و اگر  حتيخودشان آنها را نص فتد،يب نهايرا نگذارند که در دام ا چارهيپسر ب

 کي خواهد یکه م یاست، کس یشرع فيتکل کي. کنند یمعرف ستندين ريپذ حتينص
شما  ديو اگر نکن ديکن اش یاو بکشد معرف نکهيقبل از ا ديمسلمان را بکشد شما با
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 یشرع فيتکل کي نيو ا کنم یکه من عرض م یمطلب نياگر ا. جرم نيدر ا ديکيشر
خود مردم سرتاسر کشور، خود مردم که در هر جا هستند نظر کنند  کهاست  یاله
 کند، یرفت و آمد م یک گذرد، یچه م هيمساآن ه ه،يبا آن همسا یگيهمسا نيدر ا ننديبب

مشکوک  یاست؟ رفت و آمدها یعاد یمشکوک است، رفت و آمدها یرفت و آمدها
 یعده کم نيکار بشود ا نيا یمدت کوتاه کياگر . و بعد اطالع بدهند رنديرا نظر بگ

 ]شوند یم يیشناسا[فساد هستند  نيکه مشغول ا
در  یرانيا انيدانشجو یانجمن اسالم یار جمع اعضی خمينی دسخنراناز : منبع

،  ١۴٠١شوال  ٩/ ١٣۶٠مرداد  ١٩از ظهر  قبل:خيتار )مشکالت یبررس(اروپا 
 ٩٩ -  ١٠٠صص ، از صفحه  ١۵ جلدصحيفه نور ، 

 
  

 "شما را در آينده جزو جنايتکاران در تاريخ می نويسند:  آيت هللا منتظری
  

علی خامنه ای ونيروهای نظام فاسد و جنايتکارواليت فقيه به فرمان 
» عضوهيئت مرگ« ابراهيم رئيسی١۴٠٠خرداد ٢٨سرکوبگرامنيتی ونظامی در

انتصاب کرد، » جزو جنايتکاران درتاريخ«رابه تعبيرزنده يادآيت هللا منتظری
ی از طرف آنها شکست خورد ، واکثريت مردم أکشاندن مردم به پای صندوقهای ر

واقعيت راهمان که بود «ليله روحانيت غارتگرايران با نه گفتن به نظام سلسله ج
را » ابتذال شر« و» شناختندوبه تحقيرنه گفتند وحقارت طراح طرح وقاتل تاريخی 

 ..نها خاطرنشان کردندآبه 
شما را در آينده جزو «واکنش مهم تاريخی آيت هللا منتظری بر عليه جنايتکاران که 

وان سنددرتاريخ معاصرايران دراينجابعن« جنايتکاران در تاريخ می نويسند
  :  دردسترس خوانندگان ارجمند می اورم

    

انتقادات آقای منتظری به اعدام ها، سرانجام باعث شد تا : بی بی سی می نويسد
وی را از سمت قائم مقامی  ١٣۶٨فروردين  ۶بنيانگذارجمهوری اسالمی، در

ده دار آن بود، عزل وبنا بر تصميم مجلس خبرگان عه ١٣۶۴رهبری، که از تيرماه 
 .کند
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البته احمد منتظری در ويديويی که اخيرا منتشر شده، در مورد رسيدن نامه های 
من :"انتقادی پدرش به دست شخص آقای خمينی هم ابراز ترديد می کند ومی گويد

 ".فکرمی کنم اصال اين نامه ها به امام نرسيد
بزرگترين جنايتی که در : "ودگفته ب ۶٧آقای منتظری خطاب به مسئوالن اعدام های 

] نام[جمهوری اسالمی شده و تاريخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و 
 "شما را در آينده جزو جنايتکاران در تاريخ می نويسند

 
  "من بگذارم مردم را بکشند تابعدا رهبر شوم؟"
  

ماد الدين باقی از آيت هللا منتظری دو سال قبل از درگذشت خود، در مصاحبه ای با ع
شاگردان خود تاکيد کرد از اينکه، علی رغم هزينه های بعدی، به وظيفه خود در 

 ".وجدانش راحت است"اعتراض به اعدام ها عمل کرده 
بعضی می گوينداگرشمااين کار را نکرده "اودرپاسخ به گفته آقای باقی مبنی براينکه 

از فوت امام خمينی زمام رهبری را به  آمد و شما بعد ها به وجود نمی بوديد، حساسيت
معنی حرف آن بعضی اين است که من بگذارم : "اظهار داشت" دست می گرفتيد

خواهم رهبر شوم؟ اصال  مردم را بکشند، خالف شرع انجام شود برای اينکه بعد می
 ."شد و ابدا وجدانم به چنين امری راضی نمی

خود نيز، با ذکر دغدغه هايی  ١٣۶٧آقای منتظری در بخشی از فايل صوتی مرداد 
همه رفقای ما با نوشتن نامه به امام مخالف بودند ولی من ديدم : "مشابه نقل می کند

 ."جواب ندارم روز قيامت؛ وظيفه من است به امام تذکر بدهم
تا حاال باور ] اعدام ها[من از اول اين جريان : "اين مرجع تقليد، همچنين می گويد

جواب ... ساعت فکرم را ناراحت نکند و خوابم نمی برد ٣-٢ه کنيد شبی نيست ک
چقدر شاه اعدام کرد؟ اعدام های خودمان را ... خانواده ها را چه می خواهيد بدهيد؟ 

 ."بکنيم] مقايسه[با اعدام های آنها حساب 
آيت هللا منتظری درجلسه مرداد ماه، به حسينعلی نيری، مرتضی اشراقی، ابراهيم 

بزرگترين جنايتی که در جمهوری : "طفی پوردمحمی هشدار می دهدرئيسی و مص
شما را در ] نام[اسالمی شده و تاريخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و 

 ".آينده جزو جنايتکاران در تاريخ می نويسند
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او در آن جلسه، همچنين مقام هايی در حکومت را متهم می کند که از مدت ها پيش 
اين چيزی است که اطالعات رويش : "ل اعدام زندانيان بوده اند و می گويدبه دنبا

از "آقای منتظری می افزايد که احمد خمينی هم ." نظر داشت و سرمايه گذاری کرد
از انجام چنين اعدام هايی در مورد اعضای سازمان مجاهدين " چهار سال قبل - سه 

فرصت را مغتم "مدافعان اعدام ها  او تاکيد می کند که. خلق هواداری می کرده است
اين را جا انداختند پيش ] و[شمردند در اين جريانی که منافقين آمدند به ما حمله کردند 

  ."امام
سی فارسی در پاسخ به  بی وگو با بی هللا منتظری در گفت احمد منتظری، فرزند آيت

م با توجه به چون ديدي: "شود، گفت اين سئوال که چرا اين فايل اکنون منتشر می
اش اکنون وجود دارد و ديديم که موقعيت مناسبی است که  های اجتماعی زمينه شبکه

اين فايل در واقع مهر تأييدی بر کتاب خاطرات آقای منتظری . اين حقايق منتشر شود
چون بسياری با تحريف تاريخ قصد داشتند چهره ديگری از او به تصوير . است

 ."ها يل خط بطالنی است بر روی اين تحريفبکشند و اين انتشار اين فا
اول محرم شد من آقای نيری که : "هللا منتظری درخاطرات خود نوشته بود آيت[

قاضی شرع اوين و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئيسی معاون دادستان و 
آقای پوردمحمی که نماينده اطالعات بود را خواستم و گفتم االن محرم است حداقل 

ما تا االن هفتصد و پنجاه نفر : "ها دست نگه داريد، آقای نيری گفت رمحرم از اعدامد
را هم به عنوان سرموضع از بقيه جدا کرده  را در تهران اعدام کرده ايم، دويست نفر

 ]."ايم، کلک اينها را هم بکنيم بعد هر چه بفرماييد
  

ن مجاهدين خلق در حمله به اشاره قائم مقام وقت آيت هللا خمينی، به مشارکت سازما
" فروغ جاويدان"در عمليات موسوم به  ۵٩٨خاک ايران بعد از پذيرش قطعنامه 

است که پس از آن، رهبر وقت با صدور دستوری از مسئوالن قضايی و امنيتی 
موضع"خواست که تمام زندانيان  ِ     سر   .اين سازمان اعدام شوند"  

 ٣٠، »'هيات مرگ'يت هللا منتظری با آ ۶٧روايتی منتشر نشده ازجلسه دی «: منبع
  بی بی سی – ٢٠١٩دسامبر  ٢١ -  ١٣٩٨آذر 
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  هجری قمری ١٢٠٩ - ١٢٠٨ی كرمان  فاجعه
 

در بارۀ قتل عام شهر » ايران در دوره سلطنت قاجار«علی اصغر شميم در کتاب  
ی زند كه  مساعدت و ياری مردم كرمان با شاهزاده:  توسط آغادمحم خان می نويسد

خود مدتی در زمان حيات پدرش بر آن شهر حكومت كرده بود، چنان آتش كينه و 
در اين . غضب خان قاجار را برافروخت كه خود به فتح آن شهر همت گماشت

های كرمان  هزار از سپاهيان او در بيرون دروازه و در كوچه ۵لشكركشی بيش از 
شدند و سرانجام نيز بر  به دست لطفعلی خان و همراهان معدود و متهور او نابود

لطفعلی خان دست نيافت و چون وی از كرمان گريخت و سپاه او متفرق شدند، آغا 
امر داد تا . دمحم خان وارد كرمان شد و دمار از روزگار مردم بينوای آن شهر درآورد

ی  هزار نفر از زنان و دختران شهر را ميان سپاهيان قاجار تقسيم كردند و عده ٨
 .ه قتل رسانيدند و جمعی را كور كردندكثيری را ب

منقول است كه عدد . جميع مردان بلد را به حكم وی يا كشتند يا كور كردند... «
. كسانی كه از چشم نابينا شدند به هفت هزار رسيد و عدد قبلی نيز از اين متجاوز بود

لكه كسانی كه در اين بليه شامل نشدند نه به سبب رحم كسی يا گريز خود بود، ب
گويند آغا دمحم خان حكم . جهت كه دست جالدان از كثرت عمل از كار بازماند بدين

كرد كه به وزن مخصوصی يعنی چند من چشم از برای او ببرند و هيچ استبعادی 
 .»ندارد

 
  »سرجان ملكم - نقل از تاريخ ايران«

انگيز  رحمانه خان قاجار كه از لحاظ بشردوستی و انسانيت نفرت سياست خشن و بی
ی سرزنش و مالمت بود از نظر پيشرفت كار او بسيار مؤثر افتاد و اين  و شايسته

ی پايدار در برابر مقاصد خان را از مردم  ی خونين حس مقاومت و انديشه فاجعه
ساير بالد ايران به كلی سلب نمود و شايد اتخاذ چنان تصميم هولناك و دور از مروت 

همين منظور بوده است كه الاقل با اين فاجعه و و انصاف از طرف خان اصوال به 
سلب مقاومت از ديگران از خونريزی و تكرار وقايع نظير آن در ساير نقاط 

ولی اين نكته مسلم است كه آغا دمحم خان مردم كرمان را نه به سبب . جلوگيری شود
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وجود جويی از خاندان زند بر  مقاومت آنان به آن روز سياه نشانيد، بلكه حس كينه
كرد و به همين دليل وقتی لطفعلی خان  ی او حكومت می خان مستولی بود و بر اراده

ی قاجار اعزام شد، ولی چنان رفتار  با حيله و خيانت حاكم بم دستگير و نزد خانه
ی دلير مرتكب شد كه نظير آن را در تاريخ ايران  ای نسبت به آن شاهزاده وحشيانه

 .توان يافت نمی
كردار آغا دمحم خان علی التفصيل در اين مورد بالنسبه به اين پادشاه اسير تقرير ... «

ی تاريخ است خواننده  مايه تفضيح طبيعت انسانی و تحرير آن موجب تلويث صفحه
انگيزد و شنونده را ضجرت زايد همين كفايت است كه چشمان لطفعلی خان  را نفرت

 .»ستادكنده او را به تهران فر) خويش(را به سرانگشت 
 »سرجان ملكم - نقل از تاريخ ايران«
 

با دستگيری وكورشدن لطفعلی خان و با مقدماتی كه از آغاز پادشاهی لطفعلی خان 
پيشگان برای خرابی كار زنديه و تقويت  ی حاجی ابراهيم خان و ديگر خيانت به وسيله

دمحم خان پس  خان قاجار فراهم شده بود، بساط سلطنت زنديه از ايران برچيده شد وآغا
ی خود بابا خان سپرد و  ازسه ماه اقامت درشيراز حكومت فارس را به برادرزاده

حاجی ابراهيم خان را با لقب اعتماد الدوله به وزارت خود برگماشت و به تهران 
 ).هجری قمری ١٢٠٩شعبان (بازگشت 

 – ١٣٧۴افکار، : نشر » ايران در دوره سلطنت قاجار«علی اصغر شميم، : منبع
  ٣٩ – ۴٠صص 

استاد تاريخ، مترجم، نويسنده و مورخ ) ١٣۴۵-١٢٨٢) (همدانی(علی اصغر شميم 
  .ايرانی است

  
  فساد کليسا

  
شورای «: آورده است» اصالح دينی  - تاريخ تمدن «ويليام جيمز دورانت در کتاب  

بنديکتوس گرگوريوس را فرا خواند . تشکيل شد ١۴٠٩پيزا در بيست و پنجم مارس 
شورا نيز آن دو را معزول کرد و . آنها اعتنايی نکردند; ر برابرش حاضر شوندتا د

پاپ جديدی برگزيد و به وی، که پاپ آلکساندر پنجم باشد، فرمان داد که پيش از ماه 
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بار ديگر شورای عمومی کليسا را تشکيل دهد، و سپس به اجالس خود  ١۴١٢مه 
) ١۴١٠(مرگ آلکساندر . جود داشتاينک، به عوض دو پاپ، سه پاپ و. خاتمه داد

کاردينالها يوآنس بيست و سوم را به جانشينی او انتخاب . به فيصله امور کمکی نکرد
کردند، و يوآنس خودکامه ترين و متمردترين پاپی بود که تا به حال بر مسند پاپی 

 اين کوندوتيره روحانی، بالداساره کوسا، هنگامی که به نيابت پاپ در. نشسته بود
بولونيا حکومت ميکرد، هر عملی را مشروع دانسته و بر هر کاری، حتی فحشا و 

بنابر روايت منشی وی، آن حضرت دويست . قمار و رباخواری، ماليات بسته بود
اما وی پول داشت و . دختر باکره، زن شوهردار، و راهبه را لکه دار کرده بود

احب کند و به اين طريق شايد ميتوانست اياالت پاپی را تص; سپاهی جنگاور
  )١(» .گرگوريوس را از راه بينوايی به کناره گيری وا دارد

دادگاه های کشوری . فساد در نهاد آدمی و سنن زمانه بود« : دورانت  ادامه می دهد  
و انتخاب شدن هيچ ; در برابر فريبايی پول، به نحو رسوايی انگيزی، رام ميشدند

. ای انتخاب شدن شارل پنجم به امپراطوری نميرسيدپايی، از لحاظ دادن رشوه به پ
. صرفنظر از اين يک مورد خارجی، بزرگترين رشوه ها در دادگاه رم پرداخت ميشد

برای اموری که در دستگاه اداری دربار پاپها انجام ميشد حقالزحمه های مناسبی 
مقدار شرعی اما حصر و ماالندوزی کارمندان، آن را تا بيست برابر ; تعيين شده بود

هر حرامی را ميشد حالل کرد و از هر جرم، و حتی گناهی، . و قانونيش باال برد
انئاسيلويو، پيش از . ميشد برائت حاصل کرد، به شرط آنکه انگيزه کافی ارائه ميشد

در رم همه چيز فروختنی بود و هيچ چيز را بدون : آنکه به مسند پاپی نشيند، نوشت
ک نسل بعد، راهب ساووناروال، با اهانتی اغراقآميز، ي. پول نميشد بدست آورد

بعد از يک . ای خواند که الطاف خويش را به پول ميفروشد”فاحشه“کليسای رم را 
بيشرمی دربار پاپ به اوج خود رسيده “: نسل ديگر، اراسموس خاطرنشان کرد

 :لودويک فون پاستور مينويسد. ”است
مقدار غيرمتعارف . ... پاپی حکمفرما بودفساد عميقی بر تمام کارمندان دستگاه 

به عالوه، ماموران از هر . انعامها و رشوه هايی که مطالبه ميشد از اندازه بيرون بود
از اين روی شگفت نيست اگر از تمام . جانب به تعريف و حتی جعل اسناد ميپرداختند

ان دستگاه نقاط دنيای مسيحيت فرياد اعتراض نسبت به فساد و رشوه ستانی کارمند
 .پاپی به آسمان بلند است
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از مبلغ ناقابلی . در کليسای قرن پانزدهم جايی برای تجلی سجيه و فضيلت فقر نبود
که برای احراز به مقام کشيشی پرداخت ميشد، تا پولهای هنگفتی که کاردينالها برای 

ق روسای مافو” چرب کردن سبيل“ترفيع خو ميدادند، هر انتصابی تقريبا مستلزم 
يکی از راه های پوالندوزی پاپها عبارت بود از فروش ادارات وابسته به کليسا، . بود

يا نصب اشخاصی به مقامات کليسايی و حتی کاردينالی که حاضر بودند کمک 
اداره جديدی تاسيس کرد و از هر  ٨٠آلکساندر ششم . اساسی به هزينه کليسا بکند

١٩(دوکات  ٧۶٠ب کرد، يک از اشخاصی که بر راس آن ادارات منصو ٠٠٠ 
دبير داشت ايجاد  ١٠١يا دفترخانهای که ” کالج“يوليوس دوم . دريافت داشت) دالر

٧۴کرد و رويهمرفته از فروش مناصب آن  تن  ۶٠لئو دهم . دوکات استفاده برد ٠٠٠
٢٠٢تن را به مباشرت دربار پاپی برگزيد و  ١۴١را به مقام پردهداری و  ٠٠٠ 

مواجبی که به اين ماموران پرداخته ميشد، از نظر . دريافت داشتدوکات از آنان 
به نظر لوتر، فاسدترين ; گيرنده و دهنده، به مثابه پيشپرداخت ساليانه يک قرارداد بود

 .نوع خريد و فروش مقامات کليسايی همين بود
در هزاران مورد، منتصبان از بنفيس خود بخش کليسايی، حوزه دير، اسقف نشين که 

چه بسا که يک . آمدش صرف عيش و عشرتشان ميشد، فرسنگها به دور بودنددر
مثال کاردينال فعالی چون رودريگو . شخص، مستمريبگير غايب چندين شغل بود

 ٧٠٠٠از منصبهای مختلف، ساليانه درآمدی برابر ) پاپ آلکساندر ششم آينده(بورخا 
١(دوکات  ٧۵٠ کاردينال دال رووره به دست ميآورد، و دشمن وی، ) دالر ٠٠٠

در يک زمان، هم اسقف اعظم آوينيون، هم اسقف بولونيا و ) پاپ يوليوس دوم بعد(
لوزان و کوتانس و ويويه و ماند و اوستيا و ولتری، و هم رئيس ديرهای نونانتوال و 

بود که کليسا کارگزاران عمده خود را، ” چند منصبی“با همين روش . گروتافراتا بود
به . از موارد دانش پژوهان و شاعران و دانشمندان را، حمايت ميکرد و در بسياری

اين طريق، پتر ارک، منقد تندزبان پاپهای آوينيون، از مقرری منصب بيمسئوليتی که 
 .آنان به وی واگذاشته بودند ميزيست

اراسموس، که هزاران خطا و حماقت کليسا را به باد تمسخر و هجا ميگرفت، مرتب 
کوپرنيک، که مهلکترين ضربات را بر . از کليسا دريافت ميداشت مقرری ثابتی

مسيحيت قرون وسطی وارد آورد، سالها از مستمری مقامات و مناصب کليسايی، که 
 .مستلزم حداقل صرف وقت و انصراف از پژوهشهای علمی بود، ميزيست
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قف تورچلو اس. ، اتهام فساد اخالق فردی روحانيان بود”چند منصبی“شديدتر از اتهام 
اخالق روحانيان فاسد است، آنها برای عموم مايه دردسر و “): ١۴٨۵(گفته است 

از چهار فرقه رهبانی که در اواخر قرن سيزدهم تاسيس يافته . ”دآلزاری شده اند
بودند، يعنی فرقه های فرانسيسيان، دومينيکيان، کرمليان، و آوگوستينوسيان، غير از 

. رم انگيزی از تقوا و پرهيزگاری دست کشيده بودندفرقه آخری، بقيه به نحو ش
نظامات و قوانين رهبانی، که در تب دينداری و شور مومنان قديم وضع شده بود، 
اينک بر طبيعت آدمی، که هر روز بيشتر خود را از زير بار ترس و وحشت قوای 

هزاران تن از راهبان و . فوق طبيعی بيرون ميکشيد، بيش ازحد گران ميآمد
فرايارهای مسيحی که ثروت اشتراکيشان آنها را از رنج کار بدنی آسوده ساخته 
بود،خدمات مذهبی را به غفلت سپردند، از چهار ديواری ديرهايشان قدم به بيرون 
نهادند، به ولگردی پرداختند، در ميان ميخانه ها به باده نوشی نشستند، و به دنبال 

ی ازفرقه دومينيکيان، موسوم به جان راهب. عشق ورزی سرگردان ديارها شدند
 :بروميار، درباره فرايارهای هم مسلکش چنين ميگويد

بر غذاهای لذيذ حريص شدهاند و ... آنان که بايستی بينوايان و فقر را پدر باشند 
عده بسيارمعدودی، با منت فراوان، در سر نماز . ... ازخواب شيرين تلذذ ميجويند

همه شان در شکمبارگی و باده . ... حاضر ميشوندصبحگاهی و يا مراسم قداس 
از اين روی، اکنون مجامع راهبان را . خواری اگر بگوييم در ناپاکی غرق شده اند

 .فاحشه خانه مردمان هرزه و محل بازيگران مينامند
بسياری از صومعه های “: يک قرن بعد از او، اراسموس اين اتهام را تکرار کرد

پتر ارک از نظام ” .چندانی با فاحشه خانه های عمومی ندارند مردانه و زنانه تفاوت
انضباطی، خداترسی، و تقوای راهبان صومعه کارتوزی، که برادرش در آنجا زيسته 

چند تا از صومعه های هلند و ; است، تصوير منصفانه و شايسته ای به ما ارائه ميدهد
برادران “موجد فرقه  بخش خاوری آلمان هنوز آن روح تقوا و دانشپژوهی را که

با وجود اين، يوهانس . و سبب تاليف کتاب تقليد مسيح شد حفظ کرده بودند” همزيست
، راهبان اين قسمت از آلمان را، با شدتی )١۴٩٠حد (تريتميوس، رئيس دير شپونهايم 

 :مبالغه آميز، چنين مورد اتهام قرار داد
عتنايی ميکنند که گويی هرگز برای چندان بی ا... اينان به ميثاقهای سه گانه مذهبی 

تمام روز را به زشتگويی و ياوه سرايی ميگذرانند و . ... حفظ آنها سوگند نخورده اند
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با تصرف علنی امالک . ... همه وقتشان را وقف بازی و شکمبارگی کرده اند
از خداوند ابدا . ... . هر يک در خانه خصوصی خود بسر ميبرند... خصوصی مردم 

به زندگی پس از مرگ معتقد نيستند، و شهوات ; ند و به او محبتی ندارندنميترس
ميثاق فقر را خوار ميدارند، از . ... جسمانی را بر نيازهای روحانی ترجيح ميدهند

دود . ... عفت و پاکدامنی به دورند، و اطاعت و فرمانبرداری را مسخره ميکنند
 .است گناهان و هرزگيهای آنان همه جا را فرا گرفته

گيژونو، مشاور پاپ، که برای اصالح صومعه های بنديکتيان به فرانسه رفته بود، با 
بسياری از راهبان قمار می بازند، لب به لعن ): ١۵٠٣(گزارش تاسفباری بازگشت 

و نفرين می آاليند، در قهوه خانه ها ميلولند، قداره می بندند، مال می اندوزند، زنا 
آن قدر در فکر دنيا فرو “، و ”ان عياش زندگی ميگذارندچون باده خوار“ميکنند، 

اگر من بخواهم همه . ... دنيا دوستيشان را نميترساند) دنياپرست(رفته اند که کلمه 
بر اثر ” .آنچه را که با چشم ديده ام بيان کنم، سخن سخت به درازا خواهد کشيد

يادی از راهبان افزايش بی نظمی و بی انضباطی در ديرها و صومعه ها، عده ز
نسبت به کارهای نيکی که آنها را مورد اعتماد مردم قرار داده بود دستگيری از 
مستمندان، تيمارداری بيماران و مسافران، و تعليم و تربيت راه بی اعتنايی در پيش 

فقدان انضباط در ديرهای فرانسه و زندگی “): ١۵١۶(پاپ لئو دهم ميگفت . گرفتند
ز رويه راهبان چنان باال گرفته است که هيچ کس، نه پادشاه، نه نامتعادل و بيرون ا

يک تاريخ نويس اخير . ”حاکم، و نه مردم، برايشان ارزش و احترامی قايل نيست
را، محتمال با شدتی بيش از اندازه، چنين ) ١۴٩٠يعنی (کاتوليک وضعيت اين زمان 

 :خالصه ميکند
د حکايات تاريخی، سرزنشها و مالمتهای اسناد و مدارک بيشمار اين زمان را بخواني

اخالقيون، هجاهای شاعران و ادبيات، توقيعات پاپی واحکام سينودها در آنها چه 
فساد زندگی رهبانی، از ميان :نوشته شده است هيچ، جز همان حقايق و همان شکايات

ه بی برای پی بردن ب; و تعداد بيشمار دزدان و فاسقان... رفتن نظم وانضباط واخالق 
نظميهای داخلی اکثر ديرهای بزرگ، بايد گزارشات مشروحی را که نتيجه تحقيقات 

اعمال نکوهيده در ميان کارتوزيان به حدی زياد بود که . ... قضايی است بخوانيم
زندگی راهبانه از راهبه خانه رخت . ... آوازه بدنامی آنها درهمه جا شيوع داشت
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ه دست يکديگر دادند تا اين محرابهای دعا و نياز را همه اينها دست ب. ... بربسته بود
 .به مراکز عياشی و بينظمی تبديل کنند

روحانيان آزاد البته اگر با نظر مدارا به صيغه و متعه گيری بنگريم از راهبان و 
اما پولی . گناه عمده کشيشان بخشها جهل و نادانيشان بود. فرايارهای مسيحی بهترند

يشد چنان کم بود و کارشان چندان سخت که نه پس اندازونه وقت که بدانها پرداخت م
برای تحصيل و مطالعه داشتند، و چنانکه از دينداری و پارسايی مردم برميآيد، 

در . شکستن عهد و ميثاق تجرد امری شايع بود. هميشه مورد احترام و محبت بودند
موردش  ١۵ط شد، ضب ١۴٩٩مورد اتهام بی عفتی که در  ٧٣نورفک انگلستان، از 
مورد، و در لمبث  ٢۴مورد،  ١٢۶به همين طريق در ريبن از ; درباره کشيشان است

درصد کل مجرمين را تشکيل  ٢٩يعنی بر روی هم کشيشان ; تا ٩مورد،  ۵٨از 
برخی . درصد کل جمعيت بوده است٢ميداده اند، در حالی که شمارشان کمتر از 

هزاران . معترف تقاضاهای نامشروع ميکردندازکشيشان اقرار نيوش اززنان تائب و
. در آلمان تقريبا همگی از اين فيض بهره ور بودند; تن از آنها صيغه و متعه داشتند

بنابر بعضی اخبار، در اين شهر ; در رم، کشيشان صيغه های متعدد نگاه ميداشتند
يک اجازه بدهيد بار ديگر از . صدهزار نفری، شش هزار روسپی زندگی ميکردند

 :تاريخ نويس کاتوليک نقل قول کنيم
وقتی که باالترين طبقه روحانيت در چنان وضعی باشد، جای شگفتی نيست که همه 
. گونه بينظمی و شرارت و گنهکاری در ميان راهبان و کشيشان آزاد تداوم عام يابد

اما اگر کسی تصور کند که فساد و . ... نمک زمين طعم خود را از دست داده بود
حطاط روحانيت در رم بيش از جاهای ديگر بود، به خطا رفته است، زيرا مدارک ان

و شواهد مستند نشان ميدهند که در تمام شهرهای شبه جزيره ايتاليا فساد و هرزگی 
از اين روی، تعجب آور نيست که نويسندگان . ... گريبانگير کشيشان بوده است

ياد ميکنند و ميگويند که روحانيت معاصر، با تحسر و تاسف، از انحطاط روحانيت 
در همه جا نفوذ و اعتبار خود را از دست داده است، و در بسياری از نقاط کسی 

فساد اخالق آنان به حدی زياد بود که . برای کشيشان کمترين ارزشی قايل نيست
 )٢.(زمزمه تحصيل اجازه ازدواج برای کشيشان به گوش ميرسيد

اصالح دينی  - تاريخ تمدن «)).Durant, William James دورانت، ويليام جيمز، -  -  ١
  ١ ١، ص ١٣٣٧فرانکلين، : اقبال:  ، ترجمه احمد آرام نشر »۶جلد 
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   ٢٢ – ٢۶پيشين ،  صص  – ٢
نگاهی به پيدايش « عبدالحسن بصيره در نوشتۀ پژوهشی خود تحت عنوان دکتر *  

می » در اروپا) رنسانس ( علم  علم نوين در گذار از سده های ميانه به دوران نوزايی
البته آبه الردر طرح چنين نظريه هايی در آن سالها تنها نبود و انديشمندان : نويسد

 . ديگری نيز بودند که بيان می کردند دين و ديانت را بايد با عقل و خرد سنجيد
. ددر سده های دوازدهم و سيزدهم امواج اين ديدگاه سراسر اروپا را دربرگرفته بو   

بيداری علوم طبيعی و رستاخيز فلسفی که ريشه در فلسفه يونان و فلسفه اسالمی 
در سده سيزدهم می . داشت گونه ای روشنگری علمی را در اروپا به وجود آورد
از اين زمان کليسا پی . توان گفت که انقالبی در الهيات سده های ميانه روی داده بود

 .  ستبرد که منافعش سخت به خطر افتاده ا
وحشت کليسا در اين دوران علت ديگری نيز داشت و آن پيشرفت شگفت انديشه    

های علمی و طبيعت گرايانه فيلسوفان مسلمان مانند ابن سينا ، زکريای رازی ، 
بود که در زمان جنگهای صليبی به ....فارابی، ابن رشد، ابن ميمون يهودی  و
 .جه شده بودسرعت در اروپا پخش شده و با استقبال موا

نگاهی به پيدايش علم نوين درگذارازسده های ميانه به « عبدالحسن بصيرهدکتر: منبع
 »در اروپا ) رنسانس(دوران نوزايی علم 

 
تکامل مفهوم غارت در جمهوری اسالمی اموی عصر حاضرخمينی، غنائم،  ◀

  غارت
       
 .١٢۴ص  ۵جلدی وزارت ارشاد، ج  ١٨صحيفه نور - ١٢
 . ١٢٧- ١٢١٢٨ص  ۵جلدی وزارت ارشاد، ج  ١٨ور صحيفه ن - ١٣
 .١۵١- ١۵٢ص   ۵جلدی وزارت ارشاد، ج  ١٨صحيفه نور  - ١۴
 .١٣٨، ص ١٠همان سند، ج  - ١۵
 . ٢١٢ـ  ٢١١ص  ١۶همان سند، ج - ١۶
 . ١٨٧ص   ١٨جلدی وزارت ارشاد، ج  ١٨صحيفه نور  - ١٧
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  فصل اول 
  

ترديد   رغم  به  كه - و دمنه  كليه  ترجمه  ي در مقدمه  طبيب  ي برزويه  وقتي«
با تأثر خاطر  -كند  مي  را منعكس  عصر خويش  احوال  هاي نشانه  تمام  بيروني

و  - است  نهاده  تراجع  به  روي  بر اطالق  خيرات«او   در ايام  نمايد كه مي  نشان
  معاني  غدار و زاهد مكار بدين  و عالم -ادبار دارد  به  روي  زمانه  كارهاي
را   اي اند تصوير جامعه گشته»  و خندان  روي تازه  ابواب  اين  حصول  و به  شادمان

را در فساد   دهد وي  سوي  خير و صالح  سوي  را به  بايد آن  آنچه  كند كه مي  طرح
  )١(از  اينرو در کليله و دمنه آمده است».كند مي  و خطا غرق  و كذب  و دروغ

  
ار تيره که خيرات براطالق روی بتراجع آورده است و خاصه در اين روزگ

همت مردمان از تقديم حسنات قاصر گشته با آنچه ملک عادل انوشروان کسری 
بن قباد را سعادت ذات و يمن نقيبت و رجاحت عقل و ثبات رای و علو همت و 
کمال مقدرت و صدق لهجت و شمول عدل و رافت و افاضت جود و سخاوت و 

رحمت و محبت علم و علما و اختيار حکمت و اصطناع حکما و  اشاعت حلم و
ماليدن جباران و تربطت خدمتگزاران و قمع ظالمان و تقويت مظلومان حاصل 

بينييم که کارهای زمانه ميل به ادبار دارد، و چنانستی که خيرات  است می
راه و . مردمان را وداع کردستی، و افعال ستوده و اخالق پسنديده مردوس گشته

راست بسته، و طريق ضاللت گشاده، و عدل ناپيدا و جور ظاهر، و علم متروک 
و جهل مطلوب، و لوم و دناءت مستولی و کرم و مروت منزوی، و دوستيها 
ضعيف و عداوتها قوی، و نيک مردان رنجور و مستذل و شريران فارغ و 

و ضايع محترم، و مرک و خديعت بيدار و مظفر، و متابعت هوا سنت متبوع 
گردانيدن احکام خرد طريق مشروع، و مظلوم محق ذليل و ظالم مبطل عزيز، و 
حرص غالب و قناعت مغلوب، و عالم غدار بدين معانی شادمان و بحصول اين 

  )٢(.ابواب تازه و خندان
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  در عصر ساسانيان
 
مد و آ  حاصل  موبدان  براي  دولت  كمك  به  كه  و مانويان  مزدكيان  و قمع  قلع«

غير   اديان  به  موبدان  از جانب  دولت  در موارد ضعف  كه  و فشاري  تضمين
  با وجود ارتباط  حتي  موارد هم  شد و در بعضي  در كشور اعمال  رايج  ايراني

  افزايش  بود، موجب  در ميان  هم  دولت  منافع  پاي  موبدان  با منافع  تضييقات  اين
ً       و تدريجا  معادله  تگش  و نفوذ موبدان  قدرت و   اتحاد دين  ي در زمينه  قدرت  ي         
شد از  مي  افزوده  زرتشتي  روحانيت  قدرت  هر چه  كه  خورد چنان  بر هم  دولت
  ) ٣(». كاست مي  حكومت  به  بر امور مربوط  دولت  تسلط  ميزان

  
و  از روايت هاي گوناگون چنين بر مي آيد که شاپور نسبت به اديان و مذاهب

ماني در زمان شاپور ظهور کرد و به حضور . افکار خارجي تسامح داشته است
پيروز  ١٩به روايت ابن النديم. شاپور رسيد و اجازه يافت دين خود را تبليغ کند

يکي از برادران شاپور واسطه مالقات ماني و شاه بود و برادر ديگر او 
ي کتاب شاپورگان خويش و مان ٢٠مهرشاه، فرمانرواي ميشان به مانويت گرويد

به زبان  ٢١»مواعظ مانوي«درکتاب . را به فارسي ميانه براي شاپور نوشت
شاپورشاه خود «: قبطي از زبان ماني خطاب به بهرام اول آمده است که

مراتيمارمي داشت، و نامه هايي به سرزمين ها خطاب به بزرگان نوشت تا مرا 
و ساساني در دوران ساساني که اثر انتشار مانويت در قلمر» .پشتيباني کنند

ديرپايي داشت، مديون همين روحيه تسامح بود که بي ترديد پسند خاطر کرتير 
شاپور «مي خوانيم که ) ٤١٢کتاب چهارم، ص (از سوي ديگر در دينکرد . نبود

فرمود کتاب هاي مربوط به پزشکي، ستاره شناسي، حرکت، زمان و مکان و 
وتغييروتحول، منطق وديگرصنايع ومهارت ها  جوهر و عرض و کون و فساد
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منشعب بود، و در هندوستان و روم و سرزمين ) کتاب ديني، اوستا(را که ازدين 
مؤلفان دوران » .هاي ديگر پراکنده بود، باز گرد آوردند و با اوستا تلفيق کردند

اسالمي نيزدستور ترجمه کتاب هاي يوناني و هندي را به زمان اردشير و 
بنابراين، شواهد و مدارک دال برآن استکه کرتير  ٢٢.نسبت داده اند شاپور

درزمان شاپورهمچنان روحانيي در مرتبه هيربدي بوده و آنچه در باره قدرت 
 .خويش دراين دوران اظهار داشته، گزافه گويي است

در گذشت و پسرش هرمزد ) ٢٧٠يا به نظر بعضي ( ٢٧٣شاپور در سال 
ن زمان بود که راه براي اجراي نقشه هايي که کرتير طي جانشين او شد و از اي

مي ) ٤کعبه زردشت، س (کرتير . ساليان دراز درسر مي پرورد، هموار شد
آورد که اين شاه او را کاله و کمر که نشانه هاي اشرافيت بوده، بخشيده و او را 

در درباره قدرت خود . مفتخر کرده است) اهوره مزدا(» موبد اورمزد«به لقب 
ً                              زمان اين شاه عينا  همان جمالت پيشين را ذکر مي کند در دوران يکساله .                  

سلطنت هرمزد هنوز تسامح ديني دوران شاپور حکمفرما بود، زيرا درمتن 
و شاه هرمزد «                         ً                               مانوي به زبان قبطي که قبال  از آن ياد کرديم، مي خوانيم که 

شاپور شاه من نزد او ، زيرا پس از )يعني مانند پدرش رفتار کرد(همچنين کرد 
  )٤(».بودم. . . 

جالل الدين آشتيانی اين نمايش را سرآغازيک دوران اختناق و تحت 
 :فشارگذاشتن با وران به آيين های ديگرمی داند ودراين باره چنين می نويسد

درصدد برآمد اختالفات  مذهبی را که آن زمان شدت داشت، ...  شاهپوردوم« 
بزرگی  از پيروايان دين تشکيل داد ودراين مجلس  محلس  . ازميان بردارد 

يکی از حاضران موسوم به آذربد مهراسپند پيشقدم   شد ودرخواست نمود برای 
اين آزمايش   انجام . اثبات حقانيت دين زرتشت در آزمايش قضايی شرکت کند

به همين . شد وفلزگداخته برروی سينۀ او ريختند واو آسيب نديد و پيروزشد
اهنشاه اعالم کرد، اکنون صحت  ودرستی دين زرتشت را دراين  دنيا به جهت ش

و ديگر برای اديان باطل  و پيروان مذاهب  ديگر مجال باقی ! چشم ديديم
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پيروان اديان ديگر به نام مناافق ومفسد  و مرتد به ... از آن زمان. نخواهد  ماند
بازی و لوطی گری  اعدام محکوم شدند ودراين جا شاهپور با همان خيمه شب

که جدش ،   ارداويراف به معراج فرستاد تا حقانيت دين درباری را ثابت کند، 
آذربادمهراسپند، موبدان موبد خود را  وسيله اين چشم  بندی قرارداد وبه استناد 
اين حقه بازی وجعل اين حادثه مخالفين روحانيت ودربار را به چوبه 

  )٥() ٤٢١ومت،ص زرتشت ، مزديسنا و حک( ».دارسپرد
  

 ) كوب  زرين  روايت(  ساسانيان  و كارنامه  پايان
 

 پرخطر  رويدادهاي  قرن  چهارده
 

عصر   از آغاز عهد ماد و تا پايان  كه  ايران  باستاني  دنياي  اگر چه - ١-١٦
اما   كوتاه  جز در ماجراي -پر خطر را   رويدادهاي  قرن  ، چهارده ساسانيان

  بود و همچنان  از سر گذرانيده  اي عمده  زيان و بي  آساني  به -اسكندر   خونين
  ي ضربه  يك  در مقابل  بود، ناگاهان  مانده  باقي  خويش  در سر جاي  و نازان  باالن

و خطر   بيم  ازآنجا احساس  هيچ  كه  ازجايي  هم  گير، آن و نفس»  هنگام  به«
ً       كرد تقريبا  بيهوده نمي   كام  به  او با هم  و دولت  ا درآمد وديناز پ  و رايگان            

  روزگاران  ي درافتاد، باز كارنامه - هميشه  براي  هر چند نه -و فنا  فراموشي
،  خوش  هاي پير، پرازخاطره  پهلوان  عمر يك  ي شمارنامه  ، مثل اش گذشته

 .غرورانگيز بود  افتخار، و يادگارهاي  نشانهاي
و   عمر پركشمكش  قرن  چهارده  امروز، اين  ر دقيقو انديشه  مورخ  ي در ديده

  داد، بيهوده  را پايان  آن  كه  اي نابيوسيده  مرگ  رغم  و وقار، به  از متانت  آكنده
در   همه  حوادث  در چهارراه  عمر، كه  مايه  از اين  باستاني  ايران  نبود چرا كه

  آن  هاي ويرانه  بر روي  كه  دنيايي  ، براي و خطر گذشت  پر هول  ماجراهاي
دراز و   در خور عمرهاي  كه  اي ارزنده  و ميراث  خوش  ي خاطره  شكفت
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 .  گذاشت  باقي  افتخارآميز است
 

   جهانيان  به  باستان  ايران  درسهاي
 

و   قانون  و درس  عدالت  ، درس آموخت  تسامح  دنيا درس  به  باستان  ايران - ٢-١٦
و   را از تعصب  و مصر و يهود آن  آشور و بابل  كه  دنيايي  به. ياد داد  انضباط
  امپراطوريهاي  توان بهتر مي  تسامح  با اعمال  داد كه  بود نشان  آگنده  خشونت
  داد كه  دنيا تعليم  به. كرد  وجود آورد و اداره  به  گون گونه  را از اقوام  بزرگ
  از آن  يا بيش  آزادي  ي اندازه  باشد به  اههمر  و مساوات  اگر با دقت  هم  عدالت

  ، آنجا كه انسان  داد كه  عصر نشان  اهل  به. كند  را تأمين  و آرامش  تواند صلح مي
  كند و آنجا كه مي  كمك  است  مبدأ نيكي  آنچه  دهد به مي  انجام  كند با آنچه مي  نيكي

  گه  كه  عالمي  به. دهد مي  ر دارد افزايشش  به  تعلق  را كه  گرايد دنيايي مي  بدي  به
زهد و   دنيا در التزام  در ترك  پارسايي  داد كه  بود تعليم  زهد و رياضت  مفتون  گاه

و   نعمت  دنيا و افزوني  در آباداني  سعي  واقعي  پارسايي.  نيست  رياضت
  موهبت  شادي  كه  دنيا آموخت  به.  است  جهاني  اين  از شاديهاي  برخورداري

پروردگار   نعمت  سازد به  بهره بي  خود را از آن  كه  كسي  و آن  است  ايزدي
،  مرفه  در گرو زندگي  انسان  سعادت  كه  دنيا آموخت  به. كند مي  كفران  خويش

بعد از   دنياي  جهاني  اين  در حيات  گرايي رياضت  و هر گونه  است  شاد و سازنده
و   اقتصادي  ترقي  داد كه  دنيا نشان  به. كند مي  و ضايع  تباه  نسانا  را براي  مرگ
دنيا   به.  است  و خردمندانه  جوي ، عدالت ساده  زندگي  بهاي  عالم  در آباداني  سعي
  نشان  آن  ي پيوسته  هم  به  و نظام  عالم  در باب  جويي و عيب  بدبيني  داد كه  نشان

  شك  باب  درين  و آنكه  است  خير بر شر قطعي  نهايي  پيروزي.  است  كژانديشي
بر ضد هر   عصيان  داد كه  دنيا نشان  به.  نيست  شر بيفتد ايمن  در دام  كند از اينكه

  در مقابل  كه  و از اينجا است  هورمزدست  با اراده  همسازي  است  اهريمني  چه
با   موافق  ، كاري شورشگري  افراسياب  جمشيد، و در مقابل  ، در مقابل ضحاك
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 . محسوبست  عدالت
  تحت  اقوام  و آسايش  امنيت  در تأمين  نظارت  در كار جهانداري  باستان  ايران
از   ، غارتگر و عاري لجام بي  قدرت  به. كرد  الزام  را بر فرمانروايان  فرمان
داد و   خاتمه  يشمجاور قلمرو خو  در نواحي  النهرين بين  اقوام  و شفقت  رأفت
و   نظم  از آنها برتر و از حيث  و قدرت  وسعت  از حيث  جهانگير كه  دولتي
  در تمام  زمان  تا آن  كه  چيزي -افكند   آنها باشد پي  خطاهاي  ي صوابنامه  عدالت
 .  همانند نداشت  مديترانه  اطراف  دنياي

 
نزد آشور و   آنچه  ، برخالف طوريايجاد امپرا  كه  دنيا آموخت  به  باستان  ايران

،  ديني  ايجاد محدوديتهاي  منحصر به  بود راهش  اعصار معمول  آن  مصر و بابل
  باج  نام  آنها به  دسترنج  حاصل  ، و يغما كردن تابع  و فشار بر اقوام  تضييق  اعمال
پايدارتر،   ، امپراطوري و رأفت  تسامح  با رعايت.  نيست  و غنيمت  و هديه  خراج

  دستگاه  ايجاد اولين  باستان  ايران. وجود آورد  به  توان تر مي فراگيرتر و ايمن
كرد و   تجربه  با موفقيت  خويش  وسيع  را در امپراطوري  و منظم  منسجم  اداري
  حال  به  كشور مفتوح  و رها كردن  كشتار و غارت  فتوحات  ي توسعه  هدف

و   قانون  خود مشمول  قلمرو نژادي  را مثل  سرزمين  ختنسا  و پريشاني  ويراني
 .كرد  خويش  عدالت
  آغاز فرمانروايي  ، از همان خويش  امپراطوري  ي گستره  در تمام  باستان  ايران
اجزاء كشور   ارتباط  ي را وسيله  و دقيق  سريع  و چاپاري  از پست  منظم  اي شبكه

  و خارج  در داخل  و مرتبي  فعال  سانيخبرر  و نظام  و ساتراپيها ساخت
ايجاد   و آمدي  هموار، استوار و پر رفت  هاي جاده. وجود آورد  به  امپراطوري

  بين  بازرگاني.  داشت  مربوط  عالم  و غرب  شرق  را به  وي  تختگاههاي  كرد كه
و   ترس  را كه -   زريك -زر  هاي سكه  داد و ضرب  را توسعه  امپراطوري  نواحي

  ي توسعه  ي كرد وسيله مي  برطرف  اقوام  را در داد و ستد بين  ترديد بازرگانان
  مركزي  ، با آسياي مديترانه  اطراف  ، اروپاي غربي  آسياي  بين.  ساخت  اقتصادي
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هند، بحر   در درياي. وجود آورد  به  داد و ستد منظم  ي و آفريقا و هند رابطه
  ايجاد ارتباط  كرد، و براي  اكتشافي  رانيهاي  كشتي  به  اقدام  فارس ، و خليج عمان

             ً   كرد و ظاهرا  به  روبي  را الي  رود نيل  شعبه  و بحر احمر يك  مديترانه  بين
و   بلد و تبعيد و اسارت  نفي  سياست. در آورد  كشتيراني  قابل  ي ترعه  صورت

بودند كنار   گرفته  پيش  منطقه آشوريها و بابليها در  اقليتها را كه  گروگيري
  سرزمين  به  بازگشت  ي اجازه  در بابل  تبعيد شده  يهوديان  به  و از جمله  گذاشت

 . داد  مقدسشان
شد،  مي  خوانده  در آنجا دموكراسي  را، كه  در آتن  معمول  عامه  اگر حكومت

خواند، در   پايه بي  ييها وعده  ي و معامله  و دروغ  بازار فريب  كنايه  به  كوروش
  خود نوعي  و استثنا كه -  دگرگوني  را كه  فراگيري  ثابت  قانون  خود وي  عوض

  تضمين  ي وسيله  جامعه  طبقات  تمام  در بين  نداشت  راه  در آن - است  دگرگوني
  گونه  را آن  فردي  اگر آزادي. كرد  انساني  سلوك  حسن  و تأمين  گذشت بي  عدالت

و تهديد   و تعقيب  و اتهام  و مرج  هرج  رواج  افراد ممتاز و موجب  حق  در آتن  كه
و   عدالت  دقيق  در اجراي  ، نظارت شد در خور تقليد نيافت مي  و تبعيد مردم

  براي  مطمئن  اي وسيله  اقويا بر ضعفا را همچون  و اجحاف  از تعدي  جلوگيري
 .كرد  تلقي  روريض  امپراطوري  ي استقرار جامعه

  بعدها از آنها به  دو مبدأ خير و شر را كه  جدايي  اعتقاد به -  ثنويت  باستان  ايران
  راه       ً      ظاهرا  همچون - تعبير كرد) مينو  انگره(  و اهريمن) سپنتا مينو(اهورامزدا 

  يك  به  و تسليم  مسئوليت  نفي  كه  جبريانه  گرايي وحدت  در مقابل  فلسفي  حلي
  مسئوليت  هم  اخالق  كرد و از لحاظ  شد، ارائه مي  آن  ي مرموز الزمه  ي اراده
را در تميز خير و شر   نفس  اعتماد به  احساس  و هم  خويش  اعمال  به  نسبت  فردي

شور و   افزوني  ي مايه  را كه  شادي  باستاني  ايران. كرد  و تعليم  الزام  انسان  به
  و انفعالي  كرختي  از حالت  و ضمير انسان  ذهن  خروج  و موجب  عملي  نشاط
نعمتها در   از همه  بيش  ، كه ايزدي  بزرگ  نعمت  شود يك ثمر مي آور و بي مرگ

اهورامزدا   خويش  ي دركتبيه  داريوش  فقط  نه.كرد  تلقي  است  خورسپاس
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  آفريد سپاس  انسان  براي  كه  شادي  خاطر همين  را به  و آسمان  زمين  ي آفريننده
مرد   ي در خانه  نعمت  سپاس  ي الزمه  سرود و رامش  به  توجه  كرد، بلكه  جداگانه
  پادشاه  ، يك رعيت  و خوشباشي  شادي  قرنها بعد ضرورت  بود حتي  مزايي

،  لوريان(= را از هند   تا خنياگراني  داشت  را بر آن - گور  بهرام -   ساساني
  چند را كه  اي ، لحظه عالم  كشان  محنت  كند و نگذارد كه  دعوت  ايران  به)  لوليان
  گريستن  ي قصه. باز مانند  است  ايزدي  هديه  كه  شادي  دارند از اين  فراغت  براي
را   و اندوه  گريه  رواج  ي ماند و شبهه  رايج  بعدها در بخارا همچنان  ، كه مغان

  خاطر زنده  نيز به  و آن  داشت  اختصاص  قوم  نمغا           ً   كند ظاهرا  به القاء مي
  به  موسوم  گونه  وحشي  با قبايل  شرقي  ايرانيان  بود كه  اي ديرينه  ي كينه  نگهداشتن

  دايم  آمادگي  ايجاد حالت  براي  هم  كينه  اين  نگهداشت  و ضرورت -داشتند  توراني
 .غارتگر بود  شيوح  با مهاجمان  ي حدود در مقابله  آن  مردم
و   روم  سناي. كرد  متوقف  خويش  را در مرزهاي  روم  طلبي توسعه  باستاني  ايران

در مورد   با آنچه. خود نشاند  سر جاي  زور اسلحه  را به  امپراطورهايش
  كه  و تحقيري  كرد، و با خفت  روم  خورده  سردار شكست  كراسوس  ي سربريده

  ي داد، هر چند از شيوه  انجام -  والريان - ور اسير رومامپراط  به  بعدها نسبت
  كرد اما درس  عدول  بود تا حدودي  ايراني  قديم  و اخالق  آيين  كه  و فتوتي  مروت
انگيز  آميز شرم خيانت  ي خدعه  داد كه  مغروري  تجاوزجويان  به  آميز جالبي عبرت

  ي جويانه  كردند اما رفتار تالفي نمي  خود را محكوم  ي كارا كاال امپراطور ديوانه
  يك  براي. ديدند مي  در خور مالمت  اندازه  اسير تا آن  دشمن  به  شاپور را نسبت

امپرطور   داد يك مي  اجازه  سوداگر كه  حال  متجاوز، و در عين  جنگجويي  قوم
و شاهپور   ارد اشكاني  كه  سناتور دهد، درسي  خود عنوان  اسب  به  اش ديوانه

  حدود مسئوليت  شناخت  ضرورت  به  توجه  آنها داد در خور، و موجب  به  ساساني
 . در رفتار با كشورها بود

  را كه  شرقي  و بيابانگرد مرزهاي  وحشي  اقوام  قرنها هجوم  ، طي باستان  ايران
اند و در  دهبو -  يا سيحون -  جيحون  سوي  آن  و تركان  سكاييها ، كيدارها ، هياطله
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و نژاد آنها،   زبان  نظر از تفاوت آنها صرف  بر تمام  ايراني  ي ديرينه  سنتهاي
سد   جويانه صلح  ي با مذاكره  و گاه  زور اسلحه  به  است  شده  اطالق  توراني  عنوان

  و به  مرزي  و تاز در شهرهاي  و تاخت  غارت  كارشان  كه  طوايف  اين. كرد
  حتي - ايران  با دشمنان  گاه  بود گه  نواحي  در اين  آثار تمدن  تمام  كشيدن  ويراني

اقتصاد   و تعادل  بازرگاني  شدند، امنيت متحد مي -  و روم  در اواخر با بيزانس
ً    زدند و غالبا  دفع مي  هم  را به  شرقي  شهرهاي و   طوالني  آنها جز با جنگهاي              

در   ايران  مرزهاي  به  آنها نسبت  د و كشمكشتهدي  ي سابقه. شد نمي  مستمر ممكن
  اين  مساكن  به  و داريوش  كوروش  عهد ماد، در لشكركشي  ايران  سكاها به  هجوم
و   و پيران  آميز افراسياب افسانه  هاي آنها، و در قصه  تنبيه  براي  وحشي  اقوام

  ديني  ي جنبه  با ايرانيانآنها   مخالفت  اوستايي  دارد و در سنتهاي  انعكاس  ارجاسب
 - شد  بسيار هم  زيان  موجب  ايران  براي  كه -با آنها  ي عمده  ي مقابله  آخرين. دارد

  ايران  داد نقش  برخورد روي  در اين  آمد و آنچه  پيش  در عهد پيروز ساساني
  نهمديترا  و در مشرق  غربي  از انتشار آنها در آسياي  را در جلوگيري  باستاني

در عهد خسرو   هم  و بيزانس - داد  نشان  توحش  در مقابل  از تمدن  دفاع  نوعي
 . را دريافت  دفاع  اين  اهميت  انوشروان

  رايج  اديان  كه  در دنيايي  خويش  قدرت  آغاز پيدايش  ، از همان باستاني  ايران
و چرا از   چون بي  طاعت  التزام  و جادو و متضمن  شرك  انواع  اعتقاد به  شامل
  عوام  و تعصب  جهالت  بود كه  فريبي  ترفندساز مردم  و كاهنان  شمنان  احكام

  كرد كه  عرضه  اي ارزنده  اخالقي  شد تعليم آنها مي  اهريمني  قدرت  دوام  موجب
، و  خونين  شد و قرباني مي  خالصه  نيك  ي و انديشه  و گفتار نيك  در كردار نيك

 .كرد  و ممنوع  منسوخ  جادو را در قلمرو خويش  اعتقاد به
  عالم  بزرگ  ي قاره  سه  را در بين  باستاني  ايران  كه  اي ميانه  هذا موضع  مع

  و تحكيم  تأمين  ي وسيله  را هم  تسامح  سياست  كه - وي  كرد به مي  حوادث  گذرگاه
خود را در   مرو حكومتداد تا قل  امكان -  شناخت مي  خويش  امپراطوري  قدرت
و شنود عقايد   و گفت  مختلف  اديان  بين  برخورد و تماس  ي ، عرصه فالت
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امروز،   نيز مثل  خويش  باستاني  ي ، در گذشته ايران  گونه  سازد و بدين  گون گونه
و   عصر ساسانيان  در پايان. بود  متنوع  عقايد و اديان  ي برخورد و محاوره  كانون
  با آيين  همراه  يهود هم  و آيين  عيسي  بودا، آيين  آيين  عهد اشكاني  پايان در  حتي

  احترام  و حتي  با نظر تسامح  ديني  داشتند و اقليتهاي  پيرواني  در ايران  زرتشتي
 . شدند مي  نگريسته

 
  بسط  براي  خاطر آنچه  عصر داد و به  دنياي  به  خاطر آنچه  به  باستاني  ايران
  احترام  به  آميخته  اي و آوازه  نام  داد در تاريخ  عصر انجام  دنياي  و رفاه  تمدن
و   بابل  چون  اي كهنه  امپراطوريهاي  سرنوشت  او، بر خالف  سرنوشت.  يافت

  انحالل  بودند به  شده  و فنا محكوم  انقراض  به  از وي  قرنها قبل  مصر و آشور كه
عصر   در پايان  ، كه سختي  با وجود شكست. ر منجر نشدديگ  در امپراطوريهاي

  باقي  در صحنه  خويش  همت  و نيروي  اراده  قوت  خورد به  ، از اعراب ساسانيان
  گشت  از آن  بخشي  خود وي  جديد كه  را در ايجاد امپراطوري  ماند، فاتحان

و   متالطم  اقيانوس  نرا در درو  نومسلمان  ايران  داد و سرانجام  و ياري  سرمشق
  در بغداد بود به  و سپس  خلفا در دمشق  نوپاي  امپراطوري  كه  اي پرمخاطره

  از لحاظ  باري  سياسي  از لحاظ  را اگر نه  آن. در آورد  ثبات  ي جزيره  يك  صورت
در   و حتي  داشت  متمايز و ممتاز نگه  يا المحاله  مستقل  ، و علمي ، فرهنگي ديني

  صورت  خلفا را به  امپراطوري  ، بغداد مركز خالفت كمتر از دو قرن  تيمد
 .در آورد  ساسانيان  ي بر باد رفته  حكومت  از تختگاه  شده  اسالمي  تصويري

  دچار آن  كه  و تشتت  با وجود تفرقه  سقوط  هنگام  در همان  ايران  باستاني  دنياي
  تازه  كه  دنيايي  بود و براي  وجود آورده  به  عمر گذشته  در طي  بود از آنچه

  حتي.  داشت  درخشان  اي خود كارنامه  ، براي گذاشت مي  ميراث  به  شكفت مي
جديد   خود را در نظر فرمانروايان  ي گذشته  از پادشاهان  برخي  طرز فرمانروايي

آنها   را براي  و آن -داد  مي  نشان  نجيبانه  و سلوك  اداره  حسن  نمونه  همچون
در   مداين  ايوان -  كسري  طاق  بناي  ي قصه. كرد تقليد و تقدير مي  ي شايسته
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  شاهد نجابت  شد يك مي  نقل  در افواه  ساسانيان  سقوط  ايام  در همان  ، كه تيسفون
 .بود  تحسين  جديد دنيا قابل  مالكان  و براي  قوم  اخالق
  ي را در قبضه  مردم  و مال  جان  كه  اي مطلقه  ، با وجود قدرت ساساني  پادشاه

ماند  مي  بد قواره  قصر عظيم  آن  بدون  را كه  زميني  بود قطعه  او نهاده  تصرف
  حال  در عين. كند  بود خريداري  آن  مالك  كه  از پيرزني  بهايي  هيچ  به  نتوانست

  عرصه  در كنار قصر وي  پيرزن  ي نگشود و خرابه  هم  و اكراه  تعدي  به  دست
  ماند به  باقي  مداين  ايوان  براي  كه  عيب  كرد و اين  تنگ  عظيم  بناي  را بر آن

  پروري و عدالت  بر دادگري  خسرو سالها شاهدي  سلوك  از حسن  اي نمونه  عنوان
در   سپرو  پادشاه  دوم  فريدرش  ي درباره  كه  مشابه  هايي قصه. آمد شمار مي  او به

  در نظير همين  هاشمي  عبدالسالم  ابن  نام  به  عربي  عصر جديد و درباره  اروپاي
انگيز  عبرت  نمايان  ي واقعه  از اين  سرمشقي           ً        اند ظاهرا  جز تلقي كرده  نقل  زمينه

 .نباشد  چيز ديگري  باستاني
  نشبار وليعهد جوا  يك  شد كه مي  هرمزد، نقل  پسرش  عدالت  ي درباره

  همراه  و مطربان  و مالزمان  روز شكار با غالمان  يك  خسروپرويز ايوارگاه
  فرود آمده  روستايي  مردي  ي خانه  ، به روزانه  و مالل  خستگي  از فرط  خويش

خداوندگار   غرور قدرت  به  آيد غالمانش مي  موارد پيش  در اين  كه  بود و چنان
را   وي  ملك  ي كشتزار و سبزه  بودند، اسبانش  كرده  ترا غار  دهقان  باغ  هاي ميوه

  عسرت  شب  خواستند يك مي  كه  ساز و آواز مطربانش  بودند و بانگ  ساخته  پايمال
. بود  را آزار داده  و همسايگانش  سازند دهقان  عشرت  شب  جوان  ي را بر شاهزاده

آنها   آنچه  را برخالف  يارانشرسيد وليعهد و   شاه  آگهي  ماجرا به  گزارش  چون
و   سخت  هاي جريمه  پرداخت  كرد، خسرو را وادار به  تنبيه  شدت  انتظار داشتند به

  چنان  سادگي  بدين  اي در قضيه  گونه  نمود و بدين  فروتنانه  اظهار پوزشهاي
زبانها بر   قرنها بعد در آنچه  كرد كه  را عرضه  گذشت سرد بي  از عدالت  اي نمونه

 .بود  و عبرت  حيرت  ي مايه  گشت مي  شد و در داستانها روايت مي  نقل
  بايد رسم  كه  چنان  شاهانه  از موكب  در پذيرايي  روستا كه  گور با آن  بهرام  ي قصه
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  در اين  كه  ، با وجود خشونتي گشت  واقع  سختي  جا نياورد و مورد تنبيه  به  ادب
  بود بر وفق  و اخالق  سياست  بزرگ  درس  يك  متضمن  ر استآشكا  تنبيه  ي شيوه

  گور يك  بهرام - كند مي  نقل  اي شاعرانه  بيان  را با لطف  آن  فردوسي  كه -  روايت  اين
بود   وي  در سر راه  آباد كه  روستايي  به  حاصل  شكار بي  از يك  روز در بازگشت

  آرزو كرد كه  بود در دل     ُ    و پ رتاب  ر خشمگيندر شكا  از ناكاميابي  كه  شاه. رسيد
بودند   آمده  شاه  موكب  ي نظاره  براي  كه  ده  سر برد اما از اهل  جا به  را همان  شب
شد و از كردار آنها با   دلتنگ  شاه. نكرد  نثار وي  و آفريني  در خواست  كس هيچ
 . ياد كرد  و ناخرسندي  خشم

 
  براي  يافت  آگهي  شاه  از ناخرسندي  گر بود، چون و چاره  زيرك  موبدي  وزير كه

  شاه  بود از آنها بستاند از جانب  رفته  پادشاه  در حق  را كه  قوم  حرمتي بي  انتقام  آنكه
آمد   روستا خوش  اين  و پرباري  و سبزي  را از آباداني  شاه  كرد كه  اعالم  ده  اهل  به

  همه  و مرد و كودك  زن  پس  از اين. » كردمه  سره  يك  شما را همه»  سبب  و بدين
را با   ده  اهل  مهتري  سوداي  فرمان  از اين. بريد  فرمان  را نبايد كه  مهتريد و كسي

  نظارت  بي  و كشت  باغ  گسست  كارها از هم  و انسجام  نظم.  واداشت  ستيزه  به  هم
زير و زبر   ده  با يكديگر در افتادند و سر انجام  افتاد و مرد و زن  ويراني  ماند و به

  كار و امكان  قدرت  و پا كه  دست  چند بي  ماند و جز پيري  و خالي  ؛ متروك گشت
و برماند   كشت و بي  و درخت  آب بي  روستا هم. آنجا نماند  كس  گريز نداشتند، هيچ

با   شاه  ديگر كه  سالي. نماند  درنگ  جاي  ويران  دشت  را در آن  و چارپاي  و مردم
و   باغ و بي  را ويران  خرم  ده  كرد آن عبور مي  سرزمين  نخجير از همان  موكب
زودتر در تجديد   تا هر چه  شد و با تأثر و درد از موبد خواست  غمگين  يافت  كشت

بود   مانده  كنسا  جاي  ويرانه  در آن  كه  موبد از پيري  كند و وقتي  اهتمام  آن  آباداني
از اينجا   شاه  موكب  روزگاري:  داد كه  پاسخ  را پرسيد پير چنين  ده  ويراني  موجب

دهيد و   كدخداي  شما همگي  كرد كه  اعالم  ده  اهل  او به  گذر كرد موبد از زبان
عايد   فرمان  از آن  و آنچه  نيست  و برتري  مهتري  را در اينجا بر ديگري  كس هيچ
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وزير . كشيد  ويراني  روستا بدين  بود كه  و پريشاني  و مرج  ، هرج شد، كشمكشما 
بذر و چهارپا   پادشاه  ي كرد و از خزانه  ده  را مهتر و كدخداي  وي  شاه  از جانب
  را كه  معني  اين  واقعه  با اين  آباد گشت  دوباره  زمان  اندك  به  كه  و ده - بدو داد

بود،   جويان فرصت  و مرج  هرج  به  و تسليم  قدرت  تعدي از  اجتناب  ضرورت
جز   كرد، كه  اي تجربه  موضوع  رمز و تمثيل  صورت  به  پذيران عبرت  براي

 .نتواند كرد  مجدد آن  آزمون  ناهشيوار خود را معروض  مغزهاي
  سياستو   حكمت  را نمودار عالي  رفتار فرمانروايان  ها كه قصه  گونه  اين  وراي
  گونه  از طرز برخورد اين  در عقايد را در ايران  دهد، تسامح مي  نشان  عملي

در .  شناخت  امپراطوري  و دوام  قوام  ي عمده  عامل  يك  توان مي  فرمانروايان
، با  تابع  اقوام  ورزيد كه مي  و اهتمام  دقت  قدري  به  كوروش  تسامح  اين  رعايت

  گزنفون  قول  به  بود دلشان  كوروش  خود آنها با آيين  آيين  بين  كه  وجود تفاوتهايي
  او بر آنها حكومت  ي جز اراده  خواستند چيزي مي  همه  كه«او بود   روبه  چنان
را   شيوه  اين  تسامح  آيين  به  شخصي       ً             ظاهرا  غير از گرايش  ، كه هم  داريوش» نكند

  در اين  دانست مي  با پادشاه  امپراطوري  اقوام  بين  يقلب  ارتباط  ي وسيله  ي مثابه  به
  بيگانه  از اتباع  اي با عده  و شنود كه  گفت  يك  طي  وي.  بسيار داشت  اهتمام  زمينه

  ناپذير بين و آشتي  فاحش  تفاوت  داشت  مردگان  تدفين  مراسم  در باب  قلمرو خويش
  را به  خويش  والي  بار يك  رو يك بود از اين  را دريافته  اقوام  اين  عقايد و رسوم

. قرار داد  بود مورد مالمت  نكرده  را رعايت  معبد يوناني  يك  حرمت  خاطر آنكه
  را در امر دولت  موبدان  دخالت  كه  از پادشاهان  ، نزد كساني هم  ساسانيان  در بين
يزدگرد . شد مي  دنبال  تسامح  شيوه  ديدند اين مي  فرمانروايي  حق  تجاوز به  نوعي

  به  آنها در امور مربوط  از دخالتهاي  و كراهيت  موبدان  به  اعتنايي خاطر بي  به  اول
رفتار كرد   و تسامح  بودند با رأفت  منفور موبدان  كه  مسيحيان  در حق  چنان  دولت

  اين  مجرد آنكه  به  حال  با اين. خواندند  عيسوي  رحيم  كليسا او را پادشاه  رؤساي  كه
آنها را با   بلفضوليهاي  واداشت  و اختالل  ايجاد شورش  را به  ، عسيويان تسامح
عصر   رايج  اديان  كرد از بين  سعي  طرفانه  بي  حتي  وي. آمد  مانع  و خشونت  شدت
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اختيار  -  رعيت  براي  نه - خود  براي  بهتر است  آمد از ديگران نظر مي  به  را كه  آن
  زرتشتي  مذهب  بر همان  بسيار سرانجام  ي با وجود مطالعه  چون  حال  كند و با اين

  خوانده  كاري  و فريب  دورويي  ارمني  او در نظر كشيشان  جستجوي  ماند اين  باقي
  و ريا خوانده  از دورويي  عاري  بود جستجويش  گرويده  مسيحيت  آيا اگر به - شد

  احتمالي  خواندند و به)  يزد جرداثيم(= او را يزدگرد بزهكار   وبدانشد؟ اگر م نمي
خاطر   به  شك  كردند بي  او طرح  قتل  براي  اي نقشه  مخالف  بزرگان  با همدستي

  كه  هم  جوابي. نبود  تحمل  قابل  قوم  روحانيان  براي  بود كه  تسامح  به  ميل  همين
  آنها را براي  درخواست  داد، و در آن  موبدان  در جواب  هرمزد پسر خسرو اول

را   تسامح  نقش  ، اهميت استهزا گرفت  به  اقليت  اديان  پيروان  در حق  تضييق  اعمال
  از نظر فرمانرواياني  وسيع  امپراطوري  در يك  زيستي  و هم  امنيت  در حفظ

 . دهد مي  نشان  مالحظه  خردمند قابل
 

  بود و بعد از آن  هخامنشي  و داريوش  كوروش  سياست  مبناي  كه  تسامح  رسم  اين
  آورد بدان وجود مي  به  پارس  امپراطوري  براي  دشواريهايي  گاه گه  از آن  عدول  هم

  ي گونه  عشايري  ي و شيوه  معيشت  سادگي  لحاظ  به  هم  در عهد اشكانيان  كه  سبب
  را از ديرباز تا اواخر عهد ساسانيان  باستاني  يران، ا يافت  آنها دوام  حكومت  نظام

 .كرد  غير ايراني  اديان  ي ظهور و توسعه  ي صحنه
در   از آن  قبل  و شايد هم)  م  ق ٨٠  ح(  از عهد اشكانيان  بودا الاقل  ، آيين از جمله
  تا حدي  ديانت  اين  بعدها هم  و حتي  پا گرفت  بلخ  و بيشتر در نواحي  شرقي  نواحي

  هم  بلخ. شد  نشر و ترويج  در چين - نژاد  شايد اشكاني -   ايراني  گران تبليغ  از طريق
  خود را كه  بودايي  بود معبد عظيم  در قلمرو ايران  گري بودايي  كانون  يك  كه
از   بازمانده  و يادگارهاي  سترك  هاي مجسمه  شد و همچنين مي  خوانده» نوبهار«

  مدت  اين  كرد و در تمام  حفظ  بودا را تا اواخر عهد ساسانيان  شخص  ي خاطره
در )  بلخ(= باختر   نواحي  به  ديني  دانش  و كسب  و تحقيق  تبرك  براي  چيني  زائران

و   صد دير بودايي  نزديك  و آمد بودند و گويند در اواخر عهد ساسانيان  رفت



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٢١                                                                ١٩        دق ، 

  

  

. اند زيسته شهر مي  در اين  و غير ايراني  يرانيا  از بوداييان  و شمن  راهب  هزاران
  خود را به  وي  كه  بودا، طشتي  ، كشكول بودايي  مقدس  يادگارهاي  اين  در بين
او را ياد   دندان  يك  بودا و همچنين  كرد و نيز جاروي شستشو مي  آن  ي وسيله
  از آنها به  و بعدها بخشيشد  مي  نگهداري  اشياء مدتها در نوبهار بلخ  اين. اند كرده

 .بود  يافته  انتقال  خسرو انوشروان  ي خزانه
  گويند برادر شاپور اول  كه  ، فيروزنام ساساني  ي شاهزاده  يك  باشد كه  اگر درست

  آيين  به  داشت  فرمانروايي  كوشان  در نواحي  اردشير بابكان  پدرش  بود و از جانب
خواهد بود   مالحظه  قابل  شرقي  در نواحي  آيين  و نفوذ اين  باشد، رواج  بودا گرويده

  در قلع -   عهد ساسانيان  و متنفذ اوايل  متعصب  روحاني - كرتيرموبد  سعي  شك و بي
  در داخل  ديانت  آن  العاده و انتشار فوق  توسعه  از احتمال  آنها نيز حاكي  و قمع
 .بايد باشد  زرتشت  پيروان  ي حوزه

  به  زيارت  براي  در عهد خسرو انوشروان  كه  چيني  زائران  هذا از روايات  مع
  قديم  ايران  حماسي  در ادبيات  نوبهار بلخ  ي از سابقه  اند، همچنين آمده مي  بلخ  نواحي

  آن  دار و متولي پرده  همچنان  تا روزگار اسالم  هم  معروف  ي اجداد برامكه  كه
ماوراءالنهر و از آثار   خانان  بعضي  از احوال  كه  شواهد و قراينياند و نيز از  بوده

بودا در   آيين  پيوندد كه مي  تحقق  به  نكته  آيد اين مي  دست  به  نواحي  آن  ي مكشوفه
  جزو اقليتهاي  آن  وپيروان  است  بوده  رايج  عهد ساساني  تا پايان  باستاني  ايران
 .اند آمده شمار مي  به  قلمرو ساسانيان  ي عمده
  باستاني  ايران  تاريخ  بود در تمام  باقي  همچنان  در عهد ساسانيان  كه  يهود هم  آيين

  را از تبعيد و اسارت  قوم  كوروش  دست  به  بابل  فتح.  داشت  طوالني  اي سابقه
  شوش  نواحي  داد و از جمله  سكونت  آنها پايگاه  به  هم  بخشيد، در خود ايران  نجات

و   مردخاي  داستان  صحت.  آنها گشت  از مراكز سكونت  و اصفهان  و ري  و همدان
  در تورات  كه  گونه  بدان  هخامنشي  پادشاه  از جانب  لغو آن  يهود و سپس  قتل  فرمان

  و در اينكه  است  مجعول  اي شواهد بسيار، افسانه  حكم  به  است  آمده - استر  كتاب - 
در   هخامنش  پادشاهان  حمايت  و تحت  در ايران  ايام  در آن  يهودي  وههايگر
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 .  ترديد نيست  اند جاي داشته  اشتغال  و صنعت  تجارت  اند و به برده سر مي  به  آسايش
 

  در نواحي  اقليت  اين  بزرگ  گروههاي  ، غير از آنكه هم  اشكانيان  در دوران
از آنها در   اند تعداد بيشتري داشته  ماد سكونت  واليت  مركزي  و نقاط  خوزستان

از   خويش  و فالحت  اند و در كار تجارت زيسته مي  تيسفون  و اطراف  بابل  نواحي
  چون  جماعت  اين  رفته  هم  روي. اند برخوردار بوده  پارت  پادشاهان  حمايت

  جانبداري  به  ايام  در آن  رومو   ايران  و دايم  جاري  در منازعات  عيسويان  برخالف
و داد و   نبودند در كار تجارت  متهم  روم  با سپاهيان  همكاري  يا احتمال  از دشمن

  اند حتي بوده  از ساير اقليتها فعال  بيش  حيث  بيشتر داشتند و از اين  ستد آزادي
  آنها، رش  انيانروح  رئيس. اند داشته  خويش  الهيات  تعليم  براي  هم  خاصي  مدارس

و   رسمي  ي نماينده - شد مي  خوانده  جالوت  رأس  عربي  صورت  بعدها به  كه - گالوتا
درخور   و احترام  مورد تكريم  و در دربار پارت  آنها در نزد دولت  كارگزار واقعي

 .بود
  اييسختگيريه  آنها آزارها يا الاقل  به       ً     ظاهرا  نسبت  در آغاز عهد ساسانيان  اينكه
  ي يافته  انقراض  ي آنها با سلسله  بين  قلبي  ي عالقه  وجود نوعي  تو هم  شد به  انجام

  مع. آنها بود  به  نسبت  طبيعت  و خالف  العاده فوق  ظني  حسن  البته  كه - بود  اشكاني
  آزار و تضييق         ً           ، غالبا  از هر گونه ندرت  جز به  هم  ساسانيان  هذا، آنها در دوران

 .ماندند  شديد و مستمر در امان
  تلقي  ، با تسامح مصلحت  رعايت  به  هم  بودا و ماني  آيين  ، كه در عهد شاپور اول

و   جمع  ، براي پادشاه  از حمايت  ناشي  و آسايشي  ، در فراغت شد آنها در بابل مي
 -  دومشاپور . پيدا كردند  فرصت  خويش  و سنتهاي  از روايات  قسمتي  تدوين

  و تشويق  الزام  در عقايد يا به  فطري  تسامح  نسبت  به -   ذواالكتاف  به  معروف
  و حتي - كرد آنها مدارا مي  در حق  داشت  يهوديان  به  اي ويژه  توجه  كه  مادرش

  حتي  يزدگرد اول.  نگريست مي  اغماض  ي با ديده  گاه  آنها را گه  سخت  خطاهاي
 . گرفت  زني  را به  قوم  گالوتاي  ش، دختر ر شوشندخت
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از   جمعي  كشتار فجيع  در عهد پيروز منجر به  موبدان  تحريك  به  كه  و آزاري  نكال
ً        شد تقريبا  ماجرايي  اصفهان  آنها در نواحي   بر اتهام  مبتني  و در واقع  استثنايي           

 با. بود  هشد  آنها زده  به  بدسگال  موبدان  از جانب  بود كه  نادرستي
  آيد اكثريت برمي  در شاهنامه  از تأمل  كه  گونه  ، آن در اواخر عهد ساسانيان  آنكه
سحر و جادو   اعمال  و مشهور به  و خست  لئامت  به  متهم  عامه  در اذهان  قوم

آزار در   اعمال  موجب  نداشت  هم  معقولي  مبناي  البته  كه  سوء شهرت  بودند، اين
ً      و احيانا  طبابت  و صرافي  و داللي  و صنعت  تجارت.نشد آنها  حق   شغل  همچنان          

آنها   ماجراجويان  بعضي  مزدك  نهضت  ايام  مقارن  كه با آن  حتي. آنها بود  ي عمده
  خود سرانه  اقدامات  انداختند اين  راه  به  شورشهايي  مجاور تيسفون  در نواحي

 . و آزار آنها نگشت  تعقيب  اعمال  براي  اي بهانه
وارد شد   زمين  ايران  به  آيين  اين  زمان  از چه  كه  نكته  اين  مسيح  در مورد ديانت

  از هنگام  كه  است       ً   ظاهرا  آن.  نيست  دقيق  حاضر چندان  ما در حال  اطالعات
  يك از  بيش  قلمرو ايشان  او به  تا ورود آيين  در عهد اشكانيان  مسيح  عيسي  والدت

 .باشد  گرفته  مدت  قرن
  مسيحيت  ، چون روزگار ساسانيان  از اوايل  و قسمتي  هذا در عهد اشكانيان  مع

  به  و روم  ايران  مستمر بين  بود، در روند منازعات  نشده  روم  رسمي  هنوز آيين
شد و  نمي  نگريسته  طرفدار دشمن  ي با فرقه  بيگانه  عامل  چشم  به  ديني  اقليت  اين
  تلقي  و رأفت  و باختر با تسامح  گيالن  تا نواحي  و كركوك  جا از اربل  آنها همه  آيين
  خاطر عيسويان  جلب  نيز شايد ناظر به  تا حدي  هم  سياست  اتخاذ اين.  گشت مي

و   تعقيب  گاه گه  مدت  اگر در اين  كه - بود  و دينياران  موبدان  قدرت  يا تضعيف  روم
  و اصرار آنها و مبني  تحريك  شد بايدبه  اعمال  ايران  عيسويان  به  نسبت  هم  زاريآ

 .باشد  بوده  شخصي  بر تعصبهاي
عهد   از اوايل  ايران  بر ضد عيسويان  موبدان  از جانب  جدي  و تحريك  اما توطئه
  ورد حمايتم  قسطنطين  وسيله  به  عيسي  دين  آغاز شد كه  و از زماني  ساسانيان

از   ديد كه  معاصر او ضرورت  ساساني  پادشاه  شد و شاپور دوم  اعالم  امپراطوري
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در هر   كند كه  تلقي  كساني  ي منزله  را به  قلمرو خويش  عيسوي  ، اتباع احتياط  باب
  و شايد براي.  را خواهند گرفت  دشمن  ، جانب و روم  ايران  بين  درگيري  گونه

،  دغدغه  خارخاراني  پس  خواهند كرد از آن  هم  خبر چيني  و دعا و حتيا  پيروزي
  مانع  دشمن  احتمالي  همدستان  اين  به  نسبت  تسامح  را از اعمال  ساساني  پادشاهان

  بناي  و هخامنشان  اشكانيان  ، برخالف ساسانيان  كه  هم  نكته  اين  البته. آمد
ناپذير  و جدايي  را توأمان  و دولت  بودند و دين  نهاده  خود را بر ديانت  فرمانروايي

 . بود  تسامح  آنها از سياست  د رعدول  عمده  بودند از اسباب  كرده  اعالم
 

  آيين  كه  گاه  آن  روزگار پيروز ساساني  به  ميالدي  پنجم  ، از اواخر قرن همه  با اين
،  داشت اظهار مي  آن  به  نسبت  روم  ميرس  كليساي  كه  ، با وجود مخالفتي  نسطوري

ً     تقريبا  مذهب  شد و حتي  مقبول  ايراني  مسيحيان  در بين   ايران  عيسويان  رسمي        
  تضييق  اعمال  براي  ساساني  و دولت  زرتشتي  روحانيان  ي ، بهانه گشت  اعالم
آنها   در حق  هم  شد و اگر تضييقها و فشارهايي  كم  ايران  ساكن  عيسويان  به  نسبت
آميز هر دو  تند و خشونت  و واكنشهاي  جاهالنه  از تعصبهاي  شد ناشي  اعمال
  قلبي  ي از عالقه  دولت  ناايمني  به  راجع  سياسي  بر سوءظن  مبني  و نه  طرف

 .بود  روم  به  نسبت  ايران  مسيحيهاي
  آنچه.  مسيحيها گشت و آزار  تعقيب  مكرر موجب  شديد طرفين  تعصبهاي  البته

  گذشت بي  و طبيعت  است  طبع  نفرت  ي اند مايه آزارها نوشته  اين  خشونت  ي درباره
  انگيز همانند نشان رقت  هاي افسانه  را در جعل  مذاهب  كاهنان  گونه و وحشي

با تحقير و   عقايد زرتشتي  به  نسبت  كه  ها در مورد كساني شكنجه  اين. دهد مي
  كه  هم  در مورد كساني. شد مي  بيشتر همراه  با خشونت  گفتند البته مي  سخن  نفرت

  و نكال  دادند عذاب مي  نشان  ارتداد و بيزاري  زرتشتي  از آيين  خاطر عيسويت  به
ً                    مخصوصا  ارتداد نجبا و اعيان  در نزد ارامنه  مسيح  ديانت  پيشرفت. بود  سخت         

  امر امنيت  اين  چرا كه - داد مي  تر جلوه خطرناك  دانو موب  دولت  آنها را براي
  خشونت.  ساخت تهديد مي  ي و عرصه  كشور را متزلزل  از مرزهاي  قسمتي
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  سركوب  ناظر به  از آنكه  بيش  انوشزاد هم  پسرش  طغيان  در دفع  خسرو انوشروان
  و امنيت  وحدت  ود كهب  طغياني  رفع  باشد ناظر به  پيشرفت  در حال  مسيحيت  كردن

 . ساخت مي  تزلزل  كشور را عرصه
  هاي شكنجه  كه -   و سريانيان  ارامنه - كليسا  نويسدگان  از روايات  هذا بسياري مع

  زياد نقل  و تاب  با آب  و مخالفان  مرتدان  را در حق  موبدان  ي وحشيانه  سخت
  ، و مبني آميز، مجعول آيد مبالغه ميآنها بر  از مجرد ظاهر اقوال  كه  اند چنان كرده

در   سختگيريها كه  رغم  به  كه  است  آن  رسد و حق نظر مي  به  شخصي  بر اغراض
در   شد، مسيحيت مي  اعمال  مسيح  پيروان  به  نسبت  از عصر ساسانيان  قمستي
  به  نبود و در اواخر عهد ساسانيان  مورد تهديد و تضييق  عهد ساساني  ايران

بود،   آن  محرك  موبدان  نمايي  قدرت  كه  شديدي  خاطر ناخرسندي  به  قوي  احتمال
شد   مواجه  و استقبالي  عالقه  با چنان  مردم  خاصه  و حتي  عامه  از جانب  مسيح  آيين
تسخير   بدون  مسيح  بود آيين  نشده  ايران  تسخير ارضي  به  موفق  شايد اگر اسالم  كه

تسخير   به  نيز موفق  آساني  بود و به  آورده  صليب  ي زير سايه  را به  راناي  ارضي
 .بود  شده  آن  نفوس  قلبي

  دولت  و حامي  و حافظ  زرتشت  آيين  خود را مدافع  عصر كه  موبدان  هر حال  به
ً      بيجا و احيانا  خشونت  تعصبهاي  كردند با اعمال مي  تلقي  ساسانيان   بار، در عين              

و         ً    تدريجا  سست  زرتشت  آيين  به  نسبت  را هم  مزديستان  اعتقاد عامه  هاي پايه  الح
آنها   گري و دخالت  نمايي قدرت  ي دستمايه  كه  زرتشت  اما آيين. كردند مي  متزلزل
  آيين  عصر ساسانيان  تا پايان  هر حال  شد و به مي  محسوب  عامه  شئون  در تمام
  دستكاري  و تا حدي  يافته  تحول  صورت  آمد در حقيقت شمار مي  به  ايران  رسمي

  سنتهاي  روايت  ، و به از عهد ساسانيان  قرنها قبل  بود كه  باستاني  ديانتي  ي شده
در   رايج  روايات  كه  چنان. بود  ظهور آمده  از عهد اسكندر، به  قرنها قبل  زرتشتي

  روزگار گشتاسپ  به -  اواخر عهد كيان  را به  ظهور بنيانگذر آن  عهد زمان  اين
و ناظر   جعلي  كلي       ً   ظاهرا  به  عصر ساساني  سنت  اين  رساند و حساب مي - ها افسانه

  اين. باشد  آن  شده  پيشگويي  و رويدادهاي  زرتشت  ي هزاره  حساب  پر كردن  به
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              ً   اند و احيانا  آن ياد كرده  زرتشت  زمان  در باب  باستاني  يونانيان  و نيز آنچه  حساب
با   آن  ي اوستا و مقايسه  امروز از بررسي  اند با آنچه رسانده  پيش  هزار سال  را به

و با   نيست  آيد همخوان برمي  غير زرتشتي  بر مآخذ قديم  جديد مبني  پژوهشهاي
را  -  سانيعصر سا -  عصر بزرگ  يك  و رايج  زنده  مزدايي  آيين  سنتي  روايات  آنكه

بر   اعتماد تام  است  مربوط  آن  و تحول  ديانت  اين  تاريخ  به  كند در آنچه تصوير مي
  به  هست  باب  در اين  كه  از مناقشاتي  بسياري  حزئيات  كرد و البته  توان نمي  آن

  باستاني  ايران  بر تاريخ  كوتاه  مروري  ي شود و در حوصله مي  مربوط  اديان  تاريخ
 . نيست

او از   پندارند كه مي       ً     غالبا  چنان  او اكنون  حيات  و محيط  و زمان  زرتشت  در باب
  اوايل  را نيز به  حياتش  زمان. باشد  كيان  دنياي  ي يافته  و پرورش  شرقي  آرياهاي

  صاحب  عنوان  او به  كه  اصالحهايي. رسانند از ميالد مي  قبل  نخست  ي هزاره
  وقتي  قوي  احتمال  به  است  داده  آرياها انجام  باستاني  در آيين  ايد شمنو ش  وحي
  خود جدا شده  شرقي  از خويشاوندان  غربي  آرياهاي  طوايف  كه  است  شده  انجام

  زاگرس  شمالي  خزر يا در امتداد نواحي  درياي  غربي  بودند و در امتداد سواحل
  گونه  بدان  پارسي  عقايد و رسوم  رو اينكه از اين. اند رفته مي  پيش  فالت  در داخل

  زرتشت  با عقايد پيروان  جهات  از برخي  است  آمده  داريوش  هاي در كتيبه  كه
  او در الواح  و سرودها و تعاليم  از زرتشت  اي نشانه  حال  سازگار باشد و در عين

اما اخبار و .  نيست  عادت  خالف  فتيا  نتوان  عهد هخامنشي  به  منسوب  هاي و كتيبه
و   تا پلوتارك  و افالطون  از خسانتوس  و روم  يونان  قدماي  آميز كه معجزه  احوال
و   است  مبتني  آميز مأخوذ از مغان افسانه  اند بر روايات كرده  او نقل  در باب  پليني

  بوده  مغ  از طوايف  اصلدر   كه  هم  اين. كند نمي  او كمكي  حال  حقيقت  شناخت  به
  نواحي  اهورامزدا به  نشر پيام  براي  وحي  حكم  به  و هم  وحي  و بعد از تلقي  است

  به  و با توجه  است  رسيده  اذهان  بعضي  به  كه  است  باشد احتمالي  رفته  شرقي
 . نمايد بعيد مي  زرتشت  هاي اوستا، و گاته  زبان  بودن  شرقي
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  دو گانگي -   بر ثنويت  مبني  شواهد مستفاد است  از مجموع  كه  ، چنان هماو   آيين
،  خدايان  به  خونين  و از اهداء قربانيهاي  ديوان  از پرستش  اجتناب - مبدأ خير و شر 

  روحانيت  و تقديس  آتش  داشت  عناصر، با تأكيد در بزرگ  احترام  و رعايت
،  در شعار گفتار نيك  كه  اي پسنديده  بر اخالق  تو مواظب  ، و فرشتگان امشاسپندان
رؤساء (=   موبدان  نقش.  است  شده مي  خالصه  است  بوده  ، پندار نيك كردار نيك

او   هاي و سروده  مواعظ  و نشر متون  حفظ  كه  هم)  آموزگاران(=   و هيربدان)  مغ
از   تيره  يك  عنوان  به -  مغان  بريره  قديم  نقش  ي از سابقه  اند ناشي را بر عهد داشته

از   ايراني  آرياهاي  ديني  مراسم  بر اجراي  در اجراء يا نظارت - ماد  آرياهاي
  فالت  وارد در داخل  غربي  از آرياهاي  شرقي  آرياهاي  و انفصال  انشعاب  دوران

شد يا  مي  خواندهاوستا، يا زنداوستا   را در آنچه  زرتشت  بعدها تعليم  باشد كه  بوده
  هم  به  غربي  ايراني  و بوميان  النهرين بين  مأخوذ از دنياي  عقايد و خرافات  بعضي
اند و قرنها  داده  خود اختصاص  را به  زرتشت  اند، و انشاد و تفسير تعليم آميخته

 ناظر و  روحاني  ي طبقه  يك  عهد ساسانيان  بعد، از اواخر عهد هخامنشيها تا پايان
  در طبقات  كه - اند وجود آورده  را به  زرتشت  شريعت  و حامي  و حافظ  مسئول
  جنگجويان  ي طبقه  ي مرتبه  يا در دنبال  در رديف  عالي  اي مرتبه  ايراني  ي جامعه

 . است  داشته  واقعي  اشراف  قوم  بر ساير طبقات
نظر   ، هنوز اختالف انيانبر عهد ساس  در ادوار مقدم  زرتشت  آيين  در مورد رواج

از   آيين  اين  انتشار و تحول  تاريخ  توان نمي  طور دقيق  و به  است  باقي  محققان  بين
و   طرح  است  بوده  خويش  قديم  آريايي  پاسدار آيين  كه  باستاني  ايران  ي در گذشته

  از داريوش  ا الاقلر  هخامنشي  ، پادشاهان محققان  بعضي  با آنكه  در واقع. كرد  حل
بيشتر .  ترديد بسيار هست  نظريه  اين  اند هنوز در قبول پنداشته  بعد زرتشتي  به

  در اين  غربي  آرياهاي  آيين  يا در واقع -  سلسله  اين  آيين  رسد كه نظر مي  به  چنان
هنوز   كه باشد  بوده  از ظهور زرتشت  قبل  قديم  يا ايراني  آريايي  آيين  همان - عصر 

هر   و به.  است  بوده  نگرفته  صورت  در آن  و تجديدنظري  اصالح  وي  از جانب
كرد   نيايد بايد قبول  دست  به  باره  ترديد در اين  و غيرقابل  كافي  داليل  تا وقتي  حال
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  تعاليم  عقايد آنها با بعضي  بين  كه  شباهتهايي  رغم  به  هخامنشي  پادشاهان  كه
 . اند نداشته  زرتشتي  ، آيين هست  زرتشت  به  وبمنس

 
  آنها را محتمل  بودن  زرتشتي  محققان  بعضي  با آنكه  هم  در مورد اشكانيان

آنها   از پادشاهان  در مورد تعدادي. بيشتر دارد  بررسي  ، نياز به اند قضيه شمرده
  گرفته  شكل  عهد ساسانيان در  ، با آنكه زرتشتي  سنتهاي  اما اينكه.  هست  بعيد هم

و   اول  بالش -   اشكاني)  ولخش(=   بالش  اوستا را به  و تدوين  جمع  به  ، اقدام است
  با وجود كراهت  مآخذ باشد چرا كه نبايد بي  است  كرده  منسوب -  سوم  بالش  قولي  به

  درست  ر مأخذيب  مبني  روايت  ، اگر اين اشكانيان  و نشان  از ذكر نام  ساسانيان
و   جمع  البته. شد نمي  ممكن  ساسانيان  در عصر فرمانروايي  آن  و نقل  بود ضبط مي

  عهد اسكندر به  بعد از پريشهانيهاي  كه  اي شده  ضبط  اقدام  اوستا، در اولين  تدوين
،  ساسا: اپستا(اوستا   اجزاي  تمام  و تدوين  در جمع  توفيق  آمد، نبايد در مفهوم  جاي

  فرمان  به  حال  را در عين  اقدام  اين  ساساني  سنتهاي  شود و اينكه  تلقي)  دين  مرجع
با   تناقض  كند نيز متضمن تنسر موبد ذكر مي  سرپرستي  و تحت  اردشير بابكان

روزگار   ، در يك اشكانيان  اگر هم  هر حال  به.  نيست  بالش  اقدام  به  مربوط  روايت
  كرده  زرتشتي  عقايد و روايات  اساس  و تدوين  جمع  به  ، اقدام ضرورت و  فراغت

  نفي  ساسانيان  را در دوران  آيين  اين  احياء مجدد اساس  آنها اهميت  باشند اقدام
اوستا و   و تدوين  جمع  فقط  اند نه كرده  زمينه  در اين  ساسانيان  آنچه  كند چرا كه نمي

  اتحاد بين  و اعالم  آيين  اين  كردن  رسمي  به  بيشتر اقدام  بلكه  تيزرتش  احياء سنتهاي
و   ديني  عالي  مناصب  ي سابقه  علت  به  ساسانيان  خاندان  كه -  است  بوده  و دولت  دين

در   استحقاق  حكم  ، به در پارس  ديني  و رياست  حكومت  بين  جمع  ي سابقه  حتي
 .شد يم  اتحاد واقع  اين  رأس

  از اين  اي ويژه  آنها، صورت  خانوادگي  آيين  كه  است  ، درست خاندان  اين  در باب
  هاي انديشه  به  گرايش  و تا حدي  آتش  آناهيتا، پرستش  نيايش  را، شامل  آيين

  قبلي  ي عصر و توسعه  احوال  كرد باز ضرورت مي  تلقي  ديانت  ، اساس زرواني
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  آغاز كار و تا حدي  ، از همان و آذربايجان  ماد و پارس  مغان  يندر ب  زرتشت  آيين
پسند   عامه  آيين  كردن  ، رسمي قوم  دين  به  عالقه  عدم  به  اشكانيان  انتساب  براي

  جويانه و جنگ  آهنين  فرمانروايي  هذا در مدت مع. كرد  را بر آنها الزام  زرتشت
  امپراطوري  در بسط  اهتمام  در عين  پادشاه  كهشاهپور   و پسرش  اردشير بابكان

و   زرتشت  آيين  كردن  رسمي  ناظر بود، اين  هم  ديانت  مباني  ترويج  به  خويش
تجاوز   هم  شعار سياسي  در آغاز كار از حد يك  كه  و دولت  اتحاد دين  اعالم
  توجه  حتي. نشد  ولتدر امور د  زرتشت  آيين  كاهنان  گري دخالت  ي كرد بهانه نمي

  ماني  مخالفان  داد به  نشان  ماني  به  شاپور نسبت  كه  اي بينانه  و مصلحت  موقت
  دولت  از وقتي  نداد فقط  شاه  ي جويانه  تسامح  اقدام  اين  به  اظهار اعتراض  جرأت

  زرتشت  آيين  بودن  ماند رسمي  شاهپور محروم  و جبروت  از قدرت  ساسانيان
  گري دخالت  ي وسوسه  را به  قوم  كاهنان  و دولت  دين  بودن  توأمان  با اعالم  همراه

شعار   در عهد اردشير و شاپور يك  و آنچه  انداخت  داشت  تعلق  دولت  به  در آنچه
 . گشت  تبديل  حكومت  اساس  يك  بود به  سياسي
نفوذ   ي توسعه  و مخالف  اراده  ، صاحب فرمانروايان  كه  جز در مواردي  پس  از آن

 - شدند  متحد مي  سلطنت  با آنها بر ضد قدرت  كه  از بزرگان  دسته  يا آن -  كاهنان
  ي نماينده  كه  ملك  و روحانيان  بودند و كاهنان  توأمان  در عمل  و دولت  بودند، دين

در اكثر امور  شدند مي  محسوب  ساساني  ي جامعه  و شئون  مراتب  در تمام  ديانت
  نفوذ به  اعمال  اين  ي نمونه  بارزترين. ديدند نفوذ مجاز مي  اعمال  خود را به  جاري
رورگار   بود و به  ساده  در عهد شاپور هيربدي  شد كه  كرتير موبد انجام  ي وسيله

ً   او تدريجا  به  جانشينان   معارض  قدرت  كشور از حيث  روحانيت  ي نماينده  عنوان           
در   در واقع  بلكه  ارتقاء يافت  ديني  مناصب  ترين عالي  و به - شد  پادشاه  ي ادهار

      ّ و جد ي  عملي  كردن  رسمي.  قرار گرفت  و دولت  دين  ي دوگانه  ي اتحاديه  رأس
هرمزد   از وقتي. شد  كرتير انجام  سعي  به  در سراسر كشور در واقع  زرتشت  آيين

  لقب  دوم  او داد و وهرام  به» موبد اوهرمزد»  وانشاپور عن  پسر و جانشين
باال   شدت  به  دولت  او در دستگاه  او عطا كرد، قدرت  به»  وهرام  روان  ي رهاننده«
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  او در اين  آنچه. او واگذار شد  به  زرتشتي  روحانيان  تمام  ي عاليه  و رياست  گرفت
،  ، عيسوي ، برهمني ، بودايي يهودي - عصر  تاقلي  اديان  پيروان  و قمع  ، در قلع مقام

آشكار و   گري نازد دخالت مي  بدان  هايش داد و خود در كتيبه  انجام -  و مانوي  مندايي
  هاي كتيبه  شامل  كه -  هااي كتيبه  نويساندن  او به  بود اقدام  در كار دولت  اي فضوالنه
  شد و با لحن مي -  سرمشهد كازرون، و  رجب  ، نقش رستم  ، نقش زرتشت  ي در كعبه
  سابقه  نيز خود، از لحاظ -  است  و غرور انشاء شده  از مباهات  و آكنده  شاهانه
  عصر اختصاص  فرمانروايان  به  زمان  تا آن  بود كه  در امري  گري دخالت  نوعي
  نيست  روشنافتاد   اتفاق       ً            ظاهرا  در عهد نرسي  كار كرتير، كه  فرجام  با آنكه.  داشت
  كاهنان  طبقات  از بين  ديگر شد كه  داران داعيه  او بعدها الگوي  ي العاده فوق  قدرت
  نيز با نجبا و بزرگان  گاه كردند، و هر چند گه  در امور دولت  گري در دخالت  سعي
  در مقابل  و قوي  با اراده  شدند، پادشاهان مي  دست هم  بيوتات  دار و اهل زمين

  كه - بود  موبدان  طلبي با قدرت  ، مقابله تسامح  به  در گرايش  پادشاهان  اين  ي حظهمال
بود از   و دولت  دين  بودن  توأمان  ي الزمه  را كه  اي العاده خواستند نفوذ فوق نمي

قباد   و نصب  و عزل  مرموز يزدگرد اول  قتل  منجر به  كه  تحريكاتي. بدهند  دست
را   آن  كرتير سرمشق  گريها بود كه دخالت  از اين  اي شد نمونه  كمزد  در ماجراي

  براي  خسرو انوشروان  هرمز جانشين. بود  داده  زرتشتي  روحانيان  به
  و پيام - با آنها ناچار ديد  درگيري  بلفضوليها، خود را به  اين  و رفع  از آن  اجتناب

  نشان  كاهن  طبقات  بلفضوليهاي  گونه  او را از اين  نفرت  موبدان  او به  معروف
 . دهد مي

و   و در ايران  برخاست  ، از ايران دوران  در اين  كه  غير زرتشتي  اديان  در بين
  در عهد شاپور اول  را بايد ياد كرد، كه  ماني  آيين  بسيار يافت  پيروان  غير ايران

  را بتوان  ماني  آيين  در اينكه. كرد  فراوان  اهتمام  آن  در دفع  ظاهر شد و كرتير هم
  كه  است  بحثي  اند و اين ترديد كرده  محققان  بعضي  خواند يا نه  ايراني  ديانت  نوعي
و نقد   نقل  به  كه  مورخي  اما از ديدگاه. دارد  الهيات  عقايد و مباحث  با تاريخ  ارتباط

  زرتشتي  از ثنويت  اي گونه  هر حال  به  ماني  ثنويت  كه  نكته  رويدادها نظر دارد اين
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ً     طور تقريبا  رسمي  بار به  اول  او هم  ، و ديانت است شد   مطرح  در دربار ايران            
  نام  به  كتابش  و اولين  پيوست مي)  حسكانيه(=   نژاد خود او با اشكانيه  اينكه  همچنين

.  است  ا كافي  بودن  ايراني  شد براي  عرضه  ايراني  پادشاه  اين  به  هم  شاپورگان
  نشان  او و پيروانش  و نكال  در توقيف  هم - كرتير  از جمله -   ايران  موبدان  سعي

  تلقي  ايران  تهديد آيين  او را متضمن  تعليم  ، هدف زرتشتي  روحانيان  دهد كه مي
ترديد   جاي  نايرا  با رورگاران  ماني  آيين  در ارتباط  گونه  اند و بدين كرده مي

با اساطير   آن  اي جزء عمده  كه - او  تعليم  و دقايق  ماني  حيات  هذا جزئيات مع.  نيست
  محقق  آنچه.  نيست  روشن  قدر كافي  هنوز به - دارد   ارتباط  در ايران  و عقايد رايج

 شد و  او واقع  چند مورد حمايت  ظاهر شد و يك  عهد شاپور اول  او به  كه  است
شد و بعد   شاپور محروم  كرد اما در آخر از حمايت  سفرهايي  او هم  موكب  همراه

) ٢٧٧  ح(  بعد از آن  و چند سالي  توقيف)  م ٢٧٤  ح(  اول  از او در عهد بهرام
 .شد  كشته

نظير آنها   كه  عقايد و آدابي  بر بعضي  گونه  التقاطي  اشتمال  جهت  به  تعليم  شايد اين
  عصر نيز وجود داشت  و مندائي  گنوسي  و مذاهب  ، بودا، زرتشت عيسي  ندر آيي

  در نشر مانويت  اي عمده  داد و عامل  نشان  انتشار جهاني  ي شايسته  را تا حدي  آن
  در بين  انتشار آن  مانع  يك  كه  هم  زهد و رياضتي.  گشت  از قلمرو ايران  در خارج

  قابل  حل  كردند، راه  را طرد و نفي  آن  سبب  همان  به  هم  بود و موبدان  خارج  اقوام
  ، بر مؤمنان آيين  در اين  رياضتها كه  گونه اين.  يافت  مانوي  ي جامعه  در نظام  قبولي
، در ) سماعان(،  نيوشاگان  شد با قبول مي  ، الزام) گزيدگان:  صديقان(  واقعي
  كرد زيرا با قبول  آسان  عامه  را در بين  آن  قبولو   رواج  ، تا حدي مؤمنان  ي حوزه
  به  نيل  براي  ماني  كه  آميزي افراط  ، زهد خشك در كنار صديقان  نيوشاك  ي فرقه

  دادند واجب مي  را تشكيل  قوم  اكثريت  كه  پيروانش  ي كرد بر عامه مي  تعليم  نجات
  كردند و ضمن انگيز او اكتفا مي و عبرت  دلكش  مواعظ  شنيدن  نبود و اينها به

كردند و خود را نيز  مي  دنبال -  وسواس  با اندك - را  عادي  او زندگي  نبوت  تصديق
  شد بعدها در بين مي  خوانده  زندقه  نزد موبدان  كه  وي  آيين. شمردند مي  يافته  نجات
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و   گشت  واقع  عام  مورد توجه  در مصر و در تركستان  و همچنين  حيره  اعراب
 . نهاد  مالحظه  تأثير قابل  از ايران  در خارج  گونه  بدين

 
  شد و مثل  تلقي  زندقه  عنوان  به  موبدان  ي وسيله  نيز، به  كه  ديگري  ايراني  آيين
و   يافته  تربيت  در واقع  وي. بود  مزدك  آيين  گشت  آنها مواجه  با مخالفت  ماني  كيش

نشر   به  چند در ايران  و يك  در روم  چندي  بود كه  بوندس  نام  به  يمانو  شاگرد يك
  مانوي  زندقه  نوعي  نزد موبدان  كه  پرداخت»  دين  درست»  نام  به  اي تازه  تعليم  يك

در   ماذريه  او بود، اهل  ي پروده               ً    شاگرد و ظاهرا  دست  كه  مزدك. شد  محسوب
.  داشت  بامداد نام  يا نيريز بود و پدرش  استخر فارس  اهل  قولي  و به  دجله  ساحل
  ماني  تعليم  اند مثل كرده  خاطرنشان  قديم  مورخان  بعضي  كه  او نيز، چنان  تعليم

  ، كه روزه  الزام.  گشت  محكوم  نزد موبدان  سبب  همين  زهد بود، و به  الزام  متضمن
  بود، بر وفق  فقيران  اغنيا به  از خوراك  يزياعطاء چ  ناظر به  او تا حدي  در تعليم

او،   شد و نهضت مي  محسوب)  ، اهرموكيه آشموغي(=   گناه  نوعي  اعتقاد موبدان
و   عنوان  همين  نيز، به  تا حدي  موبدان  گرويدند از ديدگاه  بدان  بسيار هم  پيروان  كه
  مورد تخطئه  آن  نظام  و اختالل  لمعا  فناي  موجب  زهدآميز ماني  زندقه  ي منزله  به

با   آن  شمردن  در مخالف  موبدان  كه  اصراري  رغم  او، به  هذا تعليم مع.  گشت  واقع
  بود و با وجود اشتمال  مبتني  زرتشت  تعليم  دادند، بر حاصل  خرج  به  زرتشت  آيين

  محسوب  زرتشتي  از آيين  خارج  ، در واقع اجزاء و عناصر مأنويت  بر بعضي
  ، مزدك از عهد ساسانيان  اعتقاد بازمانده  قابل  روايات  بر وفق  كه  نكته  اين. شد نمي

در دربار قباد نفوذ   عنوان  همين  به  و الجرم  است  موبد بوده  خود موبد يا موبدان
  يعقايد زرتشت  با اصول  بايست او نمي  دعاوي  دهد كه مي  نشان  است  پيدا كرده

  موبدان  مراتب  ي آغاز در سلسله  از همان  صورت  در آن  چرا كه - باشد  مغاير بوده
  و زن  مال  تقسيم  عنوان  به  در آنچه  او هم  تعاليم. باشد  داشته  جايي  است  توانسته نمي

و   است  داشته  و اخالقي  اجتماعي  اصالح  ي جنبه  قوي  احتمال  به  است  شده  عنوان
  نداشته  مغايرتي  عقايد اوستايي  با اصول  است  كرده او تقرير مي  كه  در شكلي  اقلال
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  انقالبي  در نهضت  كه  عقايد او، و رويدادهايي  در باب  بيشتر آنچه  شك  بدون -  است
  انعكاس  از عهد ساسانيان  بازمانده  و در روايات  است  پيوسته  وقوع  او به  پيروان

و   و كذب  و مبالغه  از تحريك  و البته  است  شده  نقل  وي  مخالفان  طريقدارد، از 
  اند بايد سرپوشي داده  و پيروانش  مزدك  به  كه  هم  اسناد بدكيشي.  نيست  خالي  جعل
ي  فعاليتهاي  براي ّ  سر    باشد در عين  قباد بوده  جانشين  در تعيين  و موبدان  بزرگان   
  او را، كه  اصالحي  اند اقدامات خواسته  او و پيروانش  عدامو ا  با توقيف  حال

نمايند و   تخطئه  است  بوده  موبدان  به  وابسته  بزرگان  خسرو و منافع  منافع  مخالف
و كشتار   خسرو و قتل  وليعهدي  تأمين  موجب  را كه  اصالحات  با آن  مخالفت
 . نمايند  ار توجيهدر انظ  است  بوده  وي  مخالفان  ي وحشيانه

 
  حاصل  موبدان  براي  دولت  كمك  به  كه  و مانويان  مزدكيان  و قمع  ، قلع هر روي  به

غير   اديان  به  موبدان  از جانب  دولت  در موارد ضعف  كه  و فشاري  آمد و تضمين
  اين  با وجود ارتباط  حتي  موارد هم  شد و در بعضي  در كشور اعمال  رايج  ايراني

  قدرت  افزايش  بود، موجب  در ميان  هم  دولت  منافع  پاي  موبدان  با منافع  تضييقات
ً       و تدريجا  معادله  گشت  و نفوذ موبدان بر   و دولت  اتحاد دين  ي در زمينه  قدرت  ي         

  تسلط  شد از ميزان مي  افزوده  زرتشتي  روحانيت  قدرت  هر چه  كه  خورد چنان  هم
و   قدرت  جاي  و مرج  و هرج  و فتوت  كاست مي  حكومت  به  امور مربوطبر   دولت

  اين  ، قباد، خسرو و هرمزد در مقابل يزدگرداول  امثال  مقابله.  گرفت تمركز را مي
 . نداشت  هم         ً     و غالبا  دوام - گريها استثنا بود دخالت

بود،   و هيربدان  بدانمو  مراتب  شامل  زمان  در آن  كه  زرتشتي  روحانيت  باالخره
،  وسيع  امالك  صاحب  و دولت  از اتحاد دين  ناشي  روزافزون  قدرت  اين  ي در سايه

  مقامات  در رأس  از آنها كه  بسيار شد و كساني  و تجمل  پرعوايد و سرمايه  اوقاف
  هايخاندان  نفوذ در رديف  اعمال  و قدرت  دستگاه  وسعت  بودند از حيث  واقع  ديني

امور   در تمشيت  بزرگان  توافق  با جلب  قدرت  ي توسعه  شدند و براي  واقع  بزرگ
  هم  كردند كه  و وليعهد دخالتهايي  پادشاه  و تعيين  حكام  و نصب  و در عزل  حكومت
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و   حرص  به  عام  خود آنها را در افواه  شد و هم مي  دولت  قدرت  تزلزل  منجر به
 .كرد مي  منسوب  و رباخواري  اندوزي  و مال  و طمع  و حيله  و شرارت  خست
  ترديد بيروني  رغم  به  كه -  و دمنه  كليه  ترجمه  ي در مقدمه  طبيب  ي برزويه  وقتي
  با تأثر خاطر نشان - كند  مي  را منعكس  عصر خويش  احوال  هاي نشانه  تمام
  و كارهاي -  است  نهاده  تراجع  به  وير  بر اطالق  خيرات«او   در ايام  نمايد كه مي

  و به  شادمان  معاني  غدار و زاهد مكار بدين  و عالم - ادبار دارد  به  روي  زمانه
كند  مي  را طرح  اي اند تصوير جامعه گشته»  و خندان  روي تازه  ابواب  اين  حصول

و   ر فساد و دروغرا د  دهد وي  سوي  خير و صالح  سوي  را به  بايد آن  آنچه  كه
  تقدير و رقم  خداي  ، كه هم  زرواني  مذهب  به  گرايش. كند مي  و خطا غرق  كذب
  نحو بارزي  به  دوباره  او در اواخر عهد ساسانيان  خير و شر بود و نيايش  ي زننده

و   مقاومت  و نيروي  ، همت انحطاط  دوران  بود در اين  شده  شايع  مردم  در بين
  رستم  معروف  ي نامه. بود  كرده  سلب  در عصر را از مردم  با فساد رايج  همبارز

  عصر را كه  اهل  ي روحيه  ضعف  اين  هست  در شاهنامه  كه  برادرش  زاد به فرخ
  نشان  نگريست مي  ايزدي  تقدير و مشيت  يك  عنوان  به  خويش  و انحطاط  سقوط  به

  احتمالي  و تالش  حركت  هر گونه  در مقابل  اي زدارندهبا  عامل  گرايش  اين. دهد مي
و پيدا  - داد  مي  نشان  و عمل  از تأثير سعي  را مانع  تقدير آسماني  در حقيقت  بود كه

  به  شدن جبر، تسليم  اعتماد به  چيز مثل  و فساد، هيچ  انحطاط  دوران  در يك  كه  است
  و نابودي  سقوط - سازد  نمي  تحمل  قابل  سانان  را براي  نهايي  و نابودي  سقوط
و   تاج  و از اتحاد نامقدس  ساسانيان  از اشعار سياسي  كه  و گزيرناپذيري  محتوم

  )٦.(بود  وجود آمده  به  گاه آتش
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  توضيحات و مآخذ
 

روزگاران، تاريخ ايران از آغاز تا سقوط « دکتر عبدالحسين زرين کوب  - ١
 ٣٠٠ – ٣٠١، صص  ١٣٧٨ناشر  سخن ،  –» سلطنت پهلوی 

ابوالمعالی نصرهللا منشی و با تصحيح و توضيح » کليله و دمنه « مترجم  - ٢
 ٥٥-٥٦،  صص ١٣٨٨،نشر ثالث ، مجتبى مينوى تهرانى

روزگاران، تاريخ ايران از آغاز تا سقوط « دکتر عبدالحسين زرين کوب  - ٣
 ٣٠٠، ص  ١٣٧٨» سلطنت پهلوی 

برگرفته از يکي قطره باران، جشن نامه استاد دکتر زرياب خوئي، به  - ٤
 .٧٣٧-٧٢١. صص. ١٣٧٠              ّ         کوشش احمد تفضل ي، تهران 

بخش  -از آغاز   تا اسالم(» تاريخ ايرانآذربايجان  در سير« رحيم رييس نيا -  ٥
 ٨٠٢، ص   ١٣٦٨تبريز ، –، انتشارات نيما )دوم 

روزگاران، تاريخ ايران از آغاز تا سقوط « دکتر عبدالحسين زرين کوب   - ٦
  ٢٧٩ – ٣٠١، صص » سلطنت پهلوی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٣٦                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  

  

  

  دومفصل   
  

  بررسی مسائل روز اقتصاد ايران
  

 فساد؛ هپديد مطالعه ای، در باب
  مبارزه راهکارهای و تبعات بروز، داليل

  
  خالصه مديريتی

  
دريک تعريف کلی، فسادعبارت است ازسوءاستفاده ازقدرت برای کسب منفعت 

فساد موضوعی نهادی ومربوط به اقتصاد سياسی است وگروههای . شخصی
 شناخت مشکل فساد نيازمند روی.سياسی فاسد درتداوم آن نقش کليدی دارند

وجهی است وحوزه های مختلفی از علوم سياسی تا اقتصاد را شامل  چند کردی
 .ميشود

ازجمله مهمترين داليل بروز فساد ورفتارهای رانتی را ميتوان در مواردی 
نظير اندازه بخش عمومی، کيفيت قوانين، فقدان رقابت اقتصادی، ساختار 

ارکتی وعدم غيردموکراتيک حکومت، ضعف حاکميت قانون، فقدان نهادهای مش
پاسخگويی،عدم وجود عزم جدی برای مقابله با فساد، داليل فرهنگی، جنسيت 

ميتوان گفت عمده داليل ايجاد فساد، مشکالت نهادی ياساختاری . خالصه نمود
 .هستند که توجه بيشتری را در راستای مبارزه با اين پديده ميطلبد

افزايش نابرابری، کاهش . اردای به همراه د پديده فساد، پيامدها و تبعات عديده
وری، کاهش سرمايه گذاری، کاهش کيفيت عمليات بخش عمومی، انحراف  بهره
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در عمليات بخش خصوصی و گسترش اقتصاد سايه يا فعاليتهای غير رسمی از 
 .جمله تبعات شيوع پديده فساد است

 یدر ادبيات موجود در خصوص مبارزه با فساد به ايجاد شفافيت به عنوان اصل
کنترل قدرت سياسی، استقالل نهاد قضايی، ايجاد . ترين راهکار اشاره شده است

نهادهای مستقل ضد فساد و بازبودن و پاسخگويی از ديگر راهکارهای ارائه 
تجارب موفق در زمينه مبارزه با پديده فساد نيز . شده در ادبيات موضوع است
ای مبارزه با فساد، تدوين اراده سياسی قوی بر. بحثهای نظری را تائيد ميکند

قوانين ضد فساد، پاسخگويی و شفافيت، استقالل قوه قضائيه و مواردی از اين 
دست، اقداماتی است که در عمل به کاهش ميزان وقوع فساد در کشورهای 

 .موفق منتج گرديده است
به گواهی تجربه کشورهای موفق در زمينه مبارزه با فساد و کشورهای با درجه 

به . ايين، راهکار اصلی مبارزه با اين پديده، مبتنی بر پيشگيری استفساد پ
عبارتی نياز است که کانونهای اصلی فساد ش ناسايی و با نهادسازيهای مناسب 

فساد زمانی کاهش مييابد که . و کارآمد تا حد امکان از وقوع آن جلوگيری شود
رفتارهای فسادآلود،  تا زمانيکه ارتکاب. هزينه فرصت ارتکاب آن افزايش يابد

 .هزينه اندکی داشته باشد، اميدی به کاهش آن در جامعه نيست
کشور در . بررسی وضعيت ايران در زمينه فساد بسيار تاسف برانگيز است

های سنجش فساد همواره در جايگاه بسيار نامناسبی قرار داشته و  شاخص
عمده مصاديق  .برخورد با اين مساله نيازمند عزمی جدی و فراقوهای است

رفتارهای مبتنی بر فساد در کشور را شايد بتوان در توزيع درآمدهای نفتی، 
سازی، قوانين و مقررات گمرکی، نحوه اجرای  توزيع منابع بانکی، خصوصی

توزيع درآمدهای نفتی توسط دولت بدون . قانون و مواردی از اين دست دانست
رتهای کافی بانک مرکزی بر وجود نظارتهای الزم قانونی و مدنی، عدم نظا

عملکرد بانکها، گسترش موسسات مالی غيرمجاز، الزام بانکها به اعطای 
تسهيالت با مبالغ هنگفت به افراد خاص، عدم رعايت قوانين بانکی و تغيير 
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های مردمی به سمت فعاليتهای سوداگرانه، شفاف نبودن واگذاريها  مسير سپرده
واگذاريها در قالب رد ديون و تسويه بدهيها، در فرآيند خصوصی سازی و انجام 

دستکاری نرخهای تعرفه در کاالهايی خاص و در جهت منافع گروهی مشخص 
 و مواردی از اين دست،

همگی از مصداقهای اصلی فساد درکشورهستند که درکنارعدم اجرای صحيح 
 ناپذيری را برای قانون و عدم پاسخگويی به مردم، همواره خسارتهای جبران

تا زمانيکه راهکارهای مقابله با فساد و به ويژه فساد . همراه داشتهاند جامعه به
سيستمی، شناسايی نشود و به صورت سيستمی با اين معضل مقابله نشود، 

   ١- ٢صص . نميتوان مبارزهای اصولی با آن داشت
  
  داليل بروز فساد ٢-
 

ت بلندمدت و يا در ريزيهای نادرس شرايط بروز فساد ممکن است در اثر برنامه
اما در حالت کلی، اين شرايط ريشه در . مدت و بر حسب تصادف به وجود کوتاه

در ادامه اهم داليل بروز فساد . محيط اقتصادی، سياسی و فرهنگی کشورها دارد
  .توضيح داده خواهد شد

 
  اندازه بخش عمومی -الف

 
به توليد ناخالص برخی براين تصورند که بين سطوح فساد و نسبت بودجه دولت 

اما . داخلی، رابطه مستقيم وجود دارد و با افزايش اين نسبت، فساد افزايش مييابد
شواهد [مطالعات مختلف برای کشورها نشان ميدهد که الزاما اينگونه نيست و

قانعکنندهای در خصوص اندازه مخارج دولت به عنوان دليلی برای فساد وجود 
 . ندارد

زی بخش عمومی ميتوان فساد راکنترل کرد،منعکس اين بحث که باکوچک سا



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٣٩                                                                ١٩        دق ، 

  

  

اما . کننده اعتقاد اقتصاددانان به بازار و بی اعتمادی آنها به سياستمداران است

 ١٩٩٤در سطح کالن، يافته های تجربی کمتر ميتوانند با قاطعيت اين مسئله را 

با صرفنظر کردن از اطالعات مربوط به کشورهای حوزه اسکانديناوی و ( 

(  ٨٣با بررسی (  ١٩٩٧ )(LaPalombaraالپالومبارا . تأييد کنند( تثناء کردن اس

اما در . آنها توانست نشان دهد که با کاهش اندازه دولت، سطح فساد کاهش مييابد

کشور به اين نتيجه رسيد که با ( GDP. )کاهش مييابد)  Elliott( مقابل اليوت

مشاهده (  ٢٠٠٣ د ناخالص داخلیافزايش سطح فساد، سهم بودجه دولت در تولي

نمودند که در کشورهای ثروتمند، با افزايش اندازه دولت، سطح فساد به صورت 

 ]همان. [معناداری کاهش مييابد Mehlkop and Graeffملکوپ و گرائف  ( 

 Redistributive activitiesشواهد بيانگر آن است که فعاليتهای بازتوزيعی   

(  ١٩٩٩الپورتا و. ينهها در مقابل فساد آسيبپذير استدولت بيشتر از ساير زم

همبستگی مثبتی را بين فساد و سهم پرداختهای انتقالی دولت و يارانهها در توليد 

در نهايت . مشاهده کردند  . La Porta et alهمکارانش  ( ناخالص داخلی 

 ميتوان گفت شکی نيست که بين فساد و مخارج نهايی دولت همبستگی بااليی

وجود دارد؛ اين همبستگی همانطور که توضيح داده شد تحت تأثير عوامل 

با توجه به اختالف نظرهای موجود در اين خصوص، نکتهای . زيادی قرار دارد

که بايد به آن توجه داشت، تمرکز بيشتر بر آن قسمت از هزينه های دولت است 

 ]همان. [که به طور بالقوه امکان ايجاد فساد را دارند

مجموع ميتوان اينگونه نتيجه گرفت که فعاليتهای بازتوزيعی دولت، بيشترين  در

بنابراين صرف باال بودن نسبت بودجه به . قابليت برای بروز فساد را دارند

توليد ناخالص داخلی معيار فاسد بودن دولتها نيست و نوع فعاليتهای دولت، بيش 

  .تاز اندازه بودجه دولت در بروز فساد اثرگذار اس
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  کيفيت قوانين - ب
 

بسياری از اقتصاددانان مقررات نامناسب را يکی از داليل اصلی بروز فساد 
، مداخله دولتها و توانايی آنها در برقراری  Myrdalاز نگاه ميردال . ميدانند

]  ٢٣.[ رويه های غيرضروری و موانع تصنعی به فساد بيشتر منتهی ميگردد
لت نيست که مشکل ساز است، بلکه مسئله اصلی، از اين منظر، اين اندازه دو

قوانين خوب ميتوانند به کنترل فساد . جزئيات برنامه ها و شيوه حکمرانی است
بنابراين ميتوان گفت که تشخيص قوانين بد و مداخله غير مستقيم . کمک کنند

 توسط دولت،
، کمک ميتواند به شناسايی مناطقی که وقوع فساد درآنجا بسيار محتملتر است

يک . اگر چه تشخيص وجه تمايز بين قوانين خوب و بد بسيار دشوار است. کند
معيار ميتواند اين باشد که قانون بد موجب ايجاد فرصتهای ارتکاب به فساد 

اما اين معيار نيز نميتواند چندان کمک کننده باشد، زيرا قوانينی که . ميشود
مربوط به حوزه سالمتی، امنيت و بسيار عادالنه به نظر ميرسند و نيز قوانين 

حتی قوانين مربوط به حفظ محيط زيست نيز گاهی ميتوانند باعث ايجاد 
اما برخی مطالعات وجود دارند که همبستگی . فرصتهای ارتکاب فساد باشند

با استفاده از (  ٢٠٠٢باالی فساد و برخی قوانين موردی را که عموما بد 
برای مثال . ی ميشوند، نشان دادهاندتلق( کشور  ٧١اطالعات مربوط به 

جهان نشان دادند که زمان، هزينههای  .Djankov et alديجانکوف و همکارانش  
رسمی و تعداد فرآيندهای اداری الزم برای شروع يک کسب و کار در يک 

کشور ارتباط محکمی با ( کشور آفريقايی نشان دادند  ٢٦در بررسی (  ٢٠٠٠
که   Lambsdorff and Corneliusورف و کورنليوسلمبد. سطح فساد آن دارد

اين مطالعه . فساد رابطهای مثبت با درجه ابهام و بيثمر بودن قوانين دولتی دارد
مرکز توجه را از بار کلی قوانين به کاربرد [ از آن جهت درخور توجه است که 
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تقدند فقدان رقابت اقتصادی برخی اقتصاددانان مع-پ ٢. [ آنها منتقل نموده است
از يک طرف، رقابت بين . فساد، انعکاس عدم وجود رقابت در اقتصاد است

توليدکنندگان سبب کاهش قيمت ميشود، در نتيجه موقعيتهای کمتری برای اخذ 
از سوی ديگر وقتی رقابت . رشوه توسط مأموران دولت وجود خواهد داشت

ن فراهم ميشود که محدود باشد، سود افزايش مييابد و موقعيتی برای سياستمدارا
دورنمای درآمدهای . بتوانند درازای سهمدادن به ديگران، منفعتی به دست آورند

فاسد، ممکن است اين انگيزه را در بين سياستمداران ايجاد کند که محدوديتهايی 
در بازار ايجاد کنند تا درآمدهای ناشی از دريافت رشوه و پرداخت های ويژه 

مطالعات متعددی رابطه معکوس بين . افزايش دهندرا ( اينگونه بحث (  ١٩٩٩
ميکند که فساد رابطه منفی  Hendersonهندرسون . رقابت و فساد را تائيد ميکند

هم  Goldsmithاين نتايج توسط گلدسميت . با شاخصهای آزادی اقتصادی دارد
اگرچه اين مسئله ميتواند صحيح باشد، اما ممکن . مورد تائيد قرار گرفته است

 .ت در برخی شرايط افزايش رقابت سبب افزايش فساد شوداس
برای مثال زمانيکه بنگاهها در زمينه کيفيت با هم رقابت ميکنند، ممکن است 
برخی بنگاهها از طريق پرداخت رشوه به بازرسان، تائيد آنها را در مورد 

به  کيفيت کاالی خود اخذ نموده و در واقع شهرتی را که در بلندمدت ميتوانستند
دليل کيفيت باالی محصوالت خود به دست آورند، با پرداخت رشوه به بازرسان 

در پايان بايد اضافه کرد که تمام جنبههای آزادی اقتصادی ]  ٢.[از دست بدهند
به کاهش فساد منتج نخواهد شد، زيرا برخی از قوانين و مقررات و دخالتهای 

انع شکلگيری فعاليتهای فسادآلود دولت، هزينه ارتکاب فساد را افزايش داده و م
  .ميشوند

 
 ساختار غير دموکراتيک حکومت- ت

برخی استدالل ميکنند که دموکراسی، فساد را از طريق افزايش رقابت برای 
رزآکرمن معتقد است که رقابت بر سر موقعيت . پستهای سياسی محدود ميسازد
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لکرد ضعيف را از های سياسی، جامعه را قادر می ازد که مقامات سياسی با عم
صحنه عمل خارج سازد و رهبرانی را که تنها به فکر درآمد شخصی خود 

بين فساد و دموکراسی يک رابطه ساده ]  ٢. [ هستند از موضع قدرت کنار بزند
با اين وجود حکومتهای دموکراتيک در بلندمدت نسبت به . حاکم نيست

دارند، در مقابل فساد کشورهايی که از نظر دموکراسی در سطح پايينی قرار 
دموکراسی در بلندمدت، اثرات بهتری برای مقابله با فساد . مقاومتر هستند
مطالعات مختلف در خصوص رابطه طول مدت دموکراسی با . آشکار ميسازد

فساد نشان ميدهد که هرچه دموکراسی در کشورها طوالنيتر و نهادينهتر باشد، 
کشور  ٦٤در بررسی خود بر روی  ( ٢٠٠٠ ] ٢١[. کنترل فساد موفقتر است

 Treismanتريسمن (به اين نتيجه دست پيدا کرد که فارغ از درجه فعلی برقراری
دموکراسی، برقرار بودن دموکراسی در کشور برای يک دوره طوالنی منجر 

نيز با ثابت نگه داشتن ساير (  ٢٠٠٠به عالوه آدسرا و . به کاهش فساد ميشود
همکارانش ( رهايی که افراد آنها مشارکت بيشتری در متغيرها، دريافتند کشو

Adsera et al .  از ]  ٢. [ نتخابات دارند، سطح فساد پايينتری را تجربه ميکنندا
آن جا که بسياری از کشورها در حال حاضر ساختار دموکراتيک دارند، يک 
مسئله مهم بررسی تفاوت بين کشورها در ساختار قانون اساسی و سيستمهای 

يکی از محدوديتهای مهمی که بر قوه مجريه اعمال می شود، . نتخاباتی استا
مجلس ممکن است به دنبال دستيابی به اهداف خود باشد، اما . قدرت مجلس است

حتی در اين حالت هم استقالل آن ميتواند سبب محدوديت رفتارهای منفعتطلبانه 
لمانی با درجات مطالعات نشان ميدهد که حکومتهای پار. قوه مجريه شود

پايينتری از فساد همراه هستند، در حالی که سيستمهايی که رئيس جمهور در آنها 
بنابراين در . بسيار قدرتمند است، درجات بيشتری از فساد را تجربه ميکنند

حالت کلی، رقابت سياسی ميتواند سبب کاهش منفعتطلبی شخصی شود، اما 
ز برگزاری انتخابات عمومی مورد نياز برای کاهش مؤثر فساد، فرآيندی فراتر ا

  ]همان. [است
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  ضعف حاکميت قانون - ث
 

فساد در جاييکه اجرای قانون برای همگان يکسان نيست و قوانين برای عدهای 
. خاص به عنوان ابزاری در جهت کسب منافع به شمار ميرود، شايعتر است

حقوق مصداق شکست قانون در کشورهای فاسد، پليس، سيستم قضايی و 
در کشورهايی که فساد . مالکيت مردم است که دائما به آن تعرض ميشود

مشخصه آن است، سيستم قضايی استقالل الزم را ندارد و تحت تاثير منافع 
  ]٢٣. [ طبقهای خاص قرار ميگيرد

فقدان نهادهای مشارکتی و عدم پاسخگويی نهادهای مشارکتی يا به وسيله  - ج 
د فرآيند انتخابات، قانون شهروندی، حقوق شهروندان، دولت ايجاد ميشوند، مانن

سيستم حسابرسی، سيستم قضايی و غيره، و يا خارج از ساختار رسمی دولت بنا 
در . نهاده ميشوند، مانند رسانه های نوظهور و گروههای سازمانيافته مدنی

کشورهايی با درجه فساد باال، نهادهای مشارکتی ضعيف بوده و يا اصال وجود 
در شرايطی که مقامات نيازی به پاسخگويی به مردم و قانون احساس . دارندن

مقابله با فساد مستلزم  حسابدهی . نکنند، رفتارهای مبتنی بر فساد افزايش مييابد
و پاسخگويی مسئوالن و دولتمردان بوده که الزمه آن نيز حضور نهادهای قوی 

  ] ٢٣.[ و فعال در اين زمينه است
 
  عدم وجود عزم جدی برای مقابله با فساد ناتوانی يا- چ
 

زمانيکه رهبران و سياستمداران کشورها نخواهند يا قادر نباشند که به مبارزه با 
 .فساد بپردازند، احتمال شيوع فساد باال ميرود

در کشورهايی که فساد در بخش عمومی شايع است، ادعا در مورد مبارزه با آن 
تبليغاتی و شعاری مبارزه با فساد [ ی جنبه های قابل قبول نيست و در چنين حالت

  ] ٢٣ [.بيش از جنبه عملی آن نمود پيدا ميکند
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  فرهنگ - ح
 

برخالف اقتصاددانان، جامعه شناسان در توضيح چرايی پديده فساد، اغلب به 
در اين ميان اعتماد عمومی و مذهب، نقشی . عوامل فرهنگی اشاره ميکنند

ا سطوح باالی اعتماد عمومی و نسبت بيشتر افراد کشورهايی ب. حياتی دارند
، در مطالعه ( ١٩٩٧) الپورتا و همکارانش. مذهبی،کمتر از فساد آسيب ميبينند

( نيز رابطه منفی فساد و (  ٢٠٠٤کشور، به اثرگذاری نقش  ٣٣ای بر روی 
) و همکاران Adseraآدسرا . اعتماد در جامعه برای مبارزه با فساد تاکيد ميکنند

در مجموع . اعتماد را مورد تائيد قرار دادهاند Uslaner   ُ     و ا سالنر (  ٢٠٠٠
ميتوان گفت با وجود اينکه فساد دارای ويژگيهای فرهنگی است، اما نميتوان 

سازمان بينالمللی شفافيت نشان . نتيجه گرفت که فرهنگها فساد را تعيين ميکنند
ستند، دارای درجات داده است که کشورهايی که از نظر فرهنگی مشابه ه

با اين حال ميتوان گفت کشورهايی با سطوح پايين . متفاوتی از فساد ميباشند
. اعتماد عمومی و سرمايه اجتماعی اندک، بيش از سايرين از فساد آسيب ميبينند

نکتهای که بايد به آن توجه داشت اين است که راهبردهای اصالحی بايد پيش 
  ] ٢ . [ار دهندهای فرهنگی را مدنظر قر زمينه

 
 جنسيت - خ
  

مطالعات نشان دادهاند که شبکه هايی که در آنها جنسيت غالب مذکر است، فساد 
و دالر و همکاران  (  ٢٠٠١( در (  ٢٠٠١در کشورهايی که در. خيزتر هستند

Dollar et al ) .حقوق زنان در آنها بهبود يافته، سطح فساد پايين تر است .
کشور نشان  ٦٦تحقيقات خود بر روی   et alSwamyسوامی و همکاران 

دادهاند که درصد مشارکت زنان در نيروی کار و در فعاليتهای پارلمانی اثر 
بنابراين هنگامی که در بحثهای پارلمانی هر دو جنس . منفی بر سطح فساد دارد
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شرکت داشته باشند و تصميمات اداری فرای مرزبنديهای جنسيتی به گفتگو 
ميتوان [ در نتيجه. فافيت افزايش يافته و فساد کاهش پيدا ميکندگذاشته شود، ش

   ٢. [ گفت که ترکيب جنسيتی مناسبتر، ميتواند باعث کاهش فساد شود
  
  جغرافيا و تاريخ-د
 

در کنار پيش زمينههای فرهنگی برخی متغيرهای تاريخی و جغرافيايی نيز می 
، سطوح باالی فساد در گستردگی منابع طبيعی. توانند به فساد دامن بزنند

کشورهای همسايه و فاصله زياد با مراکز مهم تجاری دنيا، که از ويژگی های  
   ] ٢. [ تغييرناپذير کشورها هستند، به طور قابل توجهی فساد را افزايش ميدهد

    
  اهم تبعات بروز فساد ٢- ٣-
 

دارد همانطور که در قسمت قبل ذکر شد، داليل بسياری برای بروز فساد وجود 
در ادامه به . که برخی از آنها را ميتوان به عنوان تبعات فساد هم برشمرد

  .بررسی برخی از اين پيامدها پرداخته خواهد شد
  
  
  

 افزايش نابرابری -الف
مطالعات انجام شده در اين حوزه، عمدتا به بررسی اثر فساد در بروز نابرابری 

گونه گفت که فساد ممکن است به  اما ميتوان از زاويهای ديگر اين. پرداختهاند
عنوان نتيجه نابرابری بروز نمايد که در اين صورت ميتوان با محدود نمودن 

در مطالعهای (  ٢٠٠٢) گوپتا و همکارانش . نابرابری به کاهش فساد کمک کرد
کشور به بررسی اثر فساد بر نابرابری درآمدی که با ضريب جينی  ٣٧بر روی 
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اخته و دريافتند که رابطهای معنادار بين فساد و اندازهگيری ميشود پرد
همچنين شواهدی وجود دارد مبنی بر اين که فساد، . نابرابری وجود دارد

نابرابری را در آموزش و توزيع زمين نيز افزايش ميدهد و از آن جا که هر 
دوی اين متغيرها در ايجاد نابرابری درآمدی نقش دارند، لذا اثر کلی فساد بر 

در مورد رابطه معکوس (  ٢٠٠٥] ٢. [ خواهد بود[ بری درآمدی بيشتر نابرا
يو و  )بين نابرابری و فساد تحقيق نموده و اين گونه استدالل کردهاند که مردم 

فقير قادر به کنترل و نظارت ثروتمندان نبوده و  You and Khagramکاگرام 
از موقعيت خود در همين مسئله باعث افزايش احتمال سوء استفاده ثروتمندان 

در نتيجه نابرابری سبب افزايش فساد خواهد . پی کسب منفعت شخصی ميشود
بنابراين با توجه به دوطرفه بودن رابطه فساد و نابرابری، اقتصاددانان . شد

 .معتقدند که امکان دارد ملتها در تسلسل باطل نابرابری و فساد وارد شوند
. های اجتماعی مقابله با فساد استيک بخش از اين تسلسل مربوط به هنجار

وجود نابرابری در يک جامعه، باعث ميشود که افراد آن جامعه فرار مالياتی و 
  ]همان.[قبول رشوه را به عنوان رفتارهايی قابل توجيه بپذيرند

 
  کاهش بهره وری - ب
 

زمانيکه . يکی از بارزترين پيامدهای فساد، تاثير آن بر روی بهرهوری است
فسادآلود و رانتجويانه مالک تصميمگيری سرمايهگذاران و  رفتارهای

بهرهمندی از عايديها باشد، بهبود بهرهوری برای دستيابی به سود بيشتر، هدف 
فساد با افزايش موانع توليد و هزينههای مبادله بر بهرهوری . غايی نخواهد بود

خلی و نرخ کل اثرگذار است و در نتيجه ميتواند باعث کاهش توليد ناخالص دا
 .رشد اقتصادی شود

از نگاه لمدورف در شرايطی که فساد گسترده در کشوری رواج داشته باشد، 
يکی از راههای . سرمايهگذاری از بهرهوری کمتری برخوردار است
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تاثيرگذاری فساد بر بهرهوری از ديدگاه وی، کاهش کيفيت سرمايهگذاری در 
گری که فساد ميتواند بهرهوری از کانالهای دي] ٣. [ شرايط فسادآلود است

و شولز  Anokhinآنوخين . بنگاهها را متاثر سازد، اثرگذاری بر نوآوری است
Shulze  کشور، مشاهده کردند که کشورهايی که  ٦٤با بررسی  ٢٠٠٩در سال

بنگاههايی که . در کنترل فساد موفقترند، از سطوح باالتر نوآوری برخوردارند
تند، قابليت افزايش بهرهوری و افزايش سودآوری را قادر به نوآوری بيشتر هس

 ]  ٦ [.بيشتر دارند  نيز 
مطالعات متعدد ديگری برای تبيين اثر منفی فساد بر بهرهوری شکل گرفته که 

تحقيقاتی که اخيرا . رابطه بين فساد و درآمد سرانه را مورد توجه قرار دادهاند
اخلی انجام شده، نشان داده است که در زمينه تاثير فساد بر رشد توليد ناخالص د

فساد از نرخ ( کشور به شواهدی دست پيدا نمودند که  ٩٧در بررسی (  ٢٠٠١
نشان ميدهد  Tanzi and Davoodiطنزی و داوودی  . رشد اقتصادی ميکاهد

در همين رابطه، به جای استفاده از . فساد سبب کاهش نرخ رشد اقتصادی ميشود
نه، می توان نسبت توليد ناخالص داخلی به انباشت توليد ناخالص داخلی سرا

بررسی  را به عنوان شاخصی برای بهرهوری در نظر گرفت که در ٤سرمايه 
  ]٢ [. کشور جهان، رابطه منفی و معنادار فساد با اين متغير تاييد شده است ٦٩

 
 کاهش سرمايه گذاری- پ
  

، سرمايهگذاری را با فساد با اثرگذاری بر محيط کسبوکار و نامساعد ساختن آن
فسادآلود، حمايت ضعيف از حقوق  در محيط. موانع زيادی روبهرو ميسازد

مالکيت، عدم شفافيت ها، قوانين نامناسب و بروکراسی پيچيده باعث افزايش 
نااطمينانی ها و در نتيجه افزايش هزينه های مبادله ميشود و انگيزه سرمايه 

 .اهش  ميدهدگذاران را برای سرمايه ذاری مولد ک
کشور مورد مطالعه رابطه فساد و  ٦٧برای  ١٩٩٥در سال  Mauroمائورو 
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نتيجه تحقيقات وی حاکی از آن است که فساد بر . سرمايهگذاری را بررسی کرد
نتايج مشابهی . نسبت سرمايهگذاری به توليد ناخالص داخلی اثر منفی دارد

 برونتی. ست آمده استبه د ١٩٩٥در سال  Keeferو کيفر  Knackتوسط ناک 
Brunetti  و ودرWeder  کشور با استفاده از  ٤١برای  ١٩٩٧هم در سال

  ] Capital Stock. بانک جهانی، ادعای مائورو را تائيد نمودند[ شاخص فساد 
  
  
 
  کاهش کيفيت عمليات بخش عمومی - ت
 

. فساد کارمندان دولتی موجب تخصيص نامناسب منابع عمومی خواهد شد
ن دولت، بدون توجه به کارايی و ظرفيتهايشان، اغلب بر اساس کارمندا

زمانی که فساد در سيستمهای دولتی رخنه . قوموخويش پرستی منصوب ميشوند
اين . ميکند، کارمندان با ايجاد موانع ساختگی سعی در دريافت منافع مادی دارند

فساد بر . موانع ساختگی سبب کاهش بهرهوری و کيفيت خدمات ميشود
در شرايط فسادآلود برخی از کاالها . خصيص بودجه دولتی نيز تاثيرگذار استت

و پروژهها به برخی ديگر ترجيح داده ميشوند، زيرا فرصتهای بهتری را برای 
 .کسب درآمدهای نامشروع ايجاد ميکنند

بنابراين قسمتی از بودجه دولتی به سمتی خواهد رفت که تقاضای عمومی برای 
معتقد است که فساد ممکن است (  ١٩٩٧و صرفا منافع گروهی آن وجود ندارد 

 Mauro(مائورو .خاص راتامين مينمايد.(سبب افزايش سرمايهگذاری دولتی شود

(  

( شواهد معنيداری يافتند که نشان ميداد سرمايهگذاريهای بيش از (  ٢٠٠٢
حد در  erEsty and Port و استی و پارتر(  ١٩٩٧) طنزی و داوودی 

از طرف ديگر مطالعات نشان . تهای دولتی در نتيجه فساد انجام ميشودزيرساخ
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. دادهاند که فساد موجب کاهش هزينه های دولت در بخشهای آموزشی ميشود
 ٢٠٠١چرا که مخارج ديگری وجود دارند که فرصت رشوه گيری بيشتری را 

 برای کارمندان دولت( کشور جهان طی  ١٢٠با بررسی اطالعات مربوط به ( 
به اين  ١٩٩٨تا  ١٩٨٥سالهای . Gupta et alگوپتا و همکارانش . ايجاد ميکنند

نتيجه دست يافتند که فساد به صورت معناداری با هزينههای نظامی باالتر در 
به . فساد از منظری ديگر بر کيفيت بخش عمومی تأثيرگذار است. ارتباط است

درست، فساد سبب موازات تصميمگيريهای منحرف و انتخاب پروژههای نا
کاهش تالش کارمندان و کاهش کيفيت سرمايهگذاريهای دولتی شده و از اين 

تالش کارگران به دليل وجود انگيزه . طريق بهرهوری دولتی را کاهش ميدهد
های نامشروع ناشی از تمايل به دريافت رشوه از بخش خصوصی و نيز کيفيت 

فرآيند قراردادها و انتخاب  سرمايهگذاری به دليل وجود فساد و دستکاری در
  ] ٢ [.أثير قرار ميگيرند پروژه، تحتت

 
  انحراف در عمليات بخش خصوصی - ث
 

در مورد اثر فساد بر بخش خصوصی همواره اين چالش مطرح است که آيا 
 فساد با رهانيدن اين بخش از درگيری در

يا اين  تأخيرات ناشی از بوروکراسی اداری مانند يک روان کننده عمل کرده و
که به دليل کاهش امنيت حقوق مالکيت و سوءتخصيص منابع، به عنوان يک 
مانع محسوب ميشود؟ بررسی اثر فساد بر مبادالت انجام شده بين بنگاههای 

در ] ٢. [ خصوصی و نهادهای دولتی، نظريه اثر روانسازی فساد را رد ميکند
دها و تعرض به جوامع فاسد، بوروکراسی پيچيده، ضعف در اجرای قراردا

حقوق مالکيت، هزينههايی را به بخش خصوصی تحميل ميکند که بر کيفيت 
عملکرد  بخش خصوصی، بهرهوری و انگيزه برای مشارکت در فعاليتهای 

  ] ٧ [. اقتصادی اثرگذار است
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 گسترش اقتصاد سايه - ج
  

فساد با گسترش فعاليتهای غير رسمی در اقتصاد، فعاليت بخش خصوصی را 
بازرسان مالياتی فاسد . تل کرده و اثربخشی فعاليت دولت را نيز کاهش ميدهدمخ

ميتوانند به افراد و شرکتها در فرار مالياتی کمک کرده و عدم گزارش دهی و 
همچنين ممکن است در ازای دريافت . معامالت غيرقانونی را ناديده بگيرند

فساد سبب افزايش  بدين ترتيب. رشوه از اجرای کامل قانون خودداری کنند
اين ارتباط ميتواند دوطرفه باشد، به اين . فعاليتهای غيررسمی در اقتصاد ميشود

معنی که امکان بروز فساد در کشورهايی که بخش غير رسمی اقتصاد در آنها 
به عالوه شواهدی وجود دارد مبنی بر اينکه با . بزرگتر است، بيشتر است

ی در توليد ناخالص داخلی بيشتر از ساير افزايش فساد، سهم درآمدهای ماليات
همچنين در اثر فساد درآمدهای ناشی از مالياتهای . درآمدهای دولت کاهش مييابد

از آنجا . مستقيم بيشتر از درآمدهای ناشی از مالياتهای غيرمستقيم کاهش مييابد
که تورم يکی از عوامل گسترش بخش غير رسمی است، بين فساد وتورم نيز 

تورم سبب کاهش قدرت خريد کارمندان شده و انگيزه . ثبتی وجود داردرابطه م
  )١( .ميدهد افزايشدريافت وجوه غيرمشروع را 

 
 وضعيت فساد در ايران

  
شيوع پديده فساد به عنوان يکی از معضالت اصلی درکشوربه مانعی اساسی 

ر به درحال حاضر فساد در کشو. برای فعاليتهای اقتصادی مولد تبديل شده است
مرحله فساد سيستمی رسيده که پيامدهای منفی سنگينی را به توليد و فعاالن اين 

از اينرو يکی از بزرگترين موانعی که دولتمردان . بخش تحميل نموده است
کشور بايد درصدد شناسايی و رفع آن درجهت بهبود محيط کسب وکار باشند، 
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ی که در آن مبارزه هر سياست اقتصاد. فساد گسترده در سطوح مختلف است
 .بافساد ديده نشود، محکوم به شکست خواهد بود

، رتبه  ٢٠١٥در آخرين رتبه بندی کشورها در شاخص ادراک فساد در سال 
و هم رديف با کشورهايی چون اوکراين،  ١٣٠کشور جهان،  ١٦٨ايران در بين 

کشورهايی  ايران در مقايسه با. پاراگوئه، نپال، نيکاراگوئه و کامرون بوده است
، در جايگاه پايينتری قرار  ٨٨و مصر با رتبه  ١١٧پاکستان با رتبه [ نظير 

 . دارد
بررسی شاخص حکمرانی بانک جهانی نيز گويای وضعيت نامساعد کشور در 

 نمره ٢٠١٤در سال . اين شاخص است
و ( شهروندان)ايران در هريک از زيرشاخصهای حق اظهار نظر 

ياسی و فقدان خشونت، اثرگذاری دولت، کيفيت ، ثبات س(دولت)پاسخگويی
( بدترين وضعيت) - ٢٫٥مقررات، حاکميت قانون و کنترل فساد، که در محدوده 

 ٠٫٩١-)،( ٠٫٤١- )،(  ١٫٤٦-)، ( ١٫٠٣-) ،(برآورد ( -  ٠٫٥٧بهترين ) ٢٫٥تا 
. شده است ١٫٥٧) ارزشگذاری ميشوند، به ترتيب معادل ( وضعيت -)،( 

تا کنون، (  ١٩٩٦سال )صهای فوق از اولين سال محاسبه مروری بر زيرشاخ
همواره نشان از وضعيت نامناسب کشور در طول اين سالها دارد که متعاقبا 

 .اثرات خود را بر محيط اقتصادی و فعاليت بخش خصوصی نيز ميگذارد 
بررسی وضعيت ايران در شاخص حقوق مالکيت بينالمللی نيز حاکی از اوضاع 

 ٢٠١٥طبق رتبه بندی شاخص حقوق مالکيت در سال . رمان استنامناسب کشو
کشور خاورميانه  ٢٠، در بين (بهترين وضعيت) ١٠از  ٤، ايران با کسب نمره 

در . را دارد ١٠٨کشور جهان، رتبه  ١٢٩و در بين  ١٧و آفريقای شمالی، رتبه 
مورد زير شاخص محيط سياسی و قانونی که مولفه کنترل فساد در آن جای 

را کسب کرده  ٩٨کشور، رتبه  ١٢٩، در بين  ٣٫٦ميگيرد، ايران با کسب نمره 
ام و در سطح  ١٥، در منطقه ٤در مولفه استقالل قوه قضائيه با نمره . است

 - نيز از فساد به  ٢٠١٥در مولفه حاکميت قانون نيز . ام را دارد ٧١جهانی رتبه 
در گزارش ]  ٣٣.[ م استا ١١٥ام و در جهان  ١٨، در منطقه ٣با کسب نمره 
].  ١٨[عنوان هفتمين مانع کسب وکارهای کشور ياد شده است ١٦رقابت پذيری 

رتبه ايران در برخی فاکتورهای مربوط به رکن نهادها در ) ١( در جدول 
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 .شاخص رقابتپذيری آورده شده است
 ١٦وضعيت ايران در رکن نهادهای شاخص رقابت پذيری : ١جدول  - ٢٠١٥

  )وضعيت ٧تا  ١از : دامنه نمره( بهترين ٧ ولفه های رکن نهادهابرخی از م
 

 ٣٫٩حقوق مالکيت  ٩١کشور ١٤٠رتبه در بين 
 ٣٫٢اعتماد عمومی به سياستمداران  ٧٣

 ٢٫٩حمايت از حقوق مالکيت معنوی  ١٣٠
 ٣٫٢انحراف در منابع عمومی دولت  ٧٣
 ٢٫٩هدررفتن منابع توسط دولت  ٨٤
 ٣٫٦و رشوه  پرداختهای غيرمتعارف ٩٣
 ٣٫٦استقالل قوه قضائيه  ٨٠
 ٣٫٣نقش روابط در تصميمگيريهای مقامات دولتی  ٥٣
 ٣٫٥کارايی ساختار حقوقی در حل و فصل دعاوی  ٨١

  ) گزارش رقابت پذيری مجمع جهانی اقتصاد: منبع - ٢٠١٥(
  

همه شاخصهای بررسی شده نشان از شرايط خاص کشور به لحاظ گستردگی 
آنچه از بررسی وضعيت کشور در اين شاخصها مشخص است، آن . فساد دارد

است که فساد در ايران، بيش از هر چيز، عارضه ای ناشی از ضعف حاکميت 
و نهادهای ناکارآمداست که رويه های فسادآلود را به رويه هايی غالب در کشور 

عمده مصاديق رفتارهای مبتنی بر فساد در کشور را شايد . تبديل کرده است
بتوان در توزيع درآمدهای نفتی، توزيع منابع بانکی، خصوصی سازی، قوانين 

 .و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از اين دست دانست
ميليارد دالر درآمد نفتی به کشور  ٦٣٠، بيش از  ١٣٩١تا  ١٣٨٤طی سالهای 

ميان خوديها وارد شد که متاسفانه در اغلب موارد به توزيع مبالغ هنگفت رانت 
و خروج بيسابقه ارز منجر شد و پيامدهای اقتصادی ناگواری را برای کشور به 

توزيع درآمدهای نفتی توسط دولت، بدون وجود نظارتهای الزم . همراه داشت
 .قانونی و مدنی، همواره زمينه های بروز فساد را در کشور ايجاد کرده است

زه تخصيص اعتبارات دارد، طی سيستم بانکی نيز به واسطه نقشی که در حو
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عدم نظارتهای . سالهای اخير در موارد متعددی زمينه ساز بروز فساد بوده است
کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، گسترش موسسات مالی غيرمجاز، الزام 
بانکها به اعطای تسهيالت با مبالغ هنگفت به افراد خاص، عدم رعايت قوانين 

ردههای مردمی به سمت فعاليتهای سوداگرانه، از جمله بانکی و تغيير مسير سپ
 .داليل اين ادعا است

نگاهی به عملکرد خصوصی سازی نيز حاکی از آن است که در موادی، اجرای 
اين سياست به محلی برای توزيع رانت و امتياز برای گروهی خاص در کشور 

آلود، اقدام به به لحاظ تئوری گفته ميشود که در محيطهای فساد. بدل شده است
خصوصی سازی منجر به جابهجايی و دستبهدست شدن اموال دولت بين خوديها 
و تبديل انحصارات دولتی به خصوصی ميشود که در ايران به وضوح شاهد آن 

شفاف نبودن واگذاريها، اولويتدهی به هدف کسب درآمد در فرآيند . هستيم
و تسويه بدهيها، اين  خصوصی سازی و انجام واگذاريها در قالب رد ديون

سياست را از مسير اصلی خود منحرف و گرفتار رويههای فسادآلود ساخته 
 .است

از ديگر کانونهای فساد ميتوان به قوانين و مقررات گمرکی و نرخهای تعرفه در 
طی سالهای اخير دستکاری نرخهای تعرفه در کاالهايی . کشور اشاره کرد

بدون توجه به مالحظات توسعه ای،  خاص و در جهت منافع گروهی مشخص،
 .به وضوح فرصت سودجويی را برای عدهای فراهم کرده است

موارد اشاره شده، برخی از کانالهای اصلی برای بروز فساد در کشور هستند 
که در کنار اختيارات باالی مقامات دولتی، عدم اجرای صحيح قانون و عدم نياز 

های جبران ناپذيری را برای جامعه به به پاسخگويی به مردم، همواره خسارت
 .همراه داشته ند

تا زمانيکه راهکارهای مقابله با فساد و به ويژه فساد سيستمی، شناسايی نشود، 
از اينرو بررسی . نميتوان با اين معضل فراگير در جامعه مقابلهای اصولی کرد

ت هايی تجربه کشورهای موفق و ناموفق، به ويژه کشورهايی که تا حدی مشابه
به بيان ديگر مقايسه . با ايران دارند، ميتواند در مسير مبارزه با فساد مفيد باشد

ترتيبات نهادی ضد فساد در بين کشورها ميتواند نقاط ضعف و قوت نهادهای 
  )١( )٢(.داخلی را بيش از پيش نمايان سازد
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ای برای اجرا  اليحه ارتقاء سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد، اليحه:کرد
 نشدن و عدم مبارزه با فساد است

٢٠٢٠/٠٧/٢٨ 
 

کنم صرف نگارش قانون  من خيلی اجمالی دوباره عرض می: دکتر مومنی گفت
ی مسائل مربوط به  ولو قانون با کيفيت در غياب يک برنامه که به جامعيت همه

در اين سه ساله مکرر هشدار . برد د در ايران ديده باشد کار به جايی نمیفسا
در . شود دهيم ايران از منظر اقتصاد سياسی وارد دوران خيلی پيچيده می می

ی اخير ايران سهم  برای اولين بار در تاريخ اقتصادی صد ساله ١٣٩٧سال 
رانت نفتی  های مشکوک و نادرست اقتصادی از رانت ايجاد شده از سياست

ی فساد چقدر  ی مسئله ببينيد شدت آسيب پذيری ما درباره. بيشتر شده است
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در سال . بايد مسئله با همان پيچيدگی که دارد ديده شود. کند گسترش پيدا می
ای که در پنجاه سال اخير سابقه  ی عطف جديد شديم و پديده وارد نقطه ١٣٩٨

ين سال برای اولين بار ميزان نداشته اتفاق افتاده و آن هم اينکه در ا
های انجام شده توسط حکومت و بخش خصوصی قادر به جبران  گذاری سرمايه

 .ايم ما در سراشيبی خيلی نگران کننده و شديد افتاده. استهالکات نيست
ی فساد برخورد اصولی و بايسته  ی اينها بدين معنا است که اگر با مسئله همه

هم  ١٣٩٩سال . ای از کشور باز شود ه باشيم گرهتوانيم انتظار داشت نشود نمی
های  ها به صورت ترکيبی از کانال سياست ترين رانت سابقه سالی هست که بی

در  ٩٧نادرست اقتصادی پديدار شده و برآورد اول من اين است که رکورد سال 
. شکسته خواهد شد بخاطر خطاهای سياستی پرشماری که وجود دارد ٩٩سال 

ها را به  ناست که همه به هم مربوط هستند و هيچکدام از گرفتاریاين بدين مع
توانيم حل و  ای و مستقل از کل نظم اقتصادی و اجتماعی نمی صورت جزيره

 .فصل کنيم و بنابراين به يک برنامه نياز داريم
  
و مشروعيت بخشی به آن  تفکرغارتگری در زرادخانه خشن فقه موجود: دوم  

ميزان و شدت . ارت بسی وحشتناک و ويران کننده استبا انواع و اقسام غ
ويرانگری در رژيم واليی حاکم بر ايران امروز را نه تنها بايد در بی معنی 
سازی روزانه آرمانهای انقالب ملت ايران يعنی استقالل و آزادی و عدالت و 
معنويت دانست، بلکه وقتی در عمق می نگريم متوجه می شويم که بيشتر به 

در شرايط ) forceful appropriation(گيری  غنيمت- و-ت غارتگریوضعي
بر روند تخصيص منابع سياسی و مالی و اقتصادی و فرهنگی . ماند جنگی می

کشور به دستگاه روحانيت و وابستگان و مريدان آنها وقتی بر مبنای زور و 
اشکال  انواع و. توان به سادگی نام غارت نهاد شود، می سلطه و غلبه انجام می

تحصيل قدرت با توسل به تقلب و خشونت و مصادره ها که از بعد از انقالب به 
دستور مستقيم اقای خمينی راه اندازی شد و سپس جريان سپردن ملياردها دالر 
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ثروت ملت ايران به موسسات و بنيادهای زير نظر مقام واليت فقيه مانند بنياد 
اقتصادی وابسته به سپاه، مانند بنياد مستضعفان تا ستاد اجرايی تا سازمانهای 

االنبياء همگی نشانه های واضحی بر رسوخ  تعاون سپاه و بعدها قرارگاه خاتم
اين پديده در سرتاپای نظام فقيهانه حاکم هست؛ گويی که اينها خود را جزو 

واژه . مهاجمان به ايران و ايرانی تلقی کرده و ايران را هم سرزمين فتح شده
ان عربی از مصدر اغاره است که به معنای حمله و تهاجم سريع غارت در زب

. به صورت شبيخون از جهات مختلف به جايی است؛ أغار علی قوم من کل جهة
)١( 
غنيمت گيری نيز محصول و بل پاداش پيروزی در حمله است که در ادبيات  

. فقه شيعی و سنی به صورت تفصيلی قواعد و احکام خاص آن آمده است
ک بين اکثر اين آرای فقهی اين است که اموال منقول و غيرمنقول مشتر

سرزمينی هايی که فتح می شوند وقتی به دست مجاهدان می رسد با اذن ولی 
و جالب اين است که بنابر قول جمعی از فقها، . امر بايد بين خودی ها تقسيم شود

ِ      سرزمينهايی که بدست سپاهيان مسلمان افتاده است، از آن  همه  مسلمانان تا روز                                                   
  )٢. (قيامت است

اقتصادی و فساد دامنگير در کشور می  -همينکه وقتی به اوضاع وخيم مالی
موضوع پولشويی ها از . شويم نگريم، بيشتر متوجه ابعاد پديده غارتگری می

طريق بانک های اسالمی و انواع تراکنشهای مالی فاسد از طريق قرض الحسنه 
ی که به تدريج بر اثر سرقت سپرده های مردم ها در نظام جمهوری اسالم

. همگی به بانک تبديل شده اند، از نشانه های بارز تداوم همين تفکر غارتی است
در واقع روحانيت حاکم، کشور ايران را به مثابه ماده ای خام برای استفاده 

شيعی پنداشته و با بکارگيری همه آنچه در زرادخانه  - صوری ايدئولوژيکی
هی خويش دارد، از انواع جرم سازيها و جزاها گرفته تا ابزار تکفيری خشن فق

و تضليلی کالسيک، کوشيده است منابع موجود در سرزمين ايران را تا سرحد 
به عبارت ديگر، دستگاه روحانيت . امکان به تصاحب گروه خودی در آورد
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گی های الزم قدرتش را نه بخاطر توانايی در توليد ثروت و منابع و ايجاد هماهن
در حکمرانی سالم دارد، بلکه آن را از جهت سلبی، يعنی قدرت ويرانگری و 
غارتگری بدست آورده و در طول چهار دهه  تنها با افزايش ضريب ويرانگری 

  .   خود اين قدرت را توانسته است در سطح تثبيت کند
ی تاريخی نظام تفاوت بنيادين رژيم واليت مطلقه فقيه حاکم بر ايران با نمونه ها

های استبدادی در دنيا، از جمله نظام استبدادی فاشيستی يا انحصارگر يا تماميت 
خواه شايد در همين نقطه است که از نظر فقهای حاکم، ايران زمين، هم 
سرزمين و هم مردمانش، با همه دارايی ها و موهبات طبيعی و بشری اش، مال 

بر اساس احکام فقهی خودشان بايد در مشاع تحت قيموميت آنان است و آنها هم 
کنند  دليلی که برای اين درک فقهی هم ارائه می. تقسيم اعيان و منافع عمل کنند

     ً                                                       معموال  اينگونه است که گويی ايران زمين را در طی يک جنگ و غزوه 
تاريخی بدست آورده اند و بنابراين حق خود می دانند در آن هر طور خواستند 

برای فهم حکمرانی فقها ناچاريم به ريشه های فکری آنها  بنظرم. تصرف کنند
در ادامه اين بحث . بخصوص مفهوم غنيمت گيری بعد از غلبه و جنگ برگرديم

در ادامه نيز برخی مراحل . تالش خواهم کرد همين ويژگی را توضيح دهم
عينی مربوط به تکوين و توسعه اين پديده را با ذکر منابع دست اول خواهم 

  . آورد
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از و خيانت ) مصادر انقالبی   حبنام با اصطال(روند فساد، جنايت، غارت **
برپشت بام مدرسه رفاه، محل ١٣۵٧همان روزهای نخستين پيروزی انقالب 

 .هللا خمينی، رهبر جمهوری اسالمی آغاز شد  استقرار آيت
همن در ب ٢٢ـعبدالکريم الهيجی، حقوقدان که از روزهای نخستين پس از 

های انقالبی  گويد که تمام گروه ها بود در مصاحبه با راديو فردا می جريان اعدام
فقط هم . های انقالبی اسمش را گذاشته بودند اعدام«: در اين روند سهيم بودند

های انقالبی، چه چپ و چه مجاهدين تأييد  جمهوری اسالمی نبود تمام گروه
ورای انقالب اين بود که اگر دست به در ذهنيت برخی از اعضای ش. کردند می

کار نشوند و نخواهند جو ترس و وحشت در جامعه ايجاد کنند ممکن است با 
وجود پيروزی انقالب و در هم شکستن متأسفانه ماشين دفاعی وانتظامی ايران 

ای از افسران و فرماندهان رژيم گذشته هوس کودتا به  آن زمان، يک عده
  »  .سرشان بيفتد

هللا خمينی مأمور صدور احکام اعدام در  لخالی که از سوی آيتصادق خ
 .بود  ۵٧روزهای اول پس از پيروزی انقالب 

بهمن تنها سه روز بعد از پيروزی انقالب، چهار افسر عالی رتبه  ٢۵شب  نيمه
حکومت پهلوی که همان روز در دبيرستان علوی محاکمه شده بودند با حکم 

هللا خمينی بر پشت بام مدرسه رفاه و با عنوان مفسد  صادق خلخالی و تأييد روح
يکی از چهار نفری بود که  ١٣۵٧آقای الهيجی در سال . فی االرض اعدام شدند

 :گويد او می. نويس قانون اساسی شده بود مأمور نوشتن پيش
ای برای نوشتن طرح قانون اساسی در اختيار ما قرار  آقای ناصر ميناچی خانه»

دای روزی که چهار تن اول را اعدام کردند با يک حالت شگفتی و داده بود و فر
ما اشتياق داشتيم که اين معجزه . ای اتفاق افتاد اعجاب گفت ديشب يک معجزه

که محکوم به ) خمينی(چی بود؟ گفت که خلخالی يک ليستی را آورد خدمت آقا 
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اعدام کنيد که  آقا نگاه کرد و گفت همان چهار تای اول را ببريد. اند اعدام شده
گفت در اسامی بقيه يک شخصی . آنها را در همان بام مدرسه رفاه اعدام کردند

در جريان بازجويی چند . بود به نام سرهنگ امجدی که محکوم به اعدام شده بود
گوييد برادر يا پسر عموی من  ای به خلخالی گفته بود آن کسی که شما می دقيقه

آقای . ها گذاشته بود اسمش را در ليست اعدامیخلخالی اما . بوده و من نيستم
اند که  ميناچی گفت امروز صبح پرونده اين شخص را از ارتش آورده و ديده

گناه  ای بود که آقا باعث شد که اين شخص بی گفت اين معجزه می. گويد راست می
يعنی در ذهنيت آقای ميناچی هم که بعد وزير دولت بازرگان بود . کشته نشود

. ای و تيرباران گناهکار بودند و در خور و سزاوار يک بازجويی چند دقيقهبقيه 
در ذهنيت خمينی هم وقتی برای حاکم شرع که خلخالی بود و منصوب او بود 

. ثابت شود که مقصر است لزومی ندارد ديگر محاکمه شوند و وکيل داشته باشند
  ».ها شروع شد به اين ترتيب بود که آن اعدام

  
بام رفاه  های حکومتی؛ از پشت قتل«ا عبدالکريم  الهيجی ، حقوقدان گفتگو ب 

 ١۴٠٠/فروردين/٠٢فردا ،  ورادي»  تا سراسر ايران
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  سومفصل 
  

  ثروت رضا شاه چگونگی جمع آوری آن
  
  شاهی  که بر رعيت  خود می کند  ستم 

  مستی بود که می خورد از ران  خود کباب 
  
  )صائب تبريزی ( 
  

دربارۀ غارت وغصب امالک » تاريخ بيست ساله ايران « ين مکی در کتاب حس
همه می دانند که رضا خان قبل از کودتايعنی : مردم اينگونه شرح می کند

حتی در موقعی » هفت آسمان يک ستاره نداشت«دردوره سربازی بقول معروف
که افسری جزء بود  در يک خانۀ  محقراستيجاری در يکی از کوچه های 
سنگلج منزل داشت، و ماجرای صابون فروش دوره گرد مشهور است که به 

خانۀ رضا خان چند قالب صابون نسيه داده بود و چند  روز بعد برای مطالعۀ  
پول صابون مراجعه کرد و کار به نزاع  لفظی کشيد و حرفهای زشت بين رضا 

مقام وزير  خان و صابون فروش رد و بدل  می شود و پس از آنکه رضا خان به
ً                                           جنگی ارتقاء يافت اتفاقا  روزی ضمن عبور با صابون فروش مزبور مواجه و                         

اين .  مصادف می شود و صابون فروش مورد سئوال و جواب قرار می گيرد
داستان  را معمرين  شنيده اند و حتی در يکی از روزنامه هم نوشته اند که در 

  .به چاپ رسيده است» رضا شاه « کتاب 
اواخر دوران  وزير جنگی نخست بومهن و سپس رودهن را متصرف اما در  

   -که در برلن  منتشر می شد  -شد  و از آنجا  همانطور  که مجلۀ  پيکار 
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کاريکاتوری  از رضا شاه  به شکل  اژدهای  خطرناکی کشيده  بود که در حين  
ناگفته  نبايد . بلعيدخزيدن زمين ها و قراء و قصبات و امالک مردم  را می 

گذاشت که انتشاراين کاريکاتورومطالب آن موجب گرديد که روابط  ايران 
  .وآلمان به تيرگی  گرائيد

رضا خان در دوران رياست وزرائی از بومهن بطرف مازندران و در دوران 
سلطنت بطرف گرگان و گيالن و ساير نقاط کشورهمچنان با سرعت وشدت 

امالک و دست اندازی به هستی مردم نمودم عجيبی شروع  به تصرف 
         ً                                   که اجبارا  از ايران خارج گرديد طبق گفتۀ مؤيد  ١٣٢٠بطوريکه در شهريور 

هزار پارچه  ۴۴احمدی نمايندۀ  کرمان درجلسۀ رسمی مجلس رضا شاه  دارای 
ميلييون ليره  ۵٨بعالوه مبلغ . آبادی از قريه وقصبه و بلوک بوده است

سپرده است ودربانک ملی هم طبق صورت حساب رسمی  دربانکهای انگلستان
  .ميليون تومان سپرده  داشته که به فرزندش بخشيده است ۶٨

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

ناگفته نبايد گذاشت که رضا شاه بزرگترين کارخانه وهتل داران هم درايران  
ت مانند هتل  آبعلی و ويالهای مبارک آباد و هتل های گچ سر چالوس، بوده اس

رامسر، دربند شميران، فردوسی در تهران  و غيره و کارخانه های حريربافی 
و کارخانۀ برنج  پاک کنی و  پنبه و ) شاهی( چالوس و پارچه بافی علی آباد

انۀ اقبال و اگر غارت هائی که از خز. کارخانۀ سنگ و غيره هم بوده است
                          ّ                                         السلطنته ماکوئی و سردار مع زز بجنوردی و خزعل وديگران را بحساب آوريم 

.                                               ّ             معلوم می شود که چه ثروت سرسام آوری ظرف اين مد ت اندوخته است
گرچه ازغارت خزائن  اشخاص فوق الذکر چيزی عايد او نشد و نصيب خزانۀ  

داه شده )  جلد دوم(  سلطنتی انگلستان گرديد که شرح آن در اين  دوره تاريخ
  .است

رضا خان در دوران سربازی و قبل از رسيدن  به مقامات باال بسيار بی چيز و 
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تهيدست بوده است و البته خود داستان اوان جوانی و سربازی را برای عده ای 
شيخ (اورنگ . از رجال همراه  بدون پروا و پرده پوشی نقل  نموده است

بود درين باره مقالۀ مفصلی در ) ملتزمين رکاب(که يکی از همراهان ) الملک
نگاشته  ١٨١و ١٧۶سالنامۀ  دنيا در صفحۀ ) ١٣۴٧( بيست و چهارمين  سال 
  :            ً           است که ذيال  نقل می شود

  
  داستان سختی ها و ناماليمات رضا شاه

  
مسافرت به صفحات شمالی و بازديد از شهر های مازندران و گرگان و دشت « 

بخش رضا شاه بوده است که از همان اوائل سلطنت خود   از مسافرتهای لذت
انجام  اين مسافرتهای دوهفته ای ضروری  تشخيص داده  بود و هرسال دو بار 

. به آن صفحات سفر می کرد و با دقت برسيدگی اوضاع  آن مناطق می پرداخت
م در سالهای اول سلطنت رضا شاه  کبيردر بيشتر اين مسافرتها اينجانب در الزا

رضا شاه کبيراهل مازندران بود ودرمازندران . شاه به اين مسافرت می آمدند
رضا شاه به مازندرانی بودن خود مباهات می کيرد و باوجوديکه  . بدنيا آمده بود

قسمت اعظم  دورانی جوانی وخدمت سربازی و مير پنچی خود را در خارج از 
د تا به مسقط الرأس  خود مازندران  گذرانيده بود و کمتر فرصت پيدا می کر

در آن ايام  که . مسافرت  نمايد با اين وصف لجظه ای فارغ  از مازندران  نبود
شاه  به سلطنت رسيده  بود بسياری از بستگان رضا شاه در مازندران اقامت 

« داشتند ولی کمتر کسی از فاميل رضا شاه  در زادگاه  آن پادشاه به نام 
   ً                                              مثال  خواهر رضا شاه در قريۀ گنج افروز  بابل اقامت   .مقيم  بوده است»  االشت

داشت و خواهر شاه سالی دو بار بديدار برادرتاجدار خود موفق می شد وهردو 
بار در مازندران و به هنگام  ورود رضا شاه  به بابل اين ديدار صورت می 

مسافرت رضا شاه  به صفحات  شمالی در فصول  بهار و پائيزهرسال . گرفت
جام  می شد و تا موقعی  که راه آهن شمال ساختمان نشده بود اين مسافرتها  ان
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بوسيلۀ اتومبيل صورت می گرفت وشاه ملتزمين رکاب از طريق جاده 
فيروزکوه  که چندين  از ساختمان اين راه شوسه سپری نشده بود عازم اولين 

سفيد عبور  شاه با وجودی که از پل . شهر شمال يعنی شهرستان شاهی می شدند
بازديد )  االشت( می کرد ولی هرگز فرصتی  پيدا نمی کرد تا از زادگاه خود 

از پل سفيد می باشد و رضا شاه با » االشت« راه سفر به قريۀ . بعمل آورد
وجوديکه  به  اين را آشنائی داشت و می دانست از اين راه کوهستانی  با چه  

رسيد ولی اشتياقی به بازديد »  االشت«  وسيله ای  می توان عبور نمود تا بقريۀ
نشان نمی داد و اما هميشه اين سفر و عبور  از سوادکوه  و پل » االشت« از

  .سفيد خاطرات ايام کودکی خود را بر می شمرد
هوش فراوان رضا شاه  فوق العاده جلب نظر ملتزمی را می کرد و بخاطر 

و پس ازاينکه اتومبيلهای حامل روزی در بين راه اتومبيل  حامل شاه متوقف شد 
ملتزمين به اتومبيل رضا شاه رسيد شاه از اتومبيل  رولزريس مشکی رنگ خود 

  .بيرون  آمد
شاه  روی  خود را  به ملتزمين نمود و از دوران جوانی خود حکايتی نمود که 

   ً                اوال   بايد به اطالع  . من بی مناسبت نمی دانم  به شرح آن حکايت بپردازم
گان  گرامی سالنامه وزين دينا برسانم رضا شاه مطالب را بطور پخته خوانند

او با .  رضا شاه در سخن  پردازی شيوه خاصی داشت. بزبان می آورد
وجوديکه  اهل مازندران و خطه سواد کوه  بود ولی لهجۀ شاه  شباهتی  به 

انی رضا شاه خيلی کم  به زبان مازندر. يکنفرمازندرانی و سواد کوهی نداشت
آشنا بود و بيش از چند کلمه  با چند جمله  به اين زبان محلی آشنائی نداشت ولی 
زبان مازندرانی را می فهميد و کسی که به اين زبان صحبت می کرد  اوبخوبی 

  .به مفهوم آن سخنان پی ميبرد و احتياجی  به مترجم  نداشت
همچنين . شد ودرموقع سخن گفتن دچارهيجان نمی. صدای شاه بم وگيرا بود

آنروز شاه . هيچوقت به هنگام  صحبت کردن لبخند برلبان خود نقش نمی بست 
در کنار جاده شوسه و درمرتفع ترين  نقطه  گدوک اشاره  به کوه های سربفلک 
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سالگی بر او  گذشته ١٨کشيده  نمود وماجرای هيجان انگيزی را که درسنين 
ر از همه حاضران می داند من رضا شاه  فرمود اورنگ بهت. بود حکايت کرد

چه می گويم چون او هم  بوضع اين صفحات آشنا بوده و اهل اين خطه است و 
ساله سرد و گرم چشيده  روز  ١٨من  جوان . هم اينکه همواليتی من می باشد

من محبت پدرر و مادر را درک نکرده  بودم و از روزی که خودم . گار بودم 
. کارو کوشش می پرداخته و تالش معاش می کردم را شناختم دراجتماع بودم به

درآن روزگارتنها کاری که وجود داشت کار سربازی بود و من هم درآن سن و 
سال وارد خدمت سربازی شده بودم چون به سرباز داو طلب اگر هيچ  چيزی 
             ً                                                    نمی دادند اقال  همان جيره نقدی  يا جنسی و مواجب مختصر را پرداخت می 

هم جيره ای نمی دادند و مواجب را بوقت نامعلوم موکول می کردند و يا اگر
کردند حواله ای بعهده خوانين اياالت و واليات صادر می کردند تا آن 
سربازگرسنه و لخت و عور به صفحات مختلف کشور رهسپار شده  خواله را 
وصول نمايد ولی بسيار اتفاق می افتاد  که اينگونه حواله ها نکول شود مگر 

ه آن سرباز لخت و گرسنه با اتکاء به  تفنگ خود بتواند قدرت خود را اينک
اعمال نمايد ولی قدرت او در برابر قدرت خوانين آنروز ايران صفربوده است 
بدليل اينکه همه اعيان و اشراف اياالت و واليات مملکت عده ای را تحت سالح 

به نفع  مصالح  آن   خود داشته و اين عده در پناه تفنگهای خود دست بهر عملی
  .خان و آن ارباب و اعيان ميزده اند

دراينوقت رضا شاه  امير نظام گروسی رئيس دوم تشريفات سلطنتی را که  
قدری عقب ترايستاده بود بجلو خواند و گفت امير نظام هم خيلی خوب می داند 

وکت امير ش( که اوضاع  آنروز ايران برچه منوالی بود سپس  دمحم ابراهيم علم
هم می داند  من چه  » شوکت« را مورد خطاب قرار داده و فرمودند ) الملک

می گويم  و او باوجودی که در سيستان و بلوچستان نفوذ و اعتبار داشت گرفتار 
من درآن سن و سال  : رضا شاه سپس ادامه داد.  بعضی ازاين خان ها بوده است

نه جيره ای دريافت می کردم  که مدتی  بود وارد خدمت سربازی شده بودم ولی 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٧٠                                                                ١٩        دق ، 

  

  

و نه  مواجبی  بمن  داده می شد و يا حتی  حواله ای عهدۀ  يکی از خانهای 
مملکت  نمی دادند تا رهسپار  نقطه ای از کشور شوم و آن حواله را وصول 
                      ً                                           نمايم خوشحالم بودم اقال   صاحب يک تفنگ و يک رأس اسب می باشم  بهمين 

که تنها وسيلۀ آنروز ايران در مسافرت از  جهت مرخصی گرفتم  تا بااسب 
نقطه ای  به نقطه ای ديگر کشور بوده است، به مسقط الرأس خود  سفر نمايم  و 
   ً                                                                           اقال   با افراد  فاميل  خود تجديد عهد نمايم چون سالها  بود ازآنها خبری نداشتم و 

ج شدم و من با اسب از تهران خار.  مدتها  بود به زادگاه خود سفر نکرده بودم
من . خوب بخاطر  دارم از محل قصر  قاجار که اطراقگاه  ما  بود راه افتادم

هيچکس  را در اين سفرهمراه نداشتم؛ لباس من وصله دار بود و درست است 
لباس سربازی بتن داشتم ولی اين لباس نشانی از سربازی  نداشت و از طرفی  

ال نمی کردند چون می مردم  در طول  راه ازسربازبه صورت خوشی استقب
دانستند پای هر سرباز داوطلب بهر نقطه از دهات  برسد بدبختی  و بيچارگی 

  .بارمغان  می اورد
سرباز داوطلب وارد هردهستانی می شد قصد او از اين سفر ايجاد امنيت نبود 
بلکه وصول ماليات  برای حکمران محلی بوده است و حکمران ماليات ها را 

به تهران حواله می نمود و تهران . و روی ميل خود مبلغی رادريافت می کرد 
      ً                                                          هم اصال  سئوال نمی کرد چقدر در طی سال ماليات وصول شد وچه مبلغ  به 
مصرف امور محل رسيد چون نه کتابی وجود داشت و نه احتياجی به محاسبه 
بود و هر حاکمی  که بيشترانصاف می داشت مبلغ بيشتری ماليات به مرکز می 

ستاد و بودند حکامی که در بعضی از سالها بدليل بدی وضع کشاورزی و فر
نقصان محصول و يا بدی کسب و کار و عدم  رونق بازار يکشاهی  به مرز 

من در آنروزها که محيط  ايران بر اين منوال بود تهران را . حواله نميکردند
من از همان   .برسانم) االشت( پشت سر نهادم تا خود را به مسقط  الرأس خود 

لحظه ای که پای خود را از دروازه  تهران بيرون گذاشتم احساس عدم امنيت در 
با هر دهقانی  که بطرف تهران در حرکت بود  تا باراالغ  خود را  . خود نمودم
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                                                ً               به پايتخت  برساند حتی جواب سالم دريافت نداشتم اصال  همه حس بدبينی 
    ً                        اصوال  درآنموقع  سرباز اجباری . خاصی  نسبت به سرباز داو طلب داشتند

  .وجود نداشت و کسی را برای انجام  خدمت  احضار نمی کردند
سربازان بطورکلی  بصورت سرباز داو طلب  بودند و حقوق  آنها در ماه  

راه تهران  به مازندران ناهموار بود ومجموع .  لایر تجاوز نمی کرد ٢٢از
نمی رسيد که اولين  اتومبيل را  مظفر  اتومبيل موجود در تهران به پنج دستگاه

الدين شاه درسفر خود  به فرنگستان در شهر بروکسل خريداری کرده بود و از 
راه  روسيه تزاری و بحر خزر به بندر انزلی حمل  شده بود و با گاری به 

  .تهران  رسيد
مملکت من براه  مازندران آشنائی داشتم  و البته  اين راه  شبيه  کوره راه های  

من می دانستم بايد نزديک هشت روز . نبود که مسافر احتياج  به بلد داشته باشد
. قران بود ١۵تمام موجودی جيب های من . برسم» آالشت« در راه باشم  تا به

من يک پائيز سرد و در همين ايام که ماه آبان بود رهسپار  مسقط الرأس خود 
بزحمت توانستم برسرعت اسب   من درهمان  روز اول مسافرت که. شده بودم

بيفزايم و شب هنگام  به جاجرود برسم  ناماليمات ديدم چون هيچ  کس حاضر 
به کمک نبود وحتی به تقاضای من برای تهيه علوفه اسب جوانی نمی داد و 
عجيب اينکه در کاروانسرا تعدادی ازاسبان در آخورها مشغول نشخوارجو 

نمی گرفت اجازه  ورود اسب را به محوطه                            ً    بودند کاروانسرادار تا قبال  پول
کاروانسرا نمی داد البته  به اسبان ساير مسافران اجازه ورود می داد ولی به 
اسبان سربازان و مأمورين دولت چنين اجازه ای داده نمی شد و بطر کلی  نه 
تنها  کاروانسرادار  بلکه کاسب و سايرافراد دچار يک حس بدبينی خاصی 

ورين دولت شده بودند و کمترين اعتنائی به آنها  نمی کردند و لحظه نسبت به مأم
من . ای به آنها امان نمی دادند و درهيچ  کاری حس تعاون و معاضدت نداشتند

قران  نمی دانستم و از لحظه ای که از   ١۵که  تمام  موجودی  خود را  بيش از 
رداشت نکرده بودم  و قران را ب ١۵تهران راه افتاده بودم يک قران از اين  
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                      ً                                                 برای غذای راه  خود قبال   مقداری نان و پنير و انگور  تهيه  کرده بودم  که 
البته کفاف بيش از دو وعده  غذا  را نمی داد ولی برای اسب که مرکوب  من 
در اين سفر بجز يک جوال جو ديگر هيچ  نوع غذای ديگری از علوفه سبز و يا 

ای هم جز اطراق  در کاروانسرا های  بين راه   خشک بهمراه  نداشتم و چاره
من  نه زور .  برای رفع خستگی از مرکوب و سير کردن شکم  حيوان  نبود

داشتنم و نه لشکری را بهمراه  خود کرده بودم تا بتوانم  در اين سفر هشت روزه  
                                               ً                     ناماليمات را پشت سر بگذارم وهمانطور يکه گفتم اصال   مردم طول  راه اعم  

ز شهری و دهاتی روح طغيان و سرکشی پيدا کرده بودند و کوچکترين ميانه ا
من مقداری  سوغات هم برای بستگان خود . ای با مأمورين دولت نداشتند

خريداری کرده بودم واز تهران به قريه  آالشت می بردم چون مدتها بود از آنها 
مسافری  که از راه   خبری  نداشتم  و در ان ايام رسم بود که  برای صله ارحام

دور و پس از مدتهای درازبه شهر و ديار خود سفر می کرد حامل  مقداری 
سوغاتی باشد چنانکه  مسافرين  به مشهد و کربال  پس از بازگشت  به ايران  
قسمت اعظم  بار کجاوه  آنها سوغاتی تشکيل  می داده است و البته هنوز اين 

از همه نوع از خوردنی اعم از تنقالت و  رسم باقی و برقراراست و سوغاتيها
در جاجرود برای رفع خستگی از اسب و همچنين يک شب . پوشيدنی می باشد

استراحت در قهوخانه کثيف اين قريه ناچار شدم تحمل ناماليمات را بنمايم 
واجحاف کاروانسرا دار وقهوه چی را هم بديده  منت  بپذيرم و هرچه خواستند 

« روز بعد در حاليکه  موجودی من به  نيم رسيده وبد راه بوم بامداد . بپردازم
را پيش گرفته و بهرجا رسيدم وضع را بدترازجاجرود » رودهن « و» هن 
نه تفنگ سربازی ترسی بوجود می آورد و نه لباس سربازی مردم طول . ديدم

راه بخصوص دهقانان را دچار رعب و ترس می کرد  چونکه همه  به توخالی 
تفنگ و بی اهميتی  لباس سربازی آنهم لباس مندرس و کهنه سربازی  بودن 

اعتقاد داشتند و از بس که الدورم و بلدروم شنيده بودند اعتنائی به هيچيک آنان 
ظلم و استبداد حکومت  تهران و حکومتهای مطلقه  شهرستانها . نمی کردند
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ری دامن  ميزدند و بجائی رسيده بود  که مردم  نيز به اين آتش ظلم  و بيدادگ
   ً                                                              اصال   کسی حاضر بدستگيری از حاجتمندی نبود و من براستيدر اين سفر يک 
فرد حاجتمند  بود م و حاجتمندی من جنبه حکايت رشادت می کرد ولی هيچگاه 
حاضر نمی شدم از اين قدرت جسمانی به نفع  خود بهره برداری نمايم و برای 

و يا غذای مجانی قدرت خود را برخ  تهيه جا و مکان جهت  استراحت يک شبه
از يکنفر کمک نديدم و يکنفرحاضر نشد حاجت مختصر من را بر . افراد بکشم
من  می دانستم  وضع دراياالت و واليات  براين  منوال است ولی . آورده سازد

هرگز تصور نمی کردم  اوضاع  تا به اين  حد حاد  بوده باشد و اگر  می دانستم 
ای درپيش دارم هرگز دست به  اين سفر نمی زدم  چون سالها  سفر پرمخاطره

بود از تهران  خارج  نشده بودم و هر چند در تهران هم  نوع نايماليمات وجود 
داشت ولی تهران  سيصد هزار نفری  آنروز از حداقل نسبی آسايش وامنيت 

از ده برنامه سفر من بزاد گاه خود در االشت برای مدتی کمتر. برخوردار بود
روز بود چون اگر بيشتر از اين مدت در آن قريه  اقامت می کردم راه بازگشت 
مشکل می شد و برف و سرمای شديد اجازه مراجعت نمی داد هر چند من بد 
فصلی را برای اين سفر انتخاب کرده بودم چون سرما بخصوص در موقع شب 

  .هرچه بسوی گردنۀ گدوک پيش ميرفتم افزايش پيدا ميکرد
البته هميشه . ر اينوقت رضا شاه  سکوت اختيار نمود و دستور آوردن چای دادد

شاه چای را به  . دراتومبيل حامل شاه قمقمه محتوی چای داغ وجود داشت
رضا شاه عالقه ای  بنوشيدن چای در فنجان نداشت و .  صورت ديشلمه مينوشيد

ستکان و نعلبکی در هميشه  چای در استکان و  نعلبکی می نوشيد  مگر اينکه ا
بالفاصله  قمقمه  بحضور آورده شد و رضا شاه با دست خود .  دسترس نمی بود

چای در استکان ريخت و بنوشيدن پرداخت و در حاليکه هرجرعه از چای را 
می نوشيد به شرح  خاطرات  می پرداخت و ماجرای  اين سفر هيجان انگيز و د 

من وقتی به :  رضا شاه ادامه داد.  رعين حال ماللت بار حکايت  می کرد
فيروزکوه  رسيدم  ديگر پولی بهمراه نداشتم و حتی  قسمتی از سوغاتيها را در 
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طول راه بخصوص در بوم هن و جا بون بفروش رسانيده بودم  تا خرجی  راه 
را تأمين  نمايم  چون هيچکس  به هيچ مسافرغريب بخصوص سرباز و 

                   ً               من تصور می کردم اقال   در فيروز کوه .  ادسايرمأمورين دولت پناه  نمی د
خواهم توانست از محبت بعضی از دوستان قديم پدرم  که در اين قصبه 
کوهستانی سکنی داشتند برخوردار شوم ولی آثاروعالئمی از اين محبت نديدم  و 
با وجوديکه بسراغ  بعضی از آنها رفتم ولی کسی حاضر نشد خود را آشنا  بداند 

.  نائی نمايد و دوستی خود را که ريشه های  قديم داشت ظاهر سازدو اظهار آش
من نيم  بيشتری از راه  را طی  کرده بودم  ولی ميدانستنم راه بس دشوار و 

    ً                                    اصوال  راهی که در پيش داشتم  راه چوپانان  . سخت و جانفرسا در پيش دارم
هی بود که از بود که در قشالق و ييالق  از اين راه استفاده  می کردند را

. گردونه  گدوک  می گذشت همين راهی که اکنون  مشغول  پيمودن آن می باشم
من نزديک غروب آفتاب باهمان اسب که ديگر رمقی نداشت وارد  فيروز کوه 

پرنده در کوچه های تنگ .                             ً            باد تندی ميوزيد و سرما کامال  احساس می شد. شدم
آنقدر به جستجوی . ه  نمی شدو تاريک قصبه پر نمی زد و جنبده ای  ديد

پرداختم  تا توانستم به قهوه خانه ای دسترسی  پيدا کنم چون می دانستم دوستان 
و ياران قديم  پدرم  با آشنائی را با من که سرباز لخت و عور و گرسنه ای بودم  

قهوه چی اهل سمنان بود و سالها  بود که در قصبه فيروز کوه . باز نخواهند کرد
چی گری اشتغال داشت و کسی بود که با بيشتر چار وارها و قافله های  به قهوه

مسافرين آشنائی پيدا کرده بود و اسم  و رسم آنها را  می دانست من چه  کسی 
هستم  و اهل کجا می باشم وازکجا آمدم و بکجا ميروم و شايد تصور می کرد 

مانند سربازان عزم سرباز داوطلب ساده و بدون پول و مال و منال می باشم که 
را جزم  کرده ام  تا راه دهات بزرگ را پيش بگيرم و ماليات حاکم را وصول 

قهوه چی سمنانی در همان بدو ورود من به قهوه خانه  توجه خود را باندام . نمايم
اولين  سئوال او اين بود شب را در قهوه خانه  بيتوته خواهيد . من جلب  کرد

ری به استراحت خواهيد  پرداخت؟ معلوم بود من جز کرد يا اينکه در محل ديگ
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قهوه  خانه مکانی برای استراحت نداشتم  و استراحتگاه قهوه خانه  نيز فاقد همه 
چيز بود وده ها نفر  از مسافرين  که متأسفانه همگی وضع  و حالی شبيه وضع 

راز را و حال من داشتند مجبور بودند در گوشه قهوه خانه  چمباتمه زده و شب د
به صبح آورند  من بشدت گرسنه بودم و از طرفی اسب بی رمق  من که ناتوان 
شده بود در خارج از قهوه خانه پس مانده کاه  سايراسبان را که تا لحظه ای پيش 

همانطوری که گفتم . در آنجا به  استراحت می پرداختند به دندان می کشيد
غاتی که عبارت بود از سه  ديگريکشاهی درجيب نداشتم ولی مختصری از سو

. قواره چيت هرکدام به اندازه  سه متر درخورجين اسب  خود موجود داشتم
چاره ای جز فروش سه قواره چيت برای تأمين مخارج قهوه خانه و تهيه علوفه  
مرکوب نبود ولی نمی دانستم در آن وقت ازغرب آفتاب آيا دکانی بازاست که 

را بفروش برسانم و يا اينکه بايد آنها را نزد قهوه من بتوانم اين سه قواره چيت 
) االشت ( چی بامانت بگذارم و درگرو او باقی باشد تا  پس از بازگشت ازسفر

مخارج يک شب اقامت در قهوه خانه را باو کارسازی نموده و سه قواره چيت 
و  را تحويل بگيرم و اما من چيتها را  برای  سوغاتی به زادگاه  خود می بردم 

لطفی نداشت  که پس از پايان سفر االشت و بازگشت به تهران در موقع ورود 
البته .                                                    ً                  به فيروز کوه آنها را از قهوه چی تحويل گرفته و مجددا  به تهران برگردانم

وضع  زندگی فاميل  من در االشت بد نبود و همگی متکی بخود بودند و روی 
ار ديگران نبودند و من هم نمی تالش و کوشش خود بزندگی می پرداختند و سرب

خواستم خود را سربار آنها  نمايم  چون اتکا  بنفس داشته  و دارم و بهمين جهت 
بفوريت تصميم  گرفتم سه قواره چيت را برسم سوغات به االشت نبرم زيرا 
ارزش چندانی نداشت بدليل اينکه قسمت  اعظم  سوغاتيها را در طول  راه از 

د و مرکوب  خود کرده بودم و مهمتراز همه  اينکه نمی دست داده و خرج  خو
خواستم از بستگان خود برای مراجعت  به تهران خرج  سفر در يافت نمايم 
چون به رگ غيرتم بر می خورد  لذا هر سه قواره  چيت را از خروجين در 
آورده و با خود بقهوه خانه آوردم  و در حالی  که قهوه چی چشمان خود را بمن 
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ته بود و مرا همچنان ورانداز می کرد  تحويل او دادم و گفتم هرچه خرج دوخ
امشب می شود ازمحل قيمت اين سه قواره پارچه حساب کنيد ولی قهوه چی  

. بالفاصله در جواب گفت من بزاز نيستم ، باشد تا  صبح  به بزاز محله بفروشيد
وز کوه را ترک ولی من قصد داشتم  صبح خيلی زود بسفر ادامه بدهم و فير

                                                         ً      قهوه چی که خيلی خوب بروحيه واردين آشنا بود دانست که واقعا  پولی .  نمايم
او بدون اينکه  . بهمراه ندارم و منظوراز فروش چيت تأمين  مخارج می باشد

سخن ديگری بگويد سه قواره چيت را از دست من گرفت و در دوالبچه  خود 
بهر ترتيبی  که بود و . دست من دادگذاشت و پس يک استکان چای  قند پهلو ب

درآن وضع  ناهنجار شب را در آن قهوه  خانه مخروبه و بسيار کثيف ودرعين 
حال سرد بروز آوردم در حاليکه  قهوه چی فقط دو قران و نيم  ما به التفاوت 
بهای سه قواره چيت  را پس از کسر مخارج آن شب  من درقهوه خانه و 

خارج  قهوه خانه و تهيه علوفۀ مرکوب  را پرداخت  نگاهداری اسب در طويله 
برای اينکه دنباله سفر پر از . ايکاش من  به اين سفر ادامه نمی دادم. کرده بود

. رگبار تندی شروع شده بود و راه را  بهيچوجه تشخيص نمی دادم. مخاطره بود
داده  رگبار يکساعت  بيشتر ادامه نداشت ولی قسمتی از نيروی خود را از دست

بودم و نيم ساعتی بعد مرکوب من هم از دست رفت يعنی بزمين نشست و روی 
ناتوانی و گرسنگی جان داد و من در وضعی  فوق العاده  دشوار و درحاليکه 
بشدت خسته و گوفته  شده بودم مختصرلوازم سفر خود از روی الشه اسب 

ی  مخروبه  بين راه گدوک آنقدر راه رفتم تا به  کاروانسرا. برداشته وبراه افتادم
من وقتی در .رسيدم هيچکس  در کاروانسرا  نبود و البته  سرما بيداد می کرد

انجام کاری تصميم  بگيرم محال است تا به مقصود نرسم  از تالش دست بکشم 
من تصميم گرفته بودم  بهر نحوی که باشد از اين مشکل رهايی يابم و براه ادامه  

اهی که در پيش داشتم  کوهستانی بود و خستگی بوجود بدهم و با وجوديکه ر
می آورد و من نيز بشدت خسته بودم و گرسنگی مرا يک چوپان  سنکسری  که 
برای حمل اثاثه  خود از آن کاروانسرا بين راه گدوک رفع کرده بود ولی عزم 
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را جزم کردم و بطرف مقصد پيش رفتم ولی درهمين نقطه که اکنون متوقف می 
از پا افتادم وقدرت پيشروی  بيشتری را پيدا نکردم  و من در همين  کلبه  باشيم

مخروبه  که هنوز باقی و بر قراراست  و از دور آن را مشاهده می کنيد دونفر 
چوپان پناهم دادند من مدت هفت روز درحال اغما بودم و اين اغماء  ناشی از 

اه اعم  از بيخوابی  و طی کردن راه سخت و دشوار و تحمل ناماليمات طول ر
وضع من بصورتی درآمده بود که رفتن بزادگاه  خود در .  بی غذائی بوده  است

        ً                                                             االشت اصال  ممکن نبود و کاروانی که از راه  رسيده بود در ظهر روز هفتم از 
روی رحم وشفقت حاضر شدند مرا به تهران انتقال بدهند به شرطيکه نيمی از 

وان  طی کرده و نيمی ديگر را پياده  بهمراه راه با يکی از قاطران کار
من همان  روز تصميم گرفتم با ناماليمات مبارزه کنم  چون .  کاروانيان  بپيمايم

من مصمم شدم . اين ناماليمات در سفر به االشت به من درس بزرگی داده بود
از هيچ سختی و ناراحتی نهراسم بلکه با مشکالت مبارزه کنم چون می دانستم 

  .و زندگی بطور کلی ميدان مبارزه و نبرد می باشد» مبارزه « دگی يعنی زن
يکی از تصميميات  من اين بود  اگر روزی به مقام  و موقعيتی  رسيدم  اولين 
اقدامی که بعمل  آورم  احداث راه شوسه  تهران  به مازندران از طريق فيروز 

هيجدهم عمر خود را به کوه  باشد و بطوريکه می دانيد  من اين تصميم سال 
مجرد وصول  به تخت سلطنت و از همان ايام رياست  وزرائی عملی کردم ولی 
از اينکه به مقصود نرسيدم  يعنی نتوانستم  در آن سفر به زادگاه  خود بروم  

رضا شاه  وقتی به اينجا رسيد بطرف اتومبيل خود ...ملول و افسرده می باشم
جلو و اتومبيلهای  ساير ملتزمين  بدنبال آن راه رفت و اتومبيل حامل شاه  در 

من و امير .  افتادند تا از ميان سلسله جبال عبور کنند و بدشت مازندران برسند
شوکت الملک علم و اديب السلطنه  سميعی و دکتر امير اعلم  پزشک مخصوص  

باد   که در يک  اتومبيل  به اين سفر می پرداختيم  وقتی از آن نقطه يعنی سرخ آ
حرکت کرديم  تا ورود به شهر شاهی که در آن  موقع علی آباد  موسوم  بود  
تمام صحبت  خود را در اطراف زندگی پر ازهيجان و احساس رضا شاه کبير 
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هر چه سخن گفتيم دراطراف  تالش و کوشش رضا شاه چه در . اختصاص داديم
اتی شده بود  دور ايام  جوانی و چه در زمانی که در قزاقخانه مصدر مثقام

  ...ميزد
  »  امضای اورنگ« 
  
  

  امالک واموال کيفيت بدست آمده ؟ 
   

اکنون دراين قسمت فقط در بارۀ امالک رضا شاه بحث می شود تا معلوم گردد 
  .که اينهمه امالک  را چگونه متصرف شده است

  از بودجۀ  شهرداری  - ١

  :ن ساخته استقصور و ساختمانهائی  که از بودجۀ  شهرداری تهرا 

برای آنکه در مورد ساختمانهائی که از بودجۀ شهرداری تهران شده مطلبی   
مدرک  نگفته  باشيم بهترين مدرک گزارش رسمی است  که شهردار بدون سند و

/  ٣/٧مورخ  ۴٧١۵و روزنامۀ  کوشش در شمارۀ تهران  به انجمن  شهر داده 
ش  بدون کم و کاست  در زير درج  نموده است و اينک عين  آن گزار ١٣٢٠

  :نقل می گردد

دراين موقع  که از طرف دولت  اقداماتی برای استرداد مطالبات خود از «  
دربار سابق به عمل می آيد شهرداری تهران نيز بنوبۀ خود الزم ديد نيست به 
حقوق خود وهزينه هائی که برای ساختمانها و غيره دربار سابق نموده  آقايان  

ان شهر را متذکر نمايد که نسبت به دعاوی شهرداری  تصميم قطعی و نمايندگ
                         ً                                              فوری اتخاذ فرمايند و ضمنا   فهرستی از دعاوی شهرداری و اقداماتی که برای  
ساختمانهای دربار سابق نموده و تا اين ساعت بنظررسيده  برای استحضار 

ساختمان های آقايان ارسال می دارد بطوری که هزينه هائی که شهرداری برای 
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به بعد بر حسب  اجبار عهده دار بوده به سه قسمت تقسيم   ١٣٠۵دربار از سال 
  .می شود

هزينه هائی که برای ساختمانها وساير کارهای مربوطه به دربار ازسال  - الف 
يعنی  زمان تصدی سرلشکربوذرجمهری و آيرم شده از قبيل  ١٣١۴تا  ١٣٠۵

مهمانخانۀ   فردوسی و نمايشگاه  کالی ايران  ساختمانها و ديوارهای سعد آباد و
  -مهمانخانۀ قديم و مستغالت سابق اطراف  ميدان در بند   -حمام عزيز خانه  –

کاخ  سفيد  –کاخ مرمر  -مهمانحانۀ  گچسر -مهمانخانۀ قديم  و کارخانه آبعلی 
وغيره که در اين ساختمانها وسائل  باربری  و کارمندان شهرداری دخالت 

هزينه  -شته و از حيث مصالح و سنگ معادن قم و يزد و تربت و آشتيان  دا
هائی از نمايندگان شده و چون حساب معينی ندارد بايستی  بوسيلۀ کميسيونی 
مرکب از نمايندگان  شهر و کارمندان مطلع شهرداری رسيدگی و صورتی از 

  .اين هزينه ها ولو بطور تقريب هم شده  تهيه  نمايند

به مباشرت شهرداری پرداخت و  ١٣١۴ختمانهائی که از سال سا  -ب 
شهرداری عهده دار پرداخت  هزينۀ کلی ساختمانهای نامبرده بوده و 
بنظرشهرداری برای رسيدگی به حساب اين ساختمانها کميسيونی مرکب از 
ارزياب رسمی وزارت دادگستری و شهرداری و نمايندگان وزارت کشورو 

و بناهائی که شهرداری عهده دار ساختمان آنها بوده با  انجمن شهرداری تشکيل
دقت ارزيابی و پس از تعيين قيمت مبلغی که برای ساختمان آنها از در بار سابق 

بقيه جزو مطالبات  شهرداری منظور شود و صورت  پرداخت گرديده موضوع و
  :آنها قرار زير است

  ساختمان  کاخ سفيد آباد – ١

  گ در بندمهمانخانۀ بزر  - ٢ 

  شش دستگاه عمارت  ويال در دربند  - ٣



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٨٠                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  هنرستان دختران  - ۴

  مهمانخانۀ جديد آبعلی   - ۵ 

  ده دستگاه ويال  در مبارک آباد  -  ۶

  پرورشگاه  ايتام  شاهپور – ٧

  کاخ  ييالقی  وزارت دربار  - ٨

  هيجده دستگاه عمارت سعد آباد – ٩

   دوکاخ  ييالقی واالحضرت شاهپورها  -  ١٠

  ساختمانهای دو اشکو به ميدان شمالی و جنوبی در بند  - ١١ 

  تعميرکاخ  اختصاصی نياوران  -  ١٢

  تعمير کاخ  سنگی و اندرون در جعفر آباد  – ١٣

  شروع  به ساختمان ميدان تجريش  – ١۴

  ساختمان سيل اختصاص سعد آباد   -  ١۵

واالحضرت استخراج و حمل و نصب سنگ تراورتين برای کاخ شهری  –١۶ 
  همايون واليت عهد

  کاخ  ييالقی واالحضرت شاهدخت شمس پهلوی و استخر و ميدان  تنيس  -  ١٧

  کاخ ييالقی  واالحضرت اشرف پهلوی  و استخر و ميدان  تنيس – ١٨

تعمير دو حمام  در ساختمان های ييالقی پيشکاری واالحضرت و رئيس   - ١٩
  دربار

  ضرت شاهدخت  اشرف پهلویخاکبرداری  اطراف کاخ واالح – ٢٠

  ساختمان ديوار شرقی سعد آباد – ٢١
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  ساختمان  آشپز خانه ايرانی در کاخ  سنگی – ٢٢

ايجاد و ساختمانهای متعدد در داخل سعد آباد و ديوار سازی که هزينه   - ٢۴ 
  گزافی داشته

  ساختمان  قراولخانه  سعد آباد – ٢۵ 

  ديوار سازی  سنگی در مبارک آباد   -  ٢۶

  عمارت  انتظار کاخ  سفيد – ٢٧ 

  ساختمان محل مستخدمين در تپه اسد آباد  – ٢٨ 

  .ساختمان کاخ ييالقی دربار  -  ٢٩

  .ساختمان  استخر مقابل  کاخ ييالقی در بار  -  ٣٠

                      ً                                             ساختمانهائی که مستقيما  از طرف اداره حسابداری در بار انجام می گرفته   -ج  
طور کلی عمل مصالح  خاکبرداری ،  تهيه  ماسه، و در اين قبيل  ساختمانها  ب

حمل سنگ از ولی آباد، برش سنگ  مرمر و ساير سنگ های تزئيناتی و حمل 
آنها  بپای  کار، سر مهندس ، نقشه  کش، و حمل خاک  آوار بعهده  شهرداری 
بوده که تهيه صورت ريز آن غير مقدوور و بطور اختصار هميشه يعنی درمدت 

دستگاه دو چرخ اسبی و هفت دستگاه کاميون ٧۵توسط روزانه سال  حد م ۵
باختيار متصدی  ساختمانهای شهری بوده عالوه براين يک نفر سرمهندس و دو 
                                                            ً    نقشه کش و يک مهندس از بودجه شهرداری دستمزد در يافت و اختصاصا  در 

  . آنجا کار می کرده اند

سيس و مالکيت دو دستگاه کارخانه موتوری سنگ بری هم از زمان تأ 
شهرداری سنگهای مختلف  برای ساختمان های تحت مباشرت شهرداری و 

  .ساختمانها ی شهری مربوطه به کاخهای سلطنتی کار  می کرده اند

حمل سنگ از ولی آباد راه مخصوص و همچنين حمل سنگهای تراورتين واقعه  
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  .هرداری بودهدر پل سفيد مازندران  که به ساختمانهای شهری حمل شده بعهده ش

در ساختمانهائی که به کيفيت  باال شهرداری متحمل هزينه و خسارتهائی   -اول 
  :شده به شرح زير است

  ساختمان کاخ شهری علياحضرت  ملکه  - ١

ساختمان دو کاخ بزرگ واالحضرت شمس و واالحضرت اشرف پهلوی  – ٢
  در شهر

بان پاستور و ساختمان شش دستگاه کاخ های کوچک و بزرگ در خيا  - ٣
  خيابان کاخ

  ساختمان مستغالت واقع در خيابان پاستور و خورشيد – ۴

  ساحتمان مستغالت واقع در خيابان سپه و استخر  - ۵

حسابداری  و در بار  - ساختمان های کوچک و متفرقه در دفتر مخصوص   - ۶
  و غيره

  

تمان ساختمان های متفرقه و کوچک داخل  کاخهای شهری بغير از ساخ – ٧
  .های باال

در دوساختمان هم بشرح زيرشهرداری مباشرت داشته که حساب آن عليحده و  
  :       ً                                                              مستقيما  از دفتر  پيشکاری واالحضرت همايون واليتعهد اعتبار آنها اعطا  شده

  ساختمان  کاخ ييالقی واالحضرت همايونی  واليتعهد  -الف 

در اين دو ساختمان . یساختمان دفتر پيشکاری واالحضرت همايون پرسنل  - ب 
هر چه اعتبار تقاضا  شده اعطا نگرديده فقط  مصارف پرسنلی و حمل مصالح  

بنظر شهرداری در اين  قسمت ميزان خسارات  شهرداری را . تقاضا گرديده
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ممکن است وسيله کميسيونی و با در نظر گرفتن ميزان تقريبی هزينه 
لایر  با بنزين و روغن   ٣٢٠کارخانجات سنگبری که روزانه  بطور متوسط  

ً                     دستگاه کاميون مرتبا  برای ساختمان کار می  ٣۵می باشد و در حدود روزانه                     
دستگاه  چرخهای اسبی که بطورمتوسط هر دستگاه    ٧۵با هزينه تقريبی کرده و

لایر هزينه آن  است به همين کيفيت ساير موارد را تعيين و احتساب  ٣۵روزانه 
  .نمود

  :ر بابت الکتريکی شهرداری متقبل  بوده بشرح زير استدوم هزينه د 

نفت روغن و مکانيسين و اشياء يدکی کارخانجات برق مخصوص  از  -١ 
  ١٣١٩الی   ١٣٠۵

  تهيه و نصب کارخانجات مخصوص در شهر و سعد آباد - ٢

  ١٣١٨نفت و روغن و مکانيسين آبعلی  از  – ٣

و واالحضرت اشرف و کاخ تأسيسات الکتريکی کاخ  واالحضرت  شمس  - ۴
سفيد وزارت دربار و ويالها و کاخ  واالحضرت همايونی و کاخ های جديد 

  البناء درسعد آباد و ويالهای در بند

  تأسيسات الکتريکی آب علی و مبارک آباد - ۵

در اين قسمت . بهای نيروی برق کاخها که تاکنون ادارۀ حسابداری نداده  -  ٧
و اسناد  موجوده ميزان تقريبی هزينه  مصروفه  را ادارۀ برق از روی دفاتر 

  :بايد تعيين  نمايد
استفاده از آبها و قنوات شهری  شده و هزينه هائيکه شهرداری بابت    -سوم 

  :قنائی متحمل گرديده
  تمام  قنات  مخصوص  - ٣تمام قنات صدقيه  - ٢ثلث از قنات کوثريه  - ١

هزار و دويست لایر  در اجاره   هر سه قنات به مبلغ  يک صد و سی چهار
  .                 ً                             شهرداری و اختصاصا   در کاخهای شهری  جريان داشته
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قنات نجف آباد برای مدت سه ماه  بفرح آباد جاری و شهرداری عوض    -۴ 
  آنرا بمالک می داد

هشت سنگ از آب کرج در تمام سال به فرح آباد جاری و مجرا سازی آنهم   - ۵
  .بوسيلۀ شهرداری  شده

  تنقيه والت روبی قنوات داخلی سعد آباد  - ۶
  )عالوه بر پرداخت  اجاره بها( تنقيه  والت رو بی قنات مخصوص   - ٧
  حفر کارنو در قنات سعد آباد – ٨
  تعمير و ساختمان قنات فرح آباد – ٩

  الت روبی قنات کوثر يه نسبت به سهمی ملکی در بار – ١٠
تا فرح آباد به منظور استفاده از کرج   ساختمان  مجرای تازه از نهر يافت آباد

  ملکی  قراء  يافت آباد و غيره
  .قنات کرج  را شهرداری  اجاره  و به مصرف آبياری فرح آباد می رسد  -  ١٢
  تنقيه ووالت روبی  قنات کرج – ١٣
  پرداخت  بهای فاضل آب سعد آباد که بهيچوجه  صورت خارجی نداشته – ١۴

ميزان کلی مال االجاره که :  ين ترتيب رسيدگی نموداين قسمت را می توان بد 
بابت قنوات  اختصاصی  که آب  آنها تنها به مصرف کاخهای شهری رسيده  
تعيين و استرداد  گرددد نسبت به آبهای شهر که  در کاخ ها و فرح آباد جريان 

  )١(.داشته طبق مقررات  معموله بهاء  آنرا مطالبه نمود

  
  

  توضيحات و مآخذ 
  
  – ١٣۶٢ –نشر ناشر  –جلد ششم »  تاريخ بيست ساله ايران« حسين مکی   - ١ 

      ١ – ١٧صص    
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  چهارم فصل

  
  وضعيت مهمانخانه ها –چهارم 

  
 ١٣١٨گچسر تا اول  ماه يک  (  –فردوسی  –آب علی  –مهمانخانه های در بند 

شهرداری به مبالغ گزافی اجاره ودر واگذاری و مستقالت مربوطۀ  به آنها را ) 
مهمانخانه ها به ايران  تور با تصدی مستقيم  مبلغی متضرر شده که صورت  

در بند بزرگ  و کوچک  –اثاثيۀ مهمانخانۀ آبعلی .آنها معين و بايد مطالبه  شود
فردوسی متعلق و بوسيلۀ  شهرداری خريداری شده و دارای ثبت و   -

ست عالوه براين طبق شرط اجاره  تعميراتی  کلی و جزئی مشخصات معين ا
  .بعهدۀ  شهرداری بود

  مصارف و زمينه های متفرقه که شهرداری عهده دار بود –پنجم 
يک دستگاه اتومبيل آتش نشانی اشکودا سابق در حدود يک صد وهفتاد   -  ١ 

ت که هزار لایر خريداری  شده  مأمورکارخانۀ حرير بافی چالوس بوده و هس
  .چون در نتيجه کارفرسوده  شده  بهای آن به نرخ  روز  بايد احتساب  گرددد

چند نفر راننده  که از بودجه شهرداری حقوق در يافت می داشتند هميشه   - ٢
  .مأمور دربار بوده اند

درفرح آبادعدۀ رفتگروعمله که بنام خيابان سازی استخدام شده اند مشغول  -  ٣
  .مزد دريافت می داشته اندکاروازشهرداری  دست

يکنفرمهندس و چند نفرمقنی از بودجه شهرداری دربهشهرتحت نظررئيس  - ۴
  .امالک اختصتاصی  بهشهر و گرگان مشغول خدمت بوده و می باشد

يکنفرمعماربطوردائم درتاکستان قزوين مشغول کارو ازشهرداری دستمزد  - ۵
  .و دريافت می داشته

داری مکرر با ماشين شهرداری برای فراهم نمودن کارمندان ذيرتبۀ شهر - ۶
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همدان  -اصفهان  –خراسان  –تسهيالت درحمل مصالح به اهواز و بندرپهلوی 
  .مسافرت و هزينه سفراز شهرداری دريافت  می داشته اند –کرمانشاه  –
عالوه بردايره  مستقلی بنام حسابداری ساختمانهای اختصاصی عده زيادی  – ٧

ومأمورين فنی ديگر برای  -پاسبان  -محاسب  -انباردار   –کار پرداز 
ساختمانهای اختصاصی استخدام واز بودجۀ  شهرداری دستمزد در يافت  می 

  .داشته اند
بابت ماليات مستغالت مبلغ مختصری پرداخت و طبق قانون مستغالت  – ٨

عين  رفتار نمی شده از روی  جزء جمع شهرداری مبلغی  طلبکار است که بايد م
  .و مطالبه شود

کليه پياده روها و کوچه های اختصاصی واقعه درمحوطه کاخهای شهری   -  ٩
ً           و ييالقی به هزينه  شهرداری اسفالت و شايد  مجموعا  متجاوز از  هزار   ۴٠                                               

  .متر باشد بهای آن طبق معمول احتساب و بايد  دريافت شود
طبق ، مقررات معموله  آب بها بهيچوجه به شهرداری داده نمی شد بايد  - ١٠

  .تعيين مطالبه  شود
تبديل گورستان قديم از اراضی فرح آباد و تهيه ساختمان گورستان جديد   - ١١

شهرداری متحمل ضرر و زيان زيادی شده که عالوه براسترداد  تمام زمينهای 
  .گورستان خسارت شهرداری نيزبايد جبران شود

ی  که مأمور دربار  بوده اند و حقوق بار  ۴١دو دستگاه ماشين شورولت   - ١٢
                                                ً                         راننده و بنزين آنها از شهرداری داده  می شد اخيرا  بخارج تهران رفته و هنوز 

  .برنگشته اند عين آن بايد  مطالبه واال بهای آن  دريافت شود
برای کاخهای شهری و سعد آباد بوسيله بارکشی تند و کند شهرداری  -  ١٣

ً                  مرتبا  کود حيوانی و معمو لی حمل  می نموده  که هزينه بهای آن بايد مطالبه      
  .شود
گل کاری آبعلی و مبارک آباد و استتخدام چندين باغبان کارمند که  – ١۴

ازطرف شهرداری انجام و بکارگمارده شده اند به موجب هزينه هنگفتی بوده که 
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  .بايد کليه آن احتساب  شود
تی از موارد مورد ادعای بطوريکه درباال اشاره شد اين صورت فهرست قسم

شهرداری به دربارسابق  است که در اين دو روزه به نظررسيده والزم دانست 
                                                          ً            که از ناحيۀ انجمن تعيين تکليف فوری شود بديهی است آنچه بعدا  مکشوف گردد 

در خاتمه استحضار ميدهد  که دعاوی . به اسستحضارانجمن خواهد رسيد
ب همين گزارش متجاوز ازسيصد و شهرداری نسبت به دربارسابق به موج

  .پنجاه ميليون لایر  است
                        ً                                           درسال حاضرشهرداری تقريبا  تمام اعتبارات خود را به مصرف امورساختمانی 
درباررسانيده  و بانک در آمدی که در نتيجه وضعيت حاضره پيش آمده  تمام 

کارهای فوری و ضروری شهرداری بعلت  نداشتن وجه معطل و راکد گرديده  
ا براطالع حاصله وزارت دارائی  برای دعاوی خود اقدام نموده  و مبلغ قابل بن

مالحظه از وجوه اختصاصی که در بانک بوده  تأمين و به حساب  خزانه  
محسوب نموده و چون باوضعيتی که از بودجه شهرداری توضيح شد برای 

ی امورخيلی فوری و جاری احتياج مبرم   بودجه می باشد شهرداری مقتض
ميليون لایر از وجوه اختصاصی که  ١٠                           ً       دانست اقدامی بعمل آيد و فعال  معادل 

در بانک موجود است به حساب شهرداری منظورمی گردد که شهرداری بتواند 
وظايف  سنگين و دقيق  خود را دراين موقع حساس و باريک  بنحو رضايت 

  .بخش  انجام دهد
  فروزان –کفيل شهرداری تهران 

  
  مالک مردمتصرف ا – ٢
  تلگراف از مازندران 

مجلس شورای ملی ، کپيه هيئت وزراء، کپيه وزير دادگستری، گپيه روزنامۀ « 
ريشه زندگانی افراد : اطالعات ، کپيه ايران، کپيه کوشش، کپيه ستاره 

مازندرانی از تعديات طاقت فرسای چندين سالۀ  بکلی گسيخته ريشه حياتی آنها 
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ی آنها توجه نمايندگان محترم است که منتقم حقيقی را سوخته تنها عالج دردها
ه در اثر کمنظورداشته امالک  وعالقه ملکی اجدادی آنها  را بخودشان بدهند 

عالقه امالک خود درمقام  آبادی آن آمده يگانه وسيله ترقيات کشور فراهم گردد 
صی چه کار خيری از اين باالتر که دست تعدی از اموال و عالقه جات اشخا

فقير که از تنگدستی تباه شده اند کوتاه شده حق مالکيت آنها محفوظ  اصل قانونی 
رضايت صاحبان امالک رعايت گردد و بعضی مداخالت غاصبانه را وسيله 
سلب حق  ثابت آنها  تصور نفرمايندکه اين بيچارگان مأيوس نشده به مراحم 

  .دولت قانونی اميدوار باشند
علی   -احمد  معاونيان - حبيب هللا برهانی - سن لنگرودیح - امام جمعه مازندران

  »اسدهللا سورکی  –حسين  رستم کالئی   -تقی رستم کالنی - قريشی
  نقل از روزنامۀ ايران 
  

  
  استدعای استرداد امالک

  
با کمال احترام مجلس  شورای ملی ، کپيه جناب آقای نخست وزير ، کپيه « 

ئی ، کپيه روزنامه اطالعات، روزنامه وزارت دادگستری، کپيه  وزرات دارا
دراثر پيش آمدهای ناگوارچند ساله رشته های زندگانی اين بنده  بکلی : ايران

گسيخته  وساختمان آن درهم ريخته  شده اسباب پيوستن و نوساختن آن فقط با در 
نظر گرفتن طرف منتقم حقيقی چشم  توجهی به سمت مازندران انداخته بخوبی 

که اهالی آن سامان بچه حال بوده وهستند طبق مذهب جعفری که  ديده می شود
بزرگترين اساس حکومت  پارلمانی است ملکی فروخته نشده است که تا غبنی 
در بين واقع گرديده  تفاوت فيمابين  مسترد گردد گواه مخبر صادق درآستين 

/ ۵/٧باشد مخابره تلگرافی بعنوان مجلس شورای ملی کپيه وزيران در تاريخ 
بوده که نتيجه آن زندانی شدن » برهانی رستم کالئی « بامضای اين بنده  ١٣١٢
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درشاهی بعهده داری سرکار سرهنگ سهيلی درمدت سه ماه  متوالی گرديد و 
پافشاری درخود داری بعدی نيز ايجاب کرد که در ايالتی ديوان بيگی و سال 

د تبعيد به تهران گردم  در مدت سه ماه و نيم  با تمام عائله سنگين خو ١٣١۴
مهم ترين اصل مسلم که پايه زيست بشررا محکم می نمايد حفظ قانون سلطنت و 
حق مالکيت است چه  شده است که با آن همه اميدواری که اعليحضرت همايون 
شاهنشاهی فعلی توجهات شاهانه خود را  نسبت به ملت ايران مبذول فرموده 

ارگان می فرمايند محوطه هائی  که بنگاهها بعضی ترديد در رد امالک اين بيچ
و کارخانه جات  تأسيس شده کسی به آن نقاط  نظر نداشته فقط  استدعای 
عاجزانه اين بنده  و سايرين آن است که بذل توجه فرموده امالک اجدادی که 
يگانه مايه زندگانی است و درآنجاها جز خرابی و تفرقه اهالی چيزی واقع نشده 

يند  که آن همه اميد  تبديل به يأس نشده نام دوباره ای  درصفحات  مسترد فرما
  .تاريخ  بايگانی نشود

  با تقديم  احترامات  فائقه
  » حاجی سيد حبيب هللا  برهانی رستم  کالئی 

  نقل از روزنامه مهر ايران 
   

  تقاضای استرداد امالک
  
مجلس شورای   عده ای از اهالی مازندران رونوشت نامه ای را که  برياست 

ملی و نمايندگان مجلس  نوشته اند برای درج  درروز نامه فرستاده و طی آن 
پس از بيان  تعدياتی که درين مدت بر مردم  مازندران شده است خاطر نشان 
می کنند که اهالی اين سامان گذشته ازآنکه  امالک  خود را در مقابل  بهای 

سال اخير کليه سرمايۀ  نقدی و  بسيار ناقابلی از دست داده اند طی چند
جواهرات  زن و بچۀ  خود را نيز صرف پرداخت جريبانه و ساختن خانه های  

اينک  امضاء چندين ازکسانيکه اين . روستائی و کارهای تحميلی ديگر  گرده اند
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نامه را نوشته و درخواست استرداد فوری امالک و رفع بدبختی عموم  را دارند 
  :   ً           ذيال  چاپ می شود

جالل  -عزت هللا  گلبادی  -علينقی رندانی  -حاج شيخ عبدالرحيم رحمانی  
اسحق علی   -ابوالحسن سنگ  -عبدالعلی داراب  –علی اکبر دری   -ايرانپور

  .معاونيان خادمی وغيره - آبادی 
عده ای ازاهالی ساری ضمن نامه رقت انگيزی که به مجلس شورای ملی نوشته 

ه  از مجلس انتظار ميرود  برای مسئله استرداد امالک اند اظهارداشته اند  ک
مردم مازندران که شامل حال هزاران نفر بدبخت است قانونی طرح و تصويب 

عده . نمايد و با اصالح بودجه اعطای اموال شاه برای امور خيريه اکتفا هم نکند
عمادی  عباس –علی اکبر گلبادی   -ای از امضاء کننده گان اين نامه عبارتند از

  -دمحم حسن  محسنی  –کامران محسنی  -صادق مظفری  -حاج  حسن عرب  -
  ».دمحم قلی ابوالملوکی  و غيره -مهدی ماطری  - عبدالعلی داراب 

  
  ١٣٢٠مهرماه   ٢٠روزنامه تجدد ايران  مورخ  يکشنبه    ٣٢۴۶نقل از شماره 

  
  بوسيۀ حضرت آقای طباطبائی نماينده محترم ساوه«  

ار ذرع  مربع مفروز از جنوب باغی که اکنون قصرسلطنتی است به چهارهز 
انضمام بيست ودوباب  دکان ويکباب کاروانسرا که حاليه از بين رفته و جزء 
عمارت های جديد شده است برطبق مدارک  معتبرملک اينجانب است وشاه 

ّ                                                      سابق بدون مج وز واعتبارباسناد من يکنفر يهودی غاصب معامالتی  نموده ب ودند            
همان وقت به وزارت دادگستری شکايت کردم و سوابق موجود است ديری 
                                                      ّ               نگذشت که کودتای معروف واقع شد البته ديگرموقعی برای تظل م ومحاکمه باقی 

پس از مدتی که شايد دو سال يا بيشترباشد .  نبود ناچارسکوت اختيار کردم
ز  من خواستند و امضاء و تصديق معامله  را که مورد تکذيب اينجانب بود ا

چون از برای پدرم  تصور خطر بود ناچار بدون اخذ ديناری امضاء کردم  تنها 
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چيزی  که در موقع  بنظرم رسيد و دردسترس داشتم اين بود که موضوع  را به 
ّ                        مرحوم مدرس کتبا  آگهی دادم و ايشان هم صح ت آنرا تصديق و نزد خود                         ً                

هنگام دستگيرشدن  آن مرحوم نوشتۀ نگاهداشته شايد روزی بکارآيد بدبختانه 
من هم با ساير نوشته جات او بدست رئيس شهربانی افتاد و پدر بيچاره ام مدتی 

اکنون که اميدی پس از . در زحمت بود فقط خواست خداوندی او را نجات داد
يأس حاصل و بساط  دادگستری شده است استدعا دارم به آقای وزيردادگستری 

جزء مظلومين باشند  مراجعه فرمائيد که پروندۀ  امر را که شايد خودشان هم 
  .مالحظه و احقاق حق نمايند

  
  فخر  عالء

  ١٣٢٠روزنامۀ  تجدد ايران مورخ اول آبانماه   ٣٢۵٧نقل  از شمارۀ 
   

  !طرز معاملتت  شاه سابق - عرضحال  عجيب و خواندنی  « 
  ١٣٢٠ مهر ٢٠يکشنبه  ٣٢۴۶نقل از روزنامۀ  تجديد ايران شماره 

شمسی کار پرداز امالک ١٣١١درسال : با کمال احترام بعرض ميرسانم  
حسب الدستورشاه ) بهشهر فعلی ( اختصاصی اعليحضرت  سابق در اشراف 

سابق امالک موروثی اين بنده را ضبط و تصرف  و دوسال تمام محصول 
دود که ساليانه درح( جنسی و نقدی امالک بنده را از مراتع و مزارع وجنگل 

  .نيزضبط وغصب  نمود) چهل هزار تومان به حقيرعايد می داشت
در مقدمۀ امر بنده به طهران آمده و به تصورواميد احقاق حق خود و رفع تعدی 
ً                     مزبوربعرض عرايض  تلگرافی و پستی مستقيما  بعنوان شخص اعليحضرت                                         
سابق مبادرت نمودم فقط درجواب آخرين  عريضه تلگرافی شهری ام آقای 

ً حقيررا تلگرافا  ) آقای شکوه الملک(يس کابينه مخصوص رئ که تلگراف (              
ً                         به کابينه خود احضارو شفاها  بياناتی تهديد آميزازطرف ) مزبورموجوداست                           

که در موقع  لزوم آن جواب و ( اعليحضرت وقت به حقير ابالغ فرمودند 
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سال پس از دو)  اظهارات شفاهی آقای شکوه الملک را به عرض  خواهم رسانيد
و سالی معادل  چهل )  که سواد اکثرازعريضه هايم موجود است( عجز و ناله 

هزار تومان غصب و ضبط امالک موروثی حقيرآقای سرلشکر بوذرجمهری به 
بنده وعده  استخالص امالکم را بشرط اينکه دو هزار تومان به ايشان بپردازم  

فته و مبلغ  يکهزار صد دادند بنده  هم بواسطه بيچارگی اين پيشنهاد را پذير
تومان نقد و نهصد تومان سند به ايشان دادم  که پس از تسليم امالکم وجه  مزبور 

  ١٣١٣فروردين  ٢۶را به ايشان بدهم ولی بازهم نتيجه حاصل نشد تا آنکه در
که سمت آنها را « نفر مأمور يقه سرخ درباری  ۴آقای مجد السطان لطيفی و 

که تحت تصدی آقا شيخ   ١١بار به محضر رسمی  شماره بنده را از در» نميدانم
است به امر آقای  سرلشکر   ٣                         ً        عبدالحسين نجم آبادی و فعال   شماره 

دم درب محضر آقای مجدالسطان به بنده گفت شما را   –بوذرجمهری بردند
برای  امضاء قباله  فروش امالکتان که در اين  محضر نوشته شده و حاضر 

نظرداشته باشيد که بی سرو صدا و بدون کلمه اعتراض بايد  است آورده ايم در
قباله را امضاء کنيد واال اين چهارنفر مأمور که همراه شما هستند شما را 
بجائی خواهند برد که ديگر روی اطفال خود را هم نبينيد پس از آن مرا وارد  

ه از محضر نجم آبادی نموده  بدين نحو وادار به امضای قباله  که بهيچوج
پس  از ختم  امضاء سند و دفاتر  - مضمون آن جزئی  اطالعی نداشتم نمودند

آقای مجد السلطان ببنده اظهار نمود که چون شش هزار تومان  بابت   –محضر 
                                        ً                                 وجه  اين قباله بايد به شما  داده شود فعال  هزار تومان وجه را در اينجا  دست 

  .شما  خواهيم پرداختگردان  می کنيم  ولی پول را در  دربار به 
ده قطعه اسکناس يکهزار ريالی از جيب خود بيرون آورده و شش نوبت به بنده  

دادند و به بنده  دستور  دادند دو باره روی ميز گذاردم  پس از انجام اين  
تشريفات يک قطعه از اسکناسهای مزبور را برداشته  و خرد  نموده  پنجاه 

و  -حسين صاحب محضر بعنوان حق تحرير دادند تومان آنرا به اقای شيخ عبدال
از آنجا بنده را به منزل آقای سرلشکر بوذرجمهری بعنوان اخذ مبلغ مزبور 
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آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوذرجمهری پس ازمطالب و اخذ بنچاقهای  –بردند 
موجوده امالکم مبلغ پانصد و پنجاه تومان اسکناس به بنده  داده و برای تتمه  

  :ر تومان چنين اظهار داشتندششهزا
که ( مبلغ چهار هزار و چهار صد  تومان بابت ماليات  دوساله ملک شما  –   ً اوال  

                                                       ً                 محصول آنرا قبل از قباله  گرفتن از بنده  به قسمی که فوقا  عرض شده در حدود 
که ) سالی چهل هزار تومان توسط  کار پردازان  در باری ضبط  شده است 

  .ليه  بايد بپردازم ماليه  مطالب به ما
هزار تومان بابت تتمه  دو هزار تومان که قرار بود بمن  داده باشيد   - ٢

محسوب  می شود گرچه من موفق به استرداد  امالک شما نشدم  ولی زحمت 
  .هزارتومان را برای  شما دست و پا کردم ۶خود را کشيده ام  چنانچه اين 

  .اخت  شده استپنجاه  تومان بابت  حق  محضر پرد  - ٣
ً             ً                                            بنده جوابا  عرض کردم اوال   قيمت امالک بنده متجاوز از يک ميليون و نيم              

ً                                  تومان است نه ششهزار تومان و ثانيا  ماليات مورد مطالبه راجع به محصول                                   
دوساله ايست که به قسمی که خاطرمحترم  مسحتضراست توسط  کار پردازان 

يست و بنده  برای يکشاهی  امروز در دربارضبط  گرديده  و به بنده  مربوط  ن
اين شهرسرگردانم و در موضوع دو هزار تومان هم با اين  بدبختی بالسبب و 
جهتی که برايم ايجاد شده است طبق قولی که داده  بوديد در صورتی که امالک 
و عوايد  ضبط شده امرمسترد  می فرموديد حال که به اين وضعيت درآمده است 

ً        ابق را نيز حقا  بايد مسترد  فرمائيد خصوصا  با وضع هزاروصد تومان س                           ً               
پريشانی که برايم  ايجاد  فرموده ايد و امروز  برای چند  لایر  قيمت نسخه و 

در جواب با کمال تندی و تشدد  –نان ظهراطفالم  سرگردان و متحير می باشم 
ارات را بنده را امر به سکوت  و تهديد نموده و اظهارداشت که چنانچه اين اظه

نوبت ديگر تکرار کنم پشيمان خواهم شد چه  آنکه برای تأديب بنده اقدام مقتضی 
وپس ازآن بدون اعتنا به التماس بنده به بنده امر خروج از منزل  -خواهد نمود

  .خود نمود
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سه روز قبل که برای مستحضرشدن از موضوع قباله  مزبوره بدفتر رسمی  
 ۶٠١۴گرديد  که قباله و سند مزبور به شماره  مراجعه نمودم  معلوم   ٣شماره 

به ثبت وارد و مبلغ   ١٣/  ٢٩/٢دفتر سر دفتردرتاريخ   ٧٠٢٠دفتر نماينده و 
آن هم  ششهزار وچهارصد و پنجاه  و دو تومان و پنج لایر است نه  شش هزار  

  !!تومان
اين  قباله  و بدين کيفيت چهار صد و پنجاه و دو تومان  و پنح لایر از اصل مبلغ 

وبا اين کيفيت امالک آباء و اجدادی  - دستور العملی نيز با بنده محسوب نداشتند
                                              ً                         بنده را که درحدود ساليانه چهل هزار  تومان شخصا  از آن عايدی بر می داشتم 
                                                  ً       ً          و قيمت آن متجاوز از يک ميليون و نيم تومان است قهرا  و جبرا  از تصرفم 

که در تمام ادوار زندگانی شخصی ( يرانی را خارج و يک خاندان پانصد ساله ا
و اجتماعی خود جز اطاعت و خدمتگزاری به مملکت وخير خواهی و مساعدت 

تباه و ازهستی ساقط  )  نسبت  به هموطنان خود عملی  را مرتکب  نشده اند
پس از چندی که از تاريخ قباله مزبور می گذشت ازطرف شهربانی بنده نمودند 

مشاراليه   به  -.ره نزد آقای آيرم رئيس شهربانی وقت  بردندرا جلب و باالخ
          ً                                                         بنده  شخصا  اظهار نمود  که حسب االمر شاهانه  شما ممنوع  از مراجعت به 
ً                                     مازندران می باشد  عليهذا بايد کتبا  متعهد و ملتزم  شويد که به مازندران                                     

ً                                  بنده جوابا  عرض نمودم که بنده  خالفی نکرده ام  معاودت نکنی که مستوجب            
سال است که پدران من در  ١۵٠چنين  مجازاتی باشم چه آنکه متجاوز از

مازندران متوطن و ممرمعاش من وخانواده ام عايدات باقيمانده امالک من است 
که درآنجا واقع است الزام به عدم خروج ازطهران برای بنده مثل حبس ابد و 

جواب دادند مگرامالک  نفری است  ٧٠محکوميت به مرگ يک عائله بيگناه 
شما تمام خريداری نشده است عرض کردم امالک ميراثی مرا ضبط نمودند و 
   ً                                                             فعال  مختصری امالک خريداری شخصی بنده درآنجا که سالی چهارهزار تومان 

درجواب .  عايدی آن يگانه ممر منحصر فعلی عائله واطفالم است موجود است
ير ببنده فرمودند شهربانی مأمور است ضمن اظهار تأسف ازاين ابتالء  برای حق
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و   - که شما را به قبول و اجراء اين تعهد ملزم کند و چاره  جزاطاعت نداريد 
            ً                                                              ورقه  که قبال  به خط  ديگری تنظيم  شده بود جلوبنده گذارده و بنده را واداربه 

  .امضاء آن نمود
ه امالک طولی نکشيد  که از کسان بنده که از مازندران اطالع  رسيد  ک 

خريداری شخصی شما را نيز  به ضميمه کليه  امالک موروثی تان  کار پرداز 
ضبط وعوايد آنرا هم  هم بردند بعالوه کسان و ) بهشهر حاليه ( در باری اشرف 

                 ً                                                    رعايا شما را قهرا  بدفتر رسمی محل برده و امالک شما را بنام آنها قباله  
که ما مالک اين نقاط نيستيم تا اين  خريداری تنظيم نمودند وهرچه جواب داديم

مؤثر واقع نگرديده و پس از الزام  به امضاء  قباله های . قباله را امضاء کنيم
مزبور خواستيم وجوه آنرا الاقل گرفته برای شما بفرستيم ما را بضرب شالق و 

  .تهديد به حبس و تبعيد از دفتر خارج  نمودند
حالی  بيک فرد مظلوم بی پشت و پناه معلوم  است از وصول چنين خبری چه  

غارت شده دست می دهد  وهر چه فکرم بجائی نرسيد به قصد انتحار افتادم ولی 
فرمان وجدانی و با رمسئوليت ادارۀ عائله  بيگناهم مرا از اين تصميمی 
بازداشت و باالخره  با يأس کامل از نتيجه به شکايتی  که بدربار می نمايم چون 

شکايت و تظلم بنده و امثال  بنده اعتناء نمی نمود باز برای تشفی  هيچ مقامی به
قلب و اينکه  شايد  اين رفتاراز طرف کارکنان در باری خود سرانه بوده است و 
پس از اين همه ابتدا در فکر  تفقدی افتاده و از مرگ  و بی آبروئی خود و عائله 

و آقای سرلشکر بوذرجمهری  ام  رهائی  يابيم لذا به آقای شيبانی رئيس امالک
مراجعه نمودم درجواب پس ازعتاب های شديد بنده را تهديد بزندان نموده و از 
اطاق خارج  کردند بنده نيزدرطول اين مدت جزآستانه حق مأمن و پناهی نيافتم 
و او يگانه شاهد و گواه  است  که چه شبها و روزهائی بر ماستمديدگان گذشته 

  .است
ئحه اجراء عدالت استشمام  می شود  بخود اجازه  داده که بدين اکنون که را  

وسيله مختصری از شرح مصائب و مظالم وارد بخود  را به اطالع  آن 
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  .نمايندگان محترم رسانيده رفع  بيدادگری های وارد بشود
  قاسم عبدالملکی مازندرانی هژبرالدوله سابق  
  
ايست که توسط  يکی از   تاريخچۀ فوق قسمتی ازعريضه –تجدد ايران   

نمايندگان محترم به مجلس  شورای ملی داده شده و عين  آن در دفترما ضبط 
  . گرديده است

اينکه  -مطالعه آن درعين اينکه  تأسف آوراست خالی ازتفريح نيست
ديروزنوشتيم بزرگترين مصيبت  ها اين است  که طبقه عوام بر کشور و ملتی 

خالل مطالب ومضامين اين عريضه بخوبی ديده  می مستولی شوند شاهد  آن در 
  ! شود

ً                                                                واقعا  اينگونه حوادث به افسانه بيشترشباهت دارد زيرا در ديوان بلخ بلکه        
  .درعصر چنگيزنيز اين گونه  هيچ نظير نداشته است

  
  شرح حال يک مازندرانی ستمديده 

  
  .نقل گرديده است ٢٠/  ٧/  ٢٧    ً                         عينا  از روز نامه ستاره  مورخ 

  
  آقا مدير  روزنامه ستاره

استدعا دارم بنام نوع پرستی اين شرح حال مختصر بنده را درآن روزنامه  
  .مرقوم بفرمائيد

   ً                                                             قبال  خداورسول و ائمه اطهاررا به شهادت می طلبم که آنچه عرض می کنم 
بقدرسرسوزن خالف  ندارد وچون روزنامه جا ندارد نمی توانم جرئيان را 

  .بنويسم
واقع در کالرستاق با زن و »  ميچکار«در ده خود  ١٣١١فروردين روز اول 

بچه خود بشادی عيد نوروزمشغول بودم چند نفرمأمورآمده بنده را گرفتند هرچه 
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خواستم  بدانم  برای چيست معلوم نشد زن وبچه و بستگانم درحال وحشت 
ازده نفر ديگرهستند دو ٢٢وهراس بودندکه مرا به نوشهربردند درآنجا ديدم 

روز ما بيست و سه نفررا در يک اطاق کوچک انداخته بودند که موقع خوابيدن  
مجبوربوديم همه از پهلو دراز بکشيم ، بعد گفتند نفری سی تومان خرج راه تهيه 

کنيد ويک تاجری را معرفی کردندکه از  او پول بگيريم  و منزل خود را حواله  
  .بدهيم  اينکار را کرديم

وز بالهای زيادی سرما آوردند بعضی را پابند ودست بند زدند ، ر ١٢در اين  
مثل اين که قاتل يا دزدهای معروفی را دستگير کرده باشند ما هم  نمی دانستيم  

  تقصير ما چيست ؟  و برای چه  مارا گرفته اند؟
روزسيزدهم ما را در دو دستگاه اتومبيل سيم دارباری که هرکدام شش پاسبان  

ل مرغ  روی هم ريخته برشت آوردند و بزندان شهربانی تسليم هم داشت مث
نفر دادند که چند پله می خورد و شبيه بدخمه بود که  ٢٣کردند، يک اطاقی بما 

درآن همديگر را بسختی نمی توانستيم ببينم، در رشت هوای مرطوبی  آنهم 
ری اطاق زيرزمين ببينيد چه می گذرد، اين اطاق مملوازساس وشپش بود بطو

که تا صبح  هيچکدام ما نمی خوابيديم هر کدام چندين بار لباس های خود را کنده 
شپش ها را می کشتيم  از رطوبت  اطاق کفش خيس بود و در اين اطاق کثيف 
بدترين روزگار را داشتيم رئيس شهربانی آنوقت آقای  سرهنگ سهيلی بود که 

  .ما را مثل حيوانات  فرض می کرد
  ً                                                     دا  در همان اتومبيل های سيمدارما را جا دادند و به تهران روزمجد ۵بعد از

آوردند ازخشونت  مأمورين هرچه بگويم  کم گفته ام جسارت است  تا شريف 
آباد قزوين بما اجازه خارج شدن ازاتومبيل را ندادند  و حوائج جسمی  را با 

بود جز فحش و کتک و تحقير چيز ديگری در بين ن –کمال سختی تحمل  کرديم 
  .از آن  جا ما را يکسره  بزندان قصر تحويل  دادند  -

مرا همان شب به يک اطاق کوچکی بردند و چهار روز در آنجا بودم  بی خبر 
از زن و بچه و پدرو کس و کار بعد ازچهار روز به اطاقی بردند که هفت نفر 
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برای ديگر در آنجا زندانی  بودند محبوسين  آنجا می گفتند  اين حبس مجرد  
  .ترسانيدن  است

خالصه بعد از بيرون  آمدن از اطاق مجرد ديدم جمعی از آقايان علماء و 
مالکين و خوانين تنکابن  کالرستاق و کجوردرآنجا هستند از قبيل ميرزا 
طاهرتنکابنی ، مرحوم منتظم  الملک ، مرحوم حسينقلی  خان ، مرحوم  شيخ 

آقای اميرممتاز و عده زيادی از آقايان   نورالدين ، آقای ساعدالممالک خلعتبری و
خلعتبری ها و مالکين رودسر و لنگرود، آنوقت معلوم شد که اين يک بالی 
عمومی است ولی هيچکس تقصير خود نمی دانست و همه ترسيده  بودند و 

انتظار روزهای  بدتری  را داستند  باری همه تا مدتی در زندان بوديم نه تحقيق  
دگی درکار بود  می گفتم  خدايا اگر ما  مقصريم  چرا تقصير ما کردند و نه رسي

دراين . را نمی گويند چيست اگرمقصرنيستم  پس چرا  ما را به حبس  انداخته اند
  . ضمن هم  حسينقلی خان نوه سپهساالر که جزو  اين دسته  بود در زندان  مرد

ا خواست و بهر ماه زندانی بودن يکروز رئيس زندان تک تک ماها ر ٣پس از 
کس تکليف نمود در ظرف بيست چهار ساعت صورت امالک  و دارائی  خود 
را بدهد در ضرب االجل مزبورصورت ها تهيه شد و دو روز ديگر آقای آيرم 
رئيس نظميه وقت آمدند و همه  را جمع کرده و گفتن بايد شکر کنيد  که 

ر نيامد زيرا کسی اعليحضرت از سر تقصير شما گذشتند چون نفسی از کسی ب
تقصيری نکرده بود  با تغير گفت پس چرا تشکرو دعا گوئی نمی کنيد عده ای 
از جمعيت با صدای بلند شروع کردند به دعا گوئی و ثنا خوانی بشاه و خاندان 
سلطنتی بعد آقای آيرم  گفت اشخاصی که بين شما ملک ندارند چند نفر  هستند 

و آقای  کاظم  حق کيفی که ملکی  نداشتيم  بنده و مرحوم ابوالقاسم کديرسری
خود را  بدون ملک معرفی کرديم از مرحوم  ابوالقاسم  پرسيد  تو ملک داری؟  

گفت . گفت بتو پول دادند؟ گفت مبلغی  گرفته ام.  گفت  داشتم  تقديم  کردم
پدرسوخته  کسی که پول  می گيرد و ملک می فروشد  تقديم نمی کند بگو 

از کاظم  خان پرسيد تو چه می گوئی؟   . هم گفت فروختم قربان او. فروختم 
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گفت بنده از روی رضا ورغبت ملک را .                ِ                چون فهميد  چه ق سم بايد حرف بزند
                                                  ً                     فروختم و تا دينارآخر و تمام و کامل  پول را هم نقدا  گرفتم  گفت تو چه می 

  .ط نيستگوئی گفتم بنده ملکی  ندارم و پدرم مالک است  و به بنده  مربو
همانجا امر داد که ما سه  نفر را که ملکی  نداشتيم  از زندان مرخص کردند و 
ديگران هم از ترتيب  قباله و انتقال بعدآ مرخص  شدند آنوقت فهميدم  که 
استخالص من بواسطه ملک نداشتن و حبس  سايرين  به تقصير ملک داشتن بود 

  .واال هيچکس  گناهی نداشت
مدن از  زندان اسم ما را  ساحلی  گذاشتند و يک ليست  سياهی  بعد از بيرون  آ 

در نظميه از اسامی  ما بيچاره ها  بود که  هيچوقت  کوچکترين  تقصيری 
عده ای  را از تهران  به شهرستان ها تبعيد  کردند، بنده  هم حق .  نکرده بوديم

گناه  من چه بود،  خارج شدن از تهران تا  يکماه  قبل نداشتم،  آخر شما را بخدا
حتی به زن ها و بچه ها ما هم رحم نکردند،   تمام آنها را از ملک  خود کوچ 
دادند ،  زن من  آنموقع مبتال به حصبه  بود مهلت  ندادند که مرضش  خوب 
شود  تا حرکت  کند،  با همان  حال مرض  به تهران آمد و چند ساعت بعد از 

دو طفل ديگرم  . بچه  شير خواره اش مرد رسيدن مرد و بعد از چند روز هم 
در تهران بی مادر وسرپرست ماندند پدرم هم ازغصه  دق کرد و مرد ، اين 

  .مختصری از شرح حال  بنده بود
پدرم و بستگانش در کالرستاق شش فقره ده ومرتع و مزرع داشتند ، پس از 

مال پدر من و مدتی از دو نفر از بستگان ما که حقی نداشتند نسبت به سهم و 
سايرن معماله کنند آن همه ملک و مرتع را در هفتصد و بيست تومان قباله 
گرفتند و با آنکه معامله اجباری و در پائيز واقع شده بود ششصد  تومان از پول 
قيمت معامله را از بابت محصول گذشته کسرنموده و يکصد و بيست تومان بقيه 

صد و بيست تومان هم نزد خود  قوم و خويش های من آن يک! را دادند
متصديات امالک گذاشتند که بابت مال االجاره  سال بعد محسوب شود و دخل و 

خالصه مال االجاره سال اول ششصد تومان  بود و  –تصرفی به پول نکردند 
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ً                                               سالی دويست  تومان مرتبا  زياد می شد کار اهالی بدبخت هم اين بود که تمام                         
ن بکنند و نتيجه زحمات خود را جمع  نموده  يکجا  سال اينطرف و آن طرف جا

اين را هم عرض  کنم که اين کارها    - تحويل مأمورين امالک اختصاصی بدهند 
                                                             ً در زمان رياست امالک  آقای نائب حسن خان حريری  صورت گرفت که فعال  

ه اسم خود را کوشان گذارده و مؤسسه داللی در خيابان الله زار دارد اين آقا  آمد
بود به بستگان ما می گفت يک ماديان گله سپهساالر از ده سال پيش ميان گله 
                ً                                                          مانده و بايد فعال   يازده ماديان بدهيد هرچه گفتيم شما امالک سپهساالر را تازه  
ً                                             از ورثه او گرفته ايد فرضا  هم يک ماديانی از ده سال پيش در گله ما مانده                           

نرفت و تمام  گله ماديان و حشم  ما را  بخرج او .  نتاجيش به شما مربوط نيست
  .هم به اين عنوان بردند

خالصه اين است وضعيت ماکه ملک ما را بزور گرفتند، به بهانه ملک و مال 
ما را حبس کردند ، زن و بچه  والنه و آشيانه و همه چيز ما برباد رفت حاال 

ما را به ما آقايان گمان می کنيد اگربعد از ده سال صدمه  و مصيبت امالک 
بدهند از ما رفع تعدی شده است، نه بخدا اين تعدی به هيچ وقت رفع شدنی 

  .نيست
  عباس نادری  
  
  نامه سرگشاده  *
  ٢٢/  ٢٢/٨مورخ  ٣٢٧٨به نقل از روزنامه تجدد ايران  شماره  
  
آقای مديرمحترم استدعا دارم محض نوع پرستی  شرح پائين را در نامه گرامی  

ئيد تا مظالم وارده وتعديات گوناگون طاقت فرسا و وقايع امر بدرج فرما
  .ومستدعيات وعرايض براحدی پوشيده نماند

قريب دوماه است عريضه ای به مجلس شورای ملی و مقام محترم رياست  
  .وزراء عظام تقديم نمودم تاکنون يک کلمه جواب مرحمت  نشده است
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صد و سی و چهار پارچه کالستاق که يک ١٣١٣خورشيدی الی  ١٣١١در سال  
دهات يالقی و قشالقی  مراتع و جنگلهای مفصل  نيز دارد  ضبط اداره دارائی 

  .و اداره امالک شد
                                                            ً  پارچه  ده که  بدست صاحبانش باقی ماند درکجور و تنکابن هم عينا    ١٢جز

بعدها مازندران و گرگان و قسمتی هم از گيالن . ضبط امالک عملی گرديد
جمعی از مالکين .  وع در تنکابن که محال   ثالث  است شدضبط شد، چون شر

بعد زن و بچه  آنها را جمع کردند .  را گرفتند  آوردند در قصر زندانی کردند
درحبيب آباد مثل مرغ درکاميونها ريختند ميرغضب ما حسن حريری آنها را به 

ن  آنجا هم سرهنگ سهيلی بعد از خواندن  ارد و داد. سمت رشت حرکت داد
فحش همه را در محبس ريخت فردا  به سمت  تهران حرکت داد در 
کاروانسرای زال دمحم که شهر نو است آنها را پياده  کردند فوری مردها را از 
قصربه آنجا آوردند رضای سميعی  رئيس آگاهی آن وقت آنها را تقسيم  بندی 

و بعد بم و بعد کرد فوری حرکت  دادند که عده ای  را به کرمان و بعد  جيرفت 
از مردن  چند نفر  زن و مرد آنها را به شيراز بردند، عده ديگری را هم از 
کرمانشاهان ، همدان ، قزوين ، زنجان ، قم و کاشان فرستادند چند خانوار را هم 

يکعده هم در موقع  تبعيد خودشان با عائله  فرار کردند  در .  تهران نگاهداشتند
سرهنگ سهيلی، . شدند که همه اينک در تهران هستند الموت طالقان لورا ساکن

رضای سميعی کارمندان عالی مقام  شهربانی  مأموريت خاصی نسبت بما 
آنوقت يوسف بهرامی کارمند . نداشتند تا آن معامله خصومت  آميزرا بنمايند

اداره شهربانی که مأمور بخصوص اينکاربوده است همه تبعيد شدگان و آنها 
هستند تا ابد از رفتار وعواطف ايشان ممنون وسپاسگزارمی باشند ئيکه درمحل 

غريب اينست يک چنين عضو صالح شرافتمندی که در چنين مواقع بايد دخيل 
  .در کارهای بزرگ بشود  منتظر  خدمت شد

صاحبان امالک را بعضی پول دادند وبعضی را ملک دادند  بعضی را هم هيچ 
وايد يکساله ملک ضبطی بوده است مرحوم ندادند درقباله قيد است  بقدرع
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داوردستورداده بود آنچه را می دهند درنظرداشته باشند ازعوايد مسلم يکساله 
ملک خريداری شده  تجاوزنکند متأسفانه اين امروز يک حربه ای برای 
ميرغضب ها ما شده احمدی کاشی، مجد السلطان ، لطيفی ، اسفرجانی و 

بسااز دهات بزرگ را از . ی بعضی را ثلث دادندمأمورين آنها محض خود نمائ
 –پردنکان  –اورنگ   -يبشنبور -حسن کيف   –هريجان  –کالرستاق مثل الهو 

شهرستان را بقدر ربع عوايد يکساله هم قيمت  -برار -ميچکار و توابع    - کالک 
ندادند چون اين دهات در کالرستاق مهم بود اسم برده  اند قباله ها حاضر است 
قبوض دريافتی  عوايدهم حاضراست همه مالکين کالرستاق تهران آمدند به 

ل خلعت بری  وکالت دادند و رفتند خيلی ها را هم هيچ  دتصويب بنده با آقای عا
ندادند ملک های آنها را تصرف کردند گاو را يکی يک تومان قيمت کردند 

گوسفند الشه  گوسفند مردنی آوردند سيصد خانوارکالرستاقی را بوسيله آن
محض  کردند اينها همه اگر قرار برسيدگی شود بموقع خود به ميان می آيد ببنده 
پانزده هزار تومان ملک در فارس دادند درمحضر آقای نجم آبادی قباله گرفتند 
همين معامله را هم درهمان روز با آقای دمحم امين  برادرم که تبعيد درفارس بود 

نده که شرکاء بنده بودند وخود هم امالک  کرده اند ولی پس عموهای ب
ديگرداشتند ديناری به آنها نداده، بعضيها درهمان کالرستاق و بعضی در لورا و 

حاجتی ندارد که بنده عرض کنم اين عده که . بعضی هم در تهران ساکن هستند
تبعيد شده اند با آن عده  که درآنجا هستند   در چه حال می باشند؟ هرکس اندک 

کند پی خواهد برد کريم آقا، نايب حسن حريری، اسفرجانی، مجد السلطان،   فکر
امير صادقی و اتابک آن ها صدها تنکابنی و کجوری و کالرستاقی را در 

چون . صدها نفرهم مجروح وقابل کسب و کار نيستند] و[زيرچوب کشته اند 
. اهميتی  ندارد             ً                                            مازندرانی فعال  با اين پيش آمد حد و شرفی و زنی نيست  البته 

رويهمرفته اين تعدی، اين کشتار و اين چوب  کاری، اين تبعيد ، اين ظلم طاقت 
فرسای،  اين شکلی  که بنظر آقا  اگرباندک است موقع  حمله  چنگيز  خان هم 
به مازندرانی  وارد  نيامد ، اينها همه از طرف سی نفربه اهالی مازندران و 
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ده نفر اوليه ازاشراف و . نها سه تقسيم می شودکه آ گرگان و همه کشوروارد شد
امراء لشکرند که اينها اعليحضرت  شاهنشاه  معظم  سابق را واداربه خريداری 

و ضبط امالک کردند بقدری گفتند، بقدری تلقين کردند، بقدری مثل  آوردند،  
اين               ً    واال شاه  ابدا   به. بقدری تحريک نمودند که گوش شاه آشنا به اين حرفها شد

خيالها نبود، شاه معصوم و با عظمت وشهامت بود، شاه جز عظمت ايران 
اين ده نفر  اوليه  بقدری .  آسايش خلق و آبادی در بدو امر قصد و خيالی نداشت

آن ده نفر چون سه نفر مرده اند  اسم  آنها  را می .   گفتند تا شاه  فرمود بکنيد
هفت نفرديگر را بزودی در کتابی  که  –اميراکرم –مشارالملک   -نويسم  داور 

به شرکت چند نفرچاپ می وشد اسامی آنها در آنجا  بنظرهمه اهالی 
کشورخواهد رسيد  ده نفر  دومی که کريم آقا ،  مجدالسلطان و شهبازی 

سهيلی   –علی اکبر -اسفرجانی در رأس آنها هستند امير صادقی، حسن حريری 
ری  بدستور مشار الملک و کريم آقا  و غيره شروع بکار کردند حسن حري

دويست هزار تومان پول . مشغول دروغ نويسی شد تا عمل تبعيد را پا برجا کرد
از مردم گرفت خيانت او که  به اعليحضرت ثابت شد او را امر بحبس فرمودند 

ج کوشان . چون پول داشت بزودی از حبس خارج  شد نام حود را عوض کرد 
را امروز سوار است معامالت ملکی ميکند در صورتی که شده بهترين اتومبيل 

يک ميليون [ کريم آقا دو کرور –در قشون  دامپزشک يار ويابومعالجه می نمود 
 ِ          ا سفرجانی و . پول نقد دارد  با همان پا  هم  با کمال آزادی  قدم  ميزند ] تومان

شنيدم عضو                   ً مجد السلطان  مجددا  . مجد السلطان ، سهيلی و غيره همه هستند 
کميسيون رسيدگی شد يعنی اين کميسيون رسيدگی که اين اليحه مربوط بعمل  ما 
نيست امير صادقی اداره امالک را غارت و قصورسلطنتی را هم غارت کرده 

آيا .                ً                                                تهران آمد فورا   مراجعت نمود حاال مردم  را طور ديگر تهديد می کند
نيست پس بچه اميدی می توان زنده  برای اينها هيچ نوع  مجازاتی  نيست؟  اگر 

ده نفر سوم  هم همان مباشرين محل و همان مديرها  وهمان نويسندگان و .  ماند
بعقيده  بنده کشتن آنها واجب است  چه آنها  .  دفترداران و مأمورين جزو هستند
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مقصود اين است اعليحضرت . باعث  شده اند اين همه  مردم  بيگناه کشته شدند
                       ً                                        شاهنشاه معظم  سابق ابدا  اين تعديات محلی را اطالع نداشت اسفرجانی همايونی 

ديوار با کمش ريسه کرده باال می اورد  پشت وروی  آن را گچ وسمنت می 
کشيد  برنج  را هم عوض  يک خروار  دو خروار می گرفت  يک خروار قبض  

ری کرد روز بيگا  ٢١همينطورکليه جنس وغله را يکنفرزارع  ماهی  . می داد
درساختمانها ملگی  می نمود مزد اين ها  را اسفرجانی می گرفت  با اضافه  
برنج  و جنس های  ديگر  که قيمت  آنها بالغ  بر سالی سيصد هزار تومان  می 
شد با کريم آقا  و مجدالسلطان ميرغضب قسمت می کردند وکی شاه  اين را 

وغمخوارمردم کی بود؟ که خبرداشت؟ کی به شاه عرضه کرده بود؟ دلسوزشاه 
بدون تصورنفع يک مطلبی را به عرض برساند مرد اينکاردو نفربود آقای 
دبيراعظم وآقای شکوه الملک ، کی ودرکجا  يک کلمه ازاين حرفها را که هر 

  .روزی ده فقره را در بيرون می شنيدند
  )لطفعلی  ساالر مرزبان(   

  اخطار  به وزارت  ماليه
  شير و خورشيد 

  ارت ماليهوز
  ...اداره
  تاريخ

  ١٣۶٠نمره  
  موضوع

ملک مرزبان چون مقرراست که هرچه زودترشما ) ساالر(آقای لطفعلی خان 
                                                           ً        بکلی قطع عالقه ازنقطۀ  مسکونی اوليه خودتان بنمائيد لذا اکيدا  به شما 

بايد بکلی  اموال خودتان را هم تا آنجا  ١٣١۴اخطارمی شود که تا اول مهر ماه 
فعلی خودتان انتقال بدهيد وچنانچه  تا تاريخ مذکوربطور کلی  قطع به مسکن 

وصول . عالقه ننمائيد آنچه ازاموال شما باقی باشد بالعوض ضبط خواهد شد
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  .اين مراسله را فوری اعالم داريد
  وزير ماليه

  تلگراف  حضوری  ساری 
  تقاضای  مالکين مازندران « 

  ١٣٢٠آذر ماه  ١۴جمعه    مورخ  ۴٧٧٢نقل از روزنامۀ کوشش شماره 
در شماره ديروز تقاضائيکه برای مخابره تلگراف حضوری ازطرف جمعی 

  .ازمالکين مازندران شده بود بنظرخوانندگان  رسيد
چهارساعت و نيم بعد ازظهرديروز آقايان زيردر تلگرافخانه  تهران برای 

  :مخابره با ساری حاضر شدند
معتصم  -انوار  - ملک مدنی   -نما دکترطاهری ره –اورنگ  - حمزه تاش  

يمين  –صفوی  –ملک زاده آملی  - سيف هللا باوند  –دکترسنگ  –سنگ 
  .طوسی  –عميدی  نوری  -اسفندياری 

آقايان مالکين هم نمايندگان خود را ساری به تلگرافخانه فرستاده و تلگرافی به  
  :اين مضمون رسيد

اصراربه تصرف امالک مردم بی خبری دولت از روحيه اهالی مازندران و 
  .سبب شده است که به اقايان زحمت بدهيم به تلگراف خانه تشريف بياورند

و ملک مزروعی را  - آقايان شنيده ايد دکان را يک لایر خانه را سيصد دينار
. بعشرعايدات ساليانه اش   به تهديد وحبس از دست صاحبانش بيرون آورند

سابق را بجان مردم  اندازد فرس ماژورکه از دولت قانونی نبايد همان کارکنان 
 ٣٠٨ – ١٠٣ – ٢٠٢بين رفته همه ميدانيد هرچيزبحال عادی برمی گردد مواد

قانون مدنی حق بما می دهد هرگونه تصرفاتی را درملک  ٣۶۶ –٣۶۵–٣١١ –
متمم قانون اساسی مصونيت  ١٧ – ١۶ - ١۵آباء واحدادی خود بنمائيم و اصل 

  :مين می نمايد  و اينک مستدعات زير را  می نمائيمما را ازهر تعرض تأ
  .عدم تعرض بکسانيکه ملک خود را تصرف کرده اند)  ١
  .الغاء اعتباراسناد مالکيت شاه سابق درصورت مزاحمت با حق کسی)   ٢
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                                                               ً معتبرشناختن اسناد ثبتی مالکين سابق و دادن حق الثبت بکسانيکه فعال  )   ٣
  .مدت ثبت  که دراين سال خاتمه  پيدا می کند تقاضای ثبت دارند و تمديد 

مالکانه که پهلوی بزور برعايا برای زراعت پنبه تحميل  ٢٠الغای صدی )   ۴ 
  .وامروزکليه مالکين  بهره مالکانه را از رعايای  خود گرفته اند

  :آقايان محترم
اين است مستدعات مازندرانی که بنام آزادی درخواست می نمائيم که عملی  
مودن آن را ازهيئت  محترم دولت بخواهند و نگذارند شمشير خون آلود ولی ن

مازندرانی . شکسته سابق را  دو باره صيقل زنند و بگردن ما بيچارگان بگذارند
هم مانند ديگران حق زيستن دارد و اين حق را از آن انتزاع ننمائيد 

يران بمازنداران اگرکميسيونی از مجلس شورايملی بهمراهی يکی دو نفر  از وز
تشريف بياورند چيزهائی بشنوند که درهيچ عصری و تاريخی نديده ونخواهند 

  .ديد
  آقايان  محترم

اکنون  به مجلس  شورايملی  و احساسات  عمومی  بويژه  شهامت اخالقی شما  
آقايان متوسل هستيم  اگر مأيوسمان فرمائيد بخدا پناه خواهيم برد و نمونه انتقام 

 –رمدانی   -بنافتی –تجدد  - رحمانی  . اهم به شما نشان می دهيم خدائی  ر
  - حسن  مدانلو -طبری  -دمحم  حسين  زارع   - ابوالحسن سنگ    -پرويز  باوند 

  ».مستوفی وزيری  - شاهرودی  
در اطراف مظالمی که برعايا ومالکين وارد آمده و تقاضای آن ها  برای  

سوء رفتاربعضی از رؤسای امالک وطرز استرداد امالک آباء و اجدادی و
تصرف وضبط امالک وگرفتن سند مالکيت ازآن ها هريک ازآقايان حاضرين 
مذاکرات مفصلی نموده درنتيجه مقررشد جريان امر و تقاضای اهالی  مازندران 

به اطالع آقای نخست وزير و رياست  مجلس  و وزارت  دارائی و وزارت  
ون الزمی که مستلزم رفاهيت مالکين مازندران باشد کشور برسد و هفته آتيه قان

ً                              به مجلس پيشنهاد و ازتصوب بگذرد ضمنا  تقاضا کنند مأمورين اعزامی هم                                     
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  ».ازمداخالتی که موجب عدم رضايت شده است خودداری نمايند
  

  نمونۀ ديگراز معادالت شاه سابق
  

عريضه حضورمحترم آقای مديرتجدد ايران مشرف وملحوظ گردد متمنی است 
  .ذيل را درآن روزنامه  درج فرمايند

                       ً                                          چون اشاعه اعمال بد اصوال  مستحن نيست درنظرداشتم که ازاعمال کارکنان 
ومباشرين امالک شاه  سابق سختی نگويم وبحث دراين موضوع را به ستمديگان 

با خود گفتم اشاعه اعمال  بدمادامی خوب نيست که مرتکب   –ديگر واگذارم 
ه جرم نموده  باشد و هرگاه از حد واندازه  بيرون رفته باشد يک  يا دو فقر

اشاعه اعمال مرتکب بسيار خوب وممکن است موجب عبرت  ديگران  گردد 
ومتعديان روز مذلت را به نظر آورند و از اعمال  خود پشيمان  شوند و بدانند 

  .لطف حق  با ايشان مدارا می کند ولی چون ازحد گذشت رسوا می کند
  حق باتومداراها کند لطف 
  چون که ازحد بگذرد رسوا کند 

قريه  -بنده درصدد برآمدم  که شمه ای از ستمهای وارده  بخود  را شرح  دهم 
مرحوم محقق الملک ١٣٠٩ -کوچکی دراطراف آمل بنام کته پشت موجود است

رئيس ثبت بابل با مرحوم حاجی سيد خليل  مالک قريه مزبور،  دوستی داشت 
الت وتشويقاتی که رئيس ثبت در باره  ثبت ملک مزبور   نمود  مالک با تسهي

 ١٣١٢در  -قريه را به ثبت رسانيد و بنام آن مرحوم سند مالکيت صادر شد 
رضا شاه   ١٣١۶ –مالک قريه  فوت نموده و بورثه ايشان رقيه منتقل گرديد 

ريکه پهلوی به ملک مزبورطمع کرد ودر صدد برآمد که ملک مزبور را بطو
امالکی در الريجان داشتم ( امالک الريجان اينجانب را قباله گرفته بگيرد 

مسموع گرديد که ازدمحم نامی بنام آنکه اومالک امالک است قباله  گرفته واز عده 
ديگرشنيده شد که با يک وکالت نامه مجعولی قباله در دفتراسناد رسمی تنظيم 
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تصرف نموده اند وچندين سال است شده و برهرفرض امالک  الريجان بنده را 
مباشرامالک اطالع پيدا  کرد کته پشت بنام مرحوم حاج ) عايدات او را می برند

) سيد خليل ثبت شده وسند مالکيت نيزصادرگرديده شخصی را مسموع  گرديد 
صاحب  -بدفتربردند و بعنوان آنکه مالک ملک است تقاضای تنظيم سند نمودند

معامالت مطلع است ومطلع بود اظهار کرد که حاجی سيد  دفترکه از جريان تمام
خليل فوت مرده و وارث ايشان  نيز درخواست گواهی حصر و راثت ازدادگاه 
نموده اند و در روزنامه و مجله رسمی آگهی منتشرشده است ممکن است نتيجه 

آب  ١٣١٧برای کشف و تعيين مالکين ومحل ايشان در –خوبی نداشته باشد 
مالک برای بهره برداری از قريه به يکی از ١٣١٨بور ندادند ودربقريه مز

مراجعه واوعايدی را ضبط ومقداری به ) نوری عال(بستگان مباشر امالک 
مباشرامالک سروان  پيروزعايدی ملک مزبوررا ١٣١٩مالک پرداخت در

تصرف کرد و ملک را ضبط نمود بده از ترس حبس و زنجيرو اذيت های 
متنعين از تنظيم قباله تعيين شده بود به اداره امالک مراجعه ديگری که برای م

نکردم و چون می دانستم اليبق ذوبغی ولو ملک جنودأ ضاق عنها السهل 
و يقين داشتم که اين بنا بی بنياد است و اطمينان  بزوال و خرابی بنيان  –والجبل

ی  بنيان تعدی تعدی داشتم لذا مراجعه نکردم و منتظراحقاق حق بودم بعد ازخراب
که آيا ملک را با سند مجعولی قباله کرده اند و يا آنکه . درصدد تحقيق برآمدم

بدون قباله  عادی را برده اند کشف گرديد که قباله کرده اند و يا آنکه بدون قباله 
عايدی را برده اند کشف گرديد که قباله نشده و بطوريکه اطالع حاصل شده 

به رضا شاه پهلوی نشده و بلکه  مباشرامالک عايدی  عايدات اينجانب نيز تسليم
را اخذ و دربانک گذاشته است و بطوری که به اينجانب نوشته اند مباشرحاضر  
است که عايدی را بپردازد آنچه کشف می شود ملک بنده امثال زيادی دارد که 
مباشرعايدی آن را  توقيف يا ضبط نموده و يکعده ازمالکين چون مأيوس از 

قاق حق هستند واين غائب وی يا متوفی می باشند درصدد مطالبه عايدی اح
خودشان برنمی آيند هرگاه دولت فعلی که درصدد احقاق حق است اعالمی  
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حاکی ازاين که درصورت شکايت ازمباشرين رسيدگی خواهد شد وهرگاه 
چيزبه نفع خود اخذ نموداه ند رسيدگی و به مالکين مسترد خواهد شد نمايند 

ممکن است مظالم مهمی  کشف  گردد و با  رد اموال  مردم  موجب  تشکر  
  .مظلومين  شود

احترامات عاليه  تقديم  می شود  جالل زرين کيا مسکن تهران خيابان  ری 
  )١(.کوچه شرق

  
  

  توضيحات و مآخذ 
  
  – ١٣۶٢ –نشر ناشر  –جلد ششم »  تاريخ بيست ساله ايران« حسين مکی   - ١ 

  ١٧ – ٣٨صص    
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  پنجم فصل 
  

  فروش خالصجات  - ٣
  

منظور از . قانونی ازمجلس گذشت که دولت امالک خالصه را بفروش برساند
وضع اين قانون هم اين بود که امالک خالصه را به ثمن بخس به رضا شاه 

  .واگذار نمايند
 ١٣٢٠ يکی از اين خالصجات قريۀ خيرآباد در ورامين  بود که پس از شهريور 

يعنی در دورۀ چهاردهم مجلس دکترمصدق نسبت به معامالتی که در مورد اين 
خالصه انجام  شده به بدر وزيردارائی اعالم جرم نموده و ضمن توضيح مفصل 

  :و مستند چنين می گويد
قريۀ خير آباد  در سال « : آقای مجيد زاده در گزارش چنين می نويسد... «

اجرای قانون فروش امالک خالصه  ضمن  سايرخالصجات در  ١٣١٧
تومان   ٨٨٩۵١بطورآزادو بوسيله اشخاص بصير  و مورد اطمينان به مبلغ 

ارزيابی شد بود که درهمان سال بطورغير آزاد به قيمت فروش باعليحضرت 
تومان وهفت لایر تقويم گرديد و برگهای هر دو ارزيابی  ١٩٩٩٩سابق در مبلغ 

  )١٩٠پرونده برگ ( » شده  در پرونده وصل بهم  بايگانی
                ً                                                   در صورتيکه اخبرا  خيرآباد را ارزيابی نموده و پس از وضع صدی ده که از 

( هزار تومان قيمت کرده اند  ۵٠٠بابت هزينه  برداشت حساب شده آنجا به مبلغ 
  »)....٣پرونده  برگ 

                         ً      ً                                  رضا شاه امالک مردم را عنقا  وجبرا  ميگرفت و بطوريکه دراين قسمت کتاب  
ده می شود اگرکمترين مقامتی می کردند بزيرشالق متصديان می افتادند يابه دي

زندان می رفتند و بعضی هم در زندان تلف می شدند برايش کافی نبود و چينه 
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دان حرص و ولع او را پر  نمی کرد لذا قانون فروش خالصجات را ازمجلس 
  .گذراندند تا بهترين امالک خالصه  دولتی را تصاحب  نمايد

راجع به امالک « : زيرعنوان ١٣٢١/ ٧/٨مورخ  ١٠روز نامه داد در شماره 
دولت درشهر گرگان يکصد وبيست و پنج  « چنين نوشته است »  واگذاری 

زير دارايی وقت . پارچه  قصبه و قريۀ مهم  که اغلب آن قراء شش دانگی بوده
هزار تومان به  ٧۵پارچه خالصه دولت  را فقط وفقط درمقابل  ١٢۵تمام  اين 

شاه سابق انتقال داده که تنها سه دانگ  قصبه  مهم کرد کوی و مزارع تابعۀ  
پارچه  مورد انتقال بوده بيش از دو ميليون و نيم لایر  ١٢۵آن که از جمله  

  .»پارچه  داده است ارزش داشته است ١٢۵يعنی سه برابر وجهی که برای 
ت مهم بزرگ را بزور وعنف دربعضی موارد وزارت دارائی قراء وقصبا

                                                                    ً ازصاحبان  آنها به ثمن بخس می خريد و يا بعنوان کوچاندن صاحبان آن جبرا  
متصرف می گرديد و جزء خالصه دولتی می گرديد سپس به رضا شاه واگذار 

  :                           ً             می شد که نمونۀ آن درزيرعينا  به نظرمی رسد
  

  نقل از روزنامه مرد امروز 
  

  !م را غارت کردند؟دزدان مسلح  چگونه اموال مرد
                           ً             توضيح اينکه اين معامله عينا  به شاه سابق « يک نمونه ازمعامالت شاه سابق«   

  ».منتقل  شده است
آقای مديرمحترم نامۀ ملی مرد امروزگرچه تعديات مدمورين شاه سابق به اهالی 
شمال  خاصه به اهالی کالرستاق براحدی ازاهل کشورپوشيده نيست ولی يک 

ت  گری را خيلی ها اطالع ندارند قيميتی ااست عين امريه و قباله پرده از غار
امالک کالرستاقی را وزارت ماليه تصرف  ١٣١٠را درج  فرمايد چون در 

کرد عدۀ ازطايفه های بنده را آوردند  و در قصرحبس کردند بعد ازچند ماه زن 
يز بار بردند و بچه  آنها را در کاميون ها ريختند با هر خانه واری پنج من تبر
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رشت تمام با زورسرهنگ سهيلی آنها را داد گرداندند  آوردند  کاروانسرای  
  !زال دمحم

مردها را به آنها ملحق  بردند کرمان بعد جيرفت بعد شيراز، ده خانوار تلف   
شدند اموال  را هم با احشام هرچه بود مأمورين نظميه وشاه بردند بهرجا  که 

ماليه امالک را فروخت به شاه بعد  ١٣١٣ود درمی بايست برسد رسيده ب
اين کاغذ  رابه شاه نوشته بودند در صورتيکه نام و نشانی از اموال  ١٣١۴در

نبودچهارسال بيشتربه غارت برده بودندنميدانم  نوشتن  اين کاغذ در روی چه 
اصلی بوده آقای فروهرمعاون وزارت ماليه آنوقت و پدر مديرکل  آنوقت که 

ای فنای ماها پيش قدمی می نمودند وابتکارمی کردند ممکن است  هريک بر
ساالر .    پرسش شود که  نوشتن اين کاغذ  از روی چه سياست و اصلی بود

  مرزبان
  اينک عين  قباله  و نامه وزارت  دارائی  
  نسختان 
صاحب دفتر ثبت شده است  ٣٣دفتر   ١٢٨۶٧شمارۀ  ٢اين ورقه که در صفحه  

اسناد  رسمی    ٣٧دفتر ٢۵جانب نماينده ثبت اسناد هم در صفحه  دردفتر  اين
شمسی به ثبت رسيده مهر دفتراسناد  ١٣١۶/ ٢٧/۵در تاريخ  ١١٧۴٧شماره 

  صادق  ١١رسمی شماره 
  - با احراز  شناسنامه متعاملين 
  .تمام  مراتب  مسطوره در اين ورقه در نزد اينجانب واقع شد 

  امضائ -------بتاريخ 
آقای دمحم  زاهدی وکيل رسمی عدليه  دارای شناسنامه )  معاوضه کننده ( ل معام 

صادره ازناحيه يک تهران ساکن طهران ناحيۀ پنج خيابان پهلوی ٢٠٨۴شماره 
خانم  مريم خانم ملک  مرزبان  ١کوچه حاج  قربان  خان بوکالت ثابته از طرف 

  ٩۶٧صبيه مرحوم دمحم زمان  دارای  شناسنامه شماره 
خانم اشرف الملک يزدانی ملک مرزبان صبيه مرحوم رحمانقلی دارای  – ٢
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با امضاء وتصديق آقای لطفعلی ملک مرزبان ساالرمکرم  ٩۶۶شناسنامه شماره 
دونفرخانم « صادره ازناحيه چهارتهران  ٣٨٧٢٣سابق دارای  شناسنامه شماره 

خوارو  ٢٢عبه مشاراليها زوجه آقای  لطفعلی مذکورندوشناسنامه های هردوازش
ايوانگی صادرشده وساکنين  ناحيه چهارتهران گذر وزير دفترخانه استجاری 
ومسکونی آقای لطفعلی مزبور می باشند و وکالت آقای زاهدی از طرف 
مشاراليه بموحب وکالت نامه رسمی مورخ هفدهم مرداد  ماه جاری تنظميه 

  .باشدمی  ٢٨١۴و  ٢٢۴٢طهران بشماره   ۶٠دردفتر رسمی شماره 
کفيل وزارت ماليه ( ، جناب آقای محمود بدر ) قبول کنند معاوضه(  –متعامل 

  .بنمايندگی    و نام دولت عليه ايران
تمامی وهمگی نصف کامل کليه امالک و رقبات و ) معوض(مورد معامله؛
  :مستغالت ذيل

دانگ  ۶دو دانگ و بيست وپنج متر مشاع از قريه مرزان آباد بانضمام   - ١
يک از دو دستگاه آسياب ويکدستگاه آبدنگ ويک دستگاه عمارت ارباب و هر

سه دانگ ازمزرع ومرتع الپی  -٢طويله و دوخانه رعيتی  واقعات درآن، 
 – ۵شش دانگ قريه محمود آباد،  - ۴شش دانگ مرتع مياندشت، – ٣زنان، 

شش دانگ قريه گرما بک بانضمام شش دانگ هر يک  از دو دستگاه آسياب و 
يکدستگاه آبدنگ و يکدستگاه عمارت اربابی و طويله ومنضمات  و محوطه 

دو دانگ مشاع از مرتع  – ٧شش دانگ مرتع گرمابک،  - ۶واقعات درآن ،
 ١٠شش دانگ قريه گوتير ياران، – ٩شش دانگ قريه خشک دره،  – ٨ريات 

 شش دانگ هريک مرتع  خدابنده و خرمنه، – ١١سه  دانگ  از مرتع واکله،  –
پنج دانگ از قريه آتش بن به ضميمۀ  –١٣شش دانگ قريه  علی آباد، – ١٢

پانزده  جريب برنج  زاراز مزارع  -  ١۴شش دانگ  يکدستگاه  آبدنگ  ،
شش دانگ مزرعه بابوده و  – ١۶شش دانگ مرتع سعد آباد،  – ١۵اورنگ، 

قهوه خانه واقعات در محال کالرستاق مازندران که هر يک  درمحل خود 
مشخص وازتحديد مستثنی است يه انضمام کليه توابع ولوحق وعموم  متعلقات 
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ومنضمات شرعيه وعرفيه وعاديه وقانونيه هر يک ازآنها از مزارع و مراتع و 
صحاری  و براری و باغها و اشجاروجنگلها و بيشه ها و چمن و دمن و چشمه 

بنيه و عمارات و سارها و رودخانه  ها انواع  مجاری المياء و دهکده ها وا
طواحين و دکاکين و آبدنگها و خانه های اربابی و رعيتی واقسام مستغالت 
وساير تمام  آنجه و هر چه  که از توابع  و متعلقات و ملحقات رقبات مذکوره و 
توابع مزبوره آنها شمرده وشناخته می شود بدون هيچ وضع واستثناء بضميمه 

خانم مذکوره و آقای لطفعلی  مرقوم در تمام عالقجات آب وخاکی هريک از دو
تمام محال کالرستاق و کليه خطه مازندران و سراسر بحر خزر اعم از آنچه که 
ً                                                       تخصيصا  يا تعميما  دراين قباله ذکرشده يا نشده باشيد بطوريکه ديگر به هيچ             ً       
اسم و رسم و با هيچ تغييروعنوان وازهيچ مقوله حق و ملک ومورد ادعا 

رفی برای هيچ يک ازرقبات وامالک مفصله فوق و توابع واستحقاق و تص
مسطوره آنها وبطورکلی درتمام محال کالرستاق وصفحه مازندران و سواحل 

  .                         ً                      بحر خزرباقی نمانده وتماما  مورد اين معامله  باشد
  
  عوض معامله*
     

واقعه ( تمامی وهمگی دو دانگ و سه ربع دنگ ازمحل موسوم به بگيان 
وچهارفرد و نيم از محل موسوم به کناره ونميدانگ ) يروزفارسدربلوک کام  ف

که هر يک از ) واقعين در بلوک مرودشت فارس( ازمحل موسوم به قهونده  
آنها در محل خود مشخص و از تحديد  مستثنی است بانضمام توابع و ضمائم و 
عموم  لواحق و متعلقات شرعيه وعرفيه وعاديه و قانونيه هريک ازآنها 

الحصه بهمان کيفيت و با همان کميت که به تصرف وملکيت  دولت است بال قدر
استثناء با توضيح آنکه عوض معامله ازبگيان دو دانگ و نيم و يک هشتم  

  .                     ً                                   دانگ می باشد واشتباها  دو دانگ وسه ربع دانگ نوشته شده است
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  کافه خيارات

  
ً                               متصوره درمقام خصوصا  خيارغبن وغبن درغبن فاحشين افحش و لوکان با                     

و بعد  درضمن عقد  خارج الزم نيست به  –علی مراتبه از جانين اسقاط  گرديد 
بنحو ( معوض مورد التزام دو نفرخانم مذکوره و خود آقای لطفعلی ساالرمزبور

و نسبت به عوض مورد التزام دولت گريدد از اين تاريخ تا پنجاه سال ) بدليت
فسادی ظاهر شود وتمام و يا قسمتی  تمام شمسی درصورتيکه دراين معامله 

عين او ) بهرترتيب و ازهر حيث وجهتی که تصور گردد(ازهريک ازعوضين
منفعه مورد ادعا يا اعتراض وغير واقع  شود و ازعهده رد آن ادعا و رفع آن 

از مخارج محاکمه (اعتراض اقدام به محاکمات مربوطه و تحمل خسارات ثانيه 
شدن مدعی يا معترض و ثبوت استحقاق غير   ودرصورتيکه محکوم) وغيره

عالوه بررد تمام قيمت قسمت مورد استحقاق غيرازعهدۀ کليه غرامات و 
نسبت به آنطرفی که برعليه او کشف ) از اجورسنتواتی وغيره (خسارت وارده 

فساد شده و مورد التزام  و مورد ادعا يا اعتراض يا استحقاق غير واقع گرديده 
کليه محصول و در درآمد وتمام بهرمالکانه  – ١ه تصريح می شودبرآيند درخاتم

امالک معوض جزء معوض ومتعلق بوزرات ماليه و کليه  ١٣١۶هذا السنه 
امالک عوض جزعوض متعلق  ١٣١۶عوض المنافع االجاره درآمد هذا السنه 

  .بدو نفرخانم مذکوره می باشد
ابق پرونده های ارسالی که مط(درآمد سالهای گذشته امالک معوض – ٢

بمأخذ هر سالی ) ١٣١۵موجوده در وزارت ماليه ضبط ماليه درآمده تا آخرسال 
پانزده هزار لایر محاسبه وآنچه که مطابق پرونده های مربوط بابت درآمد آن 
امالک به آقای لطفعلی مذکوربا حواله کرد ايشان پرداخته شده کسرواگرمازادی 

  .وکيل مشاراليها پرداخته خواهد شد داشته باشد بدونفر خانم مذکور يا
وآقای ) حسب الوکاله ازطرف دوخانم مذکوره(آقای دمحم زاهدی مذکور – ٣ 
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لطفعلی ساالر مزبور اصالۀ کليه تصرفات قبلی وزارت ماليه را نسبت بعين 
ومنافع امالک  معوض  تصديق وتفيذ نموده و هر حقی که دراين خصوص 

ً برای آنان متصور بوده نيزصلحا   اسقاط  کردند و صيغ مربوط جاری  واحتياط                              
  .صيغه صلح قطعی نيز بر مراتب مسطوره واقع گرديد

برای تعيين ميزان حق الثبت قلمی می گردد که درآمد امالک معوض  -  ۴ 
  .پانزده  هزار  لایر تشخيص  شده و مالک  تعويض هم در آمد عوضين می باشد

رو سيصد و شانزده شمسی محل امضاء به تاريخ بيست وهفتم امرداد ماه يکهزا
اين  معامله و کليه مراتب وفق که آقای زاهدی ازطرف  -اليقرء  دمحم زاهدی  

اين جانبان واقع  ساخته اند صحيح و ممضی و مورد تصديق و تنفيذ اينجانبان 
مهر مريم ملک مرزبان نهراشرف  الملوک ملک مرزبان امضاء  لطفعلی  

  .ساالر
از معاملين مکلف است در صورت تغييرمحل اقامت اين دفتر هر يک :  اخطار

ً                                                              را کتبا   مطلع نموده و آدرس جديد خود را بطور صريح معين نمايد هرگاه به         
اين تکليف عمل نشد  و يا پس از شروع به عمليات اجرائی تغييرمحل اقامت 

لی  که بدايره اجرا  ثبت اطالع داده نشده  تمام اوراق و اخطارات اجرائی به مح
  .دراين سند قيد  شده ابالغ می شود

  لطفعلی ملک مرزبان –امضاء دمحم زاهدی 
  مقاالت ملک الشعراء بهار در بارۀ ضبط امالک  شادلو 

در بارۀ اعدام سردارمعزز بجنوردی دراين دوره تاريخ بيست ساله مطالبی 
گفته  نشده سخنی  ) شادلو( نوشته شده ولی  در بارۀ  ضبط  امالک  اين خانواده 

  .است
ملک الشعراء بهار که خود خراسانی بوده وهم از آنجا به سمت نمايندگی مجلس 
انتخاب  گرديده وبه اوضاع واحوال آن استان وارد وبوده است ضمن شرح حال 
وچگونگی نابودی  خانواده شادلوها وآدم کشيها شرم آور و فجايع جان دمحم خان 

ط امالک اين خانواده مطالبی در روزنامه اميرعالئی در خراسان در باره ضب
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نوشته و در طی چند » تاريخ مختصر احزاب سياسی « مهر ايران در زيرعنوان
مقاله روايات مختلف را هم نقل نموده است و ازقرار معلوم اين سلسله مقاالت 

جلد دوم  تاريخ مختصر احزاب سياسی به چاپ : هم بنا بود بصورت دگانه بنام
  .تآسفانه  توفيقی حاصل نکرده استبرساند که م

. نظربراينکه اين مقاالت مرحوم بهارمکمل مطالب تاريخ بيست ساله می باشد
ً                                              مخصوصا   که دربارۀ  فجايع جان دمحم خان اميرعالئی و پدراو  ) عالء الدوله(      

خوب شرح و توضيح داده است واز جهتی هم می توان آن را روايات مختلف 
ها وجنايات  دوران سلطنت رضا شاه و چگونگی ضبط در باره خانوادۀ شالود

  :                        ً                       امالک آنها بشمارآورد عينا  در اينجا  نقل  می نايد
  

  مهر ايران ١٣٢١تير ماه   ٨مورخ   ١۶٣نقل از شمارۀ  
  »تاريخ  مختصر احزاب  سياسی در ايران« 
  

از تهران امرشد کارشناس برود وعايدات امالک اين خانواده را برآورد ... « 
  .کند تا عوض به آنها داده شود

کارشناس عايدات ساليانه امالک همۀ برادران را نود سه هزار تومان برآورد 
ولی  مبلغ به نظر زياد آمده امرميشود آنرا تضعيف کنند و به چهل و . می کند

پنج هزار کسری تخفيف می دهند و بنا ميشود در اصفهان امالک خوانين 
  .بختياری عوض  داده شود

راين مورد آقای پاکروان فرعون اخير مشهد بعنوان خوش خدمتی راپورتی د
تقديم شاه می کند که اين برآورد غلط است و عايدات اين امالک بيش از سی و 

  .پنهزار و هشتصد و نود تومان نيست
ليکن  –بالنتيجه امرمی شود که طبق راپرت پاکروان عمل کنند وعمل می کنند

  .ولت  منتقل نشده بودامالک  اصفهان هنوز بد
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  روايت تازه* 
  
خواستند که اطاق راحت تر و ) ازسردار معزز(باالخره بيست هزارتومان  

اين  -واسطه ها تا ده هزارتومان حاضرکردند! غذای آزاد به آنها بدهند
خبربسردار رسيد، چنانکه اشاره کرده بوديم، حاضربدادن باج نشد، وپيغام داد 

اين عمل برلجاجت سرتيپ افزود و محبوسان بدبخت را . ادندکه اگراين پولی ند
  !به شهربانی انتقال دادند

  !اينجا داستان عجيبی شنيده شده است که سر بسته از آن نام مکی بريم  
( يک روايت واز آقای   –اين حکايت را من از آقای محمودخان انصاری  

  .ختصار  ذکر می کنمو هر دو را به ا  -- بروايت  ديگر شنيده ام  ...) ف
  

  دسيسۀ بزرگ* 
  
انصاری بوزارت داخله نامزد می شود  شخصی را از وزارتخانه اخراج می  

شخص ديگری هم از نظاميان از او  رنجيده  بود با آن شخص همدست  -کند  
  .می شوند

باالخره ديگران هم از نفوذ انصاری درسردارسپه وعلقه ای که آن هردو بهم  
شنوی که رئيس الوزرا از اين مرد پاکدامن داشت، ناراضی داشتند و حرف 

                                     ً                              اين معانی  دست بهم داد وچند تن که فعال  نام سه نفرازآنها را می دانيم ...  بودند
  :نشسته ودسيسۀ بزرگی بهم يافتند

سفارت ايران درپاريس مکتوبی ازايران دريافت داشت که عنوانش بنام شاه 
  .ايران سلطان  احمد شاه  بود

بديهی است با تشکيالت مهمی که رئيس الوزرا در پاريس بوسيلۀ ادارۀ  
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مخصوصی داده  بود و سفارتخانه و کارکنان آنهم جزء اين اداره بودند و يکنوع 
                  ً    اين مکتوب شد وعينا  به  –ادارۀ آگاهی بود که بر ضد  احمد شاه  کارمی کرد 

  .طهران نزد رئيس الوزرا ارسال گرديد
ول سردارمعززخطاب به احمدشاه نوشته شده بود و اين مکتوب ازق 

اظهارخدمتگزاری  نسبت به شاه و اظهارمخالفت نسبت بسردارسپه شده بود 
ونوشته بودند که اميراقتدار وزيرداخله نيزدرعمل با ما همدست می باشد و 

من اين .( اگراجازه  بدهيد حاضريم بر ضد دولت و رئيس دولت اقدام جدی کنيم
نديده ام و بديهی است مضمون آنرا شنيده ونوشتم تا خود مکتوب که مکتوب را 

در پروندۀ سردار معزز ضبط است و آقای شاهرخ هم بدان اشاره  کرده بود 
  ).بدست آيد

و نظربه قدرت  -اين مکتوب را برای تمام کردن، انصاری جعل کرده بودند 
و شايد  قصد   - محلی و شخصيت سردارمعزز نامه را از قول او نوشته بودند

سوئی در بارۀ  سردار درکارنبوده  ولی برای پيشرفت مقصود خود که سوء 
  !قصد برضد انصاری باشد پای مرد شريف و بيگناهی را در ميان آورده  بودند

 - نتيجۀ اين نامۀ جعلی که بقول آقای شاهرخ شادلو با دست چپ نوشته شده بود 
يف کردند، وازطرف اين شد که  از طرفی سردارمعزز را توق

ديگردرمرکزاميراقتدارتوقيف شد و مدتی دردژبانی وچندی درخانه اش حبس 
بود و سپس نظر بسواق ممتدی که با سردار سپه  داشت به اين اکتفا کردند که او 
را از کارکنار گذاشته و از مراتب و پايه  نظام خلع کنند و برود عالقه خود و او 

  !هم همين کار  را کرد 
ا کارسردارمعزز چنين بود که درحبس ماند و او را درخصوص اين مکتوب ام 

  !و اين محاکمه مرگ او بود –به محاکمه  کشيدند 
بعضی می گويند که سردارسپه قضيه سردار معزز را و محاکمه ومجازات  يا  

و روزی که من ازقتل سردارمعزز  - تبرئه  وی را به نظرلشکرشرق واگذارکرد
اردرسعد آباد شرحی برئيس الوزراء گفتم ، طوری متفکرشد و و بدنامی اين ک
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با اينکه اين نوع تأثر از آن  مرد (               ً                      همانطور که قبال   شرح داديم رنگش پريد 
که می توان بی شبهه اين روايت را که کار )  معهود نبود  -قوی و سخت دل 

ود باور سردارمعزز سرتاسر و صد در صد به اختيارجان دمحم خان واگذارشده ب
کرد و آنرا صواب پنداشت، وعدم عالقه رئيس دولت باموال و ثروت سردارکه 

و ميرساند که جان دمحم خان تنها دراين  -اشاره کرده ايم نيزمؤيد اين واقعه است 
واقعه دخيل بوده وانقراض آن خانوادۀ وطن خواهد و شريف  قديمی را به نفع 

ده کل قوی و رئيس الوزرا  باو  داده خود فرض کرده و از اختياراتی که فرمان
  .بود  سوء استفاده  کرده است

  ! باالخره  روزی ديده شد  که هفت  چوبه دار در ميدان برپا کرده اند
سردار معزز را با  دوبرادرجوان بی گناه و دامادش و سه نفرديگر از همراهان  

از ) ؟(!قرعه و اجزای  او را که بنا بروايت شاهرخ شادلو آن سه تن رابحکم
ميان سايراجزای او که  حبس بودند انتخاب نموده و بدار آويختند و آن سه يکی 

  !فراشباشی وديگر ميرآخور و يک نفرديگر ازين قبيل بود
خبر مرگ اين مرد شريف دربجنورد هنگامه برپاکرد واهالی وافراد ايل   

به شرحی که گفته و   -شادلوقيام  کردند و نظاميان را در شهرمحاصره  کردند 
ايم  مدتی محصور بودند   تا قوای چريک محلی از قوچان ودرجز بياری 

و نيزازطرف مرکز به محمود خان فوالدين معروف امرشد  که  -نظاميان رسيد
اما قبل از وصول فوالدين . با عده ای بياری نظاميان بجنورد عزيمت کند

ودند و سرتيپ جان دمحم سواران قوچانی و درجزی محصوران را نجات داده ب
  .          ً                                 خان  فورا  بسر کشی بجنورد از مشهد روانه  شد

سه » بدرانلو« دراين وقت فوالدين با عدۀ خود وارد خاک بجنورد شده در قريۀ 
فرسنگی بجنورد اقامت کرده منتظردستورالعمل از طرف مرکز يا مرکز شرق 

  .بود
ای بازديد قوای فوالدين جان دمحم خان پس از ورود به بجنورد معطل نشده  بر

  .روانه  می شود» بدرانلو «بطرف  
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  !وحشی گری عجيب 

   
و مردی غريبه شايد اغراق  -اينجا است آن جائی که خواننده شايد باورنکند 

فرض  کند ،  که چگونه يک نفرسرتيپ نه بلکه يک انسان عادی تا اين حد بی 
پايه  بی عالقه  يا تا اين درجه  بند وبار بوده و نسبت به حيات نوع  خود تا  اين

  !بخون بشر تشنه  باشد ؟
جان دمحم خان از شهربا عده ای قوای نظامی حرکت می کند، رعايای دهات و  

قرای  بين راه که خبرعزيمت رئيس و بزرگی را می شنوند از قديم عادت دارند 
د که بيرون قصبه گردآمده قربانی می کنند وصف می کشند ومسافر را بفرو

  .آمدن واستراحت دعوت می نمايند وعرض بندگی وخلوص واطاعت می کنند
  :واقع شد» قصرقجر«اين عمل در قريه موسوم به 
مردان ده با سالم و قربانی باستقبال فرمانده لشکر شرق شتافتند، همينکه  

فرمانده به محاذات اهالی می رسد ، يکی از صاحب منصبان همراه اوبجان دمحم 
شده از روی واقع يا از روی بد جنسی يا اشتباه هرچه بود باو می خان نزديک 

کويد  که مردم اين قريه از جمله کسانی بودند  که بجنورد را محاصره کرده 
جان دمحم خان پس ازآنکه اين سخن را می شنود امر می دهد  که پيران را ! بودند

  !از جوانان جدا سازند
وانان را بطرفی درجلو ديوار قلعه  می بفورسربازان او پيران را بسوئی و ج

درين  حين يکی از جوانان جست زده خود را به طرف صف پيران می  –رانند 
جان دمحم خان  طپانچه را از کمرکشيده چند گلوله بطرف آن جوان  –اندازد 

  !خالی می کند و او را از پای می اندازد و می کشد
فرعليخان سرهنگ نام داشت امر بعد ازآن به افسری که همراه او بوده و ص 

ميدهد که با عدۀ خود تمام جوانان را تير باران می کنند و بيست وهشت نفر در 
  !آن واحد هدف شليک تفنگ قزاقان شده می افتند
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  !اين واقعه بسيارعادی تلقی  شد  
کفن ودفن هم ضرورتی نداشت ، پدران پير پسران جوان خود را بالطبع کفن 

  !ند سپردکرده بخاک  خواه
  !سرتيپ فاتح  از آن محل رد شد، و بسرعت عبور کرده بقريۀ ديگر رسيد

خنجر  « هنوزخبراين کشتار و قتل عام بقرا و قصبات ديگر نرسيده بود که  
درآنجا بازرعايا جلو آمدند ، و  -به مجازات قصبۀ بزرگ ديگر رسيد » شمر 

  .دا کردندبازسرتيپ جوانمرد  امرکرد  پيران  را از جوانان ج
  !هفتاد جوان از پيران جدا شدند

  !فرمان تيرباران  صادر شد 
اينجا پدر آمرزيده ای که عقلش به مسائل دنيائی بيشترمی رسيده است به   

قربان خوبست اجازه بدهيد اين هفتاد نفر را ببريم بجنورد و : سرتيپ می گويد
  .زيادترخواهد شدزيرا بيشترتأثيرمی بخشد و شهرتش هم  -آنجا اعدام کنيم

در اوچرچر و دخلی هم بود، ممکن بود عوض بدل  - اين پيشنهاد پذيرفته شد  
کرد، کم و زياد نمود،چيزی لفت وليس کرد، هرچه بود اين جماعت 

و در ضمن نود نفراز مردم ديگر  –برزگروبيچاره را بمرکز واليت بردند 
  !بجنورد شهيد تيغ جان دمحم خان شدند

  !لک دست خالی از آنجا عبور نکرداما سرتيپ معذ 
چه ، چند جوان را امر کرد با رشمه و افسار اسب در همان نقطه از درختنها 

  !آويختند
فوالدين را مالقات کرد و ببجنورد   –تشريف برد » بدرانلو« به  –سرتيپ فاتح 

بازگشت و تدارک  لشکر کشی  بحدود  ترکمانان ديده با عده  نظام و شواران  
  !قوچان و در جزبه سمت گرگان  و کوکالن نهضت کرد چريک 
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  بعد ازقتل سردارمعزز

  
فرمانده لشکر   -پس ازکشته شدن سردارمعززو آرام ساختن شهر بجنورد     

خراسان  به آن واليت رفت و مردم کشيهای مشهوراو بنام ترکمان و طاغی که 
نجمله جمعی از ريش قلم از ذکر طريقه  و طرز آنها شرم دارد ، رخ  داد م

سفيدان يکی از قرای اطراف برسم مألوف که با سالم و صلوات سرراه 
هربزرگی آمده بيرون قريه صف می کشند درين  سفرسر راه  فرمانده 

سرتيپ جوان به آنان رسيد دشنام زيادی داد و با موزر چند نفررا   - لشکرآمدند 
وتفنگ همانجا به خاک   کشته بهمراهان فرمان داد تا گروهی را با ششلول

گويند قريب شصت نفرريش سفيد و جوان و زن و کودک درين قتل  –انداختند 
نفررا درمحل اعدام کردند غير  ۶٠عام فانی شدند واينکه دراخبارنوشته شده بود

و نظيراين کشتار بازهم درآن واليت تيربخت اتفاق افتاد وعاقبت  –واقعه  است 
بقدری فرمانده گرسنگی داد و پول نرسانيد و  قوای ساخلو آنجا را بعدها

حقوقشان را خورد که دستۀ جمازه سوار بلوچ وعده ای ازسربازان به تنگ آمده 
لهاک « به شهرآمدند و با دولت ياغی شدند و برياست صاحب منصب خود 

  ....قوچان را هم گرفتند و لوای بلشويک بر افراختند» خان
  

دارمعزز آزادی لشکريان درغارت واليت خالصه قصد کلی از استيصال سر
بجنورد و گرگان بود که با بودن سردار معزز ممکن نبود اين اعمال در آن 

      ً                                       مخصوصا  شنيده  شده بود که  بعضی رؤسای ترکمان   –واليت صورت بگيرد 
طال و زيوور آالت زنان را بخاک بجنورد گريزانده اند، بنابراين وبنا برشهرت  

اين عمل  -دۀ سردارمعزز و ثروت مرحوم سهام الدوله ايلخانی قديم راجع بخانوا
جانيانه و نامردانه واقع  شد و بتازگی شنيدم که نقدينۀ کم ولی فرش و اوانی 
وجواهر و تسبيح مرواريد گرانبها از خانۀ سردار  معزز بخانه جانيان و قاتالن 
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ام که چون يقين اسراری راجع  به نقدينه طالی سردار شنيده ( انتقال  يافت 
اين قضايا وقتی معلوم می شود که )          ً                            ندارم فعال  از نقل آن خود داری می نمايم

همان کسی  که سربازان  بدبخت را   -قاتل سردار معزز به محاکمه حلب شود
همان کسی که  رعايای مطيع و  –زير چکمه اش بقدری  می زد که می مردند 
همان  بيرحمی که ! خود می کشت کشاورزان را برای غارت  کردن شان بدست

چند ميليون مال مردم  خراسان  را از دست آنها گرفت ،  و مختصری  را 
معهذا در ... تحويل ارباب  خود داد و باقی را صرف عيش خود کرده و می کند 

داد و مال طلبکاران را هم نوش جان (!)  محاکم  دادگستری عريضۀ افالس 
اگراوبه محاکمه جلب  ! لجالوت زندگی می کند کرد و اکنون روکفلر و رأس ا

  شود معلوم  خواهدشد که چرا اين خانواده منقرض شد و ثروت او چه شد ؟
جان دمحم خان در خراسان ماند، خدمتهائی که بايد انجام  دهد ،  -اين فرمانده  

داد، تلگرافات زيادی  در لزوم خلع قاجاريه بامضای مردم که جانشان در قبضۀ 
 –ت کسی نهاده شده بود  که به هيچ  قانون  و حق و حسابی اعتنا  نداشت مقدر

و فربه شد و   - و پس از آن که ثروتش باال رفت   -گرفته به تهران مخابره  کرد 
و شکايات متواتر گرديد و شايد ديگر وجودش مفيد  -نالۀ حق از ته جگربرآمد  

يوانۀ  بيرحم  را از خدمت نظام  فايدتی  نبود، شاه  به خراسان سفر کرد و اين د
مبلغی که به چنگ آمد از او مصادره و  –اخراج نموده و پاگون او را  داد کندند 

جريمه  گرفت واعالن شدکه هرکس ازاو حقی  مطالبه  می کند بدولت و مراجع  
وچون مردم با اين شوخيها آشنا بودند نرفتند و حقی .... قانونی  رجوع کند

  ...نخواستند و
هرگاه تاريخ  جزئيات حال اين پهلوان را که با پررنگ ترين جنايات رنگين 

ازهمه قهرمانان ايندوره وحتی ازاستاد کل هم باال  - است کسی رنگ آميزی  کند
هرچندعهدش بس کوتاه بود، ليکن در کيفيت ظلم و بيداد  دست  - خواهد زد 

  .کسی از عمال بيست ساله نداشت
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   دست انتقام 

  
اجازه بدهيد ، برای تسکين خوا طر خوانندگان ، يک حکايت کوچک اينک  

ديگربرايتان نقل کنم، برای  تسکين خواهرخوانندگان، يک حکايت کوچک 
ديگرهم برايتان نقل کنم، تا ازکار روزکارعبرت گيريد، قدری فکرکنيد و ببينيد 

يروم بر آيا قضايا بهم مربوط هست يا نه ؟ يک جمله معترضه می گويم و بعد م
  .و اين جمله منباب مقدمۀ مطلب است» دست  انتقام « سرقصۀ 

شمسی اول آفتاب سه نفرمرد ناشناس آمدند بخانۀ من، ١٣١٢صبح عيد نوروز 
هرچه کاغذ و رونوشت و کتب اصالح شدۀ متعلق  –وگفتند ما مأمور  تأميناتيم 

نج ماه حبس بودم ، پ... بمعارف بود بار کردند من هم همراه به نظميه برده  شديم
بعد از آن خواستند جشن  هزارۀ  فردوسی بر ... يکسال هم باصفهان تبعيد شدم 

  .مرا آزاد کردند –پا کنند 
 –روزکه بمالقات حسين آيرم رئيس شهربانی رفته بودم و با من کاری  داشت 

چرا   -خوب سرکار  اميرلشکر آخرمعلوم نشد چرا مرا توقيف کرديد:  پرسيدم 
د کرديد ، خوبست علتش رابگوئيد تا درآتيه  تکليف خود را بدانم، و بدانم که تبعي

آيا فقط خواسته ايد ازعهد نمايندگی وسياست بازی من انتقام بگيريد؟ اگراينست 
يکبارمن در حبس شماها بودم ، می خواستيد انتقام خود را کامل کنيد، حاال دو 

  .را دادآنشخص ديپلومات اين جواب  ... باره چرا؟ 
تو البد در جوانی روزی بکسی آزادی رسانده  بودی، کسی بسبب توحبس ... « 

و  –اين توقيف وصدمات که کشيدی انتقام  آن بود   -شده بود ، صدمه ديده بود
  »!روز گار منتقم است

  ...پس ازاينقرارشما هم منتظر انتقام  روز گارهستيد: جواب دادم  
  !بدون شک : گفت  

»  سردارمفخم « ه ، الهيارخان ايلخانی بزرگ ايل شادلو که آنروزها سهام الدول
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لقب داشت، چند زن داشت، يکی هم زنی بود از اوبۀ  تراکمه گرگان و اين زن 
پسری داشت موسوم به سليمان خان واين پسر بزرگترين فرزندان سهام الدوله 

ه ، و پيوسته بود و نيزارشد اوالد ، مردی دلير و زيرک و جاه طلب و مردان
مادران ديگر برادران برای او پيش پدر مايه می گرفتند و دست بندی می 

تا آنکه  ميانۀ پدرو پسر شکراب حاصل شد ،  و ديو وحشت قبيمابين ... کردند
بتکاپوافتاد وغبارخالف برخاست و سليمان خان از پدرنگران ، بسوی طايفه 

صی شد ، وعاقبت شهر بجنورد را مادر روی آورد ، و با دائيهای خود بر پدرعا
و از پدرتقاضا کرد که از کارکناربرود و   -چون نگين انگشتردر ميان گرفت 

زيرا تمام  اهالی بجنورد و ايالت مذکور هوادار   -حکومت  را باو رها کند 
سليمان  بودند و از سردارمفخم و سخت گيری و مظالم او بجان آمده و خود 

  .ه  بودندسليمان را بياری خواست
بيا  –مرا با تو سرجنگ نيست  –پيام  داد که تو نورچشم منی  –پدر تدبيری کرد 

و قرار شد  روزی از لشکرگاه  به ...که خانۀ تست، هرچه بخواهی فراهم است
شهرآيد  و پای پدر را ببوسد و پدر نيزازسر گناهان وی درگذرد وعنايات پدرانه 

دست بدست دهند و کار حکومت و ايلخانی را بار ديگراز سرگيرد و پدرو پسر 
  !گری را از پيش ببرند

سليمان خان را اين  دمدمه در گرفت و اين عشوۀ خونين را بخريد ، و سوار 
  .و پدر  بقصد او کسان در کمينگاه  بنشانيد  –شده تنها بقصر پدر درآمد 

ار از چون سليمان بر پدر وارد شد و پيش روی او بزمين افتاد  سه تن خونخو
پستو بيرون جسته  با شال و ريسمان سليمان را پيش چشم پر و با مراو خفه 

  ...کردند
خلقی درعزای اين جوانمرد شجاع سيه  پوشيدند  –فردا  نفير ازشهريان  برآمد 

تا ... خبر به طهران  رسيد، الهيارخان معزول  کردند به طهران  خواستند -
  .گرفت وبه بجنورد  باز گشت»  ه سهام الدول« عاقبت پولی داد و لقب 

  ميدانيد آن چند تن که از کمين بيرون جستند، کی بودند؟
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که مادرش سوگلی سهام الدوله بود و  –سردارمعزز بعد وعزيز هللا خان آنرروز 
آری عزيز هللا خان و دو   -بتدبير آن زن بين پدر و سليمان نقارحاصل شد 

و دو برادرش در ميدان ارک مشهد  برادرش سليمان راخفه کردند، سپس خود
  !در روی دار خفه شدند

  
  متفرق کردن اشرار

  
درهمان تاريخ روزنامه ای اعدام سردار معزز و برادرانش را بدين صورت « 

)  ؟(سردار  معزز و دو نفر برادران او که درموقع شرارت تراکمه «: نوشت که 
 ٣١ردر روز چهارشنبه شده بودند حسب المقر) ؟(توسط  قوای نظامی دستگير 

با چهار نفر ديگر از رؤسای طوايف  در بجنورد )  ١٣٠۴غره محرم (تير 
  ».اعدام شدند

  :مخبر رويتر قدری اين خبر را اصالح کرد و چنين نوشت
سردارمعزز بجنوردی و دو برادراو وچهارنفرديگرازاعيان بجنورد که « 

  ».ند بدار آويخته شدنددخالتهائی داشته ا) ؟(درشورش اخيرقبيلۀ تراکمان 
نفراز  ۶۵درخود بجنورد و) ؟(بعالوه اشخاص فوق الذکرده نفرازمشايخ محل 

رؤسای اشرارکه دستگيرشده بودند در ميدان حرب يعنی درجلو قريۀ قصر قجر 
اعدام شدند قوای نظامی مأمورقلع و قمع !... در موقع استقبال ازجان دمحم خان

ی سرکوبی تراکمه  بجلو رفته  و از قرارخبری اشرار نيز دراين چند روزه برا
که تحصيل شده شش فرسخ داخل صحرا گرديده و اشرار را متفرق وپراکنده 

  ) ١٨٧٢شماره ( شاخته اند 
البته حاال که پرده برداشته شده است خوانندگان می دانند که تراکمه و 

عزز برای اشرارهمانهائی هستند که آقای  سرهنگ مهديخان بعد ازعزل سردارم
چپاول وغارت بطرف آنها راند وآنها راسيخ کرد و عاقبت ازجلوآنها فراراختيار 

هرچه  بشنويد همين است وقسمتی  نيز » اشرار« و» شرارت « نمود لفظ 
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بجنورديانی بودند که قوای نظامی را بعد ازاعدام سردار معزز محاصره  کردند 
اشرار تراکمه شريک بودند و پس بهرصورت  سردار معزز و رادرانش نه با  –

نه درموقع شرارت تراکمه دستگيرشده بودند و نه بقول رويتر در شورش 
بلکه  خودشان را مطيع  می دانستند و  –اخيرقبيله ترکمان دخالتهائی داشته اند 

حاضرشدند وعاقبت فدای دسايس يا ! به محض احضارهرجا گفتند حاضرشو
  .اطماع اين وآن  گشتند

سرهنگ مرتضی مکری حاکم نظامی مشهد درحين اجرای حکم : می گويند  
وعبدهللا . اعدام سردارو برادران  به آنها دشنام داده وآنان را خائن خوانده است

شادلوبرادر سردار که جوانی جسور و دانا  بود ،  به او پاسخ داد و خائن را 
را درماه   و واقعۀ  کربال! شما از شمر بدتريد:  معرفی  کرد وعاقبت گفت 

  .محرم تجديد کرده ايد
  !جان دمحم خان با تيپ و بيرق به صحرا حرکت کردد

او به های ترکمان که اين واقعه را پيش بينی کرده بودند و در صدد جنگ با  
  !دولت نبودند با کوچ و بنه  به خاک روسيه  فرار کردند 

و پراکنده ساخته  اشرار را متفرق« اين بود معنی عبارت روزنامه که می گويد  
  .»اند

اوبه ها رفتند و د رموقعی که بايستی صداو بۀ ديگر با گاو و گوسفند وفرش و  
فقط گاو . باقی ماندۀ اين مردم هم از خاک ايران کوچيدند –طال به ايران بياورند 

وگوسفند آنها را جان دمحم خان فتح کرده به مشهد فرستاد و دربازار مشهد مواشی 
ا مدتی خريد  و فروش می کردند ومقدسين تا چندی از خريداری الغر مذکورر

  .گوشت غارتی خود داری داشتند
کسی ازاشرار جلوسرتيپ نايستاد، مگردهقانی ، پير مردی ، متفرقه وآفتاب 
نشينی از مردم بجنورد که از حيث لباس و کاله با ترکمانان فرقی ندارد با 

 ٣۶چنانکه گويند  در قريۀ مرادتپه   -                   ً                 اومصادف شده و فورا  اعدام گرديده اند
چهار » آش خان« ودر! نفر بنام ترکمان يا ترکمان را بدست خودش کشته است 
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  .نفر را که يکی ازآنها پيرمردی هشتاد ساله  بود به درخت آويخت
که با قوچان و بجنورد و روسيه هم »  کيقان « ازقضايای شنيدنی آنکه درقصه 

از فضولهای محل که ميل دارند » سيد مجيد نام « تخاک است ، مردی بوده اس
با حاکم وهررئيسی  که از آن نواحی عبور کند آشنا شوند و شايد  فايده و دخلی 

سيد مجيد کيقانی می شنود که جان دمحم خان فرمانده  لشکر شرق  - هم بببرند
 پسرعالءالدوله که از بزرگان ايران است با قوای نظامی ازاين حدود عبورمی

سيدآرام  نمی گيرد و با يک نوکرکه گفتند طپانچه ای هم بکمر داشته ...  کنند 
  .است سواريابوها شده بتاز بتاز خود را بسر معبرفاتح  بجورد می رسانند

بمحض آنکه جان دمحم خان سيد را می بيند باومی گويند که نوکرش هم طپانچه 
و آن هردو را گرفته بقابض  دارد امرمی کند او و نوکرش را گرفته اعدام کنند،

  !ارواح می سپارند
فاتح بحنورد  از صحرا گذشته وارد استر آباد می شود ودر منزل آقای سرتيپ 

  .منزل می کند... زاهدی رئيس تيپ  شمال که در گيالن  بود
چندی قبل اين دو سرداردرطهران بوده اند و نقشه جنگ  صحرا و قلع و قمع  

لذا آقای زاهدی بعد از دو روزاز گيالن . ه  بودتراکمه درآنجا کشيده شد
باسترآباد می آيد وعده ای به گنبد قابوس می فرستند و واقعه تراکمه بارديگر 

  .ازآنجا آغاز می شود
مرداد  به مشهد  بازگشت ، وهمه اين وقايع  ١١محرم مطابق  ١١سريتپ روز

نانکه اشاره کرديم او چ. در ظرف اين چند  روز يعنی دهۀ عاشوری اتفاق افتاد
از غنايم اين سفردر حدود صد هزار گوسفند و چند هزار گاو همراه آورد و در 

و آقای قدس جورابچی   !قصابخانۀ  مشهد فروخته و جهش  را در يافت  داشت
که رئيس ستاد جان دمحم خان بود اهالی شهر را مجبورکرد که از فاتح بجنورد  

ال مدارس را تا يک فرسنگ در گرد وخاک استقبالی شايان کردند و حتی اطف
  !باستقبال بردند 

  !شالق بمرده يم ززنند
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روزی يکتن نظامی تيربخت مورد خشم سرتيپ قرارمی گيرد، وامرمی کند او  
  .را ببندند وچوب بزنند

  !درين حين او را پای تلفون می خواهند 
ردم وخود بزنيد تا من برگ: بمباشرضرب که صفرعليخان نامی بود، می گويد

و ازپای تلفون او را به تلگرافخانه برای مخابره حضوری با نقطه  –می رود 
  .ای می خواهند و او به عجله به تلگرافخانه  می رود

از تلگرافخانه پس از يکی دوساعت مقارن ظهر باز گشته بخانه می رود و 
ن می نهارميخورد و می خواهد استراحت کند ، تلفون می کنند ميرود پای تلفو

  پرسد چه خبراست ؟ 
صفرعليخان می گويد حسب االمر نظامی را شالق می زنند، چه امرمی  

  فرمائيد بازهم بزنند يا نزنند؟
  کدام نظامی ؟ - 
قربان نظامی که صبح فرموديد شالق بزنند تامن بيايم ، چون تشريف نياورديد  -

  .هنوز شالق می زنند
  حاال نظامی درچه حال  است؟ - 
  !ن او مدتی است مرده است ، ما بجسدش شالق می زنيمقربا -
  !پدرسوخته. بس است -
  

 داستان خوشمزه
  

جان دمحم خان درخراسان معلوم نيست بامر مرکز يا فقط برای مداخل خود امر 
  .کرد ازشهرهای جزء  و بلوکات سوار بنيچه بگيرند

حل گران تمام البته واربنيچه با اسب وتفنگ وتعهد مخارج خانواده اش برای م
  !می شد، آنهم بدان ميزان که او حواله می کرد

بنابراين بعد ازحواله دادن سواربهرمحلی ، چند  نفر پا دواز تجار و مالکين 
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مشهد بودند که به آن محل می رفتند وبا مردم  کنارمی آمدند و هرسواری را 
سواری  يعنی اهالی به عدۀ  -صد و بيست الی صد سی تومان تسعير ميکردند 

تومان پول نقد می دادند که از دادن سوار معاف  ١٣٠که بايد بدهند هر سوار
  .باشند

حواله  داده بود واهالی بوسيلۀ تسعير يا » کوه سرخ« يکبار صد سواربه قريۀ  
  .دادن سواردين  خود را ادا  کرده بودند

سرتيپ فراموش کرده بارديگربزودی صدسوار بکوه سر خيال حواله داد 
  .أمور برای وصول  سوار به محل  فرستادوم

اهالی کوه سرخ عده ای از محترمين و مالکين محل را برای اصالح اين امر  
  .به مشهد فرستادند

اين عده به طالب کوه سرخی که در مدارس قديم مسکن داشتند رجوع کرده  
وجمعی ازطالب کوه سرخی که درمدارس قديم مسکن داشتند رجوع کرده 

طالب رابا خود همدست نموده  عريضه ای مرتب کردند  و روزی وجمعی از
  . دسته جمعی درميدان ارک حاضرشدند و برای تظلم سرراه سرتيپ جمع شدند

  :سرتيپ جان دمحم خان ازقصرخود بيرون آمده به آنها برمی خورد و می پرسد 
  
يد می گو  -شما کيستيد؟ عرض می کند ما رعايای کوه سرخ عريضه ای داريم  

بيائيد و آنها را دنبال  خود افکنده بطرف عمارت ادارۀ  قشون که جنب باغ ملی 
  .است  می رود

حضرات هم دسته جمع ، حاجيها ازعقب و طلبه از جلو در پی او بداخل اداره  
  .می شتابند

به محض ورود به ادارۀ قشونی فرمان می دهد که تمام کارمندان از لشکری و 
و چوب و مشت وسنگ می ريزند بسراين جماعت و تا   دفتری با صندلی وميز

می خوردند آنها را کتک می زنند ، سپس همه را رديف کرده می فرستد به 
سربازخانه و آنجا هم آنها  را کتک مفصلی زده و يک دسته سوارمأمور  می 
کند  که اين جماعت را با طالب مذکورکت بسته و پای پياده تا کوه سرخ می 
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  !...رها کرده  و سوارحواله شده را هم تسعير نموده بر ميگردند برند وآنجا
اقای علی اکبر خدا بنده ، مرد فاضل معروف را از تربت  –جای دورنرويم 

حيدريه امر کرد کت بسته بسينۀ اسب انداختند و به مشهد آوردند و مدتها او را 
  .حبس کردند

   
  رده استجان دمحم  خان آدم کشيها  را از پدر  ارث ب*  

  
  روزنامۀ  مهر ايران ١٣٢١مورخ سه شنبه  نهم تير ماه  ١۶۴نقل ازشماره   

که از وزرای معروف و از آزاديخواهان ايرانست می »  ن  –ح « آقای ... « 
  :گويد

ن وارد خليج فارس شد و ازدولت ُ                             درسالی که ل رد کرز  پدرجان (» عالء الدوله «            ُ     
مالقات و پذيرائی معزی اليه می رفت من به بوشهربرای ) دمحم خان امير عالئی

بعنوان منشی و مترجم با اوهمراه بودم، درمراجعت ازاين سفردر فارس جلو 
در آن ميان  –يک دهکده اهالی ديه به استقبال عالء الدوله بيرون آمده بودند 

ضعيفه ای که کودکی درآغوش گرفته و چادری برسرداشت پيش آمد و عريضه 
  .ه  داديا به عالء الدول

عالء الدوله به مکتوب نگاه کرد بی درنگ اسبی که سواربود برضعيفه راند و 
  .آن بدبخت را با کودکش  در زير دست و پای اسب گرفت و خرد کرد

  !...ما همه مات و مبهوت شديم  
  در منزل بعد از ايشان پرسيدم که علت اين کار چه بود؟ 
از مأمورين دولت شوهر و پسرش را عريضه داده بود  که يکی : مشاراليه گفت 

من او را تنبيه  کردم ، تا ديگر کسی جرئت نکند . کشته و مالشان را برده  است
  !از مأموردولت شکوه  کند

اين گوينده مردی است که دروغ درعمرش نگفته  است و جمعی ازاساتيد و   
  !رجال محترم نيزاين  داستان  را شنيده اند
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  - قاجاريه اين مردم  دچاراين قبيل رجال  بوده اند مالحظه کنيد که درعصر 
وعصر پهلوی که عصر اصالح ناميده  می شد نيزمردم  گرفتار فرزند  آن 

  !رجال  بوده اند 
با رياست وحکومت اين قبيل قصاب ها و ديوانه ها و بلکه  درندگان می خوهيد  

  .عدالت واخالق و ترقی  در جامعه پيدا شود
  
  نيک روح سرگردا 
هرگاه  کسی بيکناه کشته شود و نداند چرا کشته و بدست شخصی کشته شده  

  .است به نظر می رسد که روحش سرگردان  می ماند
نام در زمان رياست آقای جان دمحم خان پسرعالءالدوله  بر » حکيمی « جوان 

  !مفقود و يکباره اين جوان نيست شد»  عشرت آباد «عده ای سرباز
  چه کرده بود و چه شد؟  -حکيمی که بود 

  
در آن اوقت مرحوم مدرس صورت تفضيلی از بودجه  وزارت جنگ را بدست 

  .آورده بودويکی از مدارک  استيضاح که شرحش گذشت اين صورت بود
حکيمی جوانی بود که در دفترعشرت اباد زير دست  اقای جان دمحم  در لباس  

د  که صورت مذکور را او غير نظامی ودفتری  خدمت می کرد به او تهمت زدن
  چطورو بچه طرز؟! باقليت داده  است نابودش کردند 

  )انتهای  مقاالت ملک الشعراء بهار(  »  ....خدا می داند« 
  

  خبرگيرد تو را    آلود اشکم بی سيل خون
  ، آخر ای بيدادگر، گيرد تو را خون مردم 

  ،آب چشمم نيک دريابد تو را ای شکرلب
  ل زود درگيرد تو راپوش آتش د وی قصب 

  ورگريزی زين دو طوفان چون پری برآسمان
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 بر فراز آسمان آه سحر گيرد تو را 
  باخبرکردم تو را خون ضعيفان را مريز 

 خبر گيرد تو را گناهان بی زان که خون بی 
  نفرت مردم به مانند سگ درنده است 

 گر تو از پيشش گريزی زودتر گيرد تو را 
  ای   عاشق دلمرده کن حذر زان دم که دست

 همچو قاتل در ميان رهگذر گيرد تو را 
             ٔ                       ای خدنگ غمزه  جانان ز تنهايی منال  

  مرغ دل چون جوجه زير بال و پر گيرد تو را 
  خاک زير و رو ندارد پيش عزم عاشقان 
 هر کجا باشد بهار آخر به بر گيرد تو را

  
ک مردم که به که شکايت زيادی  در مورد امال  ١٣٢٠پس از  شهريور ماه 

جرايد  و ديگر مراجع  شد باالخره  تصميم گرفتند . عنف گرفته بود به مجلس  و
  .که طی اليه ای قانونی درمجلس به تصويب  برسد  تا امالک  مردم مسترد شود

هنگاميکه اليحه درمجلس مطرح گرديد و در چند جلسه مورد شورو مذاکره   
هم پرده از فجايعی که در موقع غصب آن  قرار گرفته  بود ده ای از نمايندگان
منجمله سيد احمد بهبهانی و ديگر نمايندگان  . امالک مرتکب شده بودند برداشتند

  )   ١. ( ضمن بحث مطالب مصلی  بيان نمودند
  

  توضيحات و مآخذ 
  
  – ١٣۶٢ –نشر ناشر  –جلد ششم »  تاريخ بيست ساله ايران« حسين مکی   - ١ 

  ٣٨ – ۶٠صص  
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  مششصل ف
 

   اليحه امالک واگذاری
  

برای اينکه  خوانندگان  ارجمند در جريان  غصب و دزديهای  و فساد  رضا   
خان و  غريب به اکثريت   اطرافيان و يارانش  قرار بگيرند ،  نگارنده 

دوره  ١٩: جلسه ١٣٢٠بهمن  ١٢مشروح  مذاکرات مجلس شورای ملی «
  : يارشان قرار می دهم دراينجا در اخت» سيزدهم قانونگذاری

  
 
 

در روز يکشنبه دوازدهم بهمن ماه  ١٣ مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره
 به رياست آقای اسفندياری آمده است  ١٣٢٠

 
  شور اول اليحه امالک واگذاری -٣

  
شور اول گزارش کميسيون قوانين دادگستری راجع به امالک واگذاری  - رئيس

 :شود می گزارش کميسيون قرائت. مطرح است
  

  گزارش از کميسيون قوانين دادگستری به مجلس شورای ملی
  

دولت راجع به امالک  ٣۶۴۴٩کميسيون قوانين دادگستری اليحه شماره 
واگذاری را در جلسات عديده با حضور آقای وزير دادگستری تحت شور و 

  مداقه قرار داده و در اطراف هر يک از مواد آن عالوه بر توضيحات مفصلی 
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که آقای وزير دادگستری دادند با آقايان نمايندگان مازندران نيز تبادل افکار 
نموده بالنتيجه مواد زير را تنظيم نموده اينک گزارش آن برای شور اول تقديم 

 .شود می
  آقای بهبهانی. مذاکره در کليات است - رئيس

 
کنم از مقام ادب و نزاکت  ی که میبنده خيلی ميل دارم در عرايض - بهبهانی

کنم هم از جنبه نظر سياست  خارج نشده باشم اين است که عرايضی که می
عمومی و هم از نظر ديانت و هم از نظر اصل مالکيت و هم از نظر حفظ 
قوانين جاريه مملکتی و هم از نظر قانونگذاری و هم از جهت نظر قضاوت 

خواهم همه را توضيح بدهم برای  دم نمیدانم مراتبی را که عرض کر الزم می
اين که يک مقداری وقت مجلس را خواهم گرفت و ميل ندارم عالوه بر اين در 

دهم و آن مسأله  بعضی جهاتش هم شايد نتوانم فقط يک نکته را بنده توضيح می
شود و  نظر قضايی است البته مأمورينی که برای رسيدگی به اين کار معين می

دهند يک مردمانی هستند که سابقه قضايی دارند و  شکيل میاين هيئت را ت
شان مأنوسبه قوانين  اند و اذهان ها است که در امور قضايی دخالت کرده سال

ً       شوند با يک قانونی که اساسا  برخالف  جاريه مملکتی است امروز مصادف می                           
ً                  قوانين جاريه مملکتی است چطور؟ برای اين که اساسا  قوانين فصل قضا و                                                 

اش از روی قاعده  فصل خصومات هر چه نوشته شده است برای مملکت همه
المدعی واليمن علی من انکر است و ديگر اين که اصل درهر  البينت علی

اند مگر اين که خالفش محرز  دانسته ای را برحسب ظاهر صحيح می معامله
است اينجا دراين قانون اين دو اصل به جهاتی که برهمه آقايان مکشوف . شود

رعايت نشده يعنی مالک مالک قديمی شناخته نشده و يد وارده را يد مالکيت 
قانون و اين بنايش بر اين است از راه نظر اين که اين امالکی شناخته است اين 

که از مردم گرفته شده است تمام به مناسبت عدم رضايت مردم گرفته شده 
اند يا  يا ملکی در مقابلش دادهاند  است اعم از اين که پولی بهشان داد يا نداده
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تر داده باشند يا زيادتر داده  شان داده باشند يا کم اند مطابق قيمت ملک نداده
باشند اصل را در اين قانون اين طور تشخيص داده است که اين امالک که در 

به چه مناسب؟ به مناسبت اين که ) صحيح است(دست هست يد غاصبانه است 
گويند ملکی که از دست مالک گرفته           ً   اش مخصوصا  می ادهقانون مدنی ما چند م

شود بدون رضايت او اين ملک ملک غصب است و يد يد غصب است و اينجا 
ً                                                          هم تقريبا  به شهادت همه آقايان اهل مملکت نه مجلس تنها بلکه به شهادت           
خيلی اشخاص که در اين شهر هم نيستند در خارج شهر هستند معلوم است که 

موجب شده است که صورت اين امالک صورت نقل و انتقالی پيدا  عملياتی که
پس  کرده يا اين که ورقه مالکيت روی اينها صادر شده روی چه اصلی بوده

بنابراين همين امر موجب شده است و اين معلوميت اين مطلب موجب شد که 
دولت يک قانونی آورد به مجلس شورای ملی که اصل مالکيت را دراينجا اصل 

.  ت ملکيت مردم را دراينجا اصل نگرفته و اصل را غاصبيت گرفته استصح
پس بنابراين هر ملکی که عنوان غصبيت داشته باشد بايد اين ملک به صاحبش 

اين قانون هم برای اين نوشته شده است که طرز استرداد امالک به .  داده شود
رد سابقه مالکين روی چه اصلی باشد، اين شخصی که سابقه بر قانون دا

کند چون اصل در اينجا قيد نشده فکر  قضاوت دارد اين ورقه را که نگاه می
کند که اين در هر فصلی يک طوری نتيجه گرفته شده است يک جا  می
گويد ملک را بگيرند،  دهيم، يک جا می نويسند عين ملک را به صاحبش می می

نويسند  ، يک جا مینويسند پول هم بدهند ملک ندهند پول هم ندهند، يک جا می
شود اينجا است که حس قانون خواهی او  پول ندهد ملک بدهد و اين گيج می

شود و در اين صورت با يک فکر و رويه و تأمالتی که همان  تحريک می
ای به حقوق خودشان  شود که يک عده تأمالت و همين فکرها موجب اين می

ات طول خواهد کشيد اين مانند و اين محاکم ای معطل می رسند و يک عده نمی
ام اين است که در سرلوحه اين  بنابراين بنده عقيده. کند فکرها او را مستأصل می

قانون يعنی در ماده اول مطلب گفته شود موجب ندارد گفته نشود اگر اين امالک 
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ً       را واقعا  غصب می دانيد و بايد به مالکين آنها رد شود جهت ندارد که نگوييم          
ً                                              ا  طول محاکمه يا تشتت احوال و حاالت حاکم قضيه را غصب است که اساس  

 . ام اين است که بايد در ماده اول قيد شود فراهم بکنيم بنابراين بنده عقيده
خواهم عرض کنم راجع به منابع اين امالک است وقتی  مطلب ديگری که می

امالکی غصب در يد اشخاص بود برحسب قوانين جاريه و برحسب قانون ديانتی 
البته قوانين جاريه هم مخالف با قوانين شرع نيست ملک عايدی و درآمدش که 

تابع امالک در دست هر کس بوده است مادام که غصب بوده بايد عايدی آن 
امالک به صاحبانش داده شود موجبی ندارد که ندهند از اين گذشته حاال 

ها را  پولاند ما يک مقداری از آن  هايی گرفته گويند يک اشخاصی يک پول می
خواهيم چيزی بدهيم از بابت منافع  کنيم به مناسبت اين که نمی نظر می صرف

خواهيم در اين باب معارضه کنم ولی امالکی هست که  امالک بنده هم خيلی نمی
        ً اند صرفا   اند و نه هيچ رضايت او را منظور داشته در مقابل نه سند گرفته

اند ملک مردم را به زور  ی کردهاند نه کار تصرف عدواتی است نه پول داده
خواهند بهشان رد کنند  اند حاال که می اند مدتی مديد هم ازش استفاده کرده گرفته

يک بيچاره که نه پول گرفته و نه رضايت او به عمل آمده عايدی اين امالک را 
خواستم عرض کنم چون  به او بدهندچه مانعی دارد؟ مطلب ديگری که می

ت در امالک منحصر به اين نبوده است که يک ملکی را از عملياتی که شده اس
يک کسی بگيرند و پول ندهند يا بدهند و ملک را به عنوان مالک تصرف کنند 
اين طور تنها نبوده است يک امالکی را به عنوان وقفيت و توليت يک صورت 

) صحيح است -مؤيد احمدی(دادند  کردند و ترتيب می محاکمه برايش درست می
اند روی عنوان توليت يک امالکی را   ايشان توليت يک جايی را داشتند آمده   ً مثال  

اند يک صورت ظاهر محاکمه هم از برايش قرار  به عنوان وقفيت دعوی کرده
اند البته اين صورت محاکمه ظاهری موجب اين است که البته  اند و قائل شده داده

کنند و معارضه کنند و رفتند محاکمه  آن اشخاصی که طرف دعوی بودند نمی
رفت حاال يا به  معارضه و محاکمه هم نکردند و خالصه اين امالک هم می
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عنوان وقفيت باقی است يا به عنوان ملکيت اين اشخاص است در هر صورت 
اين ملک غصب است و بايد به صاحبش رد شود خواه به وقف خواه به صاحب 

ه عنوان وقف باشد يا به بله اعم از اين که تصرف ب) صحيح است(حقيقتش 
بينی نشده است و  در اين قانون اين مطلب پيش) صحيح است(عنوان مالکيت 
يکی ديگر اين است ) صحيح است(بينی بشود  کنم الزم است پيش بنده تصور می

که يک امالک وقفی خيلی مرغوب به عنوان تبديل به احسن گرفته شده يا در 
آن با يک ملک داده شده از امالک ) ليانمتو(مقابلش پول مختصری به صاحبان 

خالصه داده شده اين هم برخالف مقررات قانون بوده است برای اين که ملک 
                                            ً                       وقف وقف است تبديل با حسن يک متقياتی دارد اوال  معلوم نيست که آن ملکی 
که داده شده احسن از اين ملک وقف باشد يا اين که آن ملک خوبی را که داده 

ی باشد که تأمين منظور وقف را نموده باشد و از اين گذشته اين باشند ملک خوب
شود تبديل با  خواهد و تا موجب نداشته باشد نمی کار موجب و مستند قانونی می

يک قوانينی است ) صحيح است(حسن کرد آن هم به نظر خود و پيش خود 
نظر مرتب و يک الزاماتی در اين کار هست پس آن قسمت هم در اين قانون به 

بايد تکليفی هم برای آن معين شود و يکی ديگر هم يک بينی نشده و  بنده پيش
امالکی است که خانواده اعليحضرت سابق از دست اشخاص به همان رويه و 

اند و به نام اينها  گرفتند گرفته ترتيب و طريقه که امالک ديگری را ايشان می
) صحيح است(م هست آقا گرفته شده و ضبط شده است اينها هم هست و زياد ه

و همين عنوان غاصبيت به همين مناطی که در اين امالک هست در آنها هم 
الاقل به آنها هم يک فرصت و يک مهلت بدهند و اختياری ) صحيح است(هست 

چهار ماه، پنج  )صحيح است(بدهند برای اعتراض صاحبان حقيقی آن امالک 
بنابراين بنده تمام اين نواقصی . شانماه، شش ماه اختيار و حق اعتراض بدهند به

را که در اين قانون مالحضه کردم و ديدم قسمتی از آنها را حاال به طور 
با . بينی بشود و نشده است خالصه عرض کردم و اينها بايد در اين قانون پيش

آقای وزير دادگستری هم در کميسيون دادگستری و در غير کميسيون يک 
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ايشان شايد متعذر به يک سوابق و مالحظاتی . شان کردم عرايضی خدمت
چون غرضم اين است که (اند ولی بنده در خاتمه عرايضم در کليات  بوده

کنم اين امالکی که از طرف اعليحضرت فعلی  عرض می) مختصر عرض کنم
به ملت واگذار شده يا به دولت ما در واقع نبايد خيال کنيم که ايشان نخواستند 

چرا نخواستند ملک داشته باشند؟ شاه اعليحضرت ما مگر از . ملک داشته باشند
ً     آيد پس چرا اصوال  و اساسا  اين  آيد؟ نه بدش نمی ملک و مالکيتش بدش می         ً               

امالک را واگذار به ملت کرد؟ برای اين بود که اين امالک را که واگذار 
د اند به ملت يا به دولت به صاحبان حقيقی آن واگذار گردد و مسترد شو کرده

چون حقايق مطلب پيش ايشان بهتر و بيشتر از نزد ما مکشوف ) صحيح است(
امروز آقا روزی نيست که ما بخواهيم حقايق را ) صحيح است. (بوده است

نگوييم يا آقای وزير دادگستری نگويند در يک موقعی شايد در سابق ايام يک 
کرده است و حرفی يک کسی راجع به اوضاع مملکتی با ايشان زده و مذاکراه 

ايشان هم بدشان آمده بوده و همين حرف موجب شده است که يک مدتی ايشان 
اند حاال هم شايد اصراری نداشته باشند و مالحظه ديگر نداشته  نشين بوده خانه

باشند از اين که حقايق را بگويند و بتوانند بگويند بنابراين بنده اينجا بالصراحه 
ی شما که بايد حفظ حقوق مردم را بکنيد و کنم آقای وزير دادگستر عرض می

يک همچو موقعی که پيش آمده است بيشتر و بهتر اهتمام کنيد که حقوق مردم 
بهتر حفظ شود و قوانين مملکت را بهتر جاری کنيد و اصل مالکيت را امروز 

) صحيح است(گذشته از اين که هيچ ملکی مقتضی نيست از دست داده شود 
ً           مخصوصا  عرض کردم ا صحيح (مروز مقتضی نيست که از دست داده شود       

صحيح (                                          ً             بيشتر محترم بشماريد که حقوق صاحبان حق کامال  محفوظ بماند ) است
اين بود عرايض بنده در باب کليات اين اليحه و البته عرايض و ) است

  .پيشنهاداتی هم دارم که در موقعش عرض خواهم کرد
 

  آقای هاشمی - رئيس



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤٢                                                                ١٩        دق ، 

  

  

آقای بهبهانی فرمايشاتی فرمودند که البته . فصلی ندارمبنده عرايض م - هاشمی
. ترين حق هيچ کس موافق نيستم صحيح است و بنده هم با پايمال شدن کوچک

آقايانی که در اين مجلس تشريف دارند در درجه اول وکيل محلی نيستند و وکيل 
در موقع نسبت به اين امالک حق يک گونه و يک ) صحيح است(ايران هستند 

ل نيست که بشود يک نظر کلی در باب آنها اتخاذ کرد شايد پنجاه نوع بيشتر شک
باشد خصوصيات تصرف و تملک و نيز غير از شاه گذشته يک عده ديگر هم 

اند و از طرفی تمام سرمايه مادی  به اين نوع برای خودشان مالکيتی احراز کرده
و تمام وسايلی که در و معنوی کشور ايران و تمام قوای مأمورين مملکت ايران 

قدرت شاه سابق بوده همه اين عوامل موجب شده که اين امالک و منافع اين 
امالک زياد شده و تمام مردم ايران حتی اهالی خاش بلوچستان از ادنی نقاط 

اند در  فارس تا اقصی نقاط آذربايجان و خراسان و کرمان همه اينها امروز سهيم
    ً                  ابدا  اين طور نيست آقا . نه آقا اين طور نيست -دگانهمهمه نماين.... (اين امالک 

 )زنگ رئيس.......... 
 

 .چهار ايالت بزرگ ايران - هاشمی
 
... زنگ رئيس .... اين طور نيست آقا . نه آقا اين طور نيست -همهمه نمايندگان(

 )دعوت به سکوت
 

 .فارس. خراسان. چهار ايالت بزرگ ايران - هاشمی
 

 .....مه از بين رفته تا يک مازندرانی آباد شده آذربايجان و کرمان ه
 )زنگ رئيس.............. همهمه نمايندگان (
 

در همان اوقاتی که آقای دشتی از همه بيشتر و جلوتر و بيشتر از همه  - هاشمی
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کردند در مجلس بنده همين تذکار را دادم و کسی  راجع به اين جهات صحبت می
کرد ماليات ايران وسايل ايران  ه امالک کاری نمیآقا ادار. نتوانست منکر بشود

پول ايرانی اين خط آهنی که با پول ايرانی کشيده شده و به اين نقاط آباد 
مازندران رفته به همه اينجاها رفته اين امالک را آباد کرده اين اصل را بايد در 

همان طور که حق ) زنگ رئيس - همهمه نمايندگان.......... (نظر بگيريد 
گيريد حق مالکيت عموم ملت ايران هم در  مالکيت خصوصی را در نظر می

 .نظر بگيريد
 
اطالعی است  ها از روی بی اين حرف. اين طور نيست -همهمه نمايندگان(

 )زنگ رئيس. همهمه........... 
 

 .حق همه مردم ايران را هم در نظر بگيريد - هاشمی
 

 .اين طور نيست. آقا اطالع هستيد جنابعالی بی - مسعودی خراسانی
 

  آقای مؤيد احمدی - رئيس
 

خواهم يک اصل اساسی را عرض  توجه بفرماييد آقايان بنده می - مؤيد احمدی
هللا  ها البته مردم ايران ظلم شده بايد هم انشاء کنم کاری ندارم به اين صحبت

مجلس و دولت کمک بکنند به مردم و البته احقاق حقوق همه مردم بشود البته 
اما آمديم در سر اين موضوع خاص بياناتی که آقای . يچ کس هم مانع نيسته

بهبهانی فرمودند که اين قانون اين عيوب را دارد به عقيده بنده يک عيب دارد و 
يکی خراب است يکی هست اگر ما همان را اصالح کنيم تمام مواد اين قانون 

 .........شود  اصالح می
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  سابق الغا مالکيت شاه - طباطبايی
 

و اگر نکنيم هر چه در اطرافش بگوييم اين اشکاالت هست در  - مؤيد احمدی
اطرافش به علت اين که اين اليحه در ماده اولش مثل اين که يک کسی ملک 
پدرش ارث بهش رسيده است و اين را منتقل کرده به فرزند عزيزش و او هم 

ه و حال آن که اين منتقل کرده است به ديگری اين طور نوشته شده اين اليح
ً          اليحه اين طور نوشته شده است آقا ولی بايد صريحا  گفت امالک . طور نيست                                              

ترسيد  از چه می) صحيح است(اند  اند تصرف کرده و برده مردم را غصب کرده
صحيح (بردند آقا امالک مردم را ) صحيح است -صحيح است. (امروز ديگر؟

و بايد مسترد شود ) صحيح است(امالک مردم را بردند و غصب کردند ) است
من پيشنهاد کردم در کميسيون اول هم آقای وزير ) صحيح است(به صاحبانش 

دادگستری پذيرفت بعد رفتند و برگشتند و به بعضی از آقايان رفقا گفتند بله شايد 
 .اين به نزاکت بر نخورد

 
ای مالکيت خواهيد سنده شود شما می اين نمی. گفت آقا توپ بزن اينجا اما آهسته

دانند باطل کنيد و ملک را بدهيد به دست  را که صادر شده است و همه می
اصل خرابی ) صحيح است(شود  صاحب حقيقيش، اين آهسته نمی. صاحبش

بنده پيشنهاد کردم در کميسيون برای چه؟ حاال عرض . کارها از همين جا است
لت ايران و مردم يک اصل اساسی ديگر را هم بگويم به آقا شايد دو. کنم می

توانم چقدر به طور تحقيق بگويم ولی به طور تخمين از پول اين  ايران حاال نمی
ها خرج شده تا يک اداره ثبت اسناد و امالکی در ايران داير  مردم ايران ميليون

شد و مطابق اين قانون اسناد مالکيتی به اسم اشخاص صادر شد در تمام مملکت 
اين اسناد  -و بعد هم ثبت عمومی شد و اجباری ايران اول ثبت خصوصی بود

مالکيت در دست مردم است و هيچ محکمه حق ندارد ديگر راجع به اين امالک 
اعتراضی را بپذيرد يک ملکی که مال شخصی بوده است و اعالن شده است در 
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روزنامه و نود روز گذشته اعتراضی هم نشده باشد سند مالکيت هم صادر شده 
گويد باطل است تا امالک برای  زيد هيچ کس ديگر اين سند را نمیباشد به اسم 

ام اين  خواهيم يک اسنادی را لغو کنيم بنده عقيده مردم باقی بماند آن وقت حاال می
تواند سند  تواند هيچ محکمه نمی است که غير از مجلس شورای ملی کسی نمی

بدهد اين عقيده  مجلس شورای ملی بايد رأی) صحيح است(مالکيت را لغو کند 
 بنده است

 
مردم در تمام . خورد آقا برای اين که عموم اسناد مردم به هم می) صحيح است(

اند ما نبايد  اند سند مالکيت گرفته شان را ثبت کرده اياالت ايران ملک دارند ملک
يک کاری بکنيم که يک محکمه بتواند سند مالکيت را باطل کند از طرف ديگر 

سال در اين مملکت سلطنت کرد و اين را تقسيم به روز  ١٧دانم  شاه سابق را می
شود و ايشان چهل و چهار هزار سند مالکيت                 ً               که بکنيم تقريبا  شش هزار روز می

 ...اند  اند تقسيم که بکنيم روزی هفت سند مالکيت ايشان گرفته صادر کرده
 

 ..........فرماييد؟ اين کار يک شاهی و  مالحظه می
 

 )خنده نمايندگان..... (توانست بکند  خدا هم همچو کاری نمی -يعقوبآقا سيد 
 

به عقيده بنده ماده . چهل و چهار هزار سند است. صد دينار نيست -مؤيد احمدی
نظر به اين که شاه سابق امالکی را از (اول اين قانون بايد اين طور نوشته شود 

ً           مردم قهرا  غصب کرده بود و الزما  سند مالکيت ی صادر کرده بود هاي          ً                     
اين اسناد بال اثر و ملغی و از درجه اعتبار ساقط ) تمام باطل است -طباطبايی(

صحيح ) (شود الحقوق مطابق مواد زير رفتار می است اما برای احقاق ذوی
آن وقت بياييم و مواد خوبی برای اين قانون و اين موضوع بنويسيم حاال ) است

ايند که ما در ضمن ماده چندم به محکمه شايد وزير دادگستری در دفاع بفرم
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 .ايم که سندها را باطل کند اين صحيح نيست ايم و نوشته گفته
 

 .اين خوب نيست -ملک مدنی
 

              ً                               ام اين است اوال  بايد مجلس شورای ملی اين اسناد  بلی بنده عقيده -مؤيد احمدی
ن امالک بعد هم قانونی بنويسند که چطور اي) صحيح است(مالکيت را باطل کند 

 )صحيح است(مردم را به تصرف صاحبانش بدهند اين است عقيده بنده 
 

 ........مجلس مؤسسان الزم دارد  -بيات
 

 .آقای ملک مدنی - رئيس
 

به عقيده بنده اين اليحه که امروز در مجلس شورای ملی مطرح  - ملک مدنی
 ای است که به مجلس شورای ملی آمده و مجلس و ترين اليحه است بزرگ

نمايندگان محترمی که در اينجا حضور دارند به عقيده بنده خيلی بايد در اطراف 
اين اليحه دقت بفرمايند و يک قضاوتی بکنند که در آينده مردم نسبت به اين 
مجلس و نسبت به نمايندگان نظر بدی پيدا نکنند برای اين که اوضاع و احوال 

يحه با دقت رأی داد بايد وضعيت گذشته را بايد در نظر گرفت و به مواد اين ال
مالکينی را که امالک آنها ازشان به زور گرفته شده است مجلس در نظر بگيرد 
و قضاوت کند به عقيده بنده با اين که من به آقای هاشمی رفيق محترم خودم 

دانم خيلی تعجب  ارادت دارم و ايشان را شخص فاضل و پاک و خيلی مقدس می
کنند که صورت و  با اين فکر صحيحی که دارند توجه نمیکنم که ايشان چرا  می

اند و  وضعيت اين امالک چه بوده است و مالکينی که در اين امالک بوده
اند و امالکشان را به  اند به چه صورتی اينها را آورده سکونت و تصرف داشته

نگفتم که بنده  -هاشمی......... (اند  اند و کجا اينها را فرستاده روز ازشان گرفته
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کنم و رعايت نزاکت و رعايت نزاکت را  بنده از گذشته صحبت نمی) اند نگرفته
نظر مملکت ما اهميت دارد البته بايد  کنم زيرا يک مسائلی است که از نقطه می

اين عقيده شخصی بنده است ماها بايد فکر . يک قدری با نزاکت صحبت کرد
شد يک روزی شايد بيايد  گفته میشد  آينده باشيم در گذشته وقتی که صحبت می

شان را  که مجلس شورای ملی احقاق حق اين مردم بيچاره مظلوم را که مال
آل خودم بود و جماعت  بنده هميشه اين ايده) صحيح است(گرفته است بکند 

هايی که بر مردم  زيادی از رفقای من هم با بنده هم فکر بودند که اين بدبختی
هللا يک روزی مجلس قدرت پيدا کند و آن  نشاءشود ممکن است ا وارد می

امروز به عقيده بنده روزی است که مجلس بايد اين . ها را رفع کند بدبختی
و به عالوه يک عملی بکند که در آينده ) صحيح است(ها را مرتفع نمايد  بدبختی

و اين يک مطلب ) صحيح است(هم نظاير اين جور مطالب و قضايا واقع نشود 
ت زيرا اين مسأله بديهی و مسلم است که پايه زندگانی بشر بر روی بزرگی اس

ايد و  شما آقا آمده) صحيح است. (عدل و انصاف و دادگستری گذاشته شده است
ايد که کاخ دادگستری درست کنيد و از پول اين مردم  ها خرج کرده ميليون

ً      ايد اما بنای کاخ دادگستری خودش رأسا  تأثير صرف اين کاخ کرده . دارد؟ نه                                    
شود آن عمل تأثير دارد و بنا را تحت تأثير  بلکه عملی که در آنجا واقع می

گذرد  هنوز که هزار و چند سال از عهد انوشيروان می. دهد خودش قرار می
کنند چرا؟ چون آنجا يک دادگاهی بوده يک  مردم از عدل و داد او صحبت می

انصاف قضاوت و رسيدگی محکمه بوده که به کارهای مردم از روی عدل و 
کردند امروزه آن حق منتقل شده  شده و حقوق مردم را همه نوع حفظ می می

است به مجلس شورای ملی و شما آقايان نمايندگان به عقيده بنده پيش خدا و پيش 
شناسيم که اينها را از سواد  همان مردمانی را که همه می. وجدان مسئوليت داريد

صفحات کوچ دادند و آنها را بردند به شيراز و کوه و نور و کجور و آن 
اند و  کازرون و بنادر جنوب و نقاط کرمان اين مردم بيچاره يک قسمتشان مرده

اند اينجا  شان هم آمده اند و يک دسته يک قسمتشان به کلی از همه چيز ساقط شده
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 ها واقع اند آقا مگر ماها بايد تحت تأثير بعضی حرف و در مجلس متحصن شده
شويم؟ چه معنی دارد؟ کسی را حبس کرده باشند و ملکش را هم گرفته باشند 
تبعيدش کرده باشند هزار بال سر او آورده باشند آن وقت امروز ما بياييم اينجا و 
بگوييم اين آدمی که اينجا مانده است اين مخارجی که شده است اين از پول 

وجدانی يک همچو قضاوتی آيا هيچ ... ماليری و کرمانی و همدانی است آقا
ً                        خيال کنيد يکی از ماها اتفاقا  شايد ده نفر پانزده نفر ) صحيح است(کند؟  می                             

خودمان داريم و در اين مجلس حضور دارند که همه گرفتار اين مشقت و 
االن چهار ماه است که اين مردم بدبخت انتظار دارند که شما . بدبختی هستند

شما امروز تکليف . ختی آنها قضاوت کنيدبرای بيچارگی و درماندگی و بدب
ها را بکنيد اين يکی يکی  بزرگی بر عهده داريد شما بايد احقاق حق اين بيچاره

ديگر هم بايد يک عملی بکنيد که در آينده اين فکر ديگر در دماغ کسی پيدا نشود 
که بيايد و به طور مال مردم را بگيرد و حقوق مردم را با مردم ) صحيح است(

 ).صحيح است(دو پايمال کند  هر
 

 آقای امير تيمور -رئيس 
 

بنده موقعی که برنامه دولت در مجلس مطرح مذاکره بود در اين  -امير تيمور 
موضوع به طور اختصار عرايضی کردم حاال هم رفقای عزيز من فرمايشاتی 

رفتن البته اگر اين قضيه گ. کنم                                     ً       که بايد بکنند کردند و بنده هم مختصرا  عرض می
امالک و سلب حق از اشخاص مربوط به پنجاه سال قبل و راجع به يک زمانی 

خواستم احقاق حق کنيم البته اين  بود که ما نبوديم و اطالع نداشتيم و حاال می
وسيله و اين اليحه بهترين طريقه و وسيله خوب و مستحسنی بود ولی آقا اين 

ايم ما خودمان  ه ما بودهامالک و غصب و تصرف آنها در زمانی شده است ک
ايم جلوی چشم ما امالک مردم گرفته شده است و صاحبانش االن هستند و  ديده

دانيم  ايم و می وسايلی را که برای بردن و گرفتن اين امالک گرفته شده همه ديده
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                                ً بنده عرض کردم صورت اين امالک کامال  ) صحيح است(که چگونه بوده است 
صل و روشن وجود دارد و کيفيت اين معامالت هم در دفتر امالک خودشان مف

     ً                                                                 تماما  به خوبی واضح و روشن است مراجعه کنيد ببينيد صورت را نگاه کنيد که 
اين امالک از چه اشخاص گرفته شده به چه نوعی گرفته شده به چه دليلی گرفته 

اند و اگر  اند يا نکرده شده ملک وقف بوده يا نبوده صاحبش را راضی کرده
 .اند ی کردهراض

 
  .هيچ کس راضی نبوده است آقا -طباطبايی 

 
اند و چقدر خرج هزينه آنجا شده و  در مقابل چه مبلغی به او داده -امير تيمور 

خرج آبادی آنجا شده با اين که از بودجه شخصی نشده و اغلب بر بودجه 
اتر دف(ها تحميل شده است تمام اين جريانات در آن دفاتر خودشان  وزارتخانه

مشخص و روشن است اين صورت را از آن دفاتر استخراج کنيد و بعد ) امالک
از آن از مجلس تقاضا کنيد که مجلس با الغا اسناد مالکيتی که صادر شده 
موافقت کند و بعد خود دولت از روی آن صورت در نظر گرفته است و يک 

 .اند قسمت امالکی است که البته صاحبش راضی بوده
 

 عرض کردم هيچ کس راضی نبوده است -طباطبايی 
 

  .اين فرمايش را نفرماييد
 

قسمت عمده . حاال هم راضی هستند شايد و جای مذاکره آن نيست -امير تيمور 
اند که آنها را به غضب و  هم خورده مالکينی هستند که دارای امالک زيادی بوده

ون هيچ قيدی بدون اينها بد) صحيح است(اند از ايشان  جبر و زور و فشار گرفته
هيچ شرطی بايد بهشان داده شود و محتاج به هيچ گونه تشريفاتی نيست چون 
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توانند وارد اين تشريفات بشوند و وکيل معلوم کنند و به محکمه بروند  آنها نمی
وقت و پول اين کارها را ندارند اين از چاه در آمدن و افتادن به چاله است بنده با 

ً                                           قيقتا  ارادت دارم و به حسن نيت ايشان اعتراف دارم آقای وزير دادگستری ح      
ً                                                ً           ولی اتفاقا  آقای آهی به قدری در عقايد خودشان راسخ هستند مثال  اگر امروز            
يک عينکی گذاشته باشند که تاريک ببينند هر چه بهشان بگوييم روز است 

شان نيست از اين که راسخ هستند  گويند خير شب است و اين هم البته عيب می
کنم که حضرتعالی آقای وزير دادگستری هيچ  شان بنده اعتراف می ر عقيدهد

همه اين  - دکتر سنگ (گونه سو نيتی در اين کار نداريد و البته حسن نيت داريد 
نيت دارند و همه برای يک مقصود و در يک  همه هم حسن) عقيده را دارند

رسيد بنده  ه مقصود میفرماييد از اين راه ب دارند حاال شما می جهت قدم بر می
 .رسيم و از راه ديگر بايد برويم ام اين است که از اين راه به مقصود نمی عقيده

کنم مجلس اسناد مالکيت را بايد رأی بدهد و ملغی کند و بعد  بنده عرض می
روی صورت دفترهای امالک که منظم و مرتب موجود است و سوابقش در آنجا 

ارند و از روی آن صورت مال مردم را هست استخراج کنند و صورت برد
                                                ً               بهشان بدهند بدون هيچ تشريفات و زحمت و دردسری مثال  يک عده اشخاصی 
                    ً                                                را بفرستد با شرف مثال  که چقدر ملک در آنجا هست و چند پارچه و چند قسمت 
است چند تا آبادی است به چه کيفيت خريداری شده از کی خريداری شده چه 

در آمده و برود به محکمه و آن تشريفات اينها فايده  جور بوده و به چه صورت
کنم آقايان از اين مجلس با هزاران حسن نيت هزار اليحه  ندارد بنده عرض می

تصويب شده و بيرون رفته ولی به دست مجريات که افتاده به بدترين شکلی 
البته آقای آهی فراموش ) صحيح است(اجرا شده که صدای ناله مردم بلند شده 

اند موقعی که مرحوم داور اليحه آورد برای تثبيت نرخ غله و اجازه  فرمودهن
گفت منظور دولت اين است که  گرفت که غالت از زارع خريده شود و می

حمايتی از زارعين بشود و جنس آنها به اعلی قيمت از خود آنها به وسيله اداره 
اصالح کشاورزی تثبيت خريداری شود و کمکی به حال آنها بشود و کمکی به 
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مملکت بشود که فالحت مملکت و وضع فالحين ترقی کند و رو به بهبودی 
يکی از کسانی که آن روز با اطمينان خاطر بيانات ايشان را تلقی کرد و . برود

هللا اين  رأی داد من بودم و آن شب با وجدان راحت خوابيدم حاال ببينيد بينی بين
و چه ) صحيح است(ملکت فراهم کرده است قانون چه بدبختی برای مردم اين م

صدماتی از اين راه به مردم رسيده است و اداره تثبيت با مردم چه نوع معامله و 
ايد با حسن نيت به مجلس  حاال جنابعالی اين اليحه را آورده. کند رفتار می

گذرانيد ولی فکر اجرايش را بکنيد  شورای ملی و با سالم و صلوه از مجلس می
کند رعايای ما آشنا به قوانين  بدبختی بزرگی برای مملکت ايجاد میکه چه 

کار شوند بيايند معطل  توانند از کارشان بی نيستند و اطالع ندارند پول ندارند نمی
ام اين است که موافقت  و سرگردان بشوند و دنبال محاکم بدوند بنده عقيده

امالک مردم را به دستشان بفرمايند و مجلس رأی بدهد به الغا اسناد مالکيت و 
بدهند و مردم را بيش از اين معطل نکنند و آن وقت به صورت آن امالک که 

توانند فوری امالک  حاضر است مراجعه بفرمايند و هيچ معطلی هم ندارد و می
 .مردم را به صاحبانش مسترد دارند

 
 آقای طباطبايی -رئيس 

و هر چه گوش کردم که يک نفر  کنم بنده با اليحه مخالفم عرض می - طباطبايی 
اليحه موافق  - اعتبار (ديگر هم به عنوان موافق صحبت کند يک نفر پيدا نشد 

کنم دوره غصب و  عرض می) هم دارد آقا اين طور نيست بنده هم موافقم
تصرف امالک و اموال مردم را بايد به دو قسمت تقسيم کرد يکی تا وقتی که 

اند و يک  اند و به ثبت داده الک مردم را گرفتهجريان ثبتی تمام نشده بود ام
                        ً                                               قسمت امالکی است که تقريبا  بعد از خاتمه عمليات ثبتی در کشور ايران در اين 
هفت هشت ساله اخير شروع شده در قسمت اول بنده در همين جا بايد توجه 

                                    ً                         العموم و دادستان را متوجه کنم که اصال  برخالف قانون عمل شده است  مدعی
انون مصرح است که اگر شما يک ملکی را بخواهيد سند مالکيت صادر در ق
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بريد به اداره ثبت تقاضای ثبت  کنيد همان طور که ثبت الزم است تشريف می
دهند مطابق  گيرند و يک پرونده برايش تشکيل می کنيد تقاضای شما را می می

کنند و  اعالن میکنند بعد جزء ثبت عمومی اين را  يايند تحديد حدود می قانون می
سه مرتبه مطابق قانون  شود اعالن دوم ثبت عمومی اولی يک مرتبه منتشر می

ها بايد در مجله رسمی وزارت دادگستری و در يکی از  اين اعالن و آگهی
روزنامه منتشر شود عرض کردم اولی يک نوبت برای تجديد حدود و دومی سه 

هايش هم موجود  ثبت کرده پرونده نوبت بايد منتشر شود اين عملی است که اداره
العموم بايد بروند و وارد  است عرض کردم اداره دادستانی و دادستان و مدعی

شوند و ببينند چه کيفيتی در اين مملکت جريان داشته است اين امالک جريانش 
ای اعالن نشده و در حدود ثبت عمومی برای اين امالک منتشر  در هيچ روزنامه
ای وزير دادگستری معين کنند کجا شده و اما آمديم به مجله در نشده اگر شده آق

مجله هم که بخواهند انتشار بدهند مجله هم در مرکز مملکت منتشر شده و در 
مجله هم همچو چيزی نيست اما در دوسيه برای اين که يک ظاهر سازی شده 

بل مجله اند و آن اين است که در مقا اند و فرمول عجيبی درست کرده باشد آمده
رسمی وزارت دادگستری در بابل يک شعبه مجله رسمی وزارت دادگستری در 

اند و يک مجله هم  بابل يک شعبه مجله رسمی وزارت دادگستری درست کرده
داشتند يک نسخه از  شده که جن هم نديده است آن مجله را برمی آنجا منتشر می

سال جريان داشته است گذاشتند و متأسفانه اين عمل چندين  آن در دوسيه می
اند  اند طوری نشد اين يکی بعد در ضمن ديده امالک مردم را گرفتند بعد ديده

اداره ثبت تمام امالک مردم را هنوز به ثبت نرسانده و مالک هم به اسم خودش 
سند مالکيت صادر کرده حاال چه کنند تکليفش معلوم است مالک بيچاره را 

گرفتند به زور  الزحمه ازش می جاه تومان هم حقآوردند در طهران و دانه پن می
بردند در محضر قباله حاضر ثبت دفتر حاضر و از آن  مأمور تأمينات می

برد در  گرفتند يا اين که قبل از نوشتن مأمور تأمينات او را می بدبخت امضا می
گرفت و بعد هم تازه يک مبلغی دستی از بابت مخارج  محضر و امضا ازش می
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گرفت عرض کنم اينجا گفته شد که پس دادن  بر و مخارج ازش میو پول تم
امالک مردم آن قدر پيچ و خم الزم ندارد يک ماده الزم دارد اين هم الزم نيست 

های اين امالک حاضر است موجود است برويد نگاه کنيد  عرض کنم دوسيه
سيه                            ً                                   همان جريان ثبتی ساده هم اصال  به عمل نيامده است بنابراين وقتی دو

حاضر است اين تشريفات به هيچ وجه الزم نيست امالک مردم را به دست 
اند  صاحبانش بدهيد اينجا گفته شد که پول مردم را آوردند خرج اين امالک کرده

و آباد شده بسيار خوب من هم موافقم و حاضر هستم هر چه خرج شده بدهم شما 
ايد بدهيد  ا که سلب کردههم بياييد قيمت عمر من قيمت جان من قيمت آزادی مر

آقا اين تشريفات چه معنی دارد امالک مردم را به دستشان بدهيد بروند پی 
 )صحيح است -صحيح است (کارشان 

 
 .آقای طوسی -رئيس 

 
کنم که بنده از نظر اين که بايد امالک مردم به صاحبانش  عرض می -طوسی 

آيد با فرمايشاتی که  نمی                                 ً             مسترد شود و جزء طريق قانون هم فعال  راهی به نظر 
خواهم عرايضی بکنم ولی  آقايان در اينجا فرمودند و بنده هم موافقم زياد نمی

کنم که اين اليحه به عقيده بنده ناطق به حقيقت نيست به طور اجمال  عرض می
کنم برای اين که ملک مال کسی نبوده که به ديگری منتقل کند و بعد  عرض می

يم اين امالک متعلق به اشخاصی بوده است که به عنف بخواهيم به ديگران بده
غصب شده و بايد به صاحبانش مسترد شود اما از نظر مطالبی که آقای بهبهانی 
و آقای مؤيد احمدی و ديگر آقايان فرمودند برای اين که بر عهده صلحا افزوده 

ين کنم يکی اين که از شهريور ماه به ا شود دو قسمت ديگر بنده پيشنهاد می
به هيچ وجه  طرف هر نقل و انتقالی به هر عنوان باشد رسمی يا غير رسمی

از شهريور به اين طرف معامله نشده  -دکتر سميعی (رسميت نخواهد داشت 
عرض کردم اگر شده است ديگر اين که در کليه امور اين امالک و ) است
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 واگذاری به اشخاص به هيچ وجه واسطه قائل نشوند سندهای اشخاص و
شان را رد کنند و واسطه و غير واسطه را مثل بنده به هيچ وجه نپذيرند  امالک

توانم عرايض  کنم برای اين که در مواد هم می بنابراين بنده عرايضم را کوتاه می
 .خود را بکنم

 
البته در موقع شور در کليات معمول است تجربه داريم که  -وزير دادگستری 

ها است به  ساتی ابراز شود تا آنچه در اعماق دلبايد همه گونه اظهار و احسا
زبان جاری شود و عقايدی هم که هست حاضر شود بعد به تدريج وارد شويم و 

رسد  نظر عمل مطالعه کنيم تا اين که راه حلی که به نظر آقايان می از نقطه
اظهار شود و اليحه آن طور که بايد تنقيح شود و بعد به تصويب برسد 

کنم که انظار  اين موضوع که خيلی اهميت دارد و بنده تصور می      ً    مخصوصا  در 
بسياری در نقاط مختلف کشور نگران همين مطلب است و اقتضای اين را دارد 
که بيشتر از طرف آقايان نمايندگان توجه شود و با اين حال احساسات بيشتری 

حقيقت  شود و بايد بشود ولی پس از طی مقدمات بايد حق مطلب و هم اظهار می
امر توجه شود بنده فرمايشاتی که آقايان نمايندگان محترم در اينجا فرمودند و در 
کميسيون هم در جلسات عديده همين مذاکرات شده و بحث شده است و تبادل 
نظر کرديم مطالب به نظر خيلی روشن شد که در نتيجه روشن شدن حقايق و 

ين اليحه از تصويب شور اول آگاه شدن به حقيقتی که اين اليحه متضمن است ا
کميسيون گذشت و به مجلس شورای ملی تقديم شد حاال ابتدا يک قسمت از اين 
مذاکرات در جلسه رسمی هم بايد بشود و باز نواقصی اگر هست رفع شود بنده 

کنم به اين که يک  کنم ولی خالصه می فرمايشات آقايان را جواب عرض می
قوقی است که آقايان فرمودند اشکاالت اشکال عملی است و يک قضايی و ح

قضايی و حقوقی به نظر بنده در اين اليحه به بهترين وجهی تدوين شده به اين 
منظور که در اين اليحه تصريح شده است که در مواردی که حقی تشخيص شد 
               ً                                                     بايد آن حق فورا  به مالک او داده شود در اينجا هيچ اشکالی از نقطه نظر 
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کنم آقايان نمايندگان  ای مردم ايجاد نشده و بنده تمنی میقضايی و حقوقی بر
ترين راهی که از نظر  فرمايند که سهل محترم توجه بفرمايند و تصديق می

حقوقی و قضايی ممکن بوده است در اينجا در نظر گرفته شده آن چيست؟ و آن 
 اين است که بايد متصرف اين امالک معين شود تا ملک به او داده شود ديگر

شود انتظار داشت و در اين  بهتر از اين از نقطه نظر قضايی و حقوقی نمی
اليحه گفته شده است همين قدر که متصرف در آن زمان يعنی در وقتی که ملک 

شود پس از نظر قضايی  گرفته شده متصرف تشخيص شد ملک به او رد می
جمعی از ( شود که ملک را واگذار کرد زحمتی ندارد آيا بدون اين کار هم می

فرماييد که ملک مردم را بايد به صاحبش رد کرد  آقايان می) بلی بلی - نمايندگان 
و هيچ تشريفات الزم ندارد صحيح است ما هم همين نظر را داريم و کميسيون 
هم همين نظر را داشت و باالخره وقتی که وارد عمل شديم آقايان هم مالحظه 

کرد يعنی صاحب حق المحاله همين قدر  خواهند فرمود که همين کار را خواهيم
تصرف خودش را در آن زمان معين کند چيز ديگری هم زائد بر اين مطلب از 

شود بنده اگر بيايم و ملک آقای مؤيد  شود بدون اين هم که نمی او خواسته نمی
الحق داده نشده بلکه بايد به  احمدی را به کسی ديگر بدهم که حق به من له

در اينجا بايد ثابت شود که اين ملک را در آن زمان شما خودشان بدهم و 
مسعودی (ايد بايد اين مطلب محرز شود آن وقت ملک داده شود  متصرف بوده

راجع به اسناد مالکيت آقای مؤيد احمدی ) اسناد مالکيت حاضر است -خراسانی 
در  اند در کميسيون و آقايان ديگر هم همين طور اين نظريات خودشان وارد بوده

فرمايند اسناد مالکيت بايد ملغی شود بسيار  اين قانون به خوبی تأمين شده می
خوب اما اسناد کدام ملک آن ملکی که مالک آن محرز شد اگر بياييم و به طور 
کلی بگوييم تمام اسناد مالکيتی که صادر شده باطل است ما داريم اسناد مالکيتی 

ه طبيب خاطر بوده است يا خالصه ها درش نيست يا ب که هيچ گونه اين حرف
 بوده است اسناد مالکيت اينها هم باطل است؟
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دولت هم در اليحه . در صورتی که اين اسناد مالکيت حاال متعلق به دولت است
شود پس منظور حاصل  خودش که تقديم کرده ذکر کرده که اين اسناد ابطال می
شود آقای مؤيد  باطل می است پس وقتی معلوم شد که حقی در کار نبود سند هم

احمدی فرمودند که محکمه حق ندارد اين کار را بکند و بايد اين کار را مجلس 
بکند بنده هم تصديق دارم ولی وقتی کاری را که قانون نقض کرد آن وقت 

تواند بکند بنابراين وقتی که اين قانون تصويب بشود به موجب  محکمه هم می
شود و منظور آقايان در اين مورد هم حاصل  میاين قانون اسناد مالکيت باطل 

است پس مقدمه برای ابطال سند مالکيت به نظر بنده الزم نيست از مقدمه 
قضايی و حقوقی که بگذريم که در اينجا واضح شد که اشکاالتی که آقای 
بهبهانی و آقای مؤيد احمدی فرمودند حق با ايشان بود و وارد بود اما ما ديگر با 

گوييم به محض اين که  ن قانون از اين مرحله فارغ هستيم ما میتصويب اي
شود پس صحبت از اثبات و ابطال و  متصرف تشخيص شد ملک به او رد می

دليل برای مالکيت و حقوق ديگری که در موضوع متصور باشد نيست خير 
دانم چه اشکال  شود بنده نمی وقتی که متصرف معلوم شد اين ملک به او رد می

ممکن است فرض کرد در اينجا تذکری آقای طوسی دادند که اشخاص  عملی
دانم  ها وارد نيستم و نمی واسطه و دخيل در اين امر هستند بنده که در اين قسمت

ايشان چه مقصودی داشتند اگر مطلبی باشد در کميسيون خواهند فرمود و اگر 
ت است صحيح باشد در نظر گرفته خواهد شد ولی مطلب خيلی صاف و راس

بينی  کنند و به طوری که در اين اليحه پيش اشخاص مطالبی که دارند اظهار می
شود به نقاطی که بايد اين متصرف معلوم  های سيار فرستاده می شده که هيئت

شود در همان جا ممکن است فالن پيرزن فالن پيرمرد فالن صاحب ملک بيايند 
د حتی وکيل هم الزم ندارد در و مطالب خودشان را به هيئت رسيدگی اظهار کنن

کنند و حقش را خواهند داد و اين که آقای امير تيمور  همان محل رسيدگی می
اند زيرا  گذاريم گويا توجه نفرموده فرمودند که مشکالتی ما جلوی پای مردم می

روند به محل و در همان محل رسيدگی  هايی می در اليحه صريح است که هيئت
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به نظر بنده يگانه تسهيلی که . دارند صاحبش مسترد می کنند و ملک را به می
ممکن بود برای احقاق حق و برگرداندن امالک به مردم در نظر گرفته شده و 
اشکالی در کار نيست و اين که به طور کلی فرمودند برای عبرت اخالف و 
 برای اين که بعد از اين چنين وقايعی رو ندهد ما ماده قانونی بنويسيم به نظر

بنده لزومی ندارد و حتی ممکن است که اشکاالتی توليد کند که آن اشکاالت در 
                                ً                                    کميسيون هم توضيح داده شد ولی فعال  برای اين که وقت زياد گرفته نشود از 

کنم بنابراين احتياج ندارد که در يک ماده مخصوص اسناد  ذکر آنها احتراز می
نيست و اين منظور در قانون  مالکيت را ابطال کنيم به نظر بنده اينجا جايش

مطالبی که در اين اليحه هست بنده . شود تأمين شده و نتيجه بهتری گرفته می
دانم به طور کلی رؤس مطالبی  تر شود الزم می برای اين که ذهن آقايان واضح

بينی شده است تذکر بدهم منظور از اين اليحه به طور کلی  که در اينجا پيش
سأله آن هم به طور خيلی ساده بوده است که اينجا در احقاق حق مردم و حل م

نظر گرفته شده است و آن اين است که امالک به متصرفش داده شود ما وارد 
شويم يعنی متصرفی را که به عنوان مالکيت متصرف  مطلب مالکيت و اينها نمی

کنيم اين را هم به طوری که عرض کردم  بوده است ملک را به او تفويض می
دهند و برای اين که  کنند و اين نظر را انجام می روند رسيدگی می هايی می هيئت

تسهيل بيشتری شده باشد در اين امالک آن قسمتی که پول داده شده در نظر 
گرفته شده که تا يک مقداری يعنی بيست هزار لایر و آقايان هم پيشنهاد کردند و 

قيمتی که دريافت کرده است بنده هم قبول کردم تا سی هزار لایر بدون پرداخت 
به صاحب حق يا متصرف مسترد شود پس از اين حيث هم کمک محسوسی شده 

کنم که قسمت مهم اين امالک از اين قبيل  است به خورده مالک و تصور می
موضوع . شان در نظر گرفته شده است که يک مساعدت مخصوصی هم برای

اريه ممکن بود توليد اشکالی مطالب ديگری هم که با قوانين مدنی و قوانين ج
کند آنها هم برداشته شد غبن و اينها هم برداشته شد در اينجا باز بر تسهيل کار 

شود و اشکاالتی که ممکن بود برای مردم توليد کند از لحاظ مطالب  افزوده می
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                                 ً                                 حقوقی و قانون مدنی برداشته شد مثال  موضوع غبن را ما هيچ متذکر نشديم 
شرايطی که برای غبن ممکن است اثباتش الزم باشد اينجا پيش برای اين که آن 

نيايد مطلب ديگری که اهميت داشت و در اينجا برقرار شد موضوع هزينه 
به طور کلی معاف شناخته شده است و  رسيدگی بود که برای قسمت مهمی

دهند و برای  اشخاصی که دعاوی از اين بابت دارند هيچ حقی از اين بابت نمی
ن عمده که قادر به پرداخت هستند در نظر گرفته شده برای پرداخت مهلت مالکي

تری در نظر گرفته شده و اگر  به آنها داده شود و برای اعسار هم ترتيب سهل
بخواهد از اين حق استفاده کند همين قدر که مهلت بخواهند به آنها مهلت داده 

ين رؤس مسائلی بود که در شود که مطابق اين قانون هزينه را بعد بپردازند ا می
بينی شده است و به طوری که عرض کردم تمام متوجه اين است  اين اليحه پيش

که هر چه ممکن است به بهترين وجهی احقاق حق مردم بشود و البته در هر 
ها ممکن است به  کاری ممکن است طرق مختلف در نظر گرفته شود بعضی

در اين بابت طرق مختلفه پيشنهاد ها ممکن است نرسند  مقصود برسند و بعضی
ترين راه اين است و با موافقت  شد ما ديديم بهترين طرق و بهترين راه و کوتاه

آقايان اعضا کميسيون اين اصالحات به عمل آمده و پيشنهاد شده است و بنابراين 
شود و بهتر حقيقت  به نظر بنده وقتی که داخل مواد شديم اليحه بهتر روشن می

تر و  ه که عبارت از نيت دولت است به اين که هرچه ممکن باشد سهلاين اليح
شود و دولت نظر قطعی منجزی دارد که  زودتر احقاق حق افراد شود معلوم می

ً                                               اين اشخاص مخصوصا  اهالی مازندران که دچار زحمت هستند زودتر اسباب                  
صورتی راحتی آنها را فراهم کند و زودتر بتوانند به زندگانی خودشان سر و 

گيريم  دهند آنها را هم در نظر می بدهند و البته آقايان نمايندگان هم اگر تذکری می
شود و اگر ما به جای اين که راه طوالنی را در پيش بگيريم  و اصالح می

ترين راهی که ممکن است ما را به مقصود برساند همين ترتيب است که  کوتاه
به پيماييم و پيش رويم و زودتر تمام کميسيون موافقت کرده و اگر اين راه را 

کنم خدمت بزرگی شده است به کليه اين اشخاص که امروز  کنيم بنده تصور می
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تکليف هستند که هم آقايان نمايندگان و هم دولت در نظر دارد که با آنها کمک  بی
 .شود

 
 )مذاکرات کافی است -بعضی از نمايندگان(
 

مذاکرات کافی . اند اند و خورده دم را بردهآقا چه چيز کافی است مال مر -انوار
 .نيست

 
 آقای انوار - رئيس

 
                                                         ً    من برای خاطر اين که مجلس شورای ملی و نمايندگان محترم کامال  به  -انوار

تمام ما شاهديم و . کنم دو سه اصل توجه کند بر سبيل اجمال عرايضی عرض می
رسانم  ال به عرض میدانيم که چه جريانی بوده و من آنها را بر سبيل اجم می

روم  ولو اين که خدای نخواسته در اقليت واقع شوم ولی پيش خودم وقتی می
ام به محضر اکثريت  دانم که وجدانم راحت شده و عرضم را کرده خوابم می می

که امروز حاکميت دارد و بايد مثل روز قيامت احقاق حق کند و حکومت کند بر 
سابقين ما قطع نظر از مذهب مقدس اسالم که گويم  مردم و من تظلم مردم را می

گويد ال تأکلوا اموالکم بينکم باالباطل اال ان تکون تجاره عن تراض يک چيز  می
توان از  گويد هيچ ملکی را نمی ديگری هست و آن قانون اساسی ما است که می

تصرف صاحب ملک بيرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نيز پس از 
است و اين يک قسمت از قانون اساسی است و ضبط اموال  پرداخت قيمت عادله

و امالک مردم با مجازات و سياست ممنوع است و اين کارها برخالف قانون 
اساسی واقع شده و نظرم اين است که دولت کاری کند که آن کسانی که اين 

شود چرا کريم آقا  اند مجازات شوند چرا تنها مختاری تعقيب می کارها را کرده
شود دمحم حسين آيرم يکی از  يکی از مسببين بدبختی مردم است تعقيب نمی که
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ها  ها و سروان شدند با آن ستوان اند که مأمور می اينها است اين اشخاصی بوده
های مازندرانی  اند آقايان عريضه اين بدبخت گرفته اند و مال مردم را می رفته می

مه شما آمده برای من تنها ها برای ه ها عريضه کرمانشاهی عريضه عراقی
نيامده من هم يک خطی دارم مثل همه شماها که به آنها توجه نشده شاه سابق 
توی خانه خودش نشسته بوده است و اينها گرفته شده اردوی اول مأمور ضبط 

ها هنگ سوم  ها شده هنگ دوم مأمور ضبط امالک کرمانشاهی امالک مازندرانی
نکنيد اين سابقه غلط را در اين مملکت نگذاريد اين مال کجا آقايان نکنيد وهللا 

قانون اساسی ما اين قوانين مدنی ما بايد اجرا شود قوانين ثبت اسناد و قوانين 
دادگستری ما بايد روی اين باشد اين ماده قانون مدنی را به عرض آقايان 

برای صحت هر : گويد می ١٩٠رسانم در شرايط اساسی برای صحت ماده  می
                        ً                                 له شرايط ذيل الزم است اوال  قصد طرفين و رضای آنها اين هم يک معام

موضوع، موضوع سوم برگرديد به اصولی که انبيای گرام از زمان آدم تا حال 
اند و در فروع  اند پنج اصول را مقدس شمردند و در آن اختالف نداشته آمده

خوانده  ديگر میاند يکی نماز را به اين ترتيب و ديگری به ترتيب  اختالف داشته
اند  اما اين پنج اصل را تمام اتفاق دارند مال کسی را به کس ديگر حالل نکرده

هيچ پيغمبری آمده است که مال ديگری را بر کس ديگر حالل کند؟ يکی هم جان 
است و ديگری عرض و ناموس است که بر همديگر حالل نکرده است و وقتی 

کمای بزرگ و اشخاص بزرگ برای اين السالم ح مسلم شد که آمدن انبيا عليهم
اند مال مردم و جان مردم محفوظ است شما ديديد و حاضر  بوده است که گفته

بوديد که جان مردم مال مردم ناموس و بچه مردم بد است اينها تباه شده است 
حاال امروز يک طوری شده و خدا برايتان روزی و موقعی فراهم نموده بياييد و 

ر آتيه کسی ديگر اين خياالت به سرش نيفتد و بگويد الدورم و کاری بکنيد که د
دهد از هستی و جان  بولدورم و مال مردم را بگيرد اين ملت بدبخت ماليات می

دهد امنيه و پليس برای امنيتش تهيه شود اين بود امنيت از پيش  خودش پول می
خورديم که  دهيم من و شما پشت اين تريبون قسم خدا من و شما چطور جواب می
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قانون اساسی محفوظ باشد چطور بايد محفوظ شود اميدوارم اين گريه من که بر 
کند مگر به آقای وزير دادگستری که ايشان موافقت کنند و اين  همه اثر می

واگذار کنند و از بين ببرند و  ١٣٢٠تا  ١٣٠٠معامالتی که واقع شده است از 
شد که اين امالک مال ديگران است و بدهند به صاحبانش وقتی که بر شما مدلل 

به زور گرفته شده ديگر اقليت و اکثريت مورد ندارد هر چند که اقليت تابع 
اکثريت است و قانون تابع اکثريت است ولی در اين مورد اکثريت مورد ندارد 

ايم و پيشنهاد خوبی هم هست و پيشنهادم اين است که  بياييد ما پيشنهادی کرده
لکيتی که به نام شاه سابق از ادارات ثبت اسناد و امالک صادر کليه اوراق ما

های شخصی از درجه اعتبار ساقط و بالاثر باشد و  شده است غير از اسناد کاخ
ماند که به صاحبانش داده شود و اين  جات به دست دولت می کليه امالک و عالقه

ا پيدا کند و هم قضات راه ر يک چيزی است که هم دست قضات را باز می
ماند؟ در دست شما که دولت هستيد به عنوان  کنند امالک در دست کی می می

شود که به مردم بدهيد که هم  ماند و به دست شما داده می توليد بر اموال عامه می
تکليف مردم بدبخت معين شده است و هم شما در واقع آقای وزير دادگستری 

ملت کار کنيم تا باالخره ملت به ما ايد و ما هم بايد برای  برای ملت کار کرده
خواهد ما ازش رفع نگرانی کنيم در زير آفتاب که درخشنده  چشم داشت دارد می

توانيم به زخم بدبختان مرهمی بگذاريم بياييم ما  شده است در اين دوره که ما می
شود  داند اين قانون حاال حاالها عملی نمی اين جور قانون را بگذاريم خدا می

به علت اين که همان طوری که آقای مؤيد احمدی فرمودند قضاوت در چرا؟ 
گويند ما چه کار کنيم با اين اسناد و اين اوراق مالکيت و اوراق  دفعه اول می

ناپذير است مالک آن متصرف بوده و بعد هم دولت متصرف شده  مالکيت تزلزل
ين قانون با آنها آيند دولت بايد مطابق ا ها می حاال که دولت متصرف است شاکی
آيد ولی ما فکر آتيه را داشته باشيم اگر ما  رفتار کند البته اشکاالتی پيش می

هايی ريخته شده اين پيشامدها  داشتيم که برای آن خون قانون اساسی را مقدس می
کرديم دو اصل از اين قانون در زمان شاه  کرد و ما خودمان را ننگين نمی نمی
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آيد  رفتن آن دو اصل چه تغييراتی پيدا شد و کسی که میسابق از بين رفت و با 
خورد که قانون اساسی را حفظ کند آن وقت اين طور مردم را  در مجلس قسم می

کرد و قانون اساسی را زير پا  گذاشت و مال مردم را ضبط می در فشار می
ام گرفت و ديگر  خوشبختی آقای وزير دادگستری اين است که سينه. گذاشت می
 .توانم صحبت کنم ینم

 خورم که آقای انوار خيلی تأسف می -وزير دادگستری 
 

شود يک  شان می دهند که منجر به کسالت مزاج احساسات زيادی به خرج می
تفاهم شود و  شود که شايد منجر به سوء مطلب ضمن فرمايشات آقايان گفته می

اين است که تصور                ً                                خواهم که اساسا  اين فکر از بين برداشته شود و آن بنده می
کنند بنده در يک موضوعی که مطلب صحيحی باشد و پيشنهادی باشد که  می

کنم  اسباب پيشرفت کار و گرفتن نتيجه باشد در مقابل آن مقاومت يا لجاجت می
اين طور نيست بنده اين موادی که آمد در کميسيون مورد مذاکره واقع شد و 

ز آن پيشنهادات موافقت شد و اين بعضی مذاکرات و پيشنهادات شد و بعضی ا
گيری  اصالحات هم مطابق آن پيشنهادات به عمل آمد و بنابراين بنده هيچ سخت

ندارم در مطالبی که روی حق و انصاف اظهار بشود بلکه برعکس حسن 
کنم و چون مطلب مورد بحث مقصود بنده و آقايان نمايندگان اين  استقبال می

حل شود جهت ندارد ما مقاومت کنيم و حرف  است که مطلب به بهترين وجهی
خواهيم  کند ما می حسابی را نشنويم منتهی مطلب در جای ديگر عيب پيدا می

های گذشته را اصالح کنيم اگر  يک تسهيلی در کار بکنيم و اقدامی کنيم که خبط
اند برخالف  خواستيم يک مالکيتی را به اين نحو که آقای انوار تذکر داده ما می

ون اساسی و قانون مدنی از بين ببريم اين صحيح بود که اين تذکرات را به ما قان
خواهيم  دادند ولی بالعکس ما در مقام اصالح وضعيت گذشته هستيم و نمی می

حقی را از بين ببريم تا به ما تذکر داده شود مبادا خالف قانون شود ما به موجب 
اند و بايد به  ر اين امالک داشتهخواهيم احقاق حقوقی کنيم که مردم د قانون می
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موجب قانون به دست آنها داده شود و قانون هم در دست آقايان است و با آقايان 
شود و مذاکرات و مباحثات بسيار در کميسيون شد و به اين  مذاکره شده و می

ترتيب تهيه شد و به مجلس آمد و اينجا هم به طوری که مشغول هستند بايستی 
شود و اصالحاتی که الزم  ره بشود و اينها هم در نظر گرفته میدر کليات مذاک

آيد بايد حاال وارد مواد شويم و مطالبی که بايد اظهار شود شده  باشد به عمل می
دهند و در کميسيون مورد شور  و در مواد پيشنهاداتی که الزم باشد آقايان می

کنم  بشويم و تصور نمی                 ً           کنم از آقايان فعال  وارد مواد  شود و تمنی می واقع می
ذکر مطالب و تکرار مطالب کلی موضوع را اصالح کند بايد وارد مواد شد و 
در مورد پيشنهاد داد که زودتر تمام شود و اين که فرمودند اگر اين مواد به 
همين ترتيب باشد ممکن است قضات گمراه شوند و بگويند اين قانون عملی 

است پيشنهاد ايشان مورد قبول واقع شود  شود و پيشنهادی هم کردند ممکن نمی
شود اگر  شود و دقت می آيد در کميسيون مطرح می چه مقاومتی در کار است می

شود محمل قرار داد برای اين که بگوييم  شود ولی اين را نمی قبول شد اضافه می
آيند و تضييع حقوق  شوند و يا به استناد قوانين می اگر اين نباشد قضات گمراه می

کنم                             ً                    خواهم رفع اين شبهه را اساسا  کرده باشم و تمنی می کنند بنده می مردم را می
قضات يا . آقايان نگذارند اين شبهه در مردم توليد بشود اين طور نيست مطلب

بيند که چه  گيرد و می هر کس که در اين امر وارد شود اين مواد را در نظر می
هدايت و راهنمايی نکند که به واسطه  تسهيالتی شده است اگر قوه قضاييه ما را

سابقه عادات و قوانين قضايی ما نتوانند مطالب را حل کند چه فايده دارد بنده 
ام اين است که استدالل از آن طرف شده باشد که بگويند اين آقايان چون  عقيده

توانند اين اصولی که اينجا  عادت دارند و آشنا هستند به اصول قوانين زودتر می
ع شده است و اين قواعدی که اينجا ذکر شده است عمل کنند و احقاق حق وض

توانند  دانند بهتر می شود چون آشنا هستند چون می کنند به عقيده بنده اين طور می
قضاوت و رسيدگی کنند و احقاق حق کنند و آن ماده که ايشان گفتند دليل بر 

د با اين حال گمراهی قضات نخواهد شد و هيچ حقی تضييع نخواهد ش
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 .پيشنهادشان را بکنند در کميسيون مورد دقت واقع خواهد شد
 
 ختم جلسه -موقع و دستور جلسه بعد  - ۴

 ختم جلسه -بعضی از نمايندگان
 .پيشنهاد شده است جلسه ختم بشود - رئيس

 .بنده چند کلمه عرض دارم -دکتر سنگ
ت به آنها نرسيده و ای از آقايان هم اجازه خواسته بودند که نوب عده -رئيس 

های خودشان را بکنند و چون مسأله تعجيل دارد اگر تصويب  بايستی صحبت
شنبه پس فردا سه ساعت به ظهر و دستور هم همين  بفرماييد جلسه روز سه

 .آورند انشاءهللا آقايان سر موقع تشريف می) صحيح است(اليحه است 
 

 مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد
 

 )   ١(حسن اسفندياری  - س شورای ملیرئيس مجل
   
  

  توضيحات و مآخذ  
  
 ١٣٢٠بهمن  ١٢گزارش  مذاکرات مجلس شورای ملی دوره سيزدهم  – ١

   ١٩نشست 
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   هفتم فصل

    
  سرلشکر محمود افشارطوس

  

برای اينکه با  سير تحول فکری  سرلشکر محمود افشار طوس با آن سابقه ای 
ل در مازندران بجا گذاشته بود آشنا بشويد در اينجا بطور که در زمان پهلوی او

مختصر در بارۀ  سرلشکر محمود افشار طوس در اختيار خوانندگان ارجمند 
فدای .. « قرارمی دهم  بدون شک در آينده در بارۀ او که بقول مصور رحمانی 

نسبت به رئيس دولت .  روحيۀ  صداقت آميز خدمتی  يک سرباز ملت دوست شد
مال اعتقاد و احترام را داشت  و به شرافت ذاتی  مردم  ايران  و قابليت آنها  ک

او عيوب احتمالی اجتماعی و فردی ايرانيان . به تکامل و ترقی مؤمن شده بود
را ناشی از اثرات و رويۀ ناصحيح و خالف اصول  زمامداران نادان می 

مان  داشت ، و چون  به صحت عمل و ملت دوستی دکتر مصدق اي. دانست
مطمئن  بود که با خدمتگذاری صادقانه  به او ، ملت ايران در مسير آرامش  و 

  .و سرانجام جانش دراين  گذاشت  خواهم نوشت» .تعالی قرار خواهد گرفت

سازمان  « غالمرضا مصور رحمانی  از  ياران  افشار طوس که   در بيانگذاری
کهنه « ند در خاطراتش تحت عنوان با هم  شرکت داشته ا» افسران ناسيوناليست

گروه  « اين سازمان نخست به نام [اساس تشکيالت :  آمده است»  سرباز
گروه « سپس توسعه پيدا کرد و نام . به وجود آمد» افسران ناسيوناليست

اين گروه  .]به خود گرفت» سازمان گروه ملی « و آنگاه » سربازان ناسيوناليست
او . سرهنگ ستاد محمود افشار طوس گذاشته شد در منزل١٣٣١در اوائل سال 

يکی از روزها پس از خاتمه کالس مرا ديد . در دانشگاه جنگ  مدير دروس بود
خيلی مايل است برای پاره ای گفتگوهای خصوصی  در خارج  دانشگاه  : و گفت

  .مالقاتم کند
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نگ  در روز موعود عالوه  بر خودش  سره. ترتيب مالقات در منزلش  داده شد
توپخانه  ستاد ياوری ، سرهنگ پياده  ستاد قدرت دبيرسياقی و سرهنگ سوار 

  .دمحم اشرفی هم حضور داشتند

درآن جلسه گفتگو در بارۀ مطلبی که آن روزها نقل مجالس افسران بود،  يعنی 
خرابی  وضع  ارتش  از لحاظ بی هدفی آن دستگاه ، فقد ايمان در افراد و فساد  

. در واگذاری مشاغل و در تنظييم لوحه ترقيعات ، شروع شد دايرۀ کارگزينی
سرهنگ ياوری گفت يکی از دوستان از قول سرتيب هوائی خوشنويسان افسر 
کارگزينی کل نقل کرده که  نرخ آن سال کارگزينی  کل برای پيشنهاد درجه 
سرتيپی  در آخر آن سال ، به پنج هزار تومان نقد و يک جفت  قاليچۀ ابريشمی 
، قطع شده، يعنی بدون  واگذاری  آن يک سرهنگ ، هر قدر هم  اليق باشد ، 

  .نامش  در لوحه ترفعبات  نخواهد رفت

همه از اينکه موضوع  ترفيعات ارتش،  يعنی مبنای تشخيص ظرفيت و قابليت  
افسران  برای قبول  مسئوليت حيات و ممات جوانان ملت در جنگ و صلح تا به 

اط رسيده که  بدون توجه   به لياقت و صالحيت شخصی فقط  آن درجه  از انحط
  .به مأخذ تنخواه و کاال حل و فصل  می شود، اظهار  تأسف کردند

»  تکليف چيست؟« سه نفراز حضار که موعد ترفيعشان بود بی اختيار گفتند
منهم ساکت ماندم و از اينکه .     ً                                           طبعا  هيچکدام جوابی  نداشتند به دونفر ديگر بدهند

رهنگ افشار طوس  که او را مرد اصولی  و فداکار تشخيص داده بودم ، مرا س
                          ً                                     برای يک موضوع  کوچک و کامال   شخصی ، يعنی ترفيع آخر سال  دعوت به 

بخصوص  که در امور کارگزينی نه سابقه ای داشتم . مذاکره کرده  ناراحت شدم
  .و نه نفوذی

ّ          اگر تمام هم  وغم  رفق: من به افشارطوس گفتم ا مربوط به گرفتن ترفيع درجه           
درايام عيد است، راه حلش معلوم شده و شما هم قسمتی از آنرا در همين اطاق 
موجود داريد و اشاره کردم به يک جفت قاليچه  ابريشمی که به ديوار اطاق 
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ساير .                 ً                             بنابراين احتماال   مسأله از نظر شخص شما حل است. آويخته  شده بود
ديگر .  م از اين جهت اشکال  فوق العاده ای داشته باشندرفقا هم تصور نمی کن

  بحث  و اتالف  وقت چه  لزوم دارد؟

من نمی خواهم  و مورد ندارد  .  مسأله عميق تر از اين است:  افشار طوس گفت
اين حقيقتی . در ارتش ، ما همديگر را می شناسيم . تقدس مآبی  به خرج دهم

اگر من رشوه   نمی گيرم به . نيستم» وه بگيررش«  است همۀ شما می دانيد  من 
را رکيک و تباه کنندۀ روح فر  در »  عمل« اين دليل اساسی  است که  اين 

  .جامعه  می دانم

حاضر  کنم، يعنی به اين عمل » رشوه دادن « ولی بنا شود خودم  ر برای  
« را                               ً                                رکيک به ضرر جيب دست بزنم، فورا  اين سئوال برايم پيش می آيد که چ

نکنم که نفع مادی متوجهم کند؟  منظورم اينست که برای من  » رشوه گيری 
راشی . رشوه دادن  و رشوه گرفتن ، هردو از لحاظ  اصولی  مفهوم واحد ندارند

و مرتشی هر دو مردودند، هردو فاسدکنندۀ روح  افراد در جامعه و باعث 
  .انحطاط  محيط هستند

حطاط  آور کارگزينی چی ها بشويم و از طريق پس ما نبايد تسليم طرز فکر ان
  .پرداخت رشوه، حق خودمان را مطالبه کنيم

  :سرهنگ ياوری مثل اينکه دنباله حرف افشارطوس را گرفته باشد، گفت

  .و انتظار دريافت ترفيع را هم در فروردين نبايد داشته باشيم -

مالحظات، فرض کنيم يکی ازما صرفنظر از اين :  سرهنگ دبيرسياقی گفت
درسيستم . رشوه مقرراتی را هم به کارگزينی کل ارتش داد و درجه هم گرفت

ترفيعاتی که لياقت درخدمت، قدرت کار، حسن سابقه، دانائی نظامی، صداقت 
رفتار و قضاوت  صحيح مالک ترفيعات نيست، آن يک نفر بين دهها و حتی 

و بست با کارگزينی صدها فرد غير صالح که محور پيشرفتشان هميشه بر بند 
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او به صورت وصلۀ ناهمرنگ . چی ها بوده، مستحيل و بالاثر خواهد ماند
دربافت امراء ارتش انگشت نما و ناجور نموده  خواهد شد، بزودی ناچار يا 

خودش کنار می رود  و يا  کنارش خواهند گذاشت و بعد چند نام به عنوان شاهد  
  .مثال ذکر کرد

صورت در می آيد که ما بايد همرنگ جماعت شويم  و  پس مطلب به اين: گفتم
  .تنها راه حل سوم کناره گيری از خدمت در ارتش  است. يا مبارزه  کنيم

پس حاضر .  يعنی در موقع لزوم  پاکبازم. من يک سربازم:  افشار طوس  گفت
نيستم  شخصيت انسانی خودم  را پائين بياورم که افراد حقير و معلوم الحالی 

من . نه ترفيع می خواهم  و نه استعفا می دهم . خوشنويسان به فسادم بکشند مثل 
  . مبارزه می کنم

  .من همينطور: دبيرسياقی 

  .من هم همينطور: اشرفی 

  .من هم همينطور: ياوری 

  پس بيائيم سر مطلب مبارزه  با کی ؟ چطور ؟:  گفتم

تو بوده ايم و به من و دبيرسياقی هر دو در دانشگاه شاگرد : افشارطوس گفت
اگر اشرفی و ياوری هم موافقت . سئوال و جواب سر کالس تو عادت کرده ايم

داشته باشند، از تو خواهش می کنيم  موضوع  را مثل  يک کار در کالس 
  .همه گفتند بسيار خوب... مطرح  کنی و مذاکرات و جلسه را هدايت کنی

  ور؟پس  بگوئيد با کی بايد مبارزه کرد و چط: گفتم 

  .با همين خوشنويسان و با افشاءکردن  وضع گذشته و حال او :  ياوری گفت

به فرض اينکه در اين مبارزه موفق  . مبارزه است بسيار حقير و بی نتيجه : گفتم
شديم، يعنی فساد او را  که اغلب به آن واردند علنی کنيم، او را بر می دارند و 
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باز . تراز ان جايش خواهند گذاشت فرد ديگری  را با همان مشخصات و يا بد
             ً                                  ما بايد مجددا  مبارزه  را با آن جانشين و بعد هم !  همان آش است و همان کاسه

  .پس اين قافله تا به به حشرلنگ خواهد ماند. با جانشينان بعدی از سر بگيريم

راست گفتی مبارزه اصلی ما بايد متوجه خود رئيس کل ستاد باشد : ياوری گفت
  .او است که مسئول  کارگزينی را تعيين  ميکند، چرا که 

شما از . او هم، مثل خوشنويسان، در مجموعه  دستگاه  آلتی بيش نيست : گفتم
چگونگی تغييررأی ميرزا رضا کرمانی درجريان ترورناصرالدين شاه 

  .خير: استحضار داريد؟گفتند

منظورم نحوه .نيست» ترور« بايد بگويم که با ذکر اينمطلب قصدم تجوير: گفتم
می گويند ميرزا رضا، پس از اينکه . استدالل برای رسيدن  به عمق مطلب است

از مظالم فاحش کامران ميرزا  نايب السلطنه  به خود  نزد سيد جمال الدين  اسد 
اگر تو خودت «: آبادی در اسالمبول  شکايت کرد،  سيد  جمال الدين  به او گفت

ميرزا رضا ابتدا از »  .بول ظلم نمی کردینمی خواستی طرف ظلم واقع شوی ق
اين جواب  چيزی دستگيرش نشد ولی بعدها از آن جمله اين الهام  را گرفت که 

  .می بايست نايب السلطنه را نابود می کرده است

.  او بر گشت به ايران که جبران مافات کند  يعنی نايب السلطنه  را نابود سازد
ولی چشمش به . به همان قصد در طپانچه گذاشت گلوله  را هم در شاه عبدالعظيم

                          ً                                              ناصرالدين شاه افتاد، دفعتا  به فکرش رسيد چرا شاخه را که نايب السلطنه است 
بزنم و تنه را که شاه است باقی بگذارم که ده ها شاخه ديگر جانشين آن  يک 

د و شاخه کند؟ بگذار تنه را نابود بکنم که تمام  شاخه ها خود بخود از بين برون
گلوله ای  را که  به قصد نايب السلطنه در لوله  گذاشته بود در سينه ناصرالدين 

  .شاه جای داد

جزء به کل « بهتر از اين ممکن  نبود استدالل کرد که بايد از : ياوری گفت 
  .هدف اصلی ما بايد شاه باشد» رفت
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  » يم رژ« : بگذاريد از چيزی صحبت  کنيم  که شاه جزئی  از آن است: گفتم

هفته ديگر در همين ساعت در همينجا اين بحث را ادامه می دهيم و از :  گفتم 
  .                                  ً                                    آن به جلسات به نوبت  هر هفته مرتبا  در منزل يکی ازما چهار نفر تشکيل  شد

بحث در بارۀ  رژيم در جلسۀ  بعد بخشنامه مانند  از ذکر محاسن  رژيم 
. به فرانسه و سوئيس مثل زدندهمگی  در تأييد نظر خود . جمهوری  شروع  شد

گفتم وقتی  از رژيم حمهوری صحبت  می شود چرا  فقط ازفرانسه و سوئيس 
صحبت کنيد ؟  چرا از روسيه شوروی و ترکيه و کشورهای آمريکای مرکزی 

و جنوبی ذکری  نمی کنيد که  همه دارای  رژيم  جمهوری  هستند بدون  اينکه  
موکراسی بهره ای داشته باشند؟  و بر عکس مردم  آن کشورها از ازادی و د

چرا از رژيم های مشروطه  انگلستان  و سوئد  و دانمارک  نام نمی بريد که 
  همه مشروطه اند ولی مردمشان از آزادی و دموکراسی برخورار هستند؟

تصور نکنيد با رژيم جمهوری مخالفم  و يا با رژيم  مشروطه بستگی  خاص  
ت که اشتباه  ملت شريف همسايه خودمان،  ترک ها  را منظورم  اينس. دارم 

  .نرويم» اسم  تو خالی « تکرار نکنيم و دنبال 

نحوۀ  ادارۀ کشور و چگونگی . نام رژيم خود به خود هيچ چيز را نمی رساند 
« ملت يا » نوکر« تربيت روحی  کارکنان   دولت،  در اينکه آنها خود  را 

رژيم  را به صورت  دموکراسی يا ديکتاتوری در  آن  بدانند  است که» ارباب 
رژيم  بايد محسوب شود در وجود  » محک« اساس مطلب  که .  می آورد

  .ازادی فردی  است

اگر در رژيمی ، آزادی فردی ، مقدس و غير قابل نقص شمرده شود ، آن رژيم  
ر را قابل قبول  می توان  شمرد ولوهر اسمی داشته باشد و اگر بالعکس  د

نام .  رژيمی آزادی فردی مورد  احترام  نباشد ،  آن رژيم  را مردود بايد دانست
  .آن هر چه  می خواهد باشد
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نظريه باال پس از ساعات متمادی بحث عاقبت مورد قبول و تأييد همگی  واقع  
با هدف و »  سازمان گره ملی « شد و اصول ايجاد يک سازمان مخفی به نام 

تصويب هيأت  پنج نفری که ،  به نام هيأت مديره موقت شاخه اساسنامۀ  زير به 
  .شد و در آن سرتيپ افشار طوس مدير،  نويسنده و دبير کل آن تعيين  شد، رسيد

را مطالعه  می » دموکراسی« سازمان گروه ملی برای ملت ايران  – ١اصل 
سازمان، در وضع فعلی، با رژيم موجود، که درآن تحت رهبری دکتر . کند

  .  مصدق اختيارات کلی به ملت برگردانده شده، همکاری خواهد کرد

نتيجۀ مسلم اجرای  اصل يک قرار دادن نيروهای مسلح کشور است،    - ٢اصل 
در اختيار ملت،  بنابراين ، ادارۀ  امور نيروهای  مسلح و سازمانهای انتظامی 

شاه  بايد متنزع و  کشور اعم  از ارتش  ، ژاندارمری  و شهربانی ، از دربار  و
  .در اختيار هيأت دولت  قانونی قرار گيرد

به علت فساد ادارۀ کارگزينی  کل ارتش،  که موحب  شده  اکثريت    -  ٣اصل 
امراء  ارتش  و شاغلين  مقامات مهم به داليلی غير از لياقت  و صالحيت و 

درجات خدمتی ، به احراز  درجه و باال نائل شده باشند، امراء ارتش در 
ارتشبدی و سپهبدی و سرلشگری به طور مطلق و در درجه سرتيبپی به استثناء 
عده ای معدود،  بايد از خدمت  برکنار شوند  و به جای  آنان از افسران  صالح 

  .و جوان  به کار گمارده  شوند

عالوه بر آن کميسيونهائی به انتخاب خود افسران  به سوابق  و صالحيت  
سران  از درجه سرهنگی  به پائين  رسيدگی خواهد کرد تا خدمتی عموم  اف

  .عناصر ناصالح  تجسس و از کار خارج  شوند

چون حکومت دکتر مصدق در مسير خدمت  به ملت و در راه   -  ۴اصل 
اعتالی ايران گام  بر می دارد ، سازمان  بی دريغ در تمام مراحل در مقابل 

  .د کردعناصر اخاللگر از آن  پشتيبانی  خواه
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ً                                          مدير  و دبير کل  مشترکا  مسئوليت عملی  ساختن اصول  اساسنامه  و بر                          
( ».قراری  ارتباط های سياسی  و نظامی  مهم را به عهده  خواهند داشت

مؤسسه خدمات  -» کهنه سرباز« سرهنگ ستاد غالمرضا مصور رحمانی 
  ) ٢٠۶- ٢١١صص   – ١٣۶۶ –فرهنگی رسا 

  

افشارطوس :    ول فکری افشارطوس اشاره می کند کهتاريخ ايرانی به  سيرتح
پس از طی مراحل نظامی با درجه سرگردی به اداره امالک سلطنتی رضاخان 

تا  ١٣١٨شد رفت و از سال   که زيرنظر کريم آقا بوذرجمهری اداره می
گرچه به دليل طبيعت . ، رييس امالک سلطنتی مازندران شد١٣٢٠شهريور 

يکی از آن زمان به يادگار نبرد و اين سابقه همواره به کار، افشارطوس نام ن
در آن هنگام خشونت روش رايج بود و طبيعتا . حربه مخالفان تبديل شده بود

اين مساله در امالک سلطنتی نمود روشنی داشت و افشارطوس هم از اين 
  .قاعده مستثنی نبود

د تعقيب همه روسای امالک سلطنتی برکنار و مور ١٣٢٠پس از شهريور  
قرار گرفتند اما افشارطوس به اصفهان منتقل شد و با درجه سرهنگ دومی به 

سپس رييس . فرماندهی هنگ پياده اصفهان و مسووليت امنيت اصفهان رسيد
شهربانی اصفهان شد و در آن منطقه عليرغم اوضاع ناامن به دليل از هم 

ن که موجب پاشيده شدن ارتش و نفوذ شديد حزب توده در ميان کارگرا
 .های مداوم بود، توانست نظم و امنيت را برقرار کند درگيری

با لياقتی که . در جريان غائله آذربايجان افشارطوس از فرماندهان ارتش بود 
های همدان شد و مدتی هم بازرس ويژۀ  از خود نشان داد، فرماندار نظامی راه

ت اموال مردم توسط لشکر يک شد اما پس از آزادی آذربايجان، وقتی با غار
     ً                ظاهرا  برخی افسران هم . ارتشيان مواجه شد، به اين امر شديدا اعتراض کرد

تر از او خواسته بودند تا در آن مسائل دخالت نکند اما  از قول مقامات باال
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ها  ايم نه اينکه عليه آن افشارطوس پاسخ داده بود که ما برای مردم جنگيده
جرا بود که در انزوا قرار گرفت، به دانشگاه بعد از اين ما. وارد عمل شويم

در اين دوره . جنگ فرستاده شد و مدتی هم مدير دروس دانشگاه جنگ بود
. های مهم کنار گذاشته شد افشارطوس به مرور منزوی شد و از سمت

های او نيز به عقب افتاد و هنگام اخذ درجه سرتيپی، ترفيع او بيش از  ترفيع
 .ملی دکتر مصدق به تعويق افتاد سه سال تا زمان حکومت

آرا  وزيری رزم افشارطوس که در جوانی حامی رضاخان بود از دوران نخست 
او مصدق را به تمام . و شروع مبارزات ملی، از نظر ايدئولوژيک متحول شد

 ». نهايت تالش خود را در کمک به او به کار بست   معنا قبول داشت و 

  تاريخ ايرانی: منبع

  

  

  توس  ۀحسين مکی را با روزنام گفتگوی

زاهدی در کشتن افشار طوس چه نقشی داشت؟ در جرايد آن :  نشريه توس*  
  .روز درباره ی نقش بقايی هم صحبت هايی وجود داشت

ولی می دانم در کشتن افشار طوس شاه و زاهدی . اين را من نمی دانم: مکی
که خواهرزاده ی برای اينکه سرتيپ نصراله زاهدی . مسلما دست داشتند

او هم بدون اجازه ی . زاهدی بود، به دستگيری افشار طوس کمک کرده بود
 .شاه اين کار را نکرده بود

مرداد  ٢٨(گفتگوی حسين مکی را با روزنامه ی توقيف شده ی توس :  منبع
١٣٧٧  (  

انتقام گيری  شخص شاه « : کنهه سرباز می نويسد« مصور رحمانی در کتاب 
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يس  شهربانی  که خود را نوکرملت می دانستو  به عوض  شخص از تنها  رئ
» کهنه سرباز« خاطرات  مصور رحمانی ( ».شاه به حکومت قانون وفادار بود

  ) ٣٨٧ص  -

رئيس شهربانی (در کتاب اسناد توطئه ربودن و قتل سرلشکر افشارطوس 
  :به کوشش  دمحم ترکمان آمده است ) حکومت ملی

که پس از شهادت با يک درجه ترفيع به ( ارطوس سرتيپ ستاد محمود افش
حکم رياست شهربانی  ١٣٣١زمانی که در بهمن ) درجه سرلشکری نائل گرديد

ماه در  ٢حکومت ملی دکتر مصدق را دريافت می نمود گمان نمی برد که تنها 
های ارزنده اش به نفع نهضت ملی و  هر چند فعاليت. اين سمت باقی خواهد ماند

ای را برای او گريزناپذير می  به دکتر مصدق رقم خوردن چنين آيندهاش  عالقه
ها و فسادهای موجود در ارتش و در  وی که پيشتر برای ستيز با ستم. نمود

راستای بهبود اوضاع قوای نظامی کشور به همراه تنی چند از افسران شايسته 
وزيری دکتر  سترا بنيان گذاشته بود با آغاز نخ" سازمان افسران ناسيوناليست"

مصدق موقعيت را مناسب يافت تا از وجود حکومت ملی برای تحقق آرمان 
دکتر مصدق نيز در همين راستا بر آن شد تا . های ميهن پرستانه خود بهره گيرد

از اختيارات قانونی خود استفاده کرده و انتخاب وزير جنگ را بر عهده گيرد تا 
با نپذيرفتن . از دست باز برخوردار باشددر مبارزه با سران فاسد قوای نظامی 

                 ِ                                        اين موضوع توسط شاه  خودکامه زمينه برای کناره گيری مصدق از 
اين  ١٣٣١تير  ٣٠وزيری فراهم گرديد که با خيزش گسترده مردم در  نخست

دار  طرح ناکام مانده و مصدق پيروزمندانه به سمت خود بازگشت و با عهده
نقطه عطفی " وزارت دفاع ملی"ر نام آن به شدن مسئوليت وزارت جنگ و تغيي

مصدق از ايشان خواست از ميان . در مبارزات افسران ناسيوناليست رقم زد
در اين گزينش . خود افسرانی اليق بگزينند و به امر پاکسازی ارتش بپردازند

ايشان در مرحله اول . سرهنگ وقت ستاد محمود افشارطوس نفر نخست بود
 .يق و فاسد را تحت عنوان بازنشستگی از ارتش دور نمايندکوشيدند افراد ناال
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اين امر سبب شد تا افراد پاکسازی شده به نوبه خود يک سازمان مخفی ايجاد 
تشکيل داده و به ستيز با " کانون افسران بازنشسته"اغتشاش و توطئه به نام 

سفند ا ٩توان به نقش آنها در توطئه  دولت ملی بپردازند که از آن جمله می
جهت قتل دکتر مصدق اشاره کرد که با سرعت عمل و جان فشانی  ١٣٣١

اين واقعه کينه جويی مخالفان دولت، دربار و بيگانگانی . افشارطوس خنثی شد
. که در پی از بين بردن دولت ملی بودند را متوجه سرتيپ افشارطوس نمود

راه مصدق بود و برای اين منظور دکتر مظفر بقايی کرمانی که زمانی يار و هم
ترين دشمنانش بدل گشته بود دست به کار تدارک  ها به يکی از سرسخت بعد

 .ای برای حذف افشارطوس گرديد توطئه

فروردين سرتيپ  ٣١وی با همدستی تعدادی از افسران بازنشسته در شب 
نمودن به تپه های تلو در لشکرک   افشارطوس را به دام انداخته و پس از بيهوش

جسد افشارطوس . ارديبهشت پس از شکنجه به قتل رسانيدند ٢رده و در تهران ب
ای از مظنونين از  ارديبهشت پيدا شد و با ردگيری مأمورين شهربانی عده ۶

سرلشکر زاهدی که در . جمله شماری از امرای بازنشسته ارتش بازداشت شدند
شد ولی  ای از سوی فرمانداری نظامی احضار رديف متهمان بود، طی اعالميه

ارديبهشت در  ١۴با تماسی که پيوسته با مخالفان دولت داشت توانست در روز 
مظفر بقايی نيز که در آن زمان نماينده . مجلس تحت زعامت کاشانی پناه گيرد

ديگر متهمان پرونده نيز با . مجلس بود، از حق مصونيت قضايی استفاده کرد
. ان رسيدگی را کند نمايندبهره گيری از حمايت های بيرونی کوشيدند جري

بازپرس قرار مجرميت  ١٣٣٢مرداد ٨سرانجام با فشار دولت ملی در تاريخ 
شد   مرداد به دادگاه جنايی تحويل داده١۴متهمين را صادر نموده و پرونده در 

مرداد ورق را برگرداند و تمامی متهمان پس از کودتا  ٢٨اما وقوع کودتای 
 .ارطوس به تاريخ سپرده شدآزاد شدند و پرونده قتل افش

کودتايی که در آن نبود عنصری اليق و وفادار همچون افشارطوس به خوبی 
اسفند تاريخ را  ٩توانست مانند  شد چرا که شايد فردی چون او می احساس می
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 . ای ديگر رقم زند گونه به

اد نظير زنده ي با تأکيد بر نقش بی  دکتر مصدق پس از کودتا در بيدادگاه نظامی
مرحوم سرلشکر افشار طوس در شغل رياست شهربانی : "افشارطوس گفت

نظير بود و غير از انجام وظيفه نظری نداشت و به همين جهت با  افسری بی
غرض از قتل او دو چيز بود ، يکی آنکه چنين . وضع فجيعی به قتل رسيد

که  افسری را از بين ببرند و ديگر آنکه ثابت کنند دولت آنقدر ضعيف است
 ."ربايند ولی قادر نيست قاتل او را دستگير نمايد رئيس شهربانی آن را می

) رئيس شهربانی حکومت ملی(اسناد توطئه ربودن و قتل سرلشکر افشارطوس (
 )-١٣۶٣ -مؤسسه فرهنگی رسا  –دمحم ترکمان : گردآورنده 

فروغ فکری در بارۀ  قتل افاشر طوس و زمينه سازی برای کودتا بعليه 
روزنامه باختر : ومت ملی دکتر مصدق   اينگونه  به نوشته آورده استحک

مخالفان دکتر مصدق «: نوشت ١٣٣٢ ارديبهشت ١٣ای در  امروز در خبر ويژه
تصميم داشتند که دکتر فاطمی، سرتيپ رياحی، دکتر معظمی، دکتر شايگان، 

ضر نشد زاده و تيمسار مهنا را دستگير سازند اما افشارطوس حا مهندس زيرک
دکتر مصدق به شاه . برای نجات خود، دکتر مصدق و ديگران را به کشتن بدهد

 ».های شما خواهم گذاشت ملت را در جريان توطئه: پيغام داد

ای بود که با بيان اين خبر، پرده از دليل قتل رئيس  اين روزنامه، اولين روزنامه
ارديبهشت  ١٢قتلی که . شهربانی، سرتيپ محمود افشار طوس برداشت

ای در راديو، با انتشار آن، افسران  فرمانداری نظامی تهران در اعالميه
هللا زاهدی و دکتر مظفر بقايی  بازنشسته و مخالفان دولت از جمله سرلشکر فضل

 .را عامل آن معرفی کرده بود

اش  سالگی ۴٧و در سن  ١٣٣١سرتيپ محمود افشارطوس زمانی که در بهمن 
ماه در  ٢کرد که تنها  کرد، گمان نمی تهران را دريافت میحکم رياست شهربانی 

های ارزنده او به نفع نهضت ملی و  هرچند فعاليت. اين سمت باقی خواهد ماند
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. کرد ای را برايش گريزناپذير می اش به دکتر دمحم مصدق، وجود چنين آينده عالقه
او را ) ١٣٢٠تا  ١٣١٨(او که زمانی به رضاشاه گرايش داشت و شاه نيز مدتی

ها و  به رياست امالک سلطنتی مازندران گماشته بود، با گذر زمان و ديدن ستم
های خدمتش، به سمت دموکراسی خواهی آمد و  فسادهای موجود در طی سال

شايد وجود همين عقايد بود که پس از رياست شهربانی اصفهان در شهريور 
بايجان، او را واداشت که های ارتشيان در غائله آذر مروتی و نظاره بی ١٣٢٠

با تأسيس  ٣١تصميم به بهبود اوضاع نظامی کشور بگيرد و در اوايل سال 
به همراه تنی چند از افسران شايسته چون ) سازمان افسران ناسيوناليست(

سرهنگ غالمرضا مصور رحمانی،سرهنگ ياوری، سرهنگ دبيرسياقی و 
م به از بين بردن فساد در سرهنگ اشرفی، قدم در راه دشواری بگذارد و تصمي

ارتشی بگيرد که در آن زمان زير نظر شخص شاه بود و شاه برخالف قانون 
 .کرد هايش نظارت می اساسی وزير جنگ را خود منصوب و بر فعاليت

عاملی شد تا گروه افسران  ١٣٣٠ارديبهشت  ٨وزيری دکتر مصدق در  نخست
و خرابکاری و خيانت در ارتش  ناسيوناليست موقعيت را مناسب يافته و از فساد

مصدق نيز بر آن شد تا از اختيارات قانونی خود . به دکتر مصدق شکايت کنند
شاه با نپذيرفتن اين . استفاده کرده و انتخاب وزير جنگ را بر عهده گيرد

 ٢۵وزيری در  ای برای استعفای مصدق از نخست موضوع عامل شتاب دهنده
ظاهرات گسترده و شعار يا مرگ يا مصدق، باعث اما مردم با ت. شد ٣١تير ماه 

دار شدن مسووليت  شدند تا مصدق پيروزمندانه به سمت خود بازگردد و با عهده
نقطه عطفی را در مبارزات ) وزارت دفاع ملی(وزارت جنگ و تغيير نام آن به

افسران ناسيوناليست رقم زند و پس از مدتی از خود افسران بخواهد که از ميان 
در اين . افسران اليق را انتخاب کنند تا آنها به تصفيه ارتش بپردازندخود 

آنها . انتخابات سرهنگ ستاد محمود افشارطوس به عنوان نفر اول انتخاب شد
در مرحله اول افراد نااليق را که از جمله افراد فاسد بودند تحت عنوان 

 .بازنشستگی از ارتش دور کردند
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را تشکيل داده و به ستيز با ) ون افسران بازنشستهکان(اين عمل سبب شد تا آنها
دولت بپردازند و از جمله عوامل بروز اغتشاشات در کشور شوند که از آن 

و جريان توطئه قتل دکتر مصدق  ١٣٣١اسفند  ٩توان به نقش آنها در  جمله می
در اين روز ظاهرا قرار بود شاه مخفيانه به مسافرت خارج از . اشاره کرد
هللا کاشانی و دکتر مظفر بقايی معتقد بودند که  ای چون آيت ود اما عدهکشور بر

خواهد شاه را از کشور بيرون کند، مصدق به کاخ رفت تا مدارک  مصدق می
ای از اوباش از  الزم را به شاه تحويل دهد اما هنگام خروج متوجه شد که عده

اه جمعی از قبيل شعبان جعفری که توسط برخی تحريک شده بودند، به همر
مصدق از در . افسران بازنشسته جلوی در کاخ جمع شده و قصد قتل او را دارند

ور شدند  ديگری به منزلش گريخت و جمعيت مزبور نيز به منزل مصدق حمله
 .تا به بهانه صحبت به او حمله کرده و او را به قتل برسانند

گران از خود  ئهسرلشکر بهارمست که رئيس ستاد ارتش بود، همداستان با توط
واکنشی نشان نداد اما سرتيپ افشار طوس رئيس شهربانی بدون ترس و به 

او به وسيله عوامل اطالعاتی خود و برخی منابع ديگر . سرعت وارد عمل شد
از نقشه قتل دکتر مصدق با خبر شد و چون مشاهده کرد که با توجه به وقت 

ل دکتر مصدق وارد شده و وی کمی که در اختيار دارد، اگر بخواهد از در منز
را از مهلکه قريب الوقوع نجات دهد، طبعا بعضی از اوباش و افسران با وی 

های مجاور منزل دکتر مصدق، از  گيرد از خانه شوند، تصميم می درگير می
ها و  خيابان پهلوی سابق به منزل وی وارد شده و همين کار را با کمک همسايه

پس از با خبر کردن دکتر مصدق، او را از . دهد  ها انجام گذشتن از پشت بام
همانجا و با لباس منزل و از همان راه به ستاد ارتش که محلی امن بود انتقال 

فشانی عالوه بر نجات جان دکتر مصدق،  به اين ترتيب افشارطوس با جان. داد
اسفند، دکتر  ٩روز بعد از . اش را به او نشان دهد توانست شرافت و عالقه

. دق سرلشکر بهارمست را عزل کرده و سرتيپ رياحی را جايگزين او کردمص
اين واقعه با عريان ساختن جدال شاه با مصدق، نظر مخالفان دولت، دربار و 
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ها را که درصدد از بين بردن دولت ملی بودند به سمت سرتيپ محمود  انگليسی
برای . بودافشارطوس برگرداند، کسی که در صورت نبودش دولت سقوط کرده 

اين منظور دکتر مظفر بقايی کرمانی، از بنيانگذاران جبهه ملی که زمانی 
ترين دشمنانش تبديل شد،  دوست و ياور مصدق بود و بعدها به يکی از سرسخت

بقايی برای از راه به در کردن افشارطوس و همسو کردن او با . دست به کار شد
بقايی و ايجاد دوستی دوباره بين  هايشان و افشارطوس برای به راه آوردن نقشه

او و دکتر مصدق، باب دوستی و مراوده را با يکديگر گشودند و برای محرمانه 
اما هر دو در راه رسيدن . ماندن روابط حسين خطيبی به عنوان رابط معرفی شد

ناکامی بقايی در اين راه سبب شد تا به افشارطوس که . به مقصود ناکام بودند
ای تصميم خود مبنی  تماد کرده بود، از پشت خنجر زده و با توطئهديگر به او اع

 .بر حذف افشارطوس را عملی سازد

 ٣١شب . وی در اين راه از تعدادی از افسران بازنشسته نيز کمک گرفت
فروردين سرتيپ افشارطوس با هماهنگی خطيبی و برای مالقات با بقايی به 

ای دست و پای سرتيپ را  عدهخانه خطيبی رفت اما پس از صحبت کوتاهی 
 ٢کردن وی را به گردنه تلو در جاده لشکرک بردند و در  بسته و پس از بيهوش

سرگرد بلوچ از عامالن قتل، در . ارديبهشت پس از شکنجه به قتل رساندند
برای اين تيمسار «:اعترافات خود پس از کشف اين جنايت به بازرسان گفت

ر مملکت به وجود آيد، در نتيجه کابينه دولت افشارطوس را گرفتند که تشنجی د
تصميم بر آن بود که پس از قتل افشارطوس، آقای دکتر فاطمی ـ . ساقط شود

زاده ـ تيمسار مهنا،  تيمسار رياحی ـ دکتر معظمی ـ دکتر شايگان ـ مهندس زيرک
 ۶جسد افشارطوس پس از تجسس » .معاون وزارت دفاع ملی را دستگير نمايند

ای از مظنونين، از  پيدا شد و با ردگيری مأمورين شهربانی، عده ارديبهشت
سرلشکر زاهدی که در . ای از امرای بازنشسته ارتش بازداشت شدند جمله عده

ای از سوی فرمانداری نظامی احضار شد ولی  رديف متهمان بود، طی اعالميه
مجلس ارديبهشت در  ١۴با تماسی که دائما با مخالفان دولت داشت توانست 
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حضور سرلشکر زاهدی در عمارت بهارستان، محوری قوی برای . تحصن کند
مظفر بقايی نيز که در آن زمان نماينده مجلس بود، . گردهمايی مخالفان دولت شد

 .از حق مصونيت قضايی استفاده کرد

به اين ترتيب پرونده قتل افشارطوس برای دولت مصدق به يک چالش بدل شد و 
. تحت حمايت قرارگرفتن جريان رسيدگی را کند کردند متهمان پرونده با

بازپرس قرارمجرميت صادر  ١٣٣٢مرداد ٨سرانجام با فشار دولت و مقامات 
 .شد  مرداد به دادگاه جنايی تحويل داده١۴کرد و پرونده در 

مرداد ورق را برگرداند و تمامی متهمان چون سرتيپ  ٢٨اما وقوع کودتای 
اکبر منزه، سرتيپ بازنشسته  نی، سرتيپ بازنشسته علیاصغر مزي بازنشسته علی

نصرهللا بايندر، سرتيپ بازنشسته نصرهللا زاهدی، سرگرد بازنشسته فريدون 
زاد و چند نفر ديگر پس از کودتا  دمحم هاشم بلوچ قرائی، سرهنگ بازنشسته علی

 .آزاد شدند

. شد حساس میکودتايی که در آن نبود نيرويی اليق چون افشارطوس به خوبی ا
ای ديگر  گونه اسفند تاريخ را به ٩توانست مانند  چرا که شايد فردی چون او می

 .قتل افشارطوس باعث تضعيف روحيه مليون شد. رقم زند

نظير  اش پس از کودتا با تأکيد بر نقش بی دادگاه نظامی دکتر مصدق در بی
بانی مرحوم سرلشکر افشار طوس در شغل رياست شهر«: افشارطوس گفت

نظير بود و غير از انجام وظيفه نظری نداشت و به همين جهت با  افسری بی
که چنين افسری  وضع فجيعی به قتل رسيد غرض از قتل او دو چيز بود يکی آن

که ثابت کنند دولت آنقدر ضعيف است که رئيس  را از بين ببرند و ديگر آن
 ».دستگير نمايدربايند ولی قادر نيست قاتل او را  شهربانی آن را می

حذف افشارطوس باعث توقف جريان اصالحات در دستگاه فاسد شهربانی و بار 
از طرفی تسلط دولت . يافتن افراد نااليق، استعمارگر و مزدور شد ديگر قدرت

های مهم اطالعاتی کشور بود از بين رفت و  بر شهربانی که از جمله دستگاه
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تا دولت را به زمين زنند، به بهانه  ها منتظر فرصت بودند نمايندگانی که مدت
شکنجه متهمان پرونده قتل افشارطوس بدون توجه به کشف جرم آنها، دولت را 

 .استيضاح کردند

های دربار و عمال خارجی  ها و کارشکنی اوضاع آشفته کشور و وجود دسيسه
مرداد را موجب شد و پرونده قتل افشارطوس نيز به  ٢٨در نهايت کودتای 

  )١(.پرده شدتاريخ س
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   مهشت فصل 
 

  )الدوله قوام(هاي سياسي شكرهللا خان صدري  فعاليت
    

 ضاشاه عامل اصلي اخراج ميلسپوثروت ر* 
  

برای اصالح امور مالی به  ١٣٠١ميلسپو در سال : دنيای اقتصاد  می نويسد
وزير ماليه  او در زمان انتصاب خود اختيارات تامی داشت که حتی . ايران آمد

  .بهره بود وقت هم ازآن بی
رضا خان  برآمدن و قدرت يافتن. ميلسپو با چنين اختياراتی شروع به کار کرد 

االسالمی در کتاب قتل اتابک  شيخ. نبود اما برای مستشار آمريکا نشانه خوشی 
الدوله، دليل برکناری ميلسپو را ظنين شدن اين مستشار  به نقل از قوام

خوانيد بخش سوم از اين گزيده  آنچه می. داند از ثروت رضا خان می آمريکايی 
  . کتاب است

ت رسيد به پاس قدرداني از زحمات تيمورتاش، رضاخان هم موقعي كه به سلطن
در راس چنين مقامي، او . كرد او را به مقام وزارت دربار منصوب 

كه از  –ترين يار و ياور شاه جديد  از همان روز نخست بزرگ) تيمورتاش(
رضاشاه موقعي . رفت به شمار مي - به مقامي چنين واال رسيده بود  سطحي پايين 

بلد نبود و موقعي كه  آداب و رسوم شهرياري را خوب كه به سلطنت رسيد 
رجال و صناديد كشور را از حيث تبار و شئون اجتماعي باالتر از او بودند به 

كرد  در حضور آنان هميشه احساس ضعف و درماندگي مي پذيرفت،  حضور مي
اين گونه موارد،  در . دانست چگونه با مخاطب خود صحبت كند و حقيقتا نمي

  رسيد و  تاش با آن زرنگي خاصي كه داشت آنا به داد سرور تاجدارش ميتيمور
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اين . داد نجات مي آنكه حاضران متوجه شوند،  درماندگي، بي او را از آن وضع 
برد،  شاه به كار مي رساني نامرئي و تدبيري كه براي تسهيل مكالمه  شيوه كمك

ود كه شاه هنوز هم كه هنوز است باطنا هرگز مايل گشا ب چنان موثر و مشكل
تيمورتاش كسي از رجال داخلي و خارجي را به حضور  حضور  نيست بي

داند  است كه مي وزير دربار نه تنها از اين موهبت خدادادي برخوردار . بپذيرد
اي كه ديگران ملتفت نشوند، كلمات و عباراتي را كه سرور  چگونه و با چه شيوه

رجال عالي قدر الزم دارد، به اوتلقين كند، بلكه در  رش در مكالمه با تاجدا
تيمورتاش هميشه  ماند،  مواردي هم كه شاه احيانا در دادن جواب سوالي فرو مي

تواند شاه را از  جوابي مناسب آماده دارد كه با دادن آن مي و در قبال هر سوالي، 
اين ) الدوله به عقيده قوام(مورتاش آخرين دليل تقرب تي. بخشد مخمصه تكلم نجات 

اي كه  مطلب محرمانه است كه وي محرم كامل اسرار رضاشاه است و شاه واقعا 
ترين  ترين و پوشيده او با خصوصي. از چشم تيمورتاش پوشيده باشد ندارد

اي است كه حتي به فرض  است و اين محرميت به درجه كارهاي رضاشاه آشنا 
جرات چنين  بخواهد تيمور را عوض كند باز ) ل ديگرروي دالي(اينكه پهلوي 

اقدامي را كه منجر به از دست دادن مستشاري چنين محرم و دانا خواهد شد در 
  ....اما: الدوله مكثي كرد و گفت اينجا قوام در . كند خود احساس نمي

اما اين وضع براي هميشه دوام نخواهد كرد، زيرا يكي از مقتدرترين ...  
دوست بسيار نزديك و محرم  سه  –السلطان  مرحوم ظل –سلسله سابق اعضاي 

سر  شان را آهسته و بي راز داشت كه سر هر سه را در طي زمان خورد و همه
   !كرد و صدا نابود 

 
 الملك ذكاء* 

آيا ميان رجال كنوني كشور كسي ديگر غير : الدوله سوال كردم در اينجا از قوام
رضاشاه نزديك و مورد اعتمادش باشد؟  همه به از تيمورتاش هست كه اين 

الوزراي  چرا فقط يك نفر ديگر هست و آن رييس: مخاطب من جواب داد
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الملك است كه در حال حاضر به عنوان  خان فروغي ذكاء ايران دمحمعلي اسبق 
درباره مسائل (ها  توافقي با ترك كوشد تا مگر به  سفير كبير ايران در آنكارا مي

الدوله، رضاشاه از مجراي  به گفته قوام. برسد) الف دو كشورمورد اخت
هاي  مردي درست و پاكدامن است، ثروت شخصي خود را به بانك الملك كه  ذكاء

فروغي دو بار به اروپا سفر  در عرض چهار سال گذشته . دهد خارجه انتقال مي
و اش اين بوده كه به عنوان پيك مخصوص  كرده و هر بار ماموريت اصلي

از . هاي معتبر خارجي بسپارد و اعتبارات نقدي او را به بانك ها  محرم شاه پول
هاي خارجي سپرده  بانك الدوله پرسيدم كه اعتبارات نقدي شاه به كدام يك از  قوام

شده است؟ وي با جواب خود حقيقتا متعجبم كرد و گفت كه تا بهار سال گذشته 
دارايي ) ٣٩٫٠٠٠٫٠٠٠(ميليون دالر پهلوي سي و نه ) ١٣٠٥  ماه  فروردين(

هاي آمريكا  بانك نقدي داشته كه قسمت عمده آن را به عنوان سپرده ثابت به 
و علت اينكه چندي پيش جدا تصميم گرفت كه كلك ميلسپو را از ! سپرده است

دارايي شاه در خارج از (وي نسبت به اين قضيه  ايران بكند، همين بود كه 
  .هايي كه به دستش افتاده بود، ظنين شده بود بر مبناي برگه) كشور

داد كه درباره آن  اگر به خاطرت باشد، شاه در گذشته هرگز به ميلسپو اجازه نمي
رسم بر اين بود كه . دخالت يا بازرسي كند ده ميليون تومان بودجه ساالنه ارتش 

كرد، ولي  مجلس همه ساله بودجه نظامي كشور را يك قلم تصويب مي
هاي ايران را زير  عضاي هيات مالي آمريكا كه دخل و خرج تمام وزارتخانها به 

شد  اجازه داده نمي) اجزاي بالواسطه شاه جز (نظر داشتند و اصوال به هيچ كسي 
الدوله،  قوام بنا به گفته . هاي وزارت جنگ تحقيق يا بازرسي كند كه درباره هزينه

يليون و نيم آن به مصارف ساالنه از اين بودجه ده ميليون توماني فقط پنج م
هاي خارجه سرازير  شخصي شاه در بانك رسد و بقيه به حساب  ارتش مي

الوزرا،  رييس به عنوان (در عرض شش سال گذشته، رضاشاه پهلوي . گردد مي
توانسته است اعتبارات  در موقعيتي بوده كه مي) فرمانده كل قوا و پادشاه ايران

  .تحت نظارت مستقيم خود قرار دهد مالي وزارت جنگ را كال 
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كرد، اظهار  الدوله ذكر مي من درباره ارقامي كه قوام صحبت كه به اينجا رسيد، 
شاه در عرض شش سال گذشته سالي  ترديد كردم و گفتم حتي به فرض اينكه 

چهار ميليون تومان و نيم از اعتبارات نظامي كشور را به نفع خود برداشت 
با آن ميزاني كه ) شود ميليون تومان مي ٢٧كه كال (اين مبلغ باشد، باز  كرده 

مهمان من سپس دو منبع . دارد فرق فاحش ) ميليون دالر ٣٩(كنند  ايشان ذكر مي
  :ديگر درآمد شاه را به شرح زير توصيف كرد

  
  
 اموال امير عشاير خلخالي و خواهرش عظمت خانم -١    

  
ايران بود كه امالكي وسيع در آذربايجان،  هاي مهم محلي امير عشاير از فئودال

حدود امالك وي از يك طرف به . داشت اي واقع ميان آستارا و انزلي  در منطقه
هاي درياي خزر و از دو سوي ديگر به نواحي خمسه و اردبيل  كرانه

الدوله نقل  قوام. اين مرد حتي پيش از جنگ هم ثروتي كالن داشت . رسيد مي
مدتي به حالت تبعيد در  يل دوران مشروطيت كه امير عشاير كرد كه در اوا مي

بنا به . برد، وي شخصا يك بار در اروپا مهمانش بوده است خارجه به سر مي
ها و لوازم ناهارخوري امير از طال  ها، قاشق تمام بشقاب الدوله،  اظهار قوام

و (كشيده  مي درست شده بوده و حتي آن ميز كوچكي هم كه رويش قليان 
در عرض . از طالي ناب بوده است) گويند ها به آن زير قلياني مي ايراني

امير ) ١٩١٨-٢١(و بعد از آن ) زمان جنگ(  هاي اغتشاش در شمال ايران  سال
پس از  رضاخان . عشاير توانسته بود مكنت و دارايي خود را چندين برابر سازد

خواباند، سروقت امير  ها را در گيالن خان و جنگلي اينكه غائله ميرزاكوچك
رسيد و تمام ثروتش كه در عرض ساليان  اين مرد سرانجام به قتل . عشاير رفت

  .ولي معلوم بود كه كجا رفت» غارت رفت«متمادي اندوخته شده بود ظاهرا به 
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  السلطنه ماكوئي ثروت اقبال -٢  
  
و جواهرات و الدوله، عبارت از امالك  دومين منبع ثروت رضاشاه، به گفته قوام

اين مرد نوعي فرمانرواي . است) ماكو سردار (السلطنه  هاي هنگفت اقبال نقدينه
غربي آذربايجان براي خود بساط  اي از شمال مستقل محلي بود كه در گوشه نيمه

  .نفوذ خان خاناني داشت و 
   

 هاي بانك شاهي ها، جلوتر از گزارش شايعه   
  

ميزان ثروت رضا شاه، موضوعی بود :  ده استدنيای اقتصاد در ادامه آن  آور
که در ايران آن زمان بسيار مورد مناقشه قرار گرفته و بسياری در خصوص 

 ٥٠بسياری بر اين باور بودند که ثروت شاه ايران از مرز . دادند نظر مي آن 
مايملک خود را نيز به دولت  ميليون تومان گذشته است و او قصد دارد حتی 

اما رييس بانک شاهی . های خارجی ذخيره کند ل آن را در بانکبفروشد و پو
اين دارد، او معتقد است شايعات در اين زمينه گرچه بسيار قوت  نظری غير از 

قتل «گزيده کتاب  در بخش ديگری از . گرفته اما واقعيت چيز ديگری است
االسالمی در خصوص ثروت رضا خان مطالبی را  نوشته جواد شيخ» اتابک

  .خوانيم مي
. السلطنه، خان موروثي ماكو بود و پيش از جنگ ثروتي هنگفت داشت اقبال   

قيمت  و جواهرات گران) ظروف طال سكه و (ثروت او بيشتر از طالي ناب 
به قتل رسيد و شاه يكي از نظاميان  ١٩٢٣السلطنه در سال  اقبال. شد تشكيل مي

دقيق اموال او را برداشت كند و اعتمادش را به ماكو فرستاد كه سياهه  مورد 
  زد كه  الدوله تخمين مي قوام.بياورد جواهرات و طالهايش را با خود به تهران 
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تقريبا ده (كم پنجاه ميليون تومان  ثروت و دارايي شخصي شاه، امروز دست
ت باشد، شود كه به حقيقت، اگر حرف گوينده راس مي) انگليسي ميليون ليره 
سال پيش افسري  هشت  آور است آن هم براي مردي كه تا هفت رقمي سرسام

   .گمنام بود و در كشور فقيري مانند ايران دارايي بسيار ناچيزي داشت
 

 درباره شاه* 
  

هاي خود مطلبي را كه من پيش از او هم از ديگران  الدوله ضمن صحبت قوام
جديد ايران اشتهايي سيرنشدني براي  شاه شنيده بودم تاييد كرد؛ به اين معني كه 

حب مال به (آوري مال دارد و آن عيب بزرگ توانگران مشرق زمين را  جمع
اين قسمت از حرف او به نظرم . دار است به نحواتم واكمل) خود مال خاطر 

عريض و طويل از آن نوع كه  درست آمد چون اين شخص حرمسرا و تشكيالت 
تشكيالت اندرونش زياد مفصل نيست و . اند، ندارد هشاهان پيشين قاجار داشت

  .كند جويي زندگي مي خيلي با اقتصاد و صرفه خودش نيز 
اش كه حاضر است به خاطر آن پول خرج كند ساختمان  تنها مشغله مورد عالقه

ام در  ولي آن طوري كه شنيده. ساخته است است و تا به حال چندين كاخ بزرگ 
ال افتاده است كه پول آنها را مجددا از راهي ديگر اين اواخر به اين خي

ها را  ها و ساختمان به اين معني كه دولت را مجبور سازد تا اين كاخ. كند وصول 
هايي كه فعال  نشين همان كاخ اجاره به نقد از او بخرند و بعد خودش به عنوان 

اده شده و قرار اي به همين منظور تدوين و آم اليحه. نشيند سكونت اختيار كند مي
شنوم،  ولي تصويب آن، به قراري كه مي. عنقريب تقديم مجلس گردد است 

دل ملت نخواهد  گمان مطلوب  سروصداهاي زياد برانگيخته است و بي
الدوله سپس شروع كرد درباره عدم محبوبيت شاه ميان تمام طبقات  قوام.بود

ميان . (اين شخص دروغگوي عجيبي است كشور صحبت كند و گفت كه 
خودمان باشد، يك چنين انتقادي از زبان كسي كه خود نيز از اين عيب 
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و خصومت روزافزون ملت عليه !) مبرا نيست، كمي به نظرم عجيب آمد بزرگ 
گفت اميد شاه به  الدوله مي قوام. شود مي تر ابراز  وي اين روزها به نحوي صريح

ست هشت ساله، بتواند در اي ا اينكه وليعهد خردسالش كه در حال حاضر بچه
گانه و شايد اين پسر هرگز نتواند  جاي او را بگيرد، تصوري است بچه آتيه 

سابقم به همين موضوع اشاره  هاي  كنم در يكي از نامه فكر مي.جانشين پدر گردد
كرده باشم كه اين احساسات نامساعد عمومي عليه شاه جديد، در حال حاضر 

يكي از وزراي سابق پست و . شود يش ابراز ميآشكارتر از شش ماه پ خيلي 
تلگراف هند و اروپا گفته بود  تلگراف در اين اواخر به يكي از ا عضاي اداره 

كه اگر مردم ايران فقط اين اطمينان را كسب كنند ) و من از شخص اخير شنيدم(
بريتانياي كبير در مرحله آخر به حمايت از رضاشاه برنخواهدخاست،  كه 

حاكم سابق (ناصرالسلطنه  نيز . كنند به زودي تكليف او را معين ميخودشان 
به (يك ساعت تمام برايم صحبت كرد و داليل مختلف آورد كه چرا ) شيراز

گفت مردم ايران براي  او مي. كنوني كشور قابل دوام نيست وضع ) عقيده وي
از دو  سنگيني كه مدتي زياد تحمل وضع كنوني را نخواهند كرد و اين فشار 

هاي سنگين و حرص و طمع پادشاهي كه  ماليات - شود جهت بر آنها وارد مي
سرانجام مردم را به شورش و عصيان  -بلعد مي هاي مملكت را  تمام ثروت

  .واخواهد داشت
  
 اظهارات رييس بانك شاهي  
  

رييس بانك شاهي را در اولين   Wilkinson يسن  به حسب تصادف ديشب ويلكن
پس از ورودش به تهران براي  وزير مختار جديد فرانسه ضيافتي كه 

. هاي مهم خارجي ترتيب داده بود مالقات كردم كورديپلماتيك و ساير شخصيت
اخيرا اخباري درباره ثروت هنگفت شاه به گوشم رسيده و از مجاري  به او گفتم 

و  - رجيهاي خا خود به بانك هاي كالني به اسم  له پول ام كه معظم مختلف شنيده
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  .سپرده است -هاي آمريكايي عمدتا به بانك
كند زيرا رضاشاه هر نوع پول  سن گفت شخصا اين شايعات را باور نمي ويلكن

خارج سازد فقط به يكي از چهار صورت  يا ثروت نقدي را كه بخواهد از ايران 
  .زير برايش امكان دارد

  .هاي خارجه به صورت بروات بانكي به عهده بانك - ١ 
  .به صورت مسكوك يا شمش طال - ٢ 
  ).توماني(هاي ايراني  به صورت اسكناس - ٣ 
  .به صورت جواهرات - ٤ 

تواند اين  راه اول را كامال اطمينان دارد كه عملي نيست چون تنها بانكي كه مي
كند خود بانك شاهي است كه تاكنون  هاي خارجه صادر  بروات را به عهده بانك

راه سوم هم به عقيده وي اجرايش مشكل است؛ . م ندادهچنين كاري را انجا
هاي توماني از كشور، در حجم پول بانك شاهي آنا  خروج اين همه اسكناس چون 

اما درباره . رسد كه نرسيده مسوول مي گذارد و خبر آن به گوش مقامات  اثر مي
سن عقيده نداشت كه شاه در عرض دو سه  ارسال جواهر به خارجه، ويلكن

اخير، جواهرات زيادي به خارج از كشور فرستاده باشد و حد اعالي  ل سا
متجاوز از پنجاه هزار ليره  توانسته از ايران خارج كند  مسكوك طال هم كه مي

سن بر اين عقيده است كه رضاشاه  تواند باشد و به هر تقدير ويلكن نمي
هزار ليره  معادل دويست(بيش از يك ميليون تومان  توانسته حد اعال  نمي

به (  از كشور خارج سازد چون كليه نقل و انتقاالت پولي كشور ) انگليسي
از مجراي بانك شاهي كه تنها بانك ناشر اسكناس ) صورت ارز يا مسكوك طال

مطمئن هستند كه ) مقامات مسوول بانك(  گيرد و آنها  در كشور است انجام مي
ولي اين .اند در نكردهتاكنون اجازه خروج يك چنين ارز كالني را صا

هاي خارجه، بنفسه چندان مهم  يعني ميزان واقعي ثروت رضاشاه در بانك مساله، 
اند كه شاه عالوه بر  اين عقيده مهم اين است كه اكثريت مردم ايران بر . نيست
هاي كالن و امالك وسيعي كه در داخل كشور دارد، مبالغ زيادي هم وجه  ثروت
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ي سپرد و اين باور عمومي، شاخ و برگ بيشتري به هاي خارج بانك نقد به 
بر عدم محبوبيتش در انظار  اش داده و  اندوزي هاي مربوط به حرص مال افسانه

دانم آيا وزارت خارجه ما با امكانات وسيعي كه در  نمي. مردم افزوده است
زان تواند تحقيقي كامل و مطمئن در اين باره به عمل آورد كه مي مي اختيار دارد، 

 دارايي حقيقي رضاشاه در خارجه چقدر است؟
اوال . الدوله را هاي قوام كنم تا حرف سن را بيشتر باور مي من شخصا گفته ويلكن

همه ساله پس از اينكه از تصويب  به اين دليل كه آن بودجه ده ميليوني ارتش 
شود و تراز  مجلس گذشت، به حساب وزارت جنگ در بانك شاهي ريخته مي

هايي كه از طرف مقامات مسوول براي  حساب اين وزارتخانه، در قبال چك نامه 
نگهداري لشكرها و غيره، كشيده  پرداخت قيمت اسلحه، حقوق افسران و هزينه 

   . دهد شود ظاهرا ريخت و پاشي را نشان نمي مي
  

  توضيحات و مآخذ 
  
   

ه نقل از عصر ب  ١٣٩١  خرداد  ١٦خرداد  و سه شنبه  ١٣شنبه : دنيای اقتصاد 
 ١٣٧٩  -دفتر نشر معارف :عليرضا زهيري ناشر/ پهلوي به روايت اسناد 
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  منهفصل 
  

 کوچاندن  عشاير  و ايالت  - ۴
 

وسرکوب وطوايف وعشايرو » کوچاندن عشاير و ايالت « حسين مکی دربارۀ 
  :می نويسد» پهلوی اول«غصب اموال و امالک آنها در زمان 

» حکومت تمرکز قدرت « نت رضا شاه ازنظرتأمين سياست از بدو سلط«  
واز بين بردن نفوذ محلی رؤسا وسر جنبانان » تخته  قاپو«عشاير وايالت برای 

آنان شروع بعمل کردند نخست بعضی ازسران  مهم را از بين بردند و يا به 
                    ً        سپس برای آنکه  اصوال  طوايف و. مرکز آورده  تحت نظر و يا زندانی نمودند

اليحه ای به مجلس برده  به تصويب  ١٣١١عشاير از بين بروند درسال 
هزار تومان اعتبارگرفته امالک عشايروايالت را تعويض  ١٨رساندند  که مبلغ 

نمايند و متنفذين را از منطقه ای به منطقه ديگر  گوچ دهند واين عمل را با 
ام دهند اين عمل معاوضه امالک آنها ازجنوب به شمال و از شرق به غرب انج

  .موجب خسارات و زبان و اتالف عشاير گرديد
بطوريکه عده يا ازالوار را از نقاط سردسيری لرستان به ورامين آورده بودند 
درصورتيکه شرايط  ييالق و قشالق الوار لرستان که حشم دار بودند با ورامين 

م  داری مناسب نبود و الواردر ورامين نمی توانستند به گله داری  و حش
بپردازند  ناچار بيکار  شده  بگدائی و بدبختی افتادند و ازبين رفتند ولی در 
صوورت ظاهردراليحۀ پيشنهادی دولت طوری ذکرشده بود که زننده بنظر نمی 

دولت در صدد است که امالک وعالقۀ بعضی « : رسيد و به اين مضمون  بود
ديگرمعاوضه نمايد وبرای  اشخاص را در بعضی نقاط با امالک دولتی در نقاط

م وساير مخارج  اعتباری  برابر   ّ                                تهيۀ مقدمات امر و اعزام مأمور و مقو                                    ١٨ 
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  ».هزار تومان  تقاضا دارد
ن عشاير طوری انجام گرفت که صاحبان چون اين تعويض امالک و کوچاند

همگی  ١٣٢٠        ً                                             امالک قبال  ناراضی و عشاير از بين می رفتند  پس از شهريور
بسرامالک خود رفته و آنها که زورشان رسيد  هم عوض را که مختصر بود 

تخته قاپو .  گرفته و هم معوض  را وعشاير هم به مکانهای خود معاودت نمودند
تعدادی احسام از بين برود  و باعث ترقی روغن  کردن عشايرموجب شد که 

شيخ  حسين تهرانی  ١٣١٢ارديبهشت   ١٠بطوريکه در جلسه .  حيوانی گردد
بواسطه سردی هوا مقداری « :نماينده  مجلس زبان باعتراض گشوده  چنين گفت

ازاغنام واحشام تلف شده اند وامسال  می بينيم روغن گران  شده و مردم سيری 
اين موضوع  را که می .  قران می خرند ٣٦) سه کيلو( و يک من  يک قران 

گويم  نه برای اين است که بلديه گريبان بقالها را بگيرد که بايد روغن را سيری 
مجلس می دانست که علت کم يابی و ترقی دو   اين نماينده» .سه عباسی بفروشد

ه او اجازه  نمی برابر قيمت از کجا  ناشی شده ولی اوضاع واحوال   زمان ب
  .داده که علت اصلی که از بين بردن عشاير و ايالت بگويد

سال شانزدهم  مورخ شنبه   ٤٧٠١نقل از سرمقالۀ روزنامۀ اطالعات  شماره 
٢٠/  ٨/  ١٧  

  
  ؟...سياه چادر 
  
گفتنی زياد ودردها بسياراست، اما چاره ای نيست جزاينکه آنها را يکی يک  

  .ن راه عالج و اصالح  برآئيمدرصدد يافت. مطرح کنيم 
  

  گفتگوی امروز ما چيست؟* 
  
مطلب امروزما راجع به ضربت مهيبی است که براثرخبط واشتباه به پيکريکی  
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راجع بزبان جبران  ناپذيری است که ! از بزرگترين منابع ثروتی ما وارد آورد
  !به يکی  از ارکان  اقتصادی کشور وارد شده است

          ً                                       عزيز  قطعا   متوجه انحصارهای  تجارتی می شود، تصور  حاال  فکرخوانندگان
می فرمايند  مطلب  ما راجع  است به قوانين و مقررات انحصاری و 
زنجيرهائی که بدست و پای بازرگانی ما کشيده شده  و زيانهای فراوانی استکه 

  !خير، اينهاست. از اين راه بکشور وارد 
  ...مائيد به مطلب می رسيمخيلی عجله نفر! راجع به سايه چادراست 
دام يکی از مهمترين سرچشمه های ثروت ايران از روزگار قديم بوده و دام   

  .پروری  يکی از کارهای  بسيار سود بخش پدران ما می باشد
درمزارعه ها وچمنزارهای فراوان ايران همواره هزاران گله های بزرگ  

م  کشوراز اين ممردر آمد گوسفند وگاوچرا می نمودند و روستا ئيان ما مرد
  .سرشاری داشتند

جلگه های سبز وخرم ، کوهستانهای زياد، آب وهوای مطبوع ، نعمت های  
خداوندی است که به ملت ايران عطا شده و بهترين استعداد را برای  کشاورزی 
       ً                                                              ومخصوصا  گله داری بکشورما  داده و درپرتو  اين نعمت زندگی کرده ايم ، و 

  .بزرگ تاکنون در نهايت رفاه وآسايش زيسته ايماز اين منبع  
  
از گله داری استفاده شايان برده ايم، درسال ميليونها طال در مقابل پشم، پوست  

، روده ،روغن، کره و غيره بکشورما عايد می شده و اين پيشه پسنديدۀ اجدادی 
  .ما همه وقت مورد توجه ونظربوده است

فن وحرفه ايالت وعشايرايران است که با محتاج به توضيح نيست که کلداری 
قضای فصل وبرای خاطر گوسنفدان ودام خود به دنبال مزارع خرم  می رفتند 

  .و ييالق وقشالق می کردند
  
  ...حاال رسيديم به موضوع*
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اين گله داران ناچاربودند که زيرچادرها زندگی کنند و اين  نوع زندگی را  
  .ه ای به گله ورمه آن ها وارد نيايدبرای اين تحمل می نمودند  که لطم

اين ايالت وعشايرچادرنشين  در تمام نقاط  کشورمتفرق و پخش هستند و  
. درهرجا که آب وهوا  استعداد پرورش اغنام و احشام را دارد  مسکن گزيده اند

ايل شاهسون درمغان  آذربايجان زمستان را  بسر می برند ودر کوه های سهند 
زندگی می کنند؛ درگرگان تابستان ايالت به کوهستان  های وسبالن تابستان 

شاهرود به ييالق می آيند و در زمستان  دشت  گرگان  را محل  سکونت وچرا 
  .گاه احسام خود قرار می دهند

همين طوردرفارس که بزرگترين مرکز گله داری است ايالت قشقائی و  
ری هستند که کارآنها بختياری و درکردستان و ماکووخراسان وسيستان عشاي

دراين . بدين منوال بوده واما لرستان که باز بهترين  جايگاه پرورش دام می باشد
منطقه طوايف لر ييالقشان کوهستان بود وهمينکه  فصل زمستان  نزديک می 
شد کم کم به سمت خوزستان سرازسر می شدند  و تا نزدکی دزفول می آمدند و 

  .قشالق  آنها درآن حدود بود
بنابراين زندگی ايالت وعشايرعبارت ازاين است که به مقتضای فصل ازبهترين 
آب وهوای کشور  استفاده ننمايند، بهترين هوا را اسشمام کنندو بهترين آب 
کوارا را بياشامند و بهمين جهت کمتر   دچاربيماری می شوند، همين که ببينند 

   ً                    ورا  جای  خود را ترک  و مرضی در بين خود و يا حشم آن ها پديد آمده است ف
محل ديگری  برای سکونت  اختيار می نمايند، بهمين  جهت نيرومند  و 

  تندرستند، 
  

قيافه های گلگون، قامت های بلند، صورت های زيبا بين ايالت وعشاير زياد 
  .ديده می شود

تصورنشود اين طوايف وايالت ازتمدن بی بهره اند، بلکه حقيقت تمدن که  
  .وايمان استوار است درميان آنها ازهمه بيشتر استاخالق پاک 
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و همانطورکه گفتيم چادرنشينی آنها فقط برای حفظ اغنام واحشام می باشد  
وبرای تهيه وبدست آوردن  علوفه گله ها ، ناگزيرند که رنج سفر را برخود 

چون اگربرفرض می خواستند  در يک محل سکونت . درهرزمان هموار کنند
وزمستان را درهمانجا بمانند که تابستان بوده اند دو برابرقيمت  اختيارکنند 

گوشفند برای علوفۀ آن بايد خرج کنند تا ازنقاط ديگربياورند وحال آنکه استعداد 
طبيعی کشورما طوری  است که درهمه  فصل ها جلگه ها  و زمين ها ی سبز 

درمحل های  چنانچه   درفصل زمستان -و خرم درنقاط  مختلف آن وجود دارد
قشالقی مرغزارهای فراوان می يابند و علوفه  گله های آنها تأمين می شود و به 

محض اينکه فصل بهارو گرما شروع کند از قشالق رخت برمی بندند تا به چمن  
  .زارهای ييالقی که درکوهستانها واقع شده برسند

م داری که منبع اين است زندگی ايالت چادر نشين ما و عالقه  شديد آنها به حش 
  .بزرگ ثروت کشور  را تشکيل می دهد

چند سال پيش به منظورخلع سالح عشايرو اسکان آنها قانونی تصويب شد 
ودرتعقيب آن دستوری برای  اجراء  صادرگرديد اين قانون، ظاهرفريبنده ای 

ولی اگرخوب اجراء می شد وهمۀ کسانی که متصدی اجرای آن می .  داشت
و آگاه بودند وهمه آنها از احساسات پاک، خداپرستی و بی شدند ، درستکار 

ولی ناچاربايد حقيقت را گفت اين . طمعی بهره داشتند، اين اندازه زبان نداشت
قانون را به شکل فجيع و نا مطلوبی اجرا کردند همان امنيه های بد سلوک که 

شروع   با قسمتی از مأموران ارتش و  ديگرمأمورين بی اطالع)  ١(می دانيد
هيچکدام نمی دانستند چه ازجان اين بيچاره ها . باجرای اين دستور العمل نمودند

می خواهند و برای چه آمده اند و چه مقصودی دارند، آيا منظورآنها دوستی 
است  يا دشمنی ، و لی  در هر حال  آنچه توانستند و ممکن بود از ظلم  وستم  

  .نسبت به آنها فرو گذار نکردند
  

های آنان را آتش زدند، برچيدند و درعوض چهار ديواری مانند قبرستان چادر
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برای آنها برپا کردند و يک سقف کاه گلی روی آن زدند و اين قبرستان را محل 
سکونت آنها قراردادند، بهداشت وسالمتی آنها  در خطر افتاد، امراض مختلف 

  .گريبان آنها را گرفت، عده زيادی را از بين برد
يگری را از محل های خود با اغنام واحشامشان کوچ دادند و به نقاطی  عدۀ د 

که به هيچوجه متناسب  با پيشه وحرفه آنها نبود راندند، گله های آنها در اين نقل 
  !وانتقال از بين رفت و چيزی جز بدبختی و بی نوائی برای آنها باقی نماند

بدست يکعده مأمورين اين جنايت که روی دستورخلع سالح واسکان ايالت   
استفاد چی وظالم و کسانی  که ذره ای متوجه نتايج وخيم اعمال خود نبودند افتاد 

  .و به صورت بدی که مخالف نظرقانون و قانونگزار بود اجرا گرديد
می دانيد  مأمورين اين فجايعی را که مرتکب می شدند  بچه صورتی به مرکز  

  گزارش می دادند ؟
ای شاخدار ، خود نمانی و تظاهرات بيجا و بالخره امتنان يک سلسله دروغ ه 

می گفتند عشاير و ايالت ! عشاير و ايالت  را از اين اقدام برخ مرکزمی کشيدند
از بدبختی و نکبت خالص گرديدند، خانه پيدا  کردند، از زندگی چادر نشينی 

ا  تيشه و با اين قبيل گزارشه!! راحت شدند ودر آسايش و راحتی بسرمی برند
  .اين بود جريان ظاهر کار! بريشه  آنها می زدند ؟

هر چه ظلم و تعدی . ولی در باطن هر چه  اين بيچاره ها داشتند، از دست دادند
ممکن بود برای حسن  خدمت کردند ،  اسلحه  که نزد آنها سراغ داشتند و 

اره  به آنها منظور اساسی بود گرفتند ، اما  قسمتی را در مقابل  رشوه و پول دوب
  .دادند و آنها مخفی ساختند

چون ظلم  وجود دوام  ندارد ، کم کم  ناله و زاری  آنها  بگوش مرکز رسيد 
اداره کشاورزی خطر  بزرگ از بين رفتن دام  پروری  را در کشور احسا س 

ولی بعرض نمی رسيد . و پيش بينی  نمود و بانواع و اقسام ، گزارش ها داده شد
رئت نمودند حالی کنند  که خوب است اجازه داده شود از چادر زدن تا بشکلی ج

  .گله داران جلوگيری  نکنند
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اين دستور داده شد اما می دانيد چطور اجرا گرديد؟  مأمورين متعدی گفتند 
! بسيار خوب ، چادر بزنند  اما چادرسفيد چون  شاه از چادر سياه بدش می آيد 

چادرسفيد  داشتند  و نه از چادرسفيد می زيرا نه عشاير.  مشکل زيادترشد
توانستند استفاده  کنندزيرا فلسفه  چادرها ی سياه و عشاير اين است که آن را از 
موی بزمی بافتند که نفوذ ناپذير است و اين چادردرتمام فصل آنها را دربرابربا 
و باران حفظ می کند  در داخل آن آتش روشن می کنند  درصورتی که چادر 

د از اين مزايا  محروم است حاال ازکجا  بياورند و چطور در آن زندگی کنند  سفي
خالصه آن دستور  هم به اين .  بعالوه  با مختصر دود اجاق  سياه  می شود

  ! شکل اجرا شد
    

باز چندين ماه از بدبختی عشايرگذشت وشکايت از بين رفتن گله داری درکشور 
 ٢٠که فصل و موقع  گوسفندان است بيک من بلند شد، نرخ گوشت  در تابستان  

لایر رسيد و اين ثروت کشور رو به تحليل  گذاشت  تا باالخره بازموفق  شدند 
  ١!بعرض برسانند

بعالوه عشاير حق داشته  .. دستور داده شد چادر بهر رنگ می خواهند بزنند 
  .باشند گله های خود را به ييالق و قشالق  ببرند

ين دستورهم انجام  شد ؟ خير ، چون اصل غلط  بود مدتها تصور می فرمائيد ا
درجريان گفتگو ومورد  اختالف نظر واقع  شد، مأمور کشاورزی می رفت 
عمل  کند،  مأمور امنيه او را بيرون می کردند و خودشان هر طور ميل داشتند 

  .رفتار می نمودند
  باالخره  آمدند و نشستند و گفتند چه بايد کرد؟

موافقت شد اجازه بدهند عشاير گوسفندان خود را هردستۀ صدتائی  درنتيجه 
تحت نظريک چوپان به ييالق يا قشالق بفرستدوعشايرهم آزادباشند چادربزنند 

  .بهر رنگ
البته اين يک راه کوچکی برای اصالح بود اما چطورمی توانستند گوسفندهای  
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چند  ماهی ازخود  خود راکه ازجان  بيشتردوست دارند بدست چوپان سپرده و
دورسازند ولی اينکار شد و نتيجه هم همان  است که پيش بينی می شد، يعنی 
ً                                        دراثرعدم  مراقبت وخصوصا  راهزنی های اشرار و تعدی  مأموين امنيه                          

  !...نصف آنچه  به ييالق  می رفت برای صاحبش بر نمی  گشت
ا بفروشند چون بهيچ قيمتی حاضرنبودند آنر. ميش درنظرعشايرخيلی عزيزاست

ميش سرچشمه ثروت  آنهاست ولی سختی ومشقت بجائی رسيده بوده که 
ً           ازشرمأمورين، با التماس ميشهای خود را می فروختند زيرا واقعا  بجان آمده                                                            

چرا : بودند هرروز به شکلی مورد تجاوزقرار می گرفتند يک روز می گفتند
دردامنه کوه رفته اند، چرا آن گوسفندهای خود را به اين مرتع فرستاده ايد،  چرا 

  .                   ً                    قصه  گرگ وميش کامال  مصداق پيدا کرده بود. جا آب خورده اند
خالصه  تحت تأثير اين عوامل  و فجايع بزرگترين ثروت ملی ايران روبزوال  
ونيستی نهاد و لطمه و صدمات فراوانی کشيد که همه نتيجۀ آن طرز حکومت  

  !بود
وشد که گوسفند ازيکطرف  وارد و ازطرف ديگر در کشتارهای دنيا  ديده می 

تمام مواد آن از پوست و پشم ، پيه و گوشت و شاخ وسم بصورت ديگرخارج 
می شود حتی يک قطره خون اين حيوان بهدر  نمی رود وازهمه چيزآن بهره 

  .می برند
ولی ما خودمان برای ازميان بردن اين ثروت بزرگ قيام کرديم واگربدين منوال 

ی رفت چيزی  نمی گذشت که کشورتوليد کننده و پرورش دهنده ام  پيش م
مجبور می شد گوسفند هم ازآرژانتين وارد کند يا گوشت کنسرو شده را از 

  !استراليا  خريداری نمايد؟
  
  ؟ ...اين بود قصه سياه چادر 
  
  مسعودی  -ع. نمی دانم بعد از اين چه خيال دارند و چه فکری کرده اند 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٠٢                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  ١٣٢٠آبانماه  ٢٨شنبه   ٤نامه اطالعات مورخ  نقل از روز
  

  شيروانی . به قلم ا
  

  سياه  چا دريا ارتجاع  به مصر بدويت –دام پروری :  رفع شبهه بين 
  اقای مدير محترم 
       ً                                                             من کامال  با شما همعقيده هستم که قانون اسکان ايالت به بدترين وجهی اجرا  

يده وتذکرداده ايد ولی نگارنده گرديد، منتهی شما دورنمای آنرا بطورکلی شن
  ...ازنزديک ناظرجزئيات اعمال مأمورين بوده ام

بد نيست بطور مثال پاره ای ازاين عمليات  شرم آور را برای خوانندگان  نامه 
  :گرامی  شرح دهم

   ً                                                                  مثال ، در بدو امرکه اين اقدام فقط ازلحاظ انتظاماتی شروع گرديد، بجای آن 
که مقصرين را گچ می گرفتند يا کله های آنها را با خانها و سرکردگان ظالمی 

)  ايلخانی  نظامی ؟( تخماق روی سنگ می کوبيدند يکنفرافسر را بعنوان 
مأمورانتظامات و اسکان ايالت گماشته و مقررداشتند که عشاير و طوائف را 

اگرچه يکنفرمأمور  -در  مسير ييالق گرمسيرشان ده نشين و تخت قاپو نمايند
کشورهم برای  اجراء قانون همراه ايل حرکت می کرد ولی يا با همان  وزارت

  .افسربه چياول آنها همدست می شد يا قدرت  کوچکترين مداخله را نداشت
                                                    ّ          اين طوايف اگردارای ملکی بودند بايستی در ملک  خود واال  در امالک   

  .ديگران خانه های دهقانی  ساخته و تخت قاپو شوند
مان برعهده  خود طوايف بود ولی مجبور بودنند تحت مخارج اين ساخت 

  .نظرمأموراسکان اقدام  نمايند
اغلب  خانوارهای عشايری  پول نداشتند و سرمايه آنها منحصر به چند  رأس 

  .ميش و بز و اسب  و شتر بود  که از اوالد  خود دوست ترداشتند
ين يگانه مأموراسکان با خريداران بند و بست نموده وقسمت مهمی ازا
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ممرمعاش او را بثمن بخس  فروخته و با همدستی با بناء و چوب فروش و 
يک خانه )                           ً              يعنی درهمان محل هائيکه قبال  چادر  می زدند( نجاربطورمتفرق 

گلين به ارتفاع سه متر بنا نموده و قدری چوب کج و معوج روی آن ريخته و 
يری را که در حکم  مشت خس و خارو گل برآن انباشته و يک خانواده  عشا

آهوی وحشی بيابان نورد است مجبورمی نمودند که با تمام حيوانات خود در اين 
  .بيغوله و سوراخ تنگ و تاريک زيست  نمايد

ً              بعبارت آخری ازسه هزار لایر نيمه بهای اغنام و احشام واحيانا   گليم و قالی                                                         
بقيه را به جيب    ازدست رفته اوپانصد  لایر خرج بنای اين محبس تاريک نموده

  !می زدند
بديهی اين خانه مرگبارنه درتابستان گرمسيرونه در زمستان ييالق برای اين 
بيچاره ها قابل سکونت  نبود وحاضرمی شدند بهر قيميتی که شده است خود را 
از زندان مزبور نجات داده بزندگانی بدوی خود ادامه دهند وهمه ساله با دادن 

  ...ييالق وگرمسير نمايند !) پول جواز( مبلغی 
يک ده ازسرمايه دارها و مالکين آنها که بلذت زندگانی آرام  –شايد باورنکنيد

وفوائد کشاورزی پی برده و دهات خوب و با اسلوبی ساخته طايفه وعشيره  
خود را  بکمک ساير مالکين اسکان نموده  و برای پرورش دامهای خودشان 

اد و بومی نمودن آنها بهوای سرد سير  يا ترتيب صحيحی از قبيل تغيير نژ
گرمسيرمی داند، بقدری مورد بغض و ايذاء و اذيت مأمورين اسکان وهمدستان 
محلی آنها واقع می شدند که باالخره ازهستی ساقط  و منضم به سايرين می 

  !گرديدند
ً                 مخفی نباشد که همان کالنترها و خانهای درجه دوم که سابقا  برای چاپيدن ايل                                                       

ً                                   وربرايلخانيهای سابق  می گشتند عينا  اطراف آقای ايلخانی نظامی را گرفته د                                   
وهمان اعمال سابق را باشد مراتب مرتکب و ايل   را گاو شيره مأمورين  

  .قرارداده بودند
                ً                                                 ً  همانطور که اجماال  اشاره  فرموده بوديد  برای اجراء اين منويات  بدوا   
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ه اسم رنگ زرد و سفيد و باالخره تجديد چادرهای سياه  را آتش  زده و مدتی ب
رنگ سياه آتش هائی بجان مردم برپا کرده تا آنکه در سنوات اخيرعمليات 

                     ً         به اين معنی که تقريبا   صدی سی  -مأمورين يک صورت  ثابتی بخود گرفت  
با تحمل  ( به ميل اراده خود »  ازعشايرجنوب که اينجانب اطالع  کامل دارم «

اسکان  شده و با طرز بسيارمفيدی هم ازعمل  فالحت )  شقات تمام رنجها و م
وهم از طريق  دام پروری استفاده نموده و روز بروز به عمران مملکت و تزا 
ييد ثروت خود توسعه می دادند  ولی قريب صدی هفتاد آنها به مناسبت عشق 

قت وعادتی که بطرز زندگانی  بدوی خود داشتند جميع  صدمات و تحميالت  طا
  .فرسا  را متحمل و به حال  سابق باقی ماندند

حال يقين دارم خوانندگان با نهايت بی صبری ميل دارند بدانند نحوه تعديات 
  :وتحميالت براين آوارگان  دشت  و کوهسار ايران چه بوده است 

                                      ً                              در قسمت ساختمان خانه های رعيتی که فوقا  شرح داده شد واما درقسمت اياب  
که رفته رفته مانند يک درآمد قانونی صورت قطعی (ق و گرمسيروذهاب به ييال

درظاهر مقررشده بود که ازچهار خانواده يک خانوارآنها اغنام ) بخود گرفته بود
  واحشام  خود وسايرين را از ييالق به گرمسيربه ييالق ببرند

لی و –ترتيب داده بودند » جواز« و برای انجام اين کار اوراق چاپی به اسم    
در باطن و حقيقت امر اين بود که بدون استثناء به تمام خانوارها جواز داده  می 

به  -شد ولی درمقابل تأديه وجهی که حداکثرآن پنجاه و حداقل آن ده تومان بود
                ً                                                      اين ترتيب که مثال  در گرمسيرمبلغی ازهرخانوار گرفته شده به آنها  جواز می 

گرفته باز مبلغی  !)  بعنوان  کنترل ( دادند  بعد در وسط  راه جلوآنها را 
از اين بند که می گذشت يکمرتبه ديگردر ييالق جهت  –دريافت می داشتند 

ً             ايضا  همين عمل از   -بازرسی به آنها هجوم آورده مبلغ  ديگری اخذ  می شد      
  ...ييالق بگرمسيرتکرار می گرديد

      ً             يد مثال   پنجاه هزار اکنون مداد را در دست  گرفته زحمت بکشيد  حساب بفرمائ 
خانوار ايل قشقائی  و عرب  و عشاير جنوبی  فارس اگر در سال حد متوسط هر 
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يک دردو دفعه هر دفعه ده تومان فقط پول جواز پرداخته  باشند بالغ  برچند 
  !ميليون  لایر می شود؟

مسلم است خود شما  حدس  خواهيد زد  که رقم  فوق ربطی بتعديات  امنيه و 
ظيفه و ماليه  و بخشدار که در تمام  دوره سال  با اين  بدبخت ها دست نظام و

بگريبان می باشند وهمگی توقع  اسب و ماديان  و روغن و گليم و قالی و پارچه  
  !قاچاق از آنها دارند، نخواهد داشت

من يقين دارم که شما  نمی توانيد باور نمائيد که دوسال  قبال يکنفر بخشدار  
ی ايل قشقائی  يک کاميون شخصی به محل مأموريت خود آورده قسمت ييالق

      ً                                                                  ومرتبا  هفته ای يکبار اين کاميون را پراز گبه و گليم وقالی و روغن و اجناس 
قاچاق  نموده  حمل به اصفهان ميکرد و طرز اخاذی اوهم بشکل غارت و 

ً                                           يعنی شخصا  به اتفاق  پسرخود و دو نفرمآمور سوارشده و ي.  چپاول  بود ک          
يک وارد سياه  چادرهای  ايل گرديد هر چيزی که مورد پسند او واقع  می شد 

  !از صاحبش می ربود و اگر تسليم نمی شدند  بضرب  شالق می گرفت
ممکن )                     ً            البته  اين رقم  کامال  تخمينی است ( از بدو تأسيس نظام وظيفه در جنوب

شقائی وعرب وغيره بود ا ز ايالت وعشاير بختياری وبويراحمدی کهکيلويه و ق
متجاو از دويست هزارسرباز تا امروز گرفته و تعليم  داده و يک مرد تربيت 

وبا رشادت خارق العاده  که ما   -شده و سرباز رشيدی به جامعه تقديم داشت 
درايالت خود سراغ داريم ، کافی بود که همين عده  سربازشجاع کشورما را 

بواسطه  نادانی وسيله خطرات سهمگين   ازهرخطری نجات دهنده و يا القل خود
  .برای  مملکت  نشوند

بازهم باور نمی فرمائيد با وجوديکه تمام دوره های سال مأمورين نظام وظيفه  
درميان ايالت مشغول  تعدی واخذی بداند از صدی سی و پنج نفر مشمول 

انه  بسربازخانه نفرستادند وهرقدرمشمول بدبخت  التماس می کرد مرا بسربازخ
  .بفرتسيد قبول نکرده  تا سال ديگر بسراغش می آمدند

من هم با شما هم عقيده هستم که  روزنامه نبايد وارد  درشخصيات شده  و  
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بهمين جهت با اجتناب از معرفی شقی ترين مأموری  –اسمی از مرتکبين برد 
لقه در ايل قشقائی سلطنت مط»  ايلخانی نظامی« که چهار پنج سال قبل بعنوان 

و درباطن نيز متحرک به بعضی تحريکات داخلی برعليه  ولينعمت ( داشت 
يکی از صدها هزار جنايات چندين ساله رياست او را که مربوط  ) خود بود

  :بمورد بحث ما است  شرح داده و به اين مقوله  خاتمه  می دهم
ت بار سنگين پول  جواز و ساير تحميالت برای بعضی از طوايف قشقائی طاق

!) بعنوان اسکان( ايلخانی نظامی هم با نهايت شدت –فرسا وقادر  بتأديه نبودند 
از حرکت  ايل و اغنام و احشامشان بگرمسير جلو گيری می کرد  ولی اسب و 

گوسفند و شتر و گاو بحکم طبيعت و بادهای سرد پائيز و طليعه  زمستان  
راه افتادند  مردها برای حرکت  نمود وزن های  پابرهنه  در عقب سر آن ها  ب

  ...با ايلخانی مشغول  چانه زدن بودند!)  حق  و حساب (تصفيه 
حق و حساب  برای فرو نشانيدن اشتهای آقا کافی نبود  و در نتيجه در وسط  ماه 

  .آذر امر نظامی  صادر  ايل  را از وسط راه به سرد سيرعودت  دهند
را بگريزانند معهذا  متجاوز از  گرچه موفق شدند مقداری از گوسفند های خود

يکصد هزار گوسفند  هفت هشت هزار ماديان و تعداد  بيشماری ازسايردامها را 
  .بر گردانيد

زمستانهای سخت گوهستانها شمالی فارس پای کمی از صحاری  روسيه  ندارد 
عفريت سفيد   - در آن سال  تمام نقاط  ايران را سرما و برف سختی فراگرفت . 

ف دامهای معتاد  بگرمسير را احاطه  بالنتجه اين همه اغنام و احشام تا پوش بر
  !دانه آخر فنا و نابود و عده ای از زنهای مستحفظ آن نيز قربانی شدند

  
نگارنده سال بعد در حول وحوش يک قريه استخوانهای سيصد رأس ماديان از 

  !!!سپردند بهترين نژادهای عربی  را با چشم  خود ديدم که زير برف جان 
  :باز اجازه  بدهيد بنويسم 
همی سال قبل يکنفر امين دارائی بعنوان گرفتن قاچاق برسر يکی از طوايف  
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                                                               ً       قشقائی تاخته دو بعنوان  سه من تنباکوی قاچاق که بعد معلوم شد اصال  قاچاق 
نبوده و بسته ای دولتی را باز کرده و دريک  کيسه خالی نموده است هستی و 

  .ايفه را از ته غارت  نمودنيستی آن ط
  :آقای مدير

اگرمن بخواهم فجايعی که در سنوات گذشته فقط نسبت به عشايرجنوب ايران 
                ً                                                     ً بعمل آمده و شخصا   ناظر  قيمت عمده آن بوده ام برشته تحرير بر آورم قطعا  
کتابی به قطر شاهنامه فردوسی خواهد شد ولی ذکر مصائب گذشته چه لزومی 

چرا درعوض روضه خوانی برای  -ه برآن مترتب خواهد شد چه  قايد - دارد 
  ؟...اوضاع سابق به تدابيری جهت آينده نپردازيم

  
  ...!ناله عشاير 

  
  بقلم  خسرو بوير احمدی  
  
. در بيابان خشک و سوزان با پای برهنه و بدن  نيمه  عريان راه می پيمودند 

فتاب مرداد ماه با آتش همگی اشک برچشم و آبا  برلب داشتند، پرتو سوزان آ
گوئی آفتاب . درون اين بيچارگان توأم  شده و جسم نيمه جانشان  را آزار می داد

نيز برآنها غضب کرده و شعاعهای خود  را همچون شالقهای مأمورينی  که 
  !بدنبال آن ها روان بودند بر پيکرآنها می نواخت

. ک پا راه می رفتندهنگاميکه از حرارت ريگهای صحرا عاجز می شدند با نو 
خدا هم بفريادشان . بشر آنها را رنجه می داد. طبيعت آن ها را رنجه  می داد

اينها گروهی ازعشايربودند که بامردولت از خانه و کاشانه خود . نمی رسيد
  !خارج  و از جنوب ايران بطرف شمال می رفتند

يست فقط  حس می نمی دانستند بکجا  می روند؟  مأوای جديد آنها درچه نقطه ا 
کردند که ديو ظلم و ستم گلوی  آنها را گرفته است وعفريت بدبختی  و مذلت 
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درميان اين گروه جوانی الغر اندام و ژنده . آنها را در چنگال خود می فشارد
  .پوش با چهره ای سوخته و چشمانی بی نور با پای برهنه راه می پيمود

موده و اشعاری پرسوز به آهنگ لری  اين جوان گاه بگاه صدای خود را بلند ن 
می خواند شالقهائی که برسرو روی او کوفته می شد او را از خواندن باز نمی 

.  دانست  چون اين اشعار يا بهتربگوئيم اين ناله ها زبان حال اين بينوايان بود
من بعوض وصف حال آنها سعی می کنم عين آن اشعار را تا آن اندزه  که 

  :ده است برای شما بيان نمايمدرحافظه ام مان
  ...!آشيانه دارند. پرندگان هواالنه

  ...!غزالن کوهسار نيز برای خود مأوی و آرامگاهی دارند 
ای خدای  بزرگ مگر ما چه  گناهی مرتکب شده ايم که بايد بدينگونه آواره  

  وسرگردان باشيم؟
بختی درسياهی شب ودرروشنی روزدرحرارت تابستان ودرسردی زمستان بد

  .وسيه روزی گريبان ما را رها نمی کند
آه اين زندگی کی به پايان می رسد دراين زندان کی بروی ما گشوده می شود؟ 

  !هر روز زن بيچاره ای  بعزای شوهر خود می نشيند
هر لحظه خواهری سيه روز جسد برادر جوان مرگ خود را در آغوش  می  

  !گيرد
ادرجوان مرگ خود را آغوش  می هرساعت مادری دلسوخته روز جسد بر 

  !گيرد
  !هرساعت مادری  دلسوخته  برلبان متشنج جگر گوشه خود بوسه  می زند 
ای خدا  مگر اين بيچارگان بنده تو نيستند؟ مگر اين سيه روزان مخلوق تو نمی  

  باشند؟
مزارع خشک و پژمرده شده است خانواده ها .  کلبه ها مبدل بويرانه گشته است 

های خزان زده هر يک بطرفی پراکنده  گشته اند پرده شوم اندوه و چون برگ
  !نوميدی براين کوهستانها و اين مزارع  گسترده است
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مگرخدا مرده ويا خواب رفته است ؟ مگراين کوهستان ها و اين مزارع  
هنگاميکه   خواننده اين شعررا تمام کرد ضربات شالق شديدتر . صاحب ندارند

  .باجبارخاموشی گزيد و آه کشان  براه رفت ادامه  دادگشت از اين  روی 
در آن ميان کودکی که درآغوش مادر خود  بود سر را بلند کرده و ازمادرآب 

  .خواست
مادرنگهبانان ومحافظين را خطاب کرده و گفت برای رضای خدا يک قطره   

  آب بمن بدهيد ولی آنها   با ضربات متوالی شالق جوابش دادند؟
ره براه افتاد ولی کودک پی درپی فرياد می زد و آب می خواست ، و مادربيچا

او ناله می کرد وکی گفت ای ظالم ها بچه ام از تشنگی هالک گرديد ومحافظين 
  .شالق برسرش می کوفتند

. مادربيچاره ديوانه شده بود با آب دهان جگرگوشه خود را خواست سيراب  کند 
که با اشک چشم مخلوط شده بود چگونه می  آب دهانی. ولی اينکار بيهوده  بود

  توانست عطش کودکی را خاموش نمايد؟
رنگ کودک لحظه به لحظه پريده می شد فروغ زندگانی اندک اندک در چشمان  

ولی . لرزش پاها و دست های او بتدريج بيشترمی شد.  او خاموشی می گشت
ولی اين .  ام شدپس از يکی دو دقيقه کودک آر. اين لرزش چندان طول نکشيد 

او بخواب رفت و لی . آرامش آرامشی  بود که هيچ غواغائی مختلش نمی نمود 
زيرا کودک بخواب ابدی فرو رفته . خوابی که هيچ رؤ يائی آشفته اش نمی کرد

بود زيرا    کودک از چنگ همنوعان  بيرحم و ستمگر خود بآغوش مرگ پناه 
  .برده بود

ان فرزند خود و از احساس اينکه گوهرگرانبهای مادربيچاره ازمشاهده پيکربيج
خود را ببهای يک قطره آب ازدست داده  در اول مبهوت وسپس بيهوش گشته و 

  .درحاليکه هنوز کودک  را رها نکرده  بود برزمين  نقش  بست
محافظين و نگهبانان با خونسردی و بی اعتنائی کودک را از آغوش ما در 

ه درسر راه  قرارداشت اندختند ومادر را که هنوز بيرون آورده و درگودالی  ک
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بيهوش بود بر روی قاطری انداختند و براه پيمودن ادامه دادند ، بايد ازاين 
مأمورين پرسيد مگراين بيچارگان ايرانی نبودند؟ مگربرادروهم ميهن شما 

  !نبودند؟ مگر جز ايران پرستی وعفت دوستی گناهی داشتند
که مايه تنک وعارهرايرانی شرافتمندی هستند سئوال  آری بايد ازچنين کسانی

  !نمود، کی به شما گفته  بود که با برادران و خواهرانتان اينگونه رفتارکنيد؟
تمام آشوبها و طغيان هائی که درايالت وعشاير رخ داد علتش خدانشناسی 

  بعضی ازمأمورين وظيفه  نشناس بوده است؟
ولت را ازعشاير  بيزار نمودند و بين دولت اين مأمورين عشاير را از دولت و د

وعشاير ورطه ای  ايجاد نمودند  که باالخره از اجساد  هزاران  تن  بيگناه پر 
  .شد

اکنون عشاير و ايالت انتظاردارند  که دولت نه تنها شرچنين مأمورينی را از 
  .سر آن ها کم بلکه آن ها  را بجزای گناهان گذشته شان برساند

  
  مأمورين  امالک  شاهی  با مردم رفتار – ٥
  

در باره ضبط امالک  مردم و زجر و شکنجه ای که به صاحبان آنها داه می شد 
مقاالت و داستانها و کتب بسياردر جرايد پايتخت و   ١٣٢٠ازمهر ماه 

شهرستانها نوشت شده وهنوز معمرين شهرستانهای شمالی بسيارهستند که با 
  .ا ديده  و شنيده اندچشم  خود تمام اين فجايع  ر

دکتر  لطفعلی  پريمانی کتابی به قطع  وزيری در صد   ١٣٢٤منجمله در سال 
صفحه نوشته است و بطوريکه در مقدمه  کتاب فقط مشاهدات خودش در دو سه  

  .مورد ضبط  امالک اشخاص می باشد
  :ديباچه کتاب را چنين شروع نموده است –دکترپريانی

انندگان   می شود  نتيجۀ  چندين  سال مشاهدات و تأثرات کتابی که تقديم  خو«  
هر گاه از کنار خانه ها ی تاريک .  نگارنده  درمازندران  و شهسوار است
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وغمگين روستايان می گذشتم ناله های حزين  دهقانان را می شنيدم  و بينوائی 
  !يک مشت رعيت  بيچاره  را از نزديک می ديدم

ور امالک بنام عمران و آبادی و بنام شاه دست بيک در اين نقاط  يکعده  مأم
رشته عمليات  شرم آور و ننگين زده ، هستی  رعايا  را بباد  نيستی داده،  
آخرين  قطره  خون  آنها  را همچون زالوئی  مکيده  بجای  رحم  و شفقت مشت  

انه خانه های و لگد  نشان  داده،  اثاثيه واموال و چارپايان آنها  را بنام  بهر مالک
  .روستائی  و غيره  را بتاراج می بردند

سر پرستی اين اداره در دست يک عده بی رحم و بی عالقه بکشوربنام رئيس و  
کار پرداز، سربلوک ، گماشته و مانند آنها سپرده شد که در نقشۀ دوزخی ايشان 
 جز بدکاری و سه روزی روستائيان بدبخت و ناتوان و بی صدا ترسيم  نشده

  ...بود
دکتربريمان در باره چگونگی شرح حال مالکی حکايتی نقل می کند تا می رسد  

  :به اينکه اداره امالک نامه زير را باو می نويسد
آقای ارباب حميد بحسب دستورجهان مطاع همايونی الزم است برای ... «

فروش بلوک خود ساعت  هفت بعد از ظهربا اسناد و مدارک الزمه باداره  
دکتر بريمانی حکايت را .  »رئيس امالک  –افشار طوس . ک حاضر شويد امال

ادامه می دهد تا ارباب حميد وارد اطاق افشار طوس  می شود و روی نيمکتی  
  .می نشيند

  :دراين  هنگام  رئيس امالکی روبيکی از مالکين  کرده  گفت« 
  آقای حيدر قلی  شما هستيد؟ 

  .بله بنده هستم:  يکی از دو نفر مالک  پاسخ  داد 
:  رئيس امالک با کمال بی اعتنائی در حالی که با نامه ها بازی می کرد گفت  

. ميل ذات ملوکانه براين است که ملک سر کار برضايت سرکار خريداری شود
صاحب منحصر دراينجا حاضراست سر کارهم قباله را حاضرداريد ما هم اين 

  .ام ميکنيممعامله  را درهمين  اداره  و محضر تم
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حيدرقلی را بهتی عجيب  فرا گرفت هر گز گمان  نمی کرد ملکش را اينطور 
بخرند دراين هنگام رو برئيس کرده  گفت البته جناب رئيس دقت فرموده اند اين 
بلوک به اندازه  آباد  و پر فايده است ولی می خواستم  بدانم  که در چه حدودی 

  دستور خريداری صادرشده است؟
يس امالک سررا بلند کرد گفت اينک  ده شما بلوکی آباد  وحاصل رئ    

خيزاست البته ذات ملوکانه از اين بابت خرسند می شود اما راجع ببهای آن 
دراين موقع  رو برئيس محضر . اهميتی ندارد،  شما را راضی خواهيم  کرد

  .کرد گفت سند را حاضرکنيد
  :باله را بدين  ترتيب خواند            ً                        قباله هم قبال  تهيه شده بود  قاضی هم ق 

که ...  بنمايندگی ازطرف بندگان اعليحضرت همايونی بلوک... اينجانب 
 ١٥٠٠خروار  می باشد ازمالک آن حيدرقلی به مبلغ ... محصول ساليان آن 

بوده و با طيب ...                                     ً             تومان خريداری می کند اين معامله کامال  بر وفق رضای 
  .ر اعليحضرت همايونی می نمايدخاطر ملک نامبرده  را تقديم حضو

  ....به تاريخ     -افشار طوس  - رئيس  امالک  مازندران  
  .سپس قاضی افزود  تمام هزينه  محضر به عهده مالک است 

... حيدر قلی رنگش از خشم سفيد شده خيره خيره رئيس و قاضی را نگاه  کرد
لکم را بفروشم گفت آقای رئيس امالک  من هرگزچنين رضايتی نداده ام که م

با : رئيس  لبخندی  از روی  تمسخر   زده و گفت. آنهم به اين قيمت
  ! ...اعيليحضرت همايونی بی احترامی 

خيرهرگزقصدم  بی : حيدرقلی درحاليکه دستش را درهوا حرکت می داد گفت  
احترامی به شاه نيست من کمی گويم اين بلوک درحدود بيست هزارتومان ارزش 

تومان، من هرگز رضايت نمی دهم و راضی ١٥٠٠توانم آنرا به دارد و نمی 
  ...نيستم اين ملک را به اين رابه اين مبلغ بفروشم

افشارطوس درتمام مدت تصدی خويش کمتربه اين گونه مالکين بی پروا 
برخورد کرده بود، تاکنون  همۀ آنها را يکی پس از ديگری به محضرادارۀ 
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نت وانداختن ترس در دل طرف او را وادار می امالک می آورد و با اندک خشو
بقدری مالکين را وحشت زده کرده . کرد قبالۀ ملکش را تقديم ذات ملوکانه نمايد

« بود که ديگر کسی را يارای چون و چرا نبود کسی جرئت نميکرد حتی کلمۀ 
زيرا سرنوشت اشخاصيکه در نفروختن امالک  . را ازدهانش خارج نمايد» نه 

اری می کردند بسيارشوم  بود از اين جهت هنگاميکه حيدر قلی با خود پافش
کمال بی پروائی از حق خود دفاع می کرد او خود را در وضعيت  سختی  
مشاهده  نمود  ولی فوری  حالت اوليه  و خونسردی  خود را  بدست آورده با 

کرده                            ً                                      حربه ای که بوسيلۀ آن غالبا   طرف را از پا می انداخت شروع  به جنگ 
آقا حيدر قلی  معلوم  می شود   هنوز نمی دانی بازی کردن با شاه  خيلی  : گفت

گران  تمام می شود، به شما نصيحت می کنم با طيب خاطر  دل ازملک خود 
  ...برکنيد 

. نصيحت شما را قبول نمی کنم:  حيدرقلی مشت ها را گره کرده فرياد زد  
أموردم درب کرد مأمورفوری بيرون دراين هنگام رئيس امالک اشاره  به م

رفت وبا دو نفر پاسبان وارد اطاق شده حيدرقلی را به زندان شهربانی بردند و 
  .بدين ترتيب اين ده جزو امالک شاهنشاهی  شد

حسين ميرزا سرکار : در اين موقع افشار طوس رو به  نفر دوم کرد گفت 
  هستند؟

شاپوئی کج و معوج که معلوم  نامبرده شخص سالخورده ای بد با ريش توپی، 
لباس درازش را هنوزکوتاه نکرده . بود چند روزی است بسرکرده برسر داشت

بود رويهمرفته هيکل اين شخص خيلی خنده آور بود، شاپوی کج و معوج ، 
  .سرتيغ انداخته ريش توپی شلوارقدک گشاد اينها تمام هيکل او را تشکيل می داد

  .که به حيدرقلی گفته بود تکرارکردافشارطوس همان کلماتی را   
تعظيمی کرد و بدين ترتيب رضايت خود را اعالم  نمود وبا ... حسين ميرزا  

امر امرمبارک است، ملک نا قابلم را همين طور تقديم ذات :لحنی غمناک  گفت
ملوکانه می نمايم با اينکه اين ملک تنها راه معاش و زندگی مرا تشکيل ميدادم 
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رئيس امالک هم اشاره به قاضی کرد و قاضی هم . آنرا تقديم کردمبا وجود اين 
قباله حاضرشده را برای امضاء  پيش حسين ميرزا  آورد، حسين ميرزا هم 

بهای . تومان اسکناس الی پاکت گذاردند ١٥٠زيرآنرا امضاء کرد سپس مبلغ 
تومان آن خرج محضر و سايرمخارج   ٥٠تومان تهيه شده بود که  ٢٠٠ملک

  .ه بودشد
حسين ميرزا  قبالۀ  اصلی ملک را تقديم کرد و با  حالت رقت باری از اطاق 

  ....رئيس خارج شد
  .ارباب حميد:  رئيس دراين هنگام بدون اينکه  سر را از روی  ميزبردارد گفت

ارباب حميد با کمال خونسردی گفت بنده ستم چه فرمايشی داريد؟  رئيس امالک 
مرد خوش سيما را که با کمال خونسردی نشسته بود  سر را بلند کرد ای پير 

سرکار :  چند بر درحاليکه چشمها را می بست و بازمی کرد ورانداز نمود گفت
  می باشيد؟... ارباب قريۀ 

  . آری
  البته اطالع داريد برای چه شما را اينجا خواستيم؟ 
  .اطالعاتم خيلی کم  است 
  به ذات ملوکانه اينجا آمديد ؟ و می دانستيد  که برای فروش امالک خود 
  .من هرگز چنين خيالی را نداشتم 
افشارطوس بدون اينکه به پاسخهای منفی طرف اهميت بدهد دردنباله گفتارخود  

  پس در اينصورت قباله ملک خودتان را آورديد؟: گفت
  .من هرگز چنين خيالی را نداشتم

اندکی بلند ترکرد  سپس صدا را... شما حاضرنبوديد  - اين قسمت ديگراست 
پس  از »  مگرنمی دانيد ذات ملوکانه از اين عمل شما مکدرخواهد شد؟: گفت

  !گفتگوئی  بين طرفين که دکتربريمانی نقل می کند به اينجا ميرسد
بدانيد و آگاه باشيد درپشت اين ميز کوچک که من نشسته ام  قانون، عدليه ، « 

دلتان را به آن خوش کرده ايد   شهربانی ومحضر  و ساير چيزهائيکه شماها
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دکتر بريمانی  داستان مفصلی را ذکر می کند که »  ...پوچ  و بی معنی می باشد
تا آخرکتاب ادامه می يابد و بايد به آن کتاب مراجعه نمود نتيجه اين می شود که 

  .اين ملک هم جزء امالک شاهی ضبط می شود
الکانه امالک سلطنتی دکترلطفعلی بريمانی در بارۀ طرزوصول بهرم  

  :چنين می نويسد)  ٧٦محکمۀ شالق  در صفحه  « درزيرعنوان 
اتومبيل رئيس امالک درجلوی اداره امالک ايستاد و رئيس ازماشين پياده ...« 
  .دراين موقع  مباشراين بخش پيش آمد با کمال احترام  دست بسته ايستاد. شد

مرد که بيعرضه چرا تا : ده گفترئيس با کمال عصبانيت پاها را بر زمين کوبي
بحال حسابها  را تصفيه  نکردی ؟ مگر نمی دانی  که طلب اعليحضرت هر چه 

  زودتر بايد پرداخت گردد؟
قربان دو نفرهستند که :  مباشربا کمال ترس بصورت رئيس نگاه  کرده گفت

 هنوزحسابهايشان را پاک  نکردند، بهروسيله ای متشبث شديم  نتوانستيم نتيجه
قربان ما که تمام جديت خود را بخرج می دهيم، ما که لحظه ای در راه  . بگيريم

  .خدمت به اعليحضرت  کوتاهی نمی کنيم
  . فوری  بفرست و او را حاضر کن

پيرمرد نفس . لحظه ای  بعد  دو نفر گمشتگان پير مردی را کشان  کشان آوردند 
  .زنان پيش آمد

: ی افکنده با صدای خشن وسخت گفترئيس نگاهی شررباربه اين روستائ 
مگر نمی دانی !  مرديکه چرا تاکنون حسابت را با امالک تصفيه نکردی 

اشخاص مثل تو که از دادن بهرۀ مالکانه کوتاهی ميکنند  مستحق چه مجازات 
  سختی هستند؟

جناب  رئيس  من هرگز از دادن :  پير مرد در حاليکه  نفس  می زد  پاسخ  داد
نه خود داری  نکردم ، تا حاال هر چه  که ازمن خواسته  می شد  می بهرۀ مالکا

  ...دادم  ولی  امسال ديگرچيزی  ندارم  بدهم
  چرا چيزی نداری ؟ 
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جناب رئيس امسال فقط يک جريب زمين گرفتم، بهره مالکانه آنرا هم دادم ولی  
که بهرۀ اينها بهرۀ مالکانۀ سه جريب را ازمن می خواهند، اينها عالوه براين

مالکانه را گرفتند وعالوه  براينکه گاو واسبی  که درمنزل  داشتم  بردند باز 
  .تقاضا بهرۀ مالکانه می کنند، قربان من ندارم  بدهم

هرچه در صورت حساب قيد : افشارطوس نگاهی شرربار به او  افکنده  گفت
توشخص بی                                                           ً شده  است بايد بپردازی ، اينها که توميگوئی همه مزخرفند، اصال  

قانون ومتقلب وفضولی هستی تمام کارهايت برخالف دستورات و منويات ما 
دراين  موقع به مباشر رو ...است ، زبانت درازاست، مرديکه توخيال می کنی

  ...شالق را حضار کن  که سزای  زبان درازی او را بدهم:  کرده  گفت
تی سخت فرا گرفت هر به اشاره مباشردونفر با شالق پيش آمدند پيرمرد را وحش

لحظه که چشمانش از چهرۀ  موحش رئيس که لب خندی برلب داشت به قيافه 
پير مرد که درسابق شخص با ابرو . های مخوف  گماشتگان می افتاد می لرزيد

بود خود را از زيرباران بی آبروئی مشاهده کرد، ازطرفی بدن ناتوانش طاقت 
اين جنايتکاران با کمال بی رحمی . ضربات شالق اين جنايتکاران را نداشت

محاکم برای خود و برياست خود ترتيب می دادند ويکعده بيگناه را از روی 
اغراض شخصی دراين محکمه ها دادرسی  می کردند وبدون اينکه  به آه و نالۀ 

  ...طرف گوش بدهند ارواح خبيث خود را معروض خورسندی قرار می دادند
تگان به جنبش درآمد  ضرباتی جان گذار بر بدن  در اين هنگام شالقهای گماش 

پيرمرد چيزی نمی گفت تنها  آخرين  دقايق عمرخود را . اين روستائی  فرود آمد
  ...او خود را تسليم اين جالدان  کرده بود.  با انگشت شمارش می کرد

روح  اين خبيث . رئيس با لبخندی مسرت بخش اين منظره  را نگاه  می کرد 
معلوم  نيست اين دسته اشخاص را بايد .  ۀ ديگران  سيرآب می شددراثرشکنج

درچه رديف  قرار داد؟ تنها شباهتی را که می توان مانند اين اشخاص درميان 
زيرا گربه هم از شکنجه ای که بموش   وارد . حيوانات يافت هماناگربه است

  .استمی آورد چنان مسرتی در خويش احساس می کند  که از تعريف بيرون 
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. دراين محکمه شالق کسی را دل  نمی سوخت. ضربات شالق وارد می شد 
اين زن داد می کرد و می . دراين هنگام زنی دوان دوان ازدورپيش می آمد 

همين که نزديک شد خود را بپای رئيس امالک افکند و ! آخ  شوهرم ! گفت آخ 
جناب : ن می گفتباديدگانی اشکبار پاهايش را بغل گرفت و می بوسيد و درضم

جناب ... به او رحم کنيد ... شوهرم بيجان است... رئيس شوهرم پيرمرد است
. يکذره رحم کفايت می کند که شوهرم نجات يابد... رئيس شما را بخدا رحم کنيد 

اشک همچون باران از چشمان اين زن نحيف فرو می ريخت ، . اوطاقت ندارد
  .رنگش زرد و چشمانش بی نور بود

رد در زير باران شالق چيزی نمی گفت تنها ديدگان بی نورخود را به پيرم 
زنش دوخت، تنها دوقطره   اشک سرد که از دلهای پژمرده سرچشمه می گيرد 
برگوشه دوچشمش پديدارگشت، دو قطره اشکی که درهمان گوشه دوچشم منجمد 

  ...شد وديگرسرازيرنگشت
چه : زده بالحنی خشن گفت افشارطوس با چکمه های خود محکم زن را بعقب 

  . شوهرت تقصيرکرده بايد مجازت  شود! می خواهی؟ بروگمشو
پيرزن دو باره خود را به پاهای رئيس چسبانيده با ناله های حزين تقاضای 

چون ديد   اين ناله ها دردل بدترازسنگ اوبی تأثيراست دوباره . بخشش می کرد
خواهش می کنم مرا چوب ... يد مرا بزن -پس مرا عوض شوهرم بزنيد  :  گفت 
جناب  رئيس  ... من طاقت دارم ... او  می مير د ... اين مرد  طاقت ندارد . بزنيد

  ...رحم ... رحم کنيد... شما را  بخدا او نزنيد
  .رئيس  با همان لحن خشن گفت پيرمرد را ول کنيد و زنش را بزنيد 
زن . يرضربات شالق گرفتندگماشتگان هم پير مرد را رها کرده  زنش را در ز 

در زيرشالق از رئيس تقاضای رحم  می کرد ولی چيزيکه دراين قلب يافت نمی 
  .شد همين  کلمه  بود

.   رئيس از اين منظره لذت می برد ، وجدی عظيم  در خود احساس می کرد 
  ...اين منظره  بمنزلۀ  غذای  روح او بود
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، همين که اين منظره را ديد فرياد در اين هنگام دختری ازدورسراسيمه می دويد
جان خراشی از دل برآورد و خود را روی زن روستائی افکند و با ناله های 

جناب  رئيس ... اطاعت شالق ندارد.. مادرم را نزنيد ! آخ مادرم : حزين گفت
او نمی ... اما ... من طاقت دارم . جناب رئيس مرا عوض اوبزنيد . رحم کنيد

  ...ببخشيد.. .تواند رحم کنيد 
. اين منظره باندازه ای رقت انگيزبود که تمام حضاررا بجز رئيس متأثرساخت 

همه ازديدن  اين منظره سرها بگردانيدند ولی رئيس با همان لبخند آنها را تماشا 
صدای ضربات شالق صدای ناله های . می کرد و پی در پی می گفت بزنيد 

و مخلوطی از درد، آه و نله  بوجود می پدرمادرو صدای گريه دختر بهم آميخته 
  »...آورد که  دلها را خونين می کرد

  
  تجدد  ايران  ١٣٢٠ابانماه    ١٦جمعه   ٢٧ ٣٣٢شمارۀ   
  

  افشارطوس درمازندران
  

شرحی که در زير بنظرخوانندگان می رسد شمه ای از شرح احوال آقای 
ع باعث قسمت زيادی افشارطوس کار پرداز  امالک مازندران  بوده که بطورقط

گمان نمی رود که هيچ . از بيچارگی و افالس اهالی مازندران شده است
مازندرانی پيدا شود که آقای افشار طوس را نشناخته  و به افعال  ناپسنديده 

  .اوسابقه  نداشته باشد 
در مدت سه چهارسالی که متصدی امالک مازندران بود چنان ظلمهائی درحق  

زندران   روا داشته که تصور نمی شود که کسی آقا را نمی اهالی بيچاره ما
حق هم دارد زيرا باور . شناسد و يا از کسی شرح حال او را نشينده باشد باورکند

  .کردنی  نيست
                                                               ً اهالی فلک زده  مازندران در مدتی که حضرت آقا متصدی امالک بود کامال  

ند يا اگر هم می کردند بيچاره  شده بودند زيرا قدرت شکايت به کسی را نداشت
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تيشه  به ريشه  خود زده  بودند درضمن هم نبايد  تصور کرد که اينکارهای 
شرم آوورو ظلمهای متعدد  ناروا بدستور شاه سابق بوده زيرا  شاه سابق  يک 
يک مالکين  و مقاطعه  کاران و دهقانان  را نمی شناخت که بدستور ايشان اين 

قط  چيزيکه  باعث اين همه فجايع  شده طبع خبيث همه فجايع رخ داده  باشد ف
متصديان او بود که  برای اين که خود  را پيش شاه  سابق عزيزگردانند و يا 

  .بقول عوام  خود شيرينی  کرده باشند اينطور به اهالی ستم روا می داشتنند
آيا می شود تصور کرد که طبق امربه شاه سابق بوده که فالن مالک يا آقا  

سانتيمترازجنگل بريده  شده و  ٤ور می دادند که چوبهای انار بقطر الی دست
درآب خيس کرده و به تن  فالن  بدبخت که طبق  امر ناروای  آقا رفتار  نکرده  

  .خرد گردد
 ٢٠٠همچنين برای اجاره دادن دکاکين و کاروانسرای شاه سابق قريب به 

بيچاره آنکسی که از قبول . ردتن ازاهالی پيشنهاد اجاره  نمودن می ک ٣٠٠الی
اين پيشنها خود داری می کرد آنوقت می بايستی  چوبهای انارخيس داده  شده  

   ً                                           مثال  آقا به فالن بيچاره  پيشنهاد می کرد که فالن  .  در آب  بتن او خرد  گردد
البته  چندين برابر آنچه که ( دکان  يا  فالن  کاروانسرا  را بايد بفالن  مبلغ  

 ٢٠٠الی  ١٥٠                                      ً اجاره کنی اين بيچاره هم يا بايستی فورا  )  ی  اجاره شودبايست
تومان  داده  از اين بليه جديد خالص گردد و يا   در زيرچوب مجبوربدادن يک 

مبلغی گردد ديگر از فجايع  گذشته بی ناموسی  بوده که  در مازندران  انجام  
  .خواهد شد  می شده  و شرح  دادن  آنها باعث  مطول شدن مقاله

                       ً                                        اگر کسی  می خواهد  کامال  از افعال  متصديان  مطلع شود به شهربانی 
مازندران مراجعه  کند  که شرح کالمل آنها درپرونده های زيادی  ضبط است 
زير شهربانی را قدرت اين نبوده که گزارش عمليات   را بدهد  يا ممکن است 

اسامی آنها ئی را که در زير  بدفاتر مريضخانه های مازندران مراجعه کرده و
چوب بيهوش شده و  پس از يکی  دوساعت  درآنجا  فوت نموده اند يادداشت 

  .کرد
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بهر صورت آقای افشار  طوس چون زندگانی خود را در مازندران در مخاطره 
        ً                                                                 ديد فورا  به تهران آمده و تعجب در اينجاست که بقراری  که  می گويند آزادانه 

  .کند در تهران زندگی می
  ..تا عبرت سايرين گردد. آيا اين قبيل اشخاص نبايد بکيفراعمال خود برسند 
  احمد يزدان پناه   -از طرف اهالی مازندران 
  

آقای عبدالعلی ساتراپی که مدت يک سال در  ١٣١٧فروردين  ماه  ١٧در روز 
زندان شهربانی طهران از طرف پهلوی شاه سابق جهت غصب ملک او در 

پشته واقع در دوکيلو متری رودسر که با مادرش پروين السلطنه قريه ميان 
ادارۀ سياسی شهربانی تهران به شهربانی همدان   ٣شريک بود با اتومبيل نمره 

آورده شد و مأمورين شهربانی او را به منزل  ناصرعلی رئيس آمار و ثبت 
ا بودند احوال همدان که خانم  پروين السلطنه مادروناصرالملوک دخترش درآنج

آوردند و گفتند اگرخانم پروين السلطنه وکالت فروش بستاتراپی که حبس بوده 
ودرصورتيکه خودش و مادرش و برادرش قباله ميان پشته را ندهند او را 
خواهند کشت و جنازه اش می آورند  تحويل می دهند مادر و برادر وعائله با 

صاحب محضر اسناد رسمی               ً                              مأمورين  عموما   ناچار رفتند منزل آقای صدوقی 
همدان تا وکالت فروش  ملک را بمادر و دختر و برادرش بدهند و  ١شماره 

ً             ً                                              ضمنا  مآمورين کامال  مشروب خوردند در مهمانخانه روشن همدان و پس از      
ورودبخانه  ناصرعلی عکاس آوردند اين عکس را بنام  يادگار انداختند و از 

انی  تهران داشت همقطاران سابق طرف ناصرعلی  که سابقه خدمت در شهرب
قطعه ازعکاسی گرفتند و  ٥٠خود را اغفال و کس  گرفته و از اين عکس تعداد 

به مأمورين شهربانی هر يک يک قطعه دادند وشيشه عکس  که مقوای عکس 
فوری بود مأمورين بردند گويا پس از اينکه مقامات باال مطلع شدند که چنين 

ان محتشم  رئيس شهربانی همدان تلگراف رمز شد عکسی  برداشته شده به سلم
  . که عکس ها را از آنها بگيرند  و بفرستد 
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سلمان محتشم رئيس شهربانی همدان هم آمد منزل رئيس آمارعکسها را  
خواست واز طرف ناصر  علی رئيس آمارهمدان  فقط شش قطعه باو داده شد و 

  .نيزگفته شد همين بود که داديم
رای اطاالع  و آگاهی عموم  و برای ضبط  در تاريخ  چاپ  می اين تاريخچه ب 

شود تا معلوم شود که بدين وسايل اجبار و الزام اشخاص را به تعويض و تسليم  
ملک و دارائی  شان مجبور می نمودند  چنانکه مالحظه می کنيد ساتراپی دست 

جلو آنها  از پشت بسته درتحت اسارت مأمورين وعائله بيگناهش  اسيروار در 
  .با تهديد به قتل  و وضع  مذکور از او و  کسانش سند  اخذ  نموده اند

  
  رفتار  با شاکيان* 
  

در سالها پيش  روزی  نامۀ  سفارشی  بنام  رضا شاه  رسيده بود  که حتی در « 
روی پاکت آنهم با ذکر   هزاران  القاب  و عناوين  به تمام  مقدسات  قسم داده 

شاه   پس  از خواندن نامه  . مه از نظر شخص  شاه بگذرد بود که اين نا
عصبانی شد و فقط  پاکت آنرا برئيس  شهربانی وقت نشان داد  و مأمورين 

دستور الزم  برای يافتن او داده شد چون محل .  آگاهی بحضور شاه معرفی شد
ت رف... ارسال معلوم بود مأمور آگاهی با گرفتن خرج سفرو با اختيار به ده 

البته درآنجا  بهمه اهالی اطالع داد شخصی عريضه بحضور بندگان 
اعليحضرت همايون نوشته که بی اندازه مورد توجه واقع گرديد و مرا  
ً                                                             مخصوصا  به محل اعزام  داشته اند  که از نويسنده  تقدير کنم و وجهی هم        

بود می بعنوان انعام اعطاء  فرموده اند ، شيخی که نام خانوادگی اش غضنفری 
گويد آن نامه را من نوشتم و خط پاکت  را که  ديد اقرار کرد خط  اوست آقای  

بديهی است .                     ً                                        مأمور آگاهی نيز فورا   او را به تهران  آورده  بزندان می افکند
چون اصل نامه را به شاه بکسی نداده بود روی پاکت هم عباراتی ديده نمی شد 

. بگذراند ديگر پرونده برای او تهيه  نشدکه اسم  توهين  يا نشراکاذيب به آن 
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البته ورود او به . شيخ هم در زندان بود تا بعد او را  به بندرعباس تبعيد کردند
بندرعباس در دفاتر زندان آنجا منعکس بود ولی از خرج او و اينکه چه شده 

حوادث شهريور سال گذشته و بکنار رفتن از .  است اطالعی در دست نبود
رصتی برای مطالعۀ سرنوشت هزاران اشخاص که بدون جهت در شهربانی ف

نام شيخ  هم از نظرها گذشته درمقام  آزادی اوبر آمدند . توقيف بودند بدست داد
از او اثری نيافتند باالخره  دنبالۀ  کار او را گرفتند ديدند شيخ درهمان سالهای 

ا  مراجعه کردند که اول توقيف خود به بندرعباس اعزام گرديده به شهربانی آنج
. او را آزاد کنند شهربانی اثری از شيخ غضنفری در بندرعباس  نيافتند

فشاربمرکز بيشترشد جستجو  بعمل آمد باالخره در اوراق سالهای پيش آنجا چند 
اثر ازشيخ پيدا شد يکی اينکه گزارشی از پاسبانها   ديده شد که درآن برئيس 

شده بود که  شيخ را برای حمام ميبرديم   شهربانی وقت که ياوری  بود داده
چون قصد فرارداشت و بفرمان  ايست اطاعت نکرد او  را با هدف گلوله  
متوقف ساختيم  و مقارن  همان تاريخ هم تلگرافی  از افسری به مرکز مخابره 

چندی بعد هم . شده بود که امر مبارک اجرا شد اجازه حرکت مرحمت  فرمائيد
ً                                  ن آمد و قطعا  پرونده محرمانه را هم به مرکز آوردآن افسر به طهرا بدهی .              

                                   ً شيخ  بيچاره  را روی  دستور که اساسا  :  است حقيقت غير از اين مبايستی باشد 
شيخ ازاين عمل متعجب گرديده . روز حمام او نبوده به سمت بيابان می برند

ا از بين مأمورين او را اغفال کردند ازاو فاصله گرفته با شليک تير او ر
  ».بردند

  ».نقل از کتاب  رضا شاه  که از روزنامه  داد گرفته   است« 
   

نامۀ از يکی از شهرستانهای استان مازندران با امضای مستعارمی رسد که 
رؤسای امالک به چه کيفيت امالک مردم  را می گيرند و چگونه مردم  را به 

الصه بطور مشروح تمام خ. بيگاری می برند و چطور بهرۀ مالکانه می گيرند
فجايع و جناياتی که درآن خطه رخ می داده  شرح داده بود و بتصور اينکه مبادا 
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مورد تعقيب قرار گيرد به فرزند خود که در کالس ابتدائی مشغول تحصيل بود 
و سرپاکت با عناوين زياد بعنوان رضا نوشته وبه . ديکته می کند و او می نويسد
معلوم نيست بچه کيفيتی اين . تان  انداخته می شودصندوق  پست همان شهرس

نامه بدست رضا شاه می رسد و او برئيس شهربانی  دستور می دهد بايد 
  .صاحب اين نامه را پيدا  کنيد

مأمورين ازسياق خط معلوم می کنند که کودکی درحدود کالس پنجم و ششم  
ستان هم  خورده ابتدائی نوشته است و چون روی پاکت مهر پست خانه آن شهر

بود،  نام شهرستان هم معلوم می شود  مقداری مجهوالت برای مأمورين  کشف  
  .ميشود

بنابراين مأموری از اداره آگاهی بعنوان اينکه بازرس وزارت فرهنگ است به 
آن شهرستان اعزام  می شود و چون در آن شهرستان بيش از دو سه مدرسه 

ربه مدارس ابتدائی رفته و بعنوان اينکه ابتدائی وجود نداشته،  مأمور مزبو
امتحانی از شاگردان  بعمل آورده باشد در سر کالس حاضر شده مطلبی را 
ديکته مينمايد و سپس برای آنکه درجه تحصيل آنها را معلوم دارد ديکته ها  را 

خالصه دردوسه مدرسه ای که بود اينکار را تکرار می نمايد . باخود می برد
ته نويسنده نامه  برخورد می نمايد و روز بعد آن محصل بيچاره را باالخره بديک

جلب و پس از مقداری شکنجه و شالق طفل اقرار می کند که پدر گفته و من 
  .نوشته ام

  .مجلۀ  خواندنيها  ١٣٢٢ديماه    ٢٤مورخ  ٢١نقل از شماره  
  

  مقتول گمنام* 
   

( از چندی  پيش تحت  عنوان اين  مقاله قسميت از سلسله  مقاالتی  است که  « 
در روزنامۀ رعد امروز به قلم )  محکوميت رژيم با قضاوت تاريخ دورۀ پهلوی 

سمت نمايندگی مجلس  ١٤وکيل  پايه يکم دادگستری  و در دوره [آقای پور رضا
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مقتول گمنام کسی  است که  نويسند . چاپ ومنتشر می شود .] را نيز داشته است
  .»ن يادداشت ها اثر خود را بروح وی اهدا می کنددانشمند در مقدمه  اي

  
اين مقتول گمنام که می خواهم  راجع  باو صحبت نمايم در تمام اين مدت « 

کسی پيدا نشد که بر مرگش  گريان و متأثر شده و نسبت به قتل اين بی گناه از 
  .قاتلين او بازخواست و تظلمی نمايد

ن جوان مظلوم را بزن و دونفراوالد و باالتر ازهمه حاضر نشد که بخبرمرگ اي
سال بانتظار مراجعت او می باشد  اطالع   ٥مادر پيرش که هنوز   بعداز 

موقعيکه در ديوان کيفرکارمندان دولت مشغول  مطالعۀ  پرونده  متهمين 
شهربانی بودم اعترافات و گواهی يکنفر دکتر با شهامت شريفی جلب توجه مرا  

  .انندگان محترم جريان  آنرا بيان مينمايمنمود که اينک برای خو
طبيب  ١٣١٧دکتر برهان معاون فعلی ادارۀ بهداری شهرداری  که در سال   

و بر طرف شدن  ١٣٢٠زندان  شهربانی بود بعد از حوادث  شهريور ماه 
ً                                           کابوس وحشت و ترور شخصا  در نزد آقای دادستان   ديوان کيفر کارمندان                        

  :اعتراف  می نمايددولت حاضر شده  و چنين 
بعنوان يکنفر طبيب در بهداری  شهربانی استخدام  شده و  ١٣١٧دراوايل سال 

وظايفم  مداوا .  حوزۀ مأموريتم بعد از  شهر ها در مريضخان زندان قصر بود
       ً                                و معموال  هم هر روز قبل از غروب آفتاب با  -و معالجۀ مرضای زندانی بود

  .اجعت می  نمودماتومبيل سرويس  زندان  به شهر مر
که شايد اسفند ماه آن سال بود شبی ديرتر از معمول به  ١٣١٧در اواخرسال  

منزل مراجعت نمودم  معلوم شد که درغيبت من دوسه مرتبه از طرف رئيس 
بامر رئيس زندان برای انجام امر فوری بايد . زندان به منزلم مراجعه نموده 

  .    ً                          فورا   بزندان قصر مراجعت  نمايم
                                      ً                        ز مشغول  صحبت و مذاکره  بودم که  مجددا   خبردادند که شوفر رئيس هنو

                                                                   ً    زندان پيغام دارد و می گويد  که رئيس زندان قصر منتظراست و  بايد فورا  با 
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  .اتومبيل ايشان  بزندان بروم
اين رويه به موجب  حيرت و تعجب می شد  زيرا صرف نظر ازاينکه  

بها بزندان بروم و بعالوه طرز کار را هيچوقت سابقه و معمول نبود  که من ش
ً                                    طوری مرتب نموده که اگر تصادفا  حادثه غير مترقبه  هم در شب پيش آمد                               

                                      ً                       معاون پزشک حضور داشت و می توانست موقتا  وظايف طبيب  را انجام  . نمايد
پس حضور من در شب آنهم در نيمۀ دوم  شب خيلی غريب  و حق  داشتم  .  دهد

  .گردم  که متفکر و بيمناک
   

                        ً                                               باالخره  چون امر بود فورا  با اتومبيل رئيس زندان بزندان قصر حرکت نموده و 
پس  از ورود  زندان  بعوض اينکه بطرف دفترکار خودم  بروم مرا  به دفتر 
افسر کشيک هدايت نموده  وچقدر حيرت زده و متعجب شدم  وقتيکه رئيس 

ن ابالغ  نمود که چون صبح زود                                       ً   زندان  را مشاهده ننموده افسرکشيک شفاها  بم
يکنفر زندانی عصبانی را بياد به شهرمنتقل نمايند وجود يکنفر طبيب الزم است 

بنابراين حسب االمررئيس زندان بايد شب  را در . که در معيت او اعزام  گردد
زندان گذارانده تا بتواند صبح زود اين  مأموريت را انجام داده وموجبات تأخير 

ً                            د،  برای اينکه رياست زندان شفاها  دستورداده اند  که عالوه  بر فراهم  نشو                                 
بيانات .                                        ً                 اهميت مأموريت تسريع و فوريت آن نيز کامال  بايد رعايت گردد 

  .افسرکشيک  فوق العاده سخيف و نحوۀ  مأموريت نيز خيلی ابلهانه بود
انجام برای اينکه ممکن بود صبح زود اين مأموريت بوسيله يکی ازاطباء روز 

شود ولی چون امربود و بعالوه  در صورت استنکاف از انجام ناچار بودم که به 
  .شهر مراجعت نمايم و در آنموقع شب وسيله  مراجعت  نبود

لذا ناچار به اين مأموريت تن در داده و شب را در اطاق افسر کشيک گذراندم   
که زندانی حاضر بعد از  نصف شب بود که مرا بيدار و اظهارداشتند   ٥ساعت 

  .و بايد با او حرکت  نمايم
در باغ بزرگ زندان قصر يکدستگاه  اتومبيل سرويس  زندان حاضر بود و  
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منتظر  بود که زندانی را از حياط زندان آورده و در معيت يکديگرحرکت نمائيم 
، چند دقيقه گذشت سپس جوانی دهاتی به سن بيست الی بيست دو سال که 

و کودکی از وجناتش ظاهربود در معيت دو نفرپاسبان او را هنوزآثار صباوت 
آورده وچون هوا هنوز تاريک  بود من در وهلۀ اول نتوانستم  صورت وقيافۀ 
اين جوان دهاتی را تشخيص دهم ،  ولی از حرکات و بياناتی که می نمود و 

ود نسبت بمن که برای اولين دفعه مالقاتم می نمود اظهار محبت وعالقه  می نم
معلوم می شد که  به اين جوان دهاتی مژده خوبی داده  شده است معلوم شد که 
باو مژده آزادی و استخالص داده شد و باو  گفته اند  که السالعه برای مالقات 

  .زن و اوالد  خود او را اغزام  می دارند
و  وقتيکه  اين سطور را خوانده  و دارای  زن و فرزند باشيد  -خواننده گرامی  

ً                                                            تصادفا  حوادثی شما را  از عائله و فرزندان خود دور نموده باشد تشخيص        
خواهيد داد که آن ساعات و دقايقی که زندکی به مالقات  شده و  دوره  فراق 
سپری می گردد چه انقالب روحی که توأم  با مسرت و خوشی است در شما 

ين جوان دهاتی ايجاد می گردد، همين وضعيت را بلکه چندين درجه باال ترا
  .درخود احساس می نمود

باالخره بهرنحو وترتيبی بود من و جوان دهاتی درمعيت دو نفرپاسبان 
سواراتومبيل شده و در روشنائی شفق صبح که تازه هويدا شده بود  درب زندان 

  .قصر را ترک  گفته وارد جاده معروف به جاده قصر شديم
مودم اتومبيل ازجاده قصر وارد تعجب وحيرت من زياد شد وقتيکه مشاهده ن

جادۀ شميرانات شده و  مطابق معهود بعوض اينکه بطرف دست چپ خود پيچيده 
و بطرف شهرسرازيرگردد بالعکس بطرف   دست راست پيچيده  وبسوی قلهک 

  .وشميرانات  سر باال حرکت نمود 
جوان دهاتی که تا اين دقيقه با افکاری خوش مشغول صحبت های شيرين بود 
مانند اينکه به او بوسيلۀ  قواء  ماوراء طبيعت الهام  شده  باشد مضطرب و 
نگران شده و حاالت روحی او که  خبر از يک  طوفان درونی می داد با يک 
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  .التهاب مخصوصی  پاره ای جز سکوت و خاموشی نداشت
بعد از دقايقی اتومبيل ما از جاده  قلهک منحرف شده و بطرف جادۀ سلطنت آباد 

رازير شد و نزديک  عمارت سلطنت آباد در کنار جوی آبی در مقابل يک س
افسر ارشد نظامی که دورا رور او گروهی  نظامی مسلح به حالت انتظار 

  .ايستاده  بودند توقف نمود
مسافرين اتومبيل يکايک پياده  شده و يکی از پاسبان ها که سمت او ارشد 

ست  افسر ارشد  نظامی  داده و با  ازديگران  بود پاکتی الک و مهر شده بد
دست  خود نيز جوان دهاتی  را ارائه داد وسپس با حالت  خبردار و ادب  قدمی 

  .دورتر از افسر ارشد ايستاد
افسر نظامی پاکت را باز نموده  و محتويات آنرا خوانده  و سپس  با يک  لحن  

اشت  که بموجب اين آرام و ماليمی  رو را  بطرف جوان دهاتی  نموده  اظهار د
امريه بايد اعدام  شود و هرگونه وصيت و تقاضائی دارد بنمايد که در حدود 

  .امکان انجام  شود برای اينکه تا پنج  دقيقه ديگر بايد امريه اجرا شود
بيان اين مطلب از طرف افسر ارشد نظامی مانند  يک جرقۀ  الکتريکی 

از اين  که چند  کلمه با حالت يأس و سرتاپای جوان دهاتی  را تکان  داده و پس 
نوميدی تمجمج نمود اظهار داشت که ممکن است در  شخصيت او اشتباه شده  

  .باشد
منهم که درکنارجوی آب با حالت حيرت و تعجب ايستاده و از مقدرات خود  

ناالن وشاکی بودم که چرا يک چنين مأموريتی و نظاره و مشاهده  اين جنايات 
ده با خود فکر می نمودم واز خود  می پرسيدم که مبادا بمن مراجعه  ش

برای اينکه وضعيت ظاهری او  . درشخصيت اين جوان دهاتی اشتباه شده باشد 
حکايت می نمود که نه در جزو رجال بارز و برجسته بوده ونه جزو زمامداران 
وقت بود که ازکنه  سياست شاه مطلع و آگاه باشد واز بين بردن اوسياست 

صوصی داشته باشد و نه اينکه از کسانی است که وجود اوبرای  شاه سابق مخ
چند دقيقه دراين افکارمتشتت بودم و از طرفی  –خطرناک تشخيص شده باشد 
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  .الحاح و اصرار جوان دهاتی هم منتج نتيجه  نشد
پس از اينکه جوان دهاتی مأيوس شد تقاضا نمود دو رکعت نماز صبح بخواند و 

دو رکعت  فريضه صبح دست در جيب خود نموده و مبلغ پنج لایر  پس از انجام
دارائی خو را  بيرون آورده و بيکی از پاسبانها داده وصيت نمود که اين مبلغ  

  .را خرما  خريده و برای آمرزش روح اوبين فقرا  تقسيم  نمايند
مشاهده اين اوضاع رقت بار وقوای جسمانی  مرا تحليل برده و ديگر قادر  

بايستادن  بروی پاهای خود نبوده و گوئی که اين جريانات برای خود من و 
دراين موقع هوا کم کم روشن  و صبح  صادق برخالف . سرنوشت من می باشد 

يکمرتبه صدای   .  اعمال بشری که تمامش کاذب و دوروئی است طلوع  نمود
بيخود  نمود شليک سربازان که بر روی جوان دهاتی خالی نمودند مرا از خود 

                       ً                                              و وقتی چشم گشودم  مجددا  خود را در اطاق  افسر کشيک زندان ديدم  که عده 
ای دور و بر من جمع شده و رقت قلب و احساسات رقيق مرا توبيخ و مالمت 

  .می نمودند 
بعد از يکی دو ساعت افسرکشيک تقاضانمود که گواهی مرگ طبيعی جوان 

متناع  نموده و  همين مسئله  موجب  شد دهاتی را امضاء نمايم  من ازامضاء ا
  .که مدت کوتاهی بعد برای هميشه خدمت شهربانی را ترک گويم

اين بود مجملی از بيانات دکتر با شهامت جوان ما در نزد آقای دادستان ديوان  
کارمندان دولت  که فقط حس کنجکاوی مرا وادار نموده  بود که   اوراق . کيفر

  .مايمتحقيقاتی را قرائت  ن
حس کاوش وتحقيقات در اطراف هويت اين جوان دهاتی مرا رنجه می داشت 

                                                       ً                   باالخره  پس از تحقيقات  معلوم شد که اين جوان دهاتی  بدوا  متجاوز از ده ماه  
محبوس و زندانی بود از اهالی مازندران بوده و  در جزو هزاران مازندرانی 

  .ن جان می سپردند می باشدکه هر ساله از مازندران آورده و در کنج زندا
اواخرتابستان سال گذشته برای چند روز بمنظور تکميل تحقيقات خود به  

مازندران سفری نموده ومعلوم شد که اين جوان دهاتی ازاهالی و مردم اطراف 
بابل بوده  که دارای مادر و زن ودونفراوالد می باشد، بعضی ها نام او را جواد 
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  .ندو برخی هم علی  می ناميد
در دوره شاه سابق از ظلم و جور کار پردازها و مأمورين امالک به تنگ آمده و 

در پی فرصت بود که عريضۀ  خود . قصد تظلم وشکايت  به شاه سابق را داشت
       ً                                                                  را شخصا  به شاه سابق تقديم دارد و چون  می دانست که به اواجازه نخواهند داد 

ً                               که شخصا   به شاه سابق نزديک شده تا بتوا ند عريضۀ تظلم و شکايت خود را        
تقديم  دارد،  لذا زمانيکه ، شاه سابق به مازندران مسافرت نمود روزی 
مأمورين  نگهبانی را اغفال نموده و از راه آب وارد کاخ سلطنتی شده و برای 
اينکه مأمورين متعرض او نشوند  باالی يکی از درخت های کاخ  پنهان می 

ز کنار درخت ميگذرد جوان  دهاتی ساده لوح خود را موقعيکه شاه سابق ا.  شود
از درخت بزمين  پرتاب نمود و به منظور افتادن به قدمهای شاه سابق طرف  او 

  .می رود
نابغۀ عظيم الشأنن ازاين وضعيت متوحش شد و بتصوراينکه جوان دهاتی   

و  –قصد  سوئی را نسبت به او  دارد صالح و مقتضی دانست  که فرار نمايد 
ً                            لذا شاه سابق  در حاليکه  فرار می نمود  ضمنا  فرياد و امر  می دهد که اين                                             

  .شخص را توقيف  و او را کاوش  نمايند
بعد از چند دقيقه بعرض شاه سابق می رسد که جوان دهاتی فاقد هرگونه اسلحه 
بوده وجز پاکت  شکايت و تظلم ازمأمورين و کار پردازان چيز ديگری با خود 

  .است نداشته
شاه سابق متقاعد نشده وبگمان اينکه برعليه او توطئه ترتيب داده شده  است 

  .              ً                                               جوان  را شخصا  احضار و د حضور خودش تحقيقات وکاوش تکرار می شود
چون  صدق عرايض  متملقين و چاپلوسان  بر او  ثابت و مسلم  شده وبی گناهی 

کرارو نظايراين  حوادث جوان محرز می گردد فقط و فقط  برای جلوگيری از ت
و فقط برای عمل اين جوان دهاتی موجب نگرانی خاطر ملوکانه شده بود دستور 

  .بزندانی وتوقيف نمودن جوان  می دهد
عاقبت او را هم اجماال بنظرخوانندگان رسانيدم که صبح  يکی از روزهای  

سلطنت درسلطنت آباداعدام و مدفن اوهم  يکی از گودالهای اطراف ١٣١٧اسفند 
  .آباد  گريدد
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  چگونه  مردم  را بيگاری  می گرفتند؟* 
  

چنين نوشته    ٧٣دکتر بريمانی  در بارۀ به بيگاری گرفتن کارگران در صفحه  
  :است 

درشهرو بيرون شهرساری عده ای از روستائيان با لباس های پاره مشغول « 
مانها افزوده  می هر روز برشماره اين ساخت. ساختن خانه های  روستائی  بودند

گشت اين ساختمانها هم تنها با دست اين روستائيان که فقط  بايستی  در مزارع  
کار کنند ساخته می شد،  آنها را مجبور می کردند  که دست از کشت و کار 
بردارند و برای خاطر شاه  گل و زنبه  بکشند، اگر کسی ازميان آنها امتناع  می 

مجازات می شد، آنها را با شالق وچوب بکار ورزيد به فجيع  ترين وضعی 
رئيس از آن . اتومبيلی جلوی  يکی از اين ساختمانها ايستاد.  وادارمی کردند

در اينحا عمارت بزرگی ساخته می شد، عدۀ  بسياری از روستائيها . پائين آمد
. اينها درهنگام حمل گل و آجر خيلی بزحمت می افتادند. دراينجا کارمی کردند

ين هنگام  رئيس چشمش به دونفراز روستائيان افتاد که زنبه  می کشيدند،  در ا
رئيس . ولی بقدری آهسته راه می رفتند که گوئی دو مرده باری را می برند

اين دونفر روستائی همين  که او را  ديدند .  عصبانی شد و آنها را صدا کرد
  .کمی بخود فشار داده زنبه را بطرف رئيس آوردند

! اين چه وضع  کار کردن است!  پدرسوخته ها :  رو به آنها  کرد گفترئيس  
جناب :  مگرجان نداريد؟ يکی ازآن  دونفر که پير مرد بيجانی بود پاسخ داد 

  .رئيس من مريضم
مريضی هستی يا  - بدرک وباسفل که مريضی: افشارطوس با خشم زيادی گفت

کسيکه  اينجا  کار نکند  پدرش  نيستی بايد اينجا کاربکنی ، برای من فرق ندارد 
  .را می سوزانم

  
جناب رئيس االن سه : پير مرد نگاه معصوم خود را برئيس  دوخته  گفت  

آدميکه عملگی ... روزاست که چيزی  نخورده ام بايد بمن غذا بدهيد تا کارکنم



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٣١                                                                ١٩        دق ، 

  

  

می کند و بايد زنبه های سنگين را اينطرف و آنطرف  ببرد بايد غذا بخورد 
قربان االن سه روزاست که نه  . يد سيرشود ، واال کاری نمی تواند بکندشکمش با

  .بما پول می دهند نه غذا
ياالـله ...  دروغ گو...  رئيس بيشترخشمکين شده گفت خفه شو مرد که احمق 

روستائی  دوباره برئيس نگاه کرده  ايستاد ، زيرا ديگردرخود !  برو کار کن 
  .قدرت حرکت نمی ديد

مالک چنان عصبانی شد که جلوآمده چنان لگد محکمی بشکم  پيرمرد رئيس ا 
  ...نواخت که او را پشت بزمين  افکند

بايد از اين  پدرسوخته ها  : دراين موقع مباشر ساختمان رسيد ، رئيس باو گفت 
که خود را بمردگی و بيچارگی می زنند کار کشيد ، اگر يکدفعه  ديگر درکارت 

اين پدرسوخته  که خود را بمردگی . ازاتت خواهم کردسستی ببينم  فوری مج
از اين دو نفز . زده،  بردارببر با آن رفيقش آنقدرشالق  بزن تا حالشان بجا بيايد

ً                      اين دهاتيها جنسا  آدمهای تنبل و بيکاره . بيش از ديگران کار بکش تا آدم شوند                 
  ..اند، جز  خوردن و خوابيدن کاری از دستشان بر نمی آيد

  .قربان اطاعت  می شود:  شر گفتمبا 
  در اينجا  چند نفر  کارمی کنند؟ -
  .قربان در حدود دويست نفر -
  روزی چند ساعت از اينها کار می کشی؟ -
  قربان روزی دوازده  ساعت -
ساعت اين ١٢مگر با روزی ! افشارطوس با کمال تعجب پرسيد دوازده ساعت  

اختمان تا بحال  نيمه  کاره  مانده ساختمان درست می شود؟  پس اين است که س
  است چند روزاست  که دست بکار شدی ؟

  .قربان ده روز است -
اين ساختمان ميبايستی بيست روزه  تمام  شود،  کار روزی چهارده  ساعت    -

از اين پدرسوخته ها کاربکش ، اين ساختمان بايد در ! ساعت بکن ١٦تا 
  .روز تمام  شود٢٠ظرف

رئيس بطرف اتومبيل برکشته سوار شد و بسوی  کيال کال  در اين هنگام  
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  .حرکت کرد
  
  فجايع ديگر*
  

ِ                      به بادرفت سر  شمع  و همچنان می گفت              
  که فکر  مردم هستی  به باد داده کنيد

دربارۀ فجايع و جناياتی که درزمان رضا شاه صورت گرفته و تصرف امالک 
ردم مازندران نمونه هائی از آن واموال مردم  داستانهای زياد شنيده ام که همه م

  .را بچشم ديده و يا بتواترشنيده اند
فروردين  ١٣تا ]اسفند[٢٩نويسنده درسه دوره که نماينده مجلس بود همه ساله از

کيلومتری شاهی در قريه متونه کال  که خرده  ٥رابه مازندران مسافرت ودر
مهمان پروفسورهادی متعلق بورثۀ علی آبادی  بود ميرفتم و مالک وقسمتی ازآن

ً                     علی آبادی وکيل پايۀ يکم دادگستری بودم وغالبا  دراطراف دورۀ  تصاحب                                              
البته از وقايعی که شهرت داشت اگر جمع  .  امالک صحبت به ميان می آمد

در يکی از زمستانها که رضا شاه به . آوری  شود کتابها تدوين خواهد گرديد
يک روز در بابل توقف نموده  سپس  مازندران مسافرت کرده بود قرار بود که 

  .به مسافرت ادامه دهد
  
بسياری از مردم  که امالک آنها  بوسيلۀ  ادارۀ  امالک تصرف شده بود ديگر  

ممرمعاشی نداشتند ناچاربه تکدی درشهر و يالن و سرگردان می گشتند بطوری 
  .دندکه درهر نقطه از شهر تعدادی زياد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بو

شهر دار وحاکم شهراز نظر اينکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با 
اينهمه سائل نشود دستور دادند که تمام آنها را جمع آوری ودرحمام های عمومی 

شهرداری  بکمک  شهربانی .  نگاهداری نمايند تا رضا شاه از شهرخارج  شود
وس نمودند و درحمام ها تمام متکديان را جمع آوری در حمام های عمومی محب

  .از بيرون قفل  نمودند
   ً                                                            قبال  طبق برنامه تنظيمی قراربود که رضا شاه بيش از يک روز و يک شب     
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ً                                              اتفاقا  بارندگی شديد شد و شاه تصميم  گرفت تا بارندگی .  در شهرتوقف نکند       
  .ادامه دارد درآنجا بماند شاه سه روزوسه شب  درقصرسلطنتی توقف نمود

رفتن  شاه درهر حمامی را که باز کردند تعدادی بواسطه نرسيدن غذا پس از  
                                                   ً                    ونبودن هوا ازگرسنگی مرده يا خفه شده بودند که مجموعا  تلفات به شصت هفتاد 

  .نفر رسيده بود
  

رضا خان از دوران کودکی وسربازی بقدری تهيدستی و رنج وسختی را کشيده 
وهمين که بمقاماتی رسيد شروع به بود که قده روانی و بيماری پيدا کرده بود 

جمع آوری ثروت کرد بطوری مبتال به اين بيماری شده بود که بحد جنون کشيده 
شده بود وهيچگونه عالجی نداشت وهرچه برمکنت خود می افزود، حريص تر 

می گرديد و اگر چند سال  ديگرسلطنتش دوام  پيدا می کرد ديگر برای هيچکس  
لی باقی نم ّ           ملکی و تمو  بعضی از دوستان او که متوجه اين غريزه  او . ی گذاشت         

                                                    ً                    شده بودند  از باب خير خواهی باو تذکر می داند و ظاهرا  برای خوش آيند آنها 
قبول می کرد ولی درباطن نه تنها کمترين اثری  نداشت بلکه او را حريص تر 
 می کرد  که به جمع آوری ثروت تالش بيشترنمايد حکايت ذيل که از کتاب

در تهران به چاپ  ١٣٢٥رضا شاه  گردآوردۀ نعمت اللله مهر خواه به سال 
  .رسيد بهترين  معرف روحيه و عمل رضا خان سردار سپه است

  
  توضيحات و مآخذ 

  – ١٣۶٢ –نشر ناشر  –جلد ششم »  تاريخ بيست ساله ايران« حسين مکی   - ١ 
  ۶۶ – ١٠٢صص    
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 همدفصل 
  

  شاه سابقسرلشکر انصاری  و   
   

يکروز در زمان رياست وزرائی  شاه سابق  که سرلشکرانصاری حاکم « 
ً                          تهران بوده است غفلتا  وارد خانۀ شاه سابق می شود در آنجا يکنفرافسراز .                     

بستگان شاه که  فرمانفرمای مازندران شده بود و يکنفر از درحال کهنه و 
ضرآن دوره بوده است وزيران قديم  بوده و يکنفرسيدی که محرر يکی از محا

رئيس الوزراء را احاطه و اوراق واسنادی را به ايشان ارائه می دادند، ورود 
سرلشکرانصاری  سبب می شود که کاغذها جمع و قضيه را از ايشان 

ّ                                                 ام ا سيد محرر که از اصل موضوع  بيخبرو سرلشکرانصاری . مستورمی نمايند  
برای ابراز حسن اسرار را نزد را يکی از محارم  رئيس الوزراء  می دانسته 

اما  سيد محرر که از اصل  موضوع  بی خبر و . ايشان مستور می نمايند
سرلشکرانصاری را يکی از محارم رئيس الوزراء می دانسته برای ابراز حسن 

فدوی خدمت بزرگی را انجام می :(خدمت اسرار را نزد ايشان فاش می سازد
الملک  برای حضرت ... ی را که آقای دهم و سه دانگ از يک ملک بسيارمهم

اشرف پيدا  کرده می خواهم قباله  آن را تنظيم  کنم و شرح مبسوطی راجع به 
  .)اهميت  ملک و اشکاالت موجوده  معاملۀ آن بيان  می نمايد

سرلشکر انصاری که داری يک سلسله افکار بلندی بوده که می خواسته  است 
ارآن مردانجام دهد مبهوت شده و بخود در سايه اين نهضت و در پرتواقتد

نگارنده اظهارداشت که آن شب را تا صبح  نخوابيدم و چون رئيس الوزرا  همه 
.   روزه  ساعت پنج صبح  قبل ازهرکاری به وزارت جنگ حاضرمی شود

  رئيس الوزراء با حالت تعجب می پرسد چه اتفاق افتاده که به اين زودی اينجا 
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آمده يا ايشان جواب می دهد بزرگترين اتفاقی افتاده که باين زودی اينجا آمده 
  .ای؟ ايشان جواب می دهد بزرگترين اتفاقی که تا ديروزانتظارآنرا نداشتم 

رئيس الوزراء با نهايت نگرانی می پرسد قضيه چيست؟ سرلشکر انصاری  
و رؤسای ايالت و  مگر تو چند شب قبل  وزراء و رجال: جواب می دهد

شاهزادگان سابق رافحش نمی دادی و مالمت نمی کردی که اينان به محض 
رسيدن به يک حکومت يا رياستی اول شروع به چپاول و يغمای مردم نموده  و 
سپس ومقداری امالک  خريدار و بعد با ارتکاب بانواع عالقه وملک مجاورين 

و تصميم نگرفتيم که با بدست گرفتن مگر  ماها دورهم  ننشستيم . خود ميپردازند
مقامات مؤثرمملکتی ريشۀ بيدادگری آنها را قطع وکشور رابطرف سعادت سوق 

مگرنه اينکه تومی خواهی از اين مقام که داری باالتر  بروی و درحقيقت . دهيم
صاحب اين مملکت  بشوی ؟ می پرسد مگر چه شده  است؟ جواب می دهد 

قناعت می کردی من با عدم بضاعت خويش  اگرتو بهمين  سه دانگ ملک
حاضر بودم  خانۀ خود را  فروخته  آن سه دانگ ديگرراهم خريداری و تقديم 

  ...توکنم که رئيس مملکت يک محلی  برای استراحت خويش  داشته باشد
ولی ميدانم و يقين دارم همين که اين سه دانگ را برای تو خريدند فردا ... ولی 

نگ ديگربرآمده بعد آن قريۀ باال دست و سپس آن دهکده درصدد خريد سه دا
زير دست و چندی بعد آن قصبه مجاورو باالخره هر روزمی خواهی به بسط و 

نه شما بالی جان  مردم می شوی بلکه (توسعۀ امالک اختصاصی خود پرداخته 
چون چنين است امروزآمده ام با تو ) مملکت داری نيزازدست خواهد رفت

سردارسپه لحظه ای درفکر فرو رفته وآنگاه سر را بلند نموده . نمخداحافظی ک
ودست انداخت صورت سرلشکر انصاری را بوسيد وبوی می گويد اين مرد که 
االن قباله را می آورد که بمن بدهد توخودت مأمور هستی آن اوراق را گرفته و 

ديگرحق نداری پاره و يا آن مرد که را از تهران بيرون کنی و باو امرنمائی که 
  »..ازمازندران به طهران مراجعت کنی و تو مرا از خواب غفلت بيدار کردی 

که برای ساختمان يکی از قصورسلطنتی و يا هتلهای شمال :  نيز آورده اند
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رئيس اداره امالک از فخارها تعهد گرفته بود که تا فالن روز فالن تعداد آجر 
رپی مانع  شده بود که خشت ها خشک شده       ً                 اتفاقا  بارندگی های پی د. تحويل دهند

بتوان بکوره ها منتقل نمود فقط کوره پزها تواسنته بودند مقداری آجر  را تحويل 
رئيس امالک کورپزها احضار نموده و ازآن مؤاخذه نمود که چرا به . دهند

درجواب گفتند که بارندگی های . تعهدات خود عمل  نکرده وآجرتحويل نداده ايد
رئيس امالک درخشم . مانع شد که بتوان تعداد تعهد  شده تحول گرددپی درپی 

شد و دستور داد که مجازات بد قولی شما اينست که يک شب شما را در يکی 
ازکوره هائی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمايند و همگی نموده درکوره 

  .را آجرچين  نمودند
  .وخته بودندصبح که رفتند درکوره  را باز کردند همگی س 
  .با اين کيفيت قصورسلطنتی و يا هتل های مجلل شمال ساخته شده است 

نوشتۀ حاج ميرزا ابوالحسن خلعت بری قاضی » قيام عظيم اسالمی « درکتاب
بازنشسته دادگستری  وزندانی وبه قصرقجرتهران اعزام و سپس امالک همۀ 

وم سپهساالر اعظم  رجال و کشاورزان و امالک مرح... مردم  شمال ازعلماء 
بطورکلی غصب وتصرف شد وعده يا از بزرگان مسلمان مشروطيت  تنکابن 

مرحوم  حاج ميرزا ) حاج مجتهد ( از علماء مانند شيخ نورالدين و آيت هللا 
يحيی مجتهد  تنکابنی رئيس حوزه علميه محال ثالث تنکابن و مانند عباس آقای 

غم  الممالک و فرج هللا ساعد الممالک منتظم الملک وزير و مرحوم عبدهللا ضي
وغالمحسين نصرت نظام وعنايت هللا ناصرتاش وعباس خان نگوئی بها در 
نظام خلعت بری وعده ای از بازرگانان مالک و کشاورز منطقۀ  تنکابن و 

مرحوم شيخ . کجورو رودسر و علماء  آن منطقه همه دستگير و تبعيد گرديدند
زرگ مرد دين و  سياست رفيق مرحوم مدرس و نورالدين مجتهد تنکابنی ب

مرحوم حکيم و فيلسوف و استاد بی نظيرعصر خود يعنی ميرزا دمحم 
مرحوم ميرزا طاهر تنکابنی   -طاهرتنکابنی وغيره هم به کاشان تبعيد شدند 

استاد علوم حکمت و فلسفه واستاد فروغی ذکاء الملک واکثردانشمندان آن زمان 
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شمسی با کاروان اسيران خاندان علماء ١٣١٢هم درسال  بوده است مؤلف کتاب
  »...اعالم تنکابن توقيف ودستگيروبه تهران وسپس به کاشان تبعيد شديم

  
  ميرزا طاهرتنکابنی 

       
ميرزا طاهر تنکابنی فيلسوف معروف قرن اخيرکه يک دوره هم دراوايل  

ضات عالی مقام مشروطيت بنمايندگی مجلس   انتخاب شده بود ومدتی هم از ق
ديوان خالی کشور بوده بجرم داشتن مختصرعالقۀ  ملکی درمازندران وحاضر 
نشدن به واگذار نمودن آن به رضا شاه مدتها گرفتارودربدردرنقاط مختلف بوده 

  .است
استاد محيط طباطبائی محقق معروف در بارۀ ميرزا طاهر تنکابنی مقاله يا  در  

نوشته که چگونگی زندگی اين ١٣٢٠انماه آب ١٩روز نامه اطالعات  مورخ 
يگانه فيلسوف عصر را برای مختصرعالقه  ملکی موروثی درتنکابن داشته 

اينک عين مقاله  . برباد داده و تا چه حد باو ظلم فاحش وستم روا داشته اند
  :مذکور

  
  

  فراموش  شدگان 
  

کنار مملکت در ميان اينهمه فريادهائی که برای دادخواهی و دادجوئی ازگوشه و
بگوش دولت وملت  می رسد آيا کسی تا امروز بياد ميرزا طاهرتنکابنی 
فيلسوف نامی وطن بوده وازاين مرد بزرگ  ستمديده دردستگاه عدل و قانون  

  !نامی درميان آمده است؟
من وقتی در اليحۀ  تصويب شده اعتبارات که بمنزلۀ آخرين  نفس مجلس 

مرحوم علی اکبرداور و ورثه کيخسرو  شاهرخ   دوازدهم بشمارمی آمد نام ورثه
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را ديدم که بنام هريک مبلغی ازخزانه کشور حقوق منظور شده و آن را همچون  
پاداشی درازای  خدمات ايشان بقلم  آورده اند ناگهان بياد دهها  بلکه   صدها 

و  خانواده ها افتادم که در راه خدمت به مملکت و ملت  بذل  جان و مال نمودند 
  .امروز کسی نامی هم از ايشان  نمی برد

اکنون در صدد آن نيستم  داستان  فداکاری  جوانمردانی که در راه  مشروطيت  
و برقراری حريت و مطالبه حق وعدالت جان سپرده اند دراينجا ذکر کنم  و 
ازيکسو خشم معدودی و ازسوی ديگراندوه و حزن گروهی را برانگيزم واز 

ان کسانی  را نام برم  که سزاوار ياد آوری ومساعدت  دولت و بازماندگان ايش
  .ملت می باشند

دراينجا می خواهم ازاستادی می خواهم  از استادی نامور و دانشمندی مشهور  
ياد اوری کنم که تاچند  سال پيش  فضالی عصر و داو طلبان  نام  و کمال 

فل خاموشی بر لب و بشاگردی او افتخار می کردند درمحضراوهنرمندان را ق
گوش هوش  برای استفاده  باز بود و اکنون در گوشۀ فراموشی  بيچاره  بيمار و 

  .زمين گيراز خاطره ها محو شده است
   

آری  اين استاد بزرگ ميرزا  ظاهر تنکابنی است که عمری را در خدمت 
حکمت وادب وحق و  قانون گذارنده  و همواره با شجاعت و رشادت از علم  

  .دالت و حکمت وانسانيت مردانه دفاع کرده استوع
اين شخص بزرگ بگناه  تنکابنی بودن از مال و دارائی و مقام و شغل محروم  

گشت و چون از اظهار  حق خود داری نداشت زندان افتاد و از شهری به 
شهری اسيروارمنتقل گشت و در روزگار پيری رنج غربت و آورگی مزاج 

ست و چنان دستخوش درد پا و ناخوشی ها گشت که پس توانای او را درهم شک
از رخصت بازگشت به تهران چند سال است ديگر روی تندرستی وآسايش حال 
را نديده است، مصائب مادی و شدائد عادی شايد روح فيلسوف ما را باندازه 
تحمل ناماليمات روحی خسته و افسرده نکرده باشد زيرا ميرزا طاهر از 
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                                       ً                عالی تميزو دارائی آب و زمين تنکابن جبرا  دست برداشت ولی مستشاری ديوان 
اين اتفاقات باندازه کوتاه کردن دست او از تدريس و افاده علمی درحال او 
مأثرنيفتاد چه  پس ازآن تاريخ بازهم ميرزا طاهررا درمدرسه عالی سپهساالر با 

کاسه های  زبان گويا و قلب توانا سرگرم  گفتگو و افاده می ديدم تا آنکه
گرمتراز آش  که روزی بنام  شاگردی ميرزا طاهرکسب و کار و افتخار می 
کردند اين مرد بزرگ را از کارتدريس معقول برکنارساختند و به اين اندازه 
آزردن  خاطرمبارک ايشان راضی  نشده  بلکه از رفت و آمد ميرزا  طاهر به 

درفتاری ها روحی را که مدرسه سپهساالر ممانعت  کردند ودر نتيجه اين ب
بامصائب زندگانی همواره در نبرد بود و خستگی  را احساس نمی کرد چنان 
پژمرده وافسرده  کردند  که در مقابل بيماريهای  مختصرديگرمقاومت  نتوانست 
نمايد و اينک چند سال است درخانه همنشين رنج و الم وهمدم اندوه وغم است 

ف تنکابنی که ارادتمند انش از بيم ستم پيشگان نمی دانم اوضاع زندگانی فيلسو
حتی جرأت اينکه  نام او را بطورکامل  ببرند نداشتند و از ايشان بصورت 
ميرزا دمحم طاهر طبرستانی ذکر می نمودند چه سان  می گذرد ولی ميدانم سال 
گذشته راضی شد عزيز ترين اشياء جهان يعنی کتابهای گرانبهای خود را ببهای 

ی در مورد  بيع قرار دهند و از قرائن  می توان فهميد  که زندگی  ايشان مناسب
  !از چه  قرار بايد  باشد

پيری و ناتوانی، تهيدستی و بيدستانی بيماری و بی درآمدی معلوم است با انسان 
  !چه می کند ونتيجه آنها چيست

که  دوسال است که ارادتمندان جناب را زيارت  نکرده و هميشه از دوستانی
بحضورشان شرفياب می شوند  احوال  پرسی ميکنم و اکنون نمی توانم  پيش 
بينی کنم  تا چه اندازه اين اظهارات روح  بلند و دل  حساس ان مرد بزرگ  را 

  .ازرده  خواهد ساخت
بهرحال من کاری به تاثير نيک و بد سخن خود درايشان ندارم و وظيفه ای که  

ده دارم انجام می دهم واميدوارم اوليای امور و درمقابل وجدان  و علم برعه
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سران ملک و ملت نظرهيئت دولت را به قضايای  مربوط به ميرزا طاهر پيش 
ازفوت وقت وفرصت جبران بطورمؤثرجلب کنند تا قرارآسايش حال ايشان از 

  .لحاظ مادی و معنوی دراسرع  اوقات داده شود
راه علم و ادب امروز بنام  نويسنده و  اين اقدام  قلوب هزاران  فردی  را که در

حکيم  و معلم و محصل قدم يم گذارند  شاد خواهد نمود  و هر يک  بنوبه خود 
خواهند  دانست  تحميل زحمات در راه علم و حکمت و حق و انسانيت  دير پا 

  .زود  نتيجه  رضايت  بخشی  خواهد بخشيد
ً در خاتمه نظر جناب آقای وزير فرهنگ را خصوصا   به اين  نکته متوجه  می                                            

سازد که رعايت حال  فيلسوف تنکابنی ازهر تأليف و ترجمه برای 
کشورالزمتراست زيرا با از دست دادن چنين مرد  بزرگی ديگر نمی توان نظير 

  .او را به اين زوديها بدست اورد
   ١٣٢١آذر ماه    ١٥روزنامه ايران  مورخ  شنبه    ٦٧٥٠نقل  از شماره   

     
  يعه  بزرگ  عالم  ادبضا

  
طبق اطالع  که روز گذشته به اداره رسيد دانشمندان بی نظير و فيلسوف عالی 
             ّ                                  ّ                  مقام حضرت علال مه آقای طاهرطبرسی تنکابنی که ازاجل ۀ علمای اسالم و از 
بزرگترين دانشمندان ايران بودند بامداد روز  گذشته جهان فانی را بدرود گفته 

  ١٠مراسم تشييع جنازه آن مرحوم امروز  ساعت  . وبرحمت ايزدی پيوستند
  .صبح  از مدرسه عالی سپهساالر  بعمل خواهد آمد

سپس روزنامۀ ايران شرحی مفصلی در بارۀ  مقام  شامخ  فضلی و ملکات عاليه 
  .اخالقی مرحوم  عالمه  تحرير ودرج  نموده بود

  
**  

ها گرفته شده و اگر در بارۀ  شکايات مالکينی که امالک آنها به عنف از آن
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صاحبان آن امالک شکايت  می کردند بزندان می افتادند و يا معدوم  می شدند 
اينکه برای تأييد مطالب مزبور و رؤسای .     ً                          مفصال  در اين جلد  بحث  شده است 
وزير دادگستری  دورۀ  )  صدراالشراف ( شهر باين مقاله ای  محسن صدر 
ً       ضمنا   بايد .             ً              ه است که ذيال   نقل می گردد رضا شاه  در سالنامۀ  دنيا  نوشت     

متذکر شد که  مقاله  مزبور در دوران محمرضا شاه  نوشته  شده و درآن موقع 
ً                                           صدر مصدر کار بوده و قطعا  تمام حقايق   را عريان و بی پرده  ننوشته و                          
محافظه  کاری کرده است معهذا  قسمتی ازفجايع  تصرف امالک  مردم 

  .سترابرمال ساخته ا
  
  

 شهربانی  سرلشکر آيرم  و شهربانی سر پاس مختار
  

يکی از مشکالت غير قابل  حل در زمان رضا شاه پهلوی نفوذ خارق العاده « 
درعهد سلطنت آن پادشاه  اول سرتيپ دمحم خان درگاهی  . رؤساء شهربانی بود 

بعد  سرلشکر دمحم حسين خان آيرم وبعد از او سرپاس مختار دارای قدرت 
يادی بودند که کسی جلو دارشان نبود و رويهمرفته درميان اين سه نفر   از ز

اينکه . همه  زبردست تر و پشت هم انداز تر و بی  باک تر سرلشکر آيرم بود
می گويم  مشکل  الينحل برای آنست که دو علت اساسی وجود داشت يکی سوء 

مبانی سلطنت خود و  ظن و جزم و احتياط که هرپادشاه برای پايه گذاری تحکيم 
اعقاب خود  که شاه  فقد هم از اين اصل کلی مستثنی نبود  نسبت  به جامعه  
داشتند با اين  تفاوت  که بسياری از سالطين  گذشته  سوءظن  آنها  با قساوت  و 
بی رحمی خارق العاده تأم  بود که از کشتن  برادر  و خواهر و اوالد  خود نيز 

  .نکه  تاريخ  نشان ميدهدمضايقه  نداشتند چنا
و البته  در مواردی  که رياست  و انتظام  !)  ؟( و اما رضا شاه قساوت نداشت  

                                                       ً          امور مملکتی ايجاب  می کرد شدت  عمل بخرخ  می داد  مخصوصا  در موارد 
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  .جاسوسی بنفع خارجيها که به هيچوجه  گذشت و اغماض  نداشت
ر اشخاص  کم ظرف و بی اعتنا  علت دوم  حب و جاه و نفوذ  بی  حد و حص

بعواقب امور ومغرور  که برياست شهربانی منصوب می شدند و برای بسط 
قدرت ونفوذ خود شاه را درمحاصره قرارمی دادند به اين ترتيب که هر روز 
بوسائلی سوء ظن شاه را نسبت بمردم بيشتر وجاسوسی را با تهمت و افترا 

بلکه گاهی بيغرضانه هم اشخاص را باشخاصی که نسبت آنها غرض داشتند 
مورد تهمت وافترا  قرارمی دادند  تا حلقۀ محاصره  شاه را تنگترو خود را 
مقرب ترکنند و نه تنها روساء شهر بانی برای اشخاص دام  می گستردند بلکه 
بعضی مأمورين ديگرهم برای جلب توجه مقامات عاليه اين رويه  جنايت را 

  .برای خود من  رويداد که آنرا بعد می نويسمداشتند چنانکه يکدفعه 
البته من وامثال من اگرشغل مهمی مانند وزارت داشتيم آنقدرمشغول کارخود  

بوديم که از هزارها وقايع  يکی را مطلع نمی شديم  و اگربيکاربوديم ازسايه 
خود اجتناب داشتيم تا چه رسد به مالقات اشخاص و مذاکره وقايع مگرگاهی  

  :تفاق مطلع می شديم که از آن جمله است اين جريانبطور ا
يک روزتعطيل من با داور که وزير دارائی بود قرارداده بوديم برای بودجه 

. دادگستری بمنزل اوبروم و درآنجا اختالفات خود را راجع به بودجه رفع  کنيم
من وقتی بمنزل داوررفتم ، آيرم رئيس کل شهربانی  آنجا بود و از هنرهای  

  :خود اين حکايت  را برای ما نقل  کرد
چند روزقبل اعليحضرت همايونی مرا احضار کرده بعد از شرفيابی با : ميگفت

خاطری فوق العاده   بدست می دادند  ، پاکت را از نظرگذارندم معلوم شد از 
.  بابل فرستاده شده بود و استامپ پستخانه   بابل روی تمبر پاکت ممهور بود

دم داخل پاکت  نامه بود بدون امضاء که هز اران  فحش و ناسزا پاکت را گشو
  .به اعليحضرت  داده بودند

رنگ  صورتم تغيير کرد وازشدت نگرانی بی اختيار . نامه را بسرعت خواندم
سر را بلند کردم اعليحضرت به صورتم خيره بودند و .  لرزه براندامم افتاد
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يرم  عامل کشف  اين نامه را که چه  آ: لحظه ای بعد سکوت را شکسته فرمودند 
  !شخصی نوشته از تو می خواهم

تعظيم کرده عرض کردم اطاعت می کنم الساعه درپی کشف صاحب نامه ميروم 
بالفاصله اجازه مرخصی طلبيده بيرون آمدم و از قصر ! وپدراو را می سوزانم

نامه را در طول راه مندرجات . همايونی يکسرعازم مازندران و شهر بابل شدم
   ً                                                   اوال  به جان هر دوشما مثل اينکه به من الهام شده باشد پی . مورد دقت قراردادم 

. بردم اين نامه در بابل نوشته نشده و برای پی گم کردن به پست بابل داده اند
     ً                                                                 ثانيا   دقت خط نامه حدس زدم که اين نامه بدست يکنفر شاگرد مدرسه در حدود 

زيرا از نپختگی خط معلوم بود نويسنده مبتدی دوازده سيزده ساله نوشته شده 
است ازاينجهت وقتی بدروازه شاهی رسيدم به شوفرامرکردم بجای راه بابل راه 

ساعتی بعد وارد ساری شدم و يک بمدارس  پسرانه پهلوی  . ساری راپيش گيرد
و سيروس رفتم  محصلين  اين دو مدرسه  را يکی يکی خواسته کلماتی  که در 

هرچه  امتحان می کردم  به حدس خود .  بود ديکته کردم  و آنها نوشتندآن نامه 
                                                                           ً نا اميد می شدم  يکی ، دوتا ، ده تا ، بيست تا ازشاگردان يکی يک  نوشته و ابدا  

داشتم  بکلی مأيوس می شدم وتصميم .  خط آنها با خط نامه تطبيق نمی کرد
رسيد  از مدير مدرسه  گرفته بودم مدرسه را  ترک نمايم که فکری بخاطرم  

خود را به . پرسيدم دراين شهر مدرسه متوسطه هم وجود دارد؟ جواب  داده شد
                           ً                                             محل مدرسه متوسطه  که اتفاقا  در همان محل دبستان بود رسانيدم و همان عملی  
را که  در دو دبستان کرده بودم در بين  شاگردان متوسط تکرار کردم و يکی 

البی  را ديکته به آنها کردم تا اينکه  يکی از يک آنها  را خواسته  و مط
                                  ً                                 محصلين وقتی شروع بنوشتن کرد مخصوصا  وقتی  جمالتی  را که  در آن نامه  
بود باو گفتم  که بنويسد رنگ او تغيير  کرد و  اگر چه  سعی  کرد  شيوه خط  

  را تغيير دهد ولی  کلماتی که نوشت  با کلماتی که نوشت با کلمات نامه شبيه
من او را  بالفاصله  با خود بطرف محل  اداره شهربانی   ساری بردم و !.  بود

شروع باستنطاق کردم و نامه  را هم باو  نشان دادم  و او بدون معطلی اقرار 
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    ً                فورا  دستور دادم عمو . کرد که اين  نامه را من  بدستور عمو ودائی خود نوشتم 
زندران بودند  احضار کنند ، احضار کردند                       ً              ودائی او را  که اتفاقا  از خواينن  ما

و با آن  محصل  روبرو کردم ، مجال انکار برای آنان نبود و معلوم  شد سه نفر 
ديگر هم شريک در اين امر بوده اند ، من  سه  نفر را دست بسته با خود به 
تهران آوردم و درست سه روز بعد که البته  ديروز باشد جريان قضيه را 

  .حضرت  عرض کردمبحضور اعلي
سرلشکر آيرم بقدری  با قيافه  حق بجانب  ماجرا  را برای  من و داور حکايت   

نمود  که جريان مثل پرده سينما از جلوی  چشمان  ما می گذشت ، ساعتی  بعد 
آيرم  خانه  داور  را ترک  نمود، من ازروی  سادگی  خود  حرفهای او را باور 

: ن به احوال  سرلشکر ايرم  مطلع  بود با تبسم گفتکردم ولی داور که بيش از م
به کسی نگوئيد ولی  بدانيد  تمام اينها ساخته های خود اين شخص است که با 
چند نفربيچاره مازندرانی غرض و طمع دارد و نامه را خود او واداشته بنويسند 
 و درصندوق پست بابل بيندازند واين تحقيقات و اقرار از آن محصل بيچاره

وعمو و دائی دروغ است و فقط  معلوم نيست اين بيچاره های مازندرانی تا کی 
  بايد در حبس  بمانند؟

اينکه ميگويم  آيرم زبردست تر ازهمرديفان خود بود  از اين قضيه که من   
آيرم رئيس شهربانی بود و سرلشکر . گرفتار آن شدم معلوم  می شود

آيرم باوحسد می ورزيد و می خواست . بوذرجمهری بود و تقربی به شاه داشت
يک روز بمن نامه بی امضاء رسيد که چند هزار . او را از ميدان دور کند

خروار گندم مخلوط با آشغال که شصت درصد آن گندم است شهرداری می 
من رئيس اداره تفتيش . خواهد آنها را بعنوان آشغال خرواری دو تومان بفروشد

باو دادم  و گفتم اسلحه مأمور بفرستيد بروند   مملکتی را خواستم و نامه را
  .تحقيق کنند

آگاهی و کار ( رئيس تفتيش مملکتی جواب داد  بايد يکی دونفر مأمورتأمينات   
من با تلفن ازسرلشکر آيرم رئيس شهربانی نقاضا کردم .  همراه  باشند) آگاهی
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برای مأموريت  دونفرمأمور تأمينات الزم است بفرستيد به وزارت دادگستری که
پرسيد برای چه کاری است؟  گفتم من وزير دادگستری هستم . فوری بروند

مأمور تأمينات را که ضابطين عدليه هستند برای انجام تحقيقات وکشف 
پس دراينصورت شما رئيس دفتر خودتان را :  آيرم  گفت. موضوعی می خواهم

من هم يک .  کايت کندبفرستيد نزد من و او جريان را بطور شفاهی برای من ح
نفر از اعضای وزارت دادگستری رابه شهربانی اعزام داشتم و او مطلب را 

آيرم تلفنی باطالع  من رساند مأمورين تأمينات حاضر . محرمانه به آيرم گفت 
  !نيستند

همان : با تعجب پرسيدم  يعنی چه اين چه جوابی است به من می دهی ؟ گفت 
با اوقات تلخی گوشی تلفن را زمين نهاده . داريماست که  گفتم ما مأمور  ن

برخاسته بطرف دربار رفتم بالفاصله حضور  اعليحضرت  باريافته مطلب را 
  .عوض  کردم

رضاشاه پيشخدمت مخصوص را احضار و فرمودند  تلفنی برئيس نظميه  
من  از اطاق اعليحضرت خارج شدم و درکريدور به . اطالع  دهيد االن بيايد 

گفت يقين شکايت مرا به .  رآيرم بر خوردم  که می رفت شرفياب شودسرلشک
با چاپلوسی مفصل گفت اين عجله الزم نبود !  شاه عرض کردی؟  گفتم  بلی

باری آيرم شرفياب شد و پس .  مأمرين تأمينات حاضر می کردم و االن حاضرند
تفتيش  اعضاء. از اينکه دستور گرفت  مأورين را بوزارت دادگستری فرستاد

مملکتی به اتفاق انبارها رفتند و تصديق کردند مطلب همانطوريکه درنامه بی 
چند نفراز مأمورين انبار و اعضای .  امضاء نوشته شده بود صحيح است

  .شهرداری  که دخالتی در اين موضوع  داشتند گرفتارو تعقيب شدند
از اين   چند روزی که گذشت فهيمدم نامه بی امضا بدستور آيرم که مطلع

موضوع شده بود بمن نوشته  شده و استنکاف او از فرستادن مأمور تأمينات 
باالخره  همانطوريکه آيرم می . برای آن بود که مطلب را به شاه عرض کنم

خواست نتيجه حاصل شد يعنی هم شکستی برای بوذرجمهری بود وهم خاطرشاه 
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ی ميل شد و تمام از وضع شهرداری وخيانت کاری مطلع شد و شايد  باو ب
کارهای شمال وساختمانهای سلطنتی را ازعهده او خارج و به آيرم تفويض  

  » ...شد
صدای مردمی که امالک آنها غصب شده بود  توجه  ١٣٢٠پس از شهر يور

                             ً                                     عمومی  را جلب نمود و چون جبرا  از صاحبان امالک اسناد رسمی گرفته شده 
باالخره موضوع . تمام  جرايد نوشته شد بود به قلم حقوقدانان مقاالت بسياری در

توجه مجلس را جلب  کرد که برای برگرداندن اين امالک قانون  خاصی 
ازمجلس بگذرد تا بتوان آن اسناد رسمی را کان  لم يکن دانسته و مالکين بتوانند 

  .در دادگاهی  مخصوص طرح دعوی  نموده و امالک خود را مسترد دارند
مقاله که دراين مورد از چند نفرحقوقدانان و وکالی اينک برای نمونه چند 

  .رسمی معروف درجرايد  مهم پايتخت منتشرگرديده در زير نقل  می نمائيم
  

  راجع به امالک واگذاری : بحق در قوانين
  

  :به قلم  لسانی رئيس ديوان جنائی سابق تهران و وکيل  پايۀ يک دادگستری    
  
 ٧و ٦زنامه داد مورخ چهارشنبه و پنج شنبه رو ١٥و  ١٤نقل از شماره « به  

  »١٣٢١آبان ماه 
  
هيجده سال تمام يک نفر دراستيالء و قدرتی که با پول اين کشور و افراد اين   

ملت پيدا کرده  بود اصل مالکيت را که يکی از اصول مسلمه حکومت های 
قرار دموکراسی است از بين برده و درهرشهرستان و استانی که مورد نظر او 

  .می گرفت ديگر  کسی حق نداشت حتی  يک وجب ملک مزروعی  داشته باشد
ً    که اين بنده افتخار روزنامه نويسی داشتم صريحا  می  ١٣٠٢و ١٣٠١درسنه                                              

آقای سردارسپه  قشون برای حفظ امنيت کشور و اعتالی  بيرق شير و : نوشتم
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  .خورشيد است نه برای بکار بردن جهت استفاده   های شخصی
آقای وزير جنگ  سربازان اين کشور از بودجه اين مملکت که : می گفتم  

زارعين و کارگران بدبخت  تأمين می کنند حقوق می گيرند، افراد آن 
نيزفرزندان اين آب و خاک هستند که نگاهداری اين کشوراز نسل های گذشته 

قرون بدست اين افراد بوديعت سپرده  شده و شما حق نداريد مثل يک فئودال 
وسطی برای تأمين آمال واغراض شخصی آنها را مورداستفاده قراردهيد و اگر 

  .چنين شود ديگر وای برکشور وای برمردم
  
اين حرفها را گفتم و نوشتم ولی افسوس مشتی مردم استفاده جو وعناصر بی  

حيثيت و بی عالقه به شئون ملی و اجتماعی دورش را گرفته و نقطه ضعف اين 
عالقه به تمول وخود پسندی باشد بزودی پيدا کرده واو را تشويق  شخص را که

  .و ترغيب به تهيه دهات و شهرستانها و استانها نمودند
او مشغول شد اطرافيان نيزتأسی کردند برای اينکه بی مانع و رادع موفق به  

انجام مفاد سوء خود شوند هر نغمه مخالفی را ازبين برده وهر زبان گويائی را 
  .کردند  قطع

                             ً                                     درهرحال گذشته ها گذشت ومن فعال  دراين مقاله قصد ندارم مسببين بدبختی 
مسئولين حکومت   ديکتاتوری گذشته را معرفی کرده پرده جنت مکانی را از 
                  ً                                         صورت عده ای که فعال  خود را غمخوار  ملت ومخالف با حکومت سابق 

مکن است  مظالم معرفی می کنند بردارم فقط می خواهم بگويم بچه وسيله م
  گذشته جبران گردد و راه جبران آن چيست؟

 -البته ترديد نيست که قسمت مهم ازمظالم گذشته به هيچ وجه قابل جبران نيست
جوانانی که درسياه  چالهای زندان بدست دژخيمان حکومت وقت جان سپرده اند 

ست افرادی که درگورهای  قصرقاجار نور بصرخود را ازد -زنده نخواهند شد
، حيثيت های ازدست رفته اعاده نخواهد شد و بالنتيجه .داده اند بينا نمی گردد

  .هيچيک از ضايعات جسمی ومعنوی افراد اين کشورقابل تدارک نيست
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و نسبت به اين قبيل بيدادگری ها خواه ناخواه اشک های گرم و ناله های جان 
سهمگين  بر گذار مادران و خواهران   داغ ديده  روزی مانند صاعقه 

  .سرمسببين وعمال حکومت سابق فرود خواهد آمد
فقط آنروزاست که می توان گفت فرشته عدالت قلم را دردست گرفته واز اين  

  .نوع  مظالم و بيدادگريها  انتقام خواهد کشيد
پس چه مظالمی باوضع فعلی قابل جبران است ؟ فرد روشن وبرجسته  آن رد  

دم بدبخت وپس دادن وجوهی را که يا از مردم کردن امالک مغصوبه مشتی مر
ً         به شکنجه و فشارگرفته شده ويا ازبودجه  شهرداريها  و مخصوصا  شهرداری                                                           

  .تهران استفاده  گريدده
ممکن است گفته قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به امالک واگذاری در  

ربوطه يعنی شش ماه قبل وضع شده وچند ماه است دادگاههای م ١٣٢١خرداد 
                  ً                                                 تشکيل گرديده وقهرا  تاکنون قسمت مهم از امالک مردم به آنها رد شده است 

                                           ّ                         متأسفانه مجبورم عرض کنم که تا اين تاريخ  رد  محاکم خارج از مرکز حتی  
يک محاکمه از نظر طوالنی بودن تشريفات مقرره در قانون به جريان نيفتاده 

وجب ملک مورد حکم  قطعی ودردادگاه  نخستين هيئت  دادرسی تهران هم يک 
واقع نشده  يعنی قانون را طوری وضع کرده اند که باالخره داد مردم بيچاره 

  .بجائی نرسيده دراثرطوالنی بودن  تشريفات خسته شده و پی کاربروند
کيست که نميداد کليه معامالت شاه سابق فقط  و فقط دراثر اعمال شکنجه و 

  فشار و تهديد جانی بوده است؟
دولت سابق که قانون راجع به دعاوی امالک را پيشنهاد کرده و بتصويب اگر 

آيا دولت آقای  احمد قوام منکراعمال فشارمی باشد؟ دفاتر زندان . رساند
شهربانی تهران و سايرزندانهای کشور وآرشيو اداره شهربانی و دفترامالک 

  .اشنداختصاصی بهترين دليل و مدرک ناطق برای اثبات اين موضوع  می ب
مرحوم ميرزا ( اگرمن صدماتی  را که  فقط  برسر خانواده  فقيه  

آورده اند بنويسم  قطع  دارم  قسی ترين قلب متأثر و بی اختيار ) طاهرتنکابنی
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  .اشک  می ريزد
خوانندگان محترم تعجب خواهند کرد وخواهند گفت هيچکس منکراين مطلب 

  شود؟ نيست چرا دراين موضوع  بحث  و استدالل  می
من قبول دارم که همه مردم وحتی دولت سابق ودولت فعلی بخوبی می دانند که 
تمام معامالت شاه   سابق بکره و اجبارو تهديد جانی وشرفی بوده است و آقای 
آهی وزيردادگستری سابق که اين اليحه را تنظيم وبه اصرارهرچه تمامتربرای 

گان مجلس  حاضرنشده  قبول اصالحات پيشنهاد شده است ازطرف نمايند
  .خودشان چندين ماه برای خاتمه و معامله آه در زندان بسربردند

  
پس اشکال کاراز کجاست؟ اشکال کار در قانونی است که وضع  شده  برای  

  .                                                             ً        اينکه مطلب روشن تر شود  ناچارم پنج ماده از قانون مدنی را عينا  نقل کنم
قصد طرفين و   -١: اساسی استبرای صحت هرمعامله شرايط ذيل   -١٩٠ماده 

 – ٤موضوع معين  که مورد معامله  باشد  -  ٣اميت طرفين   - ٢رضای آنها
  .مشروعيت جهت معامله

  .رضای حاصل در نتيجه اشتباه يا اکراه موجب  نفوذ معامله نيست  - ١٩٩ماده  
اکراه باعمالی حاصل می شود که مؤثر درهر شخص با شعوری  -   ٢٠٢ماده  

ً      او را نسبت  بجان يا مال يا آبروی خود تهديد کند بنحويکه عادتا  قابل  بوده و                                                             
در مورد اعمال اکراه آميزسن و شخصيت واخالق و مرد وزن . تحمل نباشد 

  .بودن شخص بايد در نظرگرفته شود
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص  -  ٢٠٣ماده 

  .خارجی غير از متعاملين واقع شود
تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروی اقوام نزديک او از  -  ٢٠٤ماده

  .قبيل زوج و زوجه وآباء  و اوالد موجب اکراه است
با مراجعه اجمالی بهريک از مواد ذکر شده  در باال و در نظر  آوردن  يک   

پرده  از رفتار مأمورين  امالک هرشخص غيرآشنا بقوانين قضائی حکم می کند 
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که کليۀ معامالت شاه سابق طبق مواد  نامبرده قانون مدنی باطل و بالاثر است 
حال ببينم  که قانون راجع بدعاوی امالک واگذاری اين معامالت را باطل دانسته 

برای اينکه معلوم شود دولت سابق نظری به حفظ وحمايت قانون مدنی .  يا  خير
  .شماره  بعد بحث خواهد شد و بالنتيجه   اهميت حنی و مالی نداشته  در

آيا دولت سابق درقانون  پيشنهادی بطالن اين معامالت را اعالم کرده است يا 
  .خير؟ برای فهم مطلب  کافی است که فقط  چند سطر زير قرائت  شوئد

چنانچه بهای معامله ملک مورد شکايت بيش از ده هزار لایر : ١٤بند ج ازماده 
با بهای حقيقی تاريخ معامله  از يک پنجم  باشد و تفاوت مبلغ  خريداری

کمترنباشد و درملک هم احداث ساختمان مهم و يا تغييرات اساسی ديگر داده 
شده باشد حکم به رد تفاوت بهاء ملک مطابق وضعيت روزانتقال صادر   
خواهد شد و ملک به ملکيت دولت باقی خواهد ماند واگر تغييراساسی و 

باشد در صورت احرازتفاوت مذکور درباال بنا  ساختمان مهميدرملک نشده
برتقاضای شاکی ملک پس ازدريافت بهای پرداخته  شده  مسترد می گردد و يا 

  .حکم  به پرداخت تفاوت  بهاء داده می شود
يا قرائت سطور باال نظر دولت وقت معلومی شود که  بعد ازهزاراما و اگر 

بهای پرداخته شده  بعهده  مدعی  اثبات تفاوت  قيمت واقعی   روز معامله را
قرارداده،  آيا مواد قانون مدنی  برای بطالن معامالت   شاه سابق کافی نبود؟  

دولت . آيا فقط  احترام قانون وحکومت قانون نسبت به طبقه سوم  اين کشوراست
وقت برای چه اين معامالت غير نافذ را صحيح دانسته و رد امالک را روی 

است و اگرهم منظورآن بوده که تفاوت قيمت را مالک کرده و  قاعده غبن برده
اجبار قرار دهد آيا هيئت دولت نمی دانستند که تفاوت قيمت خريداری با بهاء 
واقعی تفاوت عجيب و فاحش غير قابل تصوربوده که اثبات  تفاوت قيمت را 

بصدور  بعهده مدعی قرار داده و دادگاه را نيز مکلف دانسته است پس از احراز
  .حکم مبادرت نمايد

اگرترديدی می داشتند بهترنبود به پرونده های فروش خالصجات دولتی يعنی  
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همان پرونده هائيکه  حاکی از تقديم  کردن دارائی اين کشوربه شاه سابق فقط  و 
فقط  برای  حفظ  مسند  وزارت چند روزه  بوده مراجعه می کردند اينک بنده 

  .ت دارائی را به شاه سابق  می نويسمفقط  يک معامله  وزار
دولت  در شهر ستان گرگان يکصد و بيست  و پنج  پارچه قريه و قصبه مهم   

که اغلب آن قراء  ششدانگی  بوده  داشته وزير دارائی  وقت مثل اينکه از کيسۀ 
پارچه خالصه دولت را فقط و فقط  در  ١٢٥فتوت خود بخشش می کند تمام اين 

و پنجهزار تومان به شاه سابق انتقال داده  که تنها سه دانگ قصبه مقابل هفتاد 
پارچه مرد انتقال  بوده  بيش  ١٢٥مهم گرد کوی و مزارع تابعه آن که از جمله 

ازدو ميليون ونيم  لایر يعنی سه برابر وجهی که برای تمام صد و بيست و پنج 
.  ذکر شده قيمت آنست                                     ً              پارچه داده شده است ارزش داشته و فعال  دو برابر بهاء

آيابا اين کيفيت بازهم دولت ترديددروجود تفاوت فاحش قيمت حقيقی روز معامله 
  .»با بهاء پرداخته شده داشته که اثبات واحرازآنرا بعهده  مدعی  قرارداده 

  
  آزادی قانون 

  
  به قلم مرتضی کشوری وکيل پايه يک دادگستری 
  
   ١٣٢٠مهرماه    ٦نبه نقل از روزنامه  ايران  مورخ  يکش 
ساکنين ايران درهر نقطه و هر جا  فهميدند که دوره بندگی پايان يافته و آزادی   

واقعی که اصول  حکومت دموکراسی آن را تعريف نموده بدست آمده خوشوقت 
  .شدند

برنامه دولت ونطق های بعضی از نمايندگان و مقاالتی که درجرائد انتشار پيدا  
هماند که اين آزادی و اين بيان مثل سابق  بازی نيست که فقط  کرده بمردم می ف

  .روزنامه ومجلس را برای اجرای مقاصد خود  وسيله قرار دهند
ديروز بود که در تمام روزنامه ها و يا نمايندگان در مجلس برای شروع   
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بهرکار مقداری وقت خود را صرف دعا و نيات ذات شاهانه می نمودند و جرائد 
را با قلم درشت نوشته و در اطراف آن هفته  ها قلمفرسائی می کردند جمالت 

ومردم را بيک ايران نوی اميدوار و آبادی وعمران را درسايۀ توجهات  پادشاه 
                                                                  ً       سابق گوشزد عالميان می کردند ولی آيا حقيقت هم چنين بود و آيا حقيقتا  تشکيل 

د و آيا قانون عمران ديوان کيفر  برای رسيدگی به شکايت شاکيان بوجود آم
برای آبادی و رفاه و آسايش عموم بود و آيا خيال می کنيد الغاء ماليات ارضی و 
وجود قانون ماليات صدی سه برای رفاه و آسايش دهاقين و بزرگران بود؟ شما 

به اينطرف اينهمه قوانين  ١٣٠٤چه خيال می کنيد ؟  آيا  تصور می کنيد که  از 
ای هريک از آنها متملقين و چاپلوسان و همان که از مجلس گذشت و بر

اشخاصی که خندان و شاداب  درگوشه اتومبيل ها لوکس خود نشسته و بناله 
های زندانيان که دراثر تقاضاهای غير قانونی وعدم   انجام آن به بيغوله های 
زندان انداخته شده بودند می خنديدند و اشک يتيمان بی پدر را ديده و دست  

  .نها را از دامن  خود رد  می کردند  فراموش شده است ؟ نهتضرع آ
با پنج دقيقه تفکر يک حقيقت برای ما روشن می شودو آن اين است که ببينيم آيا 
اين نغمه ها مثل نغمه  های سابق بی حقيقت است يا بخالف سابق حقيقت دارد 

د، اين ملت نجيب اگر حقيقت دارد بايد آنچه را که ملت انتظار  دارد باو داده شو
و اين مردم شريف چيزی جز حقوق خود نمی خواهند بلکه از حقوق حقه خود 
هم تا ميزانی بذل و بخشش می کنند  پس يک چنين جامعه ای که بردبار است، 
شکيبائی را از دست نمی دهد شريف وآرام است زهی بی انصافی وبيعدالتی که 

ف اصل آزادی  وساير حقوق  او را مورد سوء استفاده  قراردهيم و برخال
  .مسلمه حکومت دموکراسی آنها را ازهر چيز محروم کنيم

حتی پادشاه فعلی در نطق متين خود . همه می گوئيم دوره بدبختی سپری شد
واگذاری امالک . بمردم اعالم نمود که تجاوزات و تعديات سابق را جبران کند

بملت درد را درمان نمی  مردم که دريد پادشاه  سابق غصب بود بمجلس يعنی
نمايد صاحبان اين امالک حقوق مغصوبه خود را که دريد غاصب  بوده  بحکم  
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حقوق مدنی اگرمورد نظر قرار گيرد راه را برای ذوی . حقوق مدنی خواستارند
الحقوق بازکرده  وبدون هيچ متنی  صاحب حق را بحق خود ميرساند اين  

  .جرا شودقسمت از حقوق مدنی بايد  با قوت ا
  .حال ببينيم که قانون مدنی چه حقی  برای اين ادعاها باز گذاشته است

تسلط و تصرف درمال غير را بدون . غصب درقانون مدنی عنوان خاصی دارد
اجازه واقعی صاحب مال غصب گويند وغصب با عدوان، غصب خاص است 

تزاع  می که بدون اجازه و رضايت صاحب مال با تسلط جابرانه از يد مالک ان
شود در اين صورت امالکی که پادشاه سابق ازمردم گرفته به مالکيت واقعی او 
مستقرنشده تا از نظر قضائی هبه تحقق واقعی پيدا کند و مجلس می داند که 
چگونه اين امالک گرفته شده و بشکل امالک اختصاصی درآمده و چون تمام 

رنده هيچيک ازآنها قانونی اينها روی علم و اطالع به غصب  است بعقيده نگا
نيست زيرا اگر کسی با علم بمال غير تملک مالی نمايد  غاصب شناخته شده و 
همچين اگر کسی قبول مالی را از غاصب نمايد و اطالع به غصب داشته باشد  

  .او نيز غاصب است
ايرادی  که ممکن است هيئت  قانون گذاری کند اين است که بگويند اوراق  

                                                           ً م پادشاه سابق  صادرشده و قانون او را مالک شناخته است ما فعال  مالکيت بنا
وارد اين مبحث نمی شويم که آنچه قوانين دراين  مدت وضع شده بيشتر برای 
رفع احتياج يک نفر بوده وهرساعت وهردقيقه که به مانع برمی خوردند   رفع 

ً      ختصاصا  برای مانع را با قانون می کردند حال چه مانعی دارد ماده وواحده ا       
امالک شاه سابق تهيه شود و بصاحبان امالک اجزاه قانونی بدهند که مطابق 
مقررات واقعی حقوقی ادعای آنها دادرسی شود در صورتی که حکم برای 
صاحب حق صادرشد بموقع اجرا گذارند اگر چنين شد جامعه بحق رسيده  واال 

موجوده در کتابخانه ها نگاه   بايد از آزادی و حق سخنی نراند و آنها را در کتب
حال فرض می کنيم مجلس تصويب کرد وماده واحده وضع نمود که ! داشت

هرکس دعوی دارد برود شکايت کند وطرف را دولت قراردهد؟ آيا با قانون 
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    ً       اصوال  تشکيل ! ديوان محکمات دارائی کسی می تواند حق خود را بگيرد؟نه
ردم بردولت است قانون غير پسنديده ديوان دارائی که مرجع رسيدگی دعاوی م

ايست وبر خالف  اصول ونواميس حقوقی تدوين شد، زيرا طرف وزارت 
دارائی وقاضی هم وزارت دارائی است، و قضيه به اين ترتيب هميشه يک 

استثنای «ازاين جمله . طرفه است، و اين خالف منطق قضائی دنيا می باشد
                                     ً  استثناء درمواردی است که دادگستری ذاتا   نبايد سوء استفاده کرد زيرا » قانون 

                                             ً                       نمی تواند به آن نوع محاکمات  رسيدگی نمايد مثال  محاکماتی که مربوط  به 
جهات ارتشی باشد و يا درموقع جنگ احتياج به محاکمات لشکری گردد مسلم 
است مقنن اين نوع محاکمات را مستثنی دانسته چيزعجيبی   است که ديوان 

می کرد اگرمی ديد صاحب حق را نمی تواند محکوم کند دارائی رسيدگی 
کجا است ؟  . پرونده پرواز  می کرد، دردادگاه نبود،  درميز وزارت نبود

درجريان است صاحب حق بايد برود فشار  بياورد بعد از اينکه پرونده 
برميگشت و راه برای داگاه به هيچ قسم موجود نبود حکم  پر و بال شکسته 

پس از آن تازه وزارتخانه  اجرا نمی کرد زيرا  اجرای  احکام   صادر می کرد
اين کدام  قانون است و اين مطابق : ديان  دارائی  منوط  بر امر آقای وزير است

کدام اصل حقوقی است که  انسان نزد مدعی  برود و قضاوت او را بخواهد و 
د بجای تملق  و بعد هم قابل اجرا نباشد بايد قوانين  کيف مايشاء ملغی  گرد

                              ً                                          چاپلوسی و تعريف و تمجيد حقيقتا  قوانين تصويب  شود که  احتياجات جامعه  را 
  .بر طرف کند

يکی ديگر قانونی است که مجلس  تصويب کرد که دعاوی مردم بر افراد نظام  
زن بواسطه ندادن  نفقه و پيدا شدن ضرب و آزار . بايد بديوان ارتش  رود
  .بدادسرا شکايت می کرد

دادسرا شوهر را می خواست همين که  ميديد نظامی است  قرارعدم صالحيت 
صادرمی کرد اين زن بيچاره بايد سالهای متمادی بديوان محاکمات ارتش برود 
                                                         ً          و هستی خود را از هرحيث و هرجهت فدای اميال مردمانی که ابدا  با قضاوت 
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امی  مرد نظر  واقع سرو کاری نداشتند بکند و تازه پرونده  راکد و افسر و نظ
  .می گرديد

 راست است که ارتش دارای ديوان دادرسی است ولی نه ديوانی که بامور
اختصاصی افراد مداخله کند بلکه ديوان مزبورصالحيت دارد به محاکمات 

  .جنگی رسيدگی کند و الغير
   

وجود اين قوانين برای خفه  کردن مردم و گرفتاری آنان و رواج دادن بازار 
وتعدی بوده است اين همه قوانين که زائيده دورۀ درخشان است بايد الغاء زور 

شود و قوانين طبق احتياجات عموم وضع گردد و محاکماتی که در کوچه ها و 
ديوان   –دادگاه ارتش  - خيابان ها و محالت دوردست بنام دادگاه شهرداری 

  .قعی نزديک کننددارائی و غيره است از بين بردارند و مردم را به عدالت وا
روز يکه ماليات ارضی الغاء شد،  وزير دارائی وقت در مجلس حمايت از 
رنجبران نبود و می گفت  که مقصود اين است که  دهقان با مأمورين مالی تماس 
پيدا نکند و مرغ سعادت  پر و بال  خود را بقراء  و دهاقين بگستراند آيا حقيقت 

ختصاصی بود که به هيچوجه مالياتی  نداشته اين بود؟ نه ، اين برای امالک ا
و خواست مطالبه حقوق حقۀ خود را . باشد و اگر روزی ملت آزادی پيدا کرد
  .بنمايد ماليات گذشته را نتواند مطالبه کند

ماليات ارضی الغاء وماليات صدی سه شروع  شد ازهمينجا بدبختی دهقان  
کوزه ماست  –اجرا ننمودند شروع گرديد و شگفت  اينکه همان قانون را خوب

  .که از ده به شهر وارد می شد ماليات مخصوص داشت
اگر دهقانی مرغی را برای فروش به شهر می آورد بايد ماليات دهد خالصه 
ازهر چيزبه عنوان صدی سه ماليات گرفته ميشد ولی البته اينها مربوط به 

ازهمه شگفت تر کسی قدرت نداشت به آنها نگاه کند . امالک اختصاصی نبود
نه مردم طبق نرخ معينه چيزی . آنکه شهرداری به خيال تعديل نرخ اجناس افتاد

جنس به بازار نيامد . خريدند و نه کاسب از دست اول به قيمت خريداری نمود
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يک دفعه آگهی بلند باالئی داده شد و آگهی نرخ  . اگرآمد فاسد و کثيف بود
ری  برخورد به اينکه محصول فرح آباد اجناس الغاء گرديد برای چه؟  شهردا

  .هم مشمول اين مقررات  است
  .درد زياد است بايد درمان پيدا  کرد بهر کجا که روی آسمان همين رنگ است

ماه  بيشترنبود سه ماه تعطيل ١٢فرهنگ اسم بی مسمائی است زيرا در سال  که 
شروع وهمه اول مهرسال تحصيلی  شروع  می شد که بايد مقدمات پيش آهنگی 

روزه تمرينات کافی بعمل آيد ازآن روز گذشته بايد پيشاهنگان درميدان جالليه 
کارهای سوم اسفند را تمام کنند که مبادا آقای وزير فرهنگ مورد بی  مرحمتی 

بايد شاگرد مدرسه خوب پابزند، خوب سالم پيش آهنگی دهد وخوب . واقع شوند
س خبری نبود  برای اينکه از اول مهر ولی از در. سرود  بخواند و خوب  بپرد

تا سوم اسفند خود را آماده سان می کردند از سوم اسفند تا اول خرداد هم مقدمات 
اين  است وضع دارائی مودی ماليات  . امتخان شروع  ميشد  اين وضع فرهنگ

فرياد می کرد، فغان  می نمود ، ناله آن در محيط  ادارات مربوطه  به ماليات  
مد طنين اندازبود  که آقا ماليات بر درآمد از روی عوائد است من سودی بر درآ

دفاتر پلمب شده دارم من مشمول .  نبرده ام، من زيان ديده ام ادله رسمی دارم
فقط  پاسخ مأمورين اين . ماليات نيستم ، البته آنچه بجائی نمی رسيد فرياد بود

و مأمورما روی قرائن و امارات بود که ما مأموريم ، اين مبلغ را دريافت کنيم 
قرائن و امارات وقتی است که  دليل نباشد با بودن . اينطور تشخيص داده است

  .افسوس که اينها همه نقش برآب  بود. دليل که تشخيص مأمور مالک نمی شود
اما بيچاره ديگر قادر بتأديه  نبود و از ديدن قيافه  زرد فرزندان خود بواسطه   

ورفتن  آنها از بين عصبانی می شد و صدا می کرد فوری اورا  نداشتن دارائی
بعنوان اهانت به مأموردولت تعقيب و به چندين ماه حبس محکوم می نمودند اثر 
اين عمل اين بود که  مرد بيچاره مال او رفته، ازهستی ساقط ، خود درزندان، 

ع به ساير اگربخواهيم راج. زن و فرزنداش با فساد اخالق بايد اعاشه کنند
                                  ً                                    وزارتخانه ها و عمليات آنها که صرفا  مطيع امر بودند صحبت کنيم خوانندگان 
را باندوه ديگری مبتال خواهيم  نمود اين است که قلم را کنار گذاشته و رشته 

  .سخن را کوتاه نموديم تا ببينيم در آينده با ما چه معامله می شود
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  استرداد امالک  

  
  وکيل پايه يک دادگستری  نگارش ارسالن خلعت بری 
  ١٣٢٠به نقل  از روزنامۀ ايرا ن، مهر ماه  

موضوع استرداد امالک مورد عالقۀ هزارها نفر مالکين عمده و جزء و ورثه  
و ببستگان و نزديکان آنها می باشد بنابراين نمی توان نسبت به اين موضوع مهم 

قعی آنها توقع توجه سريع و کافی مبذول نداشت و در عوض از صاحبان وا
سکوت يا خونسردی داشت ،  تاکنون روابط  پستی و تلگرافی و آمد و شد منظم 
                   ً                                        برقرارنبوده ولی فعال  که وضعيت به حال عادی برگشته شک نيست که 
روزبروز  مراجعات به مجلس شورای ملی و دولت زيادترمی شود و همه داد 

  .دشوارهائی خواهد کردخواهی خواهند کرد و اين وضع  خواهی نخواهی توليد 
آنچه  تاکنون مورد تشويق اشخاص شده اين مطلب است که با وجود وعده 
صريح دائر بر رفع تعديات  از اشخاص و گفتگوهای زياد در مجلس شوری باز 
اينکه صحبت از رفع  تعدی از مجرايغبن شده و فقط همين راه بروی مردم  باز 

گرفتن امالک ازاشخاص به جبر ادعای  گذاشته شده در صورتيکه  با مسلم بودن
غبن مورد ی ندارد، عده ای که معتقد به آرامش در کشورهستند اينطور استدالل 
می کنند  که منظورازادعای غبن افتتاح راه رسيدگی واحقاق حق است و قطعی 
است وقتی منظور مجلس  شوری  دولت  احقاق حق مردم  باشد پيدا کردن 

  .ل  نداردعنوان قانونی آن اشکا
بنابراين بعقيده اينجانب برای اسکات مردم و تأمين خاطرآنها و رفع تشويش از 
ً                                                اذهان مخصوصا  آنهائی که طاقت شکيبائی بيشتری ندارند صالح  مجلس              
شورای ملی و دولت اين است که هر تصميمی که بايد  اتخاذ شود درظرف چند 

اطالع عامه برسد زيرا  روز گرفته شده و از تصويب مجلس شوری گذشته و به
وقتی عموم دانستند که تکليف اينده اين امالک و حقوق مالکين چيست و قانون 

  .جديد حقوق آنها را تأمين می کند  دست ازهرگونه  اقدامی  خواهند برداشت
موضوع  استرداد اين امالک به نظر بعضی از اشخاص زياد مشکل رسيده 
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دوم . کنند اول موضوع اوراق مالکيتواغلب از دوطريق اظهار  نگرانی می 
ايندو نگرانی هيچ مورد   -طريق عملی نمودن استرداد  امالک به صاحبان آنها 

  .ندارد
  
ورقه مالکيت مطابق صريح قانون ثبت اسناد وقتی معتبراست که طبق  –اول  

  .قانون صادر شده باشد
  
شته تقاضای هيچکس شبهه  ندارد که جريان ثبت اين امالک صورت عادی ندا 

ثبت آن صحيح نبوده   معامالتی که با صاحبان آنها شده از روی کره و اجبار 
بوده قسمتی بدون سند و قباله گرفته شده و خالصه آنچه در ثبت اسناد تا زمان 

  .صدور سند مالکيت اقدام کرده اند خالف قاعده صورت گرفته است
امالک  مربوط  به عمليات   ترقی بهای:  دراينجا چند نکته را بايد متذکرشد 

                                         ً                          پادشاه سابق نيست زيرا ترقی  قيمت ملک اصوال  در تمام  کشور بواسطه عدم 
جريان پول، احداث طرق و راه آهن وغيره به ترقی کليه امالک مزروعی کمک 
نموده ساختن چندين ميهمانخانه  در نقاط  بدون جمعيت که سالی چند روز مورد 

ار می گرفته موجب ترقی قيمت نمی شود استفاده اشخاص معدودی قر
خالصجات دولتی اغلب دو برابر  قيمتی که در مزايده معين شده بود بفروش 

  .رفته پس مطالبه تفاوت قيمت از مالکين حرفی بدون مأخذ  است
تصور می رود که عوايد هنگفتی که اين امالک داشته بعد ازاين هم خواهند 

ادی افزوده خواهد شد، ولی بايد دانست که داشت و بر بودجه عمومی  مبلغ زي
رقم عائدات اين امالک با حقيقت تفاوت کلی دارد زيرا بيشترمخارج اين امالک 
از وجوه عمومی بوده متصديان امور آن از مأمورين دولت بودند، آب  رودهائی 
را که متعلق حق اشخاص بود به امالک اختصاصی می بردند حدی برای اين 

نبود وغيره خالصه عمل وکارمأمورين دولت و مساعدت بودجه امالک متصور 
عمومی و تعدی برمالکين و زارعين  اين عوايد هنگفت را تحصيل می کرد و 

  .وقتی اين عوامل دربين نباشد فرق کلی درعوائد  پيدا می شود
اين موضوعات آنقدرکوچک است که نمی توان يک منظوراساسی را که    
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کشورمفيد است و آن حفظ قانون و حق مردم است به تعويق برای امروز وآينده  
انداخت بلکه اقدام وفکراساسی بايد نمود و طريق اجراء آنرا بعهدۀ اشخاص 

  .بصير گذارد
بعضيها می گويند اين امالک ترقی قيمت يافته ومبلغی ازبودجه کشور به 

بران آنرا مصارف آن رسيده و ساختمان های مهمی درآن ايجاد و مالکين بايد ج
مالکين درجواب می گويند اگرديگری نسبت به بودجه کشورتجاوز نموده . بنمايد

به آنها مربوط  نيست و خودش مسئول است بعالوه چون تصرفاتی که در اين 
امالک شده غاصبانه بوده بايد وايد اين مدت نيزبه مالکين برسد و آنچه در اين 

  .ين موجود معلوم استامالک احداث شد حکمش  بطور کلی در قوان
  .بنظر می رسد  دارای چنين  حقی  نباشد –   ً اوال  
مالکين هم درآن صورت حق  مطالبه عوائد چندين ساله را خواهند داشت  –     ً ثانيا  

  .زيرا معامالت مورد بحث مبنای قانونی و شرعی نداشته است
د بامر مخارجی  که در اين امالک شده با عملياتی که صورت گرفته يا مفي      

بعضی ازعمليات مفيد بحال فالحت است از قبيل احداث :  فالحت است غير آن
اين گونه  مخارج مقتضی  است تقويم شده و مخارج زمان  –نهر يا قنات وغيره 

مخارج عمليات ديگری از قبيل . احداث از مالک  بطريق اقساط  گرفته شود
چون  فقط  انتفاعی   دائر کردن اراضی  و رواج  محصوالت  جديد  و غيره

  .بوده و تاکنون هم از آن بهره برداشته شده از مالک قابل مطالبه نخواهد بود
  :مستحدثات دراين امالک نيز به ترتيب ذيل است 

عمارات مسکونی و رعيتی مقتضی است تقويم و قيمت زمان احداث باقساط  - ١
اختصاصی معلوم  چون  مخارج اين ساختمانها دردفاتراداره امالک. گرفته شود

  .است بهمان ميزان هم بايد با مالک  احتساب گردد
ساختمان هائی که برای محل تربيت کرم ابريشم و نگاهداری اغنام با  – ٢

مقاصد ديگری که قابل  استفاده برای مالک است نيزمقتضی است مالک 
  .واگذارو به قيمت تمام شده وجه آن باقساط  گرفته شود

ک احداث باغ هائی از قبيل چای و توت يا قلمستان شده باشد هرگاه در امال - ٣
بهتراست دولت مختار باشد که مستحدثات مزبور را به اشخاص بفروشد ولی 
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  .درهر حال مالک عرصه مقدم باشد
کليه قصور و مهمانخانه ها و ساختمان های غير مفيد بامر فالحت بدولت   - ٤

ت گرفته بيشتر مربوط  به احداث و مخارج مهمی  که تاکنون صور. تعلق يابد
  .نگاهداری اين ساختمانهاست 

درشهرهای کوچکی که از قبيل شاهی ساخته شده وعده آن زياد هم اينست  – ٥
عمارات ودکاکين است که باسلوب تازه ساخته شده و اغلب آن مورد  استفاده 

رد و اين عمارات وشهرها   مقتضی است بدولت تعلق گي. ادارات  دولتی است
  .بمالکين عرصه  قيمت زمان سلب تصرف آنها داده شود

دراين امالک کارخانه هائی از قبيل نخ ريسی ، حرير بافی، چيت سازی ،  -  ٦
تخته  بری وغيره  احداث  شده که دارای اهميت است ، اين کارخانه ها هم 

  .دمتعلق  بدولت خواهد بود و دولت بايد تفاوت  قيمت عرصه را بمالک بپرداز
خالصجات دولتی و موقوفات نيز که شاه سابق انتقال يافته بدولت تعلق می گيرد 
و چون عده اين قبيل  خالصجات زياد است دولت  می تواند با فروش آنها هم 

  .پول کافی برای خود تهيه وهم با اين عمل  کمک  به پيشرفت کشاورزی  نمايد
ً                          با شرحی که فوقا   گفته شد برای استرداد امال  ک مزروعی باشخاص هيچ                

اشکال غيرقابل حلی بنظر  نمی رسد و مصلحت اين است هرچه زودتر اليحه 
واگذاری اين امالک به مالکين آن ازطرف دولت به مجلس شوری تقدم شود تا 
مردم مطمئن باشند اساس حقوق آنها حفظ وتأمين شده است واال تشکيل  

اوی اشخاص و حکم به غبن يا کميسيونی درآينده برای رسيدگی به ماهيت دع
غيرآن با زيادی عدۀ  شکايت کنندگان سالها وقت الزم دارد و اينهمه مردم  فقط 

بدون اين که قانون جديد بدولت دستور دراين (بوعده رسيدگی بوسيله کميسيون 
  .قانع نخواهد شد) امالک را بصاحبانشان بدهد 

وای توليد فردی باشد  بنابراين منظور اوليای امور بايد در اين هنگام افزايش ق
افزودن مقداری ملک به خالصجات دولت و جمع آوری عوائد يا تحصيل مبالغی 

  .                  ً                                          از فروش آن اکر فعال  مفيد باشد از لحاظ  نتيجه نفعی نخواهد داشت
اشتباهی که دراين بيست سال شده اين بود که متصديان امور هميشه منافع افراد   

کردند ودولت و مردم را يکی نمی پنداشتند فکر نمی  را فدای منافع دولت می
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کردند نفع بدون جهت برای دولت متضمن  ضررهای بزرگ برای کشورمی 
ً                               امروز تجربه بدنيا و به ما خصوصا  خطا بودن اين فکر را ثابت کرده . باشد                                

است، ديگربس است از تجربه بايد نتيجه گرفت، نبايد بتصوراينکه دارائی دولت 
ود  رعايت تحربه بايد نتيجه گرفت، نبايد بتصوراينکه دارائی دولت زياد ميش

زياد می شود رعايت حقوق افراد را نکرد حفظ حقوق افراد و رعايت  قانون و 
  .وجود امنيت قضائی پايه و اساس هستی و استقالل يک قوم است

د در سايه اين عوامل است که مردم می توانند توليد ثروت در مملکت کنند باي 
سعی نمود مردم  فرد فرد  دارای ثروت باشند نه آنکه برای ارتزاق روزانه 

سياست کليه دول بزرگی مترقی . ودرهرکاری محتاج به دولت به دولت گرديدند
براساس همين فکراست ، سياست کشور ما هم بايد تقويت بنيه مالی و اقتصادی 

ر را تشکيل می دهد افراد باشد ، رد کردن امالک که قسمت مهم زراعتی کشو
کمک به اين فکرو سياست است و برای پيشرفت فالحت و توليد ثروت فردی 

  .عامل مؤثری است
نگاهداشتن اين امالک برای دولت و فروش آن طبق قانون فروش خالصجات نه  

تنها مخالف قانون و عدالت است بلکه نتيجه خوبی هم نخواهد داشت زيرا 
خواهند بود که   درنتيجه تعدی به حقوق مردم خريداران چنين امالک کسانی 

ثروت زيادی اندوخته اند و اين عمل خود وسيله ديگری است که آن  اشخاص 
  .بتوانند کسب ثروت بيشتری به ضرر بيچارگان بنمايند

يک نکته را هم بايد به افراد تذکرداد وآن اين است  که توقعات آنها بايد تا حدی 
غيرممکن نگردد، درعين حفظ اصل حق حتی  باشد که اجراء آن در عمل

المقدوراز پاره ای حقوق خصوصی مقتضی است صرف نظرشود و وضعيت 
فعلی هم ايجاب می کند که با گرفتن اصل ملک دعاوی ديگری آغاز نگردد و 
        ً                                                           آنچه ذيال  نوشته می شود بمنظور جمع  بين حقوق و مالکين و مقتضيات فعلی 

  :باب غصب تمام  احکام الزم  پيش بينی  شده است واال در قانون  مدنی در
کليه امالک مزبوراعم از آنکه از اشخاص باشند يا بدون سند ، يا از دولت  - ١

در نتيجه انتقال  اشخاص   بدولت  يا تعويض امالک گرفته مقتضی است بدون 
  .استثناء به صاحبان آن ها برگردد
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ک را انتقال نداده  باشند درمورد امالک تعويضی هرگاه اشخاص عين مل  - ٢
می توانند يا معامله سابق خود را تنفيذ  يا آنکه عين ملک سابق خود را مطالبه 

  .کنند 
نسبت بمعامالتی که ثمن آن درسند قيد شده اند بايد  توجه  داشت که اگر   - ٣   

  .دولت مطالبه ثمن نمايد
و بااين وصف وقضيه باندازه ای روشن است که ديگر توضيح آن حاجت دارد 

الغاء اوراق مالکيت اين امالک اشکال قانونی ندارد بلکه چنين عملی برای حفظ 
با الغاء اين اوراق مالکيت به نسل آينده درس . قانون و درس آينده الزام است

سودمندی خواهيم داد و بعد ها اين داستان بياد خواهد ماند که حق  باالخره  بر 
ِ            اکر دل خرد بهتر از گ ل خريدن استزور غلبه  خواهد کرد و شخص                     .  

طريق  عملی  کردن  رد اين امالک آن هم  بسيار کارآسانی است نهايت   -دوم 
امالک  . اينکه بايد دقت کرد کار به کاردان سپرده شود  تا اجراء آن سهل گردد

  : مورد  بحث  بطريق ذيل گرفته شده 
. ص بدولت وانتقال دولت به شاهانتقال اشخا - ٢انتقال از خالصه و موقافات -١  
  .گرفتن بدون سند  -  ٤انتقال ازاشخاص بوسيله اسناد  - ٣
آنچه که با سند گرفته  شده اسامی امالک درآن نوشته شده  وانتقال دهندگان اگر  

حيات دارند خود و گرنه ورثه آنها با تسليم  تصديق انحصار وراثت ملک خود 
  .سيم خواهند نمودرا گرفته و طبق قانون بين خود تق

امالکی که بدون سند گرفته شده مالکين آن برای اثبات مالکيت و تصرف سابق  
خود دالئلی البد در دست دارند و اگر در بعضی  موارد موضوع  باز روشن 
نباشد بوسيلۀ تحقيق محلی متصرفی هر کسی   را می توان درمحل تعيين کرد و 

ائر آن درداد گستری صورت  گرفته اينکارازامورعادی است که هزارها  نظ
ً                    وهميشه صورت می گيرد و اگر بين اشخاص فرضا  در حدود متصرفاتشان                                          

اختالف نشود بعدها  بين خود  يا با داوری يا از طريق محاکم  حل  خواهند  
  .نمود

اين نکته را بايد در نظر داشت که بعد از سالها بيچارگی به عدۀ زيادی از  
رفع تعدی داده شده و اين وعده جز با رد حقوق آنها انجام  نفوس اين کشور وعده
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نمی يابد و اگر مردم  باز در اين  موقع که رعايت قانون را از شخص اول 
کشور يا ديگران نصب العين قرار داده اند به حقوق خود نرسند  ارزش ملی آنها 

نمود؟ يکبارديگرتحقير خواهد شد آيا ديگران در باره ما چه قضاوت خواهند 
قطعی است که  مجلس شورای ملی که خود واضح و مضهر قانون و حافظ  
قانون اساسی است ممکن نيست بعد ازاين  همه وعده های رسمی با علم به اينکه 
امالک مردم بزور از آن ها گرفته شده رضايت دهد که اين امالک جزبه 

ين وافراد صاحبان واقعی بديگری داده شود و بهمين جهت بايد عموم مالک
ستمديده اميدوار و مطمئن  باشند که  بحق  خود خواهند  رسيد  و جز اين فکری 
نکنند و آرامش و متانت  را در هر حال منظور دارند تا استرداد حقوق آنها 
صورت عمل بخود گيرد هر قدر آرامش بيشتر رعايت  شود دست متصديان امر 

  )  ١.(  ودبرای عملی ساختن اين موضوع  بازتر خواهد ب
  

  توضيحات و مآخذ
  
    – ١٣٦٢ –نشر ناشر  –جلد ششم »  تاريخ بيست ساله ايران« حسين مکی   - ١ 
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  م يازدهفصل 
  

  سرنوشت  ميرزا دمحمطاهر تنکابنی
  
   

سرنوشت ميرزا دمحمطاهرتنکابنی وسرلشکر دمحم حسين آيرم  بعنوان آئينه عبرت 
  :معاصر ايراندر تاريخ 

  
 ١٢٤٢= هـ ق ١٢٨٠، سال  .دمحمطاهر فرزند ميرزا فرج هللا تنکابنی بود 

بدنيا آمد، » مازندران کرديچال، از توابع کالردشت استان «شمسی، در روستای 
 ١٦تا سن يازده سالگی در همانجا علوم مقدماتی را فرا گرفت و سپس تا 

  .به دستور پدرش راهی تهران شد آنگاه برای تکميل دروس،. ادامه داد سالگی 
با ورودش به تهران، ساخت بنای مدرسه عالی سپهساالر شروع شده بود، از 

مدرسه ی قنبر علی خان، و حاج ابوالحسن رفته و بعد  ابتدا به مدرسه کاظميه، 
سال همانجا مشغول درس و  از اتمام بنای مدرسه ی سپهساالر، تا حدود پنجاه 

  .علم بود بحث و مراحل تحصيل
به گفته ی خودش، در مدرسه . محضر بزرگترين علمای آن دوران را درک کرد

حاضر بوده و درس حکمت را نزد » دمحمرضا قمشه ای ميرزا «استاد مرحوم 
نمود، و بعد از فوت مرحوم قمشه  تلمذ » حکيم آقا علی مدرس زنوری«ايشان و 
که خداوند به او شد و تا  »ميرزا ابوالحسن جلوه«هـ ق شاگرد  ١٣٠٥ای، از 

   عطا کرده بود، سرآمد روزگار گرديد
ميرزا دمحمحسن «اصول فقه را در خدمت . هـ ق در محضرش بود ١٣٢٤  سال 

  طولی . در هيئت و نجوم، شاگرد ميرزا عبدهللا بود ، به پايان برده و »آشتيانی
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سرشار و بی نظيری  خصوصا هوش نکشيد که در اثر سعی و مجاهدت و 
، هيچکس خود را باالتر از او »ميرزا جلوه«استادش  بطوريکه پس از فوت 

افتخار شاگردی اش را  دانست و همه استادش دانسته و بيشتر طالب،  نمی
  .داشتند

و لذا با جامعيت يگانه ای که در حکمت و فلسفه و ساير علوم معقول و منقول 
وی در فلسفه به مشرب . حکيمی فقيه و فقيهی حکيم گفت ا داشت، می توان او ر

برخی او را تنها مدرس فلسفه ارسطو  ارسطويی و مشايی مقابل بوده تا جائی که 
فلسفه در  در آن دوران دانسته و بنا به نظر شهيد مطهری از اساتيد مسلم در 

  .دوران اخير و ممحض در آن می دانند
اغلب اطبا به . معاصران به پای او نمی رسندنيز در طب قديم، هيچ يک از 

کتاب . موقع بيماری نزد او معالجه و مداوا می شدند شاگرديش افتخار و در 
  .حواشی سودمندی بر آن نوشت قانون ابن سينا را چندين دوره تدريس کرده و 

  
  کافی داشت در علم رياضيات، هيئت و نجوم تبحر

  
را به استفاده از محضر او توصيه می نمود شاگردانش » مرحوم جلوه«استادش، 

، به تدريس مشغول شد و در مشهورترين )جلوه(فوت او  و از همين رو، بعد از 
مدرسه ی علوم سياسی، مدرسه ی  مدارس آن زمان، چون مدرسه ی سپهساالر، 

  .مدرسه ی سلطانی، مدرس رسمی شد. قنبر علی خان
عالوه بر اينها همواره خانه اش . بودمدتی هم استاد دانشگاه معقول و منقول 

  .علم و معرفت بود مکان رفت و آمد طالبان 
فضالء : می گفت) مرحوم سيد دمحم باقر عربشاهی(استاد سابق دانشگاه تهران 

نوعا از شاگردان او بودند و بعضی از شاگردان او عبارتند  تهران در آن زمان، 
  :از

بادی، دمحمتقی مدرس رضوی، شيخ اسماعيل بديع الزمان فروزانفر، محمود نجم آ
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فروغی، آقا ميرزا عبدالکريم تهرانی معروف به روشن، موسی  کلباسی، دمحمعلی 
فلسفی و علی دمحم تويسرکانی مشهور به  عميد، حبيب آبادی، شيخ دمحمتقی 

دمحم تقي مدرس رضوي؛ محمود نجم آبادي؛ ميرزا هاشم آملي؛   ...[جولستانی و 
الهي قمشه اي؛ ميرزا حسين خان پيرنيا مؤتمن الملک؛حکيم ميرزا  ميرزا مهدي

يدهللا نظر پاک کجوري؛ مرحوم دکتر موسي عميد؛ جالل الدين همايي؛ 
 ...]عبدالعظيم قريب؛

  
 فعاليت های سياسی ميرزا

    
  .در سه دوره ی اول، سوم و چهارم نماينده ی مجلس شورای ملی گرديد

يرزا و عالقه ی وافر مردم به او و بويژه در دوره ی اول، شهرت م - ١ 
ميان حقايق، خصوصا علما و طالب علوم را بر  صراحت لهجه و شجاعتش در 

و چون با درگيری . کردند آن داشت تا او را به عنوان نماينده ی تهران انتخاب 
جنبش مشروطيت، در صف آزاديخواهان و طرفدار آزادی بود، اين وکالت 

که ) ش١٢٨٦=ق١٣٢٦(تا ) ش١٢٨٤= ق١٣٢٤(از سال و . قبول نمود را 
هرچند که هرگز تعليم و تعلم را . نماينده تهران بود مجلس اجبارا تعطيل شد، 

  .می گذراند رها نکرد و بهترين اوقاتش را به مطالعه و مباحثه 
دوره ی سوم مجلس شورا، مجددا نماينده ی تهران شد و در مجلس به حزب  - ٢ 

همان سال بر اثر اوضاع بين المللی وقوع جنگ جهانی  در  .دموکرات پيوست
عده ای از نمايندگان مجلس و  همراه . اول که به مهاجرت آزاديخواهان انجاميد

آنجا  مشروطه طلبان به قم رفته و سپس از طرف مليون به بروجرد اعزام و از 
ی به همراه چند نفر از جمله سيد حسن مدرس، حسين استرآبادی، دمحمتق

  .ش، به عراق هجرت نمود ١٢٩٤  در سال ... شاهرودی و 
و در اين . مدت چهار سال در شهرهای کربال، کاظمين، موصل و بغداد ماند

علمی مرتبط و با دانشمندان و فضال آن ديار مالقات  مدت با مجامع و محافل 
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  .نمی گنجد هايی داشت و مباحثات زيادی که در اين مختصر 
ی که او در تهران نبود و در عراق به سر می برد، مردم تهران، در روزهاي - ٣ 

وی با استقبال پر . وکالت دوره چهارم مجلس انتخاب کردند بار ديگر او را به 
از آن يعنی در کودتای سوم اسفند  شور مردم وارد اين شهر شد، اما اندکی پس 

. زندانی شد ر و ه ش، بدستور سيد ضياء الدين طباطبائی دستگي ١٢٩٩در اسفند 
برای آخرين بار وکيل ) ش ١٣٠٢تا  ١٣٠٠/ مرداد ٣٠(ولی خيلی زود از 

  .مجلس بود
  

 مشاغل اداری 
  

او مدتی به تشکيالت اداری و امور قضايی وارد شد، به دستور وزير وقت 
دادگاههای شهرستان و سپس رئيس دادگاه های استان شد  دادگستری مدتها رئيس 

عالی کشور را به عهده داشت و از  سمت مستشاری ديوان  ش، ١٣٠٩و تا سال 
گويا اين از (  در اين مدت از کسوت روحانيت در آمد . قضات ديوانعالی گرديد

ش به بعد، اعتراض او و  ١٣١٠از سال ) شرايط انتساب به اين سمت بود
رضاشاه پهلوی که امالک آنها را در تنکابن غصب کرده بود،  ديگران به اقدام 

همچنين از تدريس در مدرسه ی . شود باعث شد که از مشاغل دولتی برکنار 
  .سپهساالر هم مانع شدند

و مدت دو ماه در زندان قصر، زندانی و سپس يکسال به کاشان و از آنجا به 
  .فارس تبعيد گشت

ولی بعد با وساطت فروغی آزاد و به تهران آمده و مجددا به افاضه ی دروس و 
کم کم بعد از چندی در مدرسه ی عالی سپهساالر برنامه  شده و  تدريس مشغول

اين مدت وی در مدرسه ی  در . های تعليمی و تدريسی اش را از سر گرفت
   .کاظميه و خانه اش، شاگردانش را بهره مند می ساخت
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 پايان زندگی 

  

ش، تا زمان وفاتش بسيار سخت و پر  ١٣١٠زندگی ميرزا تنکابنی از سال 
بنی «بدستور رضاخان امالک خانواده اش را که به  ش،  ١٣١١بود، سال محنت 

ساير روستائيان غصب شد  مشهور بودند به همراه امالک ديگری از » فقيه
های  و از آن به بعد ميرزا دائما در مشکالت و ناهنجاری ) اشاره به جمالت باال(

نشين و تقريبا زيادی به سر برد و کم کم ضعف مزاجی و کهولت او را خانه 
  .منزوی کرد

بار  ٣مبتال گرديد و در پی آن » حبس بول«ش، ناگهان به کسالت  ١٣١٨سال 
قسمت راست بدنش بی حس و فلج شد و اطباء، تدريس و  سکته کرد و در اثر آن 

موضوع، بسيار ايشان را آزرده می  مطالعه را برای ايشان ممنوع کردند و اين 
آذر  ١٤جمعه  ری ايشان طول کشيد و سرانجام در روز حدودا دو سال بيما. نمود
  .دار فانی را وداع کرد ١٣٢٠سال 

 

 اخالق 

  

بسيار خوش خط بوده و کتابهايی که به خط خودش بوده در کتابخانه اش  - ١ 
  .فراوان ديده می شد

قوه حافظه اش بسيار قوی، تا آنجا که تا آخرين روزهای حياتش مطالبی را  - ٢ 
  .فراموش نکرده بود يا خوانده بود، که شنيده 

اگر . دائما در ياد خدا بود و ذکر خدا بر لب داشت و اهل ذکر و رياضت بود - ٣ 
  .بود، خطا نگفته ايم» اوتاد«در عصر خود يکی از  بگوييم از لحاظ عرفان، 
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اشعار فارسی و عربی بسياری از بر داشت که نشان از حافظه ی قوی او  - ٤ 
  .بود

  .ناعت طبع و علو نفس ميرزا، ضرب المثل خاص و عام بودم - ٥ 

همچنين صراحت لهجه و شجاعتش در سخن و اينکه همه حقايق را بی پرده  - ٦ 
  .بيم و هراس نداشت می گفت و از هيچکس 

 

  آثار  

کتابخانه ی نفيسی مطابق ذوق و مشربش از نسخ خطی و چاپی داشت، در اين 
از حيث : ار کتاب گردآوری کرده که می توان گفتهز کتابخانه بيش از چهار 

را در زمان بيماری اش به  کيفيت بی نظير بوده، وی بخشی از اين کتابخانه 
  .مجلس شورا فروخت

  :از جمله. بيشتر آثار او، حواشی عالمانه ای که بر کتب قدما نوشته است

 حاشيه بر الهيات و منطق شفا

  )محمود شبستری(الدين رازی و گلشن راز حاشيه بر المباحث المشرقيه، فخر

 حاشيه بر کتاب جوهر النضيد

  )ميرزا ابوالحسن جلوه(مقاله ی کوتاهی در شرح حال استادش 

برای (يادداشت کوتاهی در ستايش اهل بيت و رساله های مختلف ديگر 
  )اطالعات بيشتر رجوع شود

در قبرستان ) جلوه(دش بنا به وصيت اين بزرگمرد، پيکرش را در کنار قبر استا
  )١(_ .تهران، به خاک سپردند حوالی » ابن بابويه«
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آمده » ميرزا دمحم طاهر تنکابنی«در پايگاه خبری و تحليلی تنکابن در بارۀ * 
در مدت عمر پر برکت خود کتابخانه ای مشتمل بر چهار هزار جلد کتاب :  است

ه احاطه کافی وی به علوم که با توجه ب. خطی و سنگی و نفيس گرد آورده بود
 .گوناگون از حيث کيفيت کم نظير و بلکه بی نظير بود

 :شيخ آقا بزرگ تهرانی می نويسد

در کتابخانه اين مرد فاضل و عارف نسخه های نفيس نگهداری می شد که 
برخی از آن ها در اواخر عمر او هنگام کسالت و بيماری اش به کتابخانه مجلس 

 .شورا فروخته شد 

دروان استاد سيد دمحم محيط طباطبايی، دانشمند اهل زواره، در اين باره گفته شا
 :است

کسانی که مرحوم ميرزا طاهر را ديده اند نيک می دانند که هم مدرسی واال مقام 
من در مباحثات با ايشان شرکت می . بود و هم شخصيتی مورد توجه و احترام

از . بر وی ستم بسيار رفته بود. مکردم و همواره از محضرشان استفاده می برد
... کار برکنارش کردند و مقام قضاوت را از وی گرفتند و گوشه نشينش ساختند 

روزی مرا به منزل خود دعوت کرد تا کتابخانه اش را ببينم و در همين ديدار . 
چندی بعد از آن،ميرزا به سرای باقی شتافت . با فرزند برومندشان نيز آشنا شدم

برای پرداخت مقداری قرض، : ده ايشان به من مراجعه کرد و گفتو آقا زا
من ايشان را از آن کار منع کردم و . گريزی جز فروش کتاب های پدر نيست

موضوع را با کتابخانه مجلس در ميان گذاشتم و با موافقت ايشان قرار شد که 
مدرسه کتابها به کتابخانه مجلس منتقل شود و مبلغ قرض نيز از طريق بودجه 

قراردادی تنظيم شد . ای که ميرزا در آن تدريس می کرد تأمين و پرداخت گردد
که متن آن را خود تهيه کردم و در آن اين شرط را قرار دادم که کتاب های 
مزبور در مخزنی به نام مرحوم ميرزا دمحم طاهر محفوظ بماند و اين چنين شد 

گواری آقا زاده آن حکيم نتيجه آن که به خاطر خواهش و وساطت من و بزر
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نسخه خطی ممتاز به همراه حدود  ١٣٠٠ -  ١٤٠٠فقيد، مجموعه ای شامل 
کتاب چاپ سنگی نفيس در بخشی به نام آن مرحوم جای گرفته  ١٥٠٠ـ  ١٦٠٠

 .و برای هميشه باقی خواهند ماند

 :حکيم ميرزا مهدی الهی قمشه ای به عالمه حسن زاده آملی گفته بود

ودن ميراث ملکی قابل توجه در مازندران به دليل فشار رضا خان آن مرحوم با ب
کارش به جايی رسيد که به فروختن کتابهايش ناچار شد و از فروش آنان ارتزاق 
می کرد؛ ولی قسمت عمده کتابهايش نسخه های نفيس خطی بود که آن ها را 
 نفروخت و نگه داشت و بعد از رحلتش همه آن ها را به کتابخانه مجلس

 .فروختند

امکان نداشت ميرزا کتابی را در کتاخانه اش بگذارد مگر اين که تمام آن کتاب 
را با دقتی که مخصوص خودش بود از صدر تا ذيل می خواند از اين رو اغلب 
کتابهای موجود در آن کتابخانه حواشی مفيدی از ايشان در بردارد که ارزش 

العه اين کتاب ها و هوش سرشار در اثر مط. کتاب را چندين برابر کرده است
ميرزا خودش يک کتابخانه متحرک و بحری از نظر فلسفه، حکمت، عرفان، 

مقدار قابل توجهی از کتابها را با خط زيبای خويش . طب قديم و فقه و ادب بود
 .استنساخ نموده بود و در کتابخانه اش نگهداری می کرد

طور  گاه به لم ساخت، هيچميرزاطاهر اگرچه عمر خود را وقف تعليم و تع
ای  آثار او بيشتر شامل حواشی عالمانه. پيوسته به تأليف و نگارش دست نزد

حاشيه بر االهيات و منطق شفا، : است که بر کتب قدما نوشته است ،از جمله 
 .حاشيه بر المباحث المشرقيۀ فخرالدين رازی و گلشن راز شيخ محمود شبستری

ای است که به درخواست  به چند مقاله و رسالهآثار مستقل تنکابنی محدود 
مقالۀ کوتاهی در شرح حال استادش با عنوان . ١: ديگران نوشته شده است

دو . ٢در مجلۀ آينده؛ ) ٦٥٦ص :   نک(» مختصر شرح احوال ميرزای جلوه«
سدۀ (جزوه دربارۀ کتابهای درسی رايج در ميان طالب علوم در سدۀ گذشته 
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زاده نوشته  و در مجلۀ فرهنگ ايران  قاضای سيدحسن تقیکه آن را به ت) ق١٣
که » پزشکی رساله در چشم«ای با عنوان  رساله. ٣زمين به چاپ رسيده است؛ 

اين رساله برخالف . پردازد در آن به تشريح و توصيف ساختمـان چشم می
های ديگر، به زبان فارسی است و در شمارۀ دوم نامۀ فرهنگستان علوم  نوشته
، به خواهش احمد )ع(يادداشت کوتاهی در ستايش اهل بيت. ٤شـده است؛ چاپ 

ابوالقاسم سحاب از حاشيۀ او ) گلزار معانی( گلچين معانی برای مجموعۀ وی 
بر کتاب الجوهرالنضيد عالمۀ حلی ياد کرده، و تأليف چند رسالۀ منطقی را نيز 

 ) ٢( .يستکه اثری از آنها در دست ن) ١٢٥ص (به او نسبت داده است 

  

  

 نصرت هللا امينی  وکيل و  از ياران دکتر مصدق در بارۀ  ميرزا طاهر تنکابنی

       

سال پيش مقاله ای در مورد ميرزا طاهر تنکابنی  ٦٠نصرت هللا امينی حدود    
در اين . در راهنمای کتاب، بازچاپ شد) ١٣٥٣(   ١٩٧٤نوشت، که در سال 

بيمارستان نجميه بود،  در ) تنکابنی(که ميرزا  آخرين روزهايی: مقاله آمده است
حدود “: وقتی به بيمارستان رفتم، گفت. گفت که صبح زود به ديدنش بروم

اما . روزست که اينجا بستری هستم و پنج روز ديگر مرخص می شوم بيست 
می دانی که به . هايم، بيمارستان را ترک کنم نمی خواهم پيش از پرداخت هزينه 

او کتابخانه ای . (باشد ی کتابخانه ام، هيچ چيزی ندارم که به اسم خودم جز کتابها
برو بعضی از کتابها را .) بسيار بزرگ داشت، که پر از کتب با ارزش بود

مجلس بفروش، که بتوانم پول بيمارستان را بدهم و مرخص  بردار و به کتابخانۀ 
يعنی در همان . کنمها پيدا  من موفق شدم راهی برای پرداخت هزينه ” .شوم

وقتی او را در جريان گفتگويم با ميرزا . روز به ديدن ارسالن خلعتبری رفتم
سپس از طريق تلفن خواستار ديدار با دکتر . قرار دادم، خيلی ناراحت شد طاهر 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٧٥                                                                ١٩        دق ، 

  

  

او تمام . بود) فرهنگ وقت(وزير آموزش  صديق اعلم گرديد، که در آن هنگام 
رفت و  ز ظهر آن روز دکتر اعلم به ديدن ميرزا بعد ا. قضايا را به وزير گفت

به ) فرهنگ وقت(من به ديدن شما آمده ام که بگويم، وزارت آموزش “: گفت
نه چيزی به من بدهکار “: ميرزا پاسخ داد". است شما مقداری پول بدهکار 

تدريس می کرديد و  بايد در زمانی که در مدارس “: دکتر صديق گفت” .نيست
اما زمانی که “: ميرزا پاسخ داد” .بوديد، به شما حقوق داده می شدمعلم سرخانه 

زمانی هم که معلم سرخانه . مدرسۀ سپهساالر درس می دادم حقوق می گرفتم در 
ميرزا طاهر هيچ ” .تدريس اين کار را می کردم بودم، به خاطر خدا و عشق به 

  .کمکی را نپذيرفت

  

  

  افسانه زندگی دکتر باستان از کتاب / معراج ميرزا طاهر تنکابنی

  

مرحوم ميرزا ابراهيم خان کجوری رئيس دفتر شهرداری تهران که مردی با 
ّ                خوارق عادات ميرزا نصر   لک که اقوام و  گفتار بود بارها از  تقوی و راست                       

لک .(ميکرد اند حکايتها  خويشانش در مازندران و کجور از معاريف اکراد بوده
که نادرشاه افشار قسمتی از آنها را به مازندران   ف لرستانطايفه ايست از طواي

ّ              گفت که ميرزا نصر   در زمان حيات جمله می من )است  کوچانيده خود با                    
بوده،شبی در مدرسهء  ميرزا طاهر تنکابنی معروف به فقيه دوست و محشور 

شوند مال آقا رضا واقع در محلهء سرچشمهء تهران بدون اينکه از حجره خارج 
همگی به   علماء ايران.طرفة العين به قم برده و برگردانده است او را در 

مدرسه سپهساالر بوده تصديق  شخصيت و تبحر و فضل ميرزا طاهر که مدرس 
 داشتند و او در حکمت شخص اول بوده
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هجری قمری که مرحوم تنکابنی حيات داشت روزی در منزل  ١٣٢٢در تاريخ 
مجتهد زنجانی که از اجلهء علماء عصر حاضر  م جمعه آقای ميرزا محمود اما

گفته شد که .آمد صحبت ميرزا طاهر تنکابنی به ميان .است سمت حضور داشتم
تکليف کردند که به   آقای امام جمعه به من.مشار اليه مريض و بستری است

وآمد نداشتم تکليف را  مزبور برويم،با اينکه با اين شخص رفت عيادت مريض 
امين حضور باالی خيابان  ته متفقا به خانهء مشار اليه که در سه راه پذيرف

مدتی در .دق الباب کرديم.درختی بود رفتيم  ری،در محلهء معروف به کوچه
به حياط داخل .سرد زمستان کنار در معطل شديم تا آمدند در را باز کردند هوای 

اری کتاب در اطاق بزرگ مستطيلی که مقد و در ضلع شمال شرقی حياط به 
  . گوشه و کنار آن ريخته بود راهنمائی شديم

ميرزا طاهر در پائين اطاق زير کرسی استراحت کرده ولی بيدار بود از ناتوانی 

آقای امام و .انجام آداب معمولی نبوده اعتذار جست خود که قادر به برخاستن و 

رات متفرقه احوالپرسی و مذاک پس از .بنده هرکدام در يک سمت کرسی نشستيم

که شرح جزئيات آن باعث تطويل کالم است از مشار اليه پرسيدم که آيا 

ّ                  نصر   لک را شناخته است ميرزا  حرکت تندی به خود داد و گفت ميرزا نصر .    

پس از قدری سکوت گفت که مقصود .بود ّ                              شخص عدم النظير و بزرگواری 

قريب االجتهاد  يالت داشت و مراتب علمی او نيست تا حدی تحص  از بزرگی مقام

سئوال کردم .به مقامات عالی رسيده بود  بود و ليکن در نتيجهء رياضت متمادی

تبسمی کرد و . ايد است شما با او مسافرت مرموزی به قم کرده که معروف 

تفصيل مسافرت که شرح آنرا اجماال  تمنا کرديم .گفت،بلی مسافرت عجيبی بود

ساعت سر  ميرزا طاهر که تا آن .زبان خودشان بشنوماز کجوری شنيده بودم از 

بود برخاست و نشست و به پشتی کنار کرسی تکيه داد   به متکا گذاشته و خوابيده

  : و چنين گفت

ّ                          در زمستان سی چهل سال پيش شنيدم ميرزا نصر   لک که به زيارت رفته بود                                           
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اقع در سرچشمه که در مدرسهء مال آقا رضا و برگشته در تهران   از خراسان

به عتبات  منزل کرده،و قصد عزيمت   حاال معروت به خيابان سيروس است

باريد و زمين سفيد شده بود از خانه  کم می دارد،در غروب آفتاب که برف کم

مال آقا رضا رفتم و به حجرهء که در آنجا منزل داشت  خارج شده به مدرسهء 

نصف حجره را مفروش  يری که بعد از سالم و عليک در روی حص.وارد شدم

در اين بين صدای فروشندهء دوغ .حال يکديگر شديم  کرده بود نشستم و جويای

کشک را سائيده و دوغ ميکردند و   در آن زمان معمول بود که.(برخاست کشک 

بلند به فروش   ها با صدای معابر و کوچه در تغار ميريختند و بدوش گرفته در 

کشک  ّ                                     کاسهء گلينی برداشت و يک شاهی دوغ  ميرزا نصر).رساندند می

جوشيد  خريد و آورد به کماجدانی که در گوشهء حجره روی منقل آتش می

گفتم به طاس کباب که .پزيد؟جواب داد طاس کباب -می چه چيز .ريخت پرسيدم

اينجا بمانيد باهم بخوريم تا  گفت عيبش چيست؟ شام در .دوغ کشک نميريزند

گفت .دعوت را پذيرفتم.شود کباب با دوغ کشک هم بد نمی بدانيد که طاس

. که ماندنی شديد خوب است سماور حلبی را آتش بيندازيم چای صرف شود حاال 

که آب به جوش آمد  کرده به سماور ريختيم،همين به معيت يکديگر آتش روشن 

خواهش دارم کمک  مشار اليه اظهار داشت .چای دم کرده چند استکان نوشيدم

متفقا آتش درست کرديم تنباکو به . نيد تا قليان را نيز به قول عوام چاق کنيمک

موقعی که مشغول کشيدن بود و فکر ميکرد .قليان ريختيم قليان حاضر شد سر 

  : يک مرتبه گفت

باز با .گفت عجب شب زيارتی است.با سر تصديق کردم.امشب شب جمعه است

ايد؟گفتم تاکنون سعادت  به قم مشرف شدهتا به حال  پرسيد .دادم  سر جواب مثبت

 برويم؟ ميل دارند باهم به قم   استعالم کرد که.ياری نکرده است

  . در آن ايام مسافرتها با اسب و قاطر و کجاوه صورت ميگرفت
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نگاهی از روی حيرت به صورتش انداختم و مقصودم اين بود در آن وقت شب 

معنای تعجب .کند چه تکلفی است می فقد وسائل و سورت سرما و   با نزول برف

مرکوب اهميت  شب و برف و سرما و   مرا دريافت و گفت به موضوع تاريکی

پرسيد وضو .حاضرم. ندهيد،فقط بگوئيد که به اين مسافرت ميل داريد يا نه؟گفتم

در کوزه   آب.گفت بايد با حضور من مجددا وضو بگيريد.دادم بلی جواب .داريد

  . فرش نداشت وضو گرفتم حجره در قسمتی که حاضر بود،در داخل 

مشار اليه برخاست و درب حجره را از داخل بست،و در وسط اطاق 

برهم گذاريد،و صلوات بفرستيد هر وقت  ايستاد،دست مرا گرفت، و گفت چشم 

  . دست شما را فشار دادم چشم باز نمائيد

داختم بالفاصله ديده برهم نهاده و به ذکر صلوات پر.به فرموده عمل کردم

چشم گشودم خود را در محوطهء وسيعی .دهد می احساس کردم که دستم را فشار 

ايوان بزرگ آئينه  ام،و در مقابل  ايستاده  که کنار حوض بزرگی يافتم،درحالی

جمعيت زيادی .زيارتگاه است  کاری و يک جفت گلدسته بلند نمايان و پيداست که

خارج ميشدند و شمعهای بسياری در سوز و زيارت به ايوان داخل و  به قصد 

  . باشد،محوطه ايوان روشن است گداز می

ّ                                                   ميرزا نصر   گفت اينجا صحن قم و معروف به صحن جديد است اگر ميل            

کفشها .کن رفتيم حرم داخل شويم،به طرف کفش توانيم به  زيارت داشته باشيد می

خوانها با صدای  نامه زيارت و  داخل شديم  را درآورده،از ايوان گذشته و به حرم

به دور ضريح به   ما هم پس از طواف.نامه مشغول بودند بلند به خواندن زيارت

پس از .وآمد بودند جماعت زوار کماکان در رفت.نامه پرداختيم زيارت قرائت 

  . آمديم زيارت از حرم خارج شده به حصن   اتمام

ّ                          ميرزا نصر   اظهار داشت مقبره شيخون ک ه از علمای معروف اسالم هستند           

ايد  جوار صحن است،حاال که به اينجا آمده و در قبرستان   در همين نزديکی
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شب است راه آنجا  آنجا بخوانيم با اينکه   چنانچه موافقت داريد باهم برويم و فاتحه

در تاريکی شب از   باهم از صحن خارج شده.را بلدم روی موافقت نشان دادم

کاری داشت رسيديم، به  ذشتيم و به مقبرهء که يک جفت گنبد کاشیگ ميان قبور 

نامبرده دوباره عنوان کرد که قبر شيخ صدوق .خوانديم مقبره داخل شده فاتحه 

عالم اسالم خدمت کرده  دانيد اين شخص چقدر به  ها است می در همين نزديکی

ه مقبرهء شيخ صدوق تکليف را نيز پذيرفته ب  اين.است،برويم به آنجا فاتحه بدهيم

فاتحه مجددا از در   پس از ادای.کاری داشت رفتيم آنهم گنبد کوچک کاشی که 

کنار همان حوض کذائی که در بدو ورود به آنجا  شرقی به حصن برگشتيم و در 

  . وآمد بودند در رفت جمعيت زوار قدری کمتر شده ولی باز .بوديم ايستاديم  رسيده

پاسخ .ا طاهر پرسيدم که آيا برف به قم هم باريده بوددر اين موقع من از ميرز

ميرزا طاهر به حکايت خود .برف نيامده بود داد که هوا در آنجا صاف بود و 

  : ادامه داد و گفت

ّ                        که کنار حوض ايستاده بوديم ميرزا نصر   با دست خود به طرف حرم  درحالی                                     

خواهيد  ری داريد يعنی میکه در اينجا باز کا اشاره کرده از من سئوال نمود 

پرسيد آيا قصد .ايم کرده به حد کافی زيارت   پاسخ دادم که.دوباره به زيارت برويد

دفعهء قبل در دست گرفت و   دست مرا مطابق.جواب مثبت دادم.مراجعت داريد

ام  مسئله مهمی نيست فقط چشم برهم گذاريد و همان قسم که قبال دستور داده گفت 

ديده .اطاعت کردم.دست شما را فشردم چشم بگشائيد و هر وقت صلوات بفرستيد،

نموده خود را در حجرهء  چشم باز .نهادم باز بالفاصله دستم را فشار داد  برهم

جوشيد و  کباب در توی کماجدان روی منقل می  که طاس معهود يافتم درحالی

اين داستان (*)     ... خاست و آتش سر قليان هنوز روشن بود از سماور برمی بخار 

است و مدير الدوله از رجال فاضل و دانا و  گفتار اسمعيل اصانلو مدير الدوله 

اصانلو از  اسماعيل .گوی است،از زمرهءوگيالن ووزيران آزمودهء سابق راست
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ها و خاطرات و  و نويسندگان و هنروران پنجاه سال پيش داستان  همه شاعران

اصانلو با .دارد که شنيدنی و ديدنی است  يریآنان تصاو داند و از  شعرهائی می

های خود  از يادداشت  راکه به مجلهء يغما مبحثی خاص دارد خوانندگان  اين

خواهد   خواهد،اما پس از بازگشت وی از اروپا اين محروميت پايان محروم می

  )٣( ّ    ان شاء .يافت

  

  

  توضيحات و مآخذ

 

 طهور دانش   - ١ 

  بری و تحليلی تنکابنبرگرفته از سايت خ- ٢

از  - صفحه  ٣( -) ٢٠٨پياپی ( ٨شماره  ١٣٤٤يغما سال هجدهم آبان   - ٣  

  )٤٣٩تا  ٤٣٧
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 دهمدوازصل ف
  

 قزاق، رئيس نظميه ديکتاتورو غارتگر: حسين آيرم  سرلشكر دمحم
  

حسين آيرم از نظاميان سفاك دوره حكومت رضاشاه در سال  سرلشكر دمحم  
او پس از تحصيالت مقدماتي رهسپار روسيه شد و در .  دمتولد ش ١٢٦١

او با درجه افسري وارد قزاقخانه شد و . مدرسه نظام آن كشور آموزش ديد
خان با تسلط كامل به زبان  آيرم. توانست مترجم لياخوف فرمانده قزاقها شود
رضاخان با درجه سرهنگي  ١٢٩٩روسي به تهران بازگشت و به دنبال كودتاي 

پس از چندي . ارتش شد و به فرماندهي هنگ مازندران منصوب گرديد وارد
  .فرماندهي هنگ گيالن نيز به وي واگذار شد

ي قواي شمال  ي سرتيپي گرفت و فرمانده او به تدريج، مقامش باال رفت، درجه
. تركمن صحرا را فيصله داد  در چند زدو خورد داخلي شركت نمود و غائله. شد

و محبوبيت اميرلشكر طهماسبي در آذربايجان موجب كه قدرت  ١٣٠٤در 
وحشت رضاشاه شده بود، سردار سپه به تبريز عزيمت كرد، او را با خود به 

آوردو سرتيپ آيرم را به جاي وي به فرماندهي لشكر آذربايجان منصوب  تهران 
 .نمودو براي مدتي اختيارات حكومتي را هم به او سپرد

ان اقامت داشت ولي در اثر شورش نظاميان در آيرم چند سالي در آذربايج
ي آنجا آيرم به تهران احضار شد و  سلماس و كشته شدن سرهنگ ارفعي فرمانده

جاي سرتيپ به  ١٣١٠در . مدتي رئيس دژبان و زماني فرمانده لشكر سوار بود
شد منصوب  هللا زاهدي به رياست شهرباني كه در آن روز نظميه گفته مي فضل

را ) اداره اطالعات شهرباني( شانزدهم همان ماه واحد پليس سياسي در گرديد و
   ١٣١٢در . ي ايران بود او قريب پنج سال رئيس كل تشكيالت نظميه. داير كرد 
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ً     اي به دست آورد و تحقيقا  شخص  العاده قدرت فوقي سرلشكري گرفت و درجه                        
ً           مخصوصا  پس از عزل،. دوم ايران شد تعقيب، حبس و مرگ تيمور تاش و        

سردار اسعد بختياري كه اولي وزير دربار و دومي وزير جنگ بودند، قدرت او 
وزير و  نخست. ي سياسي آن روز بالمعارض گرديد افزايش يافت و در صحنه

مأمورين آيرم مقامات آن روز را طوري . گرفتند رئيس مجلس از او دستور مي
روزه گزارش مفصلي از اعمال و رفتار و كارهايشان در اختيار داشتند كه همه 

الملك دادگر رئيس مجلس آنروز و  تبعيد عدل. شد توسط آيرم به رضاشاه داده مي
هاي  ش ي ايران،نتيجه گزار ي مجلس ومدير روزنامه العابدين رهنما نماينده زين

در . ودسلب مصونيت از تعدادي از نمايندگان نيز مولود اقدامات او ب.آيرم بود
هر حال طوري زمينه را براي خود مهيا كرده بود كه احدي قدرت مخالفت با او 

 .را نداشت
دار  ايرم خان عالوه بر رياست شهرباني، رياست امالك رضاشاه را هم عهده

در جمع مال حرص داشت، از . گردان نبود اواز سوء استفاده ياغارت روي. شد
بعد از آنكه رقباي با . افزود وت خود ميكرد و بر ثر هر چيزي سوء استفاده مي

ِ     نفوذ و مؤثر خود را از ميان برداشت، ميدان وسيع و بدون معارض از آن  او                                                                 
ً                                                     شد، ولي تدريجا  از وضع خود بيمناك گرديد و انديشيد رضاشاه به زودي به                
سراغ او خواهد آمد و سرنوشتي بهتر از تيمور تاش، سردار اسعد، اسدي 

دانست،  الدوله نخواهد داشت به ويژه آنكه به خوبي مي باشي و نصرت متولي
اي در كشور برخوردار  رضاشاه هركس راكه از نفوذ و قدرت قابل مالحظه

از اين رو . دارد نگرد و او را از سر راه بر مي مي» خطر«شود، به عنوان يك 
ر وي با هدف نجات جان خود و انتقال سرمايه كالني كه اندوخته بود به فكر فرا

ي اجرا  اي طرح كرد و آن را به مرحله ي ماهرانه از چنگال ديكتاتور افتاد، نقشه
 .درآورد
چند روز در منزل بستري شد و . آيرم تمارض نمود ١٣١٤ي دوم سال  در نيمه

از .      ً                                    ظاهرا  كاري كرده بود كه قادر به تكلم نباشد. خود را سخت مريض نشان داد



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٤                                                                ١٩        دق ، 

  

  

كرد بيماريش در ايران  نوشت وانمود مي اين رو مطالب خود را روي كاغذ مي
ً                           قابل عالج نيست و اگر به اروپا نرود و سريعا  تحت درمان قرار نگيرد، تلف                                           

او سپس براي جلب رضايت و موافقت رضاشاه به وي گفت قصددارد . شود مي
رضا پهلوي كه  دمحم(هداياي فراواني با خود به سوئيس ببرد و آنها را به وليعهد 

با اين تمهيدات موفق شد از . تقديم كند)      ً                ظاهرا  سرگرم تحصيل بود در آن كشور
 .رضاشاه براي خروج از كشور كسب اجازه كند

كرد مسافرت رئيس نظميه صورت فرار داشته  در آن موقع هيچ كس تصور نمي
از ايران خارج شد، در  ١٣١٤آبان  ٢٩آيرم خان در . و كسالتش مصنوعي باشد
گويا در بندر انزلي . در انزلي به بادكوبه حركت كردكشتي نشست و از راه بن

. گوش چند نفر را هم به عنوان مجازات جرمي كه مرتكب شده بودند بريده بود
به جاي سوئيس به آلمان رفت و بدون اينكه به پزشك يا بيمارستاني مراجعه كند 

نصب اتومبيل بسيار مجللي خريد و بيرق ايران را جلوي آن ! حالش بهبود يافت
كرد و با عنوان رئيس كل شهرباني ايران با غرور تمام مشغول گردش و تفريح 

پس از يك سال رضا شاه فهميد مرغ از قفس پريده است، ولي به روي خود . شد
در . نياورد و به دفتر مخصوص دستور داد تلگرافي او را به كشور فراخواند

هزار ليره . كرد ي سفر پاسخ تلگراف، دفتر مخصوص آيرم تقاضاي هزينه
رضا شاه متوجه گرديد كه آيرم . حواله شد، ولي باز هم ازآمدن وي خبري نشد

 .خان ديگر مراجعت نخواهد كرد
خان  آيرم. اقدامات غير رسمي دولت ايران براي بازگرداندنش هم به نتيجه نرسيد

بعد از . زيست ها در اروپا مي آوري كرده بود سال با ثروت و مكنتي كه جمع
ايران «و اشغال ايران از طرف متفقين به فكر تشكيل دولت  ١٣٢٠هريور ش

      ً مخصوصا  . اي از ايرانيان مقيم خارج رابه دور خود جمع كرد افتاد و عده» آزاد
الملك موافقت  عدل. الملك دادگر را براي رياست دولت در نظر گرفته بود عدل
ز ايرانيان را به عنوان وزير اي ا آيرم خود دولتي در آنجا تشكيل داد و عده. نكرد

كرد، ولي كارش نگرفت و توفيق  او با مطبوعات نيز مصاحبه مي. تعيين نمود
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الضرب  آقا مهدوي فرزند امين به حاج حسن. اش نيز تمام شد  سرمايه. نيافت
پس از ١٣٢٧فروردين ١١زيست، تا اينكه در  متوسل شد و چندي در منزل او 

 .سالگي درگذشت ٦٥هاي آلمان در  ستانعمل جراحي در يكي از بيمار
سرلشكر آيرم قبل از كودتاي رضاخان در يكي از بيمارستانهاي روسيه، به 
هنگام معالجه، قدرت جنسي خود را از دست داده بود و عمل جراحي منجر به 

 )١(.مرگ وي در آلمان با هدف درمان همين مشكل صورت گرفته بود
  
  

  !!مرغ از قفس پريد 
   

شورش زندان قصر و فرار فرهاد خان راهزن و برکناری زاهدی از  بعد از
رياست نظميه ، سرتيپ دمحم حسين آيرم که در اروپا به سرمی برد از طرف 

وارد تهران شد  ١٣١٠رضا خان به ايران احضار شد و از روز اول فروردين 
 .و رياست نظميه را به عهده گرفت 

همانند مجموع ساواک ، شهربانی ،  رياست نظميه که در آن دوران سازمانی
ضد اطالعات ارتش و بطور کلی سازمان اطالعات کل ايران بود ، از اهميت 
زيادی برخوردار بود و رياست نظميه در واقع به نوعی بعد از رضا خان 
قدرتمندترين فرد کشور محسوب می شد به خصوص افراد با جربزه ای مانند 

 .نايتی برای خوش خدمتی فروگذار نبودند آيرم که از دست يازيدن به هر ج
آيرم چند ماهی درباره خلق و خوی و خواسته های رضا خان به بررسی 
پرداخت و در اين مدت به خوبی درک کرد که اربابش را چه مسائلی ممکن 
است بر سر شوق آورد و چه خبرهايی خشم و غضبش را بر می انگيزد ، 

لی که از کنش واکنش های رضا خان بنابراين خوش خدمتی را براساس جدو
 .ترسيم کرده بود در نظميه آغاز کرد

تاسيس اداره سياسی که کارش تهيه گزارش از رفتارها ، گفتارها و آمد و 
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شدهای رجال سياسی بود و ارائه خالصه ای از خبرها و تحوالتی که در گوشه 
ياسی بود در و کنار کشور رخ می داد از مهمترين وظايف اداره تازه تاسيس س

نظميه محسوب می شد که تاسيس آن از ابتکارات آيرم بود ، سرتيپ آيرم در 
يعنی همان سالی که تيمور تاش وسردار اسعد دو تن از  ١٣١٢فروردين سال 

رجال بسيار مورد اعتماد رضا خان در زندان قصر توسط آمپول پزشک احمدی 
شده که مرگ اين دوتن و  به قتل رسيده ، درجه سرلشکری گرفت و بسيار گفته

بسياری ديگر براثر گزارش های نادرست و کينه توزانه آيرم صورت گرفته 
 .است 

رياست امالک اختصاصی را که از مردم به  ١٣١٢رضاخان در سال 
زورگرفته شده بود به سرلشکر آيرم واگذار کرد و آيرم با دو سمت رياست 

يا چهار بار به قول معروف  نظميه و امالک سلطنتی گاه می شد در روز سه
که شرايطی : " شرفياب شود و برای شرفيابی فوری به روسای دربار می گفت 

پيش آمده که اقتضا می کند بی درنگ شرفياب شود و اال هرچه پيش آيد 
 ."مسوولش شماها هستيد 

بهبودی و نوکران ديگر رضا خان که از اوضاع سردر نمی آوردند از ترس 
شاه را بيدار می کردند و پيغام آيرم را به رضا خان اطالع  عواقب کار فوری

 .می دادند 
رضا خان معموال هر بامداد پس از نوشيدن چای و چند لقمه نان و پنير ايستاده 
و در حالی که بهبودی منقل وی را در دست داشت ، يک نخود ترياک می کشيد 

ی شد ، همين و نخستين فردی که برای عرض گزارش به اصطالح شرفياب م
سرلشکر آيرم بود و حتی نخست وزير نمی توانست پيش از آيرم برای عرض 

 .گزارش نزد رضا خان رود 
و آيرم که در " چه خبر است ؟ " رضا خان به محض ديدن آيرم می پرسيد 

درشتنمايی يک حادثه يا يک رويداد معمولی از مهارت بااليی برخوردار بود و 
اين رويداد معمولی و حتی ساختگی داشت با آب و  حتی فرضياتی برای عواقب
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 .تاب هر آنچه بود و نبود به عرص می رساند 
روزها به اين منوال گذشت و بسياری قربانی دسيسه های اين بيمار روانی که 
رضا خان بر حساس ترين دستگاه کشور گماشته بود، شدند و از بين رفتند تا 

راست ذاتی احساس کرد که به تدريج از اينکه سرلشکر آيرم با همان هوش و ف
بود ،  ١٣١٤اهميت و عزتش نزد رضاخان کاسته می شود و اين اواخر سال 

وقتی احساس کرد که ستاره بختش رو به افول است به چاره انديشی نشست و با 
خود انديشيد بهترين شيوه برای رهايی ازعواقب مخاطراتی که ممکن است از 

 .ند ، خود را به مريضی زدن استجانب رضا خان تهديدش ک
آيرم با خودانديشيد که به تمارض دست زند و ازشرشاه وعواقب هولناکی که 
نظيرآنچه که خود برای سرداراسعدها وتيمورتاش ها رقم زده بود بر سرخودش 
بيايد ، بنابراين فکر کرد که اگر بگويد مريض است، ممکن است کارساز نباشد 

می داد که بهرنحو معالجه اش کنند وهرقدر هم که زيرا بهرحال شاه دستور
وضعيتش وخيم باشد ، پزشکان داخلی و خارجی می توانند در درمان وی موثر 
باشند اما آيرم اصال بيماری نداشت که پزشکی معالجه اش کند يا به دستور شاه 

 .از خارج برای معالجه اش بياورند 
د دراين مورد انديشيد و به خود می روزها دراين باره فکر کرد تا اينکه با خو

گفت تازه اگرپزشک بياورند می فهمد که وی اصال بيمار نيست يک بيماری 
برای خود پيدا کند که کمتر پزشک داخلی يا خارجی می بتواند به واهی بودن 

 .بيماريش و نيرنگ وی پی به برد
ی نخست رضا خان می ديد دو سه روز است که آيرم شرفياب نمی شود، شرفياب

وزير وساير مقام ها زياد مهم نبود اما رياست نظميه که فردی هم مانند آيرم 
برآن رياست می کرد وبه مثابه چشم و گوش رضاخان بود ، شرفياب نشدنش 

 .خيلی خيلی فکر شاه را به خود مشغول کرد
رضا خان فوری بهبودی مستخدم وفادار و هميشگی اش را احضار و به وی 

برود وهر آنچه می بيند به دقت گزارش کند تا ببيند چه بر سر آيرم  تاکيد کرد که
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 .آمده است 
بهبودی از يک طرف و سرلشکر بوذرجمهری از محارم رضا خان از طرف 
ديگر رهسپار منزل آيرم شدند ، ديدند حضرت اشرف حتی قادربه تکلم ساده 

 .ترين جمالت نيست 
مت کردند ، رضا خان در حال قدم بر سرزنان از منزل آيرم به کاخ مرمر عزي

زدن بود و هردوی آنها به عرض رساندند قربان ، مرضی گريبانگير آيرم شده 
 .که تا حال نظير آن را نه ديده و نه شنيده اند

رضا خان به دو محرم خود گفت اين الطائالت چيست که می گوييد زودتر 
 .بگوييد ببينم اين مردک چه بر سرش آمده است 

عد از چند روز از بين رفتن توان تکلم آيرم ، از محيط دربار به خارج خالصه ب
نيز رسوخ کرد و در شهر شايع شد که رييس نظميه به خاطر جناياتی که 
مرتکب شده بود خداوند وی را دچار چنان مرضی کرده که تا حال هيچکس به 

 .اين طرز به آن مبتال نشده است 
ايعه به سرعت پخش شد که حضرت اشرف در ميان رجال سياسی و مردم اين ش

 .سرلشکر آيرم از چند هفته پيش ناگهان قدرت تکلم را از دست داده است 
، ديگری می " اين ها تغاث جناياتی است که مرتکب شده است"يکی می گفت،

کسی که زبانش را برای خيرمردم باز نکند و همواره شر و ناراحتی :" گفت
 ."د به چنين مکافاتی مبتاليش می کند برای مردم درست کند ، خداون

از سوی ديگر رضا خان نيز طبق معمول هر روز در محوطه کاخ مرمر قدم 
می زد اما به سيگار دست سازش برخالف گذشته ها پک های عميق تری می 
زد چراکه رضا خان به گزارش های آيرم و آيرم ها معتاد شده بود و ترک اين 

 .يون می نمود عادت برای وی سخت تر از اف
رضا خان با اين و آن مشورت می کرد که چه بايد کرد تا رييس نظميه بهبود 
يابد و دوباره قدرت تکلم خود را باز يابد ؟ اما هيچ پاسخ موجهی دريافت نمی 
کرد و سرانجام رضاخان با مشورت چند تن از محارم خود تصميم گرفت که 
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و اينجا بود که کلک آيرم گرفت و به  آيرم را برای معالجه به خارج روانه سازد
هدفش رسيد ، وی با گرفتن مبلغی کالن از رضا خان و دريافت هزينه معالجه 
عازم اتريش شد و به محض ورود به اروپا زبانش باز شد و بهتر از گذشته 
شروع به تکلم کرد و هر چه رضا خان نامه برای وی نوشت که به تهران باز 

کرد و ماند و ماند تا آتش جنگ جهانی دوم شعله ور شد و گردد ، امروز و فردا 
آيرم دولت در تبعيد تشکيل داد اما کسی تحويلش نگرفت و در ليختن اشتاين به 
زندگی مجلل و اشرافی خود از محل پول های مرحمتی ادامه داد تا اينکه سال 

 )٢(.زندگی سراپا ننگين و توام با شرارت و خباثتش به پايان رسيد ١٣٢٧
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  م سيزدهصل ف

  
  وضعيت تبعيدی های مازندرانی و خراسانی وگرگانی در فارس    

  
يکی : می نويسد»  گزند روزگار« سيف پور فاطمی در کتاب تحت عنوان *  

از وقايع  جگر خراش سالهای آخر سلطنت رضا شاه حضور عده زيادی از 
اين عده . انی در فارس  بودتبعيدی های مازندرانی و خراسانی وگرگ

بيشترمالکين امالکی بودند که شاه مصادره کرده بود و بعد از ترس شورش و 
بيشتر  اين افراد از خود سرمايه و هزينه و . بلوا آن ها  را به فارس تبعيد کردند

زندگانی نداشتند و استانداری و شهرداری و شهربانی با بودجه کم  خود به آن ها 
د ولی دوری ازخانه و اوالد وعيال و فقر در غربت آنان  را رنج کمک می کردن

می داد و هر وقت به سراغ من می آمدند جز اظهار همدردی و مختصر کمکی 
کاری از دستم بر نمی آمد ولی  هميشه از شنيدن و ديدن آن ها رنج  می بردم و 

ی کشور که هر چه  به تهران  گزارش می دادم  که وجود  اين افراد  درهر کجا
هستند با اين طرز بدبختی  و گرسنگی  دور از انصاف وعدالت است، جواب  

« : تهران يا سکوت بود  يا به طور اختصار وزرای کشور جواب می دادند
گروهی از جوانان تبعيدی را در »  .موضوع  از صالحيت  شما  خارج است 

ستخدام  کرده  و از کارخانه های شيراز و ادارۀ شهرداری به طور روز مزد  ا
  .اين راه کمکی به زندگانی آنان می شد

واقعه تأسف آورديگراقدام شهربانی دراعزام عده ای کارگراز فارس برای  
حقوق اين کارگران کم، . کارخانه های شاه در گرگان ومازندران بود

 رفتارمأمورين بسيارخشن و ظالمانه، محل زندگانی آنها  نا سالم و اغلب مبتال به
مرض ماالريا می شدند و با حال  بيماری به شيراز برمی گشتند ولی شهربانی 
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کسان اين افراد مرتب مزاحم . مرتب دسته ديگری را به شمال اعزام می داشت
. استانداری و فرمانداری  بودند ولی افسوس  که از ما کاری ساخته نبود

ه تهران به شهربانی مشکالت کار مازندران و تبعيد ی ها هنوز حل نشده بود  ک
دستور داد عده ای  کارگر از آباده و اقليد  جمع آوری و به معادن سنگ مرمر  

کليه مرمر آن از يزد  .  شاه مشغول ساختمان قصر مرمر در تهران بود. بفرستد
می آمد و چون در آن منطقه کارگر کافی نبود اديب السلطنه رادسر رئيس  پليس 

فرستادن  سنگ مرمر زيادتر به تهران شده و از تهران مأمور مخصوص برای 
اين گروه  کارگران در . اين رو به جمع آوری کارگر از فارس همت  گماشت

روز ده ساعت درمعدن کارمی کردند و دولت فقط خوراک آن ها را تأمين می 
عالوه  بر کارگر، . دربارهيچ گونه اعتباری برای مزد کارگران نداشت.   کرد

. ه کاميون های  مردم را برای حمل سنگ مرمر مصادره می کردشهربانی کلي
  .اين فشارها و ظلم انسان  را ياد  شعرخاقانی می انداخت

   
  ما بارگه داديم، اين رفت ستم بر ما

 
 کاران تا خود چه رسد خذالن بر قصر ستم

  ]خاقانی [
  

سی  آری اين کاخ مرمر که با خون دل وعرق جبين هزاران کارگر يزدی و فار
و دسترنج  صدها صنعتگراصفهانی و مشهدی و کاشانی ساخته شد  به پدر و 

رضا شاه  درهمان سالی  که ساختمان کاخ به پايان  رسيد از .  پسر وفا  نکرد
پسرش هم با خفت و مذلت مانند يهودی . کشور تبعيد و درغربت جان سپرد

ر به کشوری سرگردان سالهای آخرعمر خود را از شهر به شهری و از کشو
نفرين و نفرت صدها . فرار کرده و باالخره در مصر به خفت جان داد

  .هزارايرانی بدرقه راه پدر و پسر بود
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  عيسی به رهی ديد يکی کشته فتاده

 حيران شدو بگرفت به دندان سر انگشت
 کرا کشتی تا کشته شدی زار؟«گفتا که 

 »تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت؟
  )١](روناصر خس[ 
  
اينک قسمتی از فجايعی : آمده است» گذشته، چراغ راه آينده است« درکتاب  *

را کهبنام اسکان عشاير در ان دوران انجام يافته با استناد به روزنامۀ نيمه 
رسمی اطالعات که دروابستگی آن هيئت حاکمه شبهه ای  نيست نقل می 

يۀ آنها منحصربه چند رأس هاي عشايرپول نداشتند وسرما اماغلب خانواده:کنم
دراجرای فرمان اسكان عشاير، اين جماعت مجبوربودند . ميش، بزواسب بود

هاي دهقاني ساخته، تخته قاپو شوند و  تحت نظرايلخان نظامي به خرج خود خانه
چون خودشان قادر و مايل به اجراي اين امر نبودند، لذا مأمورين اسكان 

خريد قسمت مهمي از يگانه ممر معاش آنها به چادرهاي آنان را آتش زده، و با 
هاي مرگبار نه در تابستان  اين خانه. هاي گلين برايشان ساختند ثمن بخس، خانه

شدند  در نتيجه حاضر مي. گرمسير و نه در زمستان سردسيرقابل سكونت نبود
به هرقيمتي كه شده، خود را از اين زندان نجات داده به زندگي سابق خويش 

دادند مگر  قشالق كردن نمي -ولي مأمورين اسكان به آنها اجازه ييالق. برگردند
در يكي از سالها بار سنگين پول . »!پول جواز«با دريافت مبالغي به عنوان

فرسا شد و قادر   جواز و ساير تحميالت براي بعضي از طوايف قشقايي، طاقت
ازحركت ) وان اسكانبه عن(ايلخان نظامي هم با نهايت شدت . به تأديه آن نشدند

كرد ولي اسب و گوسفند  ايل واغنام و احشامشان به گرمسير جلوگيري مي
وشترو گاو به حكم طبيعت و بادهاي سرد پاييز وطليعه زمستان حركت نموده 

حق (مردها براي تصفيۀ . وزنهاي پابرهنه درعقب سرآنها به راه افتادند
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ق و حساب براي فرونشانيدن ح. با ايلخاني مشغول چانه زدن بودند!) وحساب
كافي نبود و در نتيجه در وسط ماه آذر امر » ايلخان نظامي«اشتهاي آقاي 

گرچه عشاير ! نظامي صادر كرد كه ايل را از وسط راه سردسير عودت دهند
هذا متجاوز از يكصد  موفق شدند تعدادي از گوسفندهاي خود را بگريزانند، مع

ان و تعداد بيشماري ازسايردامها را هزارگوسفند، هفت هشت هزار مادي
اي از زنهاي مستحفظ آن  اين همه اغنام تا دانه آخرفنا ونابود وعده. برگردانيدند

نگارنده سال بعد در حول و حوش يك قريه استخوانهاي سيصد ! نيز قرباني شدند
رأس ماديان از بهترين نژادهاي عربي را با چشم خود ديدم كه در زير برف 

آقاي مدير اگرمن بخواهم فجايعي را كه درسنوات گذشته فقط . بودند جان سپرده
ام                                             ً                       نسبت به عشاير جنوب ايران به عمل آمده و شخصا  ناظر قسمت عمدة آن بوده
ً                                    به رشته تحريردرآورم قطعا  كتابي به قطرشاهنامه فردوسي خواهد شد                         ..« 

. ا»...رفع شبهه بين دامپروري«٢٨/٨/٢٠-٤٧١اطالعات روزانه شماره�(
  ٢٣-٢٤صص(.)شيرواني

شايد باورنکنيد ، يکعده از سرمايه دارها و ... «: عباس مسعودی می نويسد
زندگانی آرام و فوايد کشاورزی پی برده و دهات مالکين عشاير که به لذت 

ً                   خوب و با اسلوبی ساخته طايفه عشيرۀ خود  را شخصا  يا بکمک سايرمالکين                                                
های خودشان ترتيب صحيحی از قبيل  تغيير اسکان نموده و برای پرورش دام

نژاد و بومی نمودن آنها بهوای سردسيرو گرمسيرمی دادند، بقدری مورد بغض 
و ايذاء  مأمورين  اسکان وهمدستان محلی آنها واقع می شدند که باالخره از 

  .هستی ساقط  و منظم به سايرين می گرديدند
و گفتند چون ... سياه را آتش  زدند                            ً        برای اجرای اين منويات  بدوا  چادرهای... 

و گفتند چون شاه ... شاه از چادر سياه بدش می آيد، چادرهای سياه را آتش زدند
ولی فلسفۀ  چادرهای سياه عشاير . از چادر سياه بدش  می آيد، چادر سفيد بزنند

 اينست که آنها  را از موی بز می بافند که نفوذ  ناپذير است و  اين چادر در تمام
در داخل  آن آتش روشن می .  باران حفظ  می کندوفصول  آنها را در برابر باد 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٩٤                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  .کنند در صورتيکه چادر سفيد از اين مزايا محروم است
خالصه  تحت تأثير اين عوامل و فجايع  بزرگترين  ثروت ملی ايران ... 

ن روبزوال و نيستی نهاد و لطمه  و صدمات فراوانی  کشيد  که همۀ نتيجۀ آ
  !طرز حکومت  بود

و اگر  بدين منوال  پيش می رفت، چيزی نمی گذشت  که کشور توليد  کننده  ... 
و پرورش دهندۀ دام ،  مجبور می شد گوسفند را هم  از آرژانتين با گوشت 

  )٢(».کنسرو  شده را از استراليا  خريداری  نمايد
    

  
 السلطنه ماكويي مرتضي قليخان، اقبال   

 
السلطنه حكمران  السلطنه ماكويي فرزند تيمورخان اقبال ان، اقبالمرتضي قليخ

وي از طرف دولت مامور . هاي ماكو ماكو و سرحددار ايران و رييس ايل بيات
وقتي فرمان . حفاظت از سرحدات ايران با دولت عثماني و روسيه بود

 خواهان آذربايجان مشروطيت صادر شد، در مقام مبارزه برآمد، ولي مشروطه
آشوب و ناامني . به خاك قفقاز رفت و مشغول تحريك شد. او را تعقيب كردند

با قوايي كه در قفقاز فراهم كرده به . باال گرفت و مردم در فشار قرار گرفتند
خواهان را منكوب ساخت و مجددا قدرت را در دست  مشروطه. ماكو حمله نمود

هاي  خواهان لطمه شروطهبا مشروطه مخالف بود و در بلواي تبريز به م. گرفت
سرلشكر عبدهللا .قدرتمندترين خان آذربايجان بود ١٢٩٩تا كودتاي . سنگيني زد

اش از  طهماسبي كه به فرماندهي لشكر آذربايجان منصوب شد، برنامه اصلي
. با وي طرح دوستي ريخت، چند بار به ماكو رفت. السلطنه بود بين بردن اقبال

تا اينكه يك روز كه به ماكو رفته بود پس از داد،  به وي صميميت نشان مي
خان ماكو از خزانه پر و . صرف غذا هدايايي براي سردار سپه مطالبه كرد

قيمتي به سردار سپه داد، حتي مقاديري جواهر و اشياي  پيمان خود هداياي ذي
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هنگام خداحافظي طهماسبي از او خواهش كرد در . نفيس به اميرلشكر بخشيد
. نده لشكر بنشيند تا مقداري از راه را با هم طي كنند و مذاكره نماينداتومبيل فرما

وقتي اتومبيل از ماكو فاصله گرفت، در اولين آبادي سردار خواست از اتومبيل 
پياده شود و به ماكو بازگردد، ولي فرمانده لشكر به او اعالم داشت كه طبق 

 .دستور دولت توقيف است
 

وخاك و در  هاي سرحددار اين آب و پدرانم سالسردار متاثر شده و گفت من 
من براي خدمت به شاه حتي با ملت جنگ . ايم المثل بوده خواهي ضرب دولت

براي توقيف من اينقدر مقدمات الزم . كردم تا ياغي نبودن خود را اثبات نمايم
 .پادشاه پس از ما به شما خواهد پرداخت. ما سپر بالي شما مامورين هستيم. نبود
السلطنه را با خود به تبريز آورد و محبوس نمود،  اقبال  طور بود طهماسبي، هر

ولي ظاهرا در زندان وسايل رفاه او را فراهم ساختند و همه روزه اميرلشكر 
در مدتي كه . داد رفت و وعده استخالص او را مي براي ديدار او به زندان مي

شياي قيمتي او را ضبط در زندان بود مامورين طهماسبي خزائن جواهرات و ا
كردند و به طوري كه شنيده شد اين ثروت تمام و كمال تحويل سردار سپه 

السلطنه در زندان مرد و معلوم نيست به مرگ طبيعي از دنيا  اقبال. گرديده است
 )  ١. (رفته يا به دست عمال دولت به قتل رسيده است

 
در بارۀ  » السلطنه ماكوييبررسي زندگي و اقدامات اقبال «جعفر ،آقازاده  در 

:    قتل اقبال السلطنه و غارت اموال وی  توسط رضاخان بدنيسان شرح  می دهد
سرلشگر امير طهماسبی والی نظامی آذربايجان در اين دوره رابطه ای ظريف 

او سعی در جلب قلوب و . و ماهرانه با ايالت و عشاير منطقه برقرار کرده بود
ت و رابطه خود را با آنها نزديک می کرد تا در آينده محبت متنفذين منطقه داش

 ٢٤در راستاي اين هدف ، امير لشکر طهماسبی در . از اين روابط استفاده نمايد
روز در اين منطقه اقامت کرد  ١١به ماکو مسافرت کرد و حدود ) ١٣٠٢( تير 
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ر او هدف خود از اين مسافرت را مالقات با رؤسای طوايف منطقه و اميدوا. 
او در اين سفر با اقبال السلطنه و . کردن آنها به الطاف سردار سپه اعالم کرد 

خروار گندم به دولت  ٣٦٥ديگر خوانين ديدار کرد و آنها تعهد کردند که 
از طرفی اقبال السلطنه و ديگر خانها پذيرفتند که در فاصله بين . پيشکش دهند 

الياتهای عقب افتاده خوانين و برای بررسی م. ماکو و خوی راه شوسه بسازند 
در اين سفر طهماسبی سمت رياست اقبال . پرداخت آن کميسيونی تشکيل شد 

السلطنه بر قشون ماکو را تأييد کرد ولی سلطان حمزه خان جليلوند را به 
 .  معاونت او انتخاب کرد

 
او می خواست سردار . امير طهماسبی از اين سفر چند هدف را دنبال می کرد 

کو و ايالت منطقه را نسبت به دولت مرکزی و شخص رضاخان سرمهر آورد ما
از طرفی اين سفر برای اين . و آنها را به حفظ موقعيت خويش اميدوار نمايد 

بود که اقبال السلطنه و ايالت دست از مخالفتهای گذشته بردارند و نسبت به 
سردار برخالف تعهدات مالي که خوانين ماکو و . دولت مرکزی مطيع باشند 

گذشته به گردن گرفتند حاکی از ترس آنها از قدرت دولت مركزي و آگاهي آنها 
او در اين سفر قصد اعتماد . نسبت به تغييرات قدرت دولت مركزي مي باشد 

سازی در روابط خود با سردار را داشت تا سردار او را دوست و يارخود بداند 
       ً                 او بعدا  هم ديدارهايی با . داری نمايد تا در صورت نياز از اين دوستی بهره بر

سردار ماکو داشت ، ولی اقبال السلطنه هرگز به اين ديدارها و ماهيت واقعي آن 
 . پي نبرد

 
 دستگيری و قتل اقبال السلطنه 

 
به نظر مي رسد تا اين دوره سردار سپه و طهماسبي بيشتر سعي داشتند تا با 

ع كردن او، قدرت دولت مركزي را جلب نظر و اعتماد اقبال السلطنه ومطي
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دراين ناحيه برقرارسازند والبته با تعهداتي كه اقبال السلطنه درسفرامير 
طهماسبي تقبل کرد ، نويد سازش بين طرفين و ابقاي اقبال السلطنه به عنوان يك 

اما سردار ماكو . قدرت اقتصادي اما بدون اقتدار سياسی را درمنطقه مي داد 
ه اگر رضاخان در برانداختن او شك داشت ، ترديدش از بين اقداماتي كرد ك

مواردي كه خوانين درسفر طهماسبي . رفت و مصمم به از ميان برداشتن او شد 
نقض اين . متعهد به انجام آن شدند در واقع به معني مصالحه دولت با ايشان بود 

دار بعد سر. موارد توسط سردار منجر به واكنش شديد دولت در برابر وي شد 
از توافق چون هميشه به خودسري عادت كرده بود و در فکر حکومت مستقل 
خويش بود ، علی رغم درخواست های طهماسبی ، اين موارد تعهد را بر نتافت 

با تحريكات سردار ، عشايرماكو دوتن از قزاق . و شروع به كارشكني كرد 
رچه تعهد كرده بود كه ازطرفي او اگ. هاي شهر را بدون دليل به قتل رساندند 

هزينه ساخت راه شوسه ماكو به خوي را به همراه ديگر خوانين بپردازد ولي از 
از سويي ديگر سردار با نوشتن نامه هايي به سران عشاير . اين كار امتناع كرد

منطقه آنها را به شورش عليه دولت برانگيخت ولي آنها حاضر به اين كار نشدند 
با اين اقدامات ، .  به نزد امير لشگر طهماسبي فرستادند و نامه هاي سردار را 

سردار راه هرگونه صلح به روي رضاخان را بست و وي بهانه خوبي براي 
رضاخان ، طهماسبي را كه توانسته بود . برانداختن اقبال السلطنه پيدا كرد 

مهر سال  ٢٩او در. اعتماد سرداررا بدست آورد ، مأموردستگيري وي كرد 
به ماکو نزد اقبال السلطنه رفت و با نيرنگ و خدعه او را دستگير نموده  ١٣٠٢

طهماسبي وظيفه اش را به خوبي انجام داد؛ بطوري كه .  و روانه تبريز کرد 
اقبال السلطنه به قول همسرخويش آنقدربه طهماسبي اطمينان پيدا نموده بود كه 

. به شوروي فرارنمايد گمان نمي كرد وي را دستگير نمايد وگرنه مي توانست
گويا سرداربه حمايت شوروی ها و پناه دادنشان به خودش مطمئن بود ، اين 
امرشايد نشانگرروابط پنهانی ديگر وی با آنها و سازش های ميان ايشان باشد ، 

طهماسبی . اما اين مسأله به دليل فقر منابع درحال حاضر برای ما پنهان است 
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طنه بيانيه اي منتشر کرد که به دليل اهميت آن ، بعد از دستگيری اقبال السل
 :قسمتهايي از آن را در زير مي آوريم  

 
دراينموقع سردار اقبال السلطنه ماکوئی را دستگير و اعزام تبريز نمودم همان 
اقبال السلطنه خائن را که از ذکر مفاد مراسالت خيانت کارانه متعدد مشاراليه 

قلب سرشار از فرح ؛ صميمانه بعموم لشگريان که  و با. خودداری می نمايم.... 
رشته فتوحات پی در پی در اثر شجاعت و عزم راسخ آنان سرتاسر آذربايجان 
                                                                     ً   منور شده است تبريک گفته به برادران و رعايای ستم کشيده آذربايجان عموما  و 

ماراست که از .....                       ً                         نواحی ماکو و خوی خصوصا  بشارت داده تبريک می گويم
متعال ، عظمت و قدرت يگانه ناجی ايران حضرت اشرف وزيرجنگ و  خالق

اكنون اكراد رشيد ماكو با ... فرمانده کل قشون دامت عظمته را مسئلت نماييم
خيال راحت قدم به صحنه خدمتگزاري گذاشته و براي ثبوت ادعاي خود امنيت 

ين كه از اكنون رؤساي طوايف.فوري فرا گرفته سرتاسر ماكو را بشارت ميدهند
كثرت ظلم و تعدي اقبال السلطنه چندين سال بماكو نيامده بودند ، بواسطه 
اطمينان و انتظاري كه بمراحم يگانه سرپرست حقيقي قشون پيدا نمودند تقاضاي 

اين پيام در تاريخ سوم » .…آمدن به تبريز را نمودند و عنقريب حركت مينمايند
لحن حماسی اين بيانيه نشان از . از بازرگان صادر شده است  ١٣٠٢آبان 

از طرفی طهماسبی . اهميت قدرت سردار ماکو در نظر دولت مركزي مي باشد 
، سردار را خائن به وطن ذکر می کند و می نويسد که از ذکر نامه های خيانت 
کارانه او خودداری می کند ، منظور طهماسبي شايد نامه هاي اقبال السلطنه به 

اين نامه ها او آنها را به شورش عليه دولت تحريك كرده  اكراد مي باشد كه در
در اين نامه وي در صدد به دست آوردن دل اكراد منطقه بوده و با ايشان . بود 

با اين . به توافق رسيده كه آنها براي اثبات حسن نيت خود به تبريز بيايند 
ت آنها سياست ، او زيركانه سرنوشت اكراد را كه قدرت نظامي منطقه در دس

بود ، از اقبال السلطنه كه ياغي معرفي شده ، جدا مي كند تا از شورشهاي 
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اكراد هم تسليم در . احتمالي آنها در اثر دستگيري اقبال السلطنه جلوگيري نمايد 
 .برابر دولت مركزي را به شورش و حمايت از اقبال السلطنه ترجيح دادند 

 
د که خبر مرگ او بعد از چند روز به اقبال السلطنه مدتی در تبريز زندانی بو

اما از همان زمان درباره نحوه ي مرگ او سوء ظن پيدا .  سکته قلبی اعالم شد 
         ً                                                         شد و بعدا  هم کسانی چون تيمورتاش ، فيروز و ديگران با همين سکته های 

ِ                                    بهبودی پيشکار  رضا خان مي نويسد که اقبال السلطنه . رضاشاهی کشته شدند              
مکی معتقد است که او را بوسيله آمپول و تزريق سم کشتند ، . شد به دار آويخته 

دولت آبادی معتقد است که او را اعدام کردند ،  ولی خانواده او معتقد بودند که 
سردار ماکو نه اعدام شد ، نه به دار آويخته شد و نه سکته کرد ، بلکه در زندان 

دستور قتل اقبال السلطنه مستوفي معتقد است كه خود سردار سپه .  مسموم شد 
را صادر كرده بود و امير طهماسبي بدون اجازه او نمي توانست اين كار را 

از همه اين اشارات مي توان به اين نتيجه رسيد كه اقبال السلطنه به .  انجام دهد 
 .دستور رضاخان كشته شد ، نه اينكه به مرگ طبيعي مرده باشد 

 
قبال السلطنه ، عده ای از افراد پادگان نظامی امير طهماسبی بعد از دستگيری ا

را در کاخ سردار كه خزانه او در آنجا قرار داشت ، مستقر کرد و آنها خدمه 
بعد از مرگ سردار بيشتر خزائن او بوسيله مأمورين . قصر را بيرون کردند 

. مخصوص امير لشگر و يا شايد توسط خود او مصادره و به تهران فرستاده شد
 ١١شته مستوفي را سندي كه از كارگذاري آذربايجان در تبريز در تاريخ اين نو

پولهای اندوخته شده و استعدادهای « : صادر شده تأييد مي نمايد  ١٣٠٢دي 
آقای اقبال السلطنه که يکی از صاحبمنصبان نظامی از طهران برای حمل آن 

ال مصادره شده ميزان اين امو. »  .آمده بود تحويل و به طهران حمل فرمودند
بسيار زياد بود بطوريكه زن سردار مي گويد كه اين اموال را بار چهل شتر 

پسر سردار سالها بعد ادعا کرد .  كردند و به تبريز و از آنجا به تهران فرستادند
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که ميزان خسارت وارد شده از سوي رضاخان به اموال آنها حدود دو ميليارد 
موال چندين شمشير مرصع و جواهر نشان و در ميان اين ا.  لایر بوده است 

عين السلطنه هم اشاره می . جواهرات سردار بود که چند ميليون ارزش داشتند 
امين الشرع هم مي .   . کند که قورخانه او را هشتصد شتر به تبريز حمل کرد

 ١٨صندوق پول طال و قورخانه وي را با  ٤صندوق پول نقره ،  ٢٨نويسد كه 
صرف نظر از درستي اين مبالغ و آمارها ، اقبال . فرستادند شتر به تهران

السلطنه به طور موروثي ثروت هنگفتي داشت كه با قتل وي بيشتر اين اموال 
 .مصادره شد 

 
بدون ترديد تمام يا قسمت بيشتر ثروت مصادره شده اقبال السلطنه به رضاخان 

منبع اول ثروتش  (رسيد و اين ثروت او دومين منبع ثروت هنگفت رضا شاه 
گرديد و مبلغی هم از اين ثروت صرف هزينه ) اموال امير عشاير خلخالی بود

های وزارت جنگي كه هر روز در حال گسترش و بازسازي توسط رضاخان 
رضاخان معتقد بود كه طهماسبي قسمتي از اموال اقبال السلطنه .  بود ، گرديد 

از وي عصبانی بود ولی و به اين علت . را به خود اختصاص داده است
مستوفی هم معتقد است که در اين . طهماسبی خود اين مسأله را انکار می کرد

ميان چيزی از ثروت خان ماکو به طهماسبی نرسيد و رضاخان تمام اين اموال 
    ً        بعدا  مصادره .  را خود صاحب شد و از آن چيزی به خزانه دولت داده نشد 

تحويل ندادن آنها به خزانه دولت مركزي و اموال اقبال السلطنه و ديگران و 
اختصاص آنها به خود يکی ازموارد استيضاح مدرس و اقليت مجلس پنجم از 
سردارسپه بود که به جايی نرسيد  رضاخان تنها به ضبط اموال سرداراکتفا 
نکرد بلکه قسمتی از امالک او را هم ضبط کرد؛  ولي جزئيات اين امرروشن 

 .نيست 
 

يری و زندانی شدن اقبال السلطنه ، در ماکو حکومت نظامی اعالم پس از دستگ
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شد و ياور معين السلطنه به فرمانداری نظامی ماکو و سلطان حمزه خان جليل 
بعد از مرگ سردار هيچ عکس .  وند به ايلخانی طوايف ماکو برگزيده شد 

توان نتيجه  از اين امر مي. العملی از بازماندگان و نوکران او نشان داده نشد  
گرفت كه اگر سردار تهديدی برای قدرت رضاخان محسوب می شد و قدرت و 
ً                         توان الزم برای مقابله با دولت را داشت ، حتما  بازماندگان او عليه دولت                                             

سردار در اين مواقع قدرت جنگی . مرکزی بعد از مرگ سردار می شوريدند 
»   يت و بثروت در اکثريتمردی بود بعدت در اقل« خويش را از دست داده بود 

و تنها ثروت هنگفتش عامل اقتدار وی بود و نمي توانست تهديدي عليه حاكميت 
قدرت و استقالل عمل سردار در منطقه نه به علت اقتدار . دولت مركزي باشد 

ذاتي اش بلكه به علت ضعف قدرت دولت مركزي بود كه به متنفذيني نظير 
رضاخان در ظاهر ابتدا . كزي را مي داد سردار اجازه مخالفت با دولت مر

قصد داشت تا او را بعد از قبول اقتدار دولت مرکزی در قدرت اقتصادی خويش 
به عنوان زميندار در منطقه ابقا نمايد اما تحريکات وی در منطقه و عدم 

ثروت افسانه ای سردار . فرمانبرداری کامل از دولت مرکزی سبب مرگش شد 
. به آن هم از عوامل قتل وی توسط رضاخان سردار سپه بود و اميد دست يافتن 

قتل و عامهای . سردار سابقه ای نيکو در ذهنيت ايرانيان و مردم منطقه نداشت
مردم آزادی خواه منطقه در جريان مشروطه ، خودسريهای بعد از مشروطه و 
سياست گرايش به کشورهای همسايه و بويژه روسيه سبب نفرت مردم منطقه و 

او وجهه ای ملی برای خود نساخته بود که . ديگر نقاط کشور از وی شده بود 
بعد از قتل وی از سوی . دولت و مردم خواهان حفظ وی در منطقه باشند 

 )  ٣( سياسيون اعتراضی جدی به مرگ وی نشان داده نشد 
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 سردار عزيز هللا معزز   
 

الدوله بجنوردى است كه قريب يك  مسردار عزيز هللا معزز فرزند ياردمحمخان سها
دو عشيره . اش در واليت بجنورد حكومت داشتند قرن پدر و خودش و خانواده

بزرگ از اكراد به نام زعفرانلو در قوچان و شادلو در بجنورد و اسفراين و 
جوين و نردين از قديم سكونت داشتند و به زراعت و تجارت و سرحددارى 

 .مشغول خدمت بودند
 

لدين شاه در اواسط سلطنت خود بجنورد و استرآباد و اسفراين و نردين و ناصرا
پس از . ى شادلو سپرد الدوله رئيس عشيره شاهرود را به ياردمحمخان سهام

ى  خان سردار معزز حاكم بجنورد شد و آن منطقه الدوله، عزيزهللا درگذشت سهام
و حراست وسيع را كه سرحدى بزرگ بين ايران و روسيه است، حفاظت 

اى  باز بود، هميسشه سفره ودل سردار معزز مردى اليق و شجاع و دست. كرد مى
سردار حقوق و رسومات . شدند مند مى گسترده داشت و مردم از خوان او بهره

الدوله  ش وثوق ١٢٩٧در سال . پرداخت دولتى را نيز به خوبى مى
فرمانرواى كل السلطنه،  الوزراى وقت بنا به تقاضاى برادرش قوام رئيس

سردار . خراسان و سيستان اداره استرآباد را هم ضميمه حكومت بجنورد كرد
معزز در طغيان خداوردى با تفنگچيان خود به شيروان رفت و با كمك ايل 

سردار معزز به . تيمورى و بربرى و ژاندارم آن ياغى معروف را شكست داد
هرگز رنگ خارجى دوست بود و  پرست و ايران معناى واقعى مردى وطن

 .نگرفت
 

آقا خزاعى فرمانده لشكر جديدالتاسيس خراسان  اميرلشكر حسين ١٣٠١در سال 
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خان به بجنورد فرستاد و در آن خطه  يك فوج سرباز به رياست سرهنگ مهدى
پادگان تاسيس نمود و چون فرمانده پادگان ميل به چپاول و غارتگرى داشت و 

و با هزاران حيله و دسيسه فرمانده لشكر را  سردار معزز را مانع كار خود ديد
سردار شخصا به . فريب داد و او را به اخراج سردار از بجنورد راضى كرد

تهران رفت و دور از غوغا و سروصدا و توسل و تشبث، به استراحت و ديد و 
خان  خان به تهران و شرارت سرهنگ مهدى با رفتن عزيزهللا. بازديد پرداخت
صدا راه انداختند و از بجنورد قوائى براى سركوبى آنها فرستاده  تركمانان سر و

سربازان فرار كردند و . شده ولى قواى دولت در يك شبيخون تار و مار شد
اساسا فوج بجنورد از هم گسيخته شد و دولت نيز متوجه شد كه وجود سردار در 

مت را آن منطقه الزم است و به وى تكليف كرد به بجنورد رفته امور حكو
كماكان بر عهده بگيرد و به پاس خدمات گذشته نيز شمشيرى مرصع به او 

هنگام بازگشت وى از تبعيد تهران از طرف مردم و رعايا استقبال . دادند
اى به عمل آمد و او مجددا بر سرير قدرت استوار گرديد تا اينكه  سابقه بى

ئى بجاى او نشست دمحمخان اميرعال خزاعى به تهران احضار شد و سرتيپ جان
او تصميم داشت در همان . لقب گرفت» فرعون خراسان«كه پس از مدتى كوتاه 

ى خراسان، سردار معزز را از بين  نخستين ماههاى حكومت خود را در خطه
دمحمخان فوج بجنورد را تقويت  جان. برد و دوباره قواى بجنورد را تقويت نمايد

آنجا گمارد و به وى دستور داد  نمود و سرهنگ عربشاهى را به فرماندهى
سرهنگ عربشاهى براى . سردار معزز را دستگير و به مشهد اعزام دارد

دستگيرى او اقدام كرد ولى سردار پيغام داد اگر منظور رفتن من به خراسان 
است، نيازى به توپ و تفنگ نيست، من خود فورا به مشهد خواهم رفت وچنين 

يدان و معمرين بجنورد اين بار بر آنها الهام شده ولى مثل اينكه ريش سف. هم كرد
بود كه اين رفتن سردار بازگشتى ندارد، بنابراين به شدت با حركت وى به مشهد 

اندازد و هم مارا  مخالفت كردند و به وى متذكر شدند كه هم خود را به خطر مى
 .زير چكمه قزاقان له خواهى كرد
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گذاشت و با چهار برادر و دامادش و خان به اين گفته وقعى ن ولى عزيزهللا
فراشباشى و چند نفر تحت حفاظت سلطان ساعدالسلطان و بيست نظامى، راه 

در قوچان سلطان نورهللا ميرزا جهانبانى از طرف . مشهد را پيش گرفت
كند و سردار با كسان خود سوار  دمحمخان با دو كالسكه به آنها برخورد مى جان

 .نمايند ت مىكالسكه شده به مشهد عزيم
 

در راه مشهد نورهللا ميرزا به ظاهر نهايت عزت و احترام را در حق سردار 
دارد و بعد از ورود به مشهد، نورهللا ميرزا براى  معزز و كسان او ابراز مى

تكليف معلوم . كند رود و كسب تكليف مى دمحمخان مى راپورت نزد سرتيپ جان
اتاقى تنگ و تاريك و ! اما چه حبسىهمه در قلعه بيگى مشهد حبس شدند . شد

در ميان رجال و بزرگان كشور كه در آن ايام . كثيف و غذاى آنها نان خالى بود
اندركار بودند، اميراقتدار انصارى وزير داخله، روابط بسيار نزديكى با  دست

سردار معزز داشت و همين اميراقتدار بود كه سردار معزز را به سردار سپه 
دمحمخان و  جان. ت كارهاى او را و فرمانبرداريش را نموده بودمعرفى و ضمان

هاى شيطانى او به اين موضوع آگاهى داشتند و قبال  ايادى او و طراحان نقشه
اى بود كه با امضاى جعلى سردار معزز به  مقدماتى فراهم كرده بودند و آن نامه

ى ايادى  س به وسيلهپاريس براى سلطان احمدشاه نوشته بودند و اين نامه در پاري
سردار سپه به تهران ارسال شده بود و رضاخان سردار سپه به محض خواندن 
. نامه، بدون تحقيق و اثبات صحت يا سقم آن، اقدامات حاد خود را آغاز كرد

اولين اقدام تند وى، زندانى نمودن اميرلشكر اميراقتدار وزير داخله بود و بعد هم 
در حيات يا ممات سردار معزز مختار و تصميم دمحمخان اميرعالئى را  جان

با بازداشت اميراقتدار، ديگر هيچگونه حمايتى از سردار .گيرنده نموده بود
معزز امكان نداشت بشود و فرعون خراسان تصميم به قتل او گرفت تا بتواند به 

  .غارت جواهرات و دارائى او بپردازد
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گناه و  عزز با دو برادر جوان و بىظاهرا يك دادگاه نظامى تشكيل شد و سردار م
شدند، به دار كشيده شدند و  داماد و سه نفر ديگر كه در مجموع هفت نفر مى

 .دمحمخان به غارت دارائى او پرداخت بدين ترتيب جان
 

اهالى . ها برپا كرد خبر مرگ سردار معزز و نزديكانش در بجنورد هنگامه
از . ميان را در شهر محاصره كردندبجنورد و افراد ايل شادلو قيام كرده نظا

اى هم از  تهران سرهنگ پوالدين با فوج خود به بجنورد عزيمت نمود و عده
سرتيپ . چريكهاى محلى از قوچان و درگز به يارى ساخلوى بجنورد شتافتند

دمحمخان هم براى سركوبى مردم بجنورد و ايل شادلو، به بدرانلو رفته پس از  جان
. جمعى دست زد ن وارد بجنورد شد و به كشتار دستهبازديد فوج پوالدي

ده نفر از مشايخ :... خود چنين نوشته است ١٨٧٢ى  ى رويتر در شماره روزنامه
هزار و پانصدوچهل و چهار نفر از روساى اشرار  محلى در خود بجنورد و شش

 .كه دستگير شده بودند در ميدان حزب اعدام شدند
دمحمخان مامورينى به بجنورد فرستاد تا  تيپ جانبعد از اعدام سردار معزز، سر

سردار پنج بسته . آنچه از نقدينه و جواهر و فرش و گوسفند دارد تصرف نمايند
تعداد . دمحمخان داده شد جواهر مرغوب و ممتاز داشت كه قسمت اعظم آن به جان

از  تعداد اسبها و گاو و گوسفندى كه. زيادى قالى و قاليچه به مشهد حمل گرديد
بجنورد و قراء مجاور مانند اسفراين و نردين ضبط و به مشهد برده شد، 

دمحمخان وارد  العاده زياد بود و تمام آنها فروخته شد و پول آن به جيب جان فوق
 ) ١( ».شد
 

آوري ثروت فراوان و  ها و جمع فرمانده لشكر شرق پس از سركوبي تركمن« 
تر توجه به امور نظامي داشت چون دار زدن سردار معزز بجنوردي، ديگر كم

قدس رضوي را  ضمن فرماندهي لشكر، استانداري و نيابت توليت آستان
حقوق و جيره افراد حيف و ميل . آوري مال مشغول بود دار و مرتبا به جمع عهده
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خان به علت نرسيدن  تپه به فرماندهي سروان لهاك در نتيجه پادگان مراوه. شد مي
نخست شهرهاي درگز، شيروان و . شورش برداشتندحقوق و جيره سر به 

قوچان را تصرف كرده به سمت مشهد حمله نمودند و اعالم جمهوري كردند و 
اي از افسران را كه با آنها همكاري نكرده بودند به جوخه آتش  در بجنورد عده

خان نبود فورا  چون سرتيپ جان دمحمخان قادر به جلوگيري از قيام لهاك. سپردند
هللا  ويي از تهران متشكل از پياده و توپخانه به فرماندهي سرهنگ روحنير

جهانباني با اتومبيل روانه بجنورد گرديد و نيروي هوايي نيز به آنها كمك كرد و 
رضاشاه پس از دفع . خان شكست خورد و به روسيه فرار كرد در نتيجه لهاك

ر لشكر خراسان و خان متوجه شد كه شورش مزبور در اثر سوء جريان د لهاك
هاي سرتيپ جان دمحمخان است لذا براي رسيدگي به خراسان عزيمت  سوءاستفاده

هللا جهانباني را به فرماندهي لشكر خراسان  الورود سرتيپ امان لدي. نمود
هايش مغضوبا به تهران  دمحمخان را پس از كندن سردوشي منصوب نمود و جان

رضاشاه . انجام از ارتش اخراج شدروانه كرد و مدتي نيز توقيف بود و سر
هاي او را گرفت و با آن حقوق معوقه افسران لشكر خراسان را  اندوخته
 .خان را كه دوازده نفر بودند اعدام كرد در بجنورد نيز همكاران لهاك. پرداخت

به . سرتيپ جان دمحمخان پس از اخراج از ارتش به كار دولتي دعوت نشد
ي و ثروتي را كه در خراسان اندوخته بود از ثروت پدر. كشاورزي پرداخت

 )  ٤.(در تهران درگذشت ١٣٣٠تا اينكه در سال . دست داد
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   چهاردهم فصل
  

     شاه ذخيره مملکتی وغارت  درآمدهای نفتی ايران به دست رضا
١٩۴١٩٢٧ – ١ 

   
ذخيره  «  در رابطه ، » اسناد وزارت  خارجۀ آمريکا« دمحم قلی مجد با استناد به 

 ٣٠در:می نويسد» مملکتی  وغارت درآمدهای نفتی ايران به دست رضا شاه
، فقط دو روز پس از خروج رضا شاه ازايران، مجلس ماده ١٩۴١سپتامبر

زير مختار وقت آمريکا، لوييس دريفوس گزارش و. واحده ای به تصويب رساند
پسر، نشان می دهد که درآمدهای نفتی ايران و صندوق ذخيره ای که قرار بود 

عالوه براين، . درآمدهای  نفتی به آن واريز شود درکنترل دولت ايران نبود
نگاه کنيد ( درآمدهای ساالنه نفتی ايران دربودجه عادی کشور گنجانده نمی شد 

  ).١اره به تصوير شم
  

چنان که وزارت امور خارجه مستحضر است ، در آمدها و حق االمتيازهايی که 
شرکت نفت انگليس و ايران می پردازد به يک صندوق ذخيره واريز می شود و 

اموراين ذخيره هميشه محرمانه بوده . در بودجه عادی مملکت منظور نمی گردد
ه به مجلس به اطالع عموم می                 ً                        است، هرچند معموال  در زمان تسليم اليحه بودج

رسد که چه مبلغی ازمحل آن به ارتش، يا جاده سازی وکارهای ديگر اختصاص  
بجای اعداد و ارقام غلط انداز و بی بنابراين،هدف از تصويب اين . خواهد يافت

  .معنی گذشته را داشته  باشد اقدامی ضروری است
جه عادی کشوراست ، قانون منظورکردن درآمدهای وموجودی صندوق در بود

          ً                                                           که مسلما  اگردولت ايران قصد تنظيم بودجه ای مناسب  و جايگزين کردن  آن
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دريفوس سپس به درآمدهای نفتی ايران ازمحل حق االمتياز شرکت  نفت انگليس 
، اشاره می کند و باليی را که بر سرآن آمد ١٩۴١تا  ١٩٢٧وايران بين سالهای  

    ً                                                  اصوال  ازآنجايی که در آمدهای نفتی دربودجه منظورنمی شد،  . ح می دهد شر
به مدت  چهارده  سال ، . هيچکس نمی دانست  که چه باليی بر سرآن می آيد 

توصيف می »  ارزشمندترين  دارايی اقتصادی شان « مردم ايران را از آنچه 
  .بی خبرنگاه داشته بودند.  شد

يره مملکتی ايران اولين بار در زمان بحث و بررسی آمار و ارقام مربوط به ذخ
آقای اعتبارمخبر کميسيون بودجه مجلس . اليحه قانونی فوق در مجلس فاش شد

ميليون ليره به آن  ٣١فاش کرد که در طول چهارده سال فعاليت  صندوق مبلغ 
هم ميليون ليره  ٣ميليون ليره  خرج  شده و   ٢٧واريزشده بود؛  که از آن  مبلغ 

 ۶٠٠می گويد که موجودی فعلی صندوق  پس از کسر. طال خريداری شده بود
             ً اگر چه احتماال  .  ليره است  ٠٠٠/٣٠٠/١هزار  ليره تعهدات جاری آن برابر با 

حساب  و کتاب های آقای  اعتبار خالی از ايراد نيست، گمان می رود که ذخاير 
مخبر کميسيون بودجه . دليره باش  ١/  ٣٠٠/ ٠٠٠رسمی  فعلی  صندوق همان 

ميليون  ليره ديگر به چه  مصرفی  رسيده است ولی ای  ٢٧گفت که نمی  داند 
اگر اعداد و ارقام  باال  را صحيح  . کاش پول بيشتری صرف خريد طال می شد

فرض کنيم ، معلوم می شود که درآمد شرکت نفت انگليس و ايران در طول  
البته . ميليون ليره در سال بوده است ٢چهارده سال گذشته  به طور متوسط 

دولت هنوزمبلغ درآمدهای جاری از اين محل را فاش نمی کند، ولی سفارت از 
منابع موثق اطالع يافته است که مبالغ مزبور برای سال جاری و سال  گذشته 

  .ميليون ليره بوده است ۴ساليانه حدود 
  

* * * *  
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  سرويس خارجی ايالت متحده  آمريکا 

  از سفارت آمريکا
   ١٩۴١تهران ، ا اکتبر 

  ١٢٨: شماره
تصويب قانونی که به وزارت ماليه اجازه می دهد ذخيره مملکتی و : موضوع 

  .درآمدهای حاصل  از شرکت نفت انگليس  و ايران  را در اختيار  بگيرد
  :عاليجناب 

  واشنگتن –وزير امور خارجه 
ً                             احتراما  به استحضار آن وزارتخانه می ر  ساند که قانون مالی مهمی در تاريخ        

درمجلس به تصويب رسيد که به موجب آن وزارت ماليه  ١٩۴١سپتامبر ٣٠
اختياردرآمده های سال جاری حاصل از شرکت  نفت انگليس وايران وهمچنين 
وجوه ذخيره ای را که از درآمد سال های گذشته اندوخته شده است به دست 

  .خواهد  گرفت
  :قانون فوق در زير ايفاد می گردد ترجمه  متن  کامل

  ...وزارت ماليه مجازاست«  
 ١گزارش لوييس دريفوس پسر، ازسفارت آمريکا، به تاريخ :  ١/٧تصوير

، مبنی براينکه درآمدهای نفتی درطول حکومت رضا شاه درکنترل  ١٩۴١اکتبر
  .دولت ايران نبوده است

مجلس « : نون می گويددريفوس در گزارش بعدی خود درباره  تصويب اين قا 
سپتامبر اختيار حق االمتيازهای ساليانه نفت و ذخيره  ٣٠با تصويب قانونی در 

                                                     ً              مملکتی را که پيش از اين در بودجه منظور  نمی شد و کامال  دراختيار رضا 
  ».شاه  بود، به دست گرفت

يعنی  –ميليون  ليره   ٣٠تا   ٢٠در اين فصل شرح خواهيم داد که چگونه 
به بهانه  -١٩۴١تا  ١٩٢٧عمده  درآمدهای نفتی  ايران بين سال های قسمت 
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. خريد سالح به حساب های بانکی رضا شاه  دراروپا و اياالت متحده منتقل شد
همچنين می دانيم که پس و جانشين رضا شاه، دمحم رضا  پهلوی، اين پول ها   را 

نشان ) دامه خواهد آمدکه در ا( اسناد وزارت امور خارجه آمريکا . به ارث برد
ميليون ليره در  ٢٠ميالدی بيش از ١٩۵٠می دهد که دمحم  رضا پهلوی دردهه 

انگليسی ها حساب فوق را . يکی از حساب های بانکی خود در لندن  پول  داشت
مسدود کرده بودند و شاه  نمی توانست موجودی آن  را به دالر يا فرانک سويس  

  .تبديل  کند
  .ميليون  ليره برويم ٢٧يد اول به سراغ  همان ولی اجازه بده 

معادل (ميليون ليره ای که در گزارش دريفوس آمده است  ٢٧نحوه تخصيص 
و به ) ميليون دالر که با معيارهای آن زمان نيز پول بسيارهنگفتی بود ١٣۵

به طورمستند تشريح خواهد »  خريدهای نظامی« اصطالح مصرف آن برای 
سناد محرمانه ارتش آمريکا و گزارش های سفارتخانه آن خوشبختانه درا. شد

تا  ١٩٢٧فهرست کاملی از خريدهای نظامی ايران بين سال های . کشور
دردست ) تا تعداد مسلسل های سبکی که برای هرهنگ خريداری شده(١٩۴١

بر اساس گزارش های سفارت آمريکا در بارۀ مسايل مالی نيزمی توانيم . است
بالغ  تخصيص يافته به اين امر ازمحل ذخيره  مملکتی  را فهرست کاملی ازم

  .بازسازی کنيم
. البته هيچ شکی نيست که مبالغ مندرج درگزارش ها صرف خريد اسلحه نشد

 ٧٠فقط  ١٩۴١قيمت پيشرفته ترين  هواپيمای جنگی امريکايی در سال 
ن نيز که شامل هزينه سيستم تسليحاتی و حتی هزينه تعميرکارا(هزاردالر بود

اگراين . هزار دالرقيمت داشت ٢٠، و پيشرفته ترين تانک آمريکايی فقط )بود
پول ها صرف خريد تسليحات می شد، ايران می توانست تعداد زيادی هواپيمای 

هواپيمای  ٢٠٠، ايران ١٩۴١درسال . جنگی و تانگ دراختيار داشته باشد
. خود داشت تانک ساخت چکسلواکی درخدمت ١٠٠جنگی مدرن انگليسی و 

. ولی موجودی مهمات توپخانه اش حتی برای يک روز جنگ هم کافی نبود
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ايران، که ادعا می گردند » جديد«چنانکه درادامه خواهيم ديد، نيروی دريايی
مبالغ هنگفتی برايش هزينه شده است، شامل کشتی هايی بود که بازسازی شده و 

. وراين کشتی ها هم نونبودحتی موت. يا حتی ازآهن قراضه ساخته شده بودند
سخنگوی يکی از کميسيون های مجلس که مسئول بررسی  درآمدهای نفتی در 
ً      طول حکومت رضا شاه بود صادقانه اذعان داشت که  کميسيون واقعا   نمی                                                            

به چه  مصرفی  )  ميليون ليره در آمد صندوق  ٣١از( ميليون ليره  ٢٧داند که 
  .رسيده است

براين است که نحوه تخصيص ومحل مصرف اين مبالغ در اين فصل سعی     
درابتدا به داستان تأسيس صندوق ذخيره استرلينگ مملکتی که . روشن شود

تا   ١٩٢٧صندوق فوق از سال .  درگزارش دريفوس آمده است می پردازيم
فعاليت داشت و با استفاده  از همين ساز و کار بود که در آمدهای نفتی  ١٩۴١
به حساب های ) ميليون ليره ای که مغقود شده است ٢٧مان يعنی ه(ايران 

  .شخصی  رضا شاه  در اروپا و آمريکا راه  کج می کرد 
  
  

  صندوق  ذخيره  استرلينگ  مملکتی  
  

حق االمتيازنفت نيزبه طور قابل  ١٩٢۵با افزايش حجم توليد نفت پس از سال  
 ٢/ ٣نزديک به  ١٩٢٢حجم توليد نفت درسال . مالحظه ای افزايش  يافت

ميليون  تن   ۵/  ۵                 ً  ميالدی   به تقريبا    ١٩٢٠ميليون تن بود که دراواخر دهه 
  .افزايش يافته  بود

)  ميليون دالر  ٧( ميليون ليره  ١/  ۴،  مبلغ حق االمتيازها از١٩٢٧در سال 
در بيستمين گزارش سه ماهانه . تجاوز می کرد؛ که در آن موقع پول هنگفتی بود

  :ل ماليه آمده استرئيس ک
/ ٠٠٠حق االمتيازهای شرکت نفت انگليس و ايران در طول سال جاری بالغ بر 
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ميليون قران است؛ در حاليکه طلب بودجه  ٧٠ليره  با نزديک به   ١/  ۴٠٠
دولت . ميليون قران برآورد شده است ۴۴از همين  محل نزديک  به  ١٣٠۶

ين محل جبران خواهد شد، و به مطمئن است که کاهش درآمدهای مالياتی ازهم
همين دليل حق االمتيازهای پرداخت شده از طرف شرکت نفت انگليس و ايران 

در صد سپرده  ۴ – ٧/  ١۶را نزد  بانک شاهنشاهی ايران در لندن با نرخ بهره 
گذاری کرده،  و تا اين لحظه که به اواخرسال نزديک می شويم ، دولت هيچ 

هزار ليره ازاين سپرده استرلينگ نديده   ٢٠٠ضرورتی برای خرج بيش از 
  . است

همين گزارش نشان می دهد که مبالغ  پرداخت شده بابت حق  ۵جدول شماره 
ليره  بود، که نزد بانک شاهنشاهی  ١/  ۴۵٣/  ۵۶٧بالغ  بر ١٩٢٧االمتيازسال 

گزارش ، پول    ٨طبق جدول شماره . ايران شعبه لندن سپرده گذاری شده بود 
  : در پنج  حساب متفاوت سپرده  شده بود  فوق

خزانه داری کل دربانک شاهنشاهی  ايران   ١حساب عادی استرلينگ  شماره  -
  ليره  ۵٠٠/ ٠٠٠لندن 

خزانه داری  کل دربانک شاهنشاهی ايران   ٢حساب عادی استرلينگ شماره   -
  ليره ۴٠٠/ ٠٠٠لندن 

ل در بانک شاهنشاهی ايران  خزانه داری ک ٣حساب عادی استرلينگ  شماره  -
  ليره   ٣٠٠/ ٠٠٠لندن  

حساب  استرلينگ خزانه داری  کل در بانک شاهنشاهی ايران،  شعبه  لندن  -
  ليره ۶۵/  ٧٣۴

  ليره ٢٠٠/  ٠٠٠حساب امانی بانک شاهنشاهی ايران ،  لندن  -
سپرده گذاری درآمدهای نفتی درحساب بانکی لندن انحرافی شديد از رويه های 

شرکت نفت انگليس وايران حق االمتيازهای  ١٩٢٧پيش از سال . رسوم  بودم
نفت را به استرلينگ پرداخت و درحسابی در شعبه لندن بانک شاهنشاهی ايران 

ولی  از سال . واريزمی کرد، و وجوه مزبور سپس به  ايران انتقال می يافت 
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قال  نيافت  و درحکم به اين طرف ، مبالغ حق االمتياز ديگر به ايران انت ١٩٢٧
  . ذخيره  در لندن نگهداری شد

انحراف بعدی از رويه های مرسوم جدا کردن در آمدهای نفتی از بودجه عادی 
بدين ترتيب، درآمدهای نفتی ديگرحکم در آمدهای ثابت دولت را . کشور بود

به مدت . نداشت، و وارد جريان عادی امورمربوط به بودجه کشورنمی شد
عالوه براين ، تا سال .          ً                        ايران عمال  يک اقتصاد بدون نفت داشت  چهارده سال

گزارش مربوط به مبالغ حق االمتيازبه طور منظم از طرف دولت ايران  ١٩٢٧
هيچ گزارشی دراينباره  ١٩۴١تا  ١٩٢٧منتشر و اعالم  می شد، ولی از سال 

  .از طرف دولت منتشر نشد
شتاق خالص شدن ازشرميلسپو بنابراين بی دليل نبود که رضا شاه آنقدرم

در بيست و يکمين گزارش سه ماهانه رئيس . ومستشاران مالی آمريکايی  باشد 
  :کل ماليه آمده است

برغم کاهش درآمد برخی اقالم که شرح  آن در باال ذکرشد، دولت ايران بسيار 
عالوه ١٣٠۶خوشنود است که به سبب نحوه مديريت منابع مالی کشوردرسال 

                                      ً                  يی هايی که صورت رفته، که شرح آنها بعدا  خواهد آمد ، مبلغ برصرفه جو
هم برايش )  ميليون تومان ۶درحدود ( ليره  ١/ ٢٠٠/ ٠٠٠مازادی برابر با 

هم اينک دومين دوره . باقی مانده که درتاريخ ماليه اين کشور بی سابقه  است
با نرخ شش ماهه ای است که مبلغ مزبورنزد بانک شاهنشاهی ايران در لندن 

درپايان دوره شش ماهه اول .  در صد سپرده گذاری می شود ۴ – ٧/  ١۶بهره 
هزارليره بابت بهره سپرده فوق به خزانه داری پرداخت  ٣٠مبلغی نزديک به 

درگزارش قبلی به احتمال وجود چنين مبلغ مازادی اشاره شده بود، ولی در . شده
غ فوق الذکر مازاد قطعی مربوط  به اين گزارش می توانيم به يقين بگوييم که مبل

است، که در پايان سال پس از پرداخت کل هزينه های کشور برای  ١٣١۶سال 
  .دولت باقی مانده است

 ٢١در بيست و سومين گزارش سه ماهانه رئيس کل ماليه مربوط به دوره مالی 
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، يعنی يک سال بعد از خروج ميلسپو از ايران، ١٩٢٨سپتامبر   ٢٢مارس تا 
  :مده استآ
عهده شرکت نفت ١٣٠۶برغم آنکه هنوزمبالغ حق االمتيازهای مربوط به سال  

مبالغ مزبور نزد (انگليس و ايران در اختيار وزارت ماليه قرار نگرفته است 
؛ وهمچنين )بانک های معتبردرحکم ذخيره مملکتی سپرده گذاری شده است

متيازهای مربوط  به اين برغم اين که وزارت ماليه در شش ماه اول سال حق اال
پرداخت می شد دريافت نکرده است ، کليه  ١٣٠٧دوره را که بايد در سال 

اگر چه در آمدهای حاصل از حق . هزينه های  دولت  به موقع  پرداخت شده اند
               ً                          ، که رديف نسبتا  مهمی را در ستون درآمدهای  ١٣٠۶االمتيازهای نفت در سال 

منتقل  شد، واگر چه بودجه  دولت، که  ١٣٠٧دولت اشغال می کند، به سال 
درهمين دوره به تصويب رسيد، نسبت به بودجه سالهای گذشته بار هزينه ای به 
مراتب سنگين تر دارد،  وزارت ماليه بدون نياز به حق االمتياز نفت موفق شده 
است که کليه هزينه های خود را پوشش بدهد و با تحوالتی که درساير منابع 

همچنين افزايش  در آمد از اين  منابع، . دولت صورت گرفته است ودرآمدی 
  .کليه هزينه های مصوب دولت را بپردازد

نگهداری در آمدهای نفتی در لندن و حذف آنها از بودجه و نظارت های بودجه 
ديپلمات های آمريکايی با توجه خاص به اين . ای همان ابتدا بحث انگيز بود

به وضوح  متذکر می شدند که آمار و ارقام بودجه ] ددرگزارش های خو[ مسئله
آنها همچنين آشکار ساختند که از اين پس . شامل حق االمتيازهای نفت نمی شود

تخصيص منابع از کل ذخيره لندن از طريق رأی گيری در مجلس صورت 
        ً                                              که معموال  با قيد دو فوريت انجام می شد؛ يعنی بدون بحث و . خواهد گرفت

فرينة، کنسول آمريکا، در گزارشی که در بارۀ بودجه . ستين دبيلوآگو. بررسی
  :ارسال کرده است، متذکر می شود)  ١٩٣٠  - ١٨٢٩(  ١٣٠٨سال  

حق االمتيازهای هنگفت شرکت  نفت انگليس و ايران در بودجه عادی مملکت 
منظورنمی شود؛ بلکه   اين مبالغ در حکم ذخاير خزانه داری به ليره  استرلينگ 
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/ ٠٠٠و يا (  ليره  ٢/  ٨٢۶/  ١۴۶نگهداری خواهد شد که  حجم آن درحدود  
برآورد  می )  قران   ۴٨قرآن با احتساب نرخ  برابری هر پوند  ١٢۵/  ۶۵۵
از زمان تهيه گزارش فوق، وزير ماليه از مجلس خواسته است تا . ضميمه. شود

ملکتی به وزارت قران  وام  از محل ذخيره  م  ۶٠/ ٠٠٠/  ٠٠٠با پرداخت 
قران وام وزارت جنگ   ۶٠/ ٠٠٠/  ٠٠٠وزير گفته  است .  جنگ موافقت کند

  ١٩٣١ – ١٩٣٠و بودجه   ١٩٣٠ – ١٩٢٩از محل  صرفه جويی های سال 
                                   ً                                     به صندوق عودت  خواهد شد، ولی او قبال   گفته بود که دولت  نمی تواند  هزينه 

  .اهش  بدهدرا ک ١٩٢٩ – ١٩٣٠های برآورد شده برای  سال 
  ٣۴٩/  ۴۵٢/  ۶٠١فرين در گزارش بعدی خود آشکار می سازد که از مبلغ 

خرج  ) قران   ١۵٧/  ۵۵٠/  ١٠٧يعنی (                       ً             قران هزينه  کل  تقريبا   نيمی از آن 
ميليون قران نيز با تصويب  ۶٠مبلغ  اضافی . ارتش ، نظميه و امنيه شده بود

خريد و تکميل  تسليحات «دن به مجلس از محل ذخيره استرلينگ مملکتی درلن
بدين ترتيب ، کل بودجه ای  که ارتش و دستگاه  .  اختصاص يافت» ارتش 

 ۶٢(                    ً        قران بود که  تقريبا  دو سوم   ٢١٧/  ۵۵٠/  ١٠٧امنيتی اختصاص  يافت 
در مقابل ، کل بودجه تخصيصی . کل هزينه های دولت  را شامل  می شد% )  

قران بود که فقط يک بيستم کل بودجه،  ١٨/  ۴٨٣ / ٧۵۵به وزارت فوايد عامه 
  .يا يک دوازدهم  بودجه  ارتش و دستگاه امنيتی  را تشکيل  می داد

                                          ّ                            در ايران  رضا خانی، برغم همه تبليغات  و لف اظی هايی که می شد ، آموزش و  
گزارش فرين  شامل  فهرستی  در ارتباط  با . فرهنگ  هيچ اهميتی  نداشت

. است» به زارعين خالصجات شاهنشاهی«  غ  يک ميليون قران اختصاص  مبل
به عبارت ديگر، رضا شاه نه فقط  اموال  خصوصی  مردم  را مصادره  می 

/  ١جدول شماره (  کرد، بلکه هزينه آبادانی آن را نيز از جيب ملت می پرداخت
ان قر ٣٠١/  ١٢۴/  ٠۴٠فرزين  همچنين کل درآمدهای دولت را بالغ بر) .  ٧

ميليون  ۵٠                                               ً بنابراين دولت  با کسری بودجه ای برابر با تقريبا  . گزارش می دهد
که  می توانست  براحتی آن را  از محل حق . مواجه بود) ميليون ليره ١( قران 
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  :با وجود اين ،  فرين خاطر نشان می کند.  االمتياز های نفت جبران  کند
ز شرکت نفت انگليس و ايران بودجه فوق الذکر حق االمتيازهايی را که ا 

دربافت و به ليره استرلينگ در لندن سپرده گذاری شده و حکم  ذخيره خزانه 
 ٢١برآورد می شود که حجم ذخاير فوق در. داری را دارد، شامل نمی شود

ليره  استرلينگ  ٢/  ٨٢۶/  ١۴۶، يعنی پايان سال مالی ، بالغ بر ١٩٣٠مارس 
مجلس با تصويب . قران خواهد بود ١٢۵/  ۶۵۵/  ٠٠٨باشد ، که برابر با 

ميليون قران وام ازمحل اين ذخيره به تشکيالت  ۶٠بودجه اجازه داد که مبلغ 
به   ١٩٣٠مارس  ٢١ارتش اختصاص يابد که بدين ترتيب حجم ذخاير مزبور از

ارتش متعهد شده است  که کل  . قران کاهش خواهد يافت ۶٨/  ۶۵۵/  ٠٠٨
  .به صندوق بر گرداند ١٩٣١مارس  ٢١ريخ مبلغ  فوق را تا تا

نگهداری حق االمتيازهای نفت در لندن، بر خالف روش مرسوم  تبديل وجوه 
به بعد منجربه کاهش مصيبت بارنرخ  ١٩٢٩استرلينگ به قران، از سال

عواقب اين مسئله برای اقتصاد ايران . برابری قران در برابر ارزهای ديگرشد
يران ، بجز صرف مبالغ اندگی ، حاضر نبود برای دولت ا. فاجعه آميز بود

با وجود اين، تيمورتاش . حمايت از قران از ذخايراسترلينگ خود استفاده  کند
مدعی بود که حفظ ذخيره مملکتی در لندن موجب ثبات ارزش برابری قران شده 

  )١٠نگاه کنيد به فصل ( است
  

  ١٩٢٨ –١٩۴١تخصيص  بودجه ازمحل ذخيره استرلينگ به ارتش ، 
هافمن فيليپ وزير مختار آمريکا، دريکی از گزارش هايش به تصويب قانون 

       ً           احتراما  به عرض می « : اشاره می کند)  ١٩٢٩ – ١٩٣٠( ١٣٠٨متمم بودجه 
ميليون  ۶شامل اجازه برداشت ١٩٢٩مارس   ١٧رساند که بودجه مصوب 

البته وجوه اين  .برای خريد تسليحات ومهمات است» ذخيره مملکتی« تومان از 
صندوق ازمحل انباشت حق االمتيازهايی تأمين می شود که ازطرف شرکت نفت 

شش ميليون تومان . انگليس وايران پرداخت ودرلندن سپرده گذاری می شود
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  ».ليره می شود ١/  ١٣٢/ ٠٠٠      ً         تقريبا  برابربا 
 
  

 )به قران(  ١٩٢٩ - ١٩٣٠برخی  اقالم  هزينه، بودجه  .  ٧/ ١جدول 
  )بودجه عمومی ( زارت جنگ و
  

  ٩٨/ ٠٠٠/٠٠٠  قورخانه و هوايی  

  ٢۵/ ٠٠٠/٠٠٠  خريد و تعمير کشتی 

  ۴/ ٠٠٠/٠٠٠  نظميه  

  ١٧/ ۵٠٧/۵٣٨  امنيه 

  ١٣/ ۶٠٠/٠١١  وزارت فوايد عامه 
٧۵۵/۴١٨/  ٨٣   

  ٠٠٠/٠٠٠/١   پرداخت وام  به زارعين  امالک شاهنشاهی 

، )١٩٢٩ -١٩٣٠(١٣٠٨ر باره بودجه سال فرين د. دبليو. گزارش ای : منبع 
  . ١٩٢٩مارس  ٣٠، مورخ )  ٨٩١,  ۵١/  ۴٢١(شماره

  
به   ١٩٢٩مارس   ١٧را که در  ١٩٣٠فيليپ متن قانون متمم بودجه  سال 

  :تصويب رسيد در گزارش  خود آورده است
با عنايت به نياز مبرمی که برای تکميل تسليحات ارتش احساس می شود  

ً  احتراما  ت اليحه  بودجه شاهنشاهی  ٢قاضا دارد که تبصره زير درادامه  ماده        
وزارت ماليه مجازاست از :  تبصره .  قيد شود)  ١٩٢٩(  ١٣٠٨برای  سال 

ميليون تومان را به منظور تهيه و  ۶محل وجوه ذخيره احتياطی مملکتی مبلغ 
لغ فوق وزارت ماليه مب. تکميل تسليحات ارتش دراختيار وزارت جنگ بگذارد

و  ١٣٠٨الذکر را ازمحل  صرفه جويی های بودجه عمومی کشور در سال 
  .به ذخيره مملکتی مسترد خواهد کرد ١٣٠٩
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رويه . البته اين صرفه جويی ها واسترداد مبالغ چيزی بود که هرگز اتفاق نيفتاد 
( ميليون ليره   ٢۵باال بعدها به مکانيسمی  تبديل  شد که از طريق  آن حداقل  

به خريدهای تسليحاتی  ١٩۴١تا   ١٩٢٩درآمد نفتی از سال ) ميليون داالر ١٢۵
عالوه براين ، به لطف .  ، راه آهن ، و بنادر اختصاص يافت و مصرف شد

گزارش های بسيار دقيق هارت ، می توان مطمئن  بود که بخش عمده ای از 
ت در سال که به خريد تسليحا)  ميليون تومان ۶( ليره ای  ١/  ١٣٢/ ٠٠٠

اختصاص  يافت به حساب های  بانکی شخصی  رضا شاه   ١٩٣٠ – ١٩٢٩
  .واريز شد

، بريتانيا تبديل  استرلينگ به طال  را به  حال تعليق  در  ١٩٣١در سپتامبر 
هارت در گزارش خود واکنش ]. کاهش داد[             ً               آورد ، و عمال  ارزش  پوند را 

  :گونه  بازگو کرده استرضا شاه به خبر کاهش ارزش استرلينگ را اين
ً                                                         احتراما  به عرض می رساند که اولين خبر تعليق معيار طال از سوی دولت          

بريتانيا تنها يک هفته   پيش  به تهران  رسيد ، که نتيجه آن هرج و مرج  
           ً                                   چنانکه  قبال  گزارش  شد، شاه به استان های شمالی .  مالی در ايران بود

. لی از تهران در کرمانشاه به دستش رسيدتلگرام ارسا. کشور سفر کرده بود
                         ً                                      می گويند با شنيدن خبرکامال  از خود بی خود شد و از کوره در رفت، و 
انگليسی ها ،  مشاورانش ، همرانش و خودش را به باد فحش و ناسزا  گرفت 

البته دليل اين   همه  ناراحتی  بسيار واضح . و از خشم زبانش به لکنت افتاد
نند  که نه فقط دولت ايران نزديک به چهار تا پنج  ميليون همه می دا. است

ليره استرلينگ در خارج از کشور ذخيره دارد ، بلکه می گويند شخص شاه هم 
در صد همۀ اين  ٣٠حاال . بيش از يک ميليون ليره در خارج از کشور پول دارد

ً               مسلما  تحملش خيلی سخت! پول ها در يک چشم به هم  زدن  پريده  است        
  .است

جورج و دزورث ، دبير سفارت آمريکا، در گزارشی تأييد می کند که بخش 
 ١٩٣٢مارس   ١٠در. عمده ای از اين  پول به حساب رضا شاه واريز شده بود
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ميليون ليره  ١/ ۵، اليحۀ ويژه ای در مجلس به تصويب رسيد که به موجب آن 
و دزورث . يافتاز محل صندوق ذخيره مملکتی به خريد  تسليحات اختصاص 

که به موجب آن  ١٩٢٩مارس   ١٧متذکر می شود که اين اليحه بعد از اليجه  
ميليون ليره به خريد تسليحات اختصاص يافت، دومين اليحه   ١/ ٢نزديک به 

خريدهای عمده ای که در « : ايست که به همين منظور تصويب  می شود
ضه تفنگ جديد، و هزار قب ١٠٠چارچوب اليحۀ قبلی صورت گرفت  شامل 

مسلسل سبک ساخت ) عدد باشد ٣٠٠         ً              که احتماال  نبايد بيشتراز( تعداد کمی
ودزورث »  .چکسلواکی و مقداری مهمات ساخت چکسلواکی و فرانسه بود

بر اساس صحبت هايش با مقامات فرانسوی و چک، همه « گزارش می دهد که 
ه است، و ديگر به دولت ايران تحويل شد ١٩٣١و ١٩٣٠موارد فوق در سال 

  .سفارش جديدی دريافت  نکرده اند
  

ودزورت همچنين می نويسد که طبق آمار ادارۀ گمرکات ايران ميزان واردات 
 ٢١/  ۴٠٠/  ٠٠٠و ازچکسلواکی ) ليره ١۵٠٠( هزار  قران  ٨٠از فرانسه 

هزارليره باقيمانده  ٨٠٠بوده است، بدين  معنا که ) ليره ٣۵٠/  ٠٠٠(قران 
تسليحات نشده ، بلکه به گمان هارت به حساب رضا  شاه منتقل صرف خريد 

ويالرد، کنسول آمريکا، گزارش می دهد که در آمدهای . هنری اس» .شده است
دالر ، وهزينه های  آن  ٢٨/  ۶١٣/  ٣۴۶بالغ بر  ١٣٠٩دولت ايران  در سال 

ی ويالرد همچنين متذکرم. دالر بوده است  ٢٨/  ۵٨٢/  ٠٠۶در همين  مدت 
حق االمتيازهای شرکت نفت انگليس و ايران که در حکم ذخيره خزانه « شودکه 

/ ٠٠٠در بانک های اروپايی نگهداری می شود و گمان که در سال جاری بين
پوند  استرلينگ باشد  در بودجه منظور  نشده  ١/  ۵٠٠/  ٠٠٠و  ١/  ٢۵٠
        ً    ا تقريبا  يک طبق گزارش ه« ويالرد  همچنين گزارش  می دهد  که »  .است 

ً     ميليون پوند استرلينگ به خريد تسليحات  و ساير اقالم  جنگی ، عمدتا   از                                                                 
اين مبلغ را که شايع است  به ضمانت حق . چکلسواکی ، اختصاص  يافته است
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االمتياز های  نفت وام گرفته اند در بودجه منظور نکرده اند، همانگونه که 
»  .يگر را نيز چگونه پنهان کرده اندهيچکس نمی داند بسياری از هزينه های د

ميليون دالر درآمد نفتی به اندازه   يک چهارم بودجه   ٨تا  ٧خالصه اينکه 
  .دولت بود

نزديک  ١٩٣١هارت در گزارش بعد اش می نويسد  که دولت  ايران  در بهار 
 لينگمن ، وابسته بازرگانی. ئی . آر. ميليون ليره  پول  نقد در لندن داشت  ۴به 

مارس  ٣٠در. سفارت انگليس، آمار و ارقام زير را  در اختيار هارت قرار داد
ميليون ليره  در لندن داشت که شامل حق  ١/ ٩، دولت ايران بيش از ١٩٢٩

ميليون ليره ، و سال  ١/  ٣بالغ بر ١٩٢٧ – ١٩٢۶االمتيازهای نفت برای سال 
چکی بابت انحصار قند هزار ليره ، بعالوه مبلغ کو ۶٠٠بالغ بر ١٩٢٨ – ١٩٢٧

هزار ليره  ديگرهم بابت حق االمتيازهای سال  ۵٠٠مبلغ . و چای می شد
به اين ) شرکت نفت انگليس و ايران سال مالی خود را تغيير داده بود( ١٩٢٨

ميليون ليره به خريدهای نظامی  ١از مجموع اين مبالغ، . حساب پرداخت شد
ميليون ليره  ديگر  ١/ ۴و) ه  استکه در گزارش ويالرد آمد( اختصاص يافت 

 ٣١با افزودن حق االمتيازهای دوازده ماه منتهی به . در حساب باقی ماند
با فرض .  ليره می رسد ٢/  ۶۵٠/  ٠٠٠موجودی حساب به ١٩٢٩دسامبر 

نسبت به سال گذشته تغييری  ١٩٣٠اينکه حق االمتيازهای مربوط به سال 
درحسابش ) ميليون دالر ٢٠(ميليون ليره  ۴نکرده باشد، دولت بايد نزديک به 

  .آن می شد ١٩٣١ – ١٩٣٠در صد کل بودجه سال  ٧٠داشته باشد، که بالغ بر 
هارت گزارش می دهد که برغم سپرده های عظيم ايران در لندن، ماهها بود که  

دولت برای پرداخت حقوق و مواجب . کارمندان دولت حقوق  نگرفته بودند
تومان از بانک ملی قرض گرفت، و اعالم کرد که شايعه  ميليون ٣کارمندانش

مربوط به برداشت از حساب لندن به منظور پرداخت حقوق کارمندان  صحيح 
  .نيست

ودزورث گزارش می دهد که طبق اطالعات واصله از وابستگان نظامی 
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ميليون ليره به ارتش، خريد  ١/ ۵انگليس و فرانسه هدف از تخصيص اخير 
ودزورث متذکر می شود که .  همات و مسلسل سبک و سنگين استهواپيما ، م

در صد کل   بودجه  ۴۴اين مبالغ در بودجه جاری ارتش که سال گذشته بالغ بر
او همچنين اطالع می دهد که در . جاری کشور بود، منظور نشده است

هزار ليره به خريد چهار ناو از ايتاليا تخصيص  يافته   ٣٩٠مبلغ  ١٩٣١اکتبر
طبق برآوردهای او، پيش از تخصيص اين  مبالغ ، ذخاير ايران در لندن . تسا

در صد  از   ۴٠بدين  ترتيب  مبالغ  فوق . ليره بود ۴/  ۵٠٠/  ٠٠٠در حدود 
  .ذخاير  ارزی ايران در لندن را تشکيل  می دهد

هارث فاش می سازد که وجوه ذخيره در لندن به طورقابل مالحظه ای کاهش  
هزار  ٣٩٠دجه  تخصيصی برای خريد کشتی های جنگی با افزايش يافت و بو

چنانکه هارث گزارش داده است، . هزار ليره  رسيد ٧٨٠                ً    ليره ديگر مجموعا  به 
ليره بود که با   ٢/  ٩٩٣/ ٠٠٠، موجودی ذخيره مملکتی١٩٣١مارس  ٢١در

ی شد دالر  م ١۴/  ۵٠٠/  ٠٠٠داالر ، بالغ بر حدود    ۴/  ٨۶احتساب هر ليره 
ً                         تقريبا  دو سال بعد، اين مبلغ به .  ( داالر کاهش يافته بود   ۶/  ۵٠٠/  ٠٠٠      

با وجود اين، . ميليون ليره بود ١/  ٩موجودی  صندوق )   ٧/  ٢جدول شماره 
دالر در  ٣/  ۴۴نرخ برابری  جديد ( با توجه به کاهش ارزش پوند استرلينگ 

به لطف  . يون دالر کاهش يافته بودميل ۶/  ۵، ارزش آن به )برابر هر پوند بود
ً         نبوغ مالی رضا خان و مشاورانش، موجودی صندوق که تقريبا  برای با                                                      ٢٢ 

عالوه براين ،  برغم . ميليون دالر مبالغ هنگفتی  صرف ارتش و نظميه شده بود
آنکه مبالغ هنگفتی صرف ارتش و افتاده بود، بلکه  بخش  آموزش  نيز تشنه  

  .بودجه بود
ر گزارش های بعدی اش آشکار می سازد که در برنامه بودجه سال هارث د
جدای ازمبالغی که از محل ذخيره مملکتی ( ميليون لایر  ٢١٠، مبلغ ١٣١٢

در  ۴٠به وزارت جنگ اختصاص  يافته بود که برابر با) تخصيص می يافت 
 ميليون لایر بود که نيمی  ۴٨بودجه وزارت داخله . صد کل بودجه مملکتی بود
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در مقابل، کل بودجه تخصيصی به بخش . از اين مبلغ به نظميه اختصاص داشت
  .در صد  بودجه ٨ميليون   لایر  بود، يعنی فقط  ۴١آموزش 

هورنی بروک، که در مقام . به انگليس، ويليام اچ ١٩٣٣به دنبال اعطای امتياز  
باری وزير مختاری جانشين هارث در تهران شده بود، گزارش می دهد که اعت

به خريد  تجهيزات « ميليون ليره از محل  صندوق  ذخيره لندن  ٢برابر با 
خبرنگار  تايمز « : او همچنين می نويسد» اختصاص يافته است» نظامی جديد 

لندن در ايران ، آقای هيکس، به آقای چايلدز، دبير سفارت ، اطالع  داده است 
تا  ١٩٢١ه کنونی ، يعنی سال از زمان  روی کار آمدن شا]  ايران [ که دولت 

بانک ملی ايران » .ميليون ليره صرف ارتش   کرده است ١٠کنون ، حداقل 
مطابق با وظايف « درگزارشی توضيح می دهد که هزينه های سنگين نظامی 

تحميل ] برارتش[ سنگينی است که سر زمين پهناور و مرزهای طوالنی ايران
حق : های عادی بودجه حذف شدند اقالم  زير از رديف در آمد» .می کند

االمتيازهای نفت که از شرکت نفت انگليس  و ايران دريافت می شد، عوايد 
انحصار قند و چای، درآمدهای حاصل ازعوارض جاده ای، و درآمد امتياز 

  .ميليون  لایر در سال  می شد ٩                          ً           شيالت دريای خزر،  که مجموعا   بالغ  بر 
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لندن به ليره  » اخت ها و برداشت ها از ذخيره مملکتی پرد.  ٧/  ٢جدول 

 استرلينک 
  بستانکار

  

  
  
  

  ٢٩٩٣٠٠٠     ١٩٣١/ ٢١/٢موجودی  در تاريخ 

/  ٣/ ٢٠، پرداخت  از  ١٩٣٠حق االمتياز 
١٩٣٢    

               ١٢٢٨٠٠   

، پرداخت  در سال  ١٩٣١حق االمتياز 
١٨٣٢   

               ٣٠٧٠٠٠  

  ۴۵٢٨٠٠٠  جمع  کل 

  برداشت
(  ١٩٢٩بودجه خاص ارتش از سال 

١٣٠٨ (  

  
٣۴٨٠٠٠   

و  ١٩٣١بودجه خاص نيروی دريايی، 
١٩٣٢   

٧٨٠٠٠٠  

                                   ١٩٣٢بودجه خاص  ارتش ، 
١۵٠٠٠٠٠  

  ٢۶٢٨٠٠٠  جمع کل 

، )  ٨٩١/ ۵١/  ۴۶٣(  ١٣۵٧هارت گزارش شماره . چارلز  سی : منبع
   ١٩٣٣يه فور ٢٠مورخ 
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طبق گزارش ها مبلغ حق االمتيازی که شرکت نفت انگليس و ايران برای سال 
/  ٨٩۵با افزودن اين مبلغ به . ليره بود ١/ ٧٨۵/  ٠١٣پرداخت کرد  ١٩٣٣

دريافت شده بود، کل مبالغ  ١٩٣٣ليره ای که به موجب امتياز سال  ٣/  ٧٧٢
ليره بالغ می   ۵/  ۵٠٧/  ٩٠۵ه پرداخت شده به ذخيره مملکتی برای اين سال ب

جدول (١٩٣٢ليره موجودی صندوق از سال  ١/  ٠٠٠/٩٠٠حال با افزودن . شد
ميليون  ٣۵ليره يا در حدود   ٧/  ۴٠٧/  ٩٠۵، مجموع کل مبالغ ذخيره )  ٧/  ٢

ارزش دالر در طول  اين مدت کاهش يافته و يک بارديگر نرخ ( دالر بود 
اين مبلغ ازکل در آمدهای داخلی دولت ايران ). ر بودبرابری ارز هرليره پنج دال

،  ١٩٣۶ – ١٩٣٧عالوه براين، واضح است  که تا سال . نيز تجاوز می کرد
بانک ملی  ١٩٣۶چنانکه در زير می خوانيم، در سال . اين  پول نا پديد شده بود

. ارز کافی برای صدور  حواله ها وانجام تعهدات ارزی اش دراختيار نداشت
  ٢،  ١٩٣۴ – ١٩٣۵رتی بروک گزارش می دهد که در بودجه   سال هو

  :ميليون ليره  ديگر به خريد  تسليحات اختصاص  يافت
همچون گذشته، بيشترين در صد بودجه خزانه عمومی کشور به وزارت جنگ 
اختصاص يافته است؛  کل مبلغ تخصيصی برای بودجه عمومی اين وزارتخانه 

 ٢٠٩/  ٩٣۴/  ٩٨٠ست، که در مقايسه  با بودجه لایر ا ٢٣٢/  ٩٣۴/  ٩٨٠
در سال . لایر رشد داشته است   ٢٣/ ٠٠٠/٠٠٠ريالی  سال گذشته، به ميزان 

در صد از بودجه را  ۴١/ ٢٢، هزينه های  وزارت جنگ و ژاندارمری ١٣١٢
  ٣٧/  ۵٢اين نسبت در کل بودجه  فقط  ١٣١٣اگر چه در سال . تشکيل می داد 

نبايد  فراموش کرد که عالوه بر مبالغی که در بودجه عمومی در صد است ، 
برای تشکيالت ارتش منظور شده است، به موجب اليحه ای که در مجلس به 

ميليون ليره را از محل  ٢تصويب رسيده است وزارت ماليه می توان تا سقف
اختصاص »  به خريد و بهبود تجهيزات نظامی برای ارتش « ذخيره  مملکتی

اگر اين  مبلغ  در بودجه  منظور می شد، هزينه های مصوب برای . بدهد
در صد از بودجه ، يا  مبلغی برابر   ۵٠وزارت جنگ و ژاندرمری چيزی حدود 
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ميليون  ٢۵                ً ليره ، يا مجموعا   ٢/  ٠٠/ ٠٠٠دالر بعالوه  ١۴/  ۵۵٨/  ۴٣۶با 
برای خريد  ميليون ليره بودجه ٢گمان که منظورکردن . دالر را تشکيل می داد 

ملزومات  نظامی   با هدف حريد نزديک به هشتاد هواپيما با بيشتر برای نيروی 
هوايی، و همچنين اختصاص مبلغی برای  تداوم سياست دولت در راستای 

  .مدرنيزه کردن کامل تجهيزات نظامی کشور صورت گرفته است
ن را از بزرگی چنين هزينه هايی را وقتی می توان به روشنی دريافت که آ

منظر بودجه  کل مملکتی  و در مقايسه با بودجه تخصيصی برای اهداف 
در صد از کل  بودجه کنونی را  تشکيل می دهد، مقايسه  ٧/  ۴آموزشی که فقط 

هشت در  ١٩٣۴ – ١٩٣٣بودجه تخصيصی برای اهداف مشابه در سال .  کرد
 برای خريد زمين ميليون لایر ٢صد بود، و اين درحالی است که در بودجه جديد 

ميليون لایر نيز برای ساخت مدارس متوسطه  ١و ساختمان يک  دانشگاه و
ً                           اختصاص در صد  نسبتا  بزرگی از درامدهای دولت به . تخصيص يافته است                    

هزينه های نظامی و در مقابل آن تخصيص بودجه ای نا چيز برای  آموزش 
ود دارد، و همچنين عدم جمعيتی که بزرگترين در صد بی سوادان جهان را در خ

اتخاذ ندابير  الزم برای بهبود بهداشت عمومی و يا تهيه آب مناسب در پايتخت ، که 
ُ                                        نه فاضالتی دارد و نه لوله کشی  آب ش رب، بخوبی و به اندازه کافی ماهيت بودجه                                   

  .مورد بحث را نشان می دهد
وهزينه لایر  ١٢٣،۴٨٧، ٧۵١بالغ بر١٩٣۶/ ١٩٣۵کل درآمدهای بودجه سال 

ميليون دالرپيش بينی شده  ٢/۵۵لایر، يا در حدود  ٧۵٠/  ٨٧٢/  ٧٩٠های مجاز
حق : با وجود ابن، درآمدهای مندرج در بودجه شامل موارد زيرنبود. بود

االمتيازهای نفت شرکت انگليس ايران که درلندن سپرده گذاری می شد؛ ماليات 
ذاشته می شد؛ وعوارض جاده انحصار قند و چای که برای ساخت راه آهن کنار گ

هورنی بروک می نويسد .                             ّ                     ای که به احداث و نگهداری جاد ه ها اختصاص يافته بود
که آمار و ارقام مربوط به هزينه ها ، نماينده کل حساب های بودجه نيستند؛ زيرا در 

 ٠٠٠/٧٠۵،در متمم بودجه ای  که در مجلس تصويب شد، مبلغ  ١٩٣۵مارس  ١۴
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ذخيره مملکتی  به مخارج  فوق العاده  تخصيص  يافت، از جمله  ليره از محل ٢/ 
هزار    ٨٠هزار ليره  برای ساخت راه آهن  ۶٠٠ميليون ليره به وزارت جنگ ،  ٢

هزار ليره هم  ٢۵ليره  برای پرداخت اقساط کارخانه های تصفيه قند، و 
اب نرخ برابری اگراين مبالغ را با احتس. اعتباردولت برای موارد پيش بينی  نشده

لایر به ازای هر پوند استرلينگ تبدل به لایر کنيم ، آنگاه هزينه های پيش بينی  ۶۵
لایر افزايش  يافته و   ١٧۵/  ٨٢۵/ ٠٠٠به ميزان  ١٩٣۶ – ١٩٣۵شده برای سال 

برای مقايسه شايان ذکراست که در . لایر خواهد رسيد ٩٢۶/  ٧۶٢/  ٧٩٠به 
ميليون ليره از محل ذخيره  ٢اعتباری بالغ برنيز  ١٩٣۵/  ١٩٣۴بودجه سال 

بنابراين، همچون گذشته بودجه وزارت . مملکتی برای وزارت جنگ منظور  شد
جنگ بيشترين در صد هزينه های خزانه عمومی مملکت  را به خود اختصاص 

ميلون ليره از محل ذخيره مملکتی  ٢امسال نيز همانند سال گذشته ، مبلغ . داده است
اگراين .ويژه برای برآوردن نيازهای وزارت جنگ اختصاص  يافته است به طور

مبلغ و مبالغ ديگری را که از محل ذخيره استرلينگ تخصيص يافته است به بودجه  
ميليون لایر است، به  ١٣٠ميليون پوندی که معادل  ٢کل کشور اضافه کنيم، بعالوه 

لایر  به  ٣٧٩/  ۴٠٨/  ٣٨٠اضافه شود مبلغ ) بودجه تخصيصی  وزارت جنگ (
در صد هزينه هايی  اس که  در بودجه  کل و   ۴٠/ ٩دست خواهد آمد که معادل  

  .متمم آن منظور شده است
           ً                                                              مبالغ نسبتا  مهمی که دولت ايران می تواند ساالنه از محل حق االمتياز شرکت نفت  

مورد انگليس و ايران  درآمد داشته باشد برای پوشش هزينه های هنگفت ارتش 
به همين  ترتيب ، ماليات های سنگينی که بابت حق انحصار . استفاده قرار می گيرد

سه قلم از مهمترين کاالهای وارداتی کشور، يعنی قند ، چای  و پارچه های نخی، 
اخذ می شود منبع ميليون ها ريالی است که به پروژه های غير توليدی مثل خط آهن  

ههای صنعتی سرازير شده است که سالها طول می سرتاسری ايران و يا برخی بنگا
  .کشد  تا مبالغی  را که  صرف  آنها شده   باز گردانيد

مريام ، کاردار موقت آمريکا، . برغم وخامت اوضاع اقتصادی ، گوردن پی
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، با وجود ادامه )  ١٣١۵( ١٩٣٧/ ١٩٣۶گزارش می دهد که در بودجه سال
يحات ، بودجه خط آهن نيز افزايش يافته تخصيص دو ميليون ليره برای خريد تسل

طبق قانون متمم بودجه وجوه  زير از محل ذخيره استرلينگ  برای موارد زير . بود
ميليون   ١وزارت جنگ دو ميليون ليره ؛ وزارت طرق و شوارع : اختصاص يافت

. هزار ليره  ٨٠) برای قسط کارخانه های قند سازی ( ليره؛ اداره کل صناعت 
دولت با کمبود شديد ارز مواجه شده  ١٩٣۶در زيرآمده  است ، در سال  چنانکه 

. دولت با کمبود شديد ارز مواجه شده بود ١٩٣۶به همين دليل  در بودجه  سال . بود
از محل  ذخيره  مملکتی پولی به  ١٩٣٨/  ١٩٣٧به همين دليل در بودجه سال 

سطح  گذشته باقی  ولی وجوه تخصيصی به خط آهن  در . ارتش تخصيص نيافت
  .ماند

/  ١٣٨در آمدهای عادی بالغ  بر )   ١٣١۶(  ١٩٣٨/  ١٩٣٧در بودجه سال  
اگر . دالر پيش بينی شده بود ٧٨/ ٠٠/ ٩٨۴دالر می شد و هزينه ها   ٧٨/  ١٢۵

مريام بودجه های .  چه در آمدهای در قانون متمم بودجه  ذکر  نشده است
مالحظه می فرماييد که « : الر می شمارد ميليون د ٢٠تخصيصصی را بالغ بر 

. همچون سال های گذشته ، عوايد دولت  در قانون متمم بودجه منظور نشده است
بنابراين ، مبالغ تخمينی حق االمتياز های شرکت  نفت  انگليس و ايران که در 

قانون » .ذخيره استرلينگ مملکتی در  لندن سپرده گذاری می شود در دست نيست
تأمين  کسر بودجه  ساختمان  راه آهن « ميليون ليره  را به  ١بودجه متمم  

هيچ بودجه ای از محل  ذخيره استرلينگ برای . تخصيص می دهد» سراسری 
  .وزارت جنگ  گزارش  نشده است 

انگرت ، گزارش می دهد که هر چند ارقام مربوط به . وان  اچ. جانشين مريام، سی
)  ١٣١٧(  ١٩٣٩/ ١٩٣٨چون گذشته، در بودجه سال عوايد حق االمتياز  نفت، هم

که از يک منبع موثق به دست  ١٩٣۶نيز منظور نشده است،  رقم فوق  برای سال 
ميزان تخصيص  بودجه به ارتش از محل . ليره است  ٢/  ٣۵٨/ ٠٠٠آمده بالغ  بر

 قانون  ٣ذخيره مملکتی به روال مرسوم همان دو ميليون ليره است، که در ماده 
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وزارت ماليه مجازاست که مبلغ دو ميليون « : متمم بودجه به آن اشاره شده است
ليره اعتبار  برای احتياجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نمايد و استفاده 

هزار ليره نيز به عنوان  ٨٠٠مبلغ » .از اين اعتبار محدود به  يک سال مالی نيست
هم اينک در  ١٩٣۶/  ١٩٣۵دجه سال  وام به وزارت طرق و شوارع  برای بو

  .حکم هزينه های  قطعی اعالم  شده است
فاش می سازد که در )  ١٣١٨( ١٩۴٠/  ١٩٣٩انگرت در ارتباط با بودجه سال 

ميليون پوند  ٢/۵طول دو سال گذشته ، عوايد حق االمتياز نفت به طورمتوسط 
مملکتی دو ميليون  برای بودجه جاری به ارتش از محل ذخيره. درسال بوده است

اختصاص يافته » برای ساختمان راه آهن و بنادر بندرشاه و بندر شاهپور« ليره، و
تکميل شده و بهره برداری از آن  ١٩٣٨البته راه آهن سرتاسری در سال . است

  .آغاز شده بود
ارسال کرد، دوميليون ليره  ١٣١٩انگرت در گزارشی که درشرايط با بودجه سال 

انتظار می رفت به ارتش اختصاص يابدگنجانيد ولی به دليل کاهش  ای را هم که
حق االمتيازهای نفت،يک ميليون ليره ای که بابت ساخت راه آهن اختصاص می 

  :انگرت در پايان گزارش خود می نويسد.يافت ازبودجه حذف شد
ضعف تمامی برنامه های بودجه ايران اين است که عموم مردم هرگز از عملکرد  

                                                 ً                     ه های قبلی با خبرنمی شوند، و بنابراين هيچکس واقعا  نمی داند که دولت در بودج
با وجود اين الزم به ذکر . رسيدن به اهدافی که پيش بينی کرده چقدرموفق بوده است

است که ناظران برنامه و بودجه ايران نيز وضعيت  چندان بهتری ندارند؛ زيرا 
بودجه هر سال با  –بودجه وجود ندارد چيزی به نام مباحثات آزادانه مجلس برسد 

و   –اتفاق آراء و بدون بحث و مخالف و يا نقادی در مجلس به تصويب می رسد 
روزنامه های داخلی نيز،  بجای اينکه قانون  بودجه  را با رأی صا ئب به نقد 
بکشند، فقط  در تمجيد و تحسين از برنامه بودجه، ايران ، و اعليحضرت همايونی  

  .اه ، از همديگر  سبقت  می گيرندشاهنش
 ،رادريفوس وزيرمختار١٣٢٠گزارش مربوط به آخرين بودجه رضاشاه يعنی
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بودجه تخصيصی ارتش به روال گذشته همان دو . امريکا در تهران  نوشته است
ميليون ليره بود و يک ميليون ليرۀ  ساخت و نگهداری راه آهن نيز دو باره در اين 

 ١٩۴٠فوس از اين اعداد و ارقام و تغيير  امتياز نفت در اوت دري. اعاده شده بود
بودجه تخصيصی به ارتش و راه آهن از محل  ذخيره : نتيجه بديهی را گرفت

مملکتی همان مبالغی بود که دولت بريتانيا با تبديل شان به دالر موافق  کرده و قابل 
  :انتقال به بانک های نيويورک بود

ق االمتيازهای شرکت نفت انگليس و ايران که از الزم به ذکر است که ح 
قرارمعلوم بالغ بر چهار  ميليون ليره می شود، همچون گذشته در ذخيره استرلينگ 

با وجود اين، منابع . سپرده گذاری شده و در حکم درآمد در بودجه  منظور نشده اند
تند از دو ميليون مالی دو قلم از هزينه ها از محل اين ذخيره تأمين شده اند که عبار

ليره برای احتياجات ارتش و يک ميليون ليره برای ساخت و نگهداری راه آهن  در 
ارتباط با اين ذخيره استرلينگ شايان ذکراست که دولت بريتانيا به دولت ايران 
اجازه داده است که هر ساله سه ميليون  ليره  از در آمدهای  نفت خود  را به دالر  

  .تبديل  کند
ارت در يفوس بر اساس گزارش هايی بود مبنی براين که شاه دارد مبالغ اظه

عالوه براين، چنانکه در زير . هنگفتی پول به بانک های امريکايی منتقل می کند
. آژانس های متعدد دولت آمريکا، از جمله اف ١٩۴١نشان خواهيم داد ، در سال 

رغم توقف  صادرات آمريکا                          ً                آی وزارت امورخارجه ، کامال  می دانستند که ب. بی 
به ايران به دليل وضعيت جنگی، مبالغ هنگفتی پول به حساب هايی در بانگ های 

دريفوس نمونه ای از . »ايرانی هاست« نيويورک واريز می شود که متعلق به 
در . اظهار نظرهايی را که در باره بودجه شده بود، در گزارش خود آورده است

اين وضع حکايت از پيشرفت و تحقق «: س آمده استگزارش کميسيون بودجه مجل
اصالحات تحت ارشادات و ارادۀ ملوکانه شاهنشاه کبير دارد  و از خدواند 
قادرمتعال مسئلت داريم که وظيفۀ سنگين احياگر کبيرما را در تعالی بخشيدن هرچه  

ته يکی از نمايندگان مجلس گف» .بيشتربه همه جوانب زندگی اجتماعی ياری نمايد
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اين . جای بسی خرسندی است که بودجه مملکت هر سال افزايش می يابد«  : بود
سر دبير روزنامۀ ژور نال در » .امر حکايت از خوشبختی و پيشرفت کشوردارد 

روزنامه  ١٩۴١مارس  ٨تهران برای اينکه از قافله عقب نماند، در شمارۀ مورخ 
ز افزايش بودجه کشور با شادی و هر ساله همه ايرانی ها بدون استثناء ا« : نوشت

غرور استقبال می کنند، زيرا همه عوايد صرف فوايد عامه ، تعهدات و طرح هايی 
در همان زمانی » . می شود که برای همگان نويد آرامش، آسايش و خوشبختی دارد

که اين کلمات برروی کاغذ  نقش می بست ، ايران با کمبود مواد غذايی در مناطق 
ی در مناطق روستايی مواجه بود  مردم  تهران چند بار بر سر نان شهری و قحط

  .شورش کرده بودند
  

  .ساير  بودجه  های تخصيصی از محل  ذخيره مملکتی  در لندن
  
از محل ذخيره استرلينگ به ارتش  ١٩۴١تا  ١٩٢٨بودجه ای که از سال  

ن مطلب اشاره    ً       قبال   به اي. ليره می شد ١٨/  ۴١٢/  ٢٠٠٠تخصيص يافت بالغ بر 
، آقای اعتبار، نمايندۀ مجلس گزارش داد که سه ميليون ١٩۴١کرديم که در سال 

جورج ودزورث . ليره از عوايد حق االمتيازهای نفت صرف خريد طال شده  بود
صحت اين ادعا را تائيد می کند ومی نويسد که روزنامه های داخلی ايران مقدار  

 ۵٢/  ۵۶درداخل کشور خريداری شد ١٩٣۴و ١٩٣٣طاليی را که در سال های 
گزارش کرده اند، که در بانک ملی سپرده گذاری ) کيلو گرم  ١۵٧۶٨يا ( خروار 

هارث گزارش می دهد که بخشی ازعوايد حق االمتياز نفت برای .شده است
کيلو  ۵٣/ ۴٠٠(خروار  ١٧٨عالوه براين ، . صرف خريد طال شده بود١٩٣٣سال
، (Leon Smets)طبق اظهارلئون اسمتس . شور وارد شدشمش نقره نيزبه ک) گرم 

  .ميليون  ليره  می شد ٣خزانه دار  کل بلژيکی  ايران ، ارزش اين خريدها بالغ  بر 
، امتياز انحصاراسکناس که دردست بانک شاهنشاهی ايران بود ١٩٣٢در سال  

وض هارث گزارش می دهد که در ع. لغو شد وبه بانک ملی ايران انتقال يافت
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هزارليره به بانک شاهنشاهی ايران غرامت پرداخت ٢٠٠لغوانحصاراسکناس مبلغ 
هزارليره نيزصرف خريدماشين آالت برای چاپ ١٠٠عالوه بر اين، مبلغ .شد

  .همه اين مبالغ ازمحل ذخيره مملکتی تأمين  شد.اسکناس های جديد شد
. ملکتی رأی دادمجلس به تأمين بودجه های متعدد ديگری نيز از محل ذخيره  م 

«  ١٩٣٢اکتبر ۴در) هزار ليره ٣(هزار لایر ١۵٠هارث گزارش می دهد  که 
ودزورث می نويسد که در . اختصاص  يافت» برای جابجايی و اسکان عشاير 

، همچون سال گذشته، يک ميليون لایر از ]١٣١٢[  ١٩٣۴/  ١٩٣٣بودجه سال
ل ذخيره مملکتی به عشاير  از مح) هزار ليره  ۶( هزارلایر  ٣٠٠خود بودجه و 

هزارلایر به همين منظور از ذخيره مملکتی  ١۵٠سال قبل مبلغ (اختصاص يافت 
  .لایر  به ازای هر داالر بود ١۵درآن زمان نرخ برابری ارز). برداشت شده بود

شرکت نفت انگليس و ايران،  ١٩٣٣هارث گزارش می دهد که به دنبال قرارداد 
هزار ليره   ۴٩٠         ً                     ليره نقدا  به ايران پرداخت شد،   ۴/  ١٠٧/  ۶۶٠که به موجب آن 

او در .  ، يعنی يک سوم قرض  مستمر ايران ، از محل ذخيره مملکتی پرداخت شد
هزار ليره  نيزبرای  ساخت شش کار خانه  ٣۶٠گزارش ديگری متذکرمی شود که 

ليحضرت  قند، که دو تای آن، يعنی کارخانه قند  ورامين  و شاهی، در امالک اع
، مجلس ١٩٣۴ژوئن   ۵يک سال بعد ، در تاريخ . ساخته می شدند،اختصاص يافت

  :اليحه  زير را با قيد  دو فوريت تصويب کرد
به منظور تأديه اقساط ، تکميل کار ساختمان، خريد ملزومات ثانويه ، . ماده واحده

سازی،  بهره برداری وانجام  کليه کارها ومخارج مربوط به کارخانه های قند
کارخانه چيت وابريشم بافی، وغيره وهمينطور هزينه اشباع تراورس، قطران و 

هزار ليره از محل  ذخيره  ٢۵٠جوهر قطران، وزارت ماليه مجاز است مبلغ 
مملکتی برای پرداخت هايی که بايد به اسعار خارجی انجام شود در اختيار  وزارت 

پرداخت مبالغی که بابت موارد همينطور، به منظور . صناعت و فالحت بگذارد
وزارت ماليه مجاز است وام دراز مدتی  به . فوق در داخل کشور هزينه  می شود 

ميليون لایر از بانک ملی ايران اخذ وآن  را در اختيار  وزارت  صناعت  ٣٠مبلغ 
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  .و فالحت  بگذارد
 ٢٠٠، مجلس اليحه ای با قيد دو فوريت برای اعطای وامی ١٩٣۵اوت  ۴در   

هزار ليره ای به وزارت طرق و شوارع به منظورساخت راه  آهن و خريد 
چنانکه  هورنی بروک گزارش کرده است، در . ملزومات خط  آهن  تصويب  کرد

ُ                                  وزارت ط رق و شوارع به منظور ساخت راه آهن « اين اليحه تصريح شده بود که        
رش کرده چنانکه هورنی بروک گزا. و خريد ملزومات خط آهن تصويب کرد

وزارت طرق و شوارع موظف است اين « است، دراين اليحه تصريح شده بود که 
هورنی بروک همچنين خالصه ای از وام هايی را که » .            ً            مبلغ را بعدا  عودت  نمايد

   ً                                                                 قبال  از محل ذخيره استرلينگ برای ساخت راه آهن پرداخت شده بود در گزارش 
 ۴٠٠(١٩٣۴ژوئن  ٢۴؛  ) ر  ليرههزا ١۵٠( ١٩٣٣نوامبر  ٩: خود ذکر می کند

هزار ليره  ٢٠٠(١٩٣۵اوت  ۴؛ )هزار ليره  ۶٠٠(١٩٣۵مارس ١۴؛ )هزار ليره
  .ليره  ١/  ٣۵٠/ ٠٠٠؛ کل مبلغ ) 

انگرت می نويسد که دولت ايران اليحه ای برای تخصيص بودجه های زير از 
         ً اليحه حتما  او شکی نداشت که اين . محل ذخيره استرلينگ به مجلس تقديم کرده بود

هزار ليره  برای يک کارخانه ريخته گری آهن در  ۶٠: به تصويب خواهد رسيد
ليره برای ساخت  ٧٩/  ٨٢٩ليره برای خريد شش لوکوموتيو؛  ٧٩/ ٠۴۶امين آباد؛ 

ً يک حوضچه تعميرات کشتی در بندر پهلوی؛ که مجموعا   ليره می  ٢١٨/  ٨٧۵                                              
مبالغ ازمحل ذخاير ارزی مملکت تأديه اين «  : در اين اليحه قيد شده  بود. شد

خواهد شد ، که البته  مبالغی  نيز به لایر برای تکميل مخارج در نظر گرفته  شده 
  ».است

، علی الظاهر از محل ذخيره مملکتی برای ساخت بنادر نيز ١٩٣٨در سال 
موس پسر، کنسول آمريکا در تهران، گزارش می دهد  . جيمز اس . برداشت می شد

مجلس ايران اليحه ای تصويب گذراند که وزارت ماليه را  ١٩٣٨اکتبر  ٢٨ که در
برای توسعه بندر « هزار ليره از محل ذخيره مملکتی  ۵٠٠مجاز می ساخت مبلغ 

البته من هيچ « : موس می افزايد. هزينه کند» شاهپور و تأمين مخارج راه آهن 
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يژه گنجانده شوند و نه بودجه دليل  نمی بينم که چرا اين دو قلم بايد در اليحه و
                ً                                     عالوه براين،  اصال  روشن نيست که چرا ساخت تأسيسات بندری » .عمومی کشور

سه ماه بعد، همين مجلس . در خليج فارس مستلزم چنين هزينه ارزی هنگفتی  است
» تصويب«صرف مبالغ ديگری را از محل ذخيره استرلينگ برای همان بندر به 

، مجلس قانون ديگری را از ١٩٣٩ژانويه  ١۵هد که در موس گزارش می د. رساند
بابت « هزار ليره  ٣٠٠تصويب گذارند که وزارت ماليه را مجاز می ساخت مبلغ 

برخی احتياجات نامشخص « و» هزينه های راه آهن  وپروژه اسکله بندرشاهپور
جه کل بود. هزينه کند» ديگر، به احتمال قوی برای ارتش و مراسم ازدواج وليعهد

از محل ذخيره  ١٩۴١تا  ١٩٢٨غير نظامی گزارش شده ای که بين سال های 
  ) ٧/  ٣جدول  شماره ( ليره  بود ١١/ ٠١٢/  ٨٧۵مملکتی تخصيص يافت بالغ بر

بالغ   ١٩۴١تا  ١٩٢٨کل مبالغ تخصيصی از محل ذخيره مملکتی در بين سال های 
 ٠١٢/ ٨٧۵ای ارتش، و ليره بر ١٨/  ۴١٢/ ٠٠٠(ليره بود  ٢٩/  ۴٢۴/  ٨٧۵بر 

/ ٩٠٠/ ٠٠٠وقتی اين عدد را به موجودی ). نيز برای مصارف غير نظامی  ١١/
اضافه کنيم ، مجموع حق االمتيازهای نفت برای  ١٩۴١ليره ای صندوق در سال  ١

                      ً          ليره  می شود که تقريبا  برابر با  ٣١/  ٣٢۴/  ٨٧۵بالغ بر ١٩۴١تا  ٩٢٧سال های
نقل ازگزارش (است که اعتبار، نماينده مجلس، گفته بود ميليون ليره ای  ٣١مبلغ 

همخوانی اعداد وارقام وکامل بودن حساب بودجه های تخصيصی ) . دريفوس
ازمحل ذخيره استرلينگ حکايت ازگزارش های دقيق و پرزحمت سفارت و 

  .کنسولگری آمريکا در تهران دارد
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  ٠٠٠/۶٠  کارحانه ذوب آهن 

   ٠٠٠/٢۵  نامشخص 

  ٩/ ٠٠٠  اسکان عشاير  

 ٨٧۵/٠١٢  جمع  کل 
/١١   

  اسناد وزارت  امور  خارجه  آمريکا :  منبع

  
  

  
ذخيره « فته  از محل بودجه  های غير نظامی  تخصيص يا.  ٧/  ٣جدول  

  به ليره    ١٩۴١تا  ١٩٢٨بين سال های  »  مملکتی 

 ۴٢٩/  ٠۴۶  راه آهن    
 /۵   

/ ٠٠٠/ ٠٠٠  خريد طال  
٣   

 ٨٧٩/  ٨٢٩  ساخت  بندر  و نگهداری  راه آهن  

   ٠٠٠/۵٢٠  کار خانه  قند  

  ۴٩٠/ ٠٠٠  باز پرداخت  وام 

  ٣٠٠/ ٠٠٠    ١٩٣٠حمايت  از نرخ  برابری  قران  

  ٢٠٠/ ٠٠٠  بانک  شاهنشاهی ايران  

  ٠٠٠/١٠٠  ماشين آالت چاپ  
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  خالصه

   
تأمين کسرمصارف راه ليره برای   ۶/  ٣٠٨/  ٨٧۵مبلغ  ٧/  ٣طبق جدول  

   ً اصال  . آهن و تعمير و نگهداری  آن وساخت تأسيسات بندری اختصاص يافت
     ً مسلما  . معلوم نيست که چرا هزينه های فوق مستلزم  مصرف ارز خارجی بود

ساخت اسکله در خليج  فارس و دريای خزر مستلزم صرف ليره  استرلينگ 
در در واقع برای تبديل در تخصيص بودجه ارزی برای راه آهن و بنا.  نبود

آمدهای حاصل  از اموال و امالک مصادره ای رضا شاه به ارز با نرخ  
  .برابری مطلوب رسمی به منظور سپرده  گذاری  در بانک های خارجی بود

ليره ای که به  ١٨/ ۴١٢/ ٠٠٠همان طورکه در زيرشرح داده خواهد شد از
ميليون ليره آن صرف خريد  ۵/۴مصارف نظامی  اختصاص يافته بود، حداکثر 

با اضافه کردن بيش . چهارده ميليون ليره ديگر را رضا شاه دزديد. تسليحات شد
ميليون  ١۴ميليون ليره بودجه تخصيصی برای راه آهن و بنادر به مبلغ  ۶از

ميليون ليره از  ٢٠ليره، می توان نتيجه گرفت که اعليحضرت پهلوی بيش از 
عالوه براين، اينک . نفت ايران  را به سرقت برده استميليون ليره درآمد   ٣١

 ٣٠تا   ٢٠محرز شده است که حساب  های بانکی شاه درلندن مبالغی بين 
                                      ً        با معيارهای آن زمان،  مبلغ  فوق  واقعا   سرسام . ميليونی ليره در خود داشتند

 اگر  اين پول برای خريد سهام شرکت نفت انگليس وايران به مصرف. آور بود
می رسيد، ايران می توانست بسياری از سهامی را که متعلق به دولت بريتانيا 

   ) ١(. هرگز رخ نمی داد ١٩۵١ –١٩۵٣نبود خريداری کند و بحران سال های
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  مدهای نفتی ايران وحساب های بانکی خارجی رضا شاهآتغيير مسير در

 

« بر اساس  »  بريتانيا رضا شاه و « دمحم قلی مجد در ادامۀ فصل هفتم در کتاب 
تغيير مسير  در «در فصل نهم کتاب در رابطه  » اسناد وزارت خارجه امريکا

  :آورده  است » امدهای  نفتی ايران  و حساب های بانکی  خارجی  رضا شاه
، بخش امورخاور نزديک وزارت خارجه آمريکا ١٩۴١ژانويه  ٢۵درتاريخ   

مالک ، يکی ازمعاونان اينديانا . رت بی در واشنگتن نامه ای  غيرعادی از راب
به پيوست ). ٩/ ١تصويرشماره (نشنال بانک دراينديانا پوليس دريافت کرد

تصوير دو امضاء نيز ارسال شده بود که بانک اينديانا از وزارت  امورخارجه 
درنامه فوق توضيحاتی نيز درباره کل . خواسته بود تا صحت آنها را گواهی کند

  .ه شده بودماجرا  اراي
افسرارشدی که در نامه به او اشاره شده بود سرهنگ صادق شيبانی،  رئيس  

دفتر نمايندگی اين هيأت که خريد . هيأت خريدهای نظامی ايران دراروپا بود
اسلحه از طريق آن صورت می گرفت، کميسيون خريد ارتش شاهنشاهی ايران 

  اين کميسيون . نام داشت ودربرن سوييس مستقر بود
  

 * * *  
بانک سوييس، حساب های بانکی   عالوه برداشتن  حساب بانکی در نشنال

يکی از اين . ديگری نيز در کشورهايی که ايران از آنها  سالح می خريد داشت
حساب ها نزد اينديانا نشنال بانک در اينديانا پوليس بود که دفتر  مرکزی شرکت 

شرکت تعدادی خود روهای  اين. هر ينگتن نيز درآن قرار داشت –مارمون 
به  ١٩۴٠ژوئيه  ١٩شيبانی در تاريخ . زرهی و کاميون به ارتش فروخته بود

طبق گزارش ها،  ضارب  . دست يک افسرايرانی در دفتر  کارش  به قتل رسيد
پيش از آنکه خود کشی کند يک افسر ديگر را نيز  مورد اصابت گلوله قرار 

دار آمريکا در تهران ، ماجرای اين  حادثه  انگرت، کار. ون اچ . سی. داده بود
  :غم انگيز  و پيامدهای عجيب و غريب آن در گزارشی شرح داده است
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اينديانا نشنال بانک اينديانا  پوليس                       وزارت امور خارجه، 

  واشنگتن 
  بخش خاور نزديک

  
  آقايان محترم

ردوامضاء ايفاد می گردد که به گواهی وزير مختار شاهنشاهی به پيوست تصوي 
  .ايران در اياالت متحده  رسيده است

، حواله ای از برن سوييس به همراه اين دستورالعمل ١٩۴٠ژوئيه  ١در حدود 
هدف از . به دستمان رسيد که حسابی به نام ارتش شاهنشاهی ايران باز کنيم

ومات  جنگی بود که برای کميسيون گشايش اين حساب پرداخت هزينه ملز
] اياالت  متحده[ نظامی شاهنشاهی ايران واقع در برن سوييس ازاين کشور

کمی پس از حواله وجوه، افسرارشد کميسيون فوت کرد و ما . خريداری می شد
ديگر معرفی  نامه جديدی برای جانشينان او که حق برداشت از اين حساب 

                  ّ                         چندين نامه رد  و ب دل و تلگرام هايی  نيز در  .داشته باشند، دريافت نکرديم
     ً                                     اخيرا  دو امضايی که به پيوست ايقاد شده است . همين ارتباط ارسال کرديم

دريافت کرده ايم که خواهشمند است آن وزارتخانه در صورت امکان صحت 
  .آنها را گواهی  کند

  .به اميد  اجابت خواهش فوق، از توجه شما به  مسئله سپاسگزاريم 
  ارادتمند  

    َ           م الک ، معاون. بی . آر
  

 * * *  
، ازاينديانان نشنال ١٩۴١ژانويه  ٢٣نامه مورخ . ٩/  ١تصوير شماره 

بانک به وزارت امور  خارجه آمريکا درارتباط با وجوه ارتش ايران ودر 
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                                  ً                         خواست گواهی امضای دو شخصی که ظاهرا   مجاز به برداشت وجوه از 
  .حساب هستند

ً  احتراما  ب  ، سرهنگ ١٩۴٠ژوئيه  ١٩ه عرض می رساند که در تاريخ        
صادق شيبانی، رئيس  هيأت نظامی ايران در اروپا به دست يکی از زير 

. فرزين در برن سوييس به قتل رسيد] جمشيد[ دستانش به نام سروان 
البته مطبوعات داخلی اجازه اشاره به اين حادثه را نداشتند، ولی خبر قتل 

همه مقامات دولتی از اشاره به اين . بيرون درکرده استاو به تازگی به 
ً                               تا آنجايی که شخصا  توانسته ام بفهمم اين حادثه در . حادثه منع  شده اند                  

سروان فرزين متهم به . دفتر کار سرهنگ شيبانی اتفاق افتاده است
اختالس بخشی از وجوه هيأت و ازکار برکنار شده بود، ولی  از بازگشت   

زيرا در صورت بازگشت در يک دادگاه   -متناع می کردبه ايران ا
ولی وقتی . او از شيبانی خواسته بود تا ابقايش کند. نظامی محاکمه می شد

به ضرب گلوله کلنل شيبانی رساند و سرگرد خانلر، . تقاضايش رد شد
او سپس با شليک گلوله .  يکی ديگر ازاعضای هيأت، را مجروح کرد

ی می شود که سرگرد خانلر سالمتی خود را پيش بين. خود کشی کرد
ازآنجايی که هم  سرهنگ شيبانی و هم سروان فرزين از خانواده . بازيابد 

فرزين پس دمحم علی فرزين، رئيس بانک  -های سرشناس ايرانی بودند
مرگ فاجعه آميز آنها موجب نگرانی و اضطراب  محافل  - ملی ايران بود

يژه اينکه دوستان و بستگان دوافسر فوق اجتماعی تهران شده است، به  و
از ترس اينکه مبادا موجب ناخشنودی مقامات کشور شوند جرئت 

سرهنگ شيبانی را مرد بسياراليق وتوانايی می دانستند، . عزاداری ندارند
که عالوه بر اينکه سال ها رياست هيأت خريد تسليحات برای ارتش ايران 

بسته نظامی ايران در لندن ، پاريس و                           ُ     را عهده دار بود، خدمت در پ ست وا
همچنين شنيده ام که او چهار با پنج . برن  را نيز در کارنامه اش داشت

سال پيش مدتی را برای خريد تجهيزات نظامی در امريکا گذرانده بود، 
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  .ولی درآرشيو سفارت هيچ سابقه ای از او پيدا نکردم
ن حادثه به کشور متعاقب مرگ اين دوافسر، چنان سکوتی درباره اي

پنهانکاری .                     ً                             تحميل شد که گويی اصال  چنين افسرانی وجود نداشته اند
هايی که در ارتبط با اين حادثه در کشور شد گوشه ای از واقعی های 

  .زندگی را در دوران حکومت رضا شاه  نشان  می دهد
ه وزيرمختار ايران در واشنگتن که درنامه اينديانا نشنال بانک به او اشار 

، يعنی يکی از ١٩۴۴تا  ١٩٣٩شده بود دمحم شايسته نام داشت که از سال 
طوالنی ترين دوره های وزارت مختاری يکی ايرانی در واشنگتن، دراين 

نام دمحم شايسته يک بارديگر ارتباط با رويال بانک . پست خدمت کرد
اده که نبايد با بانک مرکزی کانادا معروف به بانک کانادا اشتب( کانادا 

، جورج تی، سامرلين، رئيس ١٩۴١ژوئيه  ٢در تاريخ. مطرح شد) شود
مورخ ( بخش تشريفات وزارت امور خارجه آمريکا ، نامه ای غيرعادی

ِ                                از شعبه رويال  بانک   کانادا در نيويورک در يافت کرد) ژوئن  ۵                   :  
  جناب آقای سامرين عزيز 

ً                                      احتراما  خواهشمند است تصديق بفرماييد که آقای دمحم   شايسته، براساس        
سوابق موجود در آن اداره ، فرستاده فوق العاده و وزيرمختارايران در 

شايان ذکراست که يکی از  شعبه های اين بانک در . واشنگتن است
ُ                                                    تورنتو در ش رف انجام معامله ای با آقای شايسته است که اعتبار آن            

بود، و  مستلزم امضای ايشان در مقام  وزارت مختاری ايران خواهد
بديهی است که بانک ما در صدد حصول اطمينان از اين امر است که 

. وزارتخانه متبوع شما ايشان را نماينده رسمی آن کشور می شناسد
      ً                                                           احتماال  استوار نامه ايشان که به آن وزارتخانه محترم تسليم شده است، 

ض اختيار  نمايندگی کشورش دردو مينيون کانادا را نيز به ايشان تفوي
بسيارسپاسگزارخواهيم شد که دراين ارتباط نيز اطالعاتی . کرده است

  پيشاپيش ازهمکاری محبت آميزشما سپاسگزاريم،. دراختيارمان قراردهيد
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  الينگم، معاون  شعبه. سی . ارادتمند ، ان
پاسخ  سامرلين  طبق  روال عادی وزارتخانه  و بسيار محافظه کارانه   

  :بود
  عزيز  جناب  آقای  الينگم

شما، جاب  آقای دمحم   ١٩۴١ژوئن   ۵عطف به نامه استعالم مورخ  
تسليم رئيس  ١٩۴٠فوريه  ١٣شايسته ، که استوارنامه خويش را درتاريخ 

جمهور آمريکا کرده است، وزيرمختار رسمی ايران دراياالت متحده 
ازآنجايی که استوار نامه تسليمی ايشان به رئيس . محسوب می شود

فقط برای اين دولت اعتبار دارد، پيشنهاد می شود به جمهوری 
منظورتأييد اعتبار نمايندگی ايشان برای کانادا به سفارت ايران به آدرس 

، خيايان ماسوچوست، نورث وست، واشنگتن دی، سی، ٢٣١۵شماره 
با وجود اين، گمان نمی کنيم که ايشان نماينده رسمی  . تماس حاصل نماييد
  .نيز باشد]  کانادا[ ايران در آن کشور

البته سامرلين می توانست اضافه کند که ايران دراوتاوا نيز سفارت دارد، 
و بانک سلطنتی  کانادا  می تواند  بجای  سفارت ايران در واشنگتن  از 

  .آن استعالم کند
عدم خشنودی  آشکار وزارت امور خارجه  آمريکا از دخالت  در اين   

       ً                                      دی کامال  از پاسخی که به اينديانا نشنال بانک و نوع  امور بانکی  غير عا
واالس موری در نامه ای که به . روی بانک کانادا داده ، مشهود است

مالک، معاون بانک اينديانا نشنال می نويسد ، خاطر نشان  می . بی .آر
  :سازد

اگر چه تصويرامضای وزير مختاربا امضای او دراسناد و مدارک  
خانه  ممکن نيست که امضای کسی را از  روی رسمی موجود در وزارت
بنابراين توصيه می شود که از وزير مختار . تصوير آن گواهی کند

بخواهيد تا اصل گواهی امضای دو شخص مزبور را به وزارت امور 
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آن  وقت می توانيم امضای وزير مختار را گواهی . خارجه  تسليم  نمايد
هيم تا آن  را برای شما بفرستد ، و کنيم و سند  مزبور  را به او  عودت د

ً          يا اينکه در صورت تمايل وزير مختار، سند فوق را مستقيما  برای شما                                                       
به هر حال، وزارت نمی تواند  صحت امضای دو شخصی را . بفرستيم

که  نامشان در گواهی وزير مختارآمده است تصديق کند، هر چند در 
برايشان  ضرورتی   صورت گواهی شدن امضای وزيرمختار چنين امری

  .نخواهد داشت
مالک  بالفاصله  پاسخ  داد که  بانکش  ديگر تمايلی  به پيگيری اين  

  :مسئله ندارد
  جناب  آقای موری  عزيز

ژانويه شما در پاسخ به نامه در خواست گواهی  ٣١با تشکراز نامه مورخ 
، و ژانويه برايتان ارسال شده بود ٢٣تصوير دو امضايی  که در تاريخ 

پاسخ تان مبتنی بر اينکه قادر به گواهی  امضاهای مزبور نيستند و 
توصيه تان مبنی بر تصديق امضای وزير مختار ايران، اين بانک  قصد  
پيگيری مسئله را ندارد  و خواهشمند است تصوير امضاهای مزبور را 

  . مسترد فرماييد
ن دو نفر که موری تصوير دو امضای مورد نظر را عودت داد،  ولی اي 

حاال اجازه انتقال پول از حساب بانکی ارتش شاهنشاهی ايران دربانک 
اينديانا نشنال بانک را داشتند چه کسانی بودند؟  متأسفانه نام آنها دراسناد 

کمی پس از اين جريان،  . وزارت امور خارجه آمريکا ذکر نشده است
بانک به نشنال    مبلغ هنگفتی از حساب ارتش ايران در اينديانا نشنال

  .بانک سوييس انتقال  يافت
  انتقال  وجوه  ارتش  ايران  
رينولدز، مدير دفتر واشنگتن شرکت . ، جورج ئی ١٩۴١مه  ۵در تاريخ  

               ً    موری رفت که قبال  در . هرينگتن، به مالقات واالس اس –مارمون 
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تهران خدمت می کرد و حاال رييس بخش امور  خاور نزديک وزارت 
  .رجه آمريکا بودامور خا

يادداشتی که از اين مالقات درآرشيو وزارت امورخارجه آمريکا وجود  
  :دارد حاوی اطالعات  زير است

هرينگتن سال هاست که به سفارش دولت ايران  –شرکت مارمون 
دولت ايران به . تجيهزات نظامی توليد می کند و به اين کشورمی فروشد

سپردۀ دالری قابل مالحظه ای نزد  منظور پرداخت هزينه اين تجهيزات،
هرينگتن   –شرکت مارمون . اينديانا نشنال بانک درايندياينا پوليس دارد

هزينه محموله های نظامی اش را که به طور مرتب به مقصد ايران 
امروز صبح، . ارسال می شده از محل  اين سپرده تأمين می کرده است

رن  سوييس به دست اينديانا تلگرامی از طرف کميسيون خريد ياران در ب
نشنال بانک رسيد که درآن خواسته شده بود کليه وجوه سپرده دراين 

می گويند در حال حاضر مبلغ چنين سپرده . کشوررا به سوييس حواله کند
                             ً آقای رينولدز می گويد که يقينا  .  هايی به چند صد هزار  دالر می رسد

يم  گزارش خبر گزاری يوناتيد اين اقدام کميسيون خريد ايران نتيجۀ مستق
بر اساس اين گزارش ، وزير . پرس است که روز شنبه از راديو پخش شد

امورخارجه، هال، فاش ساخت که دولت اياالت متحده در حال بررسی 
طرح مسدود  ساختن سپرده های متعلق به همه کشورهای خارجی در 

  .نشده استالبته هنوز تصميم دراين  ارتباط  اتخاذ  . امريکاست 
هال گفت که بجای بررسی پيشنهاد مسدود ساختن دارايی کشورهای  

محور، طرح مسدود کردن  وجوه متعلق به همه کشورها مد نظر قرار 
ً                       البته مسدود شدن پول ها لزوما   به معنای  جلوگيری از . گرفته است                             

مصرف آن نيست، بلکه استفاده از آنها را تابع مجوزهای خاصی می کند 
برای  صدورشان متقاضيان بايد داليل خود را برای استفاده از آن که 

                                          ً             آقای رينولدزابراز داشت که  اين اقدام مسلما  به ضرر شرکت . اعالم کنند
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هرينگتن خواهد بود و از وزارت امور خارجه  خواست  تا  –مارمون 
  .اگر توصيه ای  در اين شرايط  دارد از شرکت دريغ نکند

ن مالقات بود که وزارت امورخارجه از وزارت خزانه در واکنش به همي 
داری خواست تا بررسی کند که آيا دولت ايران سپرده هايش را از اياالت 

وزارت خزانه داری نيز پاسخ داد که . متحده بيرون کشيده است يا خير
ايرانی ها نه فقط سپرده ها يشان را بيرون نکشيده اند، بلکه  با انتقال طال 

ا به بانک اروينگ تراست در نيويورک دارايی هايشان را افزايش از کاناد
ای تحقيقات محرمانه ای که اين . بی. به لطف مداخالت اف. نيزداده اند

 ١٩٣٨اداره در باره سپرده های  خارجی در اياالت متحده بعد از سال 
انجام داد، می توانيم با کنارهم گذاشتن قطعات  پازل تصوير کاملی از 

ی انحراف در آمدهای نفتی ايران به بهانه خريد سالح به دست چگونگ
عالوه برای آن، متوجه خواهيم شد که سپرده های دولت ايران . آورديم

بلکه . دراينديانا نشنال بانک به مصرف خريد ملزومات نظامی نرسيد
سپرده های ايران دراين بانک به حساب کميسيون ارتش  شاهنشاهی 

نک سوييس در نشنال سيتی بانک نيويورک انتقال ايران نزد نشنال با
پس ازآن ديگراثری از پول پيدا نشد، زير وجوه فوق هيچگاه به . يافت

حساب کميسيون ارتش ايران در سوييس، يعنی جايی يکه قرار بود حواله 
  .شود ، انتقال نيافت

مسايل مربوط به سپرده های ايران دراينديانا نشنال بانک بقدری توجه 
ً        را به خود  جلب کرد که اداره مزبور نهايتا  دست به . آی. بی  .اف                                         

. ، رييس اف١٩۴١ژوئيه   ۵در تاريخ . تحقيقات وسيعی دراين ارتباط زد
، از طرق يک پيک ويژه (J.Edgar Hoover)ادگار هوور.، جی.آی. بی

، (.Adolf A.Berle Jr)برل پسر. نامه محرمانه ای برای آدلف ای
رجه، فرستاد و درآن از انتقال بيش از يک ميليون دستيار وزارت امو

دالر  ازاينديانا نشنال بانک به حساب کميسيون ارتش شاهنشاهی ايران 
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  )   ٩/  ٢تصوير(در زوريخ خبرداد
اينديانا نشنال بانک، ( واضح است که رديف کردن عامدانه چندين بانک  

و نشنال سيتی  نشنال بانک سوييس ، بانک کانادا، رويال بانک کانادا،
با رويه های معمول ) بانک نيويورک، و صد البته بانک ارونيک  تراست

  .مطابقت  نداشت] ايران[ بانکی در ارتباط  با وجوه دولتی و بانک ملی
اين رديف کردن ها بيشتربه قصد تسهيل ناپديد کردن پول ها به همان  

براين ، چنانکه عالوه . شيوه ای بود که محموله های طال  ناپديد می شد
در فصل بعد شرح  داده ام ، شعبه های بانک های سوييس درنيويورک 

تقشی بسياراساسی در پولشويی و انتقال ) ازجمله نشنال بانک سوييس(
  .وجوه  ايران به سوييس و خارج از ايفا کردند

ميليون دالر پول ايران  ١/ ١٣دراين مورد خاص، می دانيم که نه فقط  
د  ملزومات نظامی نشد، بلکه اين پول هرگز به حساب هرگز صرف خري

. جی .جی . کميسيون خريد ارتش شاهنشاهی ايران در برن  نيز برنگشت
، در يکی از يادداشت های موجود در آرشيو  (J.J.Reinstein)راينستاين

آقای فاکس امروز به من « : وزارت امور خارجه آمريکا ، نوشته است
 ۵٠٨                         ً      که نشنال بانک سوييس اخيرا  مبلغ  تلفن  کرد و اطالع داد

به بانک نيويورک حواله کرده ] ايران[هزاردالربه حساب بانک ملی
. اين حواله تحت مجوزهای کلی سوييس صورت گرفته است. است

وزارت امورخارجه گمان می کند که شايد اين اطالعات برای وزارت 
شت را برای يک نسخه از اين ياددا» .امورخارجه جالب توجه  باشد

سفارت آمريکا در تهران فرستادند، و به کاردار  آمريکا اطالع دادند که 
مجازيد، به صالحديد مقام مسئول، اطالعات فوق را جهت اطالع  و يا « 

  » .اظهار نظر به  سمع  دکتر ميلسپو برسانيد
ميلسپو يک بار ديگر هم در . سی. به دبنال سقوط رضا شاه، دکتر ای

  .به رياست  کل ماليه  ايران منصوب شد ١٩۴٣ژانويه 
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تا   ١٩٢٢ميلسپو اين بار نيز، همچون دوره رياستش در سال های  
، اطالعات  ارشمندی برای مورخان و آيندگان از خود  به يادگار  ١٩٢٧
پاسخ ميسپودرارتباط با حواله ای که به بانک  نيويورک صورت . گذاشت

تصوير ( ارد فورد  آمده  استگرفته بود در يکی از گزارش های ريچ
٣/٩. (  

ميليون دالری که به خريد سالح اختصاص يافته بود، فقط  ٩٢متأسفانه از 
. هزار دالر آن باقی مانده بود، و اثری ازمابقيه پول وجود نداشت  ۵٠٨

                 ً                                        عالوه براين ، کامال  واضح است که نشنال بانک سوييس در انحراف 
همدست  بوده ]  با رضا شاه[ رت آنمسير در آمدهای نفتی ايران و غا

  .است
/  ۴١٢/ ٠٠٠از تحليل های فصل پيش می توان نتيجه گرفت که از مبلغ 

١٨   
  

ليره ای که به خريد تسليحات از خارج اختصاص يافته بود، حداکثر مبلغ 
ً                      ميلون ليره واقعا   صرف خريد سالح شده، و  ۴/ ۵  ٧٠(ميليون ليره١۴                

هرا، همان طور که مصدق مدعی بود، به حساب باقيمانده ظا) ميليون دالر
          ً     چنانکه قبال  شرح . های بانکی رضا شاه دراروپا وآمريکا سرازيرشده بود

ميليون ليره  ٢، هر ساله مبلغ ١٩۴١و ١٩۴٠، ١٩٣٩داديم، در سال های 
  .برای خريد سالح کنار  گذاشته می شد
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* * *  
وزارت دادگستری  ايالت  متحده .) آی . بی .الف ( اداره آکاهی فدرال 

  آمريکا
  ١٩۴١ژوئيه .                             سی. واشنگتن  دی 

برل پسر       شخصی  و محرمانه ، ارسال  با . جناب آقای  آدف  ای 
  پيک ويژه

  .سی. دستيار وزارت امور خارجه آمريکا ، واشنگتن  دی 
  جناب آقای برل 
/  ٩٠مبلغ  ١٩۴١مه  ٧بع محرمانه تأييد کرده است که در تاريخ پيک من 

دالر   به حساب نشنال بانک سوييس، واقع در زوريخ  ١/  ١٣٠/  ٠۶٧
سوييس، در نشنال سيتی بانک نيويورک در وجه کميسيون ارتش 

اين سپرده از در اينديانا نشنال بانک . شاهنشاهی ايران واريز شده است
                                ً                 پوليس،ايالت اينديانا، و يا ظاهرا  به دستورکميسيون واقع در اينديانا 

  .خريدهای نظامی شاهنشاهی ايران   به حساب  فوق انتقال  يافته است
هرگونه اطالعات ديگری که درارتباط با اين مسئله به دست آيد به طور 

  .مقتضی دراختيار  حضرتعالی  قرار خواهد گرفت
  ارادتمند 

  هوور. ئی . جی 
***  

دالر  از حساب  ١/  ١٣٠/  ٠۶٧/  ٩٠حاوی گزارش انتقال  ،  ١٩۴١
  . ارتش ايران در اينديانانشنال  بانک به نشنال بانک سوييس

به  . ای. بی .ادگارهوور ، رئيس اف . نامه جی.  ٩/ ٢تصوير شماره 
  ژوئيه ۵برل ،  دستيار  وزارت امور خارجه ، مورخ  . آدلف ای 
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* * * *  

  سفارت  اياالت  متحده امريکا
   ١٩۴۴مارس   ٢تهران ،  
انتقال برخی وجوه متعلق به ايران از سوييس به اياالت متحده : موضوع  

 ١٩۴٣دسامبر  ٢٨مورخ   ٣٠۴       ً                            احتراما  عطف به دستور العمل  شماره  
دالر  از سوييس به اياالت  متحده    ۵٠٨/ ٠٠٠در ارتباط با انتقال مبلغ 

  .وجه  بانک  ملی ايران در
دکترميلسپو، رييس کل ماليه، به سفارت اطالع داده اند که اين مبلغ 
باقيمانده اعتبارات مختلفی  است که مدتها پيش به منظور خريد برخی 

  .مايحتاج وزارت جنگ ايران از اروپا اختصاص يافته بود
  با احترام 
  ريچارد فورد، کاردار  موقت 

****  
که  ١٩۴۴مارس  ٢گزارش ريچارد فورد، مورخ  .٩/  ٣تصوير  

موجودی مصرف نشده  حساب کميسيون خريدهای نظامی ايران در 
نشان می  ١٩۴١سوييس را دراواخر دوران حکومت رضا شاه در سال 

  .دهد
، امکان خريد ١٩٣٩با وجوداين، پس از شروع جنگ جهانی دوم درسال  

يعنی انگليس،  - گسالح از چهار  کشور اصلی اروپايی درگيرجن
                   ً           چکسلواکی نيز که قبال  صدها تانک . وجود نداشت –فرانسه، آلمان وايتاليا 

  .به اشغال آلمان در آمده   بود ١٩٣٨به ايران فروخته بود، در سال 
عالوه براين ، چنانکه اسناد  وزارت امور خارجه امريکا نشان می دهد،  

برای  ١٩٣٩بعد از سال  دولت آمريکا کليه در خواست هايی را که ايران
کميسيون کنترل . خريد سالح ازاياالت متحده ارائه داد، رد  کرده بود
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 صادرات امريکاحتی تقاضای خريد ورق حلبی برای کارخانه  کنسرو
آمريکا داليل متعددی برای رد . سازی رضا شاه را نيز بالفاصله رد کرد

ليس برای نفروختن تقاضاهای  ايران داشت که از آن جمله در خواست انگ
، و همچنين نياز مبرم خود اياالت  ١٩٣٩سالح به رضا شاه  بعد از سال 

  .متحده و انگليس به ملزومات جنگی و سالح به دليل بروز  جنگ بود
انحراف مسير وجوه متعلق به ارتش ايران به بانک های سوييس که در  

فتی، به ويژه باال به آن اشاره شد بخشی از طرح کلی غارت درآمدهای ن
طبق قرار داد اصالحی .   در سال های  پايانی حکومت رضا شاه  بود

بين شرکت نفت انکليس و ايران و دولت ايران ، مبلغ حق  ١٩۴٠اوت 
ميليون ليره بود، عالوه براينکه  ۴االمتياز نفت ايران برای همان سال 

به  ١٩٣٩و  ١٩٣٨ميليون  اضافی نيز بابت سال های  ١/ ۵شرکت بايد  
 ٢٧/  ۵( ميلون ليره   ۵/۵به عبارت ديگر ، مبلغ  . ايران می پرداخت

به صندوق ذخيره مملکتی در لندن  واريز ١٩۴٠تنها درسال) ميليون دالر
، درست بعد از سقوط رضا  ١٩۴١با وجود اين، درماه سپتامبر.  شده بود

هزار  ۶٠٠ميليون ليره بود، که  ٩/١شاه ، موجودی  ذخيره مملکتی فقط 
ميليون  ليره باقی    ١/ ٣ليره آن نيز بدهکاری بود، و بدين  ترتيب  فقط 

  .می ماند
با توجه به اينکه شرکت نفت انگليس و ايران پس از به اصطالح اصالح  

ميليون ليره به ايران پرداخت کرد، چه باليی  ۵/ ۵قرار داد امتياز مبلغ  
می دانيم که اين پول صرف  ميليون ليره باقی مانده آمد؟  ٣/  ۶بر سر

عالوه براين، چنانکه در ادامه خواهيم  ديد، . واردات کاال به کشور نشد
چند قلم . صادرات کاالازامريکا به ايران به داليل مختلف ممنوع بود

کااليی هم که  ايران قصد داشت ازامريکا خريداری کندموجودنبود، 
وز  وارادات  کاال از     ً                                   وعمال همه درخواست های ايران برای صدور  مج

  .امريکا  رد شده بود
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  محموله های  طالی  نيو يورک* 

  
عالوه براين، اسناد ومدارک حکايت ازآن دارد که قسمتی ازسپرده  

چنانکه درباال اشاره . گذاری شد، و پس ازآن ديگرکسی اثری ازآنها نيافت
کرد  ، دولت بريتاينا موافقت ١٩۴٠شد به موجب قرارداد اصالحی اوت 

ميليون ليره ازدرآمدهای نفتی را با احتساب نرخ  ٣که ساليانه تا مبلغ
مدارک نشان ميدهد که به محض . رسمی ارز به دالر يا طال تبديل کند

امضای قرارداد، لندن به بانک کانادا دستورداد که طالهای درخواستی 
ای ايران را دراختيارآن دولت قراردهد، و بدين ترتيب ارسال محموله ه

طال از کانادا به حساب بانک ملی ايران در بانک اروينگ تراست 
اطالعات مربوط به محموله های طال ازکانادا به . نيويورک شروع شد

 ١٨بانک اروينگ تراست نيويورک در يادداشت گفتگويی که در تاريخ 
نوک، رئيس بانک فدرال رزرو نيويورک، و . دبليو. بين ال ١٩۴٠اکتبر

  :انجام  شد،  آمده است) بانک مرکزی کانادا ( بانک کانادا تاورز، رئيس 
تماس  ٢٠:۴تاورز، رئيس بانک کانادا، امروز بعد از ظهر ساعت 

                                             ً              او گفت اطالعاتی  در باره دو معامله ای که اخيرا  از طريق بانک . گرفت
محموله )  ١: آنها صورت گرفته است، دارد  که شايد برايمان  جالب باشد

    ُ         از ا تاوا  به ] دالر  ٢/ ٠٢٢/ ٠٠٠[ هزار اونس  ١١۵د  طال در حدو
 ۶۴٣پرداخت )  ٢(بانک اروينگ تراست در وجه بانک ملی ايران، و

هزار دالر و خرده ای   به بانک کميکال نشنال بانک در وجه بانک 
درهر دو مورد، دستوراز لندن  رسيده  بود که متعاقب . مرکزی بوليوی

ت از سوی دولت بريتانيا اين مقدار طال و پول  امضای چند قرارداد پرداخ
را به ترتيب در وجه بانک ملی ايران و بانک مرکزی بوليوی واريز 
کنيم، که پس از آن به دستورمقامات ذيصالح، طالی مزبور به بانک 
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  .اروينگ تراست و مبالغ پول هم به نشنال کميکال  بانک انتقال  يافت
وق از لندن رسيده بود، و همچنين گزارش با توجه به اينکه دستورهای ف 

           ً                                                انگرت، کامال   واضح است که طالی فوق بخشی از در آمد صادرات نفت 
شايان ذکر است  که طالی  مزبور نزد بانک اروينگ . ايران بوده است

تراست سپرده گذاری شده بود و نه بانک فدرال  رزرو نيويورک، که 
عالوه بر اين ، . نگهداری می شد                     ً            ذخاير طالی ايران اصوال   بايد در آن

با توجه به تاريخ  تماس تلفنی تاورز معلوم می شود که از سال محموله 
ً                              های طال از کانادا به نيويورک  تقريبا   بالفاصله   بعد از امضای قرار                                     
داد اصالحی بين دولت ايران و شرکت نفت انگليس و ايران شروع شده 

يکی .  حموله های طال ادامه  داشتهمچنين واضح است که ارسال م. بود
از يادداشت های  وزارت  خزانه داری امريکا  که برای وزارت امور 

  .خارجه اين کشور ارسال شده بود شاهدی بر اين  مدعاست
، شايع شد که اياالت متحده قصد دارد سپرده های ١٩۴١در اوايل سال

ه موجب اين مسئل. متعلق به تمامی کشئرهای خارجی را مسدود کند
نگرانی عده ای شده بود که مبادا ايران سپرده های خود را در بانک های 

اين امر در وزارت امورخارجه و وزارت . آمريکا به سوييس منتقل کند
خزانه داری آمريکا مورد بحث قرارگرفته ونتايج آن در يادداشتی که يکی 
ازمقامات وزارت خزانه داری برای موری در وزرات امورخارجه 

  : فرستاده است، ذکر شده است
اين مسئله را با آقای ليوسی در بخش اقتصادی در ميان گذاشتم و ايشان  

ابراز داشتند که هوز   معلوم نيست آيا طرحی برای مسدود کردن کليه 
                                                         ً      سپرده های خارجی عملی خواهد شد يا خير ،   به همين دليل فعال   نمی 

ايرانی ها داد، هيچ  کاری از دست توان هيچ  تظمينی به آقای رينولدز و 
آقای ليوسی با آقای کوچرن در وزارت خزانه داری تماس . ما بر نمی آيد

گرفت و اطمينان يافت که ايرانی ها هنوز مقادير چندان قابل مالحظه ای 
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از سپرده های خود را که از قرار معلوم  برای پرداخت هزينه سفارش 
. داری می کنند، بيرون نکشيده اندهايشان در بانک اروينگ تراست نگه

از طرف ديگر، ايرانی ها حتی با ارسال طال کانادا دارايی ها يشان را در 
  .آمريکا توقيف نيز کرده اند

معلوم است که پس از انتقال طالها به آمريکا ديگرهيچ  اثری از آنها پيدا 
م قدری ، ميلسپو پيشنهاد کرد که برای مقابله با تور ١٩۴٣در سال  . نشد

هدف ازاين اقدام کاهش نقدينگی ناشی از . طال به مردم فروخته شود
اگر پول نقدی که دردست مردم  بود  به طال . جنگ در اقتصاد ايران بود

اين . تبديل می شد و نه کاال، فشارهای تورمی قدری تسکين می يافت
پيشنهاد مورد موافقت  دولت امريکا قرار گرفت وبين وزارت خزانه 

ری آمريکا و بانک ملی ايران توافق شد که مقداری طال از اياالت  دا
  .متحده  به ايران حمل شود

چندين محموله طال با هواپيما از تيويورک  ١٩۴۵تا  ١٩۴٣بين سال های 
، برغم ارسال محموله ١٩۴٣با وجود اين، درسال . به ايران ارسال شد

اورز، رييس بانک های طاليی که در يادداشت وزارت امور خارجه و ت
کانادا به آن اشاره شده است، بانک ملی ايران هيچ طاليی در اياالت 

طبق اسناد وزارت خزانه داری ، ايران مجبور شد طالی  . متحده  نداشت
مورد نظر را از وزارت خزانه داری امريکا بخرد و هزينه آن را به دالر 

ميليون   ٨حداکثر وزارتخانه فوق  خود از برای فروش  . پرداخت نمايد
  .دالر طال  به بانک ملی ايران آماده  کرده بود

  
  حساب  بانکی رضا شاه در کشورهای خارجی   

  
آرشيو وزارت امور خارجه آمريکا شواهدی مستندی از ثروت رضا شاه  

براساس اين سوابق می دانيم .  در بانک های خارجی  به دست می دهد
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( ميليون ليره  ٢٠لندن  متجاوز ازکه سپرده های بانکی رضا شاه در 
  ١٢۵( ميليون ليره  ٢۵             ً              بود که احتماال  رقم واقعی آن ) ميليون دالر ١٠٠

آمار مربوط به دارايی های خارجی در اياالت . بوده است) ميليون دالر
نشان می دهد که دارايی های رضا شاه در اين   ١٩۴١متحده در سال 

  .ميليون دالر بود ١٨/  ۵کشور به هنگام بر کناری اش حداقل 
از گزارش ديپلمات های امريکايی در سوييس  نيز می توان  نيتجه  
گرفت که موجودی  حساب های رضا  شاه نزد بانک های سويسی  نيز 

، شاه   ١٩۴١عالوه  بر اين ، در سال . بسيار  قابل  مالحظه  بوده است
.  های ايرانی  داشتميليون  دالر  سپرده  نيز  نزد  بانک  ۵٠نزديک به 

ميليون دالر در بانک های  ٢٠٠بنابراين ، شاه حداقل ثروتی بالغ بر
. لندن، نيويورک ، سوييس، تهران و تورنتو برای خودش انباشته بود

ميليارد دالر ارزش داشت، البته جدای   ٧اين  پول به نرخ امروز حداقل 
وسيعش، زمين  از سهام و اوراق قرضه اش در امريکا و اروپا، امالک

های کشاورزی، بنگاههای صنعتی و بازرگانی، وصد البته عالی ترين 
اين دزدی ] که به سرقت برده بود[ بخش از جواهرات  سلطنتی  باستانی 

، چه با معيارهای نسبی و چه مطلق ، از بزرگترين دزدهايی است که 
ان  می اين مسئله  همچنين  نش. يک نفر در طول تاريخ انجام داده است 

دهد که غارت  ثروت  يک ملت ، سپس  حفظ  و انتقال  آن به نسل  بعد 
  . چقدر ساده  است 

، حدس و گمان ١٩۴١در زمان بر کناری و فرار رضا شاه در سپتامبر
های بی پايانی در باره  مبالغ هنگفتی که از قرار معلوم  شاه و مملکت در 

فوس ، وزير مختارامريکا دري. بانک های خارجی انباشته بود،وجودداشت
درتهران، سردرگمی و فريبکاری در باره اين مسئله را اينگونه  توصيف 

  :می کند 
حدس و گمان واخبار کذب درباره سپرده های خارجی شاه سابق تمامی 
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ندارد، و برخی می گويند که اين سپرده ها سربه صدها ميليون دالر می 
ين سپرده های خارجی و برسر حرف ها حديث هايی که درباره  ا. گذارد

ً                                             زبان هاست دقيقا   شبيه همان گيجی و سردرگمی محافل دولتی است ،                 
. زيرا  مقامات هم چيز زيادی نمی دانند وکارشان حدس و گمان است

سخنگويان و نويسندگان يک روز می گويند که اقداماتی برای ضبط اين 
همان حرف های   سپرده هايی وجود ندارد ، و روز بعد از آن دو باره

حقيقت امر . اول شان را تکرار می کنند و يا حرف های ديگری می زنند
ّ                               اين است که تا بحال هيچ  مدرکی دال  بر وجود هيچ سپرده ای در بانک                                  
های خارجی و يا مالکيت  امالک و اموال و يا اشياء قيمتی درکشورهای 

مبر به مجلس سپتا ٢٨رئيس الوزراء در تاريخ  . ديگرارايه نشده است
اطالع دادکه به منظورتسکين نگرانی مردم ازاين بابت، دولت سندی 
محضری به امضاء شاه سابق رسانده است که به موجب آن اگر پولی در 

] کنونی[ بانک های خارجی داشته باشد همراه  با بقيه اموالش به شاه
  ...انتقال يابد

ل سهام و اوراق قرضه شايان ذکراست که تا بحال هيچ حرفی دوباره انتقا
  .ای که شايد  شاه سابق  در کشورهای خارجی داشته باشد زده نشده است

دولت های انگليس و ايران، به ويژه دمحم علی فروغی ، رفيق شفيق  
رضا شاه ، در پنهان ساختن حساب های خارجی او نقش بسزايی 

نقش  انگليسی ها که همدست رضا شاه بودند، منافع خارجی او. داشتند
انگليسی که همدست رضا شاه بودند، منافع گسترده ای . بسزايی داشتند

همينطور ، فروغی در . در پنهان ساختن بزرگی اين غارت عظيم داشتند
فساد  با رضا شاه  همدست  بود و از رشوه ها و پيشکش ها سهم  می 

  .برد
مک ايرانی هايی که در انتقال پول به بانک های خارجی به رضا شاه ک 

کرده  بودند و اطالعی  از اين موضوع داشتند، همگی در ايران و در 
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همه رؤسای  سابق بانک ملی و . پست های عالی شان باقی ماندند
و اکثر . رؤسای کميسيون اسعار خارجی وزارت ماليه نيز در ايران بودند

دو تن از وزرای . آنها  همچنان در مناصب عالی به خدمت ادامه دادند
                                              ً         فروغی ، يعنی  عباسقلی گلشائيان و يدهللا عضدی  قبال   رياست   کابينۀ

دو شخص ديگر هم که  از . کميسيون اسعار خارجی را برعهده  داشتند
يعنی  ژنرال  رضا   -سال ها رئيس بانک ملی ايران  بودند  ١٩٣٣سال 

  .نيز  در ايران  ماندند  -قلی  امير خسروی  و دمحم علی فرزين
 اشاره خواهد شد،همين اميرخسروی مأمورابالغ دستورچنانکه درزير

العمل رضا شاه برای انتقال وجوه از بانک ميدلند، که درآمدهای نفتی 
ايران درآن نگهداری می شد، به حساب های شخصی اش در بانک وست 

ً            اين اشخاص حتما  ازحساب های . مينيستربود خارجی رضا شاه  خبر               
 يار کردند، زيرا واضح بود که باولی همۀ آنها سکوت اخت. داشتند

  .پادشاهی پسر رضا شاه  چنين کاری ارزشش  را داشت
  

  حساب های  بانکی  رضا شاه در لندن
  

هارت ، وزير مختارآمريکا در تهران .، چارلز سسی١٩٣١در سال 
ً                                گزارش داد که رضا شاه  شخصا  بيش ازيک ميليون پوند درلندن به                            

اس تعدادی از اسناد بانکی که پهلوی براس. حساب خود واريزکرده است
ازخود باقی  ١٩٧٨ها به هنگام فرار دسته جمعی شان از ايران در سال 

گذاشتند معلوم می شود که اظهارات نيشدار هارت در باره حساب های 
آنچه هارت . بانکی رضا شاه در لندن از روی حدس وگمان نبوده است

دالر متعددی درلندن، ژنو نمی دانست اين بود که رضا شاه حساب های 
اسناد باقيمانده حاکی ازانحراف مسيردر آمدهای نفتی ايران . وبرلين دارد

  .به حساب های شخصی رضا شاه است
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 ١٧سرهنگ رضا قلی امير خسروی، مديرکل بانک پهلوی ، در تاريخ 
طی  نامه ای  محرمانه به دکترکورت ليندن بالت، رئيس  ١٩٣١اوت 

عاليجناب، بنا به دستور اعليحضرت، خواهشمند : شتبانک ملی ايران نو
است با ارسال دستورالعمل تلگرافی به بانک ميدلند درلندن دستور  

هزار دالر به حساب اعليحضرت نزد بانک وست مينيستر را  ١۵٠واريز
با احترام فراوان آقای رئيس، . صادر و مراتب را با  تلگراف تأييد فرماييد

« :ليندن بالت در پاسخ نوشت» .خسرویمدير کل، سرهنگ امير
اوت  ١٧مورخ ۵١٧٠عاليجناب، عطف به دستورالعمل شماره

ً                                     حضرتعالی، احتراما  به عرض می رساند که روز گذشته به محض                   
هزار دالر به  ١۵٠دريافت نامه شما، دستور العمل تلگرافی برای واريز 

لندن به حساب اعليحضرت در بانک وست مينيستربا مسئوليت محدود در 
بانک وست مينيستر . بانک ميدلند با مسئوليت محدود در لندن ارسال شد

دستور العمل تلگرافی ما را دريافت کرده و شما را از رسيد  پول  مطلع  
با احترام  و سپاس  فراوان عاليجناب،  دکتر  ليندن  بالت . خواهد  ساخت

  ».، بانک  ملی ايران
هزار دالر ١۵٠وست مينيستر واريز ، بانک١٩٣١سپتامبر ۴در تاريخ  

هزار دالری به حساب  ١۵٠البته  انتقال پول درحواله های . را تأييد کرد
، بانک ١٩٣٢اوت   ٢۵   ً             مثال  ، در تاريخ  . های رضا شاه متوقف نشد

هزار دالر ديگر را به حساب اعليحضرت  ١۵٠سوت مينيستر واريز 
ار دالر نيز در وجه او به هز ١۵٠، عالوه  بر ١٩٣١در سال . تأييد  کرد

  .يونيون بانک سويس و رايش  کرديت گزلشافت برلين  پرداخت  شد
البته اهميت نامه نگاری باال به مبلغ بسيار ناچيزی بود، که فقط کسری از 

. حواله های ماهيانه  ارسالی از نيويورک به سوييس را تشکيل می داد
از طرف شرکت نفت  مطلب مهم  اينجاست که در آمدهای نفتی ايران

اين ذخيره  در . انگليس و ايران به ذخيره مملکتی در لندن واريز می شد
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ابتدا نزد شعبه لندن بانک شاهنشاهی ايران نگهداری می شد، ولی بعد از 
             ً                     از اينجا کامال  معلوم می شود که رضا . مدتی به بانک  ميدلند انتقال يافت

ای شخصی اش سرازير می شاه در آمدهای نفتی ايران را به حساب ه
  .ساخت

بالفاصله پس از تهاجم نيروهای خارجی به ايران و اشغال کشوردراوت  
که در لندن سپرده » ايرانی هايی« ، دولت انگليس  اعالم کرد ١٩۴١

استرلينگ دارند، در چارچوب نظارت های ارزی، هيچگونه محدوديتی 
وميست دريکی از  مجله اکون. برای دسترسی به پول شان نخواهند داشت

ورود نيروهای انگلستان و شوروی به ايران با ستيزه : مقاالت خود نوشت
ايران به سرنوشت . جويی های مالی  معمول جنگ همراه نبوده است

دشمن و سرزمين های اشغالی ، و يا حتی  سرنوشت ژاپن ، که دارايی 
باع  ات. های استرلينگ شان  مسدود  شده است، گرفتار نخواهد  شد 

که به   -البته درچارچوب نظارت های ارزی  –           ً            ايرانی کامال  آزاد هستند 
دلخواه خود با حساب هايشان و يا اوراق بهادار استرلينگ شان  کار 

  ».کنند
چنانکه در باال اشاره شد، به هنگام اعالم اين خبر، موجودی خالص  

رانی که مبالغ البته تنها اي.  ميليون ليره بود ١/  ٣ذخيره مملکتی فقط 
هدف از . هنگفتی به ليره استرلينگ در لندن داشت همان رضا شاه بود

اعالن اين خبر جلب اطمينان و ترغيب رضا شاه  به همکاری با انگليس  
             ً                                                او بايد سريعا  تسليم می شد و بدون سر و صدا با يک کشتی انگليسی .  بود

دانستند که  حتی در همان موقع هم ايران می. کشور را ترک می کرد
می گويند که . ميليون ليره در لندن دارد   ٣٠رضا شاه نزديک به 

در اوايل دهه « عبدالحسين هژير، از دستياران معتمد خاندان پهلوی، 
چيزی  - به انگلستان رفته بود تا ثروت رضا شاه  را آزاد  کند ١٩۴٠
ول جنگ که دولت بريتانيا در ط –ميليون ليره يا بيشتر  ٣٠تا   ٢٠حدود 
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، پسر ١٩۴۴پس ازفوت رضا شاه درماه ژوئيه » .مسدود کرده بود
مطلب فوق بعدها . وجانشينش، دمحم رضا شاه اين پول را به ارث برد

، ١٩۵٧در پاييز سال. ازسوی منبعی تأييد شد که هيچکس فکرش را نکرد
                                              ُ                رضا افشار، که در دوران حکومت   رضا شاه چندين پ ست مهم ، ازجمله 

افشارکه درآن . ری گيالن را داشت، به اياالت متحده سفر کرد استاندا
زمان مدير عامل شرکت هواپيمايی ايران بودکه بعدها به هواپيمايی ملی 

سری هم به . تبديل شد، وقتی در واشنگتن به سرمی برد) ايران اير(ايران 
خالصه ای ازصحبت های اوبا مورات . وزارت امورخارجه آمريکا زد

موزر، و هاوارد  جی ، اشفورد در يکی از . ليامز، گرنت ئیوي. دبليو
  ). ٩/  ۴تصوير( يادداشت های  محرمانۀ  آن وزارتخانه ثبت شده است 

انگيسی ها به موجب محدوديت هايی که برای انتقال ارز و سرمايه از  
زمان شروع جنگ  جهانی دوم وضع شده بود، پول شاه را مسدود کرده 

انست با خريد هواپيما  و ساير تجهيزات ازانگليس و شاه می تو. بودند
پرداخت هزينه آن به پوند، معادل آن را به دالر يا هر ارز قابل  تبديل 

خريد گسترده . ديگری نظير فرانک سوييس ازدولت ايران دريافت کند
، از جمله چندين هزار تراکتور ١٩۵٠تجهيزات انگليسی  در طول دهه 

               ً خريداری و ظاهرا   ١٩۵۵و  ١٩۵۴ل های هريس که بين سا –َ   م سی
هزينه آنها از حساب شاه در لندن پرداخت شد حکايت ازمبالغ هنگفتی  
دارد که در حساب شاه در لندن پرداخت شد حکايت از مبالغ هنگفت دارد 

هزينه ناوگان اتوبوس های . که در حساب هايش   در لندن انباشته شده بود
از همين ) ميليون ليره خرج برداشت ۵که (زدوطبقه ليالند برای تهران ني

عالوه  براين، در يادداشت مزبور می خوانيم  که  به . حساب پرداخته شد
ظن قوی برای مدتی از موجودی اين حساب  برای خريد هواپيما های 
انگليسی استفاده  می شد؛ از جمله هواپيمايی که به نام باشگاه هوايی 

از ] افشار[او« :شاهی ايران  خريداری شدايران برای نيروی هوايی شاهن
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نقش ژنرال گيالنشاه، فرمانده نيروی هوايی شاهنشاهی ايران، در مقام 
رياست با شگاه هوايی و اين که باشگاه هم اينک از سه هواپيمای انگليسی 
                ً                                                 پايونير که اخيرا   خريداری شده است برای کنترل کيفيت ترافيک هوای و 

                                       ً در ايران  می خواهد استفاده  کند ، شديدا   جمع آوری عوارض مربوطه
  ».شکوه و گاليه  داشت

ميليون ليره درحساب های شاه در  ٢٠حتی پس ازهمه ای خريدها بازهم  
ابزار و  ١٩٣٠صنعت هواپيمايی ايران که در دهه .   لندن باقی مانده بود

 بهانه ای برای سرازير شدن درآمدهای نفتی  ايران به حساب های بانکی
نيز بهانه ای برای تبديل اين    ١٩۵٠رضا شاه در لندن بود، در دهه 

يک بار ديگر، . سپرده های استرلينگ به دالر و فرانک سوييس شده بود
عالوه . بريتانيا کبير و خاندان  پهلوی برنده ، و مردم ايران بازنده  بودند
زی که  براين ، با  توجه به تاريخ گفتگوهای افشار و محدوديت های ار

وضع کرده بودند، هيچ  شکی نيست که اين   ١٩٣٩انگليسی ها از سال 
  .پول بخشی از در آمدهای نفتی ايران بود که رضا شاه دزديده  بود
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* * * *  

  محرمانه                         وزارت  امور خارجه 
  ١٩۵٧اکتبر    ٩: يادداشت  گفتگوها              تاريخ

وضعيت  سياسی و پيشرفت های صنعت هواپيمايی غير نظامی : ضوعمو
  ايران 

  آقای رضا افشار ، مدير عامل هواپيمايی ايران:  شرکت کنندگان
. موزر،  آقای هاوارد جی . ويليامز، آقای گرنت ئی . آقای مورات  دبليو

  اشفورد
آقای رضا افشار، مديرعامل و عضوهيأت مديره شرکت هواپيمايی 

بعد  ۴/ ٣٠، ساعت ١٩٧۵اکتبر ٩، به درخواست خودش  درتاريخ ايران
ازظهربه ديدن آقای ويليامز آمد تا در باره پيشرفت  های صنعت 

پس از . هواپيمايی غيرنظامی و وضعيت سياسی کنونی ايران صحبت کند
تعارفات  معمول ، که درطول آن آقای رضا افشارفرصت را مغتنم شمرد 

صحبت  را . راسخش   با ايالت متحده تأکيد کرد و چندين بار بردوستی 
با پيشرفت های اخيرهواپيمايی غيرنظامی درايران به  ويژه قرارداد 

اظهارات . خطوط هوايی ترانزاوشن ادامه دادمديريت فعلی اش با 
بسيارمحبت آميزی کرد وخاطرنشان ساخت که به هنگام اقامت در قسمت 

وامکان خريد  تجهيزات بيشتر ساحل غرب ، فرصت را غنيمت شمرده 
  .برای شرکت هواپيمايی اش  را بررسی کرده است

 
                      ً                                             وقتی آقای موزر مستقيما  در باره نحوه پرداخت هزينه خريد هواپيماها از 
او سئوال کرد، آقای افشاراذعان داشت که تأمين هزينه فوق از سوی 

  .بود                        ً                               بخش خصوصی آمريکا احتماال  مستلزم  ضمانت  بانک ملی خواهد 
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موضوع فوق باعث شد که افشار سرصحبت را دو باره موضوع ديگری 
باز کند،  يعنی  ادامه عالقه شاه واعضای خاندان سلطنتی به فعاليتی های 
 تجارتی، به ويژه تأثيرآن بر پيشرفت صنعت هواپيمايی غير نظامی

شوهر شاهدخت اشرف اواز دوز و کلک های احمد شفيق، . درايران
ورئيس شرکت خدمات هواپيمايی ايران، برای ادغام اجباری شرکت بی 
بنيه اش با شرکت هواپيمايی ايران با حق السهم مساوی بسيارشکوه داشت 

او با اشاره به پيش زمينه های افدام  مجلس در اين ارتباط ، با تلخی . 
ه از حساب شاه گفت که مجبور است سه هواپيمای ويکرز ويکونست را ک

او گفت که انگليسی ها اين حساب را . در بريتانيا خريده اند تحويل بگيرد
ميليون ليره موجودی دارد مسدود کرده اند، و  ٢٠که مبلغی  متجاوز از

  .فقط می توان از آن برای خريد  وسايل  ساخت بريتانيا برداشت کرد
  * * * *  

شار، مديرعامل شرکت يادداشت گفتگوی رضا اف. ٩/  ۴تصوير شمار
 ٩هواپيمايی ايران، و مقامات وزارت امور خارجه  آمريکا  در تاريخ 

ميليون   ٢٠متجاوز از « افشار فاش می کند  که مبلغی   ١٩۵٧اکتبر 
که   بدون شک همان  -ليره ، در حساب بانکی  شاه در لندن وجود دارد

ای  رضا شاه  بخشی  از در آمدهای  نفتی ايران است  که به  حساب ه
  .منحرف  شده بود
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  ثروت رضا شاه  در نيويورک
  

شايعه انتقال مبالغ هنگفت پول از طرف رضا شاه به بانک های آمريکايی 
، متعاقب صدور  ١٩۴١در ژوئن . در تهران بر سر زبان ها افتاده بود

حکم اجرايی رئيس جمهور روزولت ، وزارت خزانه داری اقدام به تهيه 
. کرد ١٩۴١ژوئن   ١۴ر دارايی های خارجی در اياالت متحده تا آما

                      ً          منتشر شد، برآورد نسبتا  دقيقی از  ١٩۴۵نتايج اين آمارگيری که در سال  
دارايی های رضا شاه در ايالت متحده در هنگام  سقوطش به دست  می 

 از اين. ميليون دالربود ١٨۵کل  دارايی های اتباع  ايرانی  بالغ بر . دهد 
ميليون دالر شامل  سپرده های بانکی  و شمش های طاليی  ١۴/  ١مبلغ 

واضح  بود که اين  ثروت  . بود که در بانک های تجاری نگهداری می شد
مبلغ . همان درامد نفتی ايران است که از کانادا به آمريکا  انتقال يافته بود

ل سهام و اوراق                                  ً               ميليون دالر باقيمانده  نيز  تقريبا  به طورکامل شام ۴/ ۴
البته سکی  . قرضه  بود که دريفوس در گزارشش  به ان اشاره  کرده بود 

              ً                                                      نيست که تقريبا   کل دارايی اتباع  ايران در امريکا  همان وجوهی بود که 
  .به رضا شاه  تعلق  داشت

همزمان با انتقال پول به نيويورک، مبالغ هنگفتی پول نيز به بانک های 
چنانکه درادامه اشاره خواهد شد، از آوريل . د سوييس واريز می ش

به اين سو، دمحم رضا شاه ، پسر و جانشيين شاه ، نيز شروع به  ١٩۴٣
برغم حواله های جديد . انتقال مبالغی  هنگفتی پول به نيويورک کرده بود

موجودی خصوصی اتباع ايرانی  ١٩۴٣از تهران به نيويورک، دراکتبر
ميليون دالر  ١۴/ ١از( دالر١٢/  ٣۵٩/ ٠٠٠  در بانک های آمريکايی به

کاهش يافته بود، که حکايت از ادامه  روند انتقال پول به )  ١٩۴١درسال 
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  . بانک های سوييس  دارد 
ً       از سوی ديگر، موجودی رسمی متعلق به دولت ايران تقريبا  صفردر                                                      

 اين مبلغ نتيجه. دالر افزايش يافته بود  ٢١/  ١۴۵/ ٠٠٠به  ١٩٣٩سال 
و   ١٩۴٢در صدر از در آمدهای نفتی ايران برای  سال های    ۶٠تبديل

بين انگليس  و   ١٩۴٢به دالر بود، که  در  موافقت  نامه  مالی    ١٩۴٣
  .ايران   پيش بينی  شده بود

، دو مسئله  موجب اختالف  ١٩۴۴پس از مرگ رضا شاه  در ماه ژوئيه  
اول ، ادعای  دزدی جواهرات   .و در گيری در ميان  وارثانش  شده بود

؛  و دوم )  ١١نگاه  کنيد به فصل ( سلطنتی به دست اطرافيان رضا شاه 
همسر . تقسيم  پول هايی که رضا شاه  در بانک های  آمريکايی داشت 

اين مسايل  را در )  ملکه  توران (  سوم رضا شاه ، توران امير سليمانی 
ا  پهلوی، می فرستاد ،شرح داده نامه هايی  که برای  پسرش ، غالمرض

، يعنی کمی پس از ١٩۴۶و  ١٩۴۵اين  نامه ها که در سال های  . است 
فوت  رضا شاه  و زمانی که غالمرضا دانشجوی دانشگاه پرينستن بود، 
                    ً                                              نوشته شده اند، اخيرا  به همراه اسناد و مدارک ديگری در تهران به چاپ 

ن کردن برخی مسايل، وجود حساب اين نامه ها عالوه بر روش. رسيده اند
  .های بانکی متعلق به شاه  در نيويورک را نيز تأييد می کنند

ملکه توران چندين باربه پسرش شکوه و گاليه می کند که ملکه تاج 
او را فريب ) دمحم  رضا، شمس، اشرف ، و غيره( الملوک و فرزندانش 

ی شد محروم داده واز سهمی که بايد از ثروت  رضا شاه  نصيبش  م
ملکه  توران اين پيشنهاد نامعقول  را به پسرش غالمرضا کرده . کرده اند

بود که شکايت نامه يا رسمی برای مجلس بفرستد و ادعا نمايد  که 
  .برادران و خواهرانش با فريب، او را از ارث  محروم  کرده اند

ايران اين نامه ها همچنين فاش می سازند  که حسين عالء ، سفير جديد  
، مأموريت يافته ١٩۴۵در اياالت متحده  و جانشين دمحم شايسته در سال  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٦٩                                                                ١٩        دق ، 

  

  

بود که در ارتباط با تقسيم پول شاه درميان وراث رضا شاه با بانک های 
يک سال بعد ازفوت رضا شاه، ملکه توران به . آمريکايی تماس بگيرد

 ازمنابع مختلف شنيده ام که عالوه بجز وظيفه رسمی: پسرش نوشت
سفارت، مأموريت ديگری هم دارد، که به ثروت رضا شاه دربانک های 

عزيزم، چشم و گوشت را خوب بازکن، و نگذار . امريکا مربوط می شود
يادت  باشد که  آن . حوادثی که  بعداز فوت پدرت اتفاق افتاد تکرار  بشود

 آدم های رذل چگونه  پس از فوتش جواهراتش  را دزديدند و حاال  دارند 
  . ...در ناز  و نعمت در تهران زندگی می کنند

حاال عالء به آمريکا آمده ، برو و ببينش ، و صادقانه با او حرف بزن و 
در تهران  با عالء حرف زده ام  و از جريان با . وضعت را توضيح بده

  .خبرش کرده ام
براساس گزارشهای سری  وزارت امور خارجه آمريکا، عالء مشکالت   

. ساله، کوچکترينپسر رضا شاه پيدا کرد ١۵با حميد رضای عديده ای
حميد رضا چندين باراز مدرسه شبانه روزی اش در نيوپورت، رودآيلند، 
گريخت وبه پاريس رفت، و تهديد می کرد که بازهم اين کار را تکرار 

  .خواهد کرد
وجود دارد آمده است  که » شاهزاده گريزپا« درگزارشی که درباره اين 

پول قابل مالحظه ای داشته ] به پاريس[ در زمان عزيمت  قبلی اش « او
  .البته منشأ آن چندان  هم زحمت  نداشت»  .است که منشأ آن معلوم  نيست

  
  آخرين گزارش  ويالرد: حساب های  بانکی  رضا شاه  در سوييس 

باالخره اينکه  شواهد و مدارک  حکايت از آن دارد که وجوه انتقالی از 
در .  رک به بانک های  سوييس به حساب رضا شاه واريز می شدنيويو

، بر اساس مجموعه گزارش هايی که از شبکه خبر  ١٩۴١سپتامبر
، انتشار يافت ، رضا شاه مبالغ  هنگفتی   . سی. بی.پراکنی بريتانيا ، بی 

وقتی رضا شاه از اين . در بانکهای خارجی  سپرده  گذاری کرده بود
فقط  دو سه  پوندی در يک  : لبخند تلخی  زد و گفت اخبار مطلع شد  
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بانک سويسی  دارم که باقيمانده  پولی  است  که برای تحصيل  پسرم  
  ». آنحا  فرستاده  بودم

ويالرد پس از انتشار اين اخبار به . با وجود اين، گزارشی که هنری اس  
     ً  واقعا    وزارت امور خارجه آمريکا فرستاد نشان می دهد که رضا  شاه 

ويالرد  که از .  مبالغ هنگفتی  به بانک های  سوييس  منتقل  کرده بود
کنسول  آمريکا در تهران بود،  و سپس  در  بخش  ١٩٣٢تا  ١٩٣٠سال 

امور خاور نزديک وزارت امور خارجه مشغول به خدمت شده بود، در 
نمايندگی اياالت  متحده را در اجالس  سازمان های بين   ١٩۵٩سال 

دمحم  رضا شاه پهلوی، پسر و جانشين . المللی در  ژنو برعهده  داشت 
ئويالرد که . به ژ نو سفر  کرده بود ١٩۵٩مه    ۵مه تا  ٢رضا شاه ، از 

هنوز به مسايل  ايران عالقمند بود ، در گزارشی ديدار شاه را شرح  داده 
تصو ( م است  که تصوير  قسمتی  زا اين گزارش  را در  اينجا  آورده ا

  ) . ٩/  ۵ير 
با توجه به گزارش ويالرد، انتقال وجوه از نيو يورک به بانک های   

سوييس  توسط  رضا شاه  و اين حقيقت  که کميسيون  خريد ارتش  ايران 
از قرارمعلوم . در سوييس  مستقر  بود اهميت  دو چندانی  پيدا می کند 

.  عاالنه شرکت  داشتندبانک های سوييس در غارت اموال مردم ايران  ف
به ايتاليا  گريخت، و پيش  از انکه  با  ١٩۵٣پس  از که  شاه  در اوت 

يک کودتای  آمريکايی  دو باره به قدرت برسد، مطبوعات ايتاليا و 
اين اصطالحی است که آنها استفاده ( سوييس مقصد  نهايی  شابق سابق 

ين دليل که سوييس يک                           ً     را سوييس اعالم کردند، ظاهرا  به ا)  می کردند
ولی .  کشور بی طرف بود و شاه سابق نيز در آنجا تحصيل  کرده بود

و صد البته آن سه پوند ( دليل  واقعی آن بود که  بخشی از ارث پدری اش 
  .  دربان کيهای اين کشور نگهداری  می شد) 
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  يندگی و سرکنسول آمريکاگزارش  سرويس  خارجی ازهيأت  نما

  سی  . وزارت  امورخارجه  در واشنگتن  دی :  به
  ١٩۵٩مه  ۵:  تاريخ 

  
چنانکه در ارتباط با شخصيت های سرشناس خارجی مرسوم است،  

مطبوعات ژنو نيز توجه  زيادی به ديدارشاهنشاه ايران، دمحم رضا پهلوی، 
به هنگام ورودش مورد شاه   . مه مبذول داشتند ۵تا  ٢از ژنو در تاريخ 

استقبال اعضای جامعه ديپلماتيک، ازجمله مقامات ارشد کنسول گری  
لوسن،کنسول اين دفتر قرار . بريتانيا و آلمان، کاردار پاکستان و استنلی آر

لوسن، . درهنگام  عزيمتش نيز کاردار بريتانيا و کنسول استنلی آر. گرفت
و طول اقامتش در ژنو ژنرال ميزبان  شاه . و برخی ديگر حضور داشتند

  .فضل هللا زاهدی ،سفير ايران در ژنو، و پدر شوهردختر شاه بود
بر اساس  .  اين دومين  سفر شاه  به ژنو در طول  چند ماه  اخير  بود 

، شومن دو   ٢٧مه از وياليی به آدرس پالک  ۴گزارش مطبوعات او در 
برايش خريده  بود،   ولور، در ناحيه شن بوژريز، که  ژنرال  زاهدی 

سايرگزارش ها نيز حکايت ازآن دارند که شاه   با بانکداران .  بازديد کرد
بر . ژنو که امور مالی اش  را دراينجا  می گرداند مشورت کرده است

اساس برخی  گزارش های قبلی و محرمانه، شاه از طريق ژنرال زاهدی 
برخی از آنها  را با   مشغول خريد  واحد های آپارتمانی درژنو است  که

زيرا سودش از کرايه  آپارتمان های  ( اسباب و اثاثيه کرايه داده است
  . ولی بقيه  آنها خالی هستند)  بدون اسباب  و اثاثيه  بيشتر  است 

                                                     ً     برداشت ناظران داخلی ازگزارش مطبوعات اين است که احتماال  شاه  
تحوالت سياسی در  قصد دارد در صورت  اجبار به ترک ايران  بر اثر

  .ژنو اقامت کند
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  ويالرد. هنری  اس 
  نمايند اياالت  متحده در سازمان های  بين الملی در ژنو 

***  
، که  درآن  ١٣۵٩مه  ۵گزارش  ويالرد مورخ . ٩/  ۵تصويرشماره  

فاش می سازد که شاه  ايران مشغول خريد خانه های آپارتمانی در ژنو 
با توجه به زمان تهيه . ورت کرده است بوده و با بانکدارهای شهرمش

                 ً                                          گزارش، شاه احتماال  هزينه امالک سوييس را از محل وجوهی پرداخت  
می کرد که در طول حکومت رضا شاه  برای خريد  سالح اختصاص 

  .              ً                                     يافته و نهايتا   به حساب های  شخصی اش منحرف  شده بود
  حساب  های  بانکی  رضا شاه  در داخل کشور 

  ، مردم ايران  توانستند  ١٩۴١رضا شاه از ايران در سپتامبر با فرار 
روی  ١٩۴١تا   ١٩٢١گوشه ای از ثروت کالنی را که اوطی سال های 

  .هم  انباشته بود، ببينند
، دمحمعلی  ١٩۴١سپتامبر ٢٨دريفوس گزارش می دهد که در تاريخ  

رضا  فروغی، رئيس الوزراء،  به مجلس اطالع داد که سپرده های نقدی
 ۴٢/  ۵[ ميليون لایر  ۶٨٠مبلغ باور نکردنی « شاه در بانک ملی 

دريفوس که عالی رتبه ترين ديپلمات آمريکايی ( » .است ] ميليون دالر 
در يفوس در ادامه .)  هزار دالر حقوق می گرفت  ٨در ايران بود ساليانه 

رضا  [در واقع  هيچ  چيز ارزشمندی در کشور نبود که او « : می نويسد
  .آن عالقمند  نباشد] تصاحب[  به ] شاه 

حرض و طمع او حد و حصری نداشت و عالوه بر تملک بخش عظيمی 
از مازندران امالکی   را در شهر های ديگر خريده، هتل هايی بنا  کرده 

شايان ذکر است که شاه  سابق .... و کارخانه هايی برای خود ساخته بود
بازش می خواست با تهديد  رسمی يا هر قطعه زمينی را که دل هوس 

ضمنی مالکانش به تصرف خود می آورد ، و هر قدر دلش می خواست 
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                           ً                                  بابت آن می پرداخت، که معموال  کمی بيش از يک دهم  يا يک دوازدهم 
ارزش ملک بود؛ هرچند می گويند دربرخی موارد  فقط  يک صدم  قيمت 

  » .ملک  را پرداخته  بود
اسنت اين بود  که فروغی  و وزير ماليه ، گلشلئيان ،  يا آنچه  دريفوس  نمی د

                     ً                                                    خبر نداشتند و يا عمدا  به مجلس اطالع  ندادند که اين مبلغ فقط موجودی  حساب  
رضا شاه  يک حساب  جاری  نيز  . پس انداز رضا شاه  در بانک  ملی است

ميليون  ۵/  ٣( ميليون لایر  ٨۵» فقط« درهمان بانک  داشت، که موجودی  آن 
: مجلس شورای ملی ،جلسه ١٢در دوره  - توضيح جمال صفری.[ بود) دالر
اگر به ]ميليون تومان  صحبت شد ۶٨از  – ١٣٢٠مهرماه  ۶روز يكشنبه   ١١٩

يعنی موجودی ( نبود که اين مبلغ ) در تبعيد ( دليل اصرار خود رضا شاه 
شايد  مورخان هرگز به دالر تبديل و برای او فرستاده شود، ) حساب جاری اش 

  .از وجود چنين  پولی خبر دار نمی شدند
رضا شاه در نامه ای که از جزيره موريس به پسر و جانشين فرستاده  

بود، و بعد از پيرروزی انقالب اسالمی منتشرشد، نشان می دهد که برغم 
مبالغ هنگفتی که در بانک های خارجی  انباشته  بود،  نمی توانست  از 

  : ميليون دالر  بگذرد   ۵/  ٣اين  
از  [ مسئله  ديگری  که بايد بگويم اين است که مدتی است که پولی  

ميليون  ٨۵وقتی از ايران رفتم ، بيشتر از . برايم  نفرستاده اند]  ايران 
[ اين پول را در اختيار. لایر در حساب جاری ام دربانک ملی پول داشتم 

بعد از مدتی از جم . ز برايم بفرستدجم گذاشتم  تا در صورت نيا] محمود
نامه ای به دست ما رسيد که دارد به مأموريت می رود، و آن پول را 

هنوز اين پول را به ارز تبديل نکرده و برايم . دراختيار شما گذاشته است
بنابراين من را منتظر نگذار،  ترتيب  تبديل آن  را به ارز . نفرستاده اند

  .فرستبده و پول  را برايم  ب
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 ١٩۴٣ -  ١٩۵٢اقدام  شاه جديد برای حواله  پول  توسط پست ديپلماتيک  

  
                                             ً              اسناد و مدارک وزارت امورخارجه امريکا که اخيرا  از طبقه بندی   

خارج شده است حکايت از آن دارد که دمحم رضا شاه کمی پس از گرفتن 
ادامه داد  جای پدرش، در انتقال پول از ايران به بانک های اياالت متحده

، شاه  جديد حسابی   ١٩۴٣در ماه مارس . و پا جای پای پدرش گذاشت
با سپرده يک ميليون دالر به نام خودش در بانک گارانتی تراست 

شواهد   باقيمانده ازاقدام فوق به اين دليل است که شاه . نيويورک باز کرد
برای  برای ارسال اوراق به نيويورک از سفارت   امريکا  در تهران 

  .             ُ                                استفاده  از پ ست  ديپلماتيک  کمک  خواسته   بود
دريفوس ، وزير مختارامريکا . ، لوييس جی١٩۴٣مارس ١٠در تاريخ  

                      ً                                          در تهران، تلگرام  کامال  محرمانه ای برای  وزير امور خارجه  آمريکا 
  ).٩/  ۶تصوير( فرستاد

فقط وزير     ً          کامال  محرمانه، « : کفيل وزارت امورخارجه ف ولز پاسخ داد 
. مارس ١٠شما، مورخ  ٢۵۵تلگرام شماره . مختار رمز گشايی کند

وزارت گمان می کند که پول مورد نظر جزو اموال شخصی مشروع شاه 
                                                         ُ    اگراين مسئله صحت داشته باشد، مجازيد نامه مورد نظر را با پ ست  . است

  » .ولز. ديپلماتيک ارسال کند
ارت امريکا درتهران درباره  برغم بيست سال گزارش های ديپلماتيک سف

نحوه  ثروت اندوزی   رضا شاه و برغم اطالع  وزارت امور خارجه 
امريکا از اين که در آمدهای نفتی ايران به حساب های شخصی شاه در 
نيويورک و اروپا سرازير می شد، وزارت امورخارجه آمريکا گمان می 

عالوه » .ستکه پول مورد نظر جزو اموال شخصی مشروع شاه ا« کرد
شاه سابق هر قطعه «  براين، همين دريفوسی  که روزی نوشته بود 
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زمينی  را  که دل هوس  بازش می خواست  با تهديد   رسمی يا ضمنی 
هم اينک اين فرض را می پذيرد » مالکانش به تصرف خود در می آورد

  .                                   ً                 که پول  حاصل از شيو ه های فوق  کامال   مشروع  بوده است
و نامه مدير کل و حسابدار کل بانک شاهنشاهی ايران ، به  تقاضا شاه

              ُ                                           مارس ، توسط  پ ست ديپلماتيک آمريکا  به بانک گارانتی تراست  ٧تاريخ 
  : فرستاد شد

به پيوست تقاضای اعليحضرت شاهنشاه دمحم رضا شاه  پهلوی، شاه ايران  
. رددبرای افتتاح يک حساب جاری به نام خودش در بانک شما ايفاد می گ

اطمينان دارد که با تقاضای  اعليحضرت همايونی موافقت خواهد شد و 
/ ٠٠٠/  ٠٠٠بدينوسيله مجاز هستيد حسابی را که نزد شما داريم به مبلغ 

بابت  واريز به حساب ايشان  بدهکار    –) يک ميليون دالر (   –دالر  ١
  .نماييد

ه اين حساب را موجب امتنان خواهد بود که تمامی مراسالت مربوط  ب 
    ً                                                                 کامال  محرمانه تلقی  کرده ، و هر گونه مکاتباتی رابا قيد عبارت محرمانه  

پس از . برای ما ارسال نماييد تا به طور مقتضی  تسليم اعليحضرت نماييم
                    ً                                                 ً  دريافت اين نامه لطفا  افتتاح حساب را با  تلگراف  تأييد  فرماييد و لطفا   

د تا برای استفاده اعليحضرت در يک دسته  چک  نيز برايمان بفرستي
  .اختيار ايشان  قرار بگيرد

پيشنهاد می کنيم که تمامی مکاتبات مربوط به اين مسئله را  در :  توضيح
تقاضای  شاه  موجودی  افتتاحيه حساب يک ميليون دالر ذکر  شده  است  

   ».از طريق بانک شاهنشاهی  ايران  پرداخت  خواهد شد«  که 
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* * * *  
   ١٩۴٣مارس  ١٠تلگرام  وارده    رسيده  از تهران  به تاريخ  

                               ً         وزير امورخارجه، واشنگتن  کامال   محرمانه 
نامه ای از ] ديپلماتيک [                                     ُ  از اينجانب درخواست شده است که توسط پ ست 

گارانتی تراست کمپانی بفرستم ] بانک[ سوی بانک  شاهنشاهی ايران به
تقاضا نامه اعليحضرت شاه ايران برای افتتاح يک حساب شخصی به  که

پيش از . نام خودش با موجودی اوليه يک ميليون دالر به آن ضميميه است
موافقت با اين امر تقاضا دارد دستورات مقتضی آن وزارتخانه را به 

  .اينجانب ابالغ  فرماييد 
ن خريداری شده بخشی از  از قرار معلوم ، لایر هايی که اين  دالرها با آ

شش  صد ميليون ريالی  است که رضا شاه برای شاه کنونی بجای گذاشته 
به نظر می رسد که تمايل شاه برای داشتن پول در خارج از کشور . است

در صورت ترک اجباری ايران توانايی تأمين  خود و ) ١: (دو علت دارد
ای خيريه و مخارج به دليل کمک ه)  ٢(خانواده اش را دشته باشد و 

  .ديگری که تحت  فشار متحمل  می شود ، دارد پولش را از دست می دهد
اين مسئله دراينجا درنهايت پنهانگاری صورت می گيرد زيرا افشای آن  

می تواند عواقب بسيار وخيمی  برای وضعيت  متزلزل سياسی  ايران 
  ...داشته باشد

* * * *  
، که درآن ١٩۴٣مارس  ١٠وس مورخ تلگرام دريف. ٩/  ۶تصوير شماره 

                               ُ                                   به  تقاضای شاه برای استفاده ازپ ست ديپلماتيک سفارت امريکا به منظور 
ميليون ١ارسال تقاضا نامۀ افتتاح يک حساب  شخصی با موجودی اوليه 
  .دالر در بانک گارانتی تراست کمپانی نيويورک اشاره کرده است

   ُ                  ر پ ست رياست بخش امور الينگ، که جانشين  واالس موری د. پاول اچ
آوريل تقاضانامه را به همراه مدارک  ١٩خاور نزديک شد، در تاريخ 
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در همان روز، وزارت .  پيوست برای بانک گارانتی تراست ارسال کرد
به وزير مختار  « :                         ً                  امورخارجه اين تلگرام کامال  محرمانه را فرستاد

مورخ  ۴٩١ وزير امور خارجه دريافت گزارش شماره.آمريکا ، تهران
وزير مختار به ضميمه نامه بانک شاهنشاهی ايران به  ١٩۴٣مارس  ١٨

ضميمه مزبور برای .  گارانتی تراست کمپانی نيويورک را تأييد می کند
ً           و نهايتا   در تاريخ » .گارانتی تراست کمپانی نيويورک ارسال شده است         

ی تراست  اندرسن، معاون  دوم   بانک گارانت. آوريل ، هارولد اف   ٢١
اسناد و مدارک ) .  ٩/  ٧تصوير ( نيويورک  نيز به  الينک  پاسخ  داد

حاکی از آن است  که سپردۀ ا ميليون دالری شاه به حسابش در بانک  
انتقال پول به نيويورک  از ).  ٨/٩تصوير( گارانتی  تراست  واريز شد 

از سال   طريق  بانک شاهنشاهی  ايران ، که متعلق  به انگليس  بود ،
ادامه  يافت تا اينکه  دکتر  مصدق  بانک  مذکور  را در سال   ١٩۴٣
از آن  زمان به بعد، بر اساس  . وادار به خروج  از ايران کرد  ١٩۵٢

                                    ُ                            اسناد  وزارت  امور خارجه  آمريکا ، پ ست ديپلماتيک اين وزارتخانه  
انک های يک بار ديگر به وسيله ای  برای انتقال  پول اعليحضرت با ب

در زمانی  که به ) .  ١٠/٩و  ٩/٩نگاه  کنيد  به تصاوير ( نيويورک  شد
دليل جنگ و اشغال  خاک  ايران توسط  نيروهای  خارجی، مردم ايران  
با قحطی مواجه بودند و با درد  و رنج  روز گار می گذراندند، شاه جديد  

ود ،  مشغول سال داشت  و پا جای پای پدرش گذاشته ب  ٢۴که آن موقع 
  .انتقال پول به بانک های خارجی ، به ويژه  بانک های  آمريکا بود

سال بعد او  مبالغ هنگفتی از   ٣۵می توانيم  نتيجه بگيريم که در طول 
البته مسلم بود که نقش وزارت امور . پول مملکت  را به خارج  انتقال داد

کارقواينن امريکا حارجه  آمريکا در تسهيل  اين جا بجايی ها  نقض  آش
به حساب می آمد؛  زيرا آن وزارتخانه شواهد  فراوانی  در دست  داشت  
                                                            ً     که نشان می داد پول فوق ز راه غير مشروع  به دست  آمده ، و حقا   به 
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  .مردم  ايران  تعلق دارد
چرا دولت اياالت متحده آنقدرمشتاق محافظت و کمک  به دمحم رضا شاه 

تا حدی که حتی انتقال  پول ها  را نيز  برايش  و رژيمش  بود ، آنهم  
تسهيل  می کرد؟  پاسخ  کوتاه  به اين  مسئله  را می توان در حکم   

روزولت يافت  که در تاريخ  .  اجرايی  رئيس جمهور  فرانکلين  دی 
دفاع از حکومت  «  در آن آمده است که .  صادر شد  ١٩۴٢مارس   ١٠

در طول » .اياالت متحده امری  حياتی است ايران در راستای دفاع  از
سالی که تا پيروزی انقالب اسالمی سپری  شد،  اياالت  متحده    ٣٧

  .جای  بريتانيای  کبير را در حکم  محافظ  رژيم  پهلوی  گرفت
  

* * * *  
  گارانتی  تراست  کمپانی  نيويورک

   ١٩۴٣آوريل  ٢١   
  
  امور خاور  نزديک الينگ   رييس بخش. به آقای  پاول  اچ  

  
  . سی. وزارت  امور خارجه     واشنگتن  دی  
   NE  891 . 001 / 73نامه شما به شماره   
  جناب  آقای  الينگ  عزيز  

بدينوسيله ازاينکه مدارک محرمانه بانک شاهنشاهی ايران،  واقع در 
برايمان داشتيد،  ١٩۴٣آوريل   ١٩تهران ، را همراه با نامه  مورخ  

  .ر سپاسگزاری  می گرددبسيا
  اردتمند  
  اندرسن. هارولد  اف  
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* * * *  
نامه بانک گارانتی تراست کمپانی نيويورک به .   ٩/  ٧تصوير شماره  

، در تأييد در يافت  ١٩۴٣آوريل  ٢١وزارت امورخارجه آمريکا ، مورخ 
  ).مانه مدارک  محر(  در خواست  شاه و سپرده اوليه 

  
* * *  

نامه تأييد واريز سپرده يک ميليون دالری شاه به .  ٩/  ٨تصوير  شماره  
در اين . ١٩۴٣آوريل  ٢٠بانک گارنتی تراست  نيويورک در تاريخ  

گيلبرن از وزارت . ، سموئيل  اس  ١٩۴٣اکتبر   ١٩گزارش مورخ 
ه راسل در وزارت امور خارج. خزانه داری آمريکا به فرانسيس اچ 

بانک فدرال رزرو نيويورک اطالعاتی در باره سپرده « : اطالع  می دهد
های اتباع  ايرانی در بانک  گارنتی تراست نيويورک که به دستور بانک 

به . شاهنشاهی ايران صورت گرفته، در اختياراين دفتر  قرار داده است
پيوست صورت اين حساب ها شايد برای آن وزارتخانه جالب توجه باشد 

  ».،  ارسال می گردد
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  گارانتی  تراست  کمپانی  نيويورک  
  . سی. وزارت  امور خارجه  آمريکا، واشنگتن  دی  :  به  
  آقايان 

گاه نياز به ارسال مکاتبات اداری برای اعليحضرت شاهنشاه دمحم رضا  
چندين سال مکاتبان . شاه ايران  به آدرس تهران ، ايران است پهلوی ، 

مزبور را از  طريق کانال های تجاری که شاه  معرفی  می کرد  برای 
  .ايشان ارسال  می کرديم

ارسال مکاتبات برای اعليحضرت به شيوه گذشته ديگر برايمان مقدرور 
ارسال اين نيست و به همين دليل  پيشنهاد  شده است که شايد امکان 

             ُ                                                    مکاتبات  با پ ست ديپلماتيک دولت اياالت متحده  به ايران  وجود داشته 
  .باشد

اميدواريم که چنين رويه ای ممکن باشد و موجب امتنان خواهد بود که  
نظرتان  را به همراه نام  مقامی  که بايد اين مکاتبات  را برايشان ارسال 

  .کنيم به ما اطالع  دهيد
  .اسخ  شما هستيم مشتاق دريافت پ 
  ارادتمند 
  بوچو . جان پی  
  ***  
نامۀ  بانک  گارانتی  تراست کمپانی  نيويورک   .  ٩/٩تصوير  شماره  

، که  با توجه   ١٩۵٢اوت   ٧به وزارت  امور  خارج آمريکا ،  مورخ  
به بسته  شدن  بانک  ارسال  مکاتبات  بانکی   به شاه  در آن  مطرح  

  .ستاشده 
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***  
  

بوده که   »   امور بانکی «  اين نامه  تأييد  می کند  که شاه  مشغول  انجام 
حسن  تعبيری  بريا انتقال  پول  به نيويورک   از طريق  بانک  

  .شاهنشاهی  ايران است
  
ريچاردز، از وزارت . نامه آرتور ال. ٩/  ١٠تصوير شماره  

بوچو،  معاون گارانتی تراست کمپانی . به جان پی امورخارجه آمريکا 
،  که دعوت کرده است تا نماينده  ١٩۵٢اوت    ٢٠نيويورک ، مورخ  

                                           ُ                  ای از بانک به منظور توضيح داليل استفاده از پ ست ديپلماتيک برای 
  ) ٢. (انجام  کارهای  تحاری با شاه به وزارت  امور خارجه  برود

  
  توضيحات و مآخذ

  
 - مصطفي اميري  : ترجمه - » رضاشاه و بريتانيا «  قلي مجددمحم -  ١

 ٣٠۴ –صص    - ١٣٨٩بهار  –مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای سياسی 
– ٢٧٣    
     ٣۴٣ – ٣٨٩صص   - پيشين  – ٢
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 دهم پانز فصل
  

  سند از اسناد مربوط به سه حساب خارجی رضاخان
  

برگهايی « ان  تحت عنوان دمحم دهنوی  محقق تاريخ معاصر اير – ١سند 
در »اسناد  مربوط  به سه حساب خارجی رضا خان «  ،»از تاريخ

آنچه در ذيل :  دسترس  عموم مردم ايران قرار داده  است  و می نويسد
سند ازاسناد مربوط به سه حساب خارجی رضا شاه ] ٩[« می خوانيد ، 
دقيقتر از برای اطالع بيشتر و . است. ش  ١٣١١و  ١٣١٠در سالهای  

تعداد حسابهای خارجی او ميزان  وجوه آنها بايستی در انتظار صورت 
مؤسسه  پژوهش و مطالعات « برداری از تمامی اسناد  موجود در 

و همچنين انتشاراسناد پراکنده در سايرسازمانها و دواير » فرهنگی 
  .داخلی و بايگانيهای  خارجی  و نزد افراد  مختلف  بود

کتاتور در باره وجود نقدی او در بانکهای خارجی پس از سقوط دي
مطالبی غيرمستند وگاهی با ذکرارقام اغراق آميز درجرايد منتشر شد و 
در مجلس نيزمذاکراتی انجام گرفت وسرانجام  دولت  دمحم علی فروغی 

نظربه اينکه « :اعالنی را در دو نوبت به شرح زير درجرايد انتشارداد
ادشاه سابق در بانکهای خارجی پول نقد دارند، هيئت انتشار يافته بود که پ

ولی تاکنون به هيچوجه اطالعی بدست .           ً                    دولت دقيقا  در صدد تحقيق برآمده
  )١(».نيامده است که ايشان دربانکهای خارجی پول نقدی داشته باشند

مؤلف يا مؤلفين کتاب گذشته چراغ راه آينده است پس از نقل خبر فوق از 
/  ۶عصر روز « :می افزايند ١٣٢٠/  ٧/  ٢ت مورخ روزنامۀ اطالعا

هر چند معلوم نشده « : نخست وزير به نمايندگان اظهار  داشت که ٢٠/ ٧
وليکن )  ٢.(در خارجه پولی داشته باشند) رضا شاه( است که ايشان
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احتياطا به اعليحضرت شاه سابق مراجعه  شد که تصريح فرمايند اگر در 
ايشان نيز مطابق .  شند آن مشمول صلحنامه باشدخارجی  دارايی داشته با

سند رسمی که در بندر عباس تنظيم  شده وجوهی را که در بانکهای 
خارجه معلوم شود جزو صلحنامه منظور داشتند و به اعليحضرت 

  )٣.(»همايونی  انتقال خواهد  يافت
سند اولين مدارک مستندی است  که در باب   ٩به نظر می رسد  که اين   

خالصۀ مطالب مندرج در اين . دارايی نقدی  رضا شاه  منتشرمی گردد
  :اسناد به ترتيب تقدم تاريخی  به اين  شرح است

، که  به امضای  رئيس   ١٣١٠مهر   ٢٠طبق سند اول  مورخ  )  الف 
دالر    ١۵٠/ ٠٠٠رضا شاه از بابت  سود .  وقت  بانک  ملی ايران  است

 ٧تير  تا   ٨از »  اونيون دو بانک  سوئيس «  امانت  ثابت  در بانک 
دالر  در  ٨٧۵در سال  مبلغ  %   ٢و %    ۵/٢بابهره    ١٣١٠مهر 

  .يافت  داشته است
به امضای رئيس    ١٣١٠مرداد   ٢٨بر اساس سند دوم  مورخ  )  ب  

  ٨دالر سپرده  ثابت  از  ١۵٠/ ٠٠٠وقت  باتنک  ملی ايران ،  از بابت 
، »رايش کرديت گزلشافت  برلن« نزد بانک   ١٣١٠رداد م  ١١تير تا 
طبق  همين  . دالر بهره  عايد رضا شاه  گرديده سات   ٧۴٣/  ٨٣مبلغ 

« به   ١٣١٠مرداد  ١٢سند  امانت  ثابت  فوق   به دستور رضا شاه  در 
به موجب ابالغ    ١٣١٠مرداد  ٢۶لندن  منتقل  شده  و در »  ميدلند  بان

  .لندن  تسليم  است»  وستمينسر بانک« به »   وی بانک پهل«  
سرهنگ  ١٣١٠مرداد  ٢۵بنابرمطالب محرمانۀ سومين سند در )  ح 

اميرخسروی رئيس بانک پهلوی به بانک ملی ايران اطالع داده است که 
به دستور رضا شاه مبلغ سپرده در بانک ميدلند  لندن  به حساب  شاه در 

  .اخت  گرددبانک  وستمينستر لندن  پرد
سند چهارم سوادنامه دکتر ليندنبالت رئيس بانک ملی به سرهنگ امير )  د
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مبنی   ١٣١٠مرداد  ٢۶خسروی  رئيس  بانک  پهلوی است  در تاريخ 
دالر از بانک  ميدلند لندن به بانک   ١۵٠/ ٠٠٠بر اجرای دستورانتقال 

  .وستمينستر  لندن
دالر توسط   ٨۶/ ٣٠بلغ سند پنجم اعالم  وصول چکی است به م)  هـ

روز  ١۴رئيس بانک ملی به نام  رضا  شاه از بات بهرۀ  سپرده در مدت 
  .ميدلند  بانک لندن

سند ششم ، مراسله ای است از رئيس شعبۀ  خارجی بانک )  و 
مبنی بر دريافت مبلغ  ١٣١٠شهريور ١٢وستمينستر به رضا شاه  در 

امانت ثابت او  به مدت يک دالر و واريز مبلغ فوق به حساب ١۵٠/ ٠٠٠
در سال و ارسال قبض امانی مبلغ مورد نظر معهور به %  ٣سال با سود
  .مهر بانک

است به » رئيس دفتر امالک شاهنشاهی « سند هفتم سوادی نامه )  ز
رئيس بانک پهلوی مبنی  براجازه و موافقت رضاشاه با تمديد امانت ثابت 

فوريه  ٢۵تا  ١٩٣٢اوت  ٢۵مذکور در فوق بقيه مدت  شش ماه از 
بايد دانست که به دليل بحران معروف  . در سال%  ١/ ۵با سود  ١٩٣٣

اقتصادی  در کشورهای  غربی ، نرخ  بهره  به نصف  تقليل   يافته  بوده 
  .است

اين سند تصوير يک فقره قبض امانی بانک وستمينسترلندن راجع  به ) ح 
  ٣٨٧و به شمارۀ   ١٩٣٢اوت   ٢۵سپردۀ موضوع سند هفتم   ب تاريخ  

  .است
به  ١٣١١مهر١٣سند نهم، نامه ای است از بانک پهلوی در تاريخ )  ط

سرتيپ کريم خان  بوذرجمهری مبنی ارسال قبض امانی موضوع سند 
هشتم و در خواست ارسال قبض امانی سابق  جهت باز گرداندن به بانک  

  ] چاپ نشده است  اين سند متاسفانه در کتاب.[ و ستمينستر لندن
اين سند عبارت است از سياهۀ اسامی علماء، مالکين ، تجار،  - ٢سند 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٩١                                                                ١٩        دق ، 

  

  

رؤسای برخی از ادارات دولتی و نيز کشاورزان مازندرانی که در سال 
  شمسی دستگير وامالک آنان  توسط  رضا شاه  تصاحب شد وخود  ١٣١١

  
  .دندآنان  با خانواده هاشان به نقاط  مختلف کشور تبعيد  گري

 
سند مورد بحث يکی از صدها سندی است که به خوبی نشان ميدهد  

سربازی پابرهنه و « چگونه رضا خان که به گفتۀ  خود در جوانی 
،  بنا به ١٢٩٩و قبل از کودتای انگليسی سوم اسفند ) ۴(بوده » گرسنه 

روايتی که شيخ الملک اورنگ از قول  او در سالنامه  دنيا  نقل کرده  
، فاقد امکان تهيل زاد و توشه مسافرت از تهران به آالشت برای )۵(است

سال ، به سبب  ٢٠ديدار خانواده اش  بوده است، در طول کمتر از 
برخورداری از حمايت خارجی و تصاحب قدرت سياسی و نظامی و 

هزار پارچه  ۴۴بنابر قول مشهور صاحب . اعمال فشار ارعاب و قتل
ن و دالر وجوه  نقد در بانکهای داخلی  و و ميليونها توما) ۶(آبادی

  .خارجی  گرديده است
 
اين سند از سوی ديگر نشانگر بی منزلتی و آسيب پذيری بی ثباتی  نهاد  

ُ              به بيان  ديگر تا حدودی م بين علت عدم  . در ايران است» مالکيت«                         
  ) ٣.(                  ُ                    انباشت سرمايه در ب عد  معنوی و مادی است
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ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٠                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  
صورت اسامی علماء، مالکنی ، تجار ، رؤسای برخی ادارات  - ٢سند 

شمسی دستگير  شدند  ١٣١١و کشاورزان مازندرانی  که در سال دولتی 
و امالک  آنان توسط  رضا شاه  تصاحب ،  و خود و خانوادۀ آنان به 

  .نقاط  مختلف  کشور  تبعيد  گرديده اند
  :] صورت  اول [ 
  [:]صورت اسمی  اشخاصی  که توقيف و تحت  تعقيب قرار گرفته اند 

  )کجور( ل کودير اه -قاسم  خان درويش    - ١
  اهل  الشک –ميرزا حسن  خان کيا  – ٢
  اهل الشک –ميرزا ابراهيم  خان کيا  – ٣
  اهل  صالحان -شيخ  يعقوب   – ۴
  اهل  چلندر –ميرزا مهديخان  – ۵
  اهل چلندر –يحيی  خان  – ۶
  اهل  ميخسار –سيد ابراهيم   - ٧
  اهل رانوس  -يا شا خان    - ٨
  کالج اهل –شيخ  يحيی  -  ٩

  اهل کالرستاق  -عبدالغنی  خان   -  ١٠
  )کجور( اهل  کالرستاق  –عنايت هللا  خان  – ١١
  اهل  کالرستاق –ابوالقاسم  خان  – ١٢
  اهل کالرستاق  -حسينقلی  خان   -  ١٣

  اهل  کالرستاق –علی آقا  – ١۴ 
  اهل  کالرستاق –فرج هللا خان  – ١۵
  ستاقاهل  کالر –فضل هللا خان فقيه  – ١۶
  اهل کجور(!)  خواجوند  –نبی  خان صارم  الممالک   ١٧
  اهل چلندر –علينقی  خان  – ١٨



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠١                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  اهل کجور –قربان  خان تاجر  – ١٩
  اهل  کالج –ضغيم  السطان  ٢٠
  اهل کالج –حبيب هللا  خان  پسر ضيغم السطان   -  ٢١
  اهل کالج –محمود خان  ديو ساالر  – ٢٢
  کيف اهل  حسن –کاظم  خان  – ٢٣
  اهل الهو –حسينقلی  خان  – ٢۴
  اهل کالر دشت –صدرهللا خان غفاری  – ٢۵
  )کالردشت( اهل  وال –سيد ابراهيم   -  ٢۶
  )کالردشت( اهل  وال –سيد اسمعيل  – ٢٧
  اهل عباس آباد  شهسوار - ضيغم  الممالک   – ٢٨
  اهل  کالرستان –نصرهللا  خان  حاتم  – ٢٩
  تنکابن اهل –شيخ نورالدين   -  ٣٠
  اهل تنکابن –نصرت  نظام   -  ٣١
  اهل تنکابن -ميرزا  آقا خان    -  ٣٢
  اهل شهسوار –مسعود الملک   -  ٣٣
  اهل  الشک کجور  -علينقی  خان کيا  -  ٣۴
  اهل  کالرستاق –مظفر  خان فقيه  – ٣۵

  عباسخان ساالر  جليل  اهل  کالرستاق – ٣۶ 
  اهل  کالرستاق - فتح هللا خان   – ٣٧
  اهل  کالردشت –عبدهللا خان  انتظام  لشگر  – ٣٨
  اهل کالرستاق  –دمحم  امين  خان ملک مرزبان  – ٣٩
  اهل تنکابن –اسفنديارخان  مسعودی  -  ۴٠
  اهل تنکابن –حاج  ميرزا يحيی  برادر  شيخ نورالدين   -  ۴١
  عباس آقا  منتظم الملک  -  ۴٢
  کابناهل تن –ميرزا  محمود خان  نيک نام   -  ۴٣



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٢                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  اهل  کالرستاق –عليقلی  خان ، رئيس  پست و تلگراف   -  ۴۴
  عيسی  خان ،  رئيس گمرک – ۴۵
  اهل الهو –علينقی خان   -  ۴۶
  اهل الهو  - احمد خان  – ۴٧
  اهل شهسوار –حسينقلی خان  امير نصيری  – ۴٨
  اهل تنکابن –عباس خان نيکوئی   -  ۴٩
  بناهل تنکا –عنايت هللا  خلعت بری   -  ۵٠
  اهل تنکابن  -حسن خان امير ممتاز   -  ۵١
  اهل  سليمان آباد - مهدی آقا    -  ۵٢
  اهل تنکابن  -کاظم  خان   -  ۵٣
  اهل  تنکابن  - پرويز خان  -۵۴
  اهل تنکابن –جهانشاه  خان  – ۵۵

  اهل تنکابن –رضا قلی  خان   - ۵۶۵
  اهل کالج از اشرار مهم مازندران -عزيز    -  ۵٧
  آقا  اهل کالج ميرزا  -  ۵٨

  توقيف  شدگان  در طهران
  اهلکجور –يزدان قلی خان  درويش   -  ۵٩
  اهل ميخساز –شيخ  احمد پاشا  – ۶٠
  اهل ميخساز –ميرزا  احمد ولد  حاج  عبدهللا   -  ۶١
  اهل  تنکابن –عبدالعلی خان  فقيه   -  ۶٢
  اهل تنکابن -ضياءالدين خان  موالنا ، عضو وزارت عدليه   – ۶٣
  اهل  کالج کجور –ساالر فاتح  –ميرزا  علی خان  ديو ساالر   -  ۶۴
  اهل کجور –ربيع  خان قهرمان  جنک خواجوند  – ۶۵
  وثوق زاده  -  ۶۶
تحت    - باد سرخ  دارد و بستری  است[.] ميرزا  طاهر تنکابنی   - ۶٧



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٣                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  .نظر  است  تا  توقيف شود
  .اند نو  به مرکز  اعزام  شده  ٨١اشخاصی  که از ده 

  دمحم  ديوساالر  - ١
  نبی خان صارم  الممالک – ٢
  قاسم خان  درويش  – ٣
  ضغيم  السطان – ۴
  حبيب  هللا خان  پسر ضغيم السطان -  ۵
  قربان خان تاجر – ۶
  ابراهيم  خان کيا – ٧
  علينقی  خان  چلندری  - ٨
  يحيی  خان چلندری  - ٩
  ميرزا  مهدی خان  چلندری  - ١٠ 
  يحيی  کالجی شيخ    - ١١ 

  شيخ  يعقوب  صالحانی – ١٢
  ابوالقاسم خان – ١٣
  عيز – ١۵ – ١۴
   ٨٢ميرزا آقا   -  ١۶
  ]صورت دوم [ 

  از اشرار مهم مازندران
صورت ساحلی ها و عده  عائله آنها  و نقاطی  که برای  هر دسته  در  

  [:]نظر گرفته شده است
  
  
  
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٤                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  
  توضيحات و مآخذ  

  

» تاريخ معاصر ايران « از کتاب » يی از تاريخبرگها« دمحم دهنوی  – ١

صص  - ١٣۶٩ –مژسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی  –کتاب دوم 

١ – ١٧٠۶٩     

  

  :  پی نوشت

  ١١٣نشر جامی ، ص . گذشته چراغ راه آينده   - ١

به انگليس خبر ١٣٢٧به هنگام مسافرت دمحم رضا پهلوی در تير ماه  – ٢

  :خان در جرايد آن زمان منتشر گرديد زيردر بارۀ سرنوشت دارايی رضا

به نوشتۀ تريبون دوناسيون ، در لندن راجع به دارايی پدر شاه، که در « 

انگليسيها موافقت . بانک انگليس توقيف  شده است، نيز گفت و گو بود

کردند که مخفيانه قسمتی از اين دارايی از توقيف خارج شود ودرعوض 

زيرا برای شرکت  نفت . تجديد گردد امتياز بانک شاهنشاهی در ايران

بدون وجود يک بانک انگليسی  که از ]  که[ انگليس و ايران مشکل  است

از طرف ديگر انگليسيها موافقند  . به کارخود ادامه دهد.  وی حمايت  کند

به شاه کمک  کنند  تا به وسيلۀ  ثروتش  بتواند دوباره رژيم گذشته را 

ر  رد کردن  دارايی پدرش  به او بهترين  و برقرار کند و برای اين  کا

( به همين منظور است که شاه بايد  به سويس مسافرت کند . سيله است

اينهاست علت ) . در سويس می باشد» پدری« زيرا مقداری از آن ثروت 

 ۴۶۴. ( گذشته  چراغ راه آينده است( » ...مسافرت اعليحضرت به اروپا



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٥                                                                ١٩        دق ، 

  

  

اين نوشته و اسناد فوق الذکر ) . يام ايرانبه  نقل از روزنامۀ  ق ۴۶٣ -

نشان می دهند که در آنچه خود رضا شاه و دخترش  شمس گفته اند، چه 

  :مقدار حقيقت  وجود داشته است

  از سخنان  رضا شاه  خطاب به دکتر  دمحم سجادی )  الف  

دکتر،  من يقين دارم وقتی پا را از مملکت به خارج  نهادم  همه جا  « 

د گفت و خواهند  نوشت که در بانکهای خارج نيز وجوه بيشماری خواهن

ولی اين طور . داشته و  اين پولها را برای چنين روزی ذخيره  کرده بودم

من به جرأت می گويم  نه در بانکهای خارجه  و نه در بانکهای  . نيست

حسين مکی ، تاريخ بيست »  ...وجهی  ندارم –جز بانک ملی  –داخله 

  ).٩۶تا   ٨/٨٧، ...ساله

  :شمس پهلوی )  ب 

در ]  رضا شاه[ آن  روزها  راديوهای خارجی  در بارۀ پول ايشان « 

بانکهای  بيگانه گفت و گو  می کردند و راديو  تهران اطالع می داد که 

اعليحضرت  . در مجلس  گفت و گو از جواهرات سلطنتی در ميان است

من فقط  «  .:تلخی  نموده فرمودند فقيد  پس از اطالع از اين خبرها خندۀ 

سه ليره و کسری در بانک سوئيس دارم و آن هم باقيماندۀ پولی است که 

همان ، ( » ...برای خرج تحصيل واليتعهد  در بانک سوئيس گذارده بودم

  ) ۴۴٣و   ۴۴٢/  ٨

  ١١۴و  ١١٣ص . گذشته چراغ راه آينده است  – ٣

به نقل  زا (  ٩۶تا  ٨٧/  ٨...حسين مکی ، تاريخ بيست ساله – ۴

  ) يادداشتهای دکتر دمحم  سجادی  در سالنامۀ دنيا

   ١٢تا  ٣/  ۶همان ،  – ۵



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٦                                                                ١٩        دق ، 

  

  

نمايندۀ  کرمان در  –به نقل  از سخنان مؤيد  احمدی (  ٢/  ۶همان   – ۶

  ).مجلس دوازدهم

  

» تاريخ معاصر ايران « از کتاب » برگهايی از تاريخ« دمحم دهنوی : منبع

   ١٧٣ص  –کتاب دوم 

  

    

  رضاشاهي كه من شناختم  

 

دكتر آرتور ميلسپو در تاريخ معاصر ايران به عنوان خزانه دار آمريكايي 

در  ١٣٠۶تا  ١٣٠١او يك بار در فاصله سالهاي . ايران مشهور است 

در بحبوحه جنگ جهاني دوم  ١٣٢١زمان رضاخان و يك بار در دي ماه 

ي ايران استخدام شد و به ايران و اشغال ايران به عنوان رئيس كل دارائ

كارشناس آمريكايي به اداره امور  ۶٠همراه با  ١٣٢٣آمد و تا بهمن ماه 

خاطرات ماموريت » ها در ايران  آمريكايي« كتاب . ماليه ايران پرداخت 

در اين كتاب وي برداشت ها و . دكتر آرتور ميلسپو در ايران است 

در . شاه منعكس كرده است ديدگاههاي خود را راجع به شخصيت رضا

 : بخشي از اين كتاب چنين مي خوانيم 

بخش بزرگي از برنامه هاي عمراني رضاخان با توجه به نيازهاي 

بسياري از اقدامات رضاشاه هيچ . اساسي كشور زود رس و بي فايده بود 

كمكي به روشن شدن افكار ، تقويت نهادها و پيشرفت دراز مدت كشور 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٧                                                                ١٩        دق ، 

  

  

يي براي مردم انجام داد ولي از نظر مردم كار عمده اي او كارها. نكرد 

كشاورزي ، بهداشت و آموزش ، اساس پيشرفت يك . صورت نگرفت 

كشاورزي به آب بستگي دارد و آب در ايران . كشور به شمار مي رود 

با اين حال در هيچيك از فعاليتهاي رضاشاه حتي . وابسته به آبياري است 

قحطي كه در اثر خشكسالي و . د نداشت يك طرح بزرگ آبياري وجو

توزيع نامناسب محصول غله وقوع مي يابد ، از جمله اسفناكترين بالياي 

رضاشاه . هيچ گامي در راه درمان اين بيماري برداشته نشد . ايران بود 

دادند بي رحمانه  كشاورزان را كه اكثريت جمعيت ايران را تشكيل مي

النه مساله عشاير و ارتباط آن با وحدت او به نحوي عاق. استثمار كرد 

. ملي را درك كرد ولي به نحوي غير عاقالنه رفاه عشاير را ناديده گرفت 

روساي آنان را زنداني كرد يا . او كوشيد شيوه زندگي آنان را عوض كند 

. كشت و به جاي ايجاد وحدت عمال تفرقه را در كشور تشديد كرد 

ادي به بي اعتبار شدن اسناد زمينها كمك مصادره امالك نيز به مقدار زي

در زمينه بهداشت ، كار خود را با احداث بيمارستانها آغاز كرد . كرد 

ولي به طرز گسترده اي طب پيشگيري و بهداشت جامعه را ناديده گرفت 

در نتيجه . در هيچيك از شهرهاي ايران لوله كشي آب ايجاد نكرد . 

رضاشاه به مساله آموزش . لوده ماند خوردنيها و آشاميدنيها همچنان آ

او از تعداد بي سوادان كاست و در مقايسه با آنچه براي . عالقه مند بود 

رسيد ولي در  صنعت كرده بود ، پيشرفتهاي آموزشي اساسي به نظر مي

كرد تناقض  عمل برنامه صنعتي او با آرمانهاي آموزشي كه ادعا مي

ي و دولتي ايران از كار زنان و زيرا براي كارخانه هاي خصوص. داشت 

او خيابانهاي وسيع و سنگفرش . كرد  كودكان به حد اعالي آن استفاده مي

اگر . احداث كرد ولي از پيش بيني محل براي پاركهاي عمومي غافل ماند 

شد و نقش محدودتري را بر  پهلوي بيشتر شبيه به جورج واشينگتن مي
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و مردم بسياري از كارهاي  رفت كه دولت گرفت احتمال مي عهده مي

خوب و تعدادي از كارهاي بد را كه در اين دوره به شاه نسبت داده مي 

عالوه بر آن كشور در دراز مدت به پيشرفت . شد خودشان انجام دهند 

در طول اين سالها بسياري از . گرديد  هاي واقعي تري نائل مي

عراق و  دگرگونيهاي عمده اقتصادي كه در ايران صورت گرفت در

در اين كشورها نيز كارخانه هايي احداث . سوريه و فلسطين نيز انجام شد 

هر يك از . شد ، شهرها گسترش يافت و خانه هاي سبك جديد پديدار شد 

اين كشورها هتلهاي امروزي ساختند و بر خالف ايران اشخاص ماهر را 

ه و فلسطين افزون بر آن در عراق و سوري. براي اداره آنها تربيت كردند 

با اين همه اگر كسي برنامه . مردم نيز از لحاظ نيرو و ابتكار رشد كردند 

شود كه زيانبارترين كاستيهاي  هاي مزبور را ارزيابي كند معلوم مي

 . ديكتاتوري ، فساد و ترور : برد  رضاشاه در وسايلي بود كه به كار مي

ا جانشين قوانين رضاشاه قانون اساسي را لغو نكرد ، تصويبنامه ها ر

. نساخت ، پارلمان را تعطيل نكرد و يا هيات وزيران را منحل ننمود 

مشروطيت ، قانون اساسي و ديگر قوانين مجلس و هيات وزيران به جاي 

خود باقي ماندند ولي در عمل او به كلي بر خالف روح قانون اساسي 

ه حقوق مردم عمل و بسياري از مواد آن را نقض كرد ؛ به ويژه آنچه كه ب

. كرد  شد ولي شاه بر آن نظارت مي انتخابات انجام مي. شد  مربوط مي

كرد  پارلمان دست نشانده فاسد وترسو قوانيني به روال عادي تصويب مي

نخست وزير و وزيران از سوي شاه . ولي دقيقا طبق دستور و نظر شاه 

او . ند كرد شدند و دستورات خود را از او دريافت مي عزل و نصب مي

آزادي مطبوعات و همچنين آزادي گفتار و اجتماعات را كه قبال وجود 

 .داشت به كلي از بين برد 
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هنگامي كه من با رضاشاه آشنا شدم او را بيشتر فاقد قيود اخالقي يافتم تا 

در ايران ضرب المثلي وجود دارد كه اشخاص درستكار . هرزه و فاسد 

رضاشاه بي شك به فعاليت . رست زرنگ اند و اشخاص ناد تنبل و بيكاره 

و زرنگي بيشتر اهميت مي داد و نادرستي را هم بي شك با سليقه اش 

يافت و بيشتر مايل بود آن را وسيله كارش قرار دهد ؛ از نظر  جور مي

در هر حال با . دانست  كسب پول نيز اين شيوه را رضايتبخش تر مي

د را كنار گذاشت و بدترين گذشت زمان او مشاوران كم و بيش نجيب خو

او اين عده را همدست . عناصر كشور را پيرامون خودش جمع كرد 

با دقت شگفت انگيزي هر . به آنها امتيازات گوناگون داد . خويش ساخت

در عين حال خودش را . رذالتي را پاداش و هر فضيلتي را مجازات داد 

 . في كرد به ملت تاثير پذيرش به عنوان نمونه مجسم فساد معر

هنگامي كه من هنوز به قدر . وسيله كار رضاشاه طبعا حكومت ترور بود 

كافي نزديك و شاهد رويدادها بودم ، مواردي از بي رحمي توجهم را 

او . ولي پس از نخستين سالهاي سلطنتش ترور گسترش يافت . جلب كرد 

د شو ظاهرا دست به هيچ تصفيه اي در يك زمان نزد ، هرچند گفته مي

وقتي من . كشتار بزرگ مشهد به دستور شخص او صورت گرفته بود 

مجددا به ايران بازگشتم به من خبر دادند كه او هزاران نفر را زنداني و 

صدها نفر را به قتل رسانده كه بعضي از آنان به دست خودش بوده است 

به من گفتند كه بسياري از رجال و شخصيتها در زندان مسموم و يا با . 

به عنوان مثال مي توان از فيروز وزير ماليه . مپول هوا كشته شده اند آ

سابق ، تيمورتاش كه زماني وزير دربار مورد اعتمادش بود ، سردار 

اسعد يكي از روساي ايل بختياري كه زماني وزارت جنگ را بر عهده 

داور كه يك صاحب منصب فوق العاده بود ، خود كشي . داشت نام برد 

خسرو شاهرخ نماينده زرتشتيان در مجلس كه تاجري محترم و كي. كرد 
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تقدس مذهبي يا حرمت اماكن . دوست يك هيات آمريكايي بود به قتل رسيد

او به . مقدسه نيز ديكتاتور را از اعمال خشونت باز نمي داشت 

. روحانيون را مضروب كرد و كشت . زيارتگاهها بي احترامي كرد 

دانست به چه كسي اعتماد  هيچ كس نمي. ديد وحشت بر افراد مستولي گر

بجز در اوايل كار . كند و هيچ كس جرئت نمي كرد اعتراض يا انتقاد كند 

. ، به نظر نمي رسيد هيچ تالشي براي كشتن شاه به عمل آمده باشد 

گويند خود او بر اين باور بوده كه مقدر است عمر طوالني داشته باشد  مي

. 

عبدالرضا : ها در ايران ، ترجمه  پو ، آمريكاييدكتر آرتور ميلس:منبع

به نقل از  ( ۵٣تا  ۵٠، ص  ١٣٧٠هوشنگ مهدوي ، نشر البرز ، 

تير ماه    ٩٢شماره    -)دوران ( ماهنامه الكترونيكي تاريخ معاصرايران 

١٣٩٢(  

  

  

  

نگاهي به اسناد منتشر نشده ثروت  -غارت داخلي ،چپاول خارجي 

  ساله١۶ان سلطنت اندوزي رضا شاه در دور

 

نگاهي به  -خبرگذاری جام جم در بارۀ غارت داخلي ،چپاول خارجي 

ساله می ١۶اسناد منتشر نشده ثروت اندوزي رضا شاه در دوران سلطنت 

واقعه مهم در تاريخ معاصر ٢شمسي ، يادآور ١٣٢٠شهريور : : نويسد

شاه  ايران است ؛ اشغال کشور توسط قواي متفقين و سقوط و تبعيد رضا
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درخصوص اين دو واقعه و ارتباط آنها با يکديگر مي بايست در .پهلوي

مجالي ديگر سخن گفت ، اما همين قدر بايد اشاره کرد که با نقض بي 

طرفي ايران توسط متفقين ، کشور ما به منظور استفاده از امکانات 

 .اقتصادي و سوق الجيشي آن به اشغال قواي انگليس و شوروي درآمد

ن شرايطي به دليل وضعيت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي کشور، در چني

تداوم سلطنت رضاشاه پهلوي از نظر متفقين بويژه حامي اصلي او، يعني 

عدم مشروعيت رژيم . دولت انگلستان ، مقرون به صالح و صرفه نبود

پهلوي در ميان ايرانيان ، شرايطي را به وجود آورده بود که مردم به 

ني حضور بيگانه در کشور، از سقوط ديکتاتور حاکم رغم احساس سنگي

اين امر براي مقامات . خرسند بوده و به پايکوبي و شادماني مي پرداختند

سياسي حاکم بر لندن و مسکو، کامال قابل درک بود و آنان دريافته بودند 

که با حفظ رضاخان بر سرير قدرت و همزمان با حضور قواي بيگانه در 

هاي مردمي دامن آنان را نيز گرفته و ايران را به کشور، موج قيام

لذا طرح برکناري ديکتاتور . محيطي ناامن برايشان تبديل خواهد کرد

فرتوت و جايگزيني فرزند جوان او را در دستور کار خود قرار دادند و 

بدين سان پرونده سلطنت کسي که به کمک بيگانگان از نگهباني 

نکته . اهي رسيد، توسط همانان بسته شدسفارتخانه هاي خارجي به پادش

حايز اهميت در پرونده سلطنت رضاخان ، اين است که چرا او تا آن 

اندازه در ميان مردم ، منفور بود که با تبعيد وي از کشور، لبخند مسرت 

بر لبان ملت مظلوم ايران نشست و موجي از شادماني کشور را فراگرفت 

در کشور برقرار نکرد؛ مگر راه آهن  ؛ مگر او به زعم عده اي ، امنيت

؛ پس چرا کم شدن سايه او ...احداث نکرد؛ مگر دانشگاه تاسيس نکرد و

از سر مردم آن هم در شرايطي که قواي بيگانه کشور را اشغال کرده 

بود، باعث خوشحالي و خوشبختي مردم شد؛ برخالف ادعاي خاندان 
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را متهم به قدر ناشناسي  پهلوي و تاريخ نويسانشان که ملت شريف ايران

مي کنند بايد اذعان کرد که سمت و سوي تمامي تحوالت ايران از کودتاي 

به بعد، به نفع استعمار بريتانيا و منافع شخصي رضاخان رقم مي ١٢٩٩

امنيت . خورد و اين از چشمان تيزبين مردم ايران دور و مخفي نمانده بود

اوج قدرت رضاخان به قيمت  جهنمي اي که پس از کودتاي سوم اسفند در

هزار نفر در زندان ٢۴سرکوبي ايالت و عشاير و کشته شدن بيش از 

هاي پليس سياسي به وجود آمد، محيطي امن براي بيگانگان و چپاولگران 

در چنين شرايطي هيچ کس نتوانست اعتراضي . منابع ملي فراهم آورد

تي توسط پهلوي برغارت نفت ايران توسط انگلستان و چپاول عايدات نف

مردم مي ديدند که راه آهن از محل اخذ ماليات هاي متعدد از . اول بکند

آنها بعينه مي . آنها احداث مي شود و در خدمت بيگانگان قرار مي گيرد

ديدند که از طريق دانشگاه و موسسات جديد، غربگرايي در کشور ترويج 

ت از انجام واجبات مردم با تمام وجود، ترويج بي ديني و ممانع. مي شود

کتک خوردن زنان و دختران ديندار در . و شعائر ديني را لمس مي کردند

کوي و برزن و شهر و دهات به جرم حفظ حجاب و لرزيدن دخترکاني 

که در مقابل ديدگان آنها مادرانشان مورد ضرب و شتم قرار مي گرفتند، 

رس و لر آن را مساله اي بود که ايرانيان غيور اعم از کرد و ترک و فا

بعالوه مال و دارايي و اراضي مردم نيز از دست ددمنشان . مي ديدند

وابسته به ديکتاتور در امان نبود، حجم غارت امالک و اموال مردم 

بتدريج به حدي رسيد که شاه مجبور شد که اداره اي براي ضبط و ربط 

رب امالک غصب شده مردم تاسيس کند؛ امالکي که مالکان آن يا به ض

تهديد، اسناد واگذاري را امضا کردند و يا تن به تبعيد اجباري يا مرگ در 

رضاخان ميرپنج پس از به قدرت رسيدن خيلي . زندان هاي پهلوي دادند

زود راه اندوختن زر و سيم را آموخت و در اين طريق از هيچ اقدامي 
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سال پس از ۶شمسي ١٣١٠به عنوان مثال ، در سال . فروگذار نکرد

دن به سلطنت از محل غارت عايدات نفت که فقط خود به آن رسي

دسترسي داشت ، توانست مبالغ هنگفتي را در بانکهاي خارجي به امانت 

به عنوان مثال ، دو سند محرمانه از آن . بگذارد و از بهره آن استفاده کند

و » اونين دو بانک سوئيس «دوران حاکي از سپرده گذاري رضاشاه در 

است که ) هزار دالر۵٠هر کدام به مبلغ يکصد و (» بانک  وستمينتسر«

حجم سپرده گذاري مزبور ) شمسي ١٣١٠( با در نظر گرفتن زمان آن 

بررسي دهها جلد دفترچه حساب جاري او در بانک ملي . روشن مي شود

ايران ، نشان مي دهد که دارايي او در خالل سالهاي حاکميت بر ايران ، 

افزايش بوده است تا جايي که پس انداز  به طور مداوم در حال

به ١٣٢٠شمسي ، در تير ماه ١٣١۴ريالي او در سال ۵٨٩/١۴/۶۴٠

اما او در فاصله اشغال ايران و کنار . لایر مي رسد١٠۴/۶٣٢/٠۵٨

گذارده شدن از سلطنت ، تمامي نقدينگي متفرق خود را جمع آوي کرد؛ 

ات گوناگون در شهريور لذا دارايي نقدي او طبق اسناد، شواهد و اظهار

که پيش نويس نامه رضا شاه به ١ميليون لایر سر زده است ۶٠٠به ٢٠

فرزندش دمحمرضا مبين اين مطلب است ؛ اما دولت انگلستان به داليل 

گوناگون ، قبل از خروج از ايران او را مجبور کرد که کليه دارايي نقدي 

اضي غصب شده را خود را به شاه جديد تحويل دهد و اسناد مالکيت ار

رضا شاه وقتي که : دکتر سيف پور فاطمي مي گويد. نيز به او منتقل کند

در اصفهان کنسول انگليس در آن . از تهران خارج شد، به اصفهان آمد

به او گفت که شما از اصفهان نمي توانيد برويد، . وقت مستر گولت بود

موقع بيش از مگر اين که کليه امالک و دارايي خودتان را که در آن 

ميليون تومان پول نقد در بانک داشت ، واگذار کنيد و از ايران ۶٠٠

از تهران هم قوام شيرازي و دکتر سجادي آمدند به اصفهان . خارج شويد
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در کرمان رضا . بعد از آنجا به کرمان مي رود. و نوشته را از او گرفتند

دي را که بايد شاه را باز براي چند روزي نگاه مي دارند تا کليه اسنا

مرحوم جم که آن وقت وزير دربار بود، همراه او بوده است . امضا بکند

کمک مي کند که اين اسناد را حاضر بکنند و آن وقت کنسول انگليس به 

البته مبلغ  ٢...او خبر مي دهد که کشتي در بندرعباس حاضر است 

 مزبور غير از سپرده گذاري هاي ارزي در بانکهاي خارجي و نيز

افزون بر موجودي ريالي و . جواهراتي است که از ايران خارج کرد

دالري رضاخان ، مي بايست کارخانجات و مزارع فراواني را که به 

. زور غصب کرده بود نيز جزو مايملک نامشروع او به حساب آورد

روستا و قريه فقط ۶۴٠٠براساس دفتر اسامي امالک اختصاصي ، حدود 

به ثبت رسيده بود و بنا به اظهار مويد احمدي  در يک دفتر به نام او

ساله سلطنت رضاخان بالغ ١٧در دوره «: نماينده دوره سيزدهم مجلس 

در اوايل سال ٣. »!سند مالکيت به نام او صادر شده است ۴۴٠٠٠بر 

تقريبا تمام دهات و امالک مرغوب مازندران و گرگان تصرف ١٣٢٠

ذا حرص و طمع شاه متوجه امالک و شده و ديگر محلي باقي نمانده بود؛ ل

مستغالت تهران شد و تصميم گرفت که کليه خانه ها و مستغالت دوطرف 

تا ) ميدان انقالب فعلي (اسفند ٢۴خيابان شاهرضا را از ابتداي ميدان 

ابتداي دروازه شميران به طور تقريبي چهار کيلومترو به عرض بيست 

اراضي خانه و : ي منصفانه بودارزيابي ها هم خيل. متر را خريداري کند

لایر ، ساختمان يک طبقه ، متري يکصد و پنجاه لایر ٧مستغالت ، متري 

لایر قيمت گذاري شد و معامله آن شروع ٢۵٠و عمارت دوطبقه متري 

به هر حال . لکن با اشغال ايران و سقوط رضاخان ناتمام باقي ماند۴. شد

يران وارد شد، از حوصله شرح مظالمي که در آن دوران سياه بر ملت ا

اين مقاله خارج است و خوانندگان گرامي را به مطالعه آثاري که 
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ميراث . درخصوص آن مقطع از تاريخ نگاشته شده ، حوالت مي دهيم 

ساله پهلوي اول ، از دست رفتن استقالل سياسي ، اقتصادي و ١۶سلطنت 

اين خاندان فرهنگي کشور به نفع بيگانگان و چپاول اموال دولت توسط 

بي هويت بود که توسط قدرتهاي خارجي بر سر کار آمدند و پس از تبعيد 

  .سال بر ايران حکومت کنند ٣٧موسس اين سلسله نيز توانستند همچنان 

 

  – ١٣٨١شهريور  ٢٠چهارشنبه  -منبع جام جم  آنالين 
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  دهم شانزفصل 

  
  اه  نگاهی  به اموال منقول و غيرمنقول  رضا ش

  
دمحم ترکمان محقق تاريخ معاصر ايران درنوشتۀ پژوهشی خود تحت 

اموال غصب شده » نگاهی به اموال منقول و غيرمنقول رضا شاه«عنوان 
مطالعه و : توسط رضا شاه مورد بررسی  قرار  داده است و می نويسد

بررسی سياهۀ  اموال  منقول رضا شاه از جهات عديده، از جمله جامعه 
، جايگاه ماکيت، فرآيند تملک وسازوکار و مؤلفه های قدرت و شناختی

همچنين  سير تحوالت اقتصادی و سياسی ايران معاصرقابل توجه و دقت 
مسائل مذکور از دير بازمطمح نظر محققين و نويسندگان بوده . می باشد

است و در رساله های مستقل، يا در جزو نوشته های خود، بدان پرداخته 
آن داريم که اين نوشته مواد و مصالح بيشتری برای تعميق اميد . اند

مباحث  فوق فراهم آورده  و امکان جمع بندی و تحليل دقيق تری را به 
  .وجود آورد

در بارۀ اموال تحت تصرف و طريق تملک آن توسط رضا شاه ، پس از  
مقاالت ونوشته های فراوان در جرايد و مجالت و کتاب  ١٣٢٠شهريور

 –ودر مجالس قانونگذاری پس از شهريور تا کودتای انگليسی  ها منتشر
  .بسيار سخن گفته  شده است ٣٢مرداد  ٢٨آمريکايی و ارتجاعی 

سخنان و نوشته های مطروحه در اين ارتباط ، تاکنون اکثر قريب به  
اتفاق از سوی متظلمين  عنوان گرديده است، در صورتی که دراين نوشته 

آمده از دربار پهلوی و  بنياد وابسته به آن، اين  ازمنظر اسناد به دست
  .موضوع  روايت  می شود
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سند از اسناد مربوط  به چهار حساب خارجی رضا   ٩،  ١٣۶٩در سال  
رايش کرديت گزلشافت « ، »اونيون دو بانک سوييس « شاه در بانک 

ه لندن  متعلق ب» وستمينستر  بانک«  لندن  و » ميدلند بانک « ، » برلن 
، و همچنين سندی حاوی سياهۀ اسمی علما ء ،   ١٣١١و  ١٣١٠سال های 

مالکنی، تجار و رؤسای برخی از ادارات دولتی و نيزکشاورزان 
شمسی دستگير و امالک آنان توسط رضا   ١٣١١مازندرانی که در سال 

شاه تصاحب شده بود و خود با خانواده به نقاط  مختلف کشورتبعيد گرديده 
همراه توضيحاتی به چاپ » تاريخ معاصر ايران« کتاب دوم  بودند، در

  .رسيد
سه سال قبل درگنجينۀ اسناد مؤسسۀ پژوهش و مطالعات فرهنگی بالغ بر 
بيست جزوه دان  اوراق پراکنده و متفرق از دارايی رضا شاه مالحظه 

گام اول جهت استفاده از اسناد  مذکور،  تنظيم  آن بر اساس موضوع . شد
  .اين مهم پس از مدتی  کار مداوم عملی گرديد. خ بود و تاري

پس از آن؛ اسناد براساس سال تفکيکی و در مرحلۀ بعد برحسب  
پس از اتمام . موضوع گرد آوری و در پروندۀ مربوط قرارداده شد

مراحل مذکوردر فوق معلوم شد اسناد مزبور تنها   شامل بخشی ازاسناد 
اما عليرغم نقايص آن، بايد گفت  . مالی رضا شاه است نه تمامی آن

کاملترين مجموعه ای بود که تا آن ايام برای مطالعه و بررسی دراين  
  .زمينه  به دست  آمده بود

  :حاصل  اقدامات  فوق در نهايت  به اين شکل تعظيم شد
به دليل قلت داخل پرونده  ١٣١٢و  ١٣١١و  ١٣٠۴و  ١٣٠٣اسناد سال  

 ١٣١١ در يک جزوه دان و اسناد سال های                        ً های  موضوعی متعدد  و کال  
و  ١٣١٩و  ١٣١٨هرسال در يک جزوه دان و اسناد سال های   ١٣١٧تا 

به دليل کثرت دو جزوه دان قرار داده شد و در جمع  شامل   ١٣٢٠
  .دوازده  جزوه  دان گرديد
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گستردگی مکانی و تنوع منابع مالی و عايدات رضا شاه از جمله ويژ گی 
به فرد  دارايی او در طول تاريخ پس از اسالم تا دوران  های منحصر

  .می باشد ١٣۵٠افزايش درآمدهای نفتی در دهه 
در ذيل؛ پس از ذکرمقدمه به برشماری محورهای ويژگی های اموال 
مذکور و مشخصات  شکلی و صوری و تعداد آن و همچنين توضيخاتی  

  .در بارۀ  اسناد هر ساله خواهيم پرداخت
و عدم ثبات مالکيت و جان شهروندان در تاريخ ايران پيشينه ای  تزلزل  

اين تزلزل وعدم ثبات ادواری؛مالکيت،و در دوران هائی؛ . دير پا دارد
ادوار شکوفايی فرهنگی و هنر و علم . عميق و گسترده بوده است

واقتصاد و مدنيت در کشور را مصادف با دوران  برخورداری  
و مالی نسبی که از نعمت های وجود آرامش  شهروندان از امنيت جانی

نسبی در مرزها و کشور و پويايی و تعادل در جامعه و دوره های 
انحطاط را مقارن عدم امنيت و ثبات و تعادل که همراه  با هجوم  قدرت 
های خارجی  و اقوام بدوی و حاکميت رخوت بر جامعه بوده است، بايد 

  .دانست
سلطان حسين صفوی توسط  محمود  پس از تصرف اصفهان پايتخت 

افغان و پی آمدهای  زيانبار آن، وتشکيل حکومتهای مستعجل افشاريه و 
دوره زنديه مردم تا جدودی برخورداراز امنيت قضايی وآرامش (زنديه 
و جلوس آقا دمحم خان قاجارکه مرزهای ايران را تا حدی به ) بودند

ت نشستن فتحعلی شاه مرزهای عصرصفوی رسانيده، و قتل او و بر تخ
قاجارهمزمان با تحوالتی در سياست  بين المللی ، صفحه ای  نوين در 

  .تاريخ کشور گشوده شد
در اين دوره حضور فعال سياست خارجی اروپائی با ويژگی های  

متفاوت از مهاجمين گذشته  در مرزها از جمله، آثار شوم  زير را به 
  :ارمغان آورد
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ها  و نا آرامی در داخل بويژگی های متفاوت از ايجاد جنگ  در مرز  - ١
  ؛ )١(گذشته

اقتصادی  –شتاب گرفتن روند جدائی ايران از حوزۀ  فرهنگی  – ٢
  ؛)٢(دارای بيش ازهزارسال سابقه

  ؛) ٣( نابودی استقالل گمرکی ايران  و بی دفاع  شدن توليدات  داخلی - ٣
روز افزون سرازيرشدن کاالهای فرنگی به کشور و تعطيلی  -  ۴

  ؛)۴(کارگاهها و تضعيف صنايع ملی
افزايش مالياتها جهت تأمين مخارج نظامی و آرام سازی های داخلی  - ۵ 

  ؛ ) ۵(وعواقب نابهنجار
  ؛) ۶(اختالل در نظام پولی کشور و کاهش  مستمر ارزش  آن – ۶
  ؛) ٧( گسترش فقر و بيماری و کاهش جمعيت – ٧
  ؛) ٨( فرهنگی وعلمی جامعه تشديد موانع رشد و توسعه  - ٨ 

  ؛ )٩(مهاجرت نقدينه ها و مغزها و نيروی کار ماهر از کشور – ٩
  ؛) ١٠(بر خورداری اتباع خارجه از کاپيتوالسيون و آثار سوء آن   -  ١٠

دراين دوره نيروهای فرهنگی، سياسی، نظامی واقتصادی کشوردرچند  
نه بدليل فقد ابراز خيزش به مصاف مشکالت و موانع شتافت، اما متأسفا

  .کافی و ابعاد گسترده فاجعه، هرگام هاپس نشست
با ( ١٢٩٩ابعاد نا ايمنی قضای و سياسی دورۀ قبل از کودتای سوم اسفند  

به دليل حضور ) م  ١٩٠٧لحاظ کردن ريشه های آن ازجمله قرارداد 
نهادهای سنتی و داخلی با دورۀ  پس از آن به علت تضعيف و محو و 

نهادهای سنتی و داخلی وادغام کشوردر نظام مسلط جهانی از نابودی 
  .طرق دستيابی به هرم  قدرت ، قابل مقايسه نيست

شهيد مدرس در ادوارچهارم و پنجم مجلس شورای ملی به لحاظ داشتن 
نا امنی واستبداد پس از کودتای سوم : مضمون فوق بارها اظهارداشت

  .پانصد ساله ايران بی سابقه استاسفند درتاريخ يکصد وپنجاه ساله و در 
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در اينجا؛ مواردی ازناايمنی قضايی و سياسی دردوره اول را ذکرو سپس 
به بر شماری نمونه هايی  آن در دورۀ  دو که دارای  تفاوت کيفی با دوره 

  .قبل است می پردازيم
ق در  ١٢٢٣= م  ١٨٠٨مه   ٢٨ژنرال گاردان فرانسوی در تاريخ  

رجه  کشورش پس ازبرشماری اسامی ثروتمندان و گزارشی به وزيرخا
  : معتبران اصفهان و شيرازو بندر بوشهرازجمله  می نويسد 

همه اينها از ترس در بارکاالهای خود را مخفی کرده و وانمود به فقر «  
ً                                آنها  مخصوصا  از احضار به تهران می ترسند چون . وافالس  می کنند             

» .د مبلغ  گزافی  به دربار بپردازندمی دانند در آنجا مجبورخواهند بو
)١١(  
اين نکته را از نظر نبايد دور داشت که در اين ايام ايران گرفتار دوران  

بود وحکومت دچارمشکالت ) ١٢٢٨–١٢١٨(دهساله جنگ اول باروسيه 
همزمان   با ژنرال گاردان فرانسوی ، . مالی برای تأمين مخارج جنگ

نيز در شرح  سفربه »  االحوال جهان نمامرآت « نويسنده ای ايرانی در 
هندوستان و خاطرات خود ، پس از بيان چگونگی مشروطيت انگليس و 

در شکوه از ...تشريفاتی بودن  نهاد سلطنت در آن کشورواجرای عدالت و
فقد عدالت وامنتيت قضايی درايران ودرانتقاد از نرسيدن نالۀ مظلومان به 

  :گوش مصادر امورمی نويسد
درايران اگرچه پادشاهان خود اراضی به ظلم و ستم  نيستند ، ولکن و « 

رسيدن نالۀ مظلومان  به ايشان درنهايت دشواری است ،  بلکه به جهت 
  .اعاظم  ميسر نيست تا به فقرا  چه رسد

اگر در دارااليمان ايران نيز مقرر می شد که عرايض مظلمان به حضور 
مام  ممالک ، طريقۀ  عدل و داد می رسد، ظاهر  آنست  که بهتر از ت

  )١٢(»...معمول می شد
از درخواست ناصرالدين شاه توسط  صدراعظم نوری از محمود خان  
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قراگزلو مبنی بر ارسال  کتب قانون دولت های فرانسه، انگليس و روسيه 
و يادداشت  عليقلی خان مخبر )١٣( ١٢٧١و اطريش و عثمانی درسال 

و شرح اعتماد السلطنه  ) ١۴(  ١٢٩١در سال الدوله به ناصرالدين شاه 
  :قمری  به اين عبارت ١٣٠۴صفر سال   ١٢در خاطرات  روز سه شنبه 

شخصی در ايتاليا فوت شده که پنجاه کرور . روزنامه عرض کردم... « 
همين که عرض شد شاه . در  روزنامه نوشته بودند. دولت از او مانده 

ظل السطان  و صاحب ديوان وغيره  فرمود افسوس که در ايران نبود که
معلوم شد همه چيز به حضرت همايونی معلوم ! او را غارت کنند

  ) ١۵( »...است
  .حد و حدود فقد  امنيت مالی و قضايی در آن  دوره روشن می شود 
همانگونه که ماهيت و . اما آنچه بعدها رخ داد ماهيتی ديگرداشت 

. رخ داد ماهيتی ديگرداشت عملکرد جهانخواران جديد  آنچه بعد ها
همانگونه که ماهيت و عملکرد جهانخوران جديد با ماهيت و عملکرد 
سايرمهماجمين که تاريخ ايران به خود ديده بود تفاوت داشت، ماهيت و 
عملکرد حکومت جديد که با پشتيبانی نيروهای خارجی فعال در منطقه ، 

دکوب کردن حقوق به قدرت رسيده بود، و  شيوه های آن از جمله لگ
شهروندان نيز ...  فردی و جمعی ، فرهنگی و سياسی و اقتصادی  و

متفاوت بود و ابعادی نوين يافته بود که  شرح شمه ای از آن در ذيل 
  .خواهد آد

دراين نوشته تنها به ظلم اقتصادی وارده بر مردم کشور اشاره می شود  
و خلقيات، زبان و فکر و از پرداختن هجوم  به اعتقادات، آداب و رسوم 

  .آزادی مردم  در می گذريم... و انديشه و فرهنگ، خانواده و
يحيی دولت آبادی در آغاز کار رضا خان ميل به تصرف امالک و 
دارايی مردم توسط او و اهداف و انگيزه و شيوه  او را در اين امر به 

  :شرح زير بيان داشته است
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دفاين ]  و[ مالک مازندران بشود سردار سپه  آرزو دارد مالک تمام ا« 
و خزاين از جواهر و پول و اشياء نفيس  خود را  که شايد  خود او هم  
نتواند  حساب آنها را نگاهدارد در آنجا جمع  کند و مطمئن باشد اگر 
روزی از اين مقام افتاد خواهد توانست  آنجا زندگانی اربابی  کرده 

ز روی اين نظر استحکامات در آنجا دارائی  هنگفت خود را حفظ  کند و ا
سردار سپه از قلع و قمع کردن هرکس که در مازندران مانع ... می سازد

.  رسيدن به آرزوی خويش تصور کند به هر وسيله  باشد دريغ نمی کند
پسرها را که  خطر مزاحمتشان بيشتر  است  از پيش  بر می دارد  و 

» يا به  خودکشی  وا می دارد پدرها  را از داغ آنها  به دق می کشد و
)١۶(  
با رسيدن سردارسپه به سلطنت، آزاو فزونی يافت و نه تنها مازندران که  

ايران را ملک طلق  خود می دانست و در راه رسيدن به مطلوب 
هرمانعی را به قوت و قدرت قشون و نيروهای  انتظامی و دستگاه های 

  .ديوانی وابسته از پيش  پا بر می داشت
چه در زيرخواهد آمد گوشه ای از حديث حرص  و از و بخشی از آن

  .ستمی است که در اين دوره  بر مردم ايران رفته است
الزم به ذکراست که قدرت و توان رضا شاه بر خالف حاکمان سابق،  

چون تنها در پرتو پيوند با قدرت خارجی و مصالح آن حاصل آمده بود، با 
،  در سوم شهريور ، از اثر افتاد و کسی که  قطع آن پيوند به گونه گذشته

تا آن روز خود به سلب همۀ حقوق  مدنی از شهروندان پرداخته بود ، 
مسلوب الحقوق گرديد و امکان بيان گوشه هايی از اعمال او توسط 

  .مداحان سابق و جفا ديدگان  فراهم آمد
يران مقاله ای در روزنامۀ  ا  ٢٠شهريور ٣٠عميدی نوری  در تاريخ 

  :نوشت
اوراق مالکيت شاه سابق نظربه آن که شرايط صحت معامله طبق « 
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مقررات قانون مدنی  رعايت نشده و اصل مسلم احترام مالکيت مندرجه 
        ً زيرا اوال  . در قانون اساسی مورد توجه نشده است، باطل می باشد

قسمتی از امالک مزبور بدون توجه به خريد و معامله صحيح از مالک 
ً                              ً             شده و ثانيا  قبل ازاخذ قباله های مربوط قبال  تصرف می شده  گرفته            
     ً                                                خصوصا  آنکه اگر در موردی هم پيش می آمد که مالک دست از ... است

جان شسته در مقام اعتراض بر ثبت اين گونه امالک  بر می آمد عالوه 
براين که بر آن اعتراض ترتيب اثرداده نمی شد معترض به زندان می 

  )١٧(»...افتاد
در همين روز، دمحم رضا شاه پهلوی در جواب به اعتراضهای مطرح  

شده در بارۀ تصرفات  غيرقانونی پدرش، طی فرمانی امالک متصرفی 
او را که به هنگام خروج از ايران به فرزندش  هبه کرده بود به دولت 

  .منتقل کرد
در اين ايام که فرياد از اجحافات و ظلمهای بيست  ساله از هر سو  

برخاسته  بود، شهرداری  تهران  نيز طی گزارشی به انجمن شهر 
تهران، شرحی از وادار ساختن آن اداره به بنای  ويالها، قصرها ، 

استخرها ، ميدان های تنيس و غيره برای افراد خاندان سلطنت از محل   
  :وجوه  عمومی  مردم، ارائه  و از جمله چنين اظهار  داشته بود

وقع  که از طرف دولت اقداماتی برای استرداد مطالبات در اين م«     
خود از دربار سابق به عمل می آيد، شهرداری تهران نيز به نوبۀ خود 
الزم ديد نسبت به حقوق خود و هزينه هايی که برای ساختمانها و غيره 
در دربار سابق نموده آقايان نمايندگان شهر را متذکر نمايد  که نسبت  به 

ً        اری تصميم  قطعی و فوری اتخاذ  نمايند و ضمنا  فهرستی دعاوی شهرد                                            
از دعاوی شهرداری  و اقداماتی که برای ساختمان های دربار سابق 
نموده و تا اين ساعت به نظر رسيده برای استحضار  آقايان ارسال می 

در خاتمه استحضار می دهد که دعاوی شهرداری نسبت به دربار ...دارد
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درسال . ميليون لایر است٣۵٠گزارش متجاوزازسابق، به موجب همين 
ً                                     جاری شهرداری تقريبا  تمام  اعتبارات خود را به مصرف  امور                     

  )١٨(».ساختمانی دربار رسانيده
عده زيادی از مالکين خلع مالکيت شده گرگان و  ١٣٣٠مهر ۶در تاريخ 

نفر به  ۵مازندران در مجلس  شورای ملی اجتماع و پس از انتخاب 
و مذاکره نمايندگان مزبور با رئيس مجلس وطرح تقاضای خود نمايندگی 

مبنی براسترداد امالک به صاحبان اوليه، از حسن اسفندياری  رئيس 
مجلس که گوئی هيچگونه اطالعی از آنچه در دوران بيست ساله بر مردم 

  :بی پناه کشور گذشت است  ندارد، چنين جواب  شنيدند
گرفتن امالک و تعدی های بيست ساله در اين چند روز چيزها از طرز« 

من خود نيز عقيده دارم . شنيده ايم که از ذکر  آن بی اندازه متأثز می شوم
ولی موقع مقتضی است که . که بايد امالک کردم به آنها پس ازداده  شود

زيرا کارهای بيست ساله . با سکوت و آرامش اين موضوع رسيدگی گردد
  )١٩(».دگی کردرا دو سه روزه  نمی توان رسي

  
درهمين روزدکتر سنگ نمايندۀ ساری درنطق پس ازدستور خود  

اشاراتی در مورد امالک متصرفی و وضع مردم در مازندران  نموده و 
  :از جمله چنين گفت

به طوری که گفته شده است مقرر گرديد امالکی که از مردم گرفته شده « 
اتخاذ شود که رفاهيت است دراسترداد آن بر حسب امر ملوکانه تصميمی 

ً                اين مردم بدبخت مورد توجه قرار گيرد، مخصوصا  نسبت به اشخاصی                                            
  .که هستی ايشان به انواع مختلف به باد رفته است توجه کاملی  بشود

شنيده می شود که اين بخشش ملوکانه در تحت نظرکميسيونی در خواهد 
گرفته خواهد  آمد که در آنجا اين قبيل  امالک برای امور خيريه در نظر

بنده  نمی دانم  کدامم خيريه باالتر است که اين  امالک به صاحبانش . شد
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  برگردد؟
بله  به صاحبان  بدبخت بيچارۀ که دارای چندين نفرعائله هستند که بنده  

اشخاصی را می شناسيم  . می شناسم و آقايان هم همه آنها را می شناسيد
.   ً                            عال   برای شام شبشان محتاج هستندکه دارای عده زيادی عائله هستند و ف

  آيا خيری بهترازاين است که اين امالک را به صاحبان آن برگردانند؟
ما دهاتی داريم که صد خانوار رعيت داشته است در اين ده شايد هر ... 

به واسطۀ گرفتاری فوق . خانه اگر دو چراغ  نداشت يک چراغ داشت
ر شايد به بيست خانوار رسيده العاده که پيش آمده بود اين صد خانوا

است و باور کنيد از اين بيست خانوار هم  يک خانوار آن چراغ ندارد، 
آيا در اينجا مخارجی شده است و  .شام  ندارد که چراغ داشته باشد

يقين بدانيد طوری اين نقاط خراب  و .                            ً عمران و آبادی شده است؟ ابدا  
عقيده بنده اين است ... د گرددويران شده است که سال ها طول دارد تا آبا

چه در مازندران، چه در غير مازندران اين قبيل امالک را بايد دولت به 
اگردولت . صاحبانش با ترتيبی که مقرون به قوانين باشد مسترد نمايد

بخواهد خودش را نگاهداری کند و عايدی آن صرف امور خيريه نمايد 
ا را که اين طور ويران شده دولت نمی تواند آن جاه. عملی نخواهد بود

چنانچه فروش خالصجات از همين . است آباد نمايد تا از آن استفاده کند
خالصه  بنده در . نقظه نظر است که دولت از اداره کردن آن عاجز است

اينجا از آقايان  به نام تمام آنهايی که هستی ايشان از بين رفته چه در 
می کنم که به آن آسيب ديده ها به  مازندران  و چه در جای ديگر استرحام

حاال که اعليحضرت  .  آن فلک زده ها، به آن بيچاره ها کمک کنند 
همايونی اين طور در نظر گرفته اند که قلوب مجروح اين دسته از مردم  
را مرهم  گذارند  با آن نيات عاليه و پاکشان به پريشانی  اين مردم  خاتمه  

أت محترم دولت  هم در نظرداشته باشند که بدهند ،  بهتر اين است  هي
کليه امالک مزروعی و مراتعی را که از مردم  گرفته اند به خودشان  
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  )٢٠(»...مسترد بدارند که خدا می داند خير عظيم همين است
مجيد آهی وزير دادگستری دولت دمحم  ١٣٢٠در تاريخ سه شنبه ششم آبان  

  :لی اظهار داشتعلی فروغی با  حضور در مجلس  شورای م
راجع به امالکی که از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاهی به دولت « 

واگذار شده است، چون   شکايات زيادی رسيده و اشخاصی ادعاهايی 
بنابراين ...برامالک مزبور نموده اند که بايد مورد رسيدگی  واقع گردد

ماده پيشنهاد و تصويب  آن در خواست می  ٢٣اليحه مشتمل بر
  ) ٢١(».دشو

، روزنامه اطالعات خبراز تشکيل کميسيونی در ١٣٢٠آذر  ١٧در تاريخ 
مجلس شورای ملی  متشکل  از نمايندگان مازندران و حضور  وزير 

  :دادگستری  در آن کميسيون داده و می افزايد
در پايان جلسه کميسيون که تا دو ساعت بعد ازظهر به طول  انجاميد  «  

توضيحات مفصلی راجع به نظريات اصالح   آقای  وزير دادگستری
طلبانه دولت برای استرداد امالک و تهيه موجبات  رضايت خاطر مالکين 
و زارعين داده و اضافه نمودند که دولت نهايت جديت را برای خاتمه  اين 
                ً                                                    امرداشته و قريبا  آقای دکتر مشرف نفيسی وزيردارايی به اتفاق آقای دکتر 

دارايی و آقای رخشانی رئيس امالک، مسافرتی به  امينی  معاون وزارت 
مازندران خواهند  نموده چگونگی وضعيت  مالکين و امالک را از 
نزديک مشاهده  نموده  و نسبت به هر يک تحقيقات و اطالعت کامل  به 
دست آورند و موجبات اطمينان  خاطر آقايان مالکين  را فراهم  

  )   ٢٢(»...سازند
خبرازطرح اليحۀ مربوط به ١٣٢٠دی ٢٠ت به تاريخ روزنامه اطالعا 

امالک اختصاصی  واگذاری  و مورد دستور و مطالعه  فرارگرفتن آن 
  .داد

دی ماه نيز خبر تحصن عده ای از مالکين امالک شمال و  ٢٩در  
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  )٢٣. (نمايندگان آنها دراعتراض به بالتکليفی آنان در جرايد  منتشر  شد
، ١٣٢٠مورخ يکشنبه دوازدهم بهمن  مجلس سيزدهم ١٩در جلسه 

گزارش کميسيونی قوانين  دادگستری در بارۀ اليحۀ دولت راجع به امالک 
اختصاصی که پس از طرح درجلسات کميسيون  مزبور با حضور وزير 

تنظيم  گريده  بود  ) ٢۴(ماده ٢۵دادگستری و نمايندگان مازندران در 
  .برای شور  تقديم مجلس  شد

چند تن از نمايندگان سخنانی ابراز و تا حدودی پرده از عدم  در اين جلسه 
امنيت قضايی، مالی  و سياسی شهروندان در دورۀ  بيست ساله برداشتند 
و به برخی از شگردهای دستگاه اداری در  خدمت درضا شاه برای سلب 

  .مالکيت از افراد اشاره کردند
رف غاصبانه امالک، تص: سيد احمد بهبهانی درسخنان خود خواستار قيد 

برگردان عايدی امالک به صاحبان اصلی آن، در برگرفتن امالک وقفی و 
                                      َ                    آنچه از امالک وقفی تحت عنوان تبديل به ا حسن تصرف شده است در 

قانون مزبورگرديد و در پايان علت  واگذاری امالک از سوی  دمحم رضا  
  :شاه  به دولت را چنين اظهار داشت

ز طرف اعليحضرت فعلی به ملت واگذار شده يا  به اين امالکی که ا« 
دولت ما ،  در واقع  نبايد  خيال کنيم که ايشان نخواستند ملک داشته 
باشند، چرا  نخواستند ملک داشته باشند ؟  شاه ، اعليحضرت ما مگر از 
                                                       ً    ملک و مالکيتش بدش می آيد ؟  نه بدش نمی آيد، پس چرا اصوال   و 

  " ا واگذار به ملت کرد     ً             اساسا   اين امالک  ر
برای اين بود که اين امالک را که واگذار کرده اند به ملت يا به دولت ،  

چون ) صحيح است ( به صاحبان حقيقی آن واگذار گردد و مسترد شود 
( حقايق مطلب پيش ايشان بهتر و بيشتر از نزد  ما مکشوف بوده است 

  » ).صحيح  است 
در سخنان خود در باره ضرورت ملغی  ملک مدنی نماينده مالير  نيز 
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اعالم کردن اسناد  مالکيت  صادر شده  به نام  رضا شاه ، توسط  مجلس 
  : شورای ملی  گفت

سال، در اين مملکت سلطنت کرد و اين را  ١٧شاه  سابق را می دانم « 
ً                                  تقسيم  به روز بکنين تقريبا  شش هزار روز می شود و ايشان چهل و                            

تقسيم  که بکنيم  روزی هفت .  کيت صادر کرده اندچهار هزار سند مال
به عقيده  بنده ماده اول اين قانون  باد  ... سند مالکيت ايشان گرفته اند

                                      ً     نظربه اين که شاه امالکی را از مردم قهرا  غصب ( اين طور نوشته شود 
اين اسناد بال اثر ...                  ً                               کرده بود و الزاما   سند مالکيت هايی صادر کرده بود

  ».غی  واز درجه  اعتبار ساقط  استو مل
يکی ديگراز نمايندگان به نام طباطبائی درباره  تخلفات و تقلبات عمال 
رضا شاه در صدور اسناد مالکيت به نام او در دو دوره، قبل ازعمليات 
ثبتی و پس از خاتمه عمليات ثبتی درکشور، در مورد دورۀ  اول اظهار 

  :داشت
جه مدعی العموم و دادستان را متوجه کنم که بنده درهمين جا بايد تو« 

در قانون مصرح است که اگر شما .    ً                         اصال  برخالف قانون  عمل شده است
يک ملکی را بخواهيد  سند مالکيت صادر  کنيد، همان طورکه ثبت الزم 
است، تشريف می بريد به اداره ثبت، تقاضای ثبت می کنيد، تقاضای شما 

مطابق قانون اين . ايش تشکيل می دهندرا می گيرند و يک پرونده بر
اعالن  و آگهی  ها بايد درمجله رسمی وزارت دادگستری و دريکی از 

عرض کردم  اولی يک نوبت برای  تحديد حدود . روزنامه ها منتشرشود
اين عملی  است که  اداره ثبت کرده، .  و دومی سه نوبت بايد منتشر شود

م اداره دادستانی و مدعی عرض کرد. پرونده هايش هم موجود است
العموم بايد بروند و وارد شوند و ببينند چه کيفيتی در اين مملکت جريان 

اين امالک جريانش  در هيچ روزنامه ای اعالن نشده و در . داشته است
اگر شده، آقای وزير . حدود ثبت عمومی برای اين امالک منتشر نشده 
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به مجله ؛ در مجله هم  که  دادگستری معين کنند کجا شده؟ و اما آمديم
بخواهند  انتشار بدهند ، مجله هم در مرکز مملکت منتشر شده و در مجله 

اما  در دوسيه ؛  برای اين که  يک ظاهر  سازی  . هم همچو چيزی  نيست
شده باشد، آمده اند و فورمول عجيبی درست کرده اند و آن اين است که 

در بابل، يک شعبه مجله  در مقابل مجله  رسمی وزارت دادگستری،
رسمی  وزارت دادگستری درست کرده اند و يک مجله هم آنجا  منتشر 
می گذاشتند و متأسفانه اين عمل  چندين سال جريان داشته است، امالک 

  )٢۵(»...مردم  را گرفتند
برای شور دوم در مجلس  ١٣٢٠اليحه امالک واگذاری دراسفند ماه 

در بيست و  ١٣٢١خرداد١٢ر تاريخ و پس از  اصالحاتی د ٢۶مطرح 
پس از تصويب  قانون فوق بخشی ازامالک . هشت ماده  به تصويب رسيد

متصرفی پس ازمدتها دوندگی وراث به آنان واگذارشد و بخش اعظم 
امالک متصرفی نيز در اختيار دربار دمحم  رضا شاه  قرار گرفت و وراث 

در ذيل برای .  نبستندو صاحبان امالک  از دوندگی و تظلم خود طرفی 
  .هر يک  از موارد مذکور سندی ارائه می گردد

  
  عريضۀ  دمحم بدر به دمحم رضا پهلوی و جواب دربار  

  
  :به شرف عرض خاکپای اعليحضرت همايون شاهنشاهی می رساند 
به طوری که خاطر مبارک بندگان اعليحضرت همايونی مستحضرمی  

قرر شده بود نسبت به اشخاصی که باشند طبق تصميم  اعليحضرت فقيد م
آنها  در زمان   حيات شاهنشاه فقيد معامالتی ] کذا[ امالک و يا عالقجات 

صورت گرفته در صورت اقتضا عين آنها مسترد يا معاوضه و در   غير 
فدوی دمحم بدر که . اين صورت به ترتيبی جبران غبن آنها به عمل آيد 

باغات متعلق به مرحوم ابوی دارای يک سهم از  شش سهم عمارت و 
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در سعدآباد  شميران بودم برای امتثال امر ] نصيرالدلۀ سابق [ احمد بدر
مطاع اعليحضرت فقيد سهميۀ خود را از باغات مزبور جزو  ساير ورثه 
                                               ً         به ترتيبی که امر صادر شده بود واگذار نموده بعدا  در موقع 

] کردم [ ی تسليم مقررعرضحالی  به کميسيون منعقد در وزارت داراي
ولی کميسيون مزبور به عنوان اين که عمارت  و باغات مزبور جزو 
قصور سلطنتی در سعد آباد درآمده و در تحت  تصرف و اختيار وزارت  
دارايی عطوفت داشته استدعای عاجزانه نمايد که راضی به اين بی 

ميۀ عدالتی نشده  به هر طور که رأی مبارک اقتضا فرمايد نسبت به سه
فدوی امر و مقرر فرماييد جبرانی به عمل آمده تا بتواند با عطيۀ ملوکانه 
ازعهدۀ هزينۀ معالجه خود برآمده وطبق تشخيص پزشکان شايد در خارج 
از کشور موفق به بهبودی اين مرض گرديده و به دعاگويی ذات اقدس 

  .٣١. ٢/ ١٨جان نثار .  شاهنشاهی اشتغال  ورزد
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  به دمحم  بدر  جواب دربار

  نشان تاج
  در بار شاهنشاهی 

  ١٠۵۶شماره  
  ١٣٣١/ ٢/  ٢٣تاريخ 

  پيوست  
  آقای دمحم بدر

  :در پاسخ عريضۀ تقديمی به پيشگاه ملوکانه اشعار می دارد
به طور کلی قصور سلطنتی از قانون امالک واگذاری مستثنی است و  

ور سند مالکيت به عالوه با صد. مشغول  مقررات  قانون  مزبور نيست
کاخ سعدآباد و متعلقات آن به نام مبارک  اعليحضرت همايون شاهنشاهی 
هيچگونه دعوايی نسبت به آن با فرض دادن عرض حال تأثير  قانونی 

بنا به مراتب و بافقد وسايل، دربار شاهنشاهی از ابراز کمک و . ندارد
  .مساعدت مالی  نسبت به شما معذور است

  
  بر  شاهنشاهی از طرف وزير درا 

  
در پايان ای مقدمه ، و قبل از شرح تفصيلی سياهه اموال و دارايی های 
رضا شاه موجود در  مؤسسۀ پژوهش ومطالعات فرهنگی الزم به 

با توجه به اسناد ارائه شده در اين نوشته و سايرنوشته های :  ذکراست
تصوير آرمانی » سلطان« مشابه، رضا شاه به همان اندازه که از الگوی

های ادبيات اسالمی به » اندرزنامه « ها و» نصيحة الملوک « شده  در 
مطرح »  شاه نمونۀ ايرانی« دور بود، به همان نسبت از الگوی باستانی

درادبيات باستانی و پند نامه و اندرزنامه های مربوط  به دوران و موجود 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٣٣                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  .در قرون اوليۀ اسالمی ، نيز فاصله داشت
شاه « سندر معرفی رضا شاه به عنوان مصداق بارزسخن آرتو کريستن

را » کارنامه شاهان در روايت ايران باستان « در کتاب» نمونه ايرانی 
جزبه عدم اطالع و نآگاهی اواز واقع امر يا پوشاندن لباس حق بر باطل 

دراينجا . که هيچ کدام درشأن يک عالم نمی باشد، نمی توان تعبير کرد
يده وخوانندگان به شرح تفصيل سياهه مذکوردر فوق دامنه سخن را فراکش

  .حوالت می دهيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توضيحات و مآخذ
تاريخ معاصر «  - » نگاهی به اموال  منقول وغير منقول رضا شاه«دمحم ترکمان 

صص  – ١٣٧۴  - مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی  - » ) جلد هفتم (ايران 
١١۴ – ١٠١     
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 هم هفد فصل
 

  گستردگی مکانی - ا
   

به لحاظ پهنه مکانی افزون بر تهران و حومه و شهرهای اطراف آن همچون 
ورامين و دماوند و استان های مازندران و گيالن بايد بخشهايی از غرب و 

  .شمال شرقی کشور را نيز جزو منطقۀ تحت  تملک رضا شاه دانست
و در آن مناطق در زيربه ترتيب حروف الفبايی اسامی مکانهايی را که ا 

  :صاحب دارايی بوده است فهرست می شود
  

  کالرستان – ۴٧  رودسر – ٢۴  آبعلی - ١

  کيا کالر – ۴٨  رودهن – ٢۵  آمل – ٢

  کينه ورس – ۴٩  زير آب – ٢۶  اشرف – ٣

  گاجره – ۵٠  زنجان – ٢٧  اليکا – ۴

امالک و ( ساحلی  – ٢٨  بابل – ۵
  )اموال ساحلی 

  گچسر – ۵١

  گرگان – ۵٢  ساری – ٢٩  بابلسر – ۶

  گلندر – ۵٣  سرخ کاله – ٣٠  بجنورد  – ٧

  گلو گاه – ۵۴  سواد کوه – ٣١  بندر دهنو – ٨

  گنبد کاوس – ۵۵  سولده – ٣٢  بندرشاه  – ٩

  گيالن – ۵۶  سياه دهن – ٣٣  بندر گز – ١٠

  الله رود – ۵٧  شاه آباد غرب  -  ٣۴  پل گردن – ١١

  ازندرانم – ۵٨  شاهی – ٣۵  پهلوی دژ  -١٢
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  مبارک آباد – ۵٩  شتران گالبی – ٣۶  تاشلک -  ١٣

  محمود آباد –۶٠  شمشک – ٣٧  تاکستان -  ١۴

  مشهد سر – ۶١  شير گاه – ٣٨  تميشان= تموشان  – ١۵

  ميمون دره – ۶٢  عباس آباد ساری – ٣٩  تنکابن  – ١۶

  نساء – ۶٣  علی آباد – ۴٠  تهران -  ١٧

  نشتا رود – ۶۴  غرب  کشور – ۴١  چالوس -  ١٨

  نکاه – ۶۵  فرح آباد – ۴٢  داراب کاله  -  ١٩

  نور – ۶۶  فريمان – ۴٣  دربند -  ٢٠

  ورامين -  ۶٧  کجور – ۴۴  دشت گرگان – ٢١

    کالچای – ۴۵  دماوند -  ٢٢

    کالر آباد – ۴۶  رامسر  – ٢٣

  
  تنوع  و گستره منابع مالی رضا شاه  – ٢

  
جزوه دان موجود در گنجينۀ مؤسسه به  ١٢اين بخش نيز با اسناد فراهم آمده در

  :شرح ذيل فهرست شده است
  عوائد حاصله از ماشين خانه پنبه پاک کنی کيا کال - ١
  عوائد حاصله از امالک ورامين   - ٢
  عوائد حاصله از دماوند   - ٣
  عوائد حاصله از کجور و کالرستاق  – ۴
  عوائد حاصله از زنجان - ۵
گندم ، غله ، اجناس ، جو ، حبوبات ، نخود (  :عوائد حاصله از امالک  - ۶

  ...) سفيد ، توتون و
  عوائد حاصله از مازندران - ٧
  )توتون ، برنج  و روغن( عوائد حاصلهاز تنکابن  - ٨
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  )کاه ، پنبه ( عوائد حاصله از ورامين   - ٩
  عوائد حاصله از چوب و تيرهای چوبی رودهن  -  ١٠
  ی درختان بيد دماوندعوائد حاصله از سرشاخه ها -  ١١
  )بندرترکمن(= عوائد حاصله عوائد حاصله از مراتع  بند شاه   -  ١٢
  عوائد حاصله از ارزن کجور و کالرستاق  -  ١٣
  )قائم شهر( = عوائد حاصله از مال االجاره مستغالت  شاهی -  ١۴
  عوائد حاصله از تهران -  ١۵
  انعوائد حاصله از فروش  آب قنوات اختصاصی تهر  -  ١۶
  عوائد حاصله از برق تهران -  ١٧

  عوائد حاصله از ماليات حقوق مستخدمين و شهريه ها - ١٨ 
  عوائد حاصله از حق االرض در شهرهای مختلف -  ١٩
  عوائد حاصله از فروش پيله کرم ابريشم -  ٢٠
عوائد حاصله از حق مالکانه چوب گردو و تخته مقطوعه از جنگلهای  - ٢١

  شيرگاه
  اصله از تراورس مقطوعه از جنگل نکاهعوائد ح -  ٢٢
  عوائد حاصله از فروش چای از محصول تنکابن -  ٢٣
  عوائد حاصله از اغنام و احشام -  ٢۴
  عوائد حاصله از اجاره باغات انگور ميمون دره و کينه ورس-  ٢۵
  عوائد حاصله از ترياک امالک فريمان -  ٢۶
  عوائد حاصله از سنگ معدن تاشلک -  ٢٧
  حاصله از صيفی امالک غرب عوائد -  ٢٨
  عوائد حاصله از يونجه -  ٢٩
  عوائد حاصله از تخم بيد -  ٣٠
  عوائد حاصله از عشريه آجر و اهک -  ٣١
  عوائد حاصله از فروش سنگ و شن و هيزم -  ٣٢
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  عوائد حاصله  از کوره  زغال در امالک کجور -  ٣٣
  عوائد حاصله از ميرابی قراء امالک اشرف -  ٣۴
  حاصله از فروش شالیعوائد  -  ٣۵
  عوائد حاصله از چغندر کاری در امالک مازندران -  ٣۶
  عوائد حاصله از اجاره باغ -  ٣٧
  عوائد حاصله از فروش ماش و لوبيا  -  ٣٨
  عوائد حاصله از فروش ذغال سنگ  -٣٩
  ..عوائد حاصله از مهمانخانه های چالوس ، رامسر، گچسرو -۴٠
  سنگعوائد حاصله از فروش ذغال  -  ۴١
  عوائد حاصله ازفاضل آب قصر سعد آباد -  ۴٢
  عوائد حاصله از چوبهای انجيری و توسکا – ۴٣
  عوائد حاصله ازهيزم جنگلها -  ۴۴
حوله صورت،  پارچه (عوائد حاصله از محصوالت کارخانه شاهی  - ۴۵

پانسمان، پارچه فانتزی، کتان، پارچه قديفه عريض، متقال، نخ باطله، نخهای 
پيچ، پارچه برزنت چادری، دياکتال نمره های مختلف، روميزی،  الوان، مچ

  )پارچه پشه بندی، پيراهنی، کشور
  عوائد حاصله از امالک فريمان  -  ۴۶
اجاره آسياب ، اجاره باغات انار و مرکبات و ( عوائدحاصله از بهشهر - ۴٧

  )اجاره انهارماهی گيری
  عوائد حاصله از باغات انگور، سياه دهن   -  ۴٨
  عوائد حاصله از حق الشرب  سربازخانه -  ۴٩
  عوائد حاصله از فروش اجناس و محصوالت امالک  بجنورد -  ۵٠
  عوائد حاصله از درآمد کوره آجر پزی گرگان -  ۵١
  عوائد حاصله از معدن نمک بجنورد  -  ۵٢
  عوائد حاصله از متفرقه  -  ۵٣
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  )بجنورد( عوائد حاصله از کتيرا  -  ۵۴
  )بجنورد( ه از آسياب عوائد حاصل -  ۵۵
  عوائد حاصله از حريربافی چالوس -  ۵۶
  عوائد حاصله از امالک گيالن -  ۵٧
عوائد حاصله از کارخانه های برنج پاک کنی گرگان، اشرف، نگاء، آمل،  – ۵٨

  محمود آباد، بندرگز، شهسوار
  عوائد حاصله  از حمام دريايی بابلسر – ۵٩
  ی آبعلیعوائد حاصله از فروش آب معدن – ۶٠
  عوائد حاصله از کنجد ، سيب زمينی ، پياز  و باقالی امالک گرگان – ۶١
  عوائد حاصله از صيفی امالک بجنورد – ۶٢
  عوائد حاصله از ماشين خانه های پنبه مازندران -  ۶٣
                    َ                              عوائد حاصله از آبد  نگ های برنج  پاک کنی مازندران -  ۶۴
  عوائد حاصله از درآمد رودخانه ها -  ۶۵
  عوائد حاصله از درآمد کوره های آجری و آهگی و سفالی  -  ۶۶
  عوائد حاصله از فروش گردو -  ۶٧
  عوائد حاصله از درآمد صيد خوک -  ۶٨
  عوائد حاصله از فروش ساختمان -  ۶٩
  عوائد حاصله از حرير بافی نوشهر -  ٧٠
عوائد حاصله از درآمد حاصل از بابت صرفه جويی در حرير بافی   -  ٧١

  نوشهر
  عوائد حاصله از درآمد  حاصل از بابت جريمه کارگران -  ٧٢
چيت شماره ( عوائد حاصله ازفروش محصوالت کارخانه چيت سازی  -  ٧٣

  ..)های مختلف ، چلوارو
  عوائد حاصله از درآمد  حاصل از خاکبرداری فرح آباد -  ٧۴
  عوائد حاصله از خريد و فروش کتيرای سهم رعايای بجنورد -  ٧۵
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د حاصله از جرايم دريافتی از کارگران و کارمندان کارخانه عوائ -  ٧۶
  حريربافی

عوائد حاصله از کارخانه های برنج پاکنی نکا، بندرگز، گرگان، شهسوار،  - ٧٧
  اشرف، آمل، محمودآباد

درب و ( عوائد حاصله از فروش مصالح عمارت قديم دربارهای قاجاری - ٧٨
  ) پنجره، چوب و سنگ

  ه از الستيک های کهنه گاراژعوائد  حاصل – ٧٩
  عوائد حاصله از مال االجاره باغ  اختصاصی حصار بوعلی نياوران – ٨٠
  عوائد حاصله از فروش نيشکر مازندران – ٨١
  عوائد حاصله از مرکبات تنکابن – ٨٢
  عوائد  حاصله از درآمد يخچال فرح آباد – ٨٣
  عوائد حاصله از فروش سبزيجات – ٨۴
  .از زمين  که جزو خيابان شده است عوائد حاصله – ٨۵
عوائد حاصله از پولهای مأخوذه از افراد ازجمله نوری عالء و عوامل  – ٨۶

  او، و کشور ياد توسط سرلشگر بوذرجمهری، ارسالی توسط  شهربانی رشت
  عوائد حاصله از فروش اسب به اداره اصالح نژاد اسب   – ٨٧
  عوائد حاصله از حق المرتع – ٨٨
  ائد حاصله از بهره مالکانه آهک پخته شده در امالک گچسرعو – ٨٩
عوائد حاصله از مالکانه ذغال سنگ صادره  از معادن گاجره و نساء  – ٩٠

  واقعه در گچسر
  عوائد حاصله از مال االجاره آسياب  – ٩١
  عوائد حاصله ازدرآمد کارخانه گونی بافی شاهی – ٩٢
  و آهن سياه مستعمل و اثاثيه اسقاطعوائد حاصله از فروش چوب و تخته  – ٩٣
  عوائد حاصله از محصوالت حريرهای نوشهر – ٩۴
  عوائد حاصله از واگذاری موقتی اراضی به ادارات دولتی – ٩۵
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  عوائد حاصله از فروش سنگ و خاک سنگ تراورتين – ٩۶
  عوائد حاصله از بابت مال االجاره آغل گوسفندان  – ٩٧
  دانۀ جنگلهای اختصاصی مازندران عوائدحاصله از فروش به – ٩٨
عوائد حاصله از خشک کردن شالی در برنج پاک کنی های شهسوار، نکا  – ٩٩

  و گرگان 
عوائد حاصله از مال االجاره انبارعليق اسب  به اداره اصالح نژاد و  –١٠٠

  پرورش اسب 
  عوائد حاصله از بابت وجه مأخوذه از اسدهللا نصيری  – ١٠١
  ه از فروش خانه غالمعلی آشوری در برابر بدهی نامبردهعوائد حاصل -١٠٢
  عوائد حاصله از اثاثيه نوری عالء – ١٠٣
عوائد حاصله از وجه مأخوذه از نصيری ارسالی توسط سرلشگر  – ١٠۴

بوذرجمهوری اينک پس  از ذکرمحورها و ويژگی های اموال رضا شاه به بيان 
ه شرح سال به سال اسناد مشخصات شکلی و صوری و تعداد اسناد مذکور ب

  .مذکور می پردازيم
  

  ١٣٠۴و اوايل  ١٣٠٣
  

  :سيچقان ئيل دردو پرونده به شرح زير است١٣٠٣اسناد سال 
[= صورت محاسبه پنج برجه ازاول حمل « : عنوان  پرونده عبارت است  - ١

از پيشکاران رضا خان  » حمدهللا بيک« ؛ نام »هذه السنه سيچقان ئيل] فروردين
  .ندرج استنيز م

، صورت ريزحواله های ريزحواله های پرداخته شده دربرج حمل  ٢در صفحه 
نفر از جمله چند روز نامه نگاربه  ٣٩به ] فروردين و ارديبهشت[= و ثور

  .تومان است درج شده است ۶٣٢٠                             ً      عالوه تتمه حساب سابق که مجموعا  مبلغ 
ا نمره ترتيب درمقابل صفحه فوق، صورت ريز مخارج دوبرج حمل و ثور ب



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٤١                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  .تومان آمده است ۶٨٨٣شامل  مخارجات وحوالجات به مبلغ  ۶۵تا  ۴١از
] خرداد[ = در صفحه فوق، صورت ريز حوالجات پرداخت شده در برج جوزا  

 ٧٨٧٠از جمله به گروهی از روزنامه نگاران به مبلغ   ٩٨تا  ۶۵از رديف 
  .تومان ذکر شده است

 ١٢٣تا  ٩٩ر برج  مذکور از رديف ،  صورت ريز مخارجات د۴در صفحه 
 ٨٢۵٣تومان که مجموع آن  ٧٨٧٠تومان وجمع حوالجات ٣٨٣مخارج : شامل 

 ۶٨٨٣( تومان و با در نظر گرفتن جمع مخارجات  و حوالجات  بروج  قبل 
  .تومان  را به دست می دهد ١۵١٣۶، رقم ) تومان 

با ] تير [=، صورت ريز حوالجات پرداخت شده در برج سرطان۵درصفحه 
تومان  ٣٢٣٠از جمله به روزنامه نگاران به مبلغ   ١۵۶تا  ١٢۴نمره ترتيب 
  .ضبط  است
؛ صورت ريز مخارجات پرداخت شده  در همان برج با نمره  ۶در صفحه 

 ٣۶٢٣تومان و با احتساب حوالجات آن برج  ٣٩٣به مبلغ   ١٨٠تا  ١۵٧ترتيب 
به مبلغ  ١٣٠٣قبل تا پايان تير تومان و به عالوه حوالجات و مخارج  بروج  

  .تومان بالغ شده است ١٨٧۵٩
تا  ١٨١مخارج و حوالجات مرداد را با نمره ترتيب  ٧ارقام مذکور در صفحه 

تومان را نشان  ٢٠٨٠٢تومان  و با احتساب بروج گذشته رقم  ٢٠۴٣مبلغ  ٢٢٢
  .می دهد

ايان تير که در         ً                                  ؛  مجددا  جمع  کل مخارج از اول فروردين تا پ ٧مقابل صفحه 
تومان و   ٢٠/ ٠٠٠فوق گدشت ضبط  و سپس جمع  کل وجوه دريافتی  را 

  .تومان ثبت کرده است ٨٠٢طلب باقی  را 
] شهريور [ = صورت محاسبه دو برجه سنبله « با عنوان  ٢در صورت نمره  

  :چنين آمده است» حمدهللا بيک ] مهر[= و ميزان 
  قران ٢١۵۵٢رديف  ۵٧در  ١٣٠٣ صورت مخارج برج سنبله و تتمه اسد

  قران ١٩١٧۵رديف   ۵٠در  ١٣٠٣صورت مخاج برج ميزان 
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سند؛ ريز صورت عايدات بروج مذکور را فاقد است و دوقسمت بعدی باعنوان 
[ = تا آخر برج جدی ] از اول فروردين [ صورت مخارجات  تقديمی محاسبه« 

»  ١٣٠٣] بهمن [ = دلو برج  ٧به تاريخ   ١٣٠٣هذه السنه سيچقان ئيل ] دی 
  :چنين آمده است

صورت ريزمخارج و حوالجات ازجمله خريد امالک پرداخت به افراد و خريد 
  در...کاال و 

  تومان ٧۴٣١٣قران  ٧دينار  ٩٠  پنجاه و چهار فقره به مبلغ 
جمع کل عايدات به موجب  صورت 

  جداگانه 
  تومان ۶٣٩٠٣دينار  ٢۵۵٠

  تومان  ١٠۴١٠قران  ۵دينار  ۴٠٠  و اضافه طلب بابت مخارج 
  .ثبت شده است

  :مطالب مذکور در فوق  در شکل عددی  به شرح زير است
 

 

+  ١٣٠٣حوالجات پرداخته  شده فروردين و ارد يبهشت 
  تتمه حساب سابق

  تومان ۶٣٢٠

  تومان ۵۶٣  ١٣٠٣مخارج پرداخته  شده فروردين و ارد يبهشت  
  تومان ٧٨٧٠  ١٣٠٣در خرداد  صورت ريز حوالجات پرداخت شده

  تومان ٣٨٣  مخارج
  __________  

  تومان  ١۵١٣۶  جمع  کل سه ماهه
  تومان  ٣٢٣٠   ١٣٠٣حوالجات پرداخت  شده  در تير 

  تومان ٣٩٣   ١٣٠٣مخارج  پرداخت  شده در تير 
  _________  

  تومان  ١٨٧۵٩  جمع کل تا پايان  تيرماه 
  تومان ٢٠۴٣  جمع حوالجات  و مخارج مرداد 
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  _________  
  تومان ٢٠٨٠٢  

  تومان  ٢٠٠٠٠   جمع کل وجوه دريافتی 
  _________  

  تومان  ٨٠٢  .طلب باقی است
 ٢١۵۵قران  ٢  صورت مخارج شهريور  و تتمه مرداد 

  تومان
 ١٩١٧قران  ۵  مخارج مهر 

  تومان 
  

، اما صورت تفکيکی مخارج و عايدات برجهای آبان و آذر و دی موجود نيست
برج بهمن همين  سال جمع  کل مخارج و  ٧طبق  محاسبه انجام شده در تاريخ 

  : عايدات تا پايان دی به شرح زير  است 
  تومان ٧۴٣١٣قران  ٧دينار  ٩٠  جمع  کل مخارج 
  تومان  ۶٣٩٠٣دينار قران  ٢۵۵٠  جمع کل  عايدات

  __________________  
  ومان ت ١٠۴٠قران  ۵دينار  ۴٠٠  اضافه طلب 

  
الزم به ذکراست طبق صورت های موجود مخارج شامل اقالم پرداختی به 

و خريد اجناس ... روزنامه نگاران ،  نمايندگان مجلس، روضه خان، فقيرو
خوراکی و بهداشتی و پوشاکی و مشروبات  الکلی و حقوق خدمه و رفت و آمد 

انعام به افراد   با درشکه و پرداخت وجه به طبيب و خريد تخم چمن و پرداخت
مختلف و خريد زمين، باغ وباغچه و وسائل تزئينی مثل بلورجات و ميزخاتم 
کاری و قالی است وعايدات شامل دريافت های حاصل از خزانه داری، فروش 
يک دستگاه اتومبيل فيات، از حمدهللا، از بابت فروش امالک رودهن؛ از کمپانی 
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، مستغالت شهری، دريافتی از رضا قلی خوشتاريا، عايدات امالک، مال االجاره
  .می شود... وآقا دمحم جواد، فروش آب به بلديه تهران و] لرستان[ خان

  ؛ ٢پرونده 
  .١٣٠۴و اوائل   ١٣٠٣صورت ناقصی است از عايدات  و مخارج  اواخر 

 ۵٧٣٠٠   -  ١٣٠۴ارديبهشت  ١۴تا   ١٣٠٣اسفند   ٧فقره  از  ٨عايدات  
  تومان

فقره  که بيشتر  خريد  امالک  است  ٣۴و مخارج  تقديمی   صورت  محاسبه 
  تومان ۶٢۵١١دينار  ٣٠  - ١٣٠۴تا اخر برج فروردين 

 ۵٢١١دينار  ۶٠٠] حمدهللا [ اضافه طلب چاکر است :  در پايان  آمده است 
  تومان

  :در چهار پرونده با مشخصات  زير قرارگفته است ١٣١١اسناد سال   
  ).برگ...در ( د  – ٣پرونده 
  ).برگ...در( د  – ۴پرونده  
  ).برگ ١۶( د  – ۵پرونده 

  ).برگ ۶٣( د – ۶پرونده  
  د؛ – ٣پرونده 

وجوه  دريافتی  به مبلغ .  شامل برخی  وجوه  دريافتی  و پرداختی  است
از بابت  حقو التوليه آستان  قدس   ١٣١١لایر حاصل  عشريه  سال  ٧٧۴٢۵٠

ک ملی  توسط  رضا شاه  جهت  خريد امالک  رضوی  و وجوه نقد و چک  بان
لایر  از بابت  خريد  علی  ٧٧۴٢۵٠فقره  به مبلغ   ۴وجوه پرداختی  در .  است

اصغر خلعت بری  ، و فرج  اله خان خلعت بری  در کالر آباد  و امالک  قوام 
الملک در بهشهر و زمين ميرزا موسی خان مفتاح در خيابان کاخ پرداخت شده 

  .است
  
  د؛ – ۴رونده پ
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نامه های اداره محاسبات دربارشاهنشاهی به ترتيب « شامل فقره  تحت عنوان 
  :زيراست

ممامله پنبه )  ١٣١١(محاسبه يک ساله  ١٣١٢/  ١٠/٧مورخ   ۵٠۶١نمره   - ١
محاسبات جنسی است ،  برای اطالع  بيشتر به پرونده (ماشين خانه کيا کال 

  )رجوع شود
امالک  تنکابن   ١٣١١محاسبه  يکساله  سنه  ١٣/  ۵/  ٢مورخ   ١٩٧١نمره  - ٢

  با نظر  به کميسيون  متشکله 
امالک   ١٣١١محاسبه  يکساله  سنه  ١٣/  ١٠/  ٣٠مورخ  ٨۵٢نمره   - ٣

  ورامين
امالک   ١٣١١محاسبه  يکساله  سنه  ١٣/  ١٠/ ٣٠مورخ  ۶٨۵۴نمره  – ۴

  دماوند
امالک   ١٣١١يکساله  سنه   محاسبه   ١٣/  ٧/  ١٢مورخ  ٣٠۵نمره  – ۵

  کجور  و کالر ستاق
  امالک زنجان ١٣١١محاسبه  يکساله سنه  ١٢/  ٢١/٩مورخ  ۶٢٧١نمره  – ۶
  امالک غرب ١٣١١محاسبه سنه  ١٣.  ١٢/ ١٣مورخ  ۵۶۵۴نمره   - ٧
امالک  ١٣١١محاسبه يکساله سنه  ١٢/  ٧/ ١٠مورخ   ۵٠۶٠نمره    - ٨

  مازندران
مذکوردر فوق  بدون احتساب عايدات جنسی  ٨تا  ٢شکل رقمی موردهای 

  :وتفکيک عايدات مخارج و عايدات خالص به شرح زير است
جمع   نام محل

  کل
جمع   عايدات

  کل 
  خالصعايدات   مخارج 

  لایر  دينار  لایر  دينار  لایر  دينار  
امالک 
  تنکابن 

٧۵  ١٩٨٧٣۴۵ ۴۵  ١٨٢۴۴۴ ١٨٠  ٣٠۴٩٠١ 

  ٣۶۴۵۵٧  ۶٠ ٢۴٢١٨٧  ٢٠   ۶٠۶٧۴۴  ٨٠امالک 
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  ورامين 
امالک 
  دماوند

۵١٧  ٠۵١  ٠٠٠۵  ۵٨١١    ۵۵  ١۵۵١٩٢  

امالک کجور 
  و کالرستاق 

٨٠  ۵۶١٠۴٧٣٠  ٩٠  ٢۵٩٠  ٠  ۴٨٧٩٩١  

امالک 
  زنجان

  ٧۵٩۶٩٧  ٨٠  ٧۵۵  ٢٠  ۶۶٢١١  

 ١٣٨۵٠١٢  ٨٠ ۴۵٢۵٣۶  ٢۵ ١٨٣٧۵۴٩  ۵٠  غرب 
  ٧٩٣١٩٧  ۴٠ ١۴١٠۵۶  ٨۵  ٩٣۴٢۵۴  ٢۵  مازندران

يدات فراوان نشان از استثمار شديد رعايا و کارگران مخارج اندک در برابر عا
و سوء استفاده از  امکانات بيت المال و دولتی درخدمت منافع شخصی رضا شاه 

اگر سرمايه گذاری در بخش  زراعی و دامی و جنگل و صنعت و معدن . دارد
حداقل در مناطقی که در فوق ذکر آن رفته است، بدون سوء استفاده دارای چنين 

ودهای هنگفتی  بود، می بايد  شاهد شکوفايی بخشهای مذکور و هجوم  س
  .سرمايه   به آن بوده باشيم  که نيستيم

  
  د؛ – ۵پرونده 

  
خالصه  صورت عايدات امالک  مالکين  « : عنوان  پرونده  به اين شرح است  

،  » تنکابن  که از طرف  کميسيون اعزامی و خود مالکين تنظيم  يافته است
:  و مشتمل بر   ٢۵٧تا  ١برگ  امتحانی  و دارای  نمره  ترتيب  از  ١٠ روی

اسامی مالکين ؛ اسمی قراء ؛ حد متوسط عايدات سه ساله اخير که از طرف 
کميسيون تعيين شده ؛ ميزان عايدات به نرخ سال جاری که از طرف کميسيون 

مجموع    معين شده؛ ميزان عايدات امالک ساليانه که از طرف  مالکين ؛
عايدات هر يک از مالکين  به نرخ سال جاری که از طرف  کميسيون معين 
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شده؛ مجموع عايدات هر يک از مالکين  که از طرف خود آنها معين شده؛  
در يک برگ و  ٣١١تير ماه   ٢٣ستون مالحظات، و گزارش ضميمه به تاريخ  

طابق تشخيص نفر  مالکين کالرستاق  م ١٩صورت خالصه عايدات امالک « 
صفحه و نمره  ٣در» کميسيون اعزامی و صورتی که مالکين  تسليم داشته اند

  .صفحه  ٢در  ١٣١١تير ماه    ١۵و گزارش    ٨٣تا  ١ترتيب از
  

  د؛  – ۶پرونده 
  
ارقام پرداختی به رضا شاه  به رسم علی الحساب بابت عايدات امالک غرب ؛  

رامين؛ بابت عايدات چوب از تيرهای امالک تنکابن ؛  امالک زنجان؛ امالک و
دژ، بندرشاه، امالک کجور و « رودهن، امالک دماوند ، عايدات پهلوی 

  کالرستاق ؛ امالک مازندران ؛ ماشين خانه کيا کال  با تعيين  محل تأمين  وجه
  
  

  د؛  - ٧پرونده  
  
  ).به سند. ش .ر( خالصه  عايدات و مخارج دوازده ماهه  در بار 
  

  د؛ – ٨پرونده 
، » تاريخ معاصر ايران« اين سند در کتاب دوم ( صورت امالک ساحلی ها  

  ).منتشر شده است  ٢٠۵و  ٢٠۴صص 
، اوراق مربوط به خالصه عايدات و مخارج آن سال نيز ١٣١١در اسناد  

                              ً                                   موجود است ، اوراق مذکور  ظاهرا   کامل است و بدون نقض و برای پژوهش 
  .زشمنددر تاريخ اقتصادی ايران ار
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١٣١٢  
  د؛-٩پرونده 

  
برگ شامل گزارشهايی ازاداره محاسبات در بار شاهنشاهی به رضا شاه  ١در 

  :در بارۀ عايدات امالک مذکور در ذيل

  محل امالک
در 
  يکساله  آمد

جمع 
  هزينه  کل

در 
  خاص  آمد

  لایر   دينار  لایر   دينار  لایر   دينار  
امالک  
  تنکابن 

۴۵  ٣٠٠٢۵٣٣ ۴٠  ۴٧٧۵٨٠ ۵  ٢۵٢۴٩۵٣ 

امالک 
  اشرف 

۵٣  ٩٠٢٢٣٠  ٠۵  ۴٠۶١ ٩٧١۵  ٨١٧۵٣۵  

امالک 
  غرب 

٢٣٩  ٣٠۶۵٢۵ ٨۵  ۴٠۶٩٧١ ۴۵  ١٩٨٩۵۵٣ 

امالک 
  کجور

٢۵  ۶٢٩۴۴٩  ۴۵  ٨٠٠۶۵  ٨٠  ۵۴٩٣٨٣  

امالک 
  دماوند 

۴۵  ١٢۴۴٩۶  ١۵  ۵٩٧۵  ١١٨  ٣٠۵٢١  

  )ارقام  نقدی  و جنسی است( عوائد  ماشين خانه کيا کال 
ع جم  يکسالدرامد   محل امالک 

  کل 
در   هزينه

  آمد 
  خالص

  لایر   دينار  لایر   دينار  لایر   دينار  
 ٨٠٢۶٩٢  ٧۵ ١٠۶۶٠۴  ۶٠  ٩٠٩٢٩٧  ٣۵ امالک ورامين 

 ١٣۵٩١۴  ۵۵  ٣١٨٣    ١٣٩٠٩٧  ۵۵  امالک زنجان
 ٩۴٩٩۶٢  ٣۵  ٩٧٣۵١  ۶۵ ١٠۴٧٣١۴  ۶امالک 
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  مازندران
 ٣٣۵١١٩  ٣۵ ١١٧١٠٠  ٧۵  ۴۵٢٢٠  ١٠  امالک فريمان

امالک محال 
  نور

۶١٣  ٠۵٢٣٩          

  
  )برگ ٢۴(د ؛  –١٠پرونده 

  
  

  : شامل  ١٣١٢خالصه عايدات  و مخارج    
  
به  ١٣١٢ارقام فروردين ) دربار(١٣١٢خالصه عايدات و مخارج سال  - ١

بودجه فروردين دربار :  شامل  ٨تا  ١عايدات  از نمره رديف : قرار زير است
وبروی باغ ملی، مستغالت  پهلوی ، مال االجاره  مستغالت جنوبی خيابان سپه  ر

شمال خيابان سپه، مستغالت خيابان شاهپور، قنوات اختصاصی ؛  عوائد اجاره 
برق، مستغالت جنب قصرشاه و ماليات حقوق مستخدمين و شهريه ها به مبلغ 

حقوقات و شهريه ها به مبلغ  ٣۵تا  ٩؛ از نمره رديف  ۴١۴۴٧٣٠دينار   ۵٠
عايدات دربار از ارقام فوق مبلغ مذکور در لایر ثبت ودر صفحه  بعد  ١٢٢٧۶۵

لایر  ضبط  شده است و فاضل آن به  ١۶٣۶١۴دينار  ۴۵فوق و مخارج  مبلغ  
  .حساب رضا شاه واريز  شده است

  
  
  

  ) برگ  ۵( د ؛ – ١١پرونده  
شامل خالصه عايدات و مخارج نقدی يکی ازکارخانه های شاهی از اول  

دينار   ٩٠رديف به مبلغ    ١٨عايدات در . ١٣١٢الی اخر  شهريور  ١٣١١مهر
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با احتساب موجودی نقدی  به   ٣٩تا  ١٩لایر و مخارج  از رديف    ۶٣٢٠٨۶١
در اين پرونده  صورت جمع و خرج  محصول . مبلغ فوق تصويب شده است

نيز  ١٣١٢تا پايان شهريور  ١٣١١جنسی يکساله کارخانه شاهی از اول مهر 
  .آورده  شده است

  
  )برگ ١۴٩( د؛  – ١٢ده پرون

شامل عايدات امالک، معادن، جنگلها، حق االرض و حق االجاره و فروش 
تصوير اسناد محاسبه امالک زنجان ، ...اجناس زراعی ، صنعتی  و معدنی و

تنکابن ، اشرف ، کجور، دماوند، ماشين خانه کيا کال، و رامين، مازندران، 
ن خالصه عايدات و مخارج  فريمان، نور بامضای حسن سهيلی و همچني

و رئيس اداره محاسبات  ) مقدم ( دربار به امضای محاسب  ١٣١٢فروردين ماه 
  .دربار ضميمه است

  
١٣١٣  

  
  ).برگ ٢۵٢( د؛   – ١٣پرونده 

شامل عوائد امالک درمناطق مختلف، حق االجاره ها،  مهمانخانه ها ، معادن ،  
  ...ی و جنگلها، فروش اجناس زراعی ، صنعتی و معدن

  
  ).برگ ٢٩(د ؛  – ١۴پرونده 

در برگيرنده  بخشی ازعوائد حاصل از فروش محصوالت کارخانه نساجی 
  .شاهی
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  ).برگ ٨( ؛ : د – ١۵پرونده 
  

  :نامه هايی از اداره محاسبات دربار شاهنشاهی راجع به عوائد امالک زير

  
راجع  به محاسبه  يکساله  سنه  ١٣١۴/  ٣/  ١٩مورخ    ١۶٣۴اسناد نمره 

راجع  به  ١٣١۵/ ٩/ ٧مورخ  ۶۴٩٢ماشين خانه  کيا کال و نمره  ١٣١٣
. ماشين خانه پنبه پاک کنی اشرف  به نقدی و جنسی است ١٣١٣محاسبه سنه 

  .لذا از آوردن آن امتناع گرديد
  ماهه دربار ١٢راجع  است به  خالصه  عايدات  عايدات  و مخارج 

١٣١۴  
  )برگ ۵( د ؛   – ١٧پرونده  

نامه هايی از اداره محاسبات  در بار  راجع   به عوائد  امالک  يکساله  ورامين 
ارقام  . د ، امل  و نور ،  فريمان  و ماشين  خانه پنبه  پاک کنی  بهشهر ، دماون

  :مذکور  به شرح ذيل است
  
  

  خالص در آمد  هزينهجمع کل  درآمد يکساله جمع کل  محل ملک  

  لایر   دينار   لایر   دينار   لایر   دينار   

  ١٧۶٨٣٠  ٧٠  ٢٩۴٨  ١۵  ١٧٩٧٧٨  ٨۵  امالک زنجان 

  ١٣٩٣٩١  ٩٠  ۶۶٩٩  ١۵  ١۴۶٠٩١  ۵ امالک واقعه در محال دماوند

 ١٢۵١۶٧٠  ۵  ٨٩٩۵۴  ٩۵  ١٣۴١۶٢۵     امالک آمل و نور 

 ٣۴٢٧٩٩٧  ١٠  ٣۵٢۵۶٧  ٩٠  ٣٧٨٠۵۶۵     امالک تنکابن

 ٣٢٨٧۴۴٣  ٣۵  ٢٠٧٩٣٩  ٣۵  ٣۴٩۵٣٨٢  ٧٠  امالک مازندران

 ٢٣۶۶٣٨٨  ۶٠  ۴٠۶٠٠۶  ٣۵  ٢٧٧٢٣٩۴  ٩۵  امالک غرب 

 ١٢۶٠۶٨٩  ۴٠ ١٠١١٧٢۴  ٧۵  ١٣۶٢۴١۴  ١۵  امالک ورامين
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جمع   محل امالک 
  کل 

درآمد 
  يکساله

جمع 
  کل 

در   هزينه
 آمد  

  خالص 

  لایر دينار   لایر  دينار  لایردينار   

  ٨٠۴٢۵٧  ۶۵ ١٢١۵٧٢  ٢٠ ٩٢٢۵٨٢٩  ٨۵  امالک  ورامين 

  ٩۴٧۶٨  ٢٠  ٢٢٢٠    ٩۶٩٨٨  ٢٠  دامالک دماون

امالک 
اختصاصی آمل 

  و نور

٢١٢  ٩٠۴۴١٢   ٠١۴۶۵١٩٩٩٧  ٩٠ ٣۴٨ 

     ٩۵۵۴١۵  ١۵  ٩۵۵٩٧٧    امالک فريمان

  
  
  

  .عوائد پنبه  پاک کنی  بهشهر نقدی  و جنسی است
  

  )برگ ٢۴( د ؛   – ١٨پرونده 
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نمونه سه برج فروردين ، شهريور و . خالصه عايدات و مخارج دربار است 
  :اسفند به لایر به شرح زير است

  
  )برگ١٠٧(د؛  – ١٩پرونده 

  .عوائد حاصل از فروش  محصوالت  کارخانه شاهی 
  )برگ ۴٢٨( ؛  -  ٢پرونده 

محاسبه امالک فريمان، تنکابن، بهشهر ، 
  ...گرگان و

  
١٣١۵  
  )برگ ٢۴(د؛  – ٢١پرونده 

. دربار است١٣١۵خالصه محاسبات 
عايدات و مخارج فروردين و اسفند به 

  :عنوان نمونه نقل می شود
 لایر ۵٣٢٠٧٩ دينار ۵۵ عايدات  

       فروردين

 لایر ۵٣٢٠٧٩ دينار ۵۵ مخارج  

        

 لایر ۴۴۶۶٢٧ دينار ٣۵ داتعاي  

        اسفند

 لایر ۴۴۶۶٢٧ دينار ٣۵ مخارج  

  )برگ ۵٠٠(؛  - ٢٢پرونده 

 ٣٨۵٨٧١  عايدات فروردين 

 ٣٨۵٨٧١  مخارج

 ۴٩٩۶٢۶  عايدات شهريور 

 ۴٩٩۶٢۶  مخارج شهريور 

 ٨٧٢۵٠۶ ١٠عايدات اسفند    

 ٨٧٢۵٠۶ ١٠مخارج اسفند    
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بجنورد، گرگان، ... عوائد و در آمد امالک و محصوالت، کارخانه های آجرپزی
  .تنکابن، کجور، دماوند، رامسر، سياه دهن ، بهشهر و آمل  و نور است

  ).برگ ١٣٢( د ؛  – ٢٣پرونده 
  .عوائد حاصل از فروش محصوالت کارخانه نساجی  شاهی استاسناد 

١٣١۶  
  ).برگ(د ؛  – ٢۴پرونده  

اسناد عوائد حاصل از محصول امالک، مراتع، جنگل، پيله و مستغالت بجنورد 
  .است

  )برگ ٢۴( د؛  – ٢۵پرونده 
عايدات و مخارج فروردين و اسفند . خالصه حساب عايدات ومخارج درباراست

  :تبشرح زير اس
 لایر ۴٣٨٢۶١ دينار ٧۵ عايدات  

       فروردين

 لایر ۴٣٨٢۶١ دينار ٧۵ مخارج  

        

 لایر ۵۴٨١٧٩ دينار ۵٠ عايدات  

        اسفند

 لایر ۵۴٨١٧٩ دينار ۵٠ مخارج  

  ) برگ  ١٧٧( د؛ – ٢۶پرونده 
  .اسناد عوائد  حاصل  از فروش  محصوالت  کارخانه  نساجی شاهی است

  ) رگ ب ۴( د؛ – ٢٧پرونده 
  اسناد  عوائد  حاصل  از فروش امالک  شتران گالئی 
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  ) برگ  ١( د؛ – ٢٨پرونده 
صورت  وجوهی  که بابت  تسعير  قيمت  ماشين  آالت  سفارش  داده شده  سال 

  .قبل  در سال جاری  پرداخت  شده است
  ) برگ  ١( د؛ – ٢٩پرونده 

برای امالک پهلوی   ١٣١۶صورت  ماشين  آالت  و لوازم  يدکی  از اول  سال 
  .سفارش داده شده است

  ) برگ  ٢٢٢( د؛ – ٣٠پرونده 
  .صورت عوائد  امالک  و دارايی های مازندران

  ) برگ  ١٧٧( د؛ – ٣١پرونده 
  .صورت عوائد  کارخانه های پنبه پاک کنی 

  ) برگ  ١( د؛ – ٣٢پرونده 
  .صورت عوائد  حرير بافی  چالوس

  ) برگ  ١٠( د؛ – ٣٣پرونده 
  صورت عوائد  امالک  ورامين 

  ) برگ  ۵۶( د؛ – ٣۴پرونده 
  .صورت  عوائد  امالک  گيالن

  ) برگ  ٢( د؛ – ٣۵پرونده 
  .صورت عوائد  امالک سياه دهن

  ) برگ  ١( د؛ – ٣۶پرونده 
  .صورت  عوائد  امالک  تا کستان، ورامين  و دماوند

  ) .برگ  ۴( د؛ – ٣٧پرونده 
  .نصورت عوائد  امالک فريما

  ) .برگ  ١٨( د؛ – ٣٨پرونده 
  .صورت عوائد  امالک غرب

  ) .برگ  ١٧٧( د؛ – ٣٩پرونده 
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صورت عوائد  چوب جنگلها و دفتر  امور جنگلها و مؤسسه  چوب بری 
  .تميشان
  ) .برگ  ١( د؛ – ۴٠پرونده 

  .صورت عوائد امالک زنجان
  ) .برگ  ٨( د؛ – ۴١پرونده 

  .صورت عوائد  امالک دماوند
  ) برگ  ۴( د؛ – ۴٢ه پروند

  .صورت عوائد  محصول  امالک تاکستان
  ) برگ  ٢٢( د؛ – ۴٣پرونده 

  صورت عوائد  مهمانخانه های چالوس ، رامسر، گچسر  و مخصوص 
  ) برگ  ۵( د؛ – ۴۴پرونده 

صورت  عوائد  کارخانه های برنج پاک کنی در گرگان، اشرف، آمل ، بندرگز، 
  .نکا، تنکابن، محمود آباد

  ) برگ  ١۴( د؛ – ۴۵ونده پر
صورت عوائد  حمام  دريائی بابلسر، آب  معدنی  آبعلی، ذغال سنگ معدنی 

  ...اليکاو
  

١٣١٧  
  ) برگ  ١٠۴( د؛ – ۴۶پرونده 

صورت عوائد  امالک دماوند ، گرگان، بجنورد ، فريمان، بهشهر ، فرح آباد، 
جور، پهلويدژ، ورامين، تاکستان، زنجان، دماوند ، مازندران ، تنکابن ، ک

  .کارخانه قند شاه آباد
  ) برگ ٢۴٨(د؛  – ۴٧پرونده  

  .صورت عوائد  محصوالت  کارخانه  شاهی
  ) برگ١(د؛  – ۴٩پرونده  
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صورت  عوائد  حق االرض  يکساله  اراضی مورد استفاده  کارخانه قند شاه  
  .آباد 

  )برگ ١(د؛  – ۵٠پرونده  
  .صورت  عوائد  باغات  تاکستان

  )برگ ١(د؛  – ۵١ده  پرون 
  صورت استرداد  وجه چهار تخته  قالی خريداری شده برای کاخ

  )برگ ١(د؛  – ۵٢پرونده  
صورت وجه ششدانگ يکدستگاه  عمارت  کارخانه چراغ  برق کاخ  سلطنتی 

  .فروخته شده به وزارت جنگ
  )برگ ١۴(د؛  – ۵٣پرونده  

ه حرير بافی  نوشهر و صورت عوائد  حاصل از فروش  پارچه  حرير کارخان
  .صرفه جويی و جريمه کارگران

  )برگ ٢۴(د؛  – ۵۴پرونده  
به عنوان نمونه  .  ١٣١٧خالصه حساب عايدات و مخارج  دربار در سال 

  :ارقامفروردين و اسفند ذکر  می گردد
  لایر ۵٣٩١٢٧  دينار ۵ عايدات  

       فروردين

 لایر  ۵٣٩١٢٧  دينار ۵  مخارج  

        

  لایر ۵۵٢٠۵٧ دينار ٧٠ عايدات  

        اسفند

  لایر ۵۵٢٠۵٧ دينار ٧٠ مخارج  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٥٨                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  )برگ۴( د؛  – ۵۵پرونده 
  .عوائد  حاصل از فروش  محصوالت کارخانه  چيت سازی  به شرکت قماش

  )برگ۴٣( د؛  – ۵۶پرونده 
عوائد  حاصل  از در امد مهمانخانه های رامسر، بابلسر ، چالوس ، مخصوص  

  .ندنوشهر ، گچسر و در ب
  )برگ٣( د؛  – ۵٧پرونده 

  .عوائد حاصل از حق االرض و خاکبرداری فرح آباد
  )برگ۴۴(د؛  – ۵٨پرونده 

  ...عوائد  حاصل  چوب و زغال  سنگ و جنگلهای سواد کوه و مازندران و
  )برگ١( د؛  – ۵٩پرونده 

عوائد  حاصل  فروش  محصول  يونجه، کاه و يونجه  امالک  تاکستان ، دماوند  
  .رامينو و

  )برگ١( د؛  – ۶٠پرونده 
کارگران    ١٣١٧عوائد  حاصل  از صرفه جويی بابت دستمزد اذر ماه  

کارخانه  حرير بافی که توسط  رسدبان يکم جمشيد نوروزی به حساب  رضا 
  .لایر ٣٢٨٣٢دينار  ۵۵شاه  شعبه نوشهر واريز شده است به مبلغ 

  )برگ٧( د؛  – ۶١پرونده 
  .الک  و محصوالت تاکستانعوائد  حاصل از ام

  )برگ٢( د؛  – ۶٢پرونده 
  .امالک  بجنورد  ١٣١٧عوائد حاصل از در امد  فروش  کتيرای سال 

  )برگ٢( د؛  – ۶٣پرونده 
عوائد حاصل از جرائم دريافتی از کارگران کارخانه حرير بافی بوشهر و 

  مديرفنی آن کارخانه 
  )برگ۴( د؛  –  ۶۴پرونده 

  .کوره های اجر پزی فرح آباد  ١٣١٧االرض  سال  عوائد حاصل  از حق



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٥٩                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  )برگ٢٧( د؛  –۶۵پرونده 
  عوائد حاصل از کارخانه های برنج  پاک کنی  مازندران

  )برگ٢( د؛  –۶۶پرونده 
  عوائد  حاصل  از فروش مصالح قديم دربار

  )برگ١( د؛  –۶٧پرونده 
به مبلغ   عوائد حاصل از فروش الستيک کهنه واريز شده به حساب رضا شاه

  .لایر ١٨٠۵
  )برگ١(د؛  –۶٨پرونده 

  عوائد حاصل از استرداد وجه ماشين آالت گونی بافی 
  )برگ٣( د؛  –۶٩پرونده 

عوائد حاصل از فروش مصالح و درب و پنجره های کهنه عمارات سابق دربار 
.  

  )برگ٢( د؛  –٧٠پرونده 
  .عوائد  حاصل  از فروش  محصوالت  امالک  دماوند

  )برگ٢( د؛  –٧١پرونده 
  .عوائد حاصل از حق االرض بنگاههای شيالت  شمال

  )برگ٧( د؛  – ٧٢پرونده 
عوائد  حاصل  از اجاره بهای باغ  اختصاصی  حصار  بوعلی  در نياووران 

  ...و
  )برگ١( د؛  – ٧٣پرونده 

  .عوائد  حاصل  از فروش  چغندر قند 
  )برگ٩( د؛  – ٧۴پرونده 

از کارخانه های حرير بافی نوشهر و شاهی و  عوائد حاصل از صرفه جويی
  .صرفه جويی حقوق در کارخانه چيت سازی ساری

  )برگ٣٨( د؛  – ٧۵پرونده 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٠                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  .عوائد  حاصل  از بابت امالک  و محصوالت گيالن
  )برگ١( د؛  –٧۶پرونده 

  .عوائد  حاصل  از بابت  امالک  شتران گالبی  و پس چرا مرتع آن  محل
  )برگ١٧( د؛  –٧٧پرونده 

  .عوائد  حاصل  از اجناس  امالک  بجنورد و جنگلها و مراتع آن محال
  )برگ٢( د؛  –٧٨پرونده 

  .عوائد حاصل از فروش روغن گوسفندی و  گاوی  امالک کجور و آمل و نور
  )برگ۶( د؛  –٧٩پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک ورامين
  )برگ١( د؛  –٨٠پرونده 

ئی در شهرداری بهشهر و جرايم  مأخوذ از عوائد  حاصل  از بابت  روشنا
  .کارگزان
  )برگ١۴٩( د؛  –٨١پرونده 

  .عوائد حاصل  از امالک  و جنگلها و مراتع مازندران
  )برگ٢( د؛  –٨٢پرونده 

  .عوائد حاصل  از فروش  مرکبات امالک تنکابن
  )برگ۵( د؛  –٨٣پرونده 

  و نور عوائد  حاصل  از فروش  چای  امالک تنکابن، کجور، آمل
  )برگ٣( د؛  –٨۴پرونده 

  .عوائد  حاصل  از پيله گرم ابريشم
  )برگ١٣( د؛  –٨۵پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک  و مراتع غرب
  )برگ٧( د؛  –٨۶پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک فرح آباد
  )برگ٧( د؛  –٨٧پرونده 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦١                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  ...عوائد  حاصل  از کارخانه های پنبه پاک کنی مازندران و
  )برگ١۴( د؛  –٨٨ده پرون

عوائد  حاصل  از آب  معدنی  آبعلی ، حمام های  دريائی بابلسر و حقوق  
  .مالکانه سنگ و شن و معادن اختصاصی  امالک بهشهر 

١٣١٨  
  )برگ١٨( د؛  –٨٩پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک بجنورد
  )برگ٢۵( د؛  –٩٠پرونده 

  .عوائد  حاصل  از منابع متفرقه 
  )برگ٣٧( د؛  –٩١پرونده 

  عوائد  حاصل  از امالک  تنکابن
  )برگ١٠٩( د؛  –٩٢پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک  مازندران
  )برگ ١۵(د ؛  – ٩٣پرونده 

  ).رشت( عوائد  حصال  از امالک  گيالن 
  )برگ ٩(د؛  – ٩۴پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک  غرب
  )برگ٨(د؛  –٩۵پرونده 

  .و معادن  گچسر عوائد  حاصل  از امالک 
  )برگ۴( د؛  –٩۶پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک ورامين
  )برگ٣٢( د؛  –٩٧پرونده 

عوائد  حاصل  از در امد  برنج  پاک کنی  های نگاه، بندرگز، گرگان و محمود 
  .آباد

  )برگ۴( د؛  –٩٨پرونده 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٢                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  .عوائد  حاصل  از چيت سازی
  )برگ٣۴( د؛  –٩٩پرونده 

  .کارخانه گونی باقی  شاهیعوائد  حاصل  از  
  )برگ٢٠٢( د؛  –١٠٠پرونده 

  .عوائد  حاصل  از کارخانه پارچه بافی  شاهی 
  )برگ٣٩( د؛  –١٠١پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک کجور 
  )برگ٣( د؛  –١٠٢پرونده 

  .عوائد  حاصل  از عوائد  امالک فريمان
  )برگ٢۴( د؛  –١٠٣پرونده 

ری و جنگلهای زير آب  و بهشهر  و ذغال و عوائد حاصل  از بنگاه چوب ب
  .ذغال سنگ

  )برگ١١( د؛  –١٠۴پرونده 
  .عوائد  حاصل  از کارخانه برنج پاک کنی شهسوار

  )برگ٣( د؛  –١٠۵پرونده 
  .عوائد  حاصل  از صرفه جويی و جرائم  کارگران کارخانه گونی بافی

  )برگ٢٠( د؛  –١٠۶پرونده 
  .ن مازندرانعوائد  حاصل  از جنگلها و معاد

  )برگ٣( د؛  –١٠٧پرونده 
  .عوائد  حاصل  از کارخانه پنبه  پاک کنی  مازندران

  )برگ٣۴( د؛  –١٠٨پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک  فرح آباد

  )برگ٧( د؛  –١٠٩پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک  دماوند

  )برگ۴( د؛  –١١٠پرونده 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٣                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  .عوائد  حاصل  از امالک تاکستان
  )برگ۴۵( د؛  –١١١پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک گرگان
  )برگ۵٠( د؛  –١١٢پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک  مهمانخانه ها
  )برگ٣( د؛  –١١٣پرونده 

  .عوائد حاصل  از امالک  شتران گاليی
  )برگ١( د؛  –١١۴پرونده 

  .عوائد حاصل از حق االرض  کارخانه قند شاه آباد
  )برگ١٢( د؛  –١١۵پرونده 

  .عوائد  حاصل  از آب معدنی  آب علی
  )برگ٩( د؛  –١١۶پرونده 

عوائد  حاصل  از بابت  وجوه مأخوذه توسط  سرلشگر بودذرجمهری از کشور  
  ..ياد  و نوری عالءو

  )برگ٣( د؛  –١١٧پرونده 
  .عوائد حاصل  از درآمد  حق االرض  اراضی شيالت شمال

  )برگ١٣( د؛  –١١٨پرونده 
  .حق االرض امالک اختصاصی عوائد حاصل از

  )برگ١(د؛  –١١٩پرونده 
  .عوائد  حاصل  از فروش  پارچه چاپخانه مجلس

  )برگ١( د؛  –١٢٠پرونده 
  .عوائد حاصل  از صرفه جويی در کارخانه حرير بافی نوشهر

  )برگ٢۴( د؛  –١٢١پرونده 
ارقام  در امد و مخارج فروردين و . ١٣١٨خالصه حسابهای  دربار در سال 

  :سفند به شرح زير  استا



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٤                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  لایر ۵١٢٨٧٠  دينار ۶۵  در آمد  

       فروردين

 لایر  ۵١٢٨٧٠ دينار ۶۵  مخارج  

        

  لایر ۵٢۵٩۴۴  دينار ٧٠ در آمد   

        اسفند

  لایر ۵٢۵٩۴۴  دينار ٧٠ مخارج  

  
  )برگ١١۶( د؛  –١٢٢پرونده 

  .عوائد  حاصل  از فروش  محصوالت  کارخانه شاهی
  )برگ١٠٣( د؛  –١٢٣پرونده 

  .عوائد حاصل از فروش محصوالت چيت سازی
  )برگ١٠۴( د؛  –١٢۴پرونده 

  .عوائد  حاصل  از فروش  محصوالت حرير بافی بوشهر
  

١٣١٩  
  )برگ١۶( د؛  –١٢۵پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک بجنورد
  )برگ٣٢۴( د؛  –١٢۶پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک کارخانه  شاهی
  )برگ٣١۶( د؛  –١٢٧پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک  حرير بافی نوشهر



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٥                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  )برگ٩٩( د؛  –١٢٨پرونده 
  )کيف( عوائد  حاصل  از گونی  بافی 

  )برگ۵( د؛  –١٢٩پرونده 
  .عوائد  حاصل  از پنبه  پاک کنی  بندرگز

  )برگ١( د؛  –١٣٠پرونده 
  عوائد حاصل  از حق االرض  کارخانه  چيت سازی 

  )برگ۵٧( د؛  –١٣١پرونده 
  .عوائد  حاصل از امالک  و مراتع  و جنگلهای کجور

  )برگ۶٣( د؛  –١٣٢پرونده 
  عوائد حاصل  از مهمانخانه ها

  )برگ ٣۶( د؛  –١٣٣پرونده 
  عوائد  حاصل  از امالک تنکابن

  )برگ۴٣( د؛  –١٣۴پرونده 
عوائد  حاصل  از کارخانه برنج پاک کنی پاک کنی  نکا،  شاهی ، بندرگز، 

  .محمود آباد گرگان و
  )برگ١٢( د؛  –١٣۵پرونده 

  .عوائد  حاصل  از کارخانه برنج  پاک کنی  تنکابن
  )برگ۴٧( د؛  –١٣۶پرونده 

  .عوائد  حاصل  از معادن
  )برگ١٢( د؛  –١٣٧پرونده 

  .عوائد  حاصل از کارخانه آب معدنی  آب علی 
  )برگ١۵( د؛  –١٣٨پرونده 

  .عوائد حاصل  از امالک گچسر
  )برگ٣(د؛  –١٣٩پرونده  

  .عوائد حاصل  از کارخانۀ  پنبه پاک کنی مازندران



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٦                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  )برگ٣(د؛  –١۴٠پرونده  
  .عوائد حاصل از صرفه جويی کارخانه شاهی 

  )برگ۴(د؛  –١۴١پرونده  
  .عوائد  حاصل  از امالک  شتران گالبی 

  )برگ١۴(د؛  –١۴٢پرونده  
  .عوائد  حاصل  از امالک  ورامين

  )برگ١٨(د؛  –١۴٣پرونده  
  عوائد  حاصل از حق االرض  امالک اختصاصی

  )برگ٢٧(د؛  –١۴۴پرونده  
  عوائد  حاصل از  امالک فرح آباد  

  )برگ٢۴(د؛  –١۴۵پرونده  
  .عوائد  حاصل از  جنگلها و معادن

  )برگ۵(د؛  –١۴۶پرونده  
  .عوائد  حاصل از  امالک فريمان

  )برگ٣(د؛  –١۴٧پرونده  
  .تاکستان عوائد  حاصل از  امالک

  )برگ٢(د؛  –١۴٨پرونده  
  عوائد  حاصل از  خاکبرداری فرح آباد

  )برگ٩(د؛  –١۴٩پرونده  
  .عوائد  حاصل از امالک غرب 

  )برگ٢(د؛  –١۵٠پرونده 
  .عوائد  حاصل از امالک دماوند

  )برگ٢(د؛  –١۵١پرونده 
  عوائد  حاصل از مال االجاره امالک اختصاصی

  )برگ٢۴(د؛  –١۵٢پرونده  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٧                                                                ١٩        دق ، 

  

  

دربار عوائد و مخارج فروردين و اسفند  به شرح  ١٣١٩خالصه حساب سال 
  :زير است

 لایر ۵٧٨٨٠٣  دينار ۵٠  در آمد  

        فروردين

 لایر ۵٧٨٨٠٣ دينار ۵٠  مخارج  

        

 لایر ٧٢۴٠٩٨  دينار ٢۵ در آمد   

        اسفند

 لایر ٧٢۴٠٩٨  دينار ٢۵ مخارج  

  )برگ٢٩(د؛  –١۵٣پرونده  
  

  .از منابع متفرقه عوائد  حاصل
  )برگ۴٨(د؛  –١۵۴پرونده  

  .عوائد  حاصل از  امالک گرگان و علی آباد
  )برگ١۴١(د؛  –١۵۵پرونده  

  .عوائد  حاصل از  فروش محصوالت چيت سازی 
  )برگ١١٠(د؛  –١۵۶پرونده  

  عوائد  حاصل از  امالک  مازندران
  )برگ١٨(د؛  –١۵٧پرونده  

  .رودسرعوائد  حاصل از  گيالن رشت و 
  

١٣٢٠  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٨                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  )برگ١۵٢(د؛  –١۵٨پرونده  
  .عوائد  حاصل از کارخانه حرير بافی

  )برگ١٩١(د؛  –١۵٩پرونده  
  .عوائد حاصل  از کارخاه شاهی

  )برگ١(د؛  –١۶٠پرونده  
  .عوائد حاصل  از بهدانۀ جنگلهای اختصاصی مازندران

  )برگ٨٠(د؛  –١۶١پرونده  
  .عوائد  حاصل از کارخانه چيت سازی

  )برگ٢( د؛  –١۶٢نده پرو
  .عوائد حاصل از مستغالت اختصاصی دربند

  )برگ۴( د؛  –١۶٣پرونده 
  .عوائد  حاصل  از جنگل  و ممعادن مازندران

  )برگ١( د؛  – ١۶۴پرونده 
  .عوائد  حاصل  از مستغالت  غرب

  )برگ۴( د؛  –١۶۵پرونده 
  عوائد  حاصل  از معادن و جنگل آمل و نور

  )رگب۵( د؛  –١۶۶پرونده 
  .عوائد  حاصل  از چوب بری تميشان

  )برگ١( د؛  –١۶٧پرونده  
عوائد  حاصل از فروش درب و پنجره عمارات کهنه واريز به حساب رضا 

  .شاه
  )برگ۵( د؛  –١۶٨پرونده 

  .عوائد حاصل  از فروش جای امالک تنکابن
  )برگ۴( د؛  –١۶٩پرونده 

  .عوائد  حاصل از آب معدنی آب علی 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٩                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  )برگ١۴( د؛  –١٧٠پرونده 
  .عوائد  حاصل  از اجرت خشک  کردن شالی  و برنج پاک کنی

  )برگ ١( د؛  –١٧١پرونده 
عوائد  حاصل  از مال االجاره  انبار  عليق اسبابه اداره اصالح نژاد و پرورش  

  .اسب
  )برگ١( د؛  – ١٧٢پرونده 

  . عوائد  حاصل  از برنج پاک کنی  شاهی
  )برگ١( د؛  –١٧٣پرونده 

  .د  حاصل از امالک ساحلیعوائ
  )برگ١( د؛  –١٧۴پرونده 

  .عوائد حاصل از بهره  چوب  از بهره چوب و ذغال  وشن  و ماسه
  )برگ١( د؛  –١٧۵پرونده 

  .عوائد  حاصل  از حق االرض  مازندران
  )برگ۶( د؛  –١٧۶پرونده 

عوائد  حاصل  از باب  وجوه مأخوذه از اسدهللا  نصيری ، غالمعلی آشوری ، 
  ...نوری عالء، نصرتی و

  )برگ١( د؛  –١٧٧پرونده 
  .عوائد  حاصل  از مستغالت  اختصاصی مازندران

  )برگ۶۵( د؛  –١٧٨پرونده 
  .عوائد  حاصل  از کارخانه گونی بافی 

  )برگ٢۶( د؛  –١٧٩پرونده 
  .عوائد  حاصل  از مهمانخانه ها

  )برگ۵( د؛  –١٨٠پرونده 
  صالح مصرفی  در راه آمل عوائد  حاصل  از بهرۀ  مالکانه م

  )برگ٧( د؛  –١٨١پرونده 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٠                                                                ١٩        دق ، 

  

  

عوائد  حاصل  از کارخانه پنبه  پاک کنی  و رامين ، بندرگز ، مازندران ، 
  بهشهر ، علی آباد و گنبد  کاوس 

  )برگ۶( د؛  –١٨٢پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک  گنبد کاوس

  )برگ٢( د؛  –١٨٣پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک  دماوند

  )برگ١٣( د؛  –١٨۴پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک  علی آباد 

  )برگ٢( د؛  –١٨۵پرونده 
  عوائد حاصل از امالک مازندران

  )برگ۵( د؛  –١٨۶پرونده 
  .عوائد  حاصل  از مستغالت اختصاصی آمل و نور

  )برگ٣( د؛  –١٨٧پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک آمل و نور

  )برگ٢( د؛  –١٨٨پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک زنجان

  )برگ۶( د؛  –١٨٩پرونده 
  .عوائد  حاصل  از اماک  بهشهر

  )برگ٢( د؛  –١٩٠پرونده 
  .عوائد  حاصل  از مستغالت اختصاصی  مازندران

  )برگ۵( د؛  –١٩١پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک غرب

  )برگ٨( د؛  –١٩٢پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک  گچسر

  )برگ١( د؛  –١٩٣ پرونده



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧١                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  .مصرفی معادن اليکا و گاجره... عوائد حاصل  از بهرۀ  مالکانه چوب و 
  )برگ١( د؛  –١٩۴پرونده 

عوائد  حاصل  از کارخانه برنج پاک کنی  بندرگز ، شاهی، گرگان و محمود 
  .آباد

  )برگ٧( د؛  –١٩۵پرونده 
  و گاجره نساء عوائد  حاصل  از معادن زغال  سنگ  معادن گلندرود و اليکا

  )برگ١( د؛  –١٩۶پرونده 
  .عوائد  حاصل  از در امد مهمانخانه رامسر

  )برگ٣( د؛  –١٩٧پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک رودسر ، گيالن و رشت

  )برگ۶( د؛  –١٩٨پرونده 
  .عوائد  حاصل  از تنکابن

  )برگ١٨( د؛  –١٩٩پرونده 
  .عوائد حاصل  از کجور

  )برگ۵( د؛  –٢٠٠پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک  بجنورد

  )برگ٢۴( د؛  –٢٠١پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک گرگان

  )برگ۵( د؛  –٢٠٢پرونده 
  .عوائد  حاصل  از امالک  فريمان 

  )برگ١( د؛  –٢٠٣پرونده 
  .عوائد حاصل از امالک شتران گالبی

  )برگ١( د؛  –٢٠۴پرونده 
  ١٣١٩عوائد  حاصل  از امالک حق االرض  سال 

  )برگ٨( د؛  –٢٠۵پرونده 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٢                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  .عوائد  حاصل  از امالک  ورامين
  )برگ١۵( د؛  –٢٠۶پرونده 

  .عوائد  حاصل از فرح آباد
  )برگ١( د؛  –٢٠٧پرونده 

  .عوائد  حاصل  از امالک  مال االجازه آغل گوسفندان به اداره کشاورزی
  )برگ١( د؛  –٢٠٨پرونده 

  .اصیعوائد  حاصل  از فروش پنبه امالک اختص
  )برگ٨( د؛  –٢٠٩پرونده 

ارقام در امد و مخارج . دربار پهلوی  ١٣٢٠ماه اول سال   ۴خالصه حساب  
  .١٣٢٠فروردين و تير 

 لایر ٧٢٣٨٧٠  دينار ٨۵  در آمد  

       فروردين

 لایر ٧٢٣٨٧٠ دينار ٨١  مخارج  

        

 لایر ٧۵٨۵۵۴  دينار ۶٠ در آمد   

        تير

 لایر ٧۵٨۵۵۴  دينار ۶٠ مخارج  

  
  دفتر اسامی  امالک اختصاصی رضا شاه

صفحه به قطع رحلی است و در هر صفحه اسامی و  ۶۵١دفتر  مذکور در  
  :قريه، مزرعه يا مرتع در چهار ستون  به شرح ٢٢مشخصات حدود 

  اسم قراء  و مزارع  و مراتع؛



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٣                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  اسم محال و بلوک ؛
  مقدار مالکيت؛

  تاريخ ابتياع؛
  :دفتر  چنين  مذکور است ۶۵١صفحه  در پيايان . ضبط  شده سات

آذر ماه يکهزار و سيصد  ٢٣و  ١٨طبق  قسمت  پنجم  صورت مجلس  مورخ   
و بيست کميسيون تحويل امالک  اين دفتر را در صفحه ششصد و پنجاه و يک 

  .امضاء می نمايد
  
  . امضاء مالحظه می شود ۵در ذيل متن مزبور  
  :ل استشرح اجمالی  اين دفتر  به قرار ذي 
  

 شماره صفحۀ آغاز  تعداد  شرح

  ١  ۴٩٩  امالک  مازندران 

  ٨٣ ١١٣٢  مراتع  مازندران 

  ١۵٩  ۶٧٨  امالک و مراتع کجور

  ٢١١ ١۵۶٠  امالک و مراتع تنکابن

  ٣۵٢  ۴٣٨امالک و مراتع و مراتع آمل 

  ۴١٢  ١٧٧  امالک و مراتع نور 

  ۴۵۴  ٢۶٠  امالک و مراتعزاشرف

  ۴٨٧  ۵٣٣  امالک و مراتع غرب

  ۵۴١  ۵۴٨  امالک و مراتع گرگان 

  ۵٩۵  ٣٨  امالک و مراتع خراسان

  ۶١١  ١  امالک و مراتع فرح آباد 

  ۶١۵  ٣٠  امالک و مراتع ورامين

  ۶٢٧  ۵  امالک و مراتع زنجان



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٤                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  ۶٣١  ١۴  امالک و مراتع دماوند

  ۶٣۵  ١٩  امالک و مراتع قزوين

  ۶٣۵  ٩  امالک و مراتع ساوجبالغ

  ۶۴٣  ١٨۵  نوردامالک و مراتع بج

  
  

  حساب  جاری  بانکی داخلی
  

کتابچه جساب  جاری   ١٠در گنجينه مؤسسه پژوهش  و مطالعات فرهنگی 
مربوط  به اياالت شمال  « بانک ملی  ايران شعبه تهران  با عنوان  ١نمره 
»  بندگان اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاه رضا شاه پهلوی خدهللا ملکه.  دارند

بندگان  اعليحضرت اقدس « با عنوان   ١ساب  جاری نمره دفتر  ج ٢٢و 
  .موجود است» همايون شاهنشاه

  :کتابچه های مربوط به اياالت شمال  به شرح زير است* 
  

  ١٣١٣اسفند  ١٨تا  ١٣١٠ارديبهشت   ۶کتابچه اول از تاريخ  
  ١٣١۴دی  ٨تا  ١٣١٣اسفند  ١٨کتابچه دوم از تاريخ  
  ١٣١۵مرداد  ٧تا  ١٣١۴دی  ١٣کتابچه سوم از تاريخ  

  ١٣١۶تير  ١٢تا  ١٣١۵مرداد  ١۵کتابچه چهارم  از تاريخ 
  ١٣١٧خرداد  ٢٨تا   ١٣١۶تير  ١٠کتابچه پنجم  از تاريخ 
  ١٣١٨فروردين  ٢۵تا  ١٣١٧خرداد  ٢٨کتابچه ششم از تاريخ  
  ١٣١٨آذر  ١٧تا  ١٣١٨ارديبهشت  ٢کتابچه هفتم از تاريخ  
  ١٣١٩تير  ٨تا  ١٣١٨آذر  ١۵تاريخ   کتابچه هشتم از تاريخ
  ١٣١٩بهمن  ٨تا  ١٣١٩تير  ٨کتابچه نهم از تاريخ  

  ١٣٢٠تير  ١۴تا  ١٣١٩بهمن  ٨کتابچه دهم  از تاريخ   



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٥                                                                ١٩        دق ، 

  

  

  
  :به قرار ذيل است ١دفاتر  مطلق حساب جاری نمره * 

  ١٣١۴ارديبهشت  ۴تا  ١٣١١مرداد  ٨دفتر اول از تاريخ 
  ١٣١۴مهر  ١۵تا  ١٣١۴بهشت اردي ۴دفتر دوم از تاريخ   

  ١٣١۴اسفند  ٢تا  ١٣١۴مهر  ١۵دفتر سوم از تاريخ  
  ١٣١۵ارديبهشت  ٢۶تا  ١٣١۴اسفند  ۴دفتر چهارم  از تاريخ  

  ١٣١۵آبان  ١٨تا  ١٣١۵ارديبهشت  ٢٧دفتر پنجم  از تاريخ  
  ١٣١۶فروردين  ١٧تا  ١٣١۵آبان  ١٨دفتر ششم از تاريخ  
  ١٣١۶مهر  ٧تا   ١٣١۶روردين ف ٢٢دفتر هفتم از تاريخ  

  ١٣١۶بهمن  ١٨تا  ١٣١۶مهر  ٣دفتر هشتم از تاريخ  
  ١٣١٧خرداد  ١٧تا  ١٣١۶بهمن  ١٨دفتر نهم  از تاريخ  

  ١٣١٧بهمن  ٩تا  ١٣١٧مهر  ٢٧دفتر يازدهم از تاريخ 
  ١٣١٨خرداد  ۵تا  ١٣١٧بهمن  ١۵دفتر دوازدهم از تاريخ  
  ١٣١٨مرداد  ٢٨تا  ١٣١٨ت ارديبهش ٢۵دفتر سيزدهم  از تاريخ 

  ١٣١٨آذر  ٣تا  ١٣١٨مرداد  ٣٠دفتر چهاردهم  از تاريخ  
  ١٣١٨بهمن  ١۴تا  ١٣١٨آذر  ١١دفتر پانزدهم  از تاريخ  از تاريخ 

  ١٣١٩ارديبهشت  ١تا  ١٣١٨بهمن  ١۴دفتر شانزدهم  از تاريخ 
  ١٣١٩تير  ١٢تا  ١٣١٩ارديبهشت  ١دفتر هفدهم  از تاريخ

  ١٣١٩شهريور  ١٨تا  ١٣١٩تير  ١۵ز تاريخ  دفتر هجدهم  ا
  ١٣١٩آبان  ٢۵تا  ١٣١٩شهريور  ١۶دفتر نوزدهم  از تاريخ  

  ١٣١٩دی  ٢۶تا  ١٣١٩آبان  ٢۶دفتر بيستم  از تاريخ 
  ١٣٢٠فروردين  ۴تا  ١٣١٩دی  ٢٩دفتر  بيست و يکم  از تاريخ 

  ١٣٢٠تير  ٣١تا  ١٣٢٠خرداد  ۴دفتر  بيست و دوم  از تاريخ  
کتابچه  ها و دفاتر  فوق چنين  بر می آيد  که قبل از اولين دفاتر  موجود ، از 

ليکن . دفتر يا دفاتر ديگری نيز وجود داشته است که اکنون در دسترس مانيست



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٦                                                                ١٩        دق ، 

  

  

کامل است  ١٣٢٠تا پايان تير  ١٣١١و  ١٣١٠کتابچه ها و دفاتر فوق  از 

از دفاتر حساب  ١٣٢٠تا خرداد  ١٣٢٠فروردين  ۴االفاصله زمانی بعد از 
  ١جاری نمره 

موجودی از دفتر  : آمده است  ١در اولين  دفتر  موجود  حساب جاری نمره 
مربوط  ١لایر و در اولين کتابچه حساب جاری  نمره  ۶٩٣٠٣۶دينار  ٨۵سابق 

  .اياالت  شمال رقمی از سابق ضبط نشده است به
  

االت  شمال  در در ذيل پنج نمونه  از ارقام  واريز  شده به حساب  مربوط  به اي
مقطع  مذکور   به  شرح زير  و همچنين چهار  نمونه  از ارقام  واريز  شده به 

  .را به دست می دهيم ١حساب  جاری شماره 
  

  حساب مربوط به اياالت شمال
  
/ ٢٩/١٢ تا  ۶/٢/١٣١٠از

١٣١٠  
لایر     ١ ٢ ۴ ٣ ٩ ۵ ٨ 

 لایر      ٧ ٩ ٩ ٠ ٠ ۶ / ٢٩/٢/١٣١١٢٩/١٢از

اسفند  ٢٩تا ١٣١١مرداد  ٨از 
١٣١١  

لایر      ١ ۵ ۴ ۶ ٩ ۴ ٢ 

اسفند  ٩تا  ١٣١٢فروردين  ۶از
١٣١٢    

 لایر     ۶ ٧ ١ ٧ ۵ ٨ ١ 

اسفند  ٣٠تا  ١٣١٣فروردين ۵از 
١٣١٣   

 لایر   ١ ۴ ٣ ٣ ٩ ٧ ٢ ٣ 

اسفند  ٢٩تا  ١٣١٩فروردين ۴از 
١٣١٩        

لایر  ٢ ٣ ۶ ٩ ٢ ۴ ٧ ٩ ١ 
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  ١٣١١  تا 
١٠/١/١٣١١از
  تا 

٢٩/١٢ /
١٣١٢  

 لایر      ۶ ۵ ٨ ٨ ٠ ١ 

١۵/١/١٣١٣از
  تا      

٢٧/١٢ /
١٣١٣  

لایر     ٣ ١ ٧ ٠ ٧ ۵ ٠ 

لایر   ٣ ۵ ۴ ١ ٧ ۴ ۶ ٣   ٢٩/١٢/١٣١٩  تا۶/١/١٣١٩از

  ...حساب جاری شماره
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  :توضيحات و مآخذ
  

  :پی نوشتها* 
جنگ های دورۀ اول و دوم روس وايران دراين باره اشاره به فهرست  - ١

ق، اغتشاشات خراسان و  ١٢۴٣ – ١٢۴١ق و  ١٢٢٨-١٢١٩درسالهای 
، ١٢٣٨ –١٢٣۶، جنگ ايران و عثمانی ١٢٢٢، ١٢٢٠افغانستان درسال های 

ق ،فتنه ساالر  ١٢٧٩، و  ١٢٧٣،  ١٢۵۴ –١٢۵٣، ١٢۴٩قضايای هرات در
و مرو  ١٢٧١سرخسجنگ ١٢۶۵، شورش بابيه ١٢۶٢در خراسان به سال 

سال خود به تنهايی گويای بسياری  از نکته ها  ۶٠ق در طول کمتر از ١٢٧۶
  .است 

  .٨٣٣تا  ٧٧٧تاريخ  مفصل  ايران ، عباس  اقبال  صص :  ش به .از جمله ر 
اوژن اوين نماينده سياسی فرانسه در ايران در ارتباط با نقش انگليس و روس 

  :آن می نويسددر نا آرامی های ايران و حاصل  
در سرتاسر قرن اخير،  توسعه و پيشروی دوش به دوش  دو امپراطوری  « 

روس و انگليس در آسيا، با ايحاد شلوغی ها و کشمکش های کور و مبهم، و به 
جان هم انداختن مدام دسته ها و ايل ها ، موجبات  افول و انحطاط حکومت 

  ١٩۶سعيدی ، ص  ايران امروز ، ترجمه»  . ايران را فراهم آورد
در اين ارتباط  از جمله رجوع شود،  فصل تجارت خارجی  مبحث    - ٢

تاريخ  :  عيسوی ، چارلز:  طرفهای تجاری ايران و سير  تحول آن مندرج در
  ١٠٩و  ١٠٨اقتصادی  ايران ، ترجمۀ  يعقوب  آژند ، نشر گستره، صص 

» ت  ايران و نقش مدرسموقعي« در اين باره  رجوع  شود  از جمله  به  – ٣
  ١١و  ١٠صص 

در اواسط قرن نوزدهم  افزايشی در « : ميس لمبتون در اين باره می نويسد  -  ۴
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مورد مصرف  اجناس  اروپا به وقوع پيوست و به خاطر رقابت اروپائيان 
   ً                                  مثال  اين حالت در کاشان ديده شد که  در . کاهشی در ساخته  های محلی رخ داد

  .قرن  نوزدهم  از لحاظ  توليدات در اوج خود بودسالهای  نخستين  
کارگاه بافندگی برای   ٠٠٠/١٢در زمان  فتحعلی شاه اشاره شده که دراصفهان 

  .اقمشه ابريشمی وجود داشته
م  به خاطر  افزايش  واردات  ساخته های اروپايی و  ١٨۴٨ولی  در سال 

» .اهها باقی  مانده استتحول  شيوه های  درباری ، فقط  تعدادی  از اين کارگ
  ٢۴١سيری در تاريخ  ايران بعد از اسالم،  ترجمه يعقوب  آژند، ص 

به وزير  خارجه   ١٨٠٨مه  ٢٨گزارش ژنرال گاردان فرانسوی  به تاريخ  – ۵
  ٣٧فرانسه  مندرج  در تاريخ اقتصادی  ايران ، چارلز عيسوی ، ص 

  :ل ايران می نويسدجوزف رابينو در باره کاهش مستمر ارزش پو  - ۶
داستان  پول رايج ايران ، نظير  پول  رايج  ساير کشورهای شرقی ، داستان « 

چنانچه  ديديم  کاهش معيار ... کاهش بها و تا اندازه زيادی  تقلب  در آن  است
م کاهش  به نقطه   ١٨٨٩در سال ... ارزش  در ايران همچنان ادامه  يافته است، 

و  ۵۴۴يخ  اقتصادی ايران،  چارلزعيسوی ، صص تار» ...اوج خود رسيد
۵۴٨  

آوريل  ٢٠مستر  تامسون در گزارش خود به  مستر اليسون در تاريخ  – ٧
در زمان  «  : م در باره سير نزولی و کاهش جمعيت ايران می نويسد ١٨۶٨

                                             ً  و حتی در اوايل  سلسله  قاجار  ، ايران  احتماال   ] صفويه[ شاهان  توفانی 
تاريخ  اقتصادی ايران، چارلز عيسوی ، ص »  ...تر از حاال بوده پرجمعيت

۴٠.  
در نظر اين جانب جای شک و شبهه :  لرد کرزن نيز در اين باره می نويسد

نيست که جمعيت ايران  روزگاری خيلی بيشتراز مقدار فعلی بود، حتی اگر 
يوش نسبت برآورد پنجاه ميليون نفر را که بعضی از نويسندگان   به عهد دار

داده اند مورد ترديد قرار دهيم و يا چهل ميليون نفر را که شاردن به دورۀ  
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صفويه منسوب داشته است باور نداريم  باز ترديدی  نيست  که جمعيت  اين 
شهرهای ايران و .           ً                                           کشور سابقا  به مراتب  بيش از جمع سکنۀ فعلی آن بوده است

متعدد قناتهای خراب و تأسيسات  دهات متروک و بازارهای  خالی و رشته های
              ً                                                      عمومی که سابقا  عامل عمده حاصلخيزی اراضی  پهناوری بودند که  اکنون به 
حالت ويرانی افتاده اند و هزاران جريب زمين های زراعتی که در حال حاضر 
به سنگالخ  و شنزار مبدل شده اند همه حاکی از شواهد و آثاری است که قابل 

  ۵٨۶، ص  ٢ران و قضيه ايران، ج اي»  ...اشتباه نيست
موقعيت  ايران و نقش « از جمله  رجوع  شود به  ابوالحسن بنی صدر  - ٩و  ٨

   ۴١و  ۴٠صص »  مدرس 
مطالعه  اسناد روابط خارجی ايران برقراری کاپيتوالن به بعد  منابع  -١٠

رازی از جمله اين اسناد؛ اسناد آصف الدوله شي. ارزشمندی در اين ارتباط  است
در دوران خدمت آن مرد بزرگ در آذربايجان  و خراسان  است که در گنجينه  

  .پژوهش و مطالعات  فرهنگی  نگاهداری می شود
  ٣٧؛ تاريخ اقتصادی ايران ؛ ص )چارلز ( عيسوی   -١١
  ۵٠٣؛ به کوشش علی دوانی ، ص ) آقا احمد بن دمحم( بهبهانی   -١٢
  .ات فرهنگیآرشيو مؤسسه  پژوهش و مطالع –١٣
خاطرات و خطرات ؛  ص ] : مخبر السلطنه)[مهديقلی  خان ( هدايت  –١۴

١١٠  
  ۴۶٣ص  –١۵
  ٢۶٣و  ٢۶٢، صص  ۴، ج » حيات يحيی« : يحيی دولت آبادی   -١۶
  ١١۴گذشته چراغ  راه آينده است ، جامی ، ص  –١٧
  ١١٧و  ١١۶همانجا ، صص   -١٨
  ٨/٧/١٣٢٠ه ستاره  مورخه به نقل  از روزنام.  ١١٢همانجا، ص   -١٩
  ٨/٧/١٣٢٠روزنامه اطالعات ، مورخه  – ٢٠
  ١٣٢٠/ ٨/ ۶همانجا، مورخه،  -  ٢١
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  ١٣٢٠/  ٩/  ١٧همانجا، مورخه  – ٢٢
  ١٣٢٠/  ١٠/ ٢٩همانجا ، مورخه  – ٢٣ 

  ١٣٢٠/ ١١/  ١٢همانجا، مورخه   -  ٢۴
نجان، تا فاجعه آذربايجان  و ز ١٣٢٠از شهريور : حسن کوهی کرمانی  – ٢۵

  ۴٠٨تا  ٣٩۵ج اول ، صص 
  ١٣٢٠روزنامه  اطالعات ، مورخه  اسفند  – ٢۶
  ١۴۵تا  ١٣٨، صص ١٣٢٢سالنامه  پارس ، س  – ٢٧

  
تاريخ «  -» نگاهی به اموال  منقول وغير منقول رضا شاه«دمحم ترکمان : منبع 

 ١٣٧۴  -مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی  -» ) جلد هفتم (معاصر ايران 
     ١١۵ – ١۵٢ص ص –
  
  

  رضاشاه و غصب اراضي عشاير
 

نويسندگان اين : می نويسد » در باره غصب اراضی عشاير «دنيای اقتصاد 
اندوزي تمايل  گزارش معتقدند، رضاخان پس از آنكه به شاهي رسيد به ثروت

كرد،  پيدا كرد و در حالي كه اراضي مرغوب در جاي جاي ايران را تملك مي
 . كرد اين كار او را توجيه كند ر تالش ميوزي فروغي نخست

تا فروش نرفتن بارهاي اختصاصي  هاي پايين شهر  بارهاي مردم در ميدان
بايستي به فروش برسد حتي سيمان را كه مورد احتياج عمومي بود همان  نمي

. فروختند ايادي منحصرا خريداري و بعد سه برابر قيمت خريداري به مردم مي
ها  اگر راه! ها برساند بايست نفعي به شاهزاده اتومبيل مي حتي خريد و فروش
داند كه با يك دسته دزد طرف است و دزد به نام دزد مال  امن نباشد شخص مي

گيرد، اما در دوران بيست ساله به نام قانون، به دست دفتر اسناد  مردم را مي
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افظ حقوق و رسمي و مامورين ثبت اسناد و شهرباني كه هر كدام به نوبه خود ح
گرفتند كه همه تعريف كردند  اموال مردم بودند مال و هستي مردم را مي

تا كرد  ش كود  ه١٢٩٩رضاخان ميرپنج افسر ديويزيون قزاق كه در سوم اسفند 
ش به سلطنت نشست نه ملكي داشت نه   ه١٣٠۴و سردارسپه شد و در 

پنجم  يست وهاي خارجي ولي روز ب اي و نه وجوه نقدي در بانك كارخانه
ش كه امكان زورگويي و ستمگري براي او باقي نماند و به    ه ١٣٢٠شهريور 

گيري كرد وي با تملك حاصلخيزترين نقاط كشور در مازندران،  اجبار كناره
گيالن، گرگان و ساير نقاط بزرگترين مالك كشور ايران بود و با در دست داشتن 

ا و آلمان يكي از ثروتمندترين مردان هاي انگلستان، آمريك ذخائر نقدي در بانك
 .آمد به شمار مي

چگونه اين ثروت كالن در چنين مدت محدودي فراهم گرديد؟ از راهي سهل و 
داد كه چون نبايد در محل عالقه  ساده، وزارت دارايي به صاحب ملك دستور مي

و ملك و آبي داشته باشد لذا ضروري است امالك خود را به شخص 
) كرد كه صالحيت آن را كميسيون دولتي در محل تعيين مي(صالحيتداري 

كرد يا به ثمن بخس و به  بفروشد و اال وزارت دارايي امالك وي را تصرف مي
 .كرد خريد و سپس به رضاشاه منتقل مي زور مي

كه صد و سي و چهار پارچه » تاق كراس«ش   ه ١٣١٣الي  ١٣١١مثال از سال 
هاي مفصل داشت به ترتيب فوق ضبط  و جنگل دهات ييالقي و قشالقي و مراتع

در تنكابن جمعي مالكين را گرفتند در قصر زنداني كردند و . اداره دارايي شد
بعد زن و بچه آنها را داخل كاميون ريختند و به چند دسته تقسيم كردند و به 

يكي از . كرمان، جيرفت، بم، شيراز، كرمانشاه، همدان و قزوين فرستادند
: ش چنين نوشت  ه ١٣٢٠ريز تبعيد شده بود بعد از شهريور  ه به نيمالكيني ك

ملك كمينه را در كجور مازندران بدون خريداري، بدون فروختن، بدون «
آقايان وكالي مجلس و . تعويض حتي بدون امضا و بدون اخطار ضبط كردند

وقتي من و هزاران مثل مرا ! هيات دولت امروز هم همان موقع سر كار بودند
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يك مامور نماينده مختاري رييس شهرباني . كسي حرفي نزد كردند هيچ تبعيد مي
 !اثاثيه و لباس ما را هم حراج كرد و ديناري از پول آن را هم به ما نداد

ش، پر است از اعمالي كه عمال ديكتاتور   ه١٣٢٠هاي پس از شهريور  روزنامه
مجلس انگلستان پس از يك نماينده .براي سلب امالك مردم انجام داده بودند

رضاشاه دزدان و «: مسافرت به ايران و مطالعه احوال ايرانيان نوشته بود
هاي ايران برداشت و به افراد ملت خود فهماند كه من بعد  ه راهزنان را از سر را

 »  .تاسر ايران فقط يك راهزن بايد وجود داشته باشد در سر
كرده بود كه تنها به غصب  خود جنون ثروت، رضاخان را چنان از خود بي

امالك مردم، برقراري انحصار جهت فروش برنج و پنبه و گندم امالك 
داري، خريد و فروش ارز به كشت و  اختصاصي به قيمت دلخواه، كارخانه

شد بلكه اعتبارات و  هاي پايين شهر ختم نمي بار در ميدان فروش بادمجان و تره
گونه حساب و كتابي  نفت بدون هيچ بودجه مملكتي و خصوصا درآمد كشور از

بود و وي به ميل و اراده خود از آن استفاده ! در اختيار شخص اعليحضرت
ش در مورد چگونگي   ه١٣٢٠مويد احمدي نماينده مجلس در اول مهر . كرد مي

صرف عايدات نفت سوالي در مجلس مطرح كرد و مخبر كميسيون بودجه گفت 
ون ليره عايد شده كه بيست و هفت ميليون آن ش سي و يك ميلي. ه١٣٠۶از سال 

. خرج گرديده ولي معلوم نيست به چه ترتيب و به چه مصرفي رسيده است
هايي  ش در مقام انتشار و مطالبه هزينه. هـ ١٣٢٠شهرداري تهران هم در مهر 

رسيد  برآمد كه براي دربار كرده بود و جمع آن به سيصدو پنجاه ميليون لایر مي
اشت شهرداري تقريبا تمام اعتبارات خود را به مصرف دربار رسانده و اعالم د

 .و اكنون كار شهرداري به علت نداشتن وجه راكد گرديده است
اي از رضاشاه گرفت  نامه اما فروغي براي تسكين احساسات مردم با شتاب صلح

تا  و دمحمرضا به صالحديد او امالك غصبي پدر را در اختيار دولت قرار داد 
با اين ترتيب امالك رضاشاه به دولت انتقال يافت، اما . وقتا مردم را آرام كندم

موضوع حل نشد و گرفتاري مربوط به اين امالك دامنگير دولت، مردم و به 
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با اين . تا زمان حاضر هم تمام نشده است خصوص دستگاه دادگستري گرديد و 
اگذار شد و مقرر شد توضيح اداره امالك اختصاصي تبديل به اداره امالك و

اشخاصي كه ادعا دارند پس از اين كه حكم قطعي از دادگستري گرفتند ملك را 
كرد كه مالك مسلم ملك به صورت مدعي  در ابتدا مجلس قبول نمي. پس بگيرند

ها به عدليه برود ولي در نهايت پذيرفت كه رضاشاه آن همه  ظاهر شود و سال
توانستند امالك خود را مسترد دارند بعد از  و عده معدودي! امالك را مالك شده

هشت سال امالك مجددا با تصويب مجلس به دمحمرضا برگشت و در سال 
تا با  ش در اختيار دولت مصدق قرار گرفت، اما پس از كود  ه١٣٣٢

انقالب «نامه به شاه تقديم شد و در اجراي انقالب معروف شاه و مردم   تصويب
دهقانان فروخته شد و با سپردن قبوض اقساطي به  امالك غصب شده به» !سفيد

بانك بهاي اقساط بيست و پنج ساله نقدا وصول شد و به خارج رفت در حالي كه 
 »!هاي زيادي در مراحل دادگستري در جريان رسيدگي است هنوز پرونده

   ١٣٨٨دي  ١٩، به تاريخ  شنبه ١٩٨٨شماره : دنيای اقتصاد  : منبع
  
  
  

  !اخانيمصادره هاي رض 
 

در نشريۀ شماره » مصادره هاي رضاخاني«نشريۀ  دنيای اقتصاد در بارۀ     
در طول دوران حاکميت :  آورده است ١٣٩٢اسفند  ١١به تاريخ  ٣١۴٩

رضاشاه منابع درآمدزا به تدريج و يکي پس ازديگري تحت انحصار حکومت 
ره پردرآمد غله اين روند از زمان قدرت گيري رضاخان با انضمام دوادا. درآمد

آغاز شد و تا پايان ) ش ١٣٠٠در سال (و نان و خالصجات به وزارت جنگ 
طي اين مدت بيست وهفت نوع انحصار دولتي برقرار . حکومت وي ادامه يافت

 : مهم ترين انحصارها عبارت بودند از. شد
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 . ١٣٠۴خرداد  ٩انحصار دولتي قند و چاي مصوب . ١    
 .١٣٠٧تير  ٢۶اك مصوب انحصار دولتي تري. ٢   
 .١٣٠٨اسفند  ٢٩انحصار دولتي دخانيات مصوب . ٣    
.... و ١٣٠٩اسفند،  ۶واگذاري انحصار تجارت خارجي به دولت مصوب .۴    

 -شکل غالب انحصار منابع اقتصادي بود -عالوه بر انحصار مستقيم دولتي که
برخي از منابع  در برخي موارد دولت با دريافت حق السهم، امتياز انحصاري

برخي از اين امتيازهاي . درآمدزا را به افراد حقيقي و حقوقي واگذار مي کرد
انحصاري واگذارشده عبارت بودند از؛ انحصار استخراج و فروش خاك سرخ 

حوت  ٢٨جزاير هرمز، قشم، الرك و هنگام به حاج معين التجار بوشهري در 
ئين به شرکت مختلط شونمان و و انحصار استخراج انتيمون انارك و نا ١٣٠١

 . ١٣١١مهر  ٢٨شرکاي اصفهان در 
. عالوه بر انحصار، مصادره هم يکي از منابع کسب درآمد دولت بود    

مصادره ها در اين دوره به دو صورت مصادره براي دولت و مصادره براي 
 .ثروت اندوزي شخص شاه صورت مي گرفت

يش از رياست وزرايي و به سلطنت مصادره دولتي که شکل رايج مصادره پ    
رسيدن رضاشاه بود، اقدامي از سوي حکومت در جهت تامين هزينه هاي مورد 

 .نياز ارتش به شمار مي رفت
رضاخان تا پيش از رسيدن به رياست وزرايي براي تامين هزينه هاي ارتش     

رد به همين دليل وي سعي مي ک. و وزارت جنگ، همواره با دولت در جدال بود
با استفاده از قوه قهريه وبه کارگيري ارتش هزينه هاي مورد نياز خود را از 

اين مصادره ها نظير آنچه در مورد مصادره اموال . طريق مصادره تامين کند
بلکه به مصادره اموال . خان ماکو اتفاق افتاد،تنها شامل افراد حقيقي نمي شد

به عنوان مثال درآذر سال . ميدساير نهادهاي دولتي به نفع ارتش نيز مي انجا
رضاخان که فکر مي کرداعتبار مورد نياز وزارت جنگ رادريافت  ١٣٠٠

نکرده است،پول متعلق به دولت راه توسط بانک شاهنشاهي انگليس ازمشهد به 
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اين پول که قرار بود به وزارت ماليه تحويل . تهران حمل ميشد، مصادره کرد
احد از سربازان قزاق مصادره و به داده شود، در ورامين توسط يک و

رضاخان در پاسخ به اعتراض مسووالن بانک . حسابداري ارتش تحويل داده شد
ازطرف !پول متعلق به دولت ايران است ومن«: شاهنشاهي به آنان پاسخ داد

 » !دولت رسيد آن را به شما مي دهم
زرايي و روند مصادره اموال در سال هاي بعد يعني در دوران رياست و    

سلطنت رضاشاه، شکل ديگري به خود گرفت و از مصادره به نفع دولت و 
وزارت جنگ، به مصادره شخصي با هدف ثروت اندوزي شخص شاه تبديل 

 .شد
همانند دوره قبل، اين بار نيز مصادره از افراد حقيقي و حقوقي صورت     

قيم صرف ارتش گرفت، با اين تفاوت که در دوره قبل اين اموال به صورت مست
مصادره . مي شد، ولي در اين دوره صرف ثروت اندوزي شخص شا مي شد

اموال از افراد حقيقي اين بار نه تنها شامل مخالفان و سرکردگان قدرت محلي 
مانند امير مويد سوادکوهي و شيخ خزعل و افراد مغضوبي چون تيمورتاش، 

بانگير افرادي چون معين سردار اسعد بختياري و فيروزميرزا مي شد؛ بلکه گري
التجار بوشهري شد که همچنان در بدنه حاکميت به عنوان وکيل مجلس فعاليت 

 . مي کرد
مخصوصا در  -در کنار مصادره اموال افراد حقيقي، مصادره اموال دولتي    

اين نوع . نيز به صورت چشمگيري صورت مي گرفت -دوران سلطنت
هتل ها گرفته تا کارخانه هاي دولتي را  مصادره، اموال مختلف از خالصه ها و

نگرش رضاشاه به منابع مالي دولتي به گونه اي بود که وي . در برمي گرفت
به همين دليل مصادره و دست اندازي به آنها . خود را در آنها شريک مي دانست

 .را حق مسلم خود مي دانست
ره هاي ضمن شرحي از يکي از مصاد -سفير آلمان در ايران -بلوشر    

يکي از کارمندان من اخراج شد «رضاشاه، گفته وي را اين چنين نقل مي کند؛ 
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منتها . به علت آنکه اختالس کرده بود، من هم چيزهاي بسياري عايدم مي شود
با اصالحاتي که من در مملکت کرده ام کشور به رونق . اين دو با هم فرق دارد
  ».ر آن شريک باشمپس بديهي است که من د. بي سابقه رسيده است

پس با چنين نگرشي رضاشاه توانست در دوران حاکميت خود از يک     
فرمانده حقوق بگير قزاق به بزرگ ترين ثروتمند عصر خود با چهل 
وچهارهزار پارچه آبادي، پنجاه وهشت ميليون پوند سپرده خارجي در بانک 

 .تبديل شود هاي انگليس و شصت وهشت ميليون تومان سپرده در بانک ملي
» تاثير تمرکزگرايي بر اقتصاد سياسي عصر پهلوي اول«به نقل از مقاله     

 .نوشته سهراب يزداني و سيد حسن شجاعي ديوکالئي
 : منابع        

دمحمعلي همايون کاتوزيان، اقتصادي سياسي ايران، ترجمه دمحمرضا نفيسي و  -
 . کامبيز عزيزي

 .عه در ايرانهمايون کاتوزيان، دولت و جام -
 . رضا نيازمند، رضاشاه از تولد تا سلطنت -
محمود پورشالچي، قزاق عصر رضاشاه پهلوي، براساس اسناد وزارت  -

 . خارجه فرانسه
: تهران(ويبرت فون بلوشر، سفرنامه بلوشر، ترجمه کيکاوس جهانداري،  -

 ).١٣۶٣خوارزمي، 
     

تاريخ ( ٣١، صفحه ١١/١٢/٩٢ به تاريخ ٣١۴٩دنياي اقتصاد، شماره   :منبع 
  )اقتصاد
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   هيجدهم  فصل  
  
سيد يعقوب انوار همان کسی است که در مجلس  پنجم و مؤسسان بر ضد  [

حقوق  ملت  و قانون  اساسی مشروطيت  عمل کرد و همراه با دمحم علی 
                                            ّ                  فروغی ، تيمور تاش ، علی اکبر داور، سيد دمحم تدي ن ،  سليمان ميرزا 

الخير فيما « يکی از پايه گذاران سلطنت  رضا خان  بود که  با ...  واسکندری 
 !!] بيانات خود را شروع نمود» وقع 

هللا الرحمن اميدواريم  آمدى واقع شده است كه انشاء الخير فيما وقع يك پيش« 
اين پيش آمد نيكى باشد و خير و سعادت ملت ايران در اين پيش آمد باشد كه از 

خيلى ممتدى نجات پيدا كردند و من يك خوشوقتى دارم كه االن تحت يك فشار 
كنم كه عموم نمايندگان مجلس مثل مجلس سابق  دارم در يك مجلسى صحبت می

هللا  يك روح اتحاد و يگانگى با پشتيبانى از كابينه و دولت دارند كه انشاء
ارم  سؤال د گوييم                             ً      هاى سابق ما ترميم شود كه مثال  ما می اميدواريم تمام خرابی

هاى ما  يا استيضاح دارم از فالن وزير فورى آن وزير حاضر شود روزنامه
نبايد مثل مرغ منقار چيده در قفس آهنين باشند تا كى بايد ملت ايران صدا 

 - يك نفر از نمايندگان(نداشته باشد كه بگويد آقا ظلم خانه مرا خراب كرده است 
  » )هنوز مختارى سرجايش هست

  
 
  »  ١٣٢٠ شهريور  ٢۵ق سيد يعقوب انوار در مجلس شورای ملی از نط« 
  

يك هفته به اين طرف انتشارات و شايعاتی راجع به جواهرات سلطنتی و از«  
شود كه  گفته می. اند پشتوانه اسكناس در شهر جريان يافته كه البته همه مطلع شده
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انتشارات و هايی داده شده و اين  جواهرات دست خورده شده و نقل و انتقال
شده است از آقای كفيل وزارت  مذاكرات موجب تزلزل و نگرانی افكار عمومی

اند سؤال شد كه اطالعات خود را راجع  دارايی كه به مقام وزارت معرفی شده
به اين موضوع به اطالع مجلس شورای ملی برسانند حاال هم كه آقای نخست 

  ». مايندشود رفع نگرانی بفر وزير حضور دارند تقاضا می
  

  » ١٣٢٠  شهريور ماه  ٢٣از نطق صفوی در مجلس شورای ملی«  
 
ً                                                    در مدت تقريبا  متجاوز ازبيست سال اعليحضرت شاه سابق زمامدار مطلق و «              

اختيار دار بدون نظارت در تمام امور مالى و اقتصادى مملكت بودند مردم 
حقوق مملكت و خواستند كه اين قسمت به طور صريح معلوم شود كه        ً   عجالتا  مى

حقوق افراد و دولت به طور صحيح حفظ شده باشد خالصه وكال ميل دارند كه 
بفهمند تعدى و اجحافى به ماليه مملكت نشده است و بنابراين بيشترازهيئت دولت 

شود كه مواظب اين كار باشند ما ميل داريم ببينيم چه تدابيرى  اين تقاضا مى
كنند و اين را بايد بدانيم كه  بير حقوقى اتخاذ مىكنند البته خود دولت تدا اتخاذ مى

  »كنند چه اقدامى مى
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از هواداران  ١٣٢٠ شهريور  ٢۵از نطق علی دشتی در مجلس شورای ملی « 

 »رضا خان در اوائل سلطنت وی  
  

 جواهرات سلطنتی در دوران  پهلوی اول
  

 ،   سلطنتی  تاريخ جواهرات* 
  

تاريخ « ائرة المعارف اسالمی در پژوهشی که از دانشنامه جهان اسالم، بنياد د
کرده است بطور فشرده اينگونه به بررسی پرداخته » جواهرات سلطنتی ايران 

و   قيمتی  های ، سنگ طال، نقره  گردآوری  به  همواره  ها در ايران حکومت: است
 .پرداختند ها می از آن  آالت ، تاج و زينت تخت  ساختن

مانند (  دوره ساسانيان  گرانبهای  های در باره گنجينه  بسياری  های داستان  گرچه 
در   روشنی  های  وجود دارد، گزارش)  خسروپرويز و فرش بهارکسری  تخت

از دوره   و تنها اطالعاتی  نيست  در دست  ايران  دربارهای  باره جواهرات
 . است  خارجی  نسفرنامه سياحا  بر اساس  اغلب  که  مانده  بعد باقی  به  صفوی

  
  سلطنتی  گنجينه جواهرات  اول  سليمان شاه  در زمان :  سليمان شاه  در زمان *   

  های ها و جامه بود از سالح  عبارت  شد و از جمله می  نگهداری  در قلعه طبرک
،  ، عينک ، ميز، کره جغرافيايی ، ساعت اسب  بسيار نفيس  های و پوشش  جنگی

  چون  اروپايی  دولتهای  و برخی  چين  و پادشاهان  ، بزرگان رگانانباز  که  دوربين
  های ، آيينه فيروزه  چون  بودند و جواهراتی  ها را اهدا کرده آن  ايتاليا و آلمان

 . نفيس  و ظروف  قيمتی  های سنگ  به  مزين
  
  بسياری  ايران  ها به افغان  از هجوم  پس:ها  افغان  غارت جواهرات درهجوم*   
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از   ای عمده  قسمت  شد، اما نادرشاه  غارت  دربار صفوی  و جواهرات  از نفايس
  دست  به  ، دوباره افغان  از فرار اشرف  نيز پس  و تاج شاهی  گرفت  ها را پس آن

 .افتاد  ايرانيان
  
  هندوستان  به  در حمله  نادرشاه  جنگی  غنايم  همچنين: غنايم جنگی نادر شاه *   

نور و   کوه  الماس  به  توان می  ميان  از آن  افزود که  سلطنتی  بر مقدار جواهرات
 ]٢] [١. [نمود  اشاره  طاووس  تخت

  
، )١١۶٠(نادر   از مرگ  پس: تصرف خزانه شاهی پس از مرگ نادر*   

  کالت  از هند به  را که  ، خزانه شاهی افغان  احمدبيگ  ، از جمله وی  سرداران
 ]۴] [٣. [نمودند  شد، تصرف می  لحم

نور   کوه  افتاد، الماس  احمدبيگ  دست  به  غارت  در اين  که  از جواهراتی  يکی 
 ]۵. [خارج شد  از ايران  زمان  از اين  بود که

 
، برادرزاده نادر،  خان قلی علی:کم شدن گنجينه از زمان علی قلی خان به بعد *   

  به  را از کالت  نادرشاه  بود، خزاين  شده سلطنت   مدعی  لعاد  عليشاه  نام  به  که
  رو به  کوتاهی  ، در زمان وی  اسراف  سبب  ها به گنج  اين  کرد ولی  مشهد منتقل

 ]٨] [٧] [۶. [نهاد  کاستی
  سليمان شاه در زمان  شد، چنانچه  غارت  سلطنتی  ها جواهرات نيز بار  از آن  پس 

 ]٩. [بود  نمانده  باقی  در خزانه  طال و نقره  اسباب  زار تومانبيش از پنج ه  دوم
نيز   دوم  سليمان شاه از خلع  پس:غارت خزانه پس از خلع شاه سليمان دوم *   

 ]١٠. [شد  غارت  خزانه
يم ه  خان را ميرعلم  و جواهرات  نفايس  ازاين       ً       ظاهرا  مقداری  َ  خ ز    َ الدوله  ، وکيل ُ 

نور و تاج   دريای  های الماس  ، از جمله از آن  قسمتی  ورد کهآ  ، جمع سليمان شاه
 ]١٢] [١١. [شد قاجار منتقل  خان دمحمحسن  تدريج به  ، به ماه



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٩٢                                                                ١٩        دق ، 

  

  

زند   خان کريم  ، به١١٧١قاجار در   خان دمحمحسن  از قتل  پس  جواهرات  اين 
 ]١٣. [شد منتقل

، در  ميرزا، نواده نادرشاه خشاهر نيز در تصرف   جا مانده  به  از نفايس  قسمتی 
  دست  ، به خراسان  به ١٢١٠قاجار در   ها با حمله آقادمحمخان بعد  مشهد بود که

 ]١۴. [قاجار افتاد  خاندان
  
  از مرگ  پس: جمع آوری خزانه غارت شده توسط آقا دمحم خان قاجار *   

  ، اموال سلطنت  به  قاجار در گيرودار رسيدن  ، آقادمحمخان١١٩٣زند در   خان کريم
خزانه   به  آنان  تر از دستبردهای بيش  ، را که خان لطفعلی  ، از جمله مغلوبين
  الماس  ، سه از جمله جواهرات  که] ١۵[  بود، در اختيار گرفت  گردآمده  نادرشاه

 .اکبرشاهی  و الماس  نور،تاج ماه  دريای: مشهور بود
تر در  اطالعات بيش] ١٩] [١٨] [١٧] [١۶[  .اند برده  نام  برخی از دو قطعه 

 ]٢٠. [نور نيز موجود است  باره دريای
  
  آقادمحمخان  از قتل  پس: تاراج جواهرات سلطنتی پس از قتل آقا دمحم خان *   
] ٢١[،  تاراج رفت  به  سلطنتی  از جواهرات  ، بار ديگر مقداری)١٢١١ذيحجه (
]٢٣] [٢٢[ 

 ]٢۴. [آورد  دست  ها را به آن  وبارهقاجار د  شاه اما فتحعلی
  از جمله  وشمشير و خنجر جواهرنشان  الماس  ، بازوبندهای پادشاهی         ّ تاج مکل ل

] ٢۵. [کرد  استفاده  از آن ١٢١٢در   تاج گذاری  در مراسم  وی  جواهراتی بود که
]٢۶[ 

و با   ز آنا  پس: توسط فتح علی شاه   سلطنتی  جواهرات  و تنظيم  آوری جمع*   
  سلطنتی  جواهرات  و تنظيم  آوری جمع به   شاه ، فتحعلی ايران  سياسی  وضع  تثبيت

 .شد گذاری پايه  شاه ، در دوره فتحعلی سلطنتی  گنجينه جواهرات  و درواقع  پرداخت
] ٢٧. [افزود  جواهرات  اين  را نيز به  خارجی  و سفيران  نمايندگان  او هدايای 
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]٢٩] [٢٨[ 
  فرستادند که  دربار ايران  به  هدايايی  و تيپوسلطان  بناپارت  ناپلئون  همچنين 

  سلطنتی  دربار، در زمره جواهرات  به  ايران  و بزرگان  اميران  با هدايای  همراه
 . قرار گرفت

ميرزا در   عباس  که  و لعل  و زمرد و ياقوت  الماس  قطعه  ، هزاران از جمله 
 ]٣١] [٣٠. [ربار کردد  تقديم ١٢١٧

شد   منتقل  خزانه سلطنتی  و به  کشف       ً              ظاهرا  از دوره مغوالن  ای ، دفينه١٢٢۶در  
از طال با   و کمربندی)  تاج يا زيور تاج مانند کاله(  بود از جقه  عبارت  که

     ّ     مطال ، جام  ، زين خنجر زرين  قبضه  ، يک و زمرد و فيروزه  لعل  های ريزدانه
و   لعل  چند دانه  به  مزين  بندشمشير طالی  ، يک و فيروزه  لعل  به  عمرص  زرين

 ]٣٣] [٣٢. [مرواريد
  که  است  نادری  و نيز تخت  طاووس  ، تخت گنجينه سلطنتی  جواهرات  از جمله 

 . است  شاه دوره فتحعلی  هنری  از آثار نفيس
،  طاووس  ، همانند تخت نبود و اکنو  گلستان  ها در موزه کاخ سال  نادری  تخت 

 ]٣۴. [شود می  نگهداری  ايران  مرکزی  در خزانه بانک
  و ضبط  ثبت  بود و مسئوليت  اندرونی در  ، خزانه جواهرات شاه در دوره فتحعلی 

  شاه مهدعليا مادر فتحعلی  داشتند، از جمله  بر عهده  شاه معتمد فتحعلی  را بانوان  آن
  در آمد و لقب  شاه همسری  ها به بعد  مهدعليا، که  ز نديمان، ا باجی گلبدن  و سپس

 ]٣۶] [٣۵. [ گرفت  الدوله خازن
 
  نيز در حفظ  دمحمشاه: در زمان دمحم شاه  سلطنتی  از جواهرات  و حراست  حفظ*   

 . کوشا بود  سلطنتی  از جواهرات  و حراست
  گزافی  های متعدد، هزينه  یها کشی قشون  سبب  ، به در دوره سلطنت  با آنکه  وی

 ]٣٨] [٣٧. [افزود  سلطنتی  بود، بر مقدار جواهرات  شده را متحمل
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در دوره : افزوده شدن جواهرات سلطنتی در دوره ناصر الدين شاه *   
  تنها تخت  که  طوری شد، به افزوده  جواهرات  نيز بر مقدار اين  شاه ناصرالدين

برآورد   و پانصد هزار ليره انگليسی  ليونمي  را حدود صد وشصت  طاووس
 . اند  کرده

  سلطنتی  از اموال  و تهيه فهرست  برداری ، صورت  دستورشاه  ، به دوره  در اين 
  ، به ايرانی  جواهرسازان  دست  به ١٢٩١در   جواهرنشان  ای و کره] ٣٩[آغازشد 

بر   بالغ  رنگارنگ  و جواهرات  ، از طال و الماس مسيحی  ابراهيم  سرپرستی
] ۴٠. [شد جواهر ساخته  به       ً            تماما  طال و آراسته  ای پايه  ، بر روی قطعه ۵١، ٣۶۶

]۴١[ 
را از تاالر   جواهرات  شاه دستور ناصرالدين  ، به سرقتی  ، در پی١٣٠٩در  

  کردند و از آن  منتقل  اندرونی خزانه   به  صندوق ٣۴ها را در  و آن  آوری جمع
، وزير دربار و وزير  ، وزير ماليه ، صدراعظم مهرشاه  به  پيوسته  خزانه   ِ در    پس

 ]۴٢. [شد ممهور می  بيوتات
  
  ، از موجودی شاه در دوره مظفرالدين: خزانه طال در دوره مظفر الين شاه *   

  به  قروض  دادن  برای  هزار مثقال  يکصد و دوازده  معادل  خزانه  طالی
  مصرف  و به  ذوب  صندلی ٢١  شد و روکش طالی  زده  سکه  شاهی بانک

  در زمان  را که  جواهراتی تمامی   شاه رسيد، اما مظفرالدين  قشون  احتياجات
از اروپا و نيز   شده خريداری  جواهرات  بود، همچنين  گردآورده  وليعهدی
  خزانه  لرا تحوي  واليات  و حکام  و رجال  ها وشاهزادگان صدراعظم  های پيشکش

 ]۴٣. [داد
  به  خاصی  با تشريفات  سلطنتی  و نفايس  جواهرات ، تمامی ١٣١۵در  

 ]۴۴. [ ها موجود است آن  فهرست  شد که داده   تحويل  الملک موثق
  
بود   پادشاهی  نخستين  شاه دمحمعلی: در دوره دمحم علی شاه   سلطنتی  جواهرات*   
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 . رد زددستب  سلطنتی  جواهرات  به  که
گرو   به  و نزد جواهرفروشان  روس  را در بانک  جواهرات  از اين  او مقداری

  مهر ديگری  سر به  ، صندوق روس  سفارت  به  پناهندگی  و نيز در جريان  گذاشت
  انگليس  دو دولت  و با ميانجيگری  از مذاکرات  را از دربار خارج کرد، اما پس

 .درا بازگردان  آنان  و روسيه
  
  نخورده  دست  ، خزانه احمدشاه  در دوره سلطنت: در دوره سلطنت احمد شاه *   

 ]۴۶] [۴۵. [ماند  باقی
  
ِ  خود دستور    گذاری تاج  برای  پهلوی  رضاشاه: عمل کرد رضا شاه پهلوی *            

  معروف  تاج پهلوی  به  را صادر کرد که  خزانه  جديد از جواهرات  تاجی  ساخت
 .شد

را   خزانه  جواهرات  تمام  وی  فرمان  ، به ش١٣٠٨و  ١٣٠٧  سالهایدر  
،  سميعی  حسين  رياست  به  ، با حضور هيئتی ، بوشرون جواهرفروش فرانسوی

 ]۴٨] [۴٧. [کرد  ، ارزيابی السلطنه اديب
  
  ، بر اساس ش١٣١۶در :انتقال مقدار از جواهرات سلطنتی به بانک ملی *   

  ملی  بانک  به  سلطنتی  از جواهرات  ، مقداری ملی  شورای جلس م  مصوب  قوانين
  نظر مستقيم و تحت  جزو پشتوانه اسکناس ١٣١٨اسفند  ٢١شد و در  منتقل 
 ]۵٠] [۴٩. [ قرار گرفت  اندوخته اسکناس  نظارت  هيئت 

شد،  می  نگهداری  گلستان  در کاخ  ، که خاصه سلطنتی  ، جواهرات ش١٣٢٠در  
،  تخمه زمرد، زمرد نادری  نور، کمربند طالی  دريای  ، جقه تاج پهلوی  لهاز جم

  ، در بانک مرصع  تفنگ  و دو عصا و يک  منقور، دو قداره  ، لعل زمرد هندی
 ]۵١. [شد گذاشته   امانت  به  ملی

  شيخ برليان تقديمی   الماس  به  ، شمشير و بندشمشير مرصع از تبعيد رضاشاه  پس 
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، و دو قداره  آذربايجان  اهالی تقديمی   الماس  به  مرصع  طالی  ، چوگان خزعل
] ۵٢. [شد سلطنتی  نيز ضميمه جواهرات  و ترکيه  روسيه  دولتهای  اهدايی  مرصع

]۵٣] [۵۴[ 
  
،  جواهرات  نيز اين  در دوره دمحمرضا پهلوی:   در دوره دمحمرضا پهلوی*   

  و قطعات  تاريخی  اشيای  برخی ١٣٢٣خرداد  ٧ر بود و د  ملی  در بانک  همچنان
مهر   و در اول] ۵۵[،  ملی  بانک  ، رئيس ابتهاج  پيشنهاد ابوالحسن         ً   ، ظاهرا  به مهم

بعد   به  زمان  شد و از آن نمايش گذاشته   به  خاصه سلطنتی  جواهرات  سال  همان
 ]۵۶. [ قرار گرفت  ساندوخته اسکنا  نظارت  نظر هيئت  نيز تحت  جواهرات  اين

 . شد منتقل   بانک  به  پهلوی  و شمس  اشرف  اختصاصی  ، جواهرات ش١٣٣٠در  
  ، تمامی از مسافرت  نيز، قبل)  دمحمرضاشاه  سابق  همسران(و ثريا   فوزيه  همچنين

 ]۵٧. [دادند  تحويل  سلطنتی  خزانه جواهرات  خود را به  اختصاصی  جواهرات
  در آبان  گذاری تاج  ديبا در مراسم  و فرح  دمحمرضا پهلوی  يی کهها ها تاج بعد 

 ]۵٨. [شد افزوده  مجموعه  اين  بر سر گذاشتند، نيز به ١٣۴۶
  
، ) ش١٣۵٧(  ايران اسالمی    انقالب  از پيروزی  پس: انقالب   از پيروزی  پس*   

  مرکزی  موزه بانک در  و اکنون  شناخته ملی   جواهرات  نام  به  جواهرات  اين
 .شود می  نگهداری  ايران

  بانک  ش با تأسيس١٣٣٩و در   ش ساخته١٣٣۴در   جواهرات  خزانه فعلی 
  بانک  در صيانت  شد و اکنون سپرده   بانک  اين  و به  افتتاح  ايران  مرکزی
 . است  ايران اسالمی  جمهوری  مرکزی

و   شکل بر اساس  آن  جواهرات  که] ۶١] [۶٠] [۵٩[دارد   گنجه ٣٧  موزه  اين 
 . تاريخی  ترتيب  ، نه است  شده  چيده  نوع

 ) ١( ] ۶٢. [وجود دارد  مجموعه  اين  باره ديگراقالم تری در بيش  اطالعات 
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  معمای جواهرات سلطنتی پس از سقوط پهلوی اول

  
هلوی معمای جواهرات سلطنتی پس از سقوط پ«            ُ َ              مسعود سيدب ن کدار در مقالۀ 

  : در رابطه به اين موضوع شرح می کند» اول
ّ          خصوصا  از دورۀ صفويه اط العات روشن                 ً تری از مجموعه جواهرات سلطنتی       

های بسيار با به وجود آمدن سلسلۀ قاجار، به  بعد از فراز و نشيب. وجود دارد
الت . ای يافت خصوص در دورۀ فتحعلی شاه، مجموعه شکل تازه ّ    همراه با تحو             

يران، اين مجموعه نيز تحت تأثير قرار گرفت و با به وقوع پيوستن تاريخی ا
انقالب مشروطه، همانگونه که بر اساس قانون اساسی مشروطه، سلطنت از 

های  شد، جواهرات سلطنتی هم به صورت دارايی        ّ                 جانب مل ت به شاه تفويض می
 .    ّ        و مل ت در آمد) نه شخص سلطنت(مقام سلطنت 

گيری  ناهندگی دمحمعلی شاه به سفارت روس و بازپسبه خصوص بعد از واقعۀ پ 
خواهان، اين واقعيت محرز گرديد که جواهرات  جواهرات از او توسط مشروطه

بر همين مبنا يکی ديگر از .     ّ       ّ                               متعل ق به مل ت و مورد استفادۀ مقام سلطنت است
های                          ّ                                    عوامل قدرت، در اختيار مل ت قرار گرفت و نمايندگان مجلس در دوره

نمايندگان با . وظيفۀ رسيدگی به وضعيت جواهرات را برعهده داشتند مختلف،
ِ                  طرح سؤاالتی از مقامات مربوط  دولتی، نظير رييس الوزراء و وزير ماليه،                           

البته در مواقعی هم از آن برای تحت . دادند وظيفۀ نظارتی خود را انجام می
جواهرات طرح موضوع . کردند فشار قرار دادن دولت و دربار استفاده می

سلطنتی در مجلس، ارتباط زيادی با اوضاع سياسی مملکت داشت؛ به ويژه 
هنگامی که حساسيت افکار عمومی نسبت به کم و کاست شدن جواهرات 

در بعضی موارد، طرح يک چنين مسائلی بيشتر شايعاتی بود . شد برانگيخته می
های  روزنامه. برای تحت فشار قرار دادن دربار و دولت و تهييج افکار عمومی

                    ً نوشتند که البته بعضا   داخلی و خارجی، مطالب تندی از سرقت جواهرات می
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جايگاه . شد همراه با غرايض سياسی و برای لطمه زدن به جناح مقابل انجام می
ِ                                    ّ     قانونی  رسيدگی به اين موضوع، مجلس شورای مل ی بود نمايندگان سؤاالت .      

ح شدن سؤال در صحن علنی مجلس، دادند و با مطر خود را به رييس مجلس می
ِ          موظ ف بود در مهلت قانونی  ده روزه )      ً           معموال  وزير ماليه(مقام دولتی مربوط                      ّ   

اين مجالس که برای آرام کردن افکار . برای پاسخگويی در مجلس حاضر شود
                       ّ                       گاه خود متشنج شده و محل ی برای بيان انتقادات و   عمومی الزم بود،

برگزاری يک چنين مجالس پرسش و پاسخی، . گرديد های سياسی می درگيری
. ارتباط تنگاتنگی با قدرت و موقعيت مجلس در برابر دولت و دربار داشت

برای نمونه با مطرح شدن موضوع سرقت جواهرات در دورۀ احمد شاه قاجار، 
مجلس که در اين دوره از قدرت باالتری برخوردار بود، جلسات پرسش و 

در سؤاالت نمايندگان مطرح شده . ضوع ترتيب دادپاسخی برای رسيدگی به مو
ِ                          های داخلی و خارجی نظير  ايران آزاد، پاريس سوار،  بود که در روزنامه                      

کوشش، ديلی کرانيکل، االقبال و ديلی اکسپرس، خبر از فروش و به وثيقه 
طبق . گذاشته شدن جواهرات سلطنتی توسط احمدشاه در اروپا به ميان آمده است

ای تشکيل داد و او با دادن  ن، مجلس با حضور وزير ماليه جلسهمعمول قانو
ا دانست ّ        پاسخ و ارائۀ گزارش به مجلس، احمد شاه را از اين اتهامات مبر  البته . ١                                                         

پرداختن به وضعيت جواهرات سلطنتی در دورۀ احمد شاه مجال ديگری 
 .طلبد می

از گرديد که در دورۀ سلطنت رضا شاه، مسئلۀ جواهرات در چند مورد خبرس 
با اعالم انقراض سلسلۀ . به ترتيب تاريخ وقوع حوادث به آن پرداخته خواهد شد

ّ            قاجار و شروع سلسلۀ پهلوی به تصويب مجلس مؤس سان در سال  . هـ١٣٠۴                                         
لين موضوعی که در مورد جواهرات مطرح گرديد، رسيدگی به .ش ّ                                                     ، او     

دين سبب در طی ب. ها بود نخوردگی آن وضعيت جواهرات و اطمينان از دست
                       ّ                                                تشريفاتی، رضا شاه به ات فاق هيات دولت و امنای دربار به خزانه رفتند و پس 

ِ                         از آنکه مطمئن شدند در  خزانه ممهور به مهر بيان السلطنه، رييس بيوتات وقت                      
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گذشت، از دست نخوردن جواهرات  باشد که هفت سال از درگذشت او می می
 ٢.اطمينان پيدا کردند

گذاری رضا شاه  ريزی برای برگزاری تاج برنامه. ش. هـ١٣٠۴در دی ماه  
برای همين . ٣تصويب شد و تصويب گرديد تاج جديدی برای وی ساخته شود
های پيادۀ خزانه  منظور مقداری از جواهرات نصب شده بر روی اشياء و سنگ

گذاری رضا شاه در تاالر  تاج. ش. هـ١٣٠۵ارديبهشت  ۴در روز . استخراج شد
کاررفته، به خزانه  و سپس جواهرات به ۴خ گلستان برگزار گرديدموزۀ کا

اما پس از اين مراسم ديگر جواهرات سلطنتی آنچنان که مورد . عودت داده شد
  ّ      عل ت اين . گرفت، برای شاه جديد استفاده نداشت استفاده پادشاهان قاجار قرار می

ز رسوم گذشتۀ رفتار را بايد در خلقيات نظامی رضا شاه و دوری جستن وی ا
به هر حال بيشتر جواهرات سلطنتی، يادآور دورۀ . دربار قاجار جستجو نمود
 .قاجار و سلطنت ايشان بود

                      ّ                       با تصويب ايجاد بانک مل ی، باز صحبت از جواهرات . ش. هـ ١٣٠۶در سال 
چند سال قبل از اين، پس از استقرار مشروطيت، هنگامی . سلطنتی به ميان آمد
        ّ                                     شورای مل ی اجازۀ استقراض خارجی خواست، احساسات  که دولت از مجلس

دار بود، به هيجان  های بيگانه جريحه های گذشته و رفتار بانک   ّ           مل ی که از وام
های خارجی                    ّ                                        آمد و نمايندگان مل ت به منظور قطع نفوذ سياسی و اقتصادی بانک

ضمن مخالفت . ش. هـ١٢٨۵و ترميم وضع مالی خزانه در تاريخ پنجم آذرماه 
                                  ّ                               با استقراض خارجی، تأسيس يک بانک مل ی را خواستار شده بودند و پس از 
افان تعهد مشارکت دادند، اجازۀ تشکيل بانک  ّ                                          آنکه جمعی از بازرگانان و صر                            

در . منتشر گرديد. م١٩٠۶/ش. هـ١٢٨۵صادرشد وخبر آن درتاريخ نهم آذرماه 
از قبيل تمرکز های بسيار خوبی را درنظر گرفت؛  اساسنامۀ بانک، دولت طرح

                      ّ                                                 عايدات دولت در بانک مل ی ايران و نيز واگذاری امتياز نشر اسکناس به آن پس 
پس از انجام اين اقدامات، اميد به  ۵.            ّ                      از انقضای مد ت امتياز بانک شاهنشاهی

فراهم آمدن سرمايۀ الزم و به ويژه بازگشت سرمايۀ ايرانيان خارج از کشور 
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ً                     جاد شد و مخصوصا  تغييرات ناگهانی وضع افزايش يافت، اما مشکالتی که اي                
های روس و انگليس، داير بر تقسيم  بين دولت. م١٩٠٧سياسی و انعقاد قرارداد 

ها را  ها را نقش بر آب کرد و اميد ها و تالش ايران به مناطق نفوذ، تمام کوشش
       ّ                           ّ                 بانک مل ی ايران به وجود نيامد و تحق ق اين آرزوی بزرگ .           ّ      به يأس مبد ل نمود

 ۶.ها به تعويق افتاد ت ايران سال  ّ مل  
پس از استقرار نظم و آرامش در اوايل سلطنت رضا شاه، دولت بعد از  

                                           ّ                      مطالعات الزم، اليحۀ قانون اجازۀ تأسيس بانک مل ی ايران را تقديم مجلس 
اليحۀ مزبور پس از بررسی و بحث نمايندگان در جلسۀ .         ّ     شورای مل ی کرد

خ  ّ   مور   ٢٨در تاريخ . به تصويب نهايی رسيد .ش. هـ١٣٠۶ارديبهشت  ١۴  
اعالن تشکيل رسمی بانک از طرف وزير ماليه و . ش. هـ١٣٠٧مردادماه 

ّ                      دولت در آن اليحه برای حل  مشکل سرمايۀ بانک که  ٧رييس بانک صادر شد                       
جات و  های قبل هم مانع تشکيل آن شده بود، تصميم گرفت، از خالصه در سال

تصميم بزرگی که هيچ مرجعی غير از مجلس  .جواهرات سلطنتی استفاده کند
های فراوانی در ميان نمايندگان بر  بحث.         ّ                       شورای مل ی قادر به تصويب آن نبود

نمايندگان در مورد استفاده از .                            ّ           سر محل تأمين سرمايۀ بانک مل ی صورت گرفت
.                                       ّ                       جواهرات سلطنتی به عنوان سرمايۀ بانک مل ی نظرات گوناگونی داشتند

ذکر نظرات نمايندگان مجلس . ای مخالف اين پيشنهاد بودند   ّ عد ه گروهی موافق و
در موافقت و مخالفت با اين اليحه، گويای نگاه آنان به جواهرات سلطنتی در آن 

. نمودند هر دو گروه موافقان و مخالفان، داليلی را مطرح می. باشد دوران می
داشتند عبارت بود  ترين داليلی که موافقان برای فروش جواهرات بيان می مهم
استفاده از مبلغ فروش جواهرات برای ايجاد اصالحات اقتصادی نظير ايجاد : از

آهن، بانک، استخراج معادن، و نيز جلوگيری از فاسد شدن و از بين رفتن  راه
گفتند که جواهرات ارزش تاريخی دارد و  در مقابل مخالفان طرح می. جواهرات

و برای روز مباداست و اگر قرار باشد که                     ّ        نسل به نسل به دست مل ت رسيده 
جواهرات برای امور اقتصادی فروخته شود، قبل از همه فرنگيان اين کار را 
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دادند جواهرات به  در اين بين نمايندگانی هم بودند که پيشنهاد می. دادند انجام می
                    ّ                                                   عنوان اعتبار بانک مل ی قرار مورد استفاده قرار گيرد که اين پيشنهاد هم از 

 .شد سوی برخی موافقان با فروش جواهرات رد می
حسن خان : نمايندگانی که با فروش جواهرات موافق بودند عبارت بودند از 

مخبر فرهمند، ميرزا ابوطالب شيروانی، دمحمولی ميرزا، فرمند، خواجوی، 
ای    ّ عد ه. زاده و نيز وزير ماليه و وزير معارف از دولت ميرزا احمدخان شريعت

اشتند جواهرات تاريخی از غيرتاريخی بايد جدا شود و گروهی مانند اعتقاد د
وی در نطق خود گفته . شيروانی حتی خواستار فروش جواهرات تاريخی بودند

دانم به نمايندۀ محترم آقای حاج ميرزا مرتضی عرض کنم  و بنده الزم می: بود
اهر پياده و يک مقدار جو... که آن جواهرات تاريخی را هم که ايشان فرمودند

بعد از «ها را بناست بفروشند، آن هم  رود و آن مرواريد است که دارد از بين می
ام و تأسيس  که بنده اين جمله را در پيشنهاد خودم اضافه کرده» تصويب مجلس

 ٨.اين بانک هم افتخارش بيشتر از جواهرات تاريخی است
واهرات غيرتاريخی داشت جواهرات تاريخی از ج وزير معارف البته بيان می 

يک جواهراتی هست که جزو اثاثيۀ : داد وی توضيح می. گردند مشخص می
گذاری، اغلب  هايی است که در روز تاج ها همان اين. تشريفات سلطنتی است

ها و جواهراتی است که  يک قسمت، چيزهايی است؛ نشان. آقايان که بودند، ديدند
ا و تير و کمان و سپر و گرز و ه مخصوص به پادشاه وقت است از قبيل نشان

وجه  ها اثاثيۀ سلطنتی است که هميشه بايد محفوظ باشد و به هيچ ها؛ اين اين چيز
اينکه اين اثاثيه و جواهرات مخصوص سلطنتی  الوجوه کسی معتقد نيست به  من

که جزو تشريفات سلطنت است، فروخته شود ولی جواهراتی که مقصود، 
ها  اين. هايی است که عرض شد کلی غير از اينها به  هاست، آن فروش آن

جواهراتی است که در تاريخ ادوار گذشتۀ ايران در خزانۀ دولتی جمع آوری 
.                 ّ                                                شده است و اگر مد تی ديگر بماند يک قسمتش ممکن است فاسد و خراب بشود

ها تبديل به پول بشود و از آن پول،  تر اين بنابراين هرچه زود. ها زيادی است اين
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ر میممل ّ     کت استفاده کند، البته بهتر است و اگر شما تصو  کنيد در روز مبادايی                                             
ال  امروز  کنم اين اين جواهرات به درد ما خواهد خورد، خيال می ّ  ً       طور نيست؛ او             

خودش روز مباداست چون امروز مملکت ايران احتياج دارد به بانک و بانک 
ر می. خواهد هم پول می ّ     ثانيا  اگر تصو         ً موقع جنگی يا يک روز  کنيد در يک      

سختی دولت ايران بخواهد و مجلس هم تصويب بکند که فروخته شود گمان 
ِ                  کنم نتيجۀ مطلوبی را ندهد چون فروش جواهرات بايد سر  فرصت باشد نه در  می                                                 

. بها از ما بخواهند بخرند و آن وقت آن نتيجه را هم ندهد موقع اضطرار که نيمه
قدر   اند، در جزئيات ديگر اين که آقايان موافق بنابراين بنده معتقدم در اصول

 ٩.بحث نکنند
                ّ               ای بود به اين عل ت که طی فراز و  البته اين توضيح وزير معارف، حرف بيهوده 

های مجموعه پشت سر گذاشته بود،  هايی که جواهرات سلطنتی و سنگ نشيب
 .تشخيص جواهرات تاريخی از غيرتاريخی غيرممکن شده بود

ُ                                ايندگانی بود که م صر به فروش جواهرات بود و در نطقمخبر از نم  های خود                  
در مجلس بر سود اقتصادی و اصالحات اقتصادی حاصل از فروش جواهرات 

کنم هيچ ايرانی وجود داشته  و گمان نمی: ... داد وی توضيح می. نمود تأکيد می
ل، اصالحات تأسيس بانک را قائل نباشد ّ                                   باشد که در درجۀ او  درست  بانک هم.                  

ايم و  ايم برای سرمايه، محل پيدا کرده شود مگر با داشتن سرمايه؛ ما هم آمده نمی
ل خالصجات و بعد يک مقدار )] جات عتيقه[(در بين تمام انتيقه حاتمان  ّ                          او   

رود و  شود و از بين می جواهرات راکدمان را که يک قسمتش دارد فاسد می
مصنوعی که االن در دنيا در قسمت ديگر آن جواهرات پس از تکميل جواهر 

غرض اين است . ايم دست عمل است و بعد آن هم از بين خواهد رفت، پيدا کرده
اش کافی باشد و بتواند در مقابل  که ما خواستيم يک بانکی که بالنسبه سرمايه

ايم اين  ای رقابت کند، تأسيس کنيم و درصدد برآمده های خارجه تا اندازه بانک
خواهيد اين  حاال اگر شما می. محل فروش خالصجات تهيه کنيم سرمايه را از اين

         ّ                                                            سرمايۀ مل ی و اين ثروت دولتی و اين افتخارات تاريخی را حفظ کنيد و نگاه 
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داريد، خوب است يک محل ديگری را برای تأسيس بانک در نظر بگيريد و به 
نده هم ما بگوييد شما اگر بتوانيد از يک جای ديگری پول تهيه کنيد آن وقت ب

کنم که اين افتخارات تاريخی و ثروت ملی همين طور بماند و  تصديق می
هرساله هم دولت مبلغی رويش بگذارد و ضرر بدهد ولی چون محل ديگری 
برای تأسيس بانک موجود نيست که بتواند برای ما تهيۀ پول کند بنابراين 

ن کار کنيم و درصدد برآمديم که يکی از مفاخر خودمان را بفروشيم و صرف اي
                                            ّ                 اصالحات اقتصادی دست بزنيم، زيرا در دنيای متمد ن امروزه، اصالحات  به 

اقتصادی بيشتر جزو مفاخر، محسوب است و خوب است اجازه بدهيد ما هم اين 
آهن، تأسيس بانک و استخراج  مفاخر کهنه را بفروشيم و مفاخر تازه از قبيل راه

ه در دنيای امروز جزو مفاخر است، معادن و نفط و باالخره اين چيزهايی ک
ها را جزو مفاخر تاريخی خود  تأسيس و ايجاد کنيم زيرا بشر امروز اين

 ١٠....داند می
گاه به صورت  ها هيچ البته اين جريان فاسدشدن جواهرات در اين سخنرانی 

ها هم ديگر از فساد جواهرات سخنی  شد و بعد مشخص و علمی توضيح داده نمی
داشت با ساخت  طرفه اينکه نمايندۀ مزبور بيان می. امده استبه ميان ني

 !جواهرات مصنوعی در دنيا اين جواهرات ارزش خود را از دست خواهند داد
های نمايندۀ  همان استدالل   فرمند، ديگر نمايندۀ موافق با فروش جواهرات، بر 

قابل فساد است، اين جواهراتی که ما داريم يک مقدارش : ... نمود پيشين تأکيد می
ر نمی يعنی ضايع می ّ      شود و بنده تصو  ها يک چيزهای الزمی باشد که ما  کنم آن              

غير از جواهرات تاريخی،  جواهراتی که ما داريم به . مجبور باشيم نگاه داريم
       ّ                                                             آلت معط له است که اگر نقد بشوند و به مصرف بستن سد يا کارخانجات برسند 

ای ندارد و امروزه  در حبس بمانند هيچ فايده دهند در صورتی که هرسال نفع می
اين . کنند                                              ّ               هم در تمام ممالک دنيا هيچ ثروتی را برای يک مد ت مديدی حبس نمی

ّ           استثنای دو سه تک ه جواهرات  العاده الزم است به  جواهرات فروشش فوق                
ها  ها را نگاه داشت؛ بقيه را بايد فروخت و از وجوه آن تاريخی که البته بايد آن
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 ١١...بنده معتقدم که خيلی هم مفيد است. برای مملکت استفاده کرد
. داشتند های ديگری را بيان می در طرف مقابل، نمايندگان مخالف، استدالل 

خان بامداد، سيد يعقوب و حاج ميرزا مرتضی از نمايندگان  ميرزا دمحمعلی
لفت خود حاج ميرزا مرتضی در بيان داليل مخا. مخالف فروش جواهرات بودند

: داشت ورزيد و بيان می با فروش جواهرات به ارزش تاريخی آن تأکيد می
در اين اليحه نوشته شده .                                          ّ مخالفت بنده با فروش جواهرات است به طور کل ی

است فروش جواهرات، در صورتی که يک قسمت از جواهرات چيزهايی است 
ها  ست و حفظ آنکه آثار تاريخی دارد و يک قسمتش هم منحصر به تخت و تاج ا

بينيم که يک چيزهای تاريخی را حفظ  ها در ساير ممالک می ما. الزم است
کنند ولی اينجا  هايی هم می ها يک خرج داری آن              ً          کنند و مخصوصا  برای نگاه می

ام اين  بنده عقيده.          ّ                                      به طور کل ی نوشته شده است فروش خالصجات و جواهرات
اشد که مشرف به خرابی و اعدام و است که فروش جواهرات بايد آن قسمتش ب

کنم                              ّ                                     از بين رفتن است نه به طور کل ی، و در اين زمينه، پيشنهادی هم عرض می
 ١٢.خرابی و اعدام است، مشمول اين قسمت باشد  که جواهراتی که مشرف به

های اقتصادی موافقان فروش جواهرات را رد  ميرزا دمحمخان بامداد هم استدالل 
اند و  تمام ممالک دنيا البد به قدر ما مقتصد بوده: داشت مینمود و اظهار  می

                ً         ها پيش آمده، مثال  در موقع  ترين مواقعی که برای آن اند و در سخت محاسب بوده
ل مهم دنيا محتاج به  جنگ بين َ                     الملل که آن قدر دو  پول بودند، جواهراتشان را                   
قدر مقتصد و   اين دانم چطور شده است که ما اين ميانه حاال نمی. نفروختند

ايم که يک اعتباری را که در يک گوشه افتاده است و هر وقت  محاسب شده
حتی دولت روسيه . ها را بفروشيم خورد، حاال بياييم و آن دردمان می بخواهيم به 

هم که يک وضعيات مستثنايی در دنيا دارد، اين اقدام را نکرد و جواهراتش را 
. به عقيدۀ بنده صحيح نيست. اهراتمان را بفروشيمحاال ما بياييم و جو. نفروخت

ام اين است که فروش جواهرات برای تهيۀ سرمايۀ بانک، مستثنی  بنده عقيده
ممکن است ما عين جواهرات را بدهيم به بانک و اعتبار بانک قرار دهيم . شود
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رد هيچ مانعی ندا. ها را بفروشيم و پولش را اعتبار قرار بدهيم نه اينکه عين آن
که يک پولی برای سرمايۀ ابتدايی بانک تهيه شود که راه بيفتد و پس از راه 

 ١٣.افتادن، ما عين جواهرات را بدهيم به بانک که يک اعتباری برايش باشد
اگر هم بنا شود : وی در جايی ديگر در مخالفت با متن اليحه بيان داشته بود

به اليحۀ خودش به جهت بفروشيم ضمنی که نبايد فروخت و بايد موکول شود 
اينکه اگر اين اليحه االن تصويب شود و آن اليحه بيايد به مجلس ديگر مجلس 

                                                   ّ            تواند حرف بزند، برای اينکه رأی داده است و فروشش مسل م شده است و  نمی
. ممکن است برای طرز فروشش يک اليحه بياورند که به آن طرز فروخته شود

اهرات حذف شود و موکول شود به اليحۀ بنابراين پيشنهاد کردم که لفظ جو
 ١۴.خودش که اگر مجلس رأی داد، بفروشند و اگر رأی نداد، نفروشند

         ً                         گفتند فعال  جواهرات به عنوان اعتبار  در اين ميان گروه سومی هم بود که می 
: اين دسته عبارت بودند از. بانک قرار بگيرد و اگر الزم شد به فروش برسد

و سيد ) فروش حاج ميرزا آقا فرش(، فرشی )قوانين ماليه مخبر کميسيون(فهيمی 
آنان نيز به بيان استدالالت خود در اين زمينه . زاده ابوالحسن حائری

 .پرداختند می
کنم که الزم نباشد اعتبار بانک، نقدينه  بنده خيال می: نمود زاده بيان می حائری 

ات و خالصجات را ممکن است همين جواهر. باشد که در صندوقی محبوس کنند
محل اعتبار بانک قرار دهند که اگر در تجارتش کسر و نقصانی پيدا کرد محل 

 ١۵.اعتباری داشته باشد و اين جواهرات را بفروشند و بدهند
زاده ادامه  های حائری فهيمی، مخبر کميسيون قوانين ماليه هم در تأييد صحبت 

لغ معتنابهی وجه نقد در تأسيس بانک، مستلزم اين است که يک مب: ... داد
ّ                  همانطوری که تج ار و کسبه، وسيلۀ . صندوق بگذاريم و بگوييم ما بانک داريم              

تبادل اجناس بين افراد هستند، بانک هم يک مؤسسۀ تجارتی است که وسيلۀ 
                ً         ً                 ّ   بانک خودش منحصرا  و منفردا  نبايد يک پول معي نی . تبادل نقود بين افراد است

رفته برای بانک بايد يک اعتبار اساسی  هم لی رویهميشه حاضر داشته باشد و
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بينی کرد و يک مبلغی هم برای تضمين آن اعتبار در نظر گرفت که افراد  پيش
در اينجا به . بتوانند با اطمينان خاطر، وجوه خودشان را به آن بانک بسپرند

فرماييد پانزده ميليون تومان سرمايۀ اصلی بانک  طوری که مالحظه می
ی شده است و محل پانزده ميليون تومان هم يکی قيمت خالصجات است و بين پيش

                                          ّ  به عالوه از ساير عوائد دولت هم يک مبلغی معي ن . يکی قيمت جواهرات دولتی
بانک پرداخته  ساله به  بعد همه شده است که از سال هزار و سيصد و هفت به 

جريان بيفتد ولی اگر  ها برای اعتبار بانک است تا وقتی که بانک به  شود و اين
امروز صد هزار تومان بانک در صندوق خودش حاضر بکند از فردا شروع 

بينی شده  پنج ميليون سرمايۀ ابتدايی هم که اينجا پيش. معامله خواهد کرد به 
 ١۶.                                     ً           است؛ نه اين است که پنج ميليون را فورا  حاضر بکنند

عتبار بانک حمايت فرشی، نمايندۀ ديگر که از طرح جواهرات به عنوان ا 
قانون فروش جواهرات هنوز از مجلس : کرد در نطق خود تأکيد نمود می

کند يا  نگذشته و معلوم نيست اکثريت مجلس، فروش جواهرات را تصويب می
و پس از اينکه بانک باز شد ممکن است اين جواهرات را در بانک به ... نه

طور معمول است که  نهای ديگر هم همي در بانک. عنوان اعتبار بگذارند
گذارند؛ چه عيب دارد ما هم همين کار را  های طال و جواهرات را می شمش

طور پيشنهاد  بکنيم؟ چون هنوز تکليف فروش جواهرات معلوم نشده لذا بنده اين
 ١٧.کردم که سرمايۀ اين بانک از فروش خالصجات و اعتبار جواهرات باشد

ل موافق با فروش جواهرات بودند با اين در مقابل اين گروه، آن دسته که به ک 
خان مخبر فرهمند از مخالفان  زاده و حسن شريعت. کردند طرح نيز مخالفت می

بهتر اين است که خالصجات و جواهرات : گفت زاده می شريعت. اين طرح بودند
ً                  را عينا  اعتبار قرار بدهيم فرماييد که اين، عملی نيست زيرا  البته تصديق می.        

اش را به جريان بيندازد و البته جواهرات و خالصجات  خواهد سرمايه بانک می
و اين را هم ... جايگير آن سرمايه و منشأ آن اثری که سرمايه دارد، نخواهد بود

ها  درد ما نخواهد خورد و بايد آن  بايد تصديق کرد که خالصجات و جواهرات به
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 ....را پول بکنيم و از او برای مملکت استفاده بکنيم
خورد  بانک پول الزم دارد؛ جواهرات به دردش نمی: نمود مخبر هم بيان می 

شود کرد ولی بعد که اعتبار پيدا کرد  زيرا با الماس و مرواريد، دادوستد نمی
های عمده و اسناد  هايش جواهرات و سهام شرکت البته ممکن است در صندوق
 .عمده هم در آنجا گذارده شود

شت نمايندگانی که با اعتبار قرار دادن جواهرات موافق البته بايد در نظر دا
ليۀ بانک در نظر گرفته بودند و نهايتا   ّ                                     ً بودند، مبلغی پول نقد به عنوان سرمايۀ او                                        

 .ای ديگر عملی شد چنانچه بعد نيز خواهيم ديد اين طرح به گونه
ه داده ها و تغييراتی که در اليح سرانجام پس از مباحث طوالنی از ميان پيشنهاد 

                      ّ          به تصويب مجلس شورای مل ی رسيد که  ١٣٠۶ارديبهشت  ١۴شد، قانونی در
سرمايۀ اصلی بانک، پانزده ميليون تومان : باشد    ّ                      ماد ۀ دوم آن به شرح ذيل می

ّ                                                 خواهد بود و محل  آن، وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالصجات                
 ١٨.است که به موجب قانون مخصوص، به فروش خواهد رسيد

ميرزا دمحمخان بامداد که از مخالفان اصلی فروش جواهرات بود بعد از تصويب  
اين قانون با ابراز رضايت از اينکه در اين قانون فروش جواهرات عملی نشد و 

يکی هم مسئلۀ : ... باز منوط به قانون مخصوص گشته بود، بيان داشت
يند با آن ميلی خالصه را که آقايان تصديق بفرما. جواهرات و خالصجات است

           ً                           شود؛ مخصوصا  با آن قانونی که گذرانديم،  ها پول نمی که ما داريم، به اين زودی
ر نمی ّ      جواهرات را هم تصو  کنم عملی بشود و اميدوارم که به دست مجلس ششم                  

از وقتی . حضرت هم موافقت ندارند هم فروخته نشود و خوشبختانه شنيدم اعلی
ً                   دم، برای اينکه حقيقتا  يک جواهراتی در دو که اين را شنيدم خيلی خوشحال ش                      

دست گشته و در ادوار هرج و مرج و  به قرن تمام دويست سال، هزار جور دست
استبداد ايران محفوظ مانده؛ بنده که در سهم خودم يک فرد ضعيف و از صد و 

روم که به دست من  باشم و افتخار دارم، زير اين بار نمی ام اجتماع اينجا می سی
بله اگر جواهرات را به اعتبار بانک بگذارند و بانک ما در دنيا ... خته شودفرو
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. ها اعتباردارد معتبر باشد، بنده هم موافقم؛ مثل اينکه بانک پروس در تمام جا
اينجا را حرفی ندارم ولی فروش آن را اميدوارم که بنده رأی ندهم و آقايان هم 

همان پنج ميليون و اين    شود به میبنابراين اعتبار بانک منحصر . رأی ندهند
اضافاتی که ما قرار داديم و هيئت محترم دولت بايد مطابق آن قانون نظر به 
                                                      ً                 صميميتی که به مملکت دارند و نظربه احترامی که بايد حتما  از قانون موضوعه 

 ١٩.... ای در آن قانون نکنند بکنند البته بايد دست به اين اعتبار نزنند و رخنه
                                   ّ                      از تصويب اين قانون در مجلس شورای مل ی، رضا شاه تصميم گرفت  بعد 

های  به اين واسطه در طی سال. جواهرات سلطنتی، مورد ارزيابی قرار بگيرد
ش کليۀ جواهرات سلطنتی به استثنای قطعات تاريخی، توسط . هـ ١٣٠٧ـ١٣٠٨

ّ                                 شناسان خبرۀ مؤس سۀ فرانسوی بوشرون، مورد بررسی و  سه نفر از کار               
ّ              رييس مؤس سۀ بوشرون بعد. ٢٠يابی قرار گرفت رزشا ها اظهار داشته بود         

گذاری روی بعضی از اين جواهرات نفيس، امری بود مشکل و بلکه محال  قيمت
وی اضافه کرده بود که هرگاه دولت . و بستگی تام به طالب و خريدار داشت

اصطالح بخواهد اين جواهرات را برای فروش عرضه کند بازار جواهرات به 
کس پيدا نخواهد شد که بتواند اين مقدار  تجارتی دنيا خواهد شکست، زيرا هيچ

 ٢١.جواهر را يکجا خريداری کند
ش که . هـ١٣١۶پس از اين، ديگر از جواهرات سلطنتی صحبتی نبود تا سال  

البته . دولت اليحۀ اجازۀ فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را به مجلس آورد
                            ّ          ش بنا به تصويب مجلس شورای مل ی، سرمايۀ . هـ ١٣١۴سال  پيش از اين، در

قانون اجازۀ  ٢       ّ                                              ّ  بانک مل ی به مبلغ سيصد ميليون لایر افزايش يافته بود و ماد ۀ 
ب  ّ   تأسيس بانک مل ی ايران، مصو  ش هم که در آن از . هـ١٣٠۶ارديبهشت  ١۴             ّ           

 ٢٢.جواهرات دولتی صحبت شده بود، ملغی گرديد
ل، اليحۀ درخواست اجازۀ وز. ش. هـ١٣١۶در سال   ّ                       ير ماليۀ دولت پهلوی او                       

وی . فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را به مجلس دورۀ يازدهم آورد
توضيح داد که يک قسمت از جواهرات موجوده، جواهراتی است که برای 
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اساس سلطنت بايد حفظ بشوند و يک قسمت هم جواهراتی هستند که سرمايۀ 
منظوری که دولت در نظر دارد و آن ازدياد سرمايۀ راکدی بوده و البته برای 

بر اساس اين اليحۀ پيشنهادی، نمايندگان .        ّ                       بانک مل ی است، بهترين گزينه است
             ّ                                                 مجلس شورای مل ی، هم در قسمت ارزيابی و هم در قسمت تفکيک جواهرات 

که . ش. هـ١٣٠۶برخالف سال . کردند تاريخی از غيرتاريخی، شرکت می
پيرامون اليحۀ دولت در مجلس ششم صورت گرفت، اين بار گفتگوهای زيادی 

اين اليحه به راحتی و بدون هيچ حرف و حديثی در مجلس يازدهم به تصويب 
ل به کمسيون . رسيد که نشان از تضعيف قدرت مجلس داشت ّ             اين اليحه، او             

ل  ّ   قوانين ماليه رفت و پس از بررسی و تصويب عين اليحه دولت، به شور او                                                                
ل، پيشنهادی از طرف نمايندگان نرسيده بود ارجاع شد  ّ                                         و چون در موقع شور او                     

ليۀ کميسيون قوانين ماليه را که مبنی بر موافقت با عين  ّ                                                      لذا کميسيون، گزارش او                      
مواد پيشنهادی دولت بود، تأييد نموده و در شور دوم، گزارش آن را برای 

 ٩٩با تعداد  ١٣١۶آبان  ٢۵تصويب تقديم مجلس نمود و سرانجام اين اليحه در 
 ٢٣.                          ّ      رأی به تصويب مجلس شورای مل ی رسيد ١١٠رأی از

 :  مواد قانونی تصويب شده به شرح ذيل است 
ل ـ مجلس شورای مل ی به دولت اجازه می ّ                  ّ                  ماد ۀ او  دهد آن قسمت از جواهرات     ّ   

                                              ّ  اين قانون بالاستفاده تشخيص داده شود، به بانک مل ی  ٢                    ّ  سلطنتی را که طبق ماد ۀ 
 .داده و بانک آن را جزو سرمايۀ خود منظور داردانتقال 

نظر اهميت تاريخی توسط کميسيون به     ّ                             ماد ۀ دوم ـ تفکيک جواهرات از نقطه
کميسيون مزبور در تحت رياست رييس دولت و عضويت دو . عمل خواهد آمد

نفر از وزراء و دو نفر از نمايندگان که برای اين منظور از طرف مجلس 
 .گردند، تشکيل خواهد شد ب می        ّ       شورای مل ی انتخا

   ّ                          ّ                                     ماد ۀ سوم ـ هر موقع که بانک مل ی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و 
مقتضی بداند بايد جواهرات مزبور تحت نظر کميسيون مرکب از پنج نفر که سه 

گردند،  نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می
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                        ً    بهای حاصل از فروش منحصرا  به . آن داده شود ارزيابی شده و ترتيب فروش
 ٢۴.مصرف خريد شمش طال خواهد رسيد

گيری برای انتخاب دو عضو کميسيون  در جلسات بعدی، مجلس با انجام رأی 
                            ّ                                        تفکيک جواهرات سلطنتی طبق ماد ۀ دوم قانون، نتيجۀ استخراج آراء را اعالم 

رأی،  ٧٠رأی، اعتبار ٧٠               ّ        رأی مأخوذه، مؤي د احمدی  ١٠٩از تعداد . نمود
بنابراين . رأی داشتند ٨و معتضدی  ٩رأی، موسی مرآت  ١٣همراز و شيرازی 

ای که قابل توجه است  نکته.    ّ                                           مؤي د احمدی و اعتبار با اکثريت آراء انتخاب شدند
سر و صدای آن برخالف مجلس ششم است که نشان از  تصويب سريع و بی

 ٢۵.تغيير زمانه و قدرت مجلس يازدهم داشت
پس از تشکيل کميسيون و تفکيک جواهرات تاريخی از غيرتاريخی، در طی  

ها  روز با حضور دولت و نمايندگان مجلس و تهيۀ صورت مجلس، صورت ۴۵
) از وزراء و نمايندگان(با مهر پنج نفر از کسانی که مباشر اين کار بودند 

وق مجلس يک نسخه از آن هم به مجلس فرستاده شد که در صند. ممهور شد
                                         ّ  جواهرات هم از کاخ گلستان به خزانۀ بانک مل ی  ٢۶.ضبط و محفوظ گرديد

مشخص  ٢٧ها در اين جداسازی آنچنان که از مطالعۀ صورت. منتقل شد
ای بين جواهرات تاريخی و غيرتاريخی  شده شود، تفکيک دقيق و حساب می

ربار و تاالر توانست مورد استفادۀ د صورت نگرفته بود و تنها جواهراتی که می
موزه قرار بگيرد، جدا شده بود؛ به عبارت ديگر، آن جواهراتی هم که به بانک 

در مورد مجموعه جواهرات هنری .   ّ                                     مل ی منتقل شد، خود از نفايس تاريخی بودند
خانۀ کاخ از اشياء تقديمی به رضا شاه ايجاد شده  و تاريخی هم که در صندوق

رای جدا کردن جواهرات، بدون توجه به رغم ايجاد کميسيونی ب بود، وی علی
نظر مخالف کميسيون، دستور اوراق کردن اشياء را داد و در برابر رييس بانک 
ِ  مل ی که از شاه خواسته بود به لحاظ تاريخی بودن يک سری اشياء مانند                                                               ّ  

ّ                   ها و قوطی سيگارهای مرص ع، از اوراق شدن آن ساعت ها صرف نظر شود تا                       
ها  رسد که اين من خودم عقلم می: د شود، جواب داده بودای در بانک ايجا موزه
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خواهم طالی بانکم زياد  تر از طالست ولی من می اش مهم کارخانه و نوشته
 ٢٨.شود

                                        ّ           ّ               در آن زمان، انديشۀ ايجاد و گسترش بانک مل ی آنچنان شد ت گرفته بود که  
تهاج يکی ابوالحسن اب. ممکن بود جواهرات سلطنتی هم در اين راه آسيب ببيند

                ّ                                               از رؤسای بانک مل ی در مورد تصويب اين قانون و فروش جواهرات معتقد 
وقت  معنی و غيرممکن بود و به همين دليل هم بانک هيچ اين، کاری بی: بود

در واقع منظور کردن جواهراتی که . اقدام به فروش آن جواهرت نکرد
نک قطع نظر از ها کار آسانی نيست، در حساب سرمايۀ با گذاری روی آن قيمت

 ٢٩.پذير نيست                             ً      اينکه کاری است ناسالم، اساسا  انجام
            ّ           نامۀ بانک مل ی ايران را                 ّ            ش مجلس شورای مل ی قانون اساس. هـ١٣١٧در سال  

نامه، در مورد جواهرات              ّ                    در تبصرۀ ماد ۀ سوم قانون اين اساس. تصويب نمود
 :آمده بود

 ١٣١۶آبان  ٢۵قانون  تبصره ـ عالوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع
ها پس از ارزيابی و يا فروش به سرمايۀ  جزو سرمايۀ بانک محسوب و بهای آن

 ٣٠.گردد نقدی فوق اضافه می
ز از مجلس شورای مل ی الزم و   ّ                   ّ        برای انتشار اسکناس در مواقع نياز، اخذ مجو                                          

ز را بر طبق پشتوانه ّ                    ضروری بود و مجلس اين مجو                      ّ  های موجود به بانک مل ی                         
ب سال . داد می ّ       ماد ۀ واحدۀ ذيل مصو  ز. هـ١٣١٨اسفند  ٢١   ّ               ّ  ش از همين مجو  های              

 .باشد انتشار اسکناس می
   ّ                 ّ                                             ماد ۀ واحده ـ بانک مل ی ايران مجاز است تا يک هزار و پانصد ميليون لایر  

رفته در گردش داشته باشد و در موقع لزوم از اين اجازه  هم اسکناس روی
های در گردش تا ميزان شصت  انۀ راکد اسکناسکسر پشتو. استفاده خواهد کرد

تبديل به شمش زر  ١٣١۶آبان  ٢۵درصد ـ مادام که جواهرات مطابق قانون 
 .٣١شود نشده است ـ از اعتبارات جواهرات نامبرده تأمين می

چون نياز به انتشار اسکناس بيشتر بود و ميزان . ش. هـ١٣١٨در سال  
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بايست ما به ازای              ّ    نامۀ بانک مل ی می ق اساسيافت، بر طب اسکناسی که انتشار می
شصت درصدی از طال و نقره داشته باشد و در آن زمان اين مقدار شمش طال و 
                             ّ                                         نقره وجود نداشت، بنابراين ماد ه واحده، مجلس اجازه داد جواهرات به جبران 
کمبود اندوختۀ طال و نقره به پشتوانه اسکناس اضافه شود و به زير کليد هيئت 

ب  طبق اساس. رت بر اسکناس درآيدنظا ّ   نامۀ مصو         ّ        ش و ماد ه واحدۀ . هـ١٣١٧       
جواهرات انتقالی به بانک زير نظر هيئت نظارت بر اندوختۀ . ش. هـ١٣١٨

هيئت مزبور از دو نفر از نمايندگان مجلس، يک نفر از . اسکناس قرار گرفت
يران،                                        ّ   العموم ديوان عالی تميز، مدير کل بانک مل ی ا هيئت وزرا، مدعی

  ّ          مد ت مأموريت .                               ّ               دار کل و بازرس دولت در بانک مل ی تشکيل شده بود خزانه
لين جلسۀ  نمايندگان مجلس و نمايندۀ هيئت دولت يک سال بود و می ّ          بايست در او            

 ٣٢.شدند              ّ                                          مجلس شورای مل ی و هيئت وزرا در ارديبهشت هر سال انتخاب می
نوان جواهرات پشتوانۀ بخشی اعظمی از جواهرات سلطنتی، پس از اين تحت ع 

                       ّ                                        اسکناس در خزانۀ بانک مل ی زير کليد هيئت نظارت بر اندوختۀ اسکناس 
اما بخش ديگری از جواهرات در کاخ گلستان در تاالر موزه . شد مراقبت می

مقداری از اين جواهرات . خانۀ دربار بود برای نمايش و مقداری هم در صندوق
سبت ازدواج وليعهد وقت دمحمرضا پهلوی و خانۀ دربار بود، به منا که در صندوق

 .اميره فوريه خواهر پادشاه مصر برای بانوان خاندان سلطنتی ساخته شده بود
ل، جواهرات سلطنتی را خبرساز  اما مهم  ّ                             ترين رويدادی که در دورۀ پهلوی او                                 

نمود، وقايع مربوط به سقوط رضا شاه و شايعاتی بود که در مورد جواهرات 
پيدا کرد؛ خبرهايی که همانند زمان خروج احمد شاه از ايران در  سلطنتی رواج

اين . کشور در افواه جاری بود و افکار عمومی را تحت تأثير قرار داده بود
لين واکنش رسمی . اخبار به سرعت به صحن علنی مجلس نيز کشيده شد ّ                او   

نامۀ مدير روز(نمايندگان به اين اخبار، سؤالی بود که توسط شکرهللا صفوی 
ر شد دولت در عرض ده روز به آن ) کوشش ّ                               به رييس مجلس داده شد و مقر                           

وزير به  موضوع به وزارت دارايی ارجاع شد و قرار شد نخست. پاسخ دهد
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واکنش رضا شاه به . همراه وزير دارايی در صحن علنی به مجلس پاسخ دهند
خاطرۀ برخورد  گلشاييان، وزير دارايی،. اين حق قانونی نمايندگان مناسب نبود

گونه  رضا شاه را نسبت به سؤال نماينده مجلس در مورد جواهرات اين
فضولی کرده، نبايد اعتنا ... به مجلس چه مربوط؛ اين: شاه گفت«: نويسد می
 ٣٣».کرد

ها نوشت  شمس پهلوی هم در خاطرات خود از واکنش پدرش به اين صحبت 
من فقط سه ليره و : رد و گفتها خندۀ تلخی ک که شاه پس از شنيدن اين خبر

کسری در بانک سوئيس دارم و آن هم باقی ماندۀ پولی است که برای خرج 
شايد ... عهد در بانک سوئيس گذارده بودم تحصيل واالحضرت همايون واليت

تنها در زمان من بوده که حتی يک سنجاق از جواهرات سلطنتی عيب نکرده 
 .باشد

ل  چرا آن :رضا شاه اظهار تأسف کرده بود ّ   هايی که از جريان تحويل و تحو                             
اند و افکار  اند قفل خاموشی بر لب زده                          ّ      جواهرات سلطنتی به بانک مل ی آگاه

شاه پس از گفتگو با وزير دارايی، فرزين رييس  ٣۴.کنند عمومی را روشن نمی
وزير و هيات دولت، موافقت نمود         ّ                              بانک مل ی و مطلع شدن از نظر موافق نخست

الت جواهرات، تهيه و به مجلس ارائه شود گزارشی از ّ                                     تاريخچۀ تغيير و تحو                     .
نامه برای                            ّ                                 وزير دارايی و رييس بانک مل ی به شاه توصيه نمودند که طبق نظام

                  ّ  فرزين رييس بانک مل ی . تسکين افکار عمومی به سؤال نماينده پاسخ داده شود
ت، به عالوه وقتی به شاه گفته بود اگر جواب داده نشود، اثر خوبی نخواهد داش

                                               ّ               ما مطمئن هستيم جواهرات، دست نخورده و در بانک مل ی است چرا جواب 
البته نگرانی شاه بيشتر متوجه يک سری تغييراتی بود که در جواهرات . ندهيم

. گذاری و ازدواج وليعهد در جواهرات داده شده بود سلطنتی برای مراسم تاج
بر اين است که جواهرات، موجود رييس بانک هم با بيان اين نکته که اصل 

وزير،  باشد و تغييرات، در دفتر و دستک توضيح داده شده و به امضاء نخست
وزرای دربار و دارايی و نمايندگان مجلس رسيده است، به وی اطمينان خاطر 
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وزير و شاه رسيد  بعد از گذشت چند روز گزارش آماده شد و به سمع نخست. داد
فروغی که از اخباری که در . ر مجلس موافقت کردندو ايشان با قرائت آن د

شد، نگران بود  راديو لندن نسبت به خروج جواهرات سلطنتی از ايران پخش می
از جزئياتی که در گزارش نسبت به تغييرات جواهرات آمده بود، استقبال 

 ٣۵.کرد
قرار شد گزارش در صد و چهاردهمين جلسۀ مجلس که به رياست  

در خاطرات گلشاييان . شد، قرائت گردد اسفندياری تشکيل میالسلطنه  محتشم
شهريور  ١٨تاريخ جلسۀ پاسخ به سؤاالت نمايندگان در باب جواهرات در 

ها تاريخ  ذکرشده است اما بر اساس صورت مذاکرات مجلس و مطابقت رويداد
گلشاييان در بيان خاطرات خود در . رسد شهريور صحيح به نظر می ٢٣يکشنبه 

ّ                           هايی تقد م و تأخ ر وقايع را رعايت نکرده است قسمت       ّ        . 
فی گلشاييان به عنوان  در اين جلسه نخست ّ                      وزير، دمحمعلی فروغی، ضمن معر                          

گويی به سؤال مربوط به جواهرات  وزير دارايی همراه با وی برای پاسخ
پس از اين معارفه، سيد شکرهللا صفوی سؤال خود را . سلطنتی حاضرشده بود

وی بيان نمود در يک هفتۀ اخير، شايعاتی مبنی بر . يی مطرح کرداز وزير دارا
های آن پيش  خوردگی جواهرات سلطنتی و پشتوانۀ اسکناس و نقل و انتقال دست

آمده که موجب نگرانی افکار عمومی گرديده و تقاضا نمود در اين مورد رفع 
 .نگرانی شود

سلطنتی از دورۀ ای از وضعيت جواهرات  وزير دارايی با بيان تاريخچه
ل و تصويب  ّ           مشروطه به بعد، به تشريح وضعيت جواهرات در دورۀ پهلوی او                                                       

وی .                                       ّ        جايی جواهرات پشتوانۀ اسکناس به بانک مل ی پرداخت قوانين و جابه
                                                   ّ                     اطمينان داد جواهرات پشتوانۀ اسکناس در خزانۀ بانک مل ی، موجود بوده و کليد 

ت بر اندوختۀ اسکناس است، آن در پاکتی که ممهور به مهر هيئت نظار
در مورد جواهرات سلطنتی موجود در کاخ گلستان هم . شود نگهداری می

ها                  ّ                                                 توضيح داد، به عل ت اطمينان بيشتر و خطراتی که متوجه جواهرات بود، آن
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وزير دارايی در پايان . اند                                 ّ             را به طور امانت به خزانۀ بانک مل ی منتقل نموده
ً        رت جلسات جواهرات تماما  در پاکتتوضيحات خود گفت سياهه و صو های                        

مهر و موم شده، موجود است و تقاضا نمود يک عده يا حتی تمام نمايندگان با 
ً                              ای از کارمندان بلندپايۀ دولت عينا  جواهرات را معاينه و با سياهۀ  حضور عده                                  

                               ّ                        در ادامه نمايندۀ ديگر مجلس، مؤي د احمدی، عضو هيئت نظارت . آن تطبيق کنند
وختۀ اسکناس، گزارشی ايراد کرد و توضيحاتی دربارۀ کمسيون تفکيک بر اند

                                   ّ                و انتقال بخشی از جواهرات به بانک مل ی و پشتوانه شدن . ش. هـ ١٣١۶
وی بيان داشت که جواهرات . پرداخت. ش. هـ١٣١٨جواهرات بر طبق قانون 

صندوق و يک  ۶در (شهريور  ۴سلطنتی موجود در کاخ گلستان را نيز در 
با حضور ) ممهور به مهر وزير دربار و وزير دارايی و رييس بيوتات بسته

وی برای تکذيب شايعات . اند هيئت نظارت بر اندوختۀ اسکناس تحويل آنان داده
ِ                     هر وقتی به فرض بخواهند در بانک در  خزانه را باز کنند، : ... اضافه نمود                                 

د و ببينند، اين يک طور که اآلن آقای وزير دارايی هم فرمودند که بياين همين
ال  در صندوق ّ  ً         تشريفات مخصوصی دارد که او  های مخصوصی است و                          

ها و رمز  اند؛ اسباب های بانک خيلی محکم است؛ از خارج وارد کرده درب
شود  ها باز نمی ها را هم به آن بيندازيد اين درب اگر تمام کليد. مخصوصی دارد

ها در  شود و اين کليد ها باز نمی بها را هم به آن بيندازند اين در و اين کليد
شود  مهر اعضای هيات نظارت الک می  ها به های مخصوصی است که اين پاکت

مهر محفوظ  های سربه ها در صندوق ماند و اين شود و محفوظ می و مهر می
ل آن هيئت حاضر می می ّ                  مانند و هر وقت بخواهند خزانه را باز کنند او  شود و                                            

ل مهر پاکت را رس ّ                 او  ّ                   کنند و در صورت صح ت آن وقت مطابق آن  يدگی می                  
ها را باز کنند البته  طور بروند و درب کنند و اين مقررات و تشريفات باز می

طور که آقای وزير دارايی فرمودند االن هم طال و  همين. معمول و معقول نيست
                                                          ّ        هم نقره و هم جواهرات امانی و هم جواهرات پشتوانه در بانک مل ی موجود 

فرمايش آقای وزير  خواهم بکنم و اضافه بکنم به  فقط بنده يک عرضی می. تاس
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ايم و قطع  هم بسته دارايی که فرمودند هياتی از نمايندگان بيايند؛ البته ما هم به 
. جا همۀ نمايندگان اطمينان دارند داريم هر هياتی از مجلس يا دولت بروند آن

طور  عهذا برای اينکه معلوم شود همانهمه به نظارت بانک اطمينان دارند ولی م
کند و  که حضرت ابراهيم خواست که بداند خداوند چه جوری مرده را زنده می

ً    و مسل ما  علم» ليطمئن قلبی«چرا : مگر اطمينان نداری؛ گفت: خدا گفت اليقين       ّ  
طور که آقای وزير دارايی هم فرمودند برای  االن شايد به نظر بنده همان. است

اند که جواهرات سلطنتی و امانی هر دو در بانک  اليقين حاصل کرده اينکه علم
اليقين هم داشته باشند، بيايند و به چشمان ببينند،  موجود است برای اينکه علم

خواهم پيشنهاد کنم که يک روزی هم معين کنند که  بهتر اين است که بنده می
ت يک دعوتی بکنند ازاطاق     ً           بعدا  هم ممکن اس...آقايان نمايندگان بيايند و ببينند

تجارت تهران و رؤسای اطاق طهران هم تشريف بياورند و ببينند؛ اين است 
 ٣۶....صحيح است]: نمايندگان[نظر بنده 

نگاشته شده، متفاوت با روايتی است که  ۵٧روايت فوق که بعد از انقالب  
ات مجلس بيان نموده و در آن از بيان جزئيات جريان ۵٧گلشاييان قبل از سال 

ها مسئلۀ جواهرات در آن روز تمام شد و  با اين سخنرانی ٣٧.اجتناب شده است
شهريور که دمحمعلی فروغی  ٢۵اما در روز . به ظاهر، نمايندگان مجاب شدند

وزير برای اعالم استعفا رضا شاه و اعالم سلطنت وليعهد به مجلس آمد،  نخست
ر علی دشتی در باب جواهرات اين با. باز مسئلۀ جواهرات سلطنتی مطرح شد

وزير بيان نمود و خواستار اين شد  سلطنتی در مجلس، سخنانی خطاب به نخست
که در اين موضوع بايد رسيدگی کامل شود و اينکه صد نفر يا دويست نفر بروند 
آنجا و جواهرات را ببينند فايده ندارد بلکه بايد يک هيئت طرف اعتماد مجلس 

وزير سؤال نمود که آيا در اين خصوص فکری  توی از نخس.    ّ     معي ن شود
                                               ّ           توانند از اين بابت، اسباب اطمينان مجلس شورای مل ی را فراهم  اند و می کرده
 کنند؟

خواهم عرض کنم درست اين  حاال بنده نمی: فروغی در پاسخ دشتی جواب داد 
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ته الب. در جلسۀ گذشته، آقای وزير دارايی گزارش مطلب را دادند. است يا نيست
اين تقاضای آقای دشتی يک تقاضای صحيح و معقولی است که درست رسيدگی 

ها و  جواهرات ثبت و دفتر دارد و اين را بنده مطمئن هستم که اين ثبت. شود
توانند هر  می.                                             ّ     دفترهاست و محفوظ است و جواهرات هم در بانک مل ی هست

هر قسمتی که   س بهکس را که ميل دارند تعيين بفرمايند کميسيونی از داخل مجل
فرماييد تشکيل بدهند؛ مردمان بصير در سر فرصت مجال ببينند؛  تصويب می

هللا فبهاـ اگر هم درست نيست آن وقت تکليف   تطبيق کنند اگر درست است ـ انشاء
 ٣٨.معلوم است

خود از هر  ١١٧شهريور در جلسۀ  ٣٠ها مجلس در تاريخ به دنبال اين گفتگو 
زاده، موقر، شاهرودی، اورنگ،  سزاوار، ملک(ايندگان شعبه دو نفر از نم

را ) صفوی، طباطبائی، معتضدی، مهدوی، شباهنگ، داور، جعفر اصفهانی
برای معاينه و تطبيق جواهرات انتخاب نمود و قرار شد کمسيون از تعدادی 

م جواهرات نيز دعوت نمايد کار ّ                         شناس و مقو  گلشاييان در خاطرات خود .          
وزير با  اين کميسيون را به اصرار خود و موافقت نخستدرخواست تشکيل 

 ٣٩.دانست پيشنهاد او می
ل مهر علی دشتی مسئلۀ  مجلس به تاريخ سه ١١٨باز در جلسۀ   ّ                      شنبه او        

از قراری که ديروز شنيدم : جواهرات سلطنتی را مطرح کرد و از دولت پرسيد
. امضاء شده استرود و گذرنامۀ ايشان هم  حضرت شاه مستعفی می گويا اعلی

لی که استعفانامۀ ايشان را آقای فروغی به مجلس آوردند، هم در جلسۀ  ّ                                                                 روز او       
ّ                              خصوصی و هم در جلسۀ علنی به ايشان تذک ر دادم و عصر آن روز هم که يک                                     
  ّ                                                                      عد ه از آقايان نمايندگان خدمت آقای رييس مجلس شرفياب شدند، ايشان را مأمور 

ين تذکر را به دولت بدهند که قبل از اينکه کردند که با ايشان صحبت کنند و ا
محاسبات بيست سالۀ ايشان تسويه شود؛ قبل از اينکه موضوع جواهرات تصفيه 

 .شود؛ ايشان نبايد بروند
ِ  ای از نمايندگان با بيان   عده  وی در . حرف او را تأييد نمودند» صحيح است«                      
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بنده فقط اين سؤال . ود                               ّ   قرار شد يک کميسيونی از مجلس معي ن ش: ... ادامه افزود
                                                    ّ     کنم که آيا اين کميسيونی که از مجلس تعيين شده و يک عد ه از  را از دولت می

ها خواهند بود اگر ده روز بعد معلوم شد يک مبلغی  اعضای دولت هم همراه آن
از اين جواهرات سلطنتی نيست آيا دولت مسئوليت اين کار را به عهده خواهد 

شان  فروغی و ساير آقايان وزراء و آقای وزير دارايیگرفت و آيا دولت و آقای 
ّ     متعه د می  ...شوند جواب اين جواهرات سلطنتی را بدهند يا خير؟    

تذکراتی : همان جلسه پاسخ داد   وزير دادگستری در جواب انتقادات نمايندگان در 
گيريم و آنچه هم که فراموش کرده  دهند ما در نظر می که نمايندگان محترم می

ِ              موقع  اجرا بگذاريم  کنيم که جبران کنيم و به شيم، سعی میبا ِ  اما در ضمن  .              
نماييم آقايان توجه  بينم يا به اظهاراتی که ما می شود بنده می مذاکراتی که می

           ً شود که صرفا   کنند يا مطالبی از طرف بعضی از آقايان نمايندگان گفته می نمی
خذ و مبنايی ندارد و در حضور مبتنی بر يک اشتهارات و اراجيفی است که مأ

ّ              شود که انصافا  نبايستی گفته شود؛ مثال  راجع به مهم ات که آقايان  مجلس گفته می            ً                      ً             
ّ                        گفتند اين مطلب اساسا  اصلی ندارد و صح ت ندارد و آقايان هم نمی                ً بايستی                      

و يکی هم موضوع جواهرات است که » صحيح است«؛ »صحيح است«: بگويند
ر صحبت شد و ّ            اينجا مکر  در مجلس هم آقايان نمايندگان محترم تصميم اتخاذ          

دانند و سابقه هم دارند که اين                     ّ                   کردند و کميسيون معي ن کردند و آقايان می
ّ                                               جواهرات يک ترتيب منظ می داشته است و با اين ترتيب ممکن نبوده است که                     

رود؛ بررسی  اند، می                                            ّ      حيف و ميلی بشود و حاال هم آن کميسيونی که معي ن کرده
آورد؛ ثبت دارد؛ صورت دارد؛ دفتر دارد؛ کتابچه  کند؛ تحقيقات به عمل می یم

بينند؛  روند؛ می نه از امروز، نه از ديروز؛ از ساليان دراز اين آقايان می. دارد
ّ        کنند و آن وقت معلوم خواهد شد که مطالب صح ت ندارد مطالعات می                                         .

 ۴٠....صحيح است]: نمايندگان[
اين کميسيون متشکل بود از . ون تحقيق جواهرات بودمجلس منتظر جواب کمسي

         ّ            زاده، موق ر، شاهرودی،  سزاوار، ملک(نفر نمايندگان منتخب مجلس  ١٢
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اورنگ، صفوی، طباطبايی، معتضدی، مهدوی، شباهنگ، داور، جعفر 
: رييس ديوان کشور؛ حسين عال: تقوی(و چهار نماينده از دولت ) اصفهانی

) رييس ديوان محاسبات و ابراهيم حکمی: ال هدايتمدير کل بانک؛ حسنعلی کم
وزير دارايی، مديرکل : مشرف نفيسی(و هيئت نظارت بر اندوخته اسکناس 

دادستان کل کشور؛ عباسقلی : بازرس دولت در بانک؛ وجدانی: بانک؛ سروری
نمايندگان مجلس :              ّ                      داری کل و مؤي د احمدی و عيسی ليقوانی رييس خزانه: اردالن

 ).ی        ّ شورای مل  
لين جلسۀ کميسيون تشکيل شد و تقوی  ١٣٢٠مهر  ٩در روز چهارشنبه  ّ                                  او   

رييس ديوان کشور به عنوان رييس هيئت رييسه کميسيون و دادور به عنوان 
نايب رييس و شاهرودی و طباطبايی نيز به عنوان منشی هيات رييسه انتخاب 

ّ         فص لی راجع در اين جلسه، قانع بصيری، رييس بيوتات سلطنتی، شرح م. شدند  
های مختلف          ّ                                های متعد دی که از جواهرات سلطنتی در تاريخ به سوابق و صورت

تنظيم شده و پروندۀ آن با اسناد و مدارک موجود بوده است را بيان نمود و در 
همچنين بر اساس . جلسۀ بعدی، گزارش مکتوب آن را به اعضای کميسيون داد

ر شده بود عبدالوهاب ّ                    تصميمی که قبال  مقر  جواهری و حاج دمحمعلی جواهری به               ً   
 ٢٢و  ٢٠، ١٧کميسيون در روزهای . شناسان کميسيون تعيين شدند عنوان کار

ّ                    مهر، طی  تشريفات الزم، صندوق شهريور از کاخ گلستان  ۴هايی که در روز        
های                  ّ                                              به خزانۀ بانک مل ی آورده شده بود را باز نمود و يک به يک با صورت

 ٢٧در روز . ها را تأييد نمودند شناسان اصل بودن آن قبلی مطابقت داده و کار
مهر کميسيون با حضور فريدون جم، وزير سابق دربار، جواهرات مربوط به 

دانه  ۵۴در اين بررسی هشت حلقه انگشتر و . بانوان دربار را بررسی کرد
در اين مورد، قانع . مرواريد و يک جفت گوشواره الماس، کمتر از صورت بود

آالت خانوادۀ سلطنتی برده  ظهار کرد جواهراتی که برای ساختن زينتبصيری ا
قيراط و  ٢۵٠قيراط برليان به آن اضافه شده که قيمت  ٢۵٠بودند در حدود 

آبان هم به طور اتفاقی  ۵در روز . هزينۀ ساخت آن از دربار پرداخته شده است
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   ً         قبال  به بانک  چند صندوق از جواهراتی که به عنوان جواهرات پشتوانۀ اسکناس
های موجود مطابقت دادند و چون    ّ                                      مل ی آورده شده بود را باز نموده و با صورت

وقت چندانی برای رسيدگی به بقيۀ جواهرات پشتوانه نبود و با توجه به خاتمه 
گرديد  يافتن دورۀ دوازدهم مجلس، بايستی گزارش به مجلس و دولت ارائه می

ای جواهر پشتوانۀ اسکناس که زير کليد هيات ه لذا با مالحظۀ ممهور بودن جعبه
ِ                                               ّ            نظارت قانونی  اندوختۀ اسکناس بود و اطمينان به امضای بانک مل ی و قرائن و             
                                                                ّ        شواهد ديگر و تشريفاتی که باز کردن خزانۀ پشتوانه اسکناس دارد، مسل م شد که 

فی نشده و دفا نسبت به پشتوانۀ مزبور هم هيچ ّ              گونه دخل و تصر  تر و               
ّ      ی جواهرات ادارۀ بيوتات کامال  منظ م استها صورت    ً                           .۴١ 

مجلس خود را به وزارت دارايی و   ها و صورت بنابراين کميسيون، گزارش 
سپس توسط وزير دارايی به رياست مجلس داد که به اطالع عموم نمايندگان 
                                                               ّ  مجلس رسيد و با اين اقدام، موضوع جواهرات سلطنتی در مجلس شورای مل ی 

  .خاتمه يافت
 
 يجهنت
                                  ّ                            با مطالعۀ نقش نظارتی مجلس شورای مل ی بر جواهرات سلطنتی در دورۀ  

ل، مشخص می ّ           پهلوی او                   ّ         های مجلس شورای مل ی در اين  شود که در همۀ دوره        
نمايندگان در مباحث مربوط به ) از مجلس ششم تا مجلس دوازدهم(سال  ١۶

اما . اند کرده جواهرات سلطنتی ـ به واسطۀ مسئوليت قانونی خود ـ مشارکت می
ها وابستگی زيادی به قدرت مجالس در هر دوره  ميزان مشارکت و دخالت آن

بر همين اساس، لوايحی که در مورد جواهرات به مجلس ششم . داشته است
ها وارائۀ پيشنهادهای نمايندگان و انجام تغييرات  آورده شد پس از پرسش و پاسخ

. ش. هـ ١٣١۶اليحۀ سال  در صورتی که در مورد. الزم به تصويب رسيد
مربوط به جواهرات چنين اتفاقی نيفتاد و عين اليحۀ دولت در مجلس به تصويب 

اما اين روند در . مجلس يازدهم ديگر آن قدرت مجلس ششم را نداشت. رسيد
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مجلس دوازدهم به سرعت با خبر خروج شاه از کشور تغيير نمود و مجلس در 
واهرات سلطنتی به وجود آمده بود، برای هايی که پيرامون ج رابطه با صحبت

ّ        گويی به افکار عمومی، وارد تحقيق و تفح ص گرديد پاسخ های تندی در  نطق.                                     
مجلس ايراد گرديد و تعدادی از نمايندگان خواستار رسيدگی دقيق به موضوع 

سرانجام با ايجاد کميسيون ويژۀ رسيدگی به جواهرات و انجام تحقيقات، . شدند
بود دوباره نقش نظارتی خود را در اين زمينه با قدرت بيشتری  مجلس توانسته

  ) ٢.(ايفا نمايد
  
  

 سرقت جواهرات سلطنتی ايران   
  
يک فصل را به  »  رضا شاه و بريتانيا« دکتر دمحم قلی مجد در کتاب   

اسناد وزارت خارجه « جواهرات سلطنتی در دوران پهلوی اول با استناد  به 
ازبهترين شاخص های :  داده  است و  در اين باره  می نويسدقرار »  آمريکا 

تنفرمردم از رضا شاه و بی اعتمادی به او اين نگرانی عمومی  بود که مبادا  او 
مقداری از جواهرات سلطنتی ١٩۴١به هنگام خروج از ايران در ماه سپتامبر

جواهرات گزارش دريفوس از هياهويی که بر سر . ايران نيز با خود برده باشد
  :سلطنتی بلند شده بود، بسيار روشنگر است

عباسقلی [وزير ماليه .  مسئله جواهرات سلطنتی به بحث روز تبديل شده است 
در پاسخ به شايعات گسترده ای که در بارۀ انتقال جواهرات سلطنتی ] گلشتائيان

 درمجلس گفت که١٩۴١سپتامبر  ١۴از تهران بر سر زبان ها افتاه، در تاريخ  
تمام جواهرات سلطنتی، که قابل ذکراست بخشی از پشتوانه قانونی  لایر را 
ً    تشکيل می دهد، نزد بانک ملی محفوظ است و نمايندگان می توانند شخصا  از                                                                 

اوت به دليل  ٢۶اين جواهرات، به استثنای تاج شاه، در تاريخ .  آنها  بازديد کنند
اخ گلستان، از کاخ به بانک گرد وخاک ناشی ازساخت وساز در نزديکی موزه ک
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البته هيچکس حرف وزير را باورنمی کند، و همگان بر اين . ملی منتقل شدند
ً                                            باورند که تاج شاه را واقعا  از تهران بيرون برده بودند؛ ولی پرس و جوهای                            
خجالت آورمردم، و راديو لندن و دهلی درباره آن وادارشان کرد تا تاج را به 

وه براين، دراينجا همه می گويند که کفيل وزارت ماليه را عال. تهران بر گردانند
چند ساعت قبل ازاينکه  اظهارت فوق را در مجلس ايراد کند ، وزيرکردند تا 

کميسيونی به رياست نصرهللا اخوی، رئيس . پاداش اين کارش را داده باشند
ديوان عالی کشور، و متشکل ازعلی هدايتی، رئيس ديوان محاسبات، حسين 

نماينده مجلس مأمور تحقيق، دربارۀ جواهرات ١٢الء، ابراهيم حکيمی وع
سلطنتی وتهيه گزارشی در باره نگهداری آنها در بانک ملی و اصالت شاه شده 

  )١.(است

اوت  ٢۶دريفوس درارتباط با گزارش اين کميسيون فاش می سازد که درتاريخ 
از » وعه جواهراتپنج جعبه و دو بسته ازمجم« ،) ١٣٢٠شهريور   ۴( ١٩۴١

آن پنج  جعبه و دو بسته مورد . موزه  کاخ گلستان به خزانه بانک ملی منتقل شد
ليستی که دراختيار آقای قانع « بازرسی قرارگرفت، و محتويات آنها با 

اين مقايسه با ليست آقای » .بصيری، مدير اداره ابنيه سلطنتی بد مقايسه شد
  ) ٢.(عه  کم نشده استبصيری نشان داد که چيزی ازآن مجمو

                 ً                                                      با وجود اين، بعدا  معلوم شد که از جواهراتی که برای برگزاری مراسم ازدواج 
دانه مرواريد، و  ۵۴هست حلقه، « . ملکه فوزيه و شاه کنونی قرض گرفته بودند

« را به نام » يک حلقه جواهرنشان برليان« و» يک جفت گوشواره برليان
عالوه براين، در گزارش . ته بودندقرض گرف» واالحضرت اشرف پهلوی

اين » .گم شده بود...دريفوس آمده است که، هشت حلقه جواهرنشان برليان هم
. ازموزه بيرون برده بودند» حلقه ها را به نام علياحضرت ملکه فوزيه

با . ناهمخوانی و بی دقتی درذکر تعداد حلقه ها ماهيت تحقيقات را نشان می دهد
  :ی نويسدوجود اين، دريفوس  م
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  ً                                             ً کال  رضايت بخش به نظر می رسد از قرار معلوم تقريبا  ] کميسيون[گزارش 
همه جواهرات سلطنتی هم اينک در بانک ملی هستند اگرهم چيزی از آنها  کم 

نوامبر در مجلس گفت  ۴وزير ماليه در تاريخ . شده باشد، قابل مالحظه نيست
اريد از جواهرات فوق  قطعه مرو ۵۴حلقه، يک جفت گوشواره و  ۵که فقط 

او گفت که حلقه های مزبور را درست قبل از مراسم ازدواج . مفقود شده است
شود، ] علياحضرت[ شاه کنونی به مصر  فرستاده بودند تا به رسم هديه تقديم

وافزود گوشواره هايی هم که براساس  گزارش مفقود شده بودند، هم اينک پيدا 
.  ای ساختن زيورآالت ديگر استفاده  کرده انداز مرواريد ها هم بر. شده اند

                                                           ً               وزير ماليه همچنين توجه نمايندگان را به اين مسئله، که اتفاقا  کسی از آن خبر 
قيراط الماس خريده  ٢۴٠نداشت ، جلب  کرد که شاه سابق برای مراسم ازدواج 

کرده بود، که همه آنها به همراه هدايايی که خارجيان و سران کشورها به او ادا 
دو اتفاقی که درادامه . بودند به مجموعه جواهرات سلطنتی اضافه شده است

شرح خواهم داد حکايت ازعدم اعتماد مخالفان به دولت درارتباط با جواهرات 
قيراط الماس   ٢۴٠وقتی وزير ماليه اعالم کرد که شاه سابق . سلطنتی دارد

وران خريد حاضرند تا در که فروشندگان و مأم« خريده است،  بالفاصله افزود،
؛  و وقتی همين  وزير به اشتباه  تعداد حلقه های مفقوده »اين باره شهادت  بدهند

حلقه  ٨نه خير ، « حلقه عنوان کرد ، برخی  نمايندگان مجلس فرياد زدند،  ۶را 
البته به نظر می رسد  که کميسيون تحقيق کارش را با  دقت  و وجدان انجام  » .

ً                                                  و تقريبا   محرز  است که جواهرات  سلطنتی ايران آسيبی  نديده داده است،           
  )  ٣.(است

البته اعتماد  دريفوس به گزارش کميسيون چندان بجا نبود ؛  زيرا خود  
  .کميسيون اذعان کرده بود که تحقيقاتش شتابزده بوده است

نظربه ضيق وقت برای انجام « :گزارش کميسيون اينگونه خاتمه می يافت
درباره ساير جواهراتی که پشتوانه اسکناس را تشکيل می دهند و ازآن  تحقيق

جايی که به دليل خاتمه دوره دوازدهم  مجلس  اين  گزارش بايد هرچه زودتر به 
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مجلس  و دولت تسليم می شد، تحقيقلت  مزبور  فقط  تا حدودی که امکان داشت 
شکی نيست « که کميسيون همچنين ابرازاميدواری کرده بود » .صورت گرفت

که پشتوانه اسکناس صحيح و سالم است، و سوابق و فهرست های اداره ابنيه 
  ) ۴(» .سلطنتی نيزهيچ ايرادی ندارد

عالوه براين، دريفوس نمی دانست فقط آنچه ازجواهرات سلطنتی باقی مانده  
نفيس ترين  جواهرات را رضا  شاه در سالهای  گذشته . بود صحيح و سالم بود

  .رقت برده بودبه س

، مجلس با تصويب قانونی دولت را مجازساخت تا بخش عمده ١٩٢۶در سال 
، با تحريک شاه ، قانون ١٩٣٧در سال . ای ازجواهرات سلطنتی را بفروشد

ديگری برای فروش بخشی از جواهرات سلطنتی  به تصويب رسيد؛ زيرا، 
ايه ای مرده  و بی جواهرات قديمی سرم« آنگونه که وزير  ماليه  توضيح داد، 

، مردم ايران حق داشتند در باره صحت و ١٩۴١در سال » .مصرف هستند
  .سالمت جواهرات سلطنتی، که بخشی از ميراث  شان بود ، نگران باشند

  

 ١٩٢۶قانون  فروش جواهرات سلطنتی ،   

  

در اوايل  دوران رئيس الوزرايی رضا خان، ميلسپو گزارشی در باره جواهرات 
  :تهيه کرد) که  بعدها  نام آن  به جواهرات سلطنتی  تغيير  يافت (دولتی 

انجام شد و براساس  ١٢٨٩آخرين قيمت گذاری بر روی جواهرات سلطنتی درسال 
                       ً                                            همين قيمت گذاری، احتماال  ارزش جواهرات قابل فروش در حال حاضر چيزی در 

ارد برای تقديم به به در خواست دولت، اليحه ای د. حدود چندين ميليون تومان است
مجلس تهيه می شود که به موجب آن جواهرات مزبوردو باره قيمت گذاری شده، و 

البته بر اساس اين . بخشی از آنها ، تحت نظارت های مقتضی، به فروش خواهد رسيد
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اليحه جواهراتی که ارزش تاريخی خاصی دارند حفظ خواهند شد و فروش ساير 
ه ارزش واقعی اين اشياء قيمتی به دولت پرداخته جواهرات به نحوی خواهد بود ک

بخش ابنيه واثاثيه  سلطنتی خزانه داری کل به نمايندگی از وزارت ماليه مسئول . شود
نظارت، حفظ و حساب و کتاب مربوط  به جواهرات سلطنتی، آثار، و عتيقه جات 

ابنيه و اثاثيه بخش . موجود در موزه سلطنتی، و اسناد دولتی و کتابخانه سلطنتی  است
سلطنتی وظايف خود را در قبال اين اشياء و قطعات تاريخی ارزشمند با دقت  و تمام  

  )  ۵.(و کمال انجام  می دهد

                              ً    به اين سو تهيه کرده است، دقيقا  می  ١٩٢۴به لطف گزارش هايی که ميلسپو از سال  
يل نگرانی به دل« : دانيم که رضا خان چه زمانی به جواهرات سلطنتی دست يافت

دولت از نمناکی خزانه کاخ سلطنتی که جواهرات سلطنتی درآن نگهداری می شوند، 
حضرت اشرف رئيس الوزراء تصميم گرفت  که جواهرات را به اتاق ديگری در 
همان ساختمان انتقال بدهند که برای نگهداری  و حفاظت از جواهرات مناسب تر 

کار آماده شده است و انتقال جواهرات به در نتيجه، خزانه جديدی برای اين . باشد
محل  جديد  به ميل حضرت اشرف، که بايد زمان انتقال آنها با تشريفات مقتضی را 

  ) ۶(».تعيين کند، انجام خواهد شد

، ١٩٢۶قانون فروش جواهرات در اکتبر. غارت جواهرات با جديت آغاز شده بود
البته هيچ ) ٧.(به تصويب رسيدکمی بعد از جلوس  او بر تخت پادشاهی، در مجلس 

اطالعاتی در باره فروش اين جواهرات و هويت حريداران منتشر نشد، ولی طبق 
اظهارات دولت قرار بود عوايد حاصل از فروش آنها بخشی از سرمايه بانک جديد 

مسئله فروش جواهرات سلطنتی در يکی از صحبت هايی . ملی ايران را تشکيل بدهد
با تيمور تاش داشت مطرح شد، که  طی آن تيمورتاش گفت  ١٩٣٠که هارت در سال 

پس از کنار گذاشتن  تعداد کمی از نفيس ترين « به شاه  پيشنهاد کرده بود که 
هارت همچنين گزارش می دهد که » .جواهرات سلطنتی بقيه  را با طال  عوض کنند

حضرت بر خالف هم عقيده بود،  زيرا اعلي] تيمور تاش[      ً               ظاهرا  شاه نيز با او « 
  )٨(».اسالفش هيچ اهميتی به جواهرات نمی دهد و از آن ها استفاده نمی کند
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                         ً                                            فروش جواهرات سلطنتی ظاهرا  يک روند ادامه دار بود به فروش های رسمی ختم 
هارت  ماجرايی را گزارش می کند که حسابدار کل دربار درآن دست داشته . نمی شد

وزارت خارجه چند روز پيش اين شايعه را تأييد يکی از مقامات عالی رتبه  « :است
ّ                 ديبا بيش از يکسال پيش زم رد بزرگی از تخت ]عبدالحسين[ کرد که فهميده اند                        

طاووس بيرون آورده و بجای آن يک قطعه بزرگ شيشه سبز  معمولی کار گذاشته 
  .است

د  را در نيمه دوم  سال  ّ                        می گويند که اين زمر  اند، و  به پاريس برده و فروخته١٩٣١                  
با پولش در اروپا  به سيرسياحت پرداخته اند، و برای هرچه لذت بخش تر کردن 

  )٩(».هم ابا نکرده اند سياحتشان درچندين پايتخت اروپايی از هيچ  ريخت و پاشی

  
    

 ١٩٣٧قانون  فروش  جواهرات  سلطنتی ،  
  

که به ، بدون مقدمه اليحه ای به مجلس تقديم شد  ١٩٣٧اکتبر  ٢٨در تاريخ 
موجب آن دولت اجازه  می يافت بخش عمده ای از جواهرات سلطنتی  را با 

انگرت ، کاردار آمريکا ، در گزارشش  می .  شمش های طال عوض کند
  :نويسد

به موحب اين اليحه کميسيونی متشکل از رئيس الوزراء، دو وزير، و دو نماينده 
ن طبقه بندی خواهند مجلس جواهرات  سلطنتی را بر اساس ارزش تاريخی شا

جواهراتی را که کميسيون انتخاب  می کند به بانک ملی ايران انتقال می . کرد
دهند، و اين بانک نيز به نوبه خود تصميم می گيرد که چه ميزان  از جواهرات 

سپس کميسسون ديگری بر روی آنها قيمت گذاری . مزبور را به فروش برساند
مهمترين  شرط  مذکور در اليحه  فوق  . کند و نحوه  فروش آنها را تعيين می

                                     ً              وجوه حاصل از فروش اين جواهرات انحصارا   به خريد شمش « اين است که 
به خاطر  می آورم  که در دوره قبلی »  .های طال اختصاص خواهد يافت 
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صحبت  از اين بود که جواهرات سلطنتی ]  ١٩٢٢ – ١٩٢٠[ خدمتم در ايران
هيچکس ارزش دقيق اين جواهرات  را نمی داند، و  . ندرا وثيقه وام قرار بده

يا مفقود .( مدام اين شايعات بر سر زبان هاست که بسياری از آنها را فروخته اند
به هر . و اينکه  سنگ های بدل  بجای  جواهرات کارگذاشته اند) شده است 

را  روی آنها قيمت  گذاشتند،  ارزش آنها ١٩١٠حال، آخرين باری که در سال 
در همين ارتباط ، نظر . ميليون دالر بر آورده کرده بودند  ٣٠چيزی نزديک به 

يعنی يک روز قبل از تقديم  –اکتبر  ٢٧وزارت  راه به  خبری که در تاريخ 
. در بسياری از روزنامه ها  به چاپ رسيد، جلب می کنم –اليحه  به مجلس 

ه طاليی را که به آن هم« خبر اين بود که اعليحضرت تصميم  گرفته بود 
  ».بزرگوار تعلق داشت به  بانک ملی ايران هديه کنند
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به زبان  ( توضيحات اصلی. ١٩٣٧تخت طاووس ايران . ١/١٠تصوير شماره 
شاه  ايران به منظور حل مشکالت  مالی کشورش، تصميم  به « ) : فرانسه 

اموال  سلطنتی ، چه در پاريس و چه در لندن فروش  دو قطعه  از قيميتی  ترين 
يکی از اين دو قطعه  که در عکس می بينيد، تخت جديد  است که  . ، گرفته است

ميليون ليره بر  ۶                                      ً          هزار قطعه سنگ قيمتی تزيين  شده و اخيرا   قيمت آن  ١۴٠با 
نيويورک تايمز، دفتر پاريس؛  با تشکر از مرکز اسناد ملی »  .آورده شده است

  )٣٠۶ –. تی .ان – ١١٢٢-  ١٧۵٣٩٩( 
  

دستوراعليحضرت  شاهنشاه ، و با اجازه ايشان ، طرح قانونی مربوط به فروش 
همانگونه که نمايندگان . قسمتی از جواهرات سلطنتی  را به مجلس  تقديم می کنم

محترم اطالع دارند، برخی ازاين جواهرات را بايد به نفع  سلطنت  نگهداری و 
، ولی بقيه آنها در واقع سرمايه ای مرده هستند که هيچ مصرفی محافظت کرد

بنابراين می توانند وسيله مناسبی  برای تحقق خواست دولت برای . ندارند
  )١٠(».افزايش سرمايه اوليۀ بانک ملی  ايران باشند

  
به « : نطق وزيرمايه در مجلس که همان روز ايراد شد، حاوی مطالب زير بود

روز  ۵نوامبر در مجلس قرائت  شد و تنها  ١١ن بار در تاريخ اليحه فوق اولي
در عين حال، ) ١١.(رأی مخالف به تصويب رسيد ١١رأی موافق و  ٩٩بعد  با 

اين شايعه به تدريج بر سر زبان ها افتاده بود که قيمت جواهرات بسيار کمتر از 
د ها معيوب هستند ّ                 انتظاراست و اکثر زمر   ۶ات شايد می گفتند که کل جواهر.                    

البته مردم ايران شکی نداشتند که همه اين نمايش ها برای . ميليون دالرهم نيرزد
آن است که رضا شاه بتواند ارشمندترين قطعات ميراث پاسداری شده تاريخ 

                             ً          در طول دوازده  سال گذشته کامال  مشخص شده )  ١٢. (ايران را به سرقت ببرد
می رسد فقط  يک خريدار » فروش « بود که هر وقت اموال قيميتی دولت به 

  رضا شاه :  دارد
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حتی پيش از تقديم اين اليجه، صفحات روزنامه ها پراز تمجيد و تحسين از 
به ملت بود گزيدۀ » اهداف  سخاوتمندانه همه طالهايش « رضا شاه به دليل 

نظربه « : اکتبر نمونه خوبی است ٢٧يکی از مقاالت روزنامۀ اطالعات مورخ 
بايد الگوی هر ايرانی ] طالهايشان[ اقدام شاهنشاه دراهدای بی سابقه اينکه 

باشد، شايسته است که به منظور تقويت ساختار اقتصادی مملکت همه آنها يی 
که طاليی دارند  طالهای خود را به بانک مملکت می ماند، و کسی که طال می 

  )١٣(» .از اين راه خدمت مهمی به اقتصاد ملی می کند. فروشد
بخشش بی سابقه اعليحضرت نمونه « : روزنامه ايران هم از قافله عقب نماند    

ای عالی برای همه مردم مملکت است، و شکی نيست که همه آحاد ملت با کمال 
در واقع شايسته است . ميل و مشتاقانه ازاين نمونه متعالی  پيروی خواهند کرد

منظور و تقويت قدرت اقتصادی که همه آنهايی که طال دارند طالی خود را به 
کشور به بانک ملی ايران بفروشند، زيرا در نتيجۀ چنين اقدامی ثروت ملی در 

  )١۴(» .کشور محفوط  خواهد ماند
روزنامه ستاره جهان داليل اقتصادی پيشنهاد فروش جواهرات سلطنتی را در  

  :سر مقاله اش اينگونه  شرح  می دهد
ی در ارتباط  با فروش بخشی از جواهرات وزارت ماليه  اليحه ای قانون

                                                           ً     سلطنتی به مجلس  تقديم  کرده است که عوايد حاصل از آن انحصارا  صرف 
. خريد شمش های طال برای افزايش ذخاير طالی بانک  ملی ايران خواهد شد

دو . البته فقط آن دسته از جواهراتی که ارزش تاريخی ندارند فروخته  می شوند 
ای شرکت در مذاکرات فروش؛ انتخاب جواهراتی که بايد به نماينده مجلس بر

فروش برسد؛ برآورد  قيمت جواهرات و غيره از طرف مجلس تعيين خواهند 
شرح فوق خالصه ای از مفاسد اليحه ای  است که به مجلس تقديم شد و پس . شد

شايد اين سئوال .  ازاولين قرائت آن درجلسه ديروز مجلس به تصويب رسيد
تصميم اتخاذ  –با دستور رسمی اعليحضرت شاهنشاه  –يايد که چرا دولت پيش ب

کرده است که درنگاه اول قدری عجيب به نظرمی رسد؛ زيرا برهمگان واضح 
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و مبرهن است که ذخايرپشتوانه  بانک ناشراسکناس بسيار بيشتراز در صد 
 پس چه دليل  دارد که طالی.  قانونی پشتوانه برای صدور اسکناس است

  .بيشتری بخريم ؟ اين سئوال پاسخی شايسته  می خواهد
نويسنده مقاله بعد از بحث مفصل و غامضی در باره تفاوت سرمايه ثابت و در 

  :گردش، نتيجه می گيرد
                                    ً                                 پولی که امروزه به صورت اسکناس تقريبا  درهمه جا رواج دارد بايد ضمانت و 

هرچه پول بيشتری . ته باشد                                     ً       پشتوانه محکمی به شکل ذخايرفلز، ترجيحا  طال داش
درگردش باشد، کسب و کار رونق  بيشتری خواهد داشت، و هرچه ذخاير طال 

به همين دليل است که دولت . بيشترباشد، پول بيشتری در گردش خواهد بود
شاهنشاهی تمايل دار به تعداد شمش های طاليی که درخزائن بانک ملی ايران  

همين دليل هم هست که دولت تمايل دارد  نگهداری می شود، اضافه کند؛ و به
« جواهرات سلطنتی را به شمش طال تبديل کند، زيرا جواهرات سلطنتی که حکم

را دارند تا وقتی که ويترين های موزه  کاخ گلستان خاک می » سرمايه ثابت 
  ) ١۵.(خورند هيچ فايده ای برای اقتصاد ملی  نخواهند داشت
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توضيحات . ١٩٣٠بردن گنجينه ها هنری ايران به لندن ، . ٢/١٠تصوير شماره 
يکی از اعجاب . انتقال گنجينه های هنری با هواپيما«): به فرانسه( اصلی 

آورترين مجموعه های هنری که تا بحال جمع آوری  شده است هم اينک در راه 
( ايران با هواپيما  لز تهران  جعبه های حاوی نمونه های عالی هنر.  لندن است

به جزيره آبادان برده  شدند تا  از آنجا با يک کشتی بريتانيايی به لندن  )  ايران
  .   انتقال  يابند

در عکس اسکادرانی از هواپيماهای حاوی گنجينه های هنر ايرانی را می بينيد  
اين هواپيما ها . دکه قرار است در نمايشگاه بين المللی لندن به نمايش گذاشته شون

چند لحظه ديگر از تهران به سمت  ساحل پرواز خواهند کرد، و در آنجا گنجينه 
نيويورک  تايمز ، . های فوق بر کشتی بخار عازم  لندن بارگيری  خواند  شد

  ). ٣٠۶ -تی  . ان – ١١٢٢ – ١٧( دفتر پاريس؛ با تشکر از مرکز اسناد ملی 
  
  »دقسمت  کوچکی  کنار گذاشته ش« 
  

بعد ازهمه اين حرف ها،  دولت ناگهان عالقه اش را به فروش جواهرات از 
علی سهيلی، وزير .  دست داد و اين مسئله  را بی سر و صدا  کنار گذاشت

دولت ايران ديگر قصد فروش « : خارجه  وقت، در اين ارتباط اظهار داشت 
چرا ناگهان  ولی)  ١۶(» .هيچ  قسمتی از جواهرات سلطنتی کشور را ندارد

نظر  دولت  عوض شد؟  پاسخ  آن را می توان در نطق  رئيس  مجلس، حسن  
  :اسفندياری پيدا کرد

بنده  يقين دارم که آقايان رفقای محترم بنده  در اين مسئله هم عقيده هستند که 
افکار عاليه  که از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاه ظهور و بروز می کند 

د از ديگری مفيد تر  و برای سعادت و برای رونق و هرکدام در موقع  خو
                           ً    چنانچه مالحظه  فرموديد اخيرا  هم . پيشرفت کار اهميت  فوق العاده دارد 

جواهرات  . مطلبی به خاطر مبارکشان رسيد که به  نظرهيچکس نرسيده بود
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سلطنتی که در واقع  يک سرمايه بزرگ و در يک محلی  ضبط بود بدون اينکه  
به خيال  .                               ً                   باشد چيست و چه  استفاده ای  فعال   از آنها مقدور استمعلوم  

اليحه آن به توسط دولت شاهنشاهی   -همايونی بهترين استفاده ازآن منظور شد
به مجلس شورای ملی پيشنهاد شد و مجلس هم چون فايده و منفعت اين مسئله  

تی که برای بعد بالفاصله هيأ. مهم  را متوجه  بود به فوريت تصويب نمود
رسيدگی و تفکيک جواهرات مقرر بود از هيدت معظم دولت و نمايندگان محترم 
با دقت و مراقبت شروع به کار کردند و چهل وپنج روز بدون تعطيل مشغول 
اين خدمت بودند و صورت جامعی از آن تهيه و همه مباشرين امضاء کردند و 

يد غير از مقدار کمی بعد از  اينکه مراتب به عرض پيشگاه همايونی رس
جواهرات که از مختصات سلطنتی  بود باقی را به بانک ملی انتقال داده و 

تحويل هيدت  نظارت بانک نموده  و در تحت مهرآنها در خزانه  بانک مضبوط  
  .گرديد

همه می شنيديد جواهراتی  هست و ليکن چقدر و چه  اعتباری را دارا است بر   
نه تنها نمايندگان محترم  بلکه همه ايرانی ها  بايد بدانند حاال  .  همه مجهول بود

                    ً                                                که اين جواهرات واقعا   يک سرمايه خيلی مهم و يک اعتبار خيلی عالی و يک 
دارايی فوق العاده  بيش از اين بوده که هر کسی تصور  می کرده است و در 

  .خزانه سلطنتی محفوظ و مستور بود
ت شاهانه و با توجهی که هميشه برای اعليحضرت همايون شاهنشاهی با هم

ترقی مملکت خودشان  دارند اين سرماهی عالی را که شايد کمتر نظيرداشته 
باشد يک مرتبه به ملت خودشان هديه و به بانک  ملی  که در واقع  خزينه  

  .کشور و دولت وی ملت است واگذار فرمودند
البته خوب متوجه هستند بلکه  اين مسئله را بايستی نه تنها آقايان نمايندگان که 

تمام ايرانی ها متشکر باشند و قدر اين نعمت را بدانند که پادشاه معظم در 
اموری که به نظر کسی نمی رسيد توجه فرموده  استفاده از آن را برای مملکت 

اين راهم عرض کنم که بعد از اينکه جواهرات . و سعادت کشور مقرر می دارند
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با مهرپنج نفراز آقايانی که مباشراين کار بوده از صورت شده و صورت ها 
وزراء   نمايندگان مهمور شده يک نسخه از آن هم به مجلس فرستاده شده که در 

  .صندوق مجلس ضبط و محفوظ  می باشد
اينست  که از طرف خودم و از طرف آقايان  نمايندگان رفقای محترم بلکه  از  

کرات فوق العاده را از اين عنايت طرف  همه ايرانيان  در اين موقع تش
مخصوص ملوکانه تقديم  و از خداوند می خواهم  که  انشاء هللا  تعالی اين وجود 
مقدس را ساليان دراز دائم  و قائم  بدارد  که دولت و ملت ايران  در سايه  

  )١٧.(توجهات عاليه اين شاهنشاه عظيم الشان  بغايه القصوی  ترقی  خود برسد
جواهرات . دياری پاسخ برخی سئواالت ديگر را نيز در خور دارد نطق اسفن

آن ) اعليحضرت همايونی ( فروخته نشد زيرا ١٩٣٧ – ١٩٣٨مزبور در سال 
  .کنار گذاشته بود» ارزش  خاصی برای شاهنشاه داشت «  قسمتی  را که 

از طرف مجلس  ١٩۴١ولی چرا اين جواهرات از چشم کميسيونی که در اکتبر
                                        ً                    تحقيق در باره جواهرات سلطنتی شده و ظاهرا  با دقت محتويات پنج مأمور 

از موزه کاخ گلستان  انتقال  ١٩۴١اوت  ٢۶جعبه و دو بسته ای را که در تاريخ 
  داده بودند، بررسی  کرده بود ، به دور  مانده بود؟

از آن   ١٩۴١فهرست جواهراتی که کميسيون : دليل آن بسيار ساده است  
. رد همان  فهرستی  نبود که اسفندياری در نطقش به آن اشاره داشتاستفاده  ک

                                                          ً      در هيچ  کجای گزارش کميسيون اشاره ای به اين فهرست، که ظاهرا  صحيح 
در عوض ، )١٨. (نشده است. وسالمت در گاو صندوق مجلس نگهداری می شد

ع آقای قان« فهرستی که کميسيون از آن استفاده کرده بود فهرست موجود نزد 
اين فهرست از طرف اداره ) ١٩.(بود» نصيری، رئيس اداره بيوتات سلطنتی 

البته با توجه به . بيوتات سلطنتی در دوران حکومت رضا شاه تهيه شده بود
حرص و طمع بی حد و حصر رضا شاه ، سرقت جواهرات چندان هم دور از 

به مجلس  «، رئيس الوزراء فروغی ١٩۴١سپتامبر  ٢٨در تاريخ . انتظار نبود
خبر داد که مقامات  گمرک بندرعباس در حال تهيه فهرستی از کليه اقالمی 
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هستند که شاه سابق با خود به خارج از کشور برده است، که اين فهرست به 
اين اقدام در پاسخ  به شايعات  . طرز مقتضی به اطالع عموم خواهد رسيد

قادی  زيادی از اشياء گسترده ای است مبنی بر اينکه شاه سابق و همرانش م
البته  چنين فهرستی هرگز علنی ) ٢٠(».قيمتی کشور را با خود بيرون برده اند

  .                           ً              نشد؛  و حتی بعيد است که اصال  تهيه شده باشد
 

  شمس پهلوی  و دو حلقۀ الماس نشان
  

سرنوشت  برخی از جواهرات مسروقه در اسناد وزارت امور خارجه امريکا 
، شمس پهلوی، دختر مورد عالقه  ١٩۴۵خر تابستان در اوا. توصيف شده است

کمی پس از آن، شمس پهلوی .  رضا خان، و شوهرش به نيويورک سفر  کردند
سعی داشت قطعه جواهری را بفروشد  که مدعی بود  در آفريقای  جنوبی 

آلن ، رئيس بخش  امور خاور نزديک ، دريادداشت . جورج  وی. خريده است
  :دفتری ، کاردار ايران در واشنگتن می نويسدگفتگوهايش با دکتر 

   
  وزارت  امور خارجه 

  يادداشت                              ١٩۴۵سپتامبر  ٢۶
  گفتگو

  شاهدخت شمس: موضوع
دفتری، کاردار  ايران ، آقای جورج . دکتر  الف: طرف های  حاضر  در گفتگو

  وی آلن 
                     ً      در باره يک مسئله کامال  شخصی  دکتر دفتری گفت که می خواهد نظر بنده را 

                                                         ً            جويا شود، که می خواهد نظر بنده را در باره  يک مسئله  کامال  شخصيس جويا 
. شود، که به برخی مشکالت شاهدخت  شمس، خواهر شاه ايران ارتباط دارد

پس از عزيمت . شاهدخت شمس و شوهرش چند هفته پيش وارد نيويورک شدند
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ور طبق گفته دکتر دفتری، مقررات ارزی جديدی  آنها از ايران ، دولت اين کش
را به مورد اجرا گذاشت که مانع از ارسال مبالغی می شد که شمس انتظارش  

است و چندين خانم نيز در اين » ولخرجی « از آنجايی که شمس  ادم .  را داشت
او باخودش دو .                             ً                            سفر همراهی اش می کنند، واقعا  بی پولی به او فشار  می آورد

قه الماس گرانقيمت به امريکا آورده  که می گويد از آفريقای جنوبی  خريده حل
او گفته است که جواهر . است،  و حاال می خواخد  يکی از آنها را بفروشد

دکتر دفتری . هزار دالر بر آن گذاشته اند ٩٠فروشان  مجاز قيمتی بالغ  بر 
پورت  ديپلماتيک به اياالت مايل بود بدانند آيا  با توجه به اينکه شمس  با پاس

متحده سفرکرده و خواهر شاه است امکان معافيت از پرداخت وارض گمرکی  
    ً                                فورا  پاسخ دادم که در صورت فروش حلقه .  آن حلقه وجود دارد يا خير

  .کوچکترين امکانی  برای معافيت  از عوارض  گمرکی  وجود  ندارد
مريکا می آمد و در اين کشور  به او گفتم که مطمئنم حتی اگر شخص شاه به آ

                                 ً                              جواهرات شخصی اش را می فروخت، حتما  بايد عوارض گمرکی اقالم فروخته 
عالوه  بر اين، اضافه کردم  که اميدوارم  شاهدخت  شمس . شده را می پرداخت

اجازه ندهد که هيچکس در نيويورک يا جای ديگری او را با  وعده کذب  
همچنين  تأکيد . ام کارهای احمقانه  وادار کندمصونيت به دليل موقعيتش به انج

کردم که اگر داليل  موجهی  برای داستان های جنجالی در باره شاهدخت پيدا 
  .شود تأثير منفی شديد بر  روابط  آمريکا و ايران خواهد  گذاشت

به دکتر دفتری گفتم که به نظر من ايشان بايد بالفاصله از سرکنسولگری ايران  
بخواهد  تا از اين مسئله اطمينان  يابند که شاهدخت شمس و  در نيويورک

همسرشان در زمان ورود به اياالت متحده  به طور  مقتضی و مناسب اقالم 
مزبور را در گمرک که اظهار کرده باشند، چه قصد فروش آنها را داشته  باشند 

هاد من عمل                                   ً         دکتر  دفتری اطمينان  داد  که فورا   به پيشن. و چه  نداشته باشند
  .خواهد کرد
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سند  مربوط  به فروش  جواهرات  توسط  شمس :   ١٠/ ٣تصوير شماره 
 ٠٠ ٩/١١ – ٢۶۴۵( يادداشت گفتگو ها ، شماره »  آلن« پهلوی در آمريکا 

  » ١٩۴۵،  مورخ  ا اکتبر  )  ٨٩١و
 
ی از سفارت امريکا در لندن تأييد می کند که دمحم  ّ                                            نهايتا   اينکه يک گزارش سر                    ً       

مشغل  انتقال جواهرات و طال از تهران  به   ١٩۵٠رضا شاه  نی در دهه  
  )٢١) (١٠/ ۴تصوير ( نيويورک  بوده است 
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  گزارش  سرويس  خارجی سفارت آمريکا  در لندن 
   ١٩۵٨آگوست    ۵تاريخ  

  انتقال  جواهرات سلطنتی  توسط  شاه ايران گزارش مربوط  به
اوت  به سفارت گفت  ۵اسميت، مشاور کتابخانه کنگره، در تاريخ .  ماير بی  

اوت از جان گونتر شنيده است که شاه ايران  سه هفته  پيش  ٣که در روز 
اين . جواهرات  سلطنتی  و مقداری  طال   را به اياالت  متحده انتقال داده است

ه در يک  يا چند جعبه  پيانو جاسازی شده و به صورت  پيانو  استتار محمول
منبع گونتر  شخصی  به نام بلونز ديويس، برگزار کننده نمايش های . شده اند

اسميت هيچ . تئاتر، بود که  می گويد  ترتيب  حمل  اين محموله  را داده است 
  .اطالعی  از مسير محموله  نداشت

  .ندن  هيچ  راهی  برای تأييد صحبت  اين گزارش  نداردسفارت  آمريکا در ل 
  از طرف سفير 

  مک کالتا هان. گرانت وی
  دبير اول سفارت 

 ***  
  ۵گزارش  ارسالی از سفارت آمريکا در لندن مورخ :  ١٠/ ۴تصوير شمار  

»  .گزارش  انتقال  جواهرات  سلطنتی  ايران توسط شاه ايران« :  ١٩۵٨اوت  
 )٣ (  
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 » جواهرات سلطنتی « خاطرات  گلشائيان در بارۀ 
 

عباسقلی  گلشائيان  که آنموقع سمت کفيل  وزارت دارائی  را بعهده داشت، قبل 
به پردازيم، به هنگام  معرفی او »جواهرات سلطنتی«از اينکه درخاطراتش به 

از طرف نخست وزير وقت منصور به رضا خان بعنوان کفيل وزارت دارائی 
روز دوشنبه  ساعت  ده صبح به اتفاق منصور  برای : نجا می آورم در اي

تمام شب از  يک طرف از وحشت . معرفی در کاخ  مرمر شرفياب  شديم
وقتی شرفياب شديم .  شرفيابی واز طرف  ديگر از خوشحالی خوابم نبرد

اعليحضر در دفترشان  ايستاده بودند تعظيم کرديم و منصور عرض کرد  قربان 
ئيان که مقرر فرموده بوديد به کفالت وزارت دارائی انتخاب شود خدمتتان گلشا

  .معرفی می گردد
اعليحضرت با چشمان نافذ  که تا اعماق فکر اشخاص را می خواند نگاهی به 
من کردند به راستی لرزيدم  و به ياد گفتۀ مرحوم داور افتادم  که  گفت محال  

بعد از مختصر مکثی . و نترسداست کسی شرفياب  حضور  رضا شاه شود 
  فرمودند چند وقت است دارائی هستی ؟

عرض کردم  من قاضی دادگستری بودم وقتی داور  وزير دارائی شد مرا  با 
يک عده  ديگر از وزارت  دادگستری به دارائی منتقل کرد و حاالهشت سال 

  .است  که در دارائی هستم  و خدمت می کنم
داور چرا خودش را کشت؟  ما که به او : رمودنديک مرتبه  به طور سئوال ف

  .التفات داشتيم
البته نه من  و نه منصور جرأت  جواب دادن  نداشتيم  بعد  دل به دريا زدم و  

عرض کردم  می خواهم استدعا کنم بفرمائيد زودتر برای وزارت دارائی  وزير 
  .ی را نمی بينمانتخاب  شود  چون  من در خود توانائی  اداره  وزارت  دارائ
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از اين صحبت  من قيافه بسيار مهربانی گرفته  فرمودند تو خيال می کنی آنها 
  که بودند وزيردارائی بودند؟

نترس  من کمکت  می کنم و . وزير دارائی منم و اشاره  به خودشان کردند
اجازه  داری هر وقت کار داشتی صبح و عصر می توانی  بدون اجازه  قبلی 

  .شرفياب شوی
وقتی از اطاق  بيرون  آمديم  مرحوم  منصور گفتند . بعد ما  را مرخص کردند

                             ً                                  چرا اسم داور را آوردی  و اصوال   اين طرز صحبت با اعليحضرت نيست و 
هميشه کلمه چاکر و غالم  را بايد  به جای  اينجانب  . اينجانب  و من معنی ندارد

  )  ٤(».استعمال  کنی 
شهريور  ٤در :  [ می نويسد» جواهرات سلطنتی « به در ادامه آن  با اشاره  

بعد به عرض رساندم با اين وضع  ] به پيشگاه رضا شاه شرفياب شدم ]  ١٣٢٠
اگر اجازه  می فرمايند  جواهرات سلطنتی  که در  عمارت موزه  است  به جای 

 فرمودند  مگر پاسبان و نظامی.             ً                            امن تری مثال   خزانه بانک ملی  منتقل  شود
در قصر گلستان نيست؟ عرض کردم  هست ولی برای اطمينان  بيشتر اجازه 

ايشان قدری  مکث کرده بعد فرمودند  خوب شد  يادآوری کردی  و من . خواستم
بع از شرفيابی  فوری  به وزارت  دارئی  رفتم  و مرحوم  عضدی  معاون  

ی  از عمارت  وزارت دارائی  را خواسته  و گفتم  حسب االمر جواهرات سلطنت
موزه به خزانه  بانک ملی  برای اطمينان  بيشتر  بايد منتقل  شود و  دستور دادم  
با مرحوم  جم  وزير دربار تماس بگيرند  و مرحوم  فرزين  مدير کل  بانک  را 
نيز در جريان  گذاردم  و قرار شد  مرحوم  قانع  بصيری  صندوقدار باشی  را 

دست ايشان  بود طبق  صورت قلم  به قلم  در يک بخواهند  صورت جواهرات  
) به امضاء جم و عضدی (  يادداشت  صورت مجلس  نموده الک  و مهر  کرده 

به وسيله  اتومبيل  و گارد  مرتب  به بانک برده  نمايندگان بانک  محموله  را 
باز  و صورتمجلس  کرده و با يادداشت  آقايان جم و عضدی  تطبيق  کرده و 

د بدهند  و نيز دستور  دادم تا  اين کار تمام  نشود  به کار ديگری  اقدام رسي
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نکنند و تا عصر  کليه  جواهرات  سلطنتی  بدون تشريفات  از عمارت  موزه  
ً                                   ضمنا   اقرار می کنم  که  من با يان کار  . به خزانه  بانک ملی  منتقل  شود     

چون ممکن بود در اين  در   بهترين خدمتی بد  که در ان  روزهای شلوغ  کردم
گيرو دار  خدای  ناکرده  دستبردی  به اين جواهرات  زده شود و تا ابد بدنامی  

    ً                                                ضمنا   توجه خوانندگان  محترم   را بايد  به اين مطلب  .  آن دامنگير  من گردد
جلب کنم  همانطور که در فصول  سابق  اين خاطذات  متذکر شدم  اين 

آن قسمت  که پشتوانه  .  بود که پشتوانه  اسکناس  نيستجواهرات  آن قسمتی  
بود در  زمان مرحوم  بدر به ترتيبی  که در يادداشت  گذشته بيان  نمودم  به 

  .بانک  منتقل  شده بود
    ً                                                                         ضمنا   بايد بگويم  اگر اين کار  نمی شد  چند روز  بعد  که آن نماينده  با کمال  

و جواهرات   را با خود  می برد    وقاحت  گفت  رضا خان  دارد می رود
که  من تقاضای رسيدگی  کردم  و ( جامعه دانهايش  را تفتيش کنيد و غيره 

اگر نقصی  در ) تفصيل  آن را  به موقع  به اطالع  خوانندگان خواهم  رساند
در هر . جواهرات  بود معلوم نبود بر من و ديگران  په رسوائی  پيش  می آيد 

مرحوم عضدی  به من  اطالع دادند کليه  جواهرات  به ترتيب  حال  غروب  که 
راحتی  کشيدم  و خدا را +که مقرر  بود به خزانه  بانک منتقل  شده  من نفس  

باری  ضمن  صحبت  با آقای  فرزين  رئيس بانک به ايشان  گفتم .  شکر  کردم
س  را اعليحضرت  اجازه  به  جريان گزاردن  يکصد ميليون لایر  اسکنا

مرحمت  کردند  و به اداره  ساختمان  دارائی هم تذکر دادم که شاه اجازه  
 )   ٥(» .تعطيل  ساختمانها را ندادند
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  .   ۵١۶١، شماره»جواهرات سلطنتی«مقاله 

 
http://lib.eshia.ir/23019/1/5161/ 
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جلد  –گذشته ها  و انديش های زندگی  يا خاطرات من « عباسقلی گلشائيان -۴ 
      ٣٨٨ – ٣٨٩صص  - ١٣٧٧ –انتشارات انتيشتن  –اول 

      ۵١١ص  -پيشين   –  ٥
 
پی نوشتهای دانشنامه جهان اسالم، بنياد دائرة المعارف اسالمی، برگرفته  ◀ 

  .    ۵١۶١، شماره»جواهرات سلطنتی«از مقاله 
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، ١۵٠٣ ، ص٣ ، ج ناصری  منتظم  ، تاريخ هاعتمادالسلطن  بن علی  دمحمحسن    .٣٣

 .  ش١٣۶٧ـ ١٣۶٣  ، تهران رضوانی  دمحم اسماعيل  چاپ
ـ ٧٠، ص١ذوالقرنين، ج  ، تاريخ شيرازی خاوری  بن عبدالنبی   ّ    فضل   .٣۴
 .  ش١٣٨٠  ناصر افشارفر، تهران  ، چاپ٧١
، ۵۵۵، ص١قاجاريه، ج  تاريخ:  التواريخ  سپهر، ناسخ  بن دمحمعلی  دمحمتقی  .٣۵

 .  ش١٣٧٧  جمشيد کيانفر، تهران  چاپ
،  نوايی  عبدالحسين  ، چاپ٢٩، ص١، ج عضدی  احمدميرزا قاجار، تاريخ  .٣۶

 .  ش١٣٧۶  تهران
،  نوايی  عبدالحسين  ، چاپ١٢۴، ص١، ج عضدی  احمدميرزا قاجار، تاريخ  .٣٧

 .  ش١٣٧۶  تهران
  عبدالحسين  ، چاپ١٨٠ـ١٧٩، ص١، ج دیعض  احمدميرزا قاجار، تاريخ  .٣٨

 .  ش١٣٧۶  ، تهران نوايی
، ١١١، ص١ايران، ج  سلطنتی  جواهرات  تاريخ  ، پانصد سال بيانی  مهدی  .٣٩
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 .  ش١٣۴٨  تهران
ملی،   خزانه جواهرات  ، راهنمای ايران اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک .۴٠
 .  ش١٣٨٠  ، تهران۴١، ص١ج

ها،  ها و نقش ، دست۵٠، ص١، ج ملی  گزارش خزانه جواهرات،  توکا ملکی .۴١
 ). ١٣٧۶  زمستان( ٢ش
، ١١٧، ص١ايران، ج  سلطنتی  جواهرات  تاريخ  ، پانصد سال بيانی  مهدی  .۴٢

 .  ش١٣۴٨  تهران
، ١١٨، ص١ايران، ج  سلطنتی  جواهرات  تاريخ  ، پانصد سال بيانی  مهدی  .۴٣

 .  ش١٣۴٨  تهران
، ١٢١، ص١ايران، ج  سلطنتی  جواهرات  تاريخ  ، پانصد سال بيانی  مهدی  .۴۴

 .  ش١٣۴٨  تهران
  فروردين( ٢٠۶، ش۶٣، ص١، وحيد، ج توپخانه  هزينه رويداد ميدان  .۴۵

١٣۵۶ .( 
، ١٢۶، ص١ايران، ج  سلطنتی  جواهرات  تاريخ  ، پانصد سال بيانی  مهدی  .۴۶

 .  ش١٣۴٨  تهران
، ١٢٧، ص١ايران، ج  سلطنتی  جواهرات  تاريخ  پانصد سال ، بيانی  مهدی  .۴٧

 .  ش١٣۴٨  تهران
ها،  ها و نقش ، دست۴٧، ص١، ج ملی  ، گزارش خزانه جواهرات توکا ملکی .۴٨
 ). ١٣٧۶  زمستان( ٢ش
، ١٣١۶  سال  قوانين  ، مجموعه۵٨ـ  ۵٧، ص١، ج و احکام  ، قوانين ايران .۴٩

 ). ش١٣١۶(،  ايران  هنشاهیکشورشا روزنامه رسمی:  تهران
، ١٢٩، ص١ايران، ج  سلطنتی  جواهرات  تاريخ  ، پانصد سال بيانی  مهدی  .۵٠

 .  ش١٣۴٨  تهران
، ١٢٩، ص١ايران، ج  سلطنتی  جواهرات  تاريخ  ، پانصد سال بيانی  مهدی  .۵١

 .  ش١٣۴٨  تهران
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، ١٣٠، ص١يران، جا  سلطنتی  جواهرات  تاريخ  ، پانصد سال بيانی  مهدی   .۵٢
 .  ش١٣۴٨  تهران

ملی،   خزانه جواهرات  ، راهنمای ايران اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک .۵٣
 .  ش١٣٨٠  ، تهران١٢، ص١ج

ملی،   خزانه جواهرات  ، راهنمای ايران اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک .۵۴
 .  ش١٣٨٠  ، تهران١٨، ص١ج

ها،  ها و نقش ، دست۴٧، ص١، ج ملی  ، گزارش خزانه جواهرات توکا ملکی .۵۵
 ). ١٣٧۶  زمستان( ٢ش
، ١٣١، ص١ايران، ج  سلطنتی  جواهرات  تاريخ  ، پانصد سال بيانی  مهدی  .۵۶

 .  ش١٣۴٨  تهران
، ١٣٢، ص١ايران، ج  سلطنتی  جواهرات  تاريخ  ، پانصد سال بيانی  مهدی  .۵٧

 .  ش١٣۴٨  تهران
ها،  ها و نقش ، دست۵٠، ص١، ج ملی  واهرات، گزارش خزانه ج توکا ملکی .۵٨
 ). ١٣٧۶  زمستان( ٢ش
ها،  ها و نقش ، دست۴٨، ص١، ج ملی  ، گزارش خزانه جواهرات توکا ملکی .۵٩
 ). ١٣٧۶  زمستان( ٢ش
ملی،   خزانه جواهرات  ، راهنمای ايران اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک .۶٠
 .  ش١٣٨٠  ، تهران٣، ص١ج

ملی،   خزانه جواهرات  ، راهنمای ايران اسالمی  جمهوری  کزیمر  بانک   .۶١
 .  ش١٣٨٠  ، تهران۵، ص١ج

ها و  ، دست۵٢ـ۴٨، ص١، ج ملی  ، گزارش خزانه جواهرات توکا ملکی   .۶٢
 ). ١٣٧۶  زمستان( ٢ها، ش نقش

  
 : منابع

 ١٣٧٦  ، تهران نوايی  عبدالحسين  ، چاپ عضدی  احمدميرزا قاجار، تاريخ) ١( 
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 ؛ ش
انوار،       ّ عبد    ، چاپ نادری  ، جهانگشای دمحمنصير استرآبادی  بن دمحممهدی ) ٢( 

 ؛ ش ١٣٤١  تهران
از آغاز   قاجاريه  تاريخ:  ، اكسيرالتواريخ اعتضادالسلطنه  فتحعلی  بن عليقلی) ٣( 

 ؛ ش ١٣٧٠  جمشيد كيانفر، تهران  ، چاپ ق ١٢٥٩  تا سال
  دمحم اسماعيل  ، چاپ  ناصری  منتظم  ، تاريخ تمادالسلطنهاع  علی  بن دمحمحسن) ٤( 

 ؛ ش ١٣٦٧ـ ١٣٦٣  ، تهران رضوانی
روزنامه :  ، تهران١٣١٦  سال  قوانين  ، مجموعه و احكام  قوانين.  ايران) ٥( 

 ؛]ش ١٣١٦? [، ايران  كشور شاهنشاهی  رسمی
ملی،   ه جواهراتخزان  ، راهنمای ايران  اسالمی  جمهوری  مركزی  بانك) ٦( 

 ؛ ش ١٣٨٠  تهران
 ١٣٤٨  ايران، تهران  سلطنتی  جواهرات  تاريخ  ، پانصد سال بيانی  مهدی) ٧( 

 ؛ ش
ناصر   ذوالقرنين، چاپ  ، تاريخ شيرازی  خاوری  عبدالنبی  بن  ّ    فضل) ٨( 

 ؛ ش ١٣٨٠  افشارفر، تهران
 ؛)١٣٤٦  آبان(  قدس، شماره مخصوص  ، نامه آستان»نور  دريای«) ٩( 
جمشيد   قاجاريه، چاپ  تاريخ:  التواريخ  سپهر، ناسخ  دمحمعلی  بن دمحمتقی) ١٠( 

 ؛ ش ١٣٧٧  كيانفر، تهران
 ؛ ش ١٣٧٤  اخير، قم  قرن  در پنج  ، افغانستان فرهنگ  ميردمحم صديق) ١١( 
،  رضوی  مدرس  التواريخ، چاپ ، مجمل گلستانه  دمحمامين  بن ابوالحسن) ١٢( 

 ؛ ش ١٣٥٦  تهران
  اقبال  عباس  ، چاپ التواريخ  ، مجمع صفوی  داوود مرعشی  بن دمحمخليل) ١٣( 

 ؛ ش ١٣٦٢  ، تهران آشتيانی
 ٢  ، دستها و نقشها، ش» ملی  خزانه جواهرات  گزارش«،  توكا ملكی) ١٤( 
 ؛)١٣٧٦  زمستان(
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ترجمه رشيد  ، تاريخچه نادرشاه، مينورسكی  والديمير فئودوروويچ) ١٥( 
 ؛ ش ١٣١٣  ، تهران ياسمی

  ، تهران گشا، با مقدمه سعيد نفيسی گيتی  ، تاريخ اصفهانی  نامی  دمحمصادق) ١٦( 
 ؛ ش ١٣٦٣

ناصری، در   روضه الصفای  تاريخ  ، ملحقات هدايت  دمحمهادی  بن رضاقلی) ١٧( 
 ؛١٠ـ  ٨  ميرخواند، ج

 ؛)١٣٥٦  فروردين( ٢٠٦  حيد، ش، و» توپخانه  هزينه رويداد ميدان«) ١٨( 
)١٩ (Jean Chardin, Voyages du Chevalier Chardin en Perse et 

autres lieux de l'Orient , new ed. by L. Langles, Paris 1811; 
 )٢٠ (George N. Curzon, Persia and the Persian question , 

London 1892. 
ائرة المعارف اسالمی، برگرفته از مقاله دانشنامه جهان اسالم، بنياد د: منبع

 .    ۵١۶١، شماره»جواهرات سلطنتی«
http://lib.eshia.ir/23019/1/5161/ 

  
  
  »معمای جواهرات سلطنتی پس از سقوط پهلوی اول«  پی نوشتهای   �

 .١٩، جلسۀ ۵                            ّ        ـ صورت مذاکرات مجلس شورای مل ی، دورۀ ١  
بانک : تهران(هرات سلطنتی ايران ـ بيانی، مهدی، پانصد سال تاريخ جوا٢  

 .١٢٧؛ ص)١٣۴٨مرکزی ايران، 
مرکز اسناد رياست : تهران(ـ اسناد و مکاتبات تيمورتاش وزير دربار شاه ٣  

 .١٨٩؛ ص)١٣٨٣جمهوری، 
انتشارات شورای مرکزی جشن : جا بی(گذاری شاهنشاهی ايران  ـ تاج۴  

 .٧٩؛ ص )١٣۴۶شاهنشاهی ايران، 
تاريخ معاصر ايران از انقالب مشروطيت تا انقالب سفيد ـ نبوی، حسن، ۵  
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 .۵٠٢؛ ص)١٣۵٠سرای عالی،  انتشارات دانش: تهران(
 ).١٣٧٨مدير، : تهران(اصغر، ايران در دورۀ سلطنت قاجار  ـ شميم، علی۶  
انتشارات وزارت فرهنگ؛ ادارۀ کل : جا بی(ـ حجازی، دمحم، ميهن ما ٧  

 .٧۵۴؛ ص )١٣٣٨نگارش، 
 .١٣٠۵دی ٢٩، ۵۶، جلسۀ ۶صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ـ ٨  
 .١٣٠۵بهمن  ٢٣، ۶٣ـ همان، جلسۀ ٩  
 .١٣٠۵آذر  ٢٩، ۴۴آذر  ٢٩، ۴۴ـ همان، جلسۀ ١٠  
 .١٣٠۵دی  ٢٩، ۵۶ـ همان، جلسۀ ١١  
 .١٣٠۵دی  ٢٩، ۵۶ـ همان، جلسۀ ١٢  
 .١٣٠۵بهمن  ٢٣، ۶٣ـ همان، جلسۀ ١٣  
 .ـ همانجا١۴  
 .١٣٠۵دی  ٢٩، ۵۶ۀ ـ همان، جلس١۵  
 .ـ همان١۶  
 .ـ همان١٧  
تا  ١٢٨۵ـ مجموعه قوانين پولی و بانکی و ساير قوانين مربوطه، از سال ١٨  

بانک مرکزی ايران، : تهران( ٢منوچهر ضيايی، ج: ، تهيه و تدوين١٣٧٠
 .۴۴؛ ص )١٣٧٢

 .١٣٠۶دی  ١٢، ١٨٨، جلسۀ ۶ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ١٩  
 .همانـ بيانی، ٢٠  
 .١۶۴؛ ص)١٣٧١علمی، : تهران( ١ـ ابتهاج، ابوالحسن، خاطرات، ج ٢١  
 .١۵١ـ مجموعه قوانين پولی و بانکی، همان؛ ص٢٢  
، ۶، تاريخ ١٢، ١١، ١٣، جلسات ١١ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ٢٣  

 .١٣١۶آبان ٢٠و ١۶
و ؛ مجموعه قوانين پولی ١٣١۶آبان  ٢٠، ١٣، جلسۀ ١١ـ همان، دورۀ ٢۴  

 .١۶۶بانکی، همان؛ ص
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 .١٣١۶آبان  ٢۵، ١۴، جلسۀ ١١ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ٢۵  
 .١٣١۶بهمن ١٠، ٢۴ـ همان، جلسۀ ٢۶  
مؤسسۀ مطالعات تاريخ : تهران( ١ها، به کوشش فرهاد رستمی، ج ـ پهلوی٢٧  

 .٣۵٣ـ ٣۵٨؛ صص )١٣٧٨معاصر، 
ه، به اهتمام ـ بهبودی، سليمان، شمس پهلوی؛ علی ايزدی؛ رضاشا٢٨  

 .٣٣٩ـ٣۴٠؛ صص)١٣٧٢طرح نو، : تهران(غالمحسين ميرزا صالح 
 .١۶١ـ ابتهاج، همان؛ ص٢٩  
؛ صورت مذاکرات ١٧٢ـ مجموعه قوانين پولی و بانکی، همان؛ ص٣٠  

 .١٣١٧مرداد ١۶، ۵٢، جلسۀ ١١مجلس، دورۀ 
 .١٣١٨اسفند  ٢١، ٢۵، جلسۀ ١٢ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ٣١  
 .١٧٧ـ ١٧٨موعه قوانين پولی و بانکی، همان؛ صص ـ مج٣٢  
 .۵٩٩ -  ۶٠٠ـ گلشاييان، همان؛ صص٣٣  
 .۴٠٧ـ بهبودی، همان؛ ص ٣۴  
 .ـ گلشاييان، همانجا٣۵  
؛ ١٣٢٠شهريور ٢٣، ١١۴، جلسۀ ١٢ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ٣۶  

، ٧ساله، ج ؛ مکی، حسين، تاريخ بيست۶٢٣ـ ۶٢٧گلشاييان، همان؛ صص
ها، حسين،  ؛ د٢١٩ - ٢١۴؛ صص)١٣۶٣علمی ـ ايران، : تهران(
، مجلۀ »هايی در زمينۀ مسائل اقتصادی و اجتماعی ربع قرن اخير يادداشت«

 .١۶ـ١٧؛ صص٢١ـ٢٢خاطرات وحيد، شمارۀ 
 .٣٠٨ـ  ٣١١ـ صفايی، همان؛ صص ٣٧  
ّ             ـ مک ی، همان؛ صص ٣٨   ، ١٢؛ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ٢٢٢ـ ٢٢٣   

 .١٣٢٠هريور ش ٢۵، ١١۵جلسۀ، 
؛ ١٣٢٠شهريور  ٣٠، ١١٧، جلسۀ ١٢ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ٣٩  

ّ             ؛ مک ی، همان؛ صص ۶٢٨گلشاييان، همان؛ ص    ٢٣٢-٢٣٣. 
ل مهر١١٨، جلسۀ ١٢ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ۴٠   ّ      ، او     ١٣٢٠. 
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ّ           ـ مک ی، همان، ج۴١   ؛ گلشاييان، ۵٧-۶١؛ صص)١٣۶١نشر ناشر، : تهران( ۴   
 .۶٢٨همان؛ ص 

  .١٧٧ـ  ١٩٢؛ صص )نامه دومين نشست تخصصی تاريخ مجلس ويژه( 
  
  »سرقت جواهرات سلطنتی ايران«پی نوشتهای  دمحم قلی مجد ◀
  
اکتبر  ١، مورخ )  ٨٩١, ٠٠/ ١٨۴۵(  ١٣١دريفوس ، گزارش شماره  - ١

١٩۴١   
، )  ٨٩١,  ٠٠ ١ – ١۵پی /  ٢٢٢(  ١۵٠دريفوس ، گزارش  شماره  – ٢

   ١٩۴١نوامبر  ٧مورخ 
  همان  - ٣
  همان  – ۴
ميلسپو ، ششمين گزارش سه ماهانه  رئيس کل ماليه ايران، . آرتور سی  – ۵ 

، ضميمه گزارش ۴۵، ص  ١٩٢۴مارس  ٢٠لغايت   ١٩٢٣دسامبر  ٢٢از 
ارسالی  از   ١٩٢۴سپتامبر   ١٧، مورخ ) ٨٩١،  ۵١/ ٣۶٢(  ۶۴۶شماره 

  .سوی موری
زارش سه ماهانه  رئيس کل ماليه ايران، ميلسپو ، هشتمين گ. آرتور سی    - ۶

، ضميمه گزارش  ۶٢، ص  ١٩٢۴سپتامبر  ٢٢لغايت   ١٩٢۴ژوئن   ٢٢از 
ارسالی  از   ١٩٢۵فوريه    ١٧، مورخ ) ٨٩١،  ۵١/ ٣٧۵(  ٩٠٧شماره 

  .سوی موری
اکتبر  ٢۵، مورخ )  ٨٩١,  ۴١٢/ ١(  ٢٠٢هافمن فيليپ، گزارش  شماره  – ٧

١٩٢۶   
فوريه  ٢٢، مورخ )  ٨٩١,  ۵١۵/ ٩(  ١۶ارش  شماره  هارت ، گز – ٨

١٩٣٠  
 ٢۴، مورخ )  ٨٩١, ۴۴ –تيمور تاش / ۶(  ١٣۶۶هارت، گزارش  شماره  – ٩
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  ١٩٣٣فوريه 
نوامبر  ۵، مورخ )  ٨٩١,  ۵١/  ۵٠۵( ١١۵۵انگرت ، گزارش شماره  -١٠

١٩٣٧  
امبر  نو ٢۴، مورخ )  ٨٩١,  ۵١/  ۵٠۶( ١١٧٠انگرت ، گزارش شماره  -١١

١٩٣٧  
ژانويه   ٣١، مورخ )  ٨٩١,  ۵١/  ۵٠٨( ١٢٢۴انگرت ، گزارش شماره  - ١٢

١٩٣٨  
؛ مذکور در انگرت ،  ١٩٣٧اکتبر  ٢٧روزنامه اطالعات ، مورخ  – ١٣

  ١٩٣٨ژانويه  ٣١، مورخ )  ٨٩١,  ۵١/ ۵٠٨(  ١٢٢۴گزارش شماره 
، گزارش   ؛ مذکور  در انگرت ١٩٣٧اکتبر  ٢٨روزنامه ايران، مورخ  – ١۴

   ١٩٣٧نوامبر  ۵مورخ )  ٨٠٩,  ۵١/ ۵٠۵(  ١١۵۵شماره 
، سرمقاله روزنامه ستاره جهان ، مورخ » فروش جواهرات سلطنتی «  - ١۵
،  ۵١/  ۵٠۶(  ١١۶٧؛ مذکور  در گزارش انگرت ، شماره  ١٩٣٧نوامبر  ١٢

   ١٩٣٧نوامبر  ١٩مورخ )  ٨٩١
 ۵١٠(  ١٣۵۵ارش  شماره موس پسر ، کاردار موقت، گز. جيمز اس  – ١۶

   ١٩٣٨ژوئيه  ٢٧، مورخ )  ٨٩١, ۵١/
؛ مذکور  در انگرت،  ١٩٣٨ژانويه  ٣٠روزنامه اطالعات ، مورخ  – ١٧

   ١٩٣٨ژانويه  ٣١، مورخ )  ٨٩١,  ۵١/ ۵٠٨( ١٢٢۴گزارش شماره 
  همان – ١٨
، )  ٨٩١,  ٠٠ ١ – ١۵پی / ٢٢٢(  ١۵٠دريفوس ، گزارش شماره  – ١٩

   ١٩۴١ر نوامب ٧مورخ 
اکتبر  ١، مورخ )  ٨٩١,  ٠٠/  ١٨۴۵(  ١٣١دريفوس ، گزارش شماره  – ٢٠

١٩۴١  
، مورخ )  ٧٨٨, ١١/  ٨ – ۵۵٨(  ٣٣۴مک کالناهان ، گزارش  شماره   -٢١

  اوت   ۵
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  فصل نوزدهم 
 

   ها درباره اوضاع اقتصادی ها و انگليسی متفاوت آمريکايی نظرات
 

 تي، ماه١٩٣٧در سال  سيو انگل کايت آمرسفار یاقتصاد یگزارش ها سهيمقا
 یفاش م یکردند به خوب یدنبال م رانيها در ا یسيرا که انگل يیها استيس

 نيدر ا کا،يون انگرت، کاردار موقت آمر. یس یاز گزارش ها یکي. سازد
 سدهد که قانون اول مار یم حياو توض. ارتباط روشنگر و مناسب است

را  یارز رانهيسخت گ یبند هيکنترل و سهم دهيچينظام پ کي گري، بار د١٩٣۶
تا آن زمان وجود نداشت؛  ١٩٣٣ هيواردات مستقر ساخت که از ماه ژوئ یبرا

 یتجارت خارج یمحدود ساختن آزاد یبرا یريشامل مجموعه تداب«که  ینظام
کنترل  ظامطبق ن» .ساخت ی         ً              موارد عمال  آن را ممنوع م یبود، و در برخ

نظارت  تيعهده دار مسئول یاسعار خارج ونيسيبه نام کم یتجارت و ارز، نهاد
و فروش  ديحق خر چکسيآن ه یبود و بدون مجوز کتب یمعامالت ارز هيبر کل
 )١.(را نداشت یبرات خارج ايارز 

به آنجا حواله  ديکه ارز با یو کشور رانيا نيب یارز تيوضع ديبا ونيسيکم نيا
 یکشور دارا آن با یه حساب ارزشد ک یاگر معلوم م. کرد یم یشد بررس یم

ملزم بودند  یقيهمه تجار و اشخاص حق. شد یصادر نم یاست، جواز یکسر
مجاز  یبه بانک ها یخود را به دولت اظهار و آن را به نرخ رسم یارز يیدارا

 متيمجاز و به ق یاز بانک ها یکي قياز طر ديبا یمعامالت ارز هيکل. بفروشند
روزانه گزارش  ودندموظف ب زيک ها نگرفت و بان یصورت م یرسم

 یرواقعيغ یبا توجه به ارزش گذار. کنند ميتسل ونيسيمعامالت خود را به کم
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که ارز به  یواردکنندگان خوش اقبال. از عرضه بود شتريب اريتقاضا بس ،لایر
 . زدند بيبه ج یسود هنگفت ابيکم یواردات یدست آورده بودند، با فروش کاالها

اجبار  گر،يد یاز سو. زد ینظام موج م نيدر ا یخوارو رشوه  فساد
 نييو پا یرواقعيغ متيشان به ق یارز داتيبه فروش عا یرانيصادرکنندگان ا
ً تا  ينها. آنها و کاهش صادرات شده بود یموجب دلسرد طبق گزارش  نکهيا   

از  یبود، مبالغ هنگفت دهيارز به مرز بحران رس تيکه وضع یانگرت، در حال
سالح، و مصالح ساخت راه آهن و بندر،  ديخر ینفت برا یازهايالمتمحل حق ا

 یبود، صرف م یطوالن زياز آن ن ینبود و مدت بهره بردار یکه سود آن قطع
 )٢.(شد

جزوه  سيکرد، دولت انگل یکه انگرت گزارشش را ارسال م یهمان زمان در
در  ايانتيبر یسفارت پادشاه یتجار ريدب اريمنتشر ساخت که توسط دست یا

 نيدر ا. داد یم هياز اوضاع ارا ی    ً       کامال  متفاوت ريشده بود و تصو هيتهران ته
و حق  اتيلکتمان شده و پرداخت ما رانيدر ا یجزوه وجود بحران اقتصاد

 : قرار گرفته بود ديمورد تأک رانيو ا سياز طرف شرکت نفت انگل ازهاياالمت

 یدر طول سال ها رانيو ا سيگلکه شرکت نفت ان يیها اتيو مال ازهاياالمت حق
در قانون متمم بودجه . بود رهيل ١٢٧/٧٧٢/۴پرداخت بالغ بر  ١٩٣٧و  ١٩٣۶
 زاتيتجه ديخر یبرا رهيل ونيليم ٢مبلغ  ١٩٣٧-١٩٣٨و  ١٩٣۶- ١٩٣٧

ساخت  یبرا رهيهزار ل ٨٠آهن، و  راه ساخت یبرا رهيل ونيليم ٢ ،ینظام
 یم ليرا تشک رهيل ٠٠٠/٠٨٠/۴بلغ          ً  که مجموعا  م افت،يکارخانه قند اختصاص 

 یاز مبالغ پرداخت بيترت نيشد، و بد یم نيتأم یارز رهياز محل ذخ ديداد و با
 یگرياطالع د. ماند یم یباق رهيهزار ل ۶٩٠فقط  رانيو ا سيشرکت نفت انگل

در دست  یارز رهيبرداشت ها از صندوق ذخ ايپرداخت ها به و  رياز سا
 )٣.(فاش نشده است زيوق نصند نيا یو موجود ست،ين
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گذرا به مسئله کمبود  یليخ سندهيگزارش آن است که نو نيقابل توجه در ا نکته
در . توسعه کشور دانسته است عيروند سر زيآن را ن ليارز اشاره کرده و دل

 ديو صرف آن بابت خر یاز تراز تجار ینفت یگزارش، به مسئله حذف درآمدها
ً تا  ياشاره هم نشده است، و نها یر حتسالح و ساخت راه آهن و بناد  سندهينو نکهيا   

 ريذخا تيوضع یبه بررس رانيمثبت اقتصاد ا یبر جنبه ها ديتأک یدر تالش برا
خاطر  نانيخواهد به مردم اطم یم يیکه گو سندهينو. کشور پرداخته است یطال

به  ١٩٣۵کشور در سال  یطال یا رهيل ونيليسه م ريکه ذخا سدينو یبدهد، م
 رهيل ونيليم ۵             ً نقره، که جمعا   یطال به همراه مقدار نيا. افتيانتقال  یانک ملب

داد و  یم ليرا تشک یبانک مل یاسکناس ها یارزش داشت، پشتوانه فلز
 نيبا خواندن ا. آورد یپول مملکت فراهم م یبرا »یصد در صد یپوشش«

از رضا شاه و  یماهرانه ا غاتيها با چه تبل یسيکه انگل ديتوان فهم یگزارش، م
 .کرده اند تيو حما یسال گذشته طرفدار هشتاددر  مشيرژ

 

  رانيبه ا يیکايپرداخت طلب صادرکنندگان آمر عدم

بود، قصور  ختهيبرانگ ١٩٣۶ها را پس از سال  يیکايکه خشم آمر یا نکته
بود  يیکايآمر یپرداخت طلب شرکت ها یارز الزم برا نيدر تأم رانيدولت ا

     ً    ظاهرا  در . بودند کاال صادر کرده رانيبه ا ١٩٣۶اول مارس  خياراز ت شيکه پ
که قبل از  یپرداخت طلب صادرکنندگان یبرا یديتمه ١٩٣۶ یقانون ارز

البته با . نشده بود ینيب شيکاال صادر کرده بودند، پ رانيقانون به ا نيا یاجرا
 بيودر مجلس به تص یامر که قانون فوق بدون بحث و بررس نيتوجه به ا

 یرانياگرچه واردکنندگان ا. نبود بيمسئله چندان هم عج نيبود، ا دهيرس
 یرا به بانک مل شانيکاالها ديخر یالزم برا یاليمعادل ر يیکايآمر یکاالها

آن به  یمجوز پرداخت معادل دالر یاسعار خارج ونيسيداده بودند، کم
دست به  يیکايآمر یشرکت ها. نکرده بود نيرا تام يیکايصادرکنندگان آمر
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سفارت . در تهران شدند کايآمر سفارتو  کايدامن وزارت امور خارجه آمر
فروش ارز به  نهيفراهم آوردن زم یفراوانش برا یبا تالش ها کايآمر

 يیکايشان به صادرکنندگان آمر یبه منظور پرداخت بده یرانيواردکنندگان ا
ً     صرفا  با ا به واردکنندگان اجازه «شد که  یمواجه م رانيوعده مبهم دولت ا ني    

 ونيسيدرجه سوم بخرند و آن را به کم ینامه صدور کاالها قيتا تصد ميده یم
الزم را  یهم به نوبه خود مجوزها ونيسيکم نيبدهند، که ا هيارا یاسعار خارج

 )۴(».واردکنندگان صادر خواهد کرد یآن برا یمعادل ارز ديجهت خر

در  نگياسپر ليادرات شرکت توتهص ريمد شر،يف. اف. ويکه دبل یا نامه
وزارت امور  کيبخش امور خاور نزد سيرئ ،یمور. واالس اس یبرا کاگويش

ارتباط به دست  نيدر ا یخوب یا نهينوشته است، اطالعات زم کايخارجه آمر
 : دهد یم

که بابت معامالت مان در سال  یهنوز طلب سم،ينو ینامه را م نياکنون که ا هم
 ی   ً       اصال  عالقه ا یرانيما، مقامات ا دهيبه عق. خت نشده استپردا م،يدار ١٩٣۵

طلب مان  ميکن یسال است که تالش م کيبه  کينزد. مسئله ندارند نيبه حل ا
در  رانيفرش ا نحصارا ديدان یشک م یکه ب ران،يشرکت فرش ا قيرا از طر

 در یرانيپول مان فرش ا یبجا ميما حاضر بود. ميکن هيتسو را دارد، کايآمر
سلطان  ورک،يويدر ن رانيا یتجار ندهيو اگرچه نما م،يريبگ ليتحو ورکيوين

 قتيحق. حاصل نشد یا جهينت چيکرد، ه یهمکار اريبا ما بس ،یمحمود عامر
در تهران  رانيمتعددمان به بانک ها و شرکت فرش ا یاست که نامه ها نيامر ا

ً             ما حتما  طلبکاران آمر دهيبه عق. مانده است ابجو یب در  زين یگريد يیاکي       
توجه وزارت  ستهيمسئله شا نيکه ا ميکن یقرار دارند و فکر م یمشابه تيوضع

 )۵.(امور خارجه باشد

 یگريمتعدد د يیکايآمر یشرکت ها رايبود؛ ز نگياسپر ليبا شرکت توته حق
بود که سفارت  نيدانست ا یآنچه شرکت نم. را داشتند تيهمان وضع زين
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. مسئله هستند نيا ريکشور مدتهاست که درگ نيارجه او وزارت امور خ کايآمر
ضد دولت  بر انهيجو یاقدامات تالف شنهاديپ یدر تهران حت کايآمر یکنسولگر

 - (یديگر. اف یمحرمانه به هنر یانگرت در تلگرام. را مطرح کرده بود رانيا
Henry F. Grady (عطف به گزارش «: ديگو یدر وزارت امور خارجه، م

به انگرت، گزارش شماره  دينگاه کن[ ١٩٣٩سپتامبر  ١١، مورخ ١۶٧٧شماره 
١۶١٩( ٧٧۵/٨١٩  ی، از قرار معلوم حت]١٩٣٩سپتامبر  ١١، مورخ )١۵١۵

هم اعطا نشده  يیکايشرکت آمر کيپرداخت طلب  یبرا یاعتبار التيتسه
   ً مثال   ران،يدولت ا یشود که امکان مصادره سپرده ها یم شنهاديپ نيبنابرا. است
ِ   نشنال  ن سيتراست و بانک چ نگيبانک ارودر  پرداخت طلب  یبرا ورکيوي    

تلگرام  نيدر پاسخ به ا یديگر) ۶(».رديمد نظر قرار بگ يیکايآمر یشرکت ها
تلگرام  یکه در انتها یشنهاديدر ارتباط با پ«: سازد یبه انگرت خاطرنشان م

 کاير آمرد یخارج یسفارت مطرح شده بود، مصادره وجوه متعلق به دولت ها
 هيرو يیکايآمر یتوسط وزارت امور خارجه به منظور حفظ منافع شرکت ها

را که  یمختارند هر راهکار ممکن يیها شرکت نيالبته چن. ستيوزارتخانه ن نيا
 )٧(».اتخاذ کنند ننديب یصالح م

از بدهکاران و  یپسر، فهرست ناقص    ِ فوس  يدر سييلو کا،يآمر رمختاريوز
 یم هيمعوق مانده بود، ارا ١٩٣۶ه پرداخت آنها از سال ک یطلبکاران و مبالغ

پور به کانون  یحمن. ح. دالر متعلق به م ۴۴/١٩به مبلغ  یبده نيکمتر. دهد
  ِ ی  از شاه انيسيسرک کوالين. بود ورکيويدر ن يیکايروزنامه نگاران آمر

بدهکار  ورکيويدالر به شرکت بارنز اند نوبل در ن ٠۴/۴٨مازندران، مبلغ 
بارکوال  یدالر به شرکت صنعت ٣٧/۵۴٩برادران اوانسف در تهران مبلغ  .بود

 س؛ياناپولينديدر ا بسنيدالر به شرکت گ ۴٧/١٢٢١ ورک؛يوين  ِ ی  در بوفالو
دالر به  ١٠/١۵۶۴کاگو؛ يمرمونت در ش ليدالر به شرکت قطعات اتومب ٩۴٠٠

و  ک؛وريويچهل و دوم در ن ابانيخ ،یغرب ۵۵رودرگوئز به آدرس . یا. یئ
. بدهکار بودند وياوها    ِ تون  يجک در د بلياليبه شرکت ر زيدالر ن ۴٣٠/١٨
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طلب  یمدع یوجرسين      ِ ووارک  يدر ن نترنشناليپروداکتس ا نگيشرکت استرل
. یشرکت تامس ا. بود ندر تهرا یليوک یاز شرکت تجار یدالر ٠٠٠/٢١

 یرانيا یمشتر کي«از  یدالر ۴۵/١٣٠۶طلب  یادعا ورکيويدر ن سنياد
. دالر طلبش را از م ٧۶/٣١٣نتوانسته بود  نستنيدانشگاه پر. را داشت» ناشناس

هم وصول  یدالر ٣٠٠تا  ٢٠٠ یطلب ها ريمقدم در تهران وصول کند، و سا
 )٨.(نشده بود

 یارز التيتسه رانيدولت ا یهزار دالر بود؛ ول ۵٠کمتر از  یمبلغ بده کل
مسئله  نيکه به وضوح از ا فوسيدر. کرد یپرداخت آنها را فراهم نم یالزم برا

 : سدينو یبود، م نيخشمگ

و  -شود یماه است که اجرا م ١۶به  کيها نزد یبازپرداخت بده  ِ ی  کنون روال
توان گفت که  یاگرچه نم. ستيآن ن يیامتحان کارآ یبرا یمدت زمان کم نيا

رت هم پرداخت شده باشد سفا اگر یول روال وجود ندارد، نيامکان پرداخت با ا
 یقانون کنترل اسعار خارج یاز اجرا شيداند که پ یم یاز آن خبر ندارد؛ ول

طلبکار بودند  رانياز ا یمتعدد يیکايآمر ی، شرکت ها١٩٣۶مارس  ١مورخ 
که سفارت و  ستيمنصفانه ن نيبنابرا. ...که هنوز طلب آنها پرداخت نشده است

 رانيبه دولت اشان  یرسم یفروش برات ها بههمچنان هر ماه  یکنسولگر
کشور از فراهم آوردن امکان پرداخت  نيکه دولت ا یادامه بدهند در صورت

کند، و  یم یاز آنها چهار ساله شده است خوددار یها که برخ يیکايطلب آمر
 یبرا یرا هم که سفارت و کنسولگر) ینگياسترل(اندک ارز  دياجازه خر یحت

 )٩.(دهد یه آنها نمدارد ب رانيدر خارج از ا یمپرداخت مخارج رس

 استيس کياز  یدر واقع بخش يیکايپرداخت طلب صادرکنندگان آمر عدم
چنانکه در تلگرام انگرت آمده . متحده بود االتيتوقف واردات از ا یعامدانه برا

منجر به مازاد تراز  رانيصادرات از ا قيبه همراه تشو استيس نياست، ا
 : شد رانيا یبرا یقابل توجه یتجار
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در ارتباط با مناسبات  ديبا ريکه عوامل ز ميکن یموس و من احساس م لکنسو
اند که  یمدع یرانيبنگاه داران ا. رديمد نظر قرار بگ کايو آمر رانيا یتجار

بر ضد قطعات  هيبا آلمان و روس یتهاتر اي یاپايپا یبا موافقت نامه ها] دولت[
را به  یارز یکنترل هاکه  نديگو یم. شود یقائل م ضيتبع يیکايآمر لياتومب
 نيهم نکهيتمام شود، و ا یآلمان یها لياتومب ديکنند که به نفع خر یاجرا م ینحو
ِ                              به شرکت فروشتال  آلمان سفارش داده اند؛ در حال ونيکام ۴١٣   ً را  ياخ  نيکه ا ی              

واردکننده موثق  کي. دادند یسفارش م کاي           ً       ها را معموال  به آمر ونينوع کام
از  ی               ً          که بخشنامه کامال  محرمانه ا ديگو یم يیکايمرآ تمحصوال یرانيرايغ

فروش  یکه برا يیها متيق شنهادياست که طبق آن همه پ دهيد هيوزارت مال
ها، اگر فقط قابل  متيق نيتر نييپا یشود، حت یم رانيملزومات به دولت ا

اقالم مورد نظر از  ديامکان خر نکهيرد شود مگر ا ديپرداخت به دالر باشد با
 یها اههيسال گذشته س کيدر طول . وجود نداشته باشد یگريد یجا چيه

متحده  االتيبه ا یرانيا یحمل کاالها یبرا یشده در کنسولگر یگواه یبازرگان
 ینوع صادرات م نيقابل توجه ا شياز افزا خبرهم  یرانيدو برابر شده و تجار ا

صادرکنندگان  اريختاست که ارز آزاد در ا یمتحده تنها بازار مهم االتيا. دهند
و آلمان  هياز روس رانيا یدهايخر نهياز هز یدهد هر چند بخش یقرار م یرانيا

 )١٠.(شود یبه دالر پرداخت م

 یشتريب حيکند که درخور توض یاشاره م یليدر تلگرام خود به مسا انگرت
طبق آمار . جهان است یکشورها ريبا سا رانيا یمسئله تراز تجار نياول. است

به دست آمده است،  کايآمر یکه از اسناد محرمانه وزارت خزانه دار یمو ارقا
 لایر ونيليم ٣/١١۶به طور متوسط  انهيسال راني، ا١٩۴٠تا  ١٩٣٨از سال 

قابل توجه نه فقط از بابت  یمازاد تجار نيا. مازاد صادرات داشته است
 و رانيمردم ا ی   ً      عمال  گرسنگ جهيصادرات نفت حاصل شده بود، بلکه نت

 یتجار یها تيها و محدود هيسفت و سخت واردات با اعمال سهم تيمحدود
 یکاالها ارداتبر و تياعمال محدود جهيسه سال، در نت نيدر طول هم. بود
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 ی، مازاد تجار١٩٣٩در سال ] دوم یجهان[پس از شروع جنگ  يیکايآمر
ر اواخر د. دالر بود ونيليم ١٠تا  ۵به  کيمتحده نزد االتيبا ا رانيا انهيسال

 مايرفته بود تا هواپ کايبه آمر رانيا ینظام یدهايخر ونيسي، کم١٩٣٩سال 
 رانيدرخواست ا قيدق یبررسپس از  یواالس مور. کند یداريخر ینظام یها

امور خارجه،  رياز معاون وز حات،يبه تسل کايخود آمر ازيو با توجه به ن
مخالفت شود و  رانيبه ا ماي، خواسته بود که با فروش هواپ).Welles(ولز

) ١١.(جمهور روزولت ارجاع داده شود سيمسئله به رئ نيکرده بود که ا هيتوص
 هيپاسخ ولز به توص

  

 نيدر مورد ا رانيکمک به دولت ا یبرا یراه چياز نظر من ه«: کوتاه بود او
تواند  یم کايدولت آمر نکهيبه ا یرانيکردن مقامات ا دواريام. مسئله وجود ندارد

 یا دهيفا چيمسئله به آنها بکند ه نيدر مورد ا یکمک یکنون طيادر شر
 )١٢(».ندارد

مواجه  یبا پاسخ مشابه زين یرنظاميغ یماهايهواپ ديخر یبرا رانيا درخواست
 کياز بخش امور خاور نزد) .W. L. Parker(پارکر. ال. ويواکنش دبل. شد

 : ارتباط بود نيدر ا کاينگرش آمر انگري    ً  کامال  ب

اشاره کرد که با توجه به کمبود  نيگر یآقا مان،يدر خالل صحبت ها روزيد
فوالد،  رينظ(آنها دارد  ديبه خر لي     ً    معموال  تما رانيکه دولت ا یروزافزون اقالم

 ی        ً                ، احتماال  اکثر درخواست ها)ومينيو صد البته الوم ،یورق حلب ،یمس ميس
ه از طرف ک يیااز جمله درخواست ه ران،يا یصدور مجوز صادرات برا

متفرقه  یصورت گرفته، رد خواهد شد مگر در ارتباط با چند کاال رانيسفارت ا
افزود که با  نيگر یآقا. آنها ندارد ديبه خر یچندان عالقه ا رانيکه به هر حال ا

و کانادا، و  ايتانيبر ازيبود اقالم مورد ن ميفقط قادر خواه هيبه اواخر ژوئ دنيرس
هم ملزومات  یو قدر م،يکن نيتأم رشانيفاع از جزاد یراپرتغال را ب نيهمچن
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. ميبچالن نيالت یکايارسال به آمر یهم برا یزي        ً  و احتماال  چ م،يبفرست نيچ یبرا
درباره  یکوچک اريبس هيتواند توص یاظهار کرد که فقط م نيهمچن نيگر یآقا

شاه بکند، که به  یکارخانه کنسروساز یبرا یاجابت درخواست ورق حلب
 یاز منابع مختلف در دفتر بازرگان روزيد. آن هم رد خواهد شد یقو حتمالا

را رد  رانيا یاز درخواست ها یکه اداره نظارت بر صادرات تعداد ميديشن
با  رانيدرخواست ها را سفارت ا نياز ا یحداقل برخ نکهيکرده است، و ا

    ً    تماال  با اح ن،يگر یآقا حاتيبا توجه به توض. فرستاده بود کيپلماتيد ادداشتي
دستش به  راني                     ً  موافقت خواهد شد و عمال  ا رانيبه ا یکم اريصدور اقالم بس

 )١٣.(رسد یخواهد نم یاز همه م شتريکه ب يیکاالها

بر سر  يیمتحده وارد کند، پس چه بال االتياز ا یزيتوانست چ ینم رانيا اگر
 ینفت یهابر سر درآمد يیآمد؟ چه بال یم کايبا آمر رانيا یمازاد تراز تجار

ً تا  يشد و نها یم ليآمد که در کانادا به طال تبد یم رانيا تراست  نگيبه بانک ارو   
 يیکايآمر یو شرکت ها نندگانچرا طلب صادرک افت؟ي یانتقال م ورکيويدر ن

 د،يد ميشد؟ چنانکه در ادامه خواه یگشت، پرداخت نم یبرم ١٩٣۵که به سال 
از حقوق آنها به  یبخش ديکه با ان،ريدولت ا ی، کارمندان خارج١٩۴٠در سال 

دالر هم به  کي ی ُ              ن ه ماه گذشته حت ايدر طول هشت «شد،  یدالر پرداخت م
 )١۴( ».اند دهيچشم خود ند

 
  ارز به جای تمبر پستی فروش

 

 ١۵(سال تولد او  نياواخر حکومت رضا شاه، به منظور بزرگداشت شصتم در
در اعالن چاپ . منتشر ساخت ادبوديمجموعه تمبر  کي، دولت )١٩٣٨مارس 

مخصوص  یروز فروش تمبرها از مهرها ٩٠تمبرها آمده بود که در طول  نيا
 . باطل کردن آنها استفاده خواهد شد یبرا
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تمبر  دارانيخر شتريب یراحت ی، اداره پست برا١٩٣٨مارس  ١۵روز  صبح
تمبرها  ديخر یتقاضا ونرهاياز کلکس یارياز دالالن و بس یتعداد. باز بود ديجد

مجموعه، سوراخ دار و بدون سوراخ، را بجز  یتمبرها هيرا داشتند، و کل
 یکارمندان اداره پست داستان ها. کردند یداريخر یاليو دو ر کي یتمبرها

 گفته بودند که داريخر کيحداقل به . گفتند یدو تمبر م نيدرباره ا یضيضد و نق
 دهيهم شن گريد داريخر کيو    ً               اصال  چاپ نشده است،  یاليو دو ر کي یتمبرها

دو روز، کاشف به عمل آمد که کل  یکيبعد از . بود که تمبرها تمام شده اند
سابق  ليوک ،یبه نام اسدهللا کردستان یفرد اريدر اخت یاليو دو ر کي یتمبرها

] کيالتليف رانيا[ رانياو تحت نام شرکت تمبر ا. مجلس، قرار گرفته است
 یو برا[ادعا کرد  یکردستان یآقا. کرد یها را آگهالوقوع تمبر بيانتشار قر
 هياست ارا رانيگفت قرارداد با مقامات پست ا یرا که م یسند شياثبات ادعا

تمبرها انتخاب شده و  نيفروش ا یکه از طرف وزارت پست و تلگراف برا] داد
 یرا که با مهرها يیتمبرها هيلک نطوريو هم ،یاليو دو ر کي یهمه تمبرها
 . است دهيباطل شده بود، خر مخصوص

 متيتواند تمبرها را به ق یاظهار داشت که فقط م یکردستان ن،يا بر عالوه
در  زيفروش تمبرها را ن یارز ديبفروشد، و عوا یآن و به ارز خارج یاسم
در  یرانيشود مقامات ا یکه ادعا م نطوريا. قرار خواهد داد رانيدولت ا ارياخت
 جموعهانحصار فروش م ،یانحصار ازاتيامت یمرسوم اعطا استيس بيتعق

حال او را  نيداده اند، و در ع یکردستان ی      ً       را عمال  به آقا ديجد یکامل تمبرها
 یاسعار خارج ونيسيفروش آنها را به کم یارز ديموظف ساخته اند که عوا

هزار  ٣٠تمبرها به  نيا متيبرآورد کرده است که ق یکردستان یآقا. کند ميتسل
 یدولت تمبرها کياست که  ین بارياول ني      ً  احتماال  ا. بالغ شود نگيرلپوند است

به شواهد و قرائن باشد،  یاگر حاجت. فروشد یم یاش را به صورت ارز یپست
به دست  یبرا ستيکه حاضر ن يیدهد که چه کارها یاقدام دولت نشان م نيا

 )١۵.(ارز انجام بدهد یمقدار کم یآوردن حت
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 یکار دالر دست به هر یمقدار کم یحت یبود براحاضر  رانيدولت ا چرا
به  رانيدر انتقال وجوه ا ديبود؟ پاسخ را با ابيبزند؟ چرا دالر آنقدر کم

 . افتي سييسو یو بانک ها ورکيوين
  

  به نيويورک ايران پول های انتقال

 

 یبرخ یبود، و حت دهيند رانيرنگ دالر را هم در ا یکه مدت ها کس یحال در

پول به حساب  یفروختند، مبالغ هنگفت یم یرا به ارز خارج یپست یبرهااز تم

شده بود، که بخش عمده آن بعد از  ريسراز ورکيويها در ن یرانيا یبانک یها

 یخزانه دار وزارت. افتي یانتقال م سييسو یبه بانک ها ورکيوياز ن یمدت

پول ها  نيا انياش جر یو مشاوران مال رانيبدون اطالع رضا شاه و مد کايآمر

 یالبته هدف اصل. نظر گرفته بود ريشهرها ز ريو سا ورکيوين یرا به بانک ها

و ژاپن  ايتاليبود که به دولت ها و اتباع آلمان، ا يیوزارتخانه نظارت بر پول ها

 کايورود پول به آمر یبرا سييسو یاز بانک ها وقف یتعلق داشت، و دولت ها

 قاتيتحق نيا یفرع جياز نتا یکي. کردند یو خروج پول از آن استفاده م

به  سييمتحده و سو االتيبه ا رانيا یبود که درباره انتقال پول ها یاطالعات

 .است یجداگانه ا قيعم قاتيدست آمد، که درخور تحق

 یروزانه ا یکردم، چشمم به گزارش ها یم قيتحق یگريمسئله د یبر رو یوقت

 یعني، ١٩۴١ژوئن  ٢۶تا  هيژانو ٢ز ا کايآمر یافتاد که وزارت خزانه دار

 یحساب ها یآخر حکومت رضا شاه، در ارتباط با انتقال پول به برخ یماهها

 ١/١١ مارهجدول ش. کرده بود هيو برداشت از آنها ته ورکيويدر ن یخارج

بانک ها  نيدر ا یراني                   ً        را که به حساب ظاهرا  اتباع ا يیو منبع پول ها زانيم

به  کيواضح است که انتقال نزد. دهد یر خالصه نشان مبه طو افتي یانتقال م
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دوم، عالوه  یدر بحبوحه جنگ جهان ورکيويبه ن رانيدالر پول ا ونيليم ۴/۴

. دالر در مملکت بود ديکمبود شد یکشور، علت اصل ینفت یبر انتقال درآمدها

به  پول یانداخته بود، مبالغ هنگفت رانيخود را بر سر ا هيفقر و فالکت سا یوقت

 .جالب توجهند اريپول ها بس نيمنابع ا. افتي یانتقال م ورکيوين

  

 یو عل زيناچ یعاد طيدر شرا سييبه سو رانيصادرات ا نکهيتوجه به ا با

 یالخصوص در طول جنگ در اروپا صفر بود، و با توجه به انتقال پول ها

البد  ورکيوين به سيينشنال، انتقال پول از سو اناينديبه بانک ا سيياز سو رانيا

معلوم . است بودهدر برن  رانيا یارتش شاهنشاه یدهايخر ونيسيمربوط به کم

 ٢٠٠تا  ٢٠     ً عمدتا  (بودند که انتقال مبالغ کوچک  دوارياست که انتقال دهندگان ام

نقل و انتقاالت  نيکه ا يیاز آنجا یول. از نظرها پنهان بماند) هزار دالر در ماه

 . مبلغ هم ضبط و ثبت شد نيکوچکتر یتحت نظر بود حت

آمده است شامل پرداخت  نيهنگ کنگ و چ ليکه ذ یدالر ٠٠۵/۵٧٠ مبلغ

است  نيدالر از طرف چ ٠٠۵/١۵٠هزار دالر از طرف هنگ کنگ و  ۴٢٠

از . کشورها صورت گرفته است نيبه ا رانياز ا اکيکه البد بابت صادرات تر

 هعالو سيکه انگل مياست بدانبود، جالب  سيکه هنگ کنگ مستعمره انگل يیآنجا

نفت را به دالر بپردازد، پول  ازياز حق االمت یمجبور بود بخش عمده ا نکهيبر ا

مربوط به  زين ايتاليا ليمبالغ ذ. را هم به دالر پرداخته بود رانيا اکيتر

ً                       کشور بود که عمدتا  از فرش و محصوالت کشاورز نيبه ا رانيصادرات ا  ی                 

 . شد یم ليتشک

و  ،یهزار دالر ٢۵٠چهار مورد (پرداخت کرده بود  یکه اتحاد شورو یمبالغ

از همه موارد  ديشا) یدالر ٩٩٧/١١٩ گريمورد د کيهزار و  ١٠٠مورد  کي

به  رانياز قرار معلوم چهار محموله غله و دام از شمال ا. روشنگرتر باشد گريد



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٦٩                                                                ١٩        دق ، 

  

  

در  رانيکه ا یطيشرادر  د،يد ميچنانکه در ادامه خواه. صادر شده بود یشورو

ُ       در ش رف قحط ١٩۴٠-١٩۴١ یسال ها  یقابل توجه ريبود مقاد یزدگ ی   

شد که از آن جمله  یصادر م یبه اتحاد شورو رانياز ا یمحصوالت کشاورز

. خزر اشاره کرد یايدر هيهزار رأس دام از مناطق حاش ٢٠٠توان به  یم

رد در بجنو به ١٩۴١موس، در طول سفرش در سال  کا،يچنانکه کنسول آمر

انحصار «فالکت بار مردم، مأموران  طيشمال خراسان شاهد بود، برغم شرا

سخت مشغول کار بودند، و غله کشاورزان را به منظور صادرات » غله

که رضا شاه کل منطقه خزر و بجنورد را  يیآنجا از. کردند یم یداريخر

ً ما  يحاصل از صادرات مستق ديصاحب شده بود، عوا  .رفت یاو م بيبه ج   

به  يیدالرها یبه اتحاد شورو رانيصدور گندم، برنج، پنبه، و دام از شمال ا

ً تا  يو نها ورکيويدر ن شيکه آنها را به حساب ها ختير یاو م بيج  یبانک ها   

 . داد یانتقال م سييسو

 یآخر حکومتش مجدانه تالش م یندارد که رضا شاه تا روزها یتعجب نيبنابرا

. را به تصرف خود درآورد یخاک اتحاد شورومناطق مجاور  یها نيکرد زم

 یپول بجا نياگر ا. هزار دالر بود ۶٠٠ رانيمورد انتقال پول از ا نياما بزرگتر

و  انيسيپور و خانم سرک یحمن یمثل آقا يیآدم ها اريدر اخت ورکيويانتقال به ن

پرداخته بودند  ١٩٣۵اش را در سال  یاليگرفت که معادل ر یقرار م نيريسا

الزم  شانيها یبده هيتسو یرا که برا یتوانستند همان اندک دالر ینم یول

 . شد یشان به مراتب بهتر م یزندگ طي                          ً    داشتند به دست آورند، مسلما  شرا
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 ی         ً                          متحده عمال  ناممکن بود، انتقال پول ها االتيواردات از ا نکهيتوجه به ا ا
زبان ها  سربررا  عهيشا نيا ورکيويحاصل از صادرات به ن ديعواو رانيا

 یمنتقل م يیکايآمر یانداخته بود که رضا شاه دارد ثروت خود را به بانک ها
 . کند

) .Albert C. C. Embrechts(امبرشتس. یس. یآلبرت س ١٩۴٠در سال  چنانکه
تلفن اند  نترنشناليا يیکايشرکت آمر یکي، کارمند بلژ)١٢به فصل  دينگاه کن(

اقدام  جهينت رانيدالر در ا ديت، کمبود شدکرده اس فيتلگراف در تهران، توص
ارتباط بر  نيکه در هم یعاتيبود، و شا کايانتقال ثروتش به آمر یرضا شاه برا

 .                           ً         سر زبان ها افتاده بود کامال  صحت داشت
بود که همزمان با انتقال مبالغ  نيدانستند ا یامبرشتس و معاصرانش نم آنچه

دهد،  ینشان م کايآمر یارت خزانه دارچنانکه اسناد وز ورک،يويهنگفت به ن
 . افتي یانتقال م سييسو یبه بانک ها ورکيوياز ن زيپول ن یمبالغ کالن

، ١٩۴١ ژوئن ١۶تا  هيژانو ٢ خيدهد که از تار ینشان م ٢/١١شماره  جدول
ً با  يتقر  افتهيانتقال  سييسو یبه بانک ها ورکيوين یدالر از بانک ها ونيليم ٢   

ً با  يتقر یعني - است  ايتاليو ا نيهنگ کنگ، چ ،یکه اتحاد شورو یهمان مبلغ   
 ١٣/١مبلغ  ن،يعالوه بر ا. پرداخت کرده بودند رانيبه ا) دالر ١٩۴٠٠٠٢(
 سييسو ینشنال به بانک مل انايندياز بانک ا رانيدالر از پول ارتش ا ونيليم

اقع به در و ورکيويدهد که انتقال پول به ن یاطالعات نشان م نيا. افتيانتقال 
انتقال پول ها به مقصد  یبرا یو واسطه ا یمنظور پنهان کردن مقصد اصل

 . بوده است سييسو یبانک ها یعنيشان،  يینها
هزار  ٢۵٠دو پرداخت  ی، اتحاد شورو١٩۴١ژوئن  ١٣و  ١١ خيدر تار    ً مثال ،
دالر از  ٨٠٨/٣٠۵، مبلغ ١٩۴١ژوئن  ١۶ خيدر تار. داشت رانيبه ا یدالر

 . حواله شد سييبه سو ورکيويدر ن رانيلق به احساب متع کي
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حکومت  رانيکه رضا شاه بر ا یسال ستيکند که در طول ب یاشاره م لسپويم
انتقال ) ١(».دي      ً            و کامال  کشور را دوش. ... خود انباشت یکالن برا یثروت«کرد، 

اش در  یبانک یعالوه بر حساب ها( سييو سو ورکيوين یوجوه به بانک ها
گسترده  یليتوسط رضا شاه خ رانيا یدهد که غارت ثروت ها یم نشان) لندن

 . کرد یتصورش را هم م یحت لسپوياست که م یزيتر از چ
 نيبه ا ١٩۴١تا  ١٩٢٨ یدر طول سال ها رانيارز در ا ديکمبود شد یاصل ليدل
را  رانياقتصاد ا یارز یاز درآمدها یبود که رضا شاه بخش عمده ا ليدل

 .کرد یم ريسراز کايخودش در اروپا و آمر یبانک یهاتصاحب و به حساب 
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وف « ول  بازی  دوره  ی  ود  ل از  د  رضا خان  ی دا ت «ه 

ت دا تاره  مان یک  ود » آ ء  ری  ی   و جاری  ی   ا یک خا  
ج   گ A ی  و  ت   یی از  ور ا د  وش دوره  ون  ای صا ت، و ما زل دا

ون  ول صا ۀ  طا ای  عد  د روز  ود و  ه داده  ون  د  صا خا رضا خان 
وش  ون  ن رضا خان و صا ت  ھای ز د و  ی  اع   د و کار   ه  رد و ا

ور  ن   روزی 
فا  قاء یا ا ی ار قام وز  ه رضا خان   س ازآن ود و  ی                 دل 
ً

                                                                
ار  واب  وال و  ورد  وش  ون  ود و صا ی  صادف  وا و  ور  وش  ون  با صا

رد   ».ی 
ت « دران و دوران س ف ماز ن  و ی از  ت وزرا رضا خان  دوران ریا

گان رف  ف  وع   ی  دت  ت و نان با  ور قاط  یالن وسا  و 
ود دم  ی  دازی   ت  ور. امالک و د ه  بارا  از ١٣٢٠وری ان خارج          ً     ا

جس رضا شاه دارای  ی  ۀ ر ج مان  دۀ   ما دی  د ا ؤ ۀ  ق  د  ر  ۴۴د ار 
ت وده  وک  ه و ب ز  و غ . آبادی  ب تان  ۵٨عالوه  گ ھای  بان ره  ون  ی

ی  ساب ر ورت  ق  م  بانک می  ت و ه  ۶٨رده  رده  دا ومان  ون  ی
ت ده  دش  ز   .  

ت  ف  د رضا شاه   ه  ه  ود١۶وری ده  د ھان  دان  و ت یی از    .سال س
ت   وده  ان  ا م  ل داران  رن کارخا و ر ت  رضا شاه  ذا د  با ه 

د  ر،  وس، را چا چ  ی  ل  بارک آباد و  ی  عی و ویال ل آ د  ران، ما
ی عی آباد ر با وس و  ی چا با ی  ره و کارخا  ان و ی  ی( دو و ) شا

ت  جکارخا  وده  م  ره  گ و  ه و کارخا  ی و   ز . ک  ی   و ا غارت 
م  ساب آور ان را  ل ودی وردی و  ز   

دار  ی و  و ه ما س بال ا ّ                                         ا ا                                   
ت  ه  دو ف ان  ت  سام آوری  وت  ود    ی  وم    ».                                      ّ             ع

ان« ن می «   ت سا  خ  م  »  ر د    » ١- ٢ص  ، ج

  فاطمی –نتشارات مصدق ا




