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بارزه رس«  ر داد با ر ی رضا ا لو ود خا را د ا ت رشادت،  قد ھای ھا ی ی و سا  رس ا
ی بارزات ما ی ا یا ط و و  س 

ش و ه وی    ّ
 

  
عارف آن    ّ خ ی،اسال و ان، گ و ر  یی را او ا

ران ی و از ی ۀ بارزر خ  ّ  م  ان ر ت ده ا ت یان درت. ا ا اری وتأ    ّ خاص   ۀ و  ر
س ت   ّ ر  ی داخی یا ان، وخار ت ا قا ش ا جا داد و ا ی و داخی ا ط رو  س 

ی    ّ ش خار خا  و
و ١٩١٩ ارداد با دو قو ی ورای جس ا ی ی  م شان یا ت خا د ی ی«:سا   د ی ن  و آ

ش ارداد ان ت؟ د جا د ا و م  ب یان دادم ی واب ن, م اصالح و نا د یک ن آ ت  آ  یا
ت د م  ارداد ان   زی آن اما... م ت شاو  ماده مان, ا د ی  ا ی( ما و گ قالل)  ا  ا
ان ت  را ا م ی ر گام ان . نا A دگان ده صدای د جس جای ه از ما  ای ه رس, د ب
وش د خا دگان  و ت را سوت گاه آن. ما ت ان ل ف ان«: ت ما د یی  ا د ن  و یا و  ب
ت  را و نود د ن د، م ی ر ود رس» .نا قالل ارداد ان«: ا ی ا ی و ما ان ظا  ن از را ا
م ا ون د ی ان وا د ل, ا د ما ت  زش ه با ی د ا د ا د زش ه. با ان  عق با  ا
د قاد وبا»,با ی  مایی س« م ان  ا د یا ان م ی ما ما ت ا وا م بااو  مال، رنگ .ود وا

یا آ رنگ و وب رنگ  س بازدارد و »...د گ ت  یا ش    ور جام مأ د رضاخان راازا و
ن«ت  ذار ودشان وا دم را   دارو کار  ن کار  زا ت  ه . د باط دا یان ار ت  با خار و صالح 

ی؛ آ  یبا ا  و ع  نا ی ھا  ورا م  ه  ی،یک  ه با دا ھا  ای آ ودی  و دوروزی   د  وا » .وا
ی:خ دادرضاخان  گ ول داده ن   د   د  وا ود  ا  م، تار و ول  خالف    .»...ام؛ا

مای و اساس قالل، آزادی، ۀ رس ن د روش و ش را ی وق ا  واز دم، وق و م

ی س،. ود) ی واز(د ی   ّ  ر  خاذ  وا
 
   ا
ّ

ون و ده    ده ی آز ی  وارد  طا  یا ون از  ،
ت وده جام داده.ا دباری  یاری و و رت، ه را،با وش وجا مل  و قد ت  او طا . ا

ش با ت ده ح ود، کان و زمان  را وا  ».ا

رس«      ن  د  بارۀ  تاب  ن  ز ده    »چ
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بروم كه همه اكنون آفتاب عمر من به لب بام رسيده و دير يا زود بايد به راهی «
ناگزير، خواهند رفت ولی چه زنده باشم وچه نباشم، اميدوارم و بلكه يقين دارم 

و مردان بيداركشور اين مبارزه ملی را زنان  .كه اين آتش خاموش نخواهد شد
كنند تا به نتيجه برسند و اگرقرارباشد در كشورخود، آزادی عمل  قدر دنبال می آن

ای بر گردن ما بگذارند و ما  ا مسلط باشند و رشتهنداشته باشيم و بيگانگان برم
ای ترجيح دارد ومسلم  خواهند بكشند، مرگ بر چنين زندگی رابه هرسوی كه می

است كه ملت ايران با آن سوابق درخشان تاريخی و خدماتی كه به فرهنگ و 
امروز مبارزه بزرگی .رود زيرباراين ننگ نمی تمدن جهان كرده است، هرگز

كس ازابهت آن غافل نيست، البته در  ا شروع كرده است كه هيچرا ملت م
های اجتماعی بايد درمقابل هرگونه محروميت ايستادگی كرد ودر  گونه جنبش اين

ای هرقدركوچك و ناچيز باشد، به آسانی به نتيجه  هيچ مبارزه. برابرآن آماده بود
سعی ناكرده به جايی دراين راه نيز . شود رسد؛ تا رنج نبری، گنج ميسر نمی نمی

  ».نتوان رسيد
  

  »١٣٣٠تير  ٢٠ –دکترمصدق درمجلس شورای ملی «
  
  

ِ           حيات وع رض و مال و«… موجوديت من وامثال من در برابر حيات و استقالل        
وعظمت وسرافرازی ميليونها ايرانی ونسلهای متوالی اين ملت كوچكترين 

تأسف ندارم و يقين دارم اند، هيچ  چه برايم پيش آورده ارزشی ندارد و ازآن
بينم  من به حس و عيان می. ام حد امكان انجام داده      ٌ                    وظيفه  تاريخی خود را تا سر

كه اين نهال برومند درخالل تمام مشقتهايی كه امروز گريبان همه را گرفته، به 
عمر من و شما و هر كس، چند صباحی دير يا . ثمر رسيده است وخواهد رسيد

ماند حيات و سرافرازی يك ملت مظلوم و  چه می د، ولی آنرس زود، به پايان می
  …»ستمديده است

  »دکترمصدق در محکمه نظامی «
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اکثراهل استبداد رضا خانی بود ومدرس رهبرمبارزه با « 

 در مدرسکه رشادت، شهامت وفضيلتهای انسانی  نظرمعتقدند
ّ         مبارزات اجتماعی وسياسی و تسل ط وی برفقه و تبح رش درآن                 ّ                            
ودرمعارف اسالمی، تاريخ و فرهنگ ايران، او را يکی از 

. است                         ّ                    های بارزرهبران برجستۀ مل ی درتاريخ ايران کرده نمونه
ّ   راحت لهجۀ خاص  وتأ ثيرگزاری مدر س قدرت بيان وص                  ّ             

 برابر برسياست داخلی وخارجی ايران، استقامت وشجاعتش در
                            ّ                           استبداد داخلی و نيروهای مسل ط خارجی ومخالفتش با قرارداد

 طى بياناتى خاطرکه  شورای ملیوثوق الدوله درمجلس ١٩١٩
هى مى آمدند و به من مى گفتند كه اين قرارداد «:نشان ساخت

من جواب مى , بد است؟ بگوييد تا برويم اصالح كنيمكجايش 
اما آن چيزى كه ... دادم آقايان من يك فرد آشنا به سياست نيستم

همان ماده اولش است كه مى , در اين قرارداد به نظرم بد است
. استقالل ايران را به رسميت مى شناسيم) انگليسى ها(گويد ما 

, همه جاى مجلس بلند شد در اين هنگام صداى خنده نمايندگان از
آن گاه سكوت را شكست و به . مدرس لحظه اى خاموش ماند

اين حرف مثل اين است كه يكى بيايد و به من «: نمايندگان گفت
مدرس » .بگويد سيد، من سيدبودن تو را به رسميت مى شناسم

اين قرارداد استقالل مالى و نظامى ايران را از بين مى «: افزود
مستقل بماند بايد همه چيزش در , خواهيم ايرانبرد چون اگر ب

وبا »,همه چيزش بايد متعلق به ايران باشد. دست ايرانى باشد
هرکس تمايلی به سياستی نمايد ما يعنی ملت «اعتقاد به اين مهم 

چه رنگ شمال، چه رنگ .ايران بااوموافقت نخواهيم نمود
 کوشيدکه رضاخان راازانجام»...دنياجنوب وچه رنگآخر 

دست ازاين «مأموريتش نسبت به سياست انگليس بازدارد وگفت
صالح تونيست . كارها برداروكارمردم را به خودشان واگذاركن

كه با خارجيان ارتباط داشته باشی؛ آنها منافع خودرا 
خواهندوروزی كه توسودی برای آنها نداشته باشی،يك لحظه  می

ها قول  انگليسی من به:پاسخ دادرضاخان » .خواهند  هم تورانمی
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  .»...مرا نابود خواهند كرد ام؛ اگرخالف قول خودرفتاركنم، داده
درعرصۀ  سيد حسن مدرسراهنمای منش و روش اساس و 

موازنۀ (آزادی، استقالل،حقوق ملی وحقوق مردم، موازنۀ عدمی
ّ                  ّ                  مدر س، درمواضعی که ات خاذ کرده و درآزمون. بود) منفی های    

اونقدنظروعمل  .است ازخطانبوده ، مصون سياسی که وارد شده
  هوشياری وبردباری انجام داده بصيرت، خويش وجامعه را،با

اشتباهاتش را در زمان و مکان خود، تصحيح خطاها و. است
 ».است کرده

  »چکيده ازمتن کتاب دربارۀ سيد حسن مدرس« 
  
  
ها که به دست       ً                                  واقعا  هردل سخت درمقابل آن فجايع ورسوايی«

افراد را بدون . آيد می رفت به لرزه دررضاخان صورت گ
گرفت ودرمحبس  خواهی می گونه تقصير فقط به جرم آزادی هيچ

 ١۵، ١٠داد واموالشان را تاراج و پس ازپنج يا  قصر جای می
روحشان را  کرد و نعش مرده و جسد بی سال آنها را مسموم می
مرات اين است ث. داد شان تحويل می ديده به خانواده بدبخت و بال

آن طرز حکومت و اين است آن يادگارها که رضاشاه برای 
  ) ١(…» ايران گذاشت و رفت

  دکتر حسين فاطمی 
  ١٣٢١اسفند  ٢۴سرمقاله روزنامه باختر 
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 پيشگفتار    

  
 !یخواننده گرام

معاصر  خيتار یدادهايورو یمصدق، نهضت مل« ی    ّ  مجلد ها یجلد ازسر  نيدوازدهم
 . شما است یرو شيپ ،»رانيا
  

 یدرباره چگونگ يیکايآمر–یسيانگل یکودتا ميرژ یدرمحکمه نظام دکترمصدق
 تيازعمر مشروط: نمود انيب نگونهيا یمل یمجلس شورا یبرا ندگانيانتخابات  نما

و  اند دهيرا د هينياول تقن یها هنوزهستند که دوره یا است عده نگذشته  اديچون ز
که مطالب به  کنم یم یسع نيبنابرا اند، دهياند،شن دهيازآنها که د اند، دهيکه ند يیآنها

اول تهران  ليمن وک. دوره ودردرجه دوم اعمال نفوذ شد. شود طورفهرست گفته 
ً با  يدردوره دوم هم تقر. دردرجه دوم انتخاب نشدم یدرسنا بودم، ول به  يیکارها نيچن   

پرست  و وطن مانيبا ا یمجلس دوم مردان ندگانينما تيحال اکثر نيبا ا یعمل آمد، ول
وآزاد بود،  یاول انتخابات طبقات ،یتزار هيدولت روس ماتوميبودند و درمقابل اولت

مجلس شدند ودردرجه دوم اعمال  ليدوره دوم باانتخابات دودرجه وک ندگانينما
 یتپرس وطن ندگان،يرا انتخاب کردند نما یا اول مردم عده ۀدردرج. شد یم يینفوذها

 ماتوميکه مورگان شوسترسر کار بود، اولت یموقع هيروس تدول. خود را ظاهرساختند
دولت  یمجلس قبول نکرد، ول. خارج شود رانيازخدمت ا ديشخص با نيبود که ا داده 
 .را قبول نمود و شوستر را روانه کرد ماتومياولت

از  یوارد مجلس شدند، دست کم ميبا انتخابات مستق ندگانيدوره سوم هم که نما 
به خارج نشان داد که  ندگانيعده از نما کيمجلس دوم نداشتند و مهاجرت  ندگانينما

 استيهواخواه س ندگانيازنما یا اگرعده. است  بوده یاسيموازنه س کيدر آن مجلس 
هم  هواخواه  یگريبودند، عده د سيانگل لتو دو یتزار هيدولت روس یعني ن،يمتفق

نبود درآمدند   نيکه تا آخر جرء متحد ايتاليوا شيدول آلمان واتر یعني ن،يمتحد استيس
 .مهاجرت کردند  رانيو ازا

الدوله انتخاب  قرارداد وثوق بيآن ازنظر تصو یکه وکال هينياز دوره چهارم تقن 
با  اي هيتهران، بق ندگانياز نما یبعض یپنجم و ششم به استثنا ۀدور نيشدند وهمچن
الاقل با عدم مخالفت آنها وارد  ايوشرکت سابق نفت و سيانگل ندگانيموافقت نما

 .شدند یمجلس م
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بود که بنده تمام اسناد مربوط به  نيا یبرا م؟يما حاکم شد تيامن یچرا درشورا 
 شوند، یطورانتخاب م نيآن ا ندگانيکه نما یآقا مجلس: انتخابات را بردم آنجا و گفتم

اسناد  نيهم یبرا م؟يبرد شيقرارداد را امضا کند؟ چرا ما درآنجا پ تواند یچطور م
 يیها کرد و ازطرف خانواده یم تيدرانتخابات حکا ها یمهم بود که ازدخالت خارج

 رانيروزدولت ا کيخانه من ضبط بودکه اگر یبودودرصندوق آهن  دهيبه من رس
آمدند وآن اسناد . بود رانيا تيبرحقان لينهادليبرود،ا تيامن یبازخواست به شورا

من . زسا بازکند، مگر صندوق توانست یصندوق را نم نيکس ا چيبه خدا ه. رابردند
هم در آن صندوق بود،  یتومان قرضه مل هزار یس. کردم یقفل م ديدرآن را با دو کل

 .آمدند در آن را باز کردند و بردند
مخالف باشد ، انتخاب شود و به مجلس  سيانگل استينفرکه با س کينبود  ممکن
 ندگانينفر ازنما کي. ازدوره هفتم به بعد، انتخابات تهران هم آزاد نبود نيبنابرا. برود

 .ملت نبوده است یقيحق ۀنديمجلس نما
آقا . دييبفرما ادداشتيدادگاه موضوع صندوق را  سيخوشوقتم که جناب رئ یليبنده خ 

    ً حتما   فتد،يب یرانيازارياگرآن اسنادبه دست غ چ،يل من هحاال پو. آنها اسناد دولت بود
 . رود یم نياز ب

توانستند درمورد  ندگانياز نما یبودکه بعض یکتاتوريگفته شودفقط بعد ازسقوط د ديبا
 هينيشانزدهم تقن ۀکنندوآنچه به انتخابات دور دهيمطالب مطروحه درمجلس اظهار عق

ملت بودند، اشتباه  یقيحق ندگانيام که هشتاد درصد از وکال نما اظهار نموده نجانبيا
را  صورت فرماندارها. ديقرعه بکش: بنده درموردانتخابات گفتم. است محض بوده 

من  یمن،همه جا نوکر هستند، درسمنان نباشند در دامغان خواهند بود، ول شيآوردند پ
که  کنم یحاال عرض م یهستند، ول ی مل                 ً که هشتاد درصد وکال   گفتم یبا حسن ظن م

به  یقاطع تيدرآن مجلس اکثر توانست یاست واال دولت م تصور من اشتباه بوده 
 ) ٢. (دولت را ازکارباز ندارد یدست آوردومخالفت چند نفراز وکال

  
جلد اول راجع به انتخابات » سياست موازنۀ منفی « حسين کی استوان درمقدمۀ کتاب 

اما راجع به انتخابات دوره : تا سيزدهم بطوراجمال اينگونه شرح می کندمجلس پنجم 
تقنينيه همه می دانند که نمايندگان آن دو دوره هم نمايندگان واقعی » پنجم وششم«های 

مردم نبوده و از طرف مقامات ذينفوذ به منظور انجام نقشه ها وبرنامه های خاصی 
تاريخ احزاب سياسی از  ( اريخ معاصرانتخاب شده بودند که چون شرح آن در تو

ضبط است ازذکر آن در ) ملک الشعراء بهاروتاريخ بيست ساله ايران از حسين مکی
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اينجا خودداری می شود و بازمحلی که ازاينگونه دخالت ها مصون می ماند و 
انتخابات آن به وضع آزاد صورت می گرفت تهران بود که اشخاص مورد توجه 

مؤتمن الملک که در تاريخ  - مستوفی الممالک - مشيرالدوله - مدرس:مردم ازقبيل
حاضر همگی در گذشته اند وازآنان فقط نامی باقی مانده است ويا دکتر مصدق وتقی 
زاده ازطرف ملت مبعوث می شدند ووجود آنان و امثالشان درمجلس باعث آن بودکه 

تی که بعضی معروف است وق .دولت وقت دراجرای منويات خود قدری امساک کند
ازنمايندگان منتخب دولت حاضرنمی شدند به بعضی لوايح که نسبت به آن نظر 

اين اليحه با «: موافق نداشتند رأی بدهند به محض اينکه وزيرپيشنهاد کننده می گفت
 ازتصويب می گذشت وچون رفته رفته اين کار» !نظررئيس دولت تنظيم شده

ايندگان مؤثر نبود وبالنتيجه لوايح، تکرارشده بود وديگر اين حرف درعموم نم
                                           ً                           بطوريکه دولت نظرداشت از مجلس نمی گذشت، بعدا  چنين مقرر شد که نمايندگان 
منتخب دولت، روزهای دوشنبه به پيشگاه ملوکانه شرفياب شوند و اعليحضرت شاه 
                   ً                                                         به هر کاری که نسبتا  مهمتر وبه آن عالقه مند است فقط اشاره بکند و اين قبيل وکال 
اطاعت کنند و نسبت به لوايحی که در درجه دوم اهميت بود اگر راجع به غير امور 

می يافت و هرگاه راجع به حضورمالی بود سرتيپ در گاهی رئيس نظميه در مجلس 
)      ً              غالبا  کلنل ماکورماک(کترميليسپويا يکی ديگرازمستشاران آمريکائی  امورمالی بودد

کند وجناب مستشار برای هرکس که الزم بداند با يک مترجم که نطق وکال را ترجمه 
سبب بود که نمايندگان  خط ونشان بکشدجزء تماشاچيان حاضرمی شدندوحضورآن ها

به کوتاهی مطلب بپردازند و مثل بچه ای که از صور وحشت خيز بترسد کارها را 
را  با اين حال نمايندگانی هم وجود داشتند که هر چند دولت آن ها! زودتر تمام کنند

 ... می نمودند » امتناع«انتخاب کرده بود بدون اينکه اظهار مخالفت کنند از دادن رأی 
معروف است که به يکی از آن ها ايراد شده بود چرا به اليحه دولت رأی نداديد او     

اگر توضيحات نمی دادند رأی می داديم، وقتی در «: هم در جواب عرض کرده بود
بر  - » چه می توان کرد» امتناع«تی می دهند غيرازمجلس بعضی اشخاص توضيحا

روی همين اصل بود که دولت از دوره هفتم مداخالت خود را درانتخابات تهران 
                                                     ً                نيزسرايت داد و کسانی را که محبوبيت عامه داشتند و ضمنا  درمجلس حرف نمی 

له و مثل مرحوم مشيرالدو) ويا به قول آن نماينده ممتنع، توضيح نمی دادند(زدند 
مستوفی الممالک ومؤتمن الملک در ليست خود نوشت و انتخاب شدند و چون قبول 

مشيرالدوله و  .چنين وکالتی مخالف شرافت و حيثيت آن ها بود به مجلس نرفتند
ً                                           مؤتمن الملک کتبا  و صريحا  نمايندگی مجلس هفتم را رد نمودند و شادروان          ً                 
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و بعضی ديگر هم  به مجلس نرفت                                      ً مستوفی الممالک بدون هيچگونه اظهاری اصال  
با مرخصی های ششماهه » آقای ميرزا هاشم آشتيانی«که در ليست دولت بودند مانند 
با مرخصی های » آقای حاج سيد رضای فيروزآبادی«و يا عدم حضور مرتب مثل 

 .ششماهه و يا عدم مجلس را برای ساير حريفان خالی از اغيار نمودند
 
 :هماز مجلس هفتم تا سيزد - ٣

از دوره هفتم به بعد انتخابات کليه نقاط  کشور با مداخله دولت انجام می گرفت و     
بودند و هرآنچه امرمی گرديد، صحيح يا سقيم » نمايندگان دولت«درحقيقت وکالء 

 ! ... بدون چون و چرا تصويب می نمودند
کشور بوده                                                    ً       مقصود نگارنده اين نيست که آنچه در اين مجالس شده کال  به ضرر    

است چه بسا لوايح مفيدی که از اين مجالس گذشته ولی بعضی از مصوبات آن مثل 
تمديد قراردادنفت، يعنی تمديد اسارت اقتصادی وسياسی مملکت و ميلياردها تومان 
ّ      ضرر به خزانه ملت،وهمچنين قوانين مربوط به سلب آزادی افراد بقدری مضر  است                                                                   

آن شود تا بجائی که موافق و مخالف مجالس  که هيچکس نمی تواند منکر مضار
فرمايشی هردو تصديق می کنند که کشور ايران ازاين مصوبات ضررهای مادی و 

 . معنوی جبران ناپذيری برده است
                        ً اگر نمايندگان مجلس واقعا   ١٣٢٠                ّ                     نويسنده بطور مسل م می داند که درشهريور     

ش بروز نمی کرد و يک صدم از مبعوثين ملت بودند، آن حوادث به اين صورت مدح
درجنگ جهانگير اول کشور ما به . زيان هايی که نصيب ما گرديد حاصل نمی شد

محروميت های زيادی دچار شد و نيروی متفقين بدون اجازه و بی رضای صاحب 
خانه داخل وطن ما شدند ولی اينگونه ضررهای سياسی واقتصادی و اخالقی که در 

م با زيان وخسرانی که از آثار جنگ اول به ما رسيد قابل جنگ دوم دچار آن ها شدي
در آن جنگ متفقين و متحدين پول آوردند و در اين کشور خرج کردند . مقايسه نيست

و بسياری از مردم استفاده نموده و مستطيع شدند ولی در اين جنگ از ما پول گرفتند، 
ما را برايگان ضبط کردند و                          ً                         وسايل نقليه ما را تقريبا  بالعوض بکار بردند و اسلحه

مملکت را به اين صورت درآوردند که امروز مورد ترحم دوست و دشمن است و 
علت اين بدبختی ها و ناکامی ها اين بود که در آن جنگ دولت را تکيه گاهی مثل 
مجلس سوم بود و مملکت رجال با ايمان داشت که اعالن بيطرفی دادند و وزراء هم 

خيلی پيش آمدها جلوگيری کنند ولی در جنگ اخير آن تکيه انستند از و تو! تسليم شدند
  )٣.(گاه چون نبود 
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گمان می کرد درانتخابات  سيف پور فاطمی که به انتخابات تهران خوش باوربود
ازرفتن  مشيرالدوله و موتمن الملک و « هفتمين دوره مجلس شورای  ملی رضا شاه 

الشعراء ودکتر مصدق به مجلس جلوگيری  مستوفی وسليمان ميرزا و مدرس و ملک
 :       ً           وی بعدا  اذعان نمود! نخواهد کرد 

   غافل  از آنکه؛ 
 عيب جوان و سرزنش پيرميکنند/ ناموس عشق و رونق عشاق ميبرند 
 !تا خود درون پرده چه تدبيرميکنند/        ُ    ِ                     ما از ب رون   پرده گرفتار صد فريب 

 
      ً                 وی قبال  بمن گفته بود که [ متأسفانه گفتارسلطان دمحم خان صد درصد درست بود 

شخص وزيردربار  .است دربار کامل در دست تيمورتاش است وزير امروز اختيار
صحه  را ليستی تهيه کرده و رضا شاه هم که اختيارات را به او داده است عمليات او

دکترمصدق يک رأی نخواهند  مدرس ودراين انتخابات درتهران حتی . ميگذارد
مصدق قبل از پايان  دکتر انتخابات تهران و واليات به انتصابات تبديل شد و و.] آورد

 : انتخابات گفت دوره ششم هنگام طرح اليحه اعتبار
همين  از هزينه يکصد هزار تومان مردم فقير صرفنظر کنيد و برای رضا خدا از« 

تحويل آنان  برای وکالی دوره هفتم حاضر کرده وسی حکم  انتصاب  االن يکصد و
 ».بدينوسيله کشور را از دغل بازی و دروغ  و ريا نجات بدهيد. بدهيد

مرحوم مدرس هم پس ازپايان انتخابات تهران به انجمن هيئت نظارت مراجعه کرده 
 : و می گويد

دم چطور در دوره های سابق من وکيل اول تهران و دارای بيش از ده هزار رأی بو
برفرض که مردم بمن رأی ندادند آن يک . شد که در اين دوره يک رأی هم نداشتم

گيريم در ديگ باز است حيای گربه . رائی که خودم درصندوق انداختم کجا است
 ».تن لعنت بر اين دغلبازی ای دو" آقايان ازخودتان خجالت بکشيدکجاست؟ 

 : آزادی انتخابات اظهار داشتدکتر مصدق در اخرين نطق تاريخيش راجع بعدم 
بعد دخالت مأمورين دولتی را درانتخابات  اول من عقيده خود را درآزادی انتخابات و

عرض می کنم تا هر طور که مقتضی است مجلس شورای ملی که ناظر اجراء 
قوانين و حافظ حقوق ملی است اقدام نمايد دراواخر دوره ی پنجم تقنينيه هم که اليحه 

 نتخابات مطرح بود بنده با آن مخالفت نمودم در موقع تنفس يکی ازی مخارج ا
نمايندگان به من گفت که مخالفت شما هم برخالف انتظار هم بر خالف صالح 

نفر اشخاص تحصيل کرده و اليق مجرب به  ١٣۶مملکت بوده است زيرا اگر دولت 
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بی اطالعی  مجلس بفرستد به حال مملکت مفيد تر است تا اين که ملت يک اشخاص
نفر از بهترين اشخاص  ١٣۶اگر دولت  را انتخاب نمايد بنده در جواب گفتم که

انتخاب کند صالح مملکت نيست زيرا اين قبيل نمايندگان از روی يک اصل کلی که 
وکيل تابع موکل است صاحب يک رأی می باشند در اين صورت لياقت يا عدم 

می شود ضرر ت مخارجی که برای انتخابالياقتشان اثری در امور ندارد و هرگونه 
ً ا  فاحشی است که به کيسه ملت وارد می گردد وقتی که نمايندگان معن نباشند رأی  ذی  

وقتی که  مجلس فايده ندارد و چرخهای بطئی پارلمان باعث تأخير امور می گردد و
حکومت ملی نيست چرا بين يک و دو کرور تومان در سال برای مخارج انتخابات و 

تحميل شود و هم چنين چرا ملت برای کارهای بدی  ودجه ی مجلس به مردم فقيرب
  .بدنام گردد

وکيل بی خبراست ملت بدبخت که ازحکومت ملی محروم انتخاب ملت بيچاره که از 
 .است سزاوار نيست که مورد مالمت هم بشود

د ولی در مملکتی که مشروطه نيست اگر دولت خبطی کرد ملت می تواند تن در نده 
در مملکتی که مشروطه است اگرمجلس چيزی را تصويب نمود و ملت موافقت 

مخاطب در . نکرد مخالفت ملت مثل کسی است که خط و مهر خود را انکارنمايد
جواب گفت اين ها به جای خود صحيح ولی خوب است که ما مطالب را نسبت به 

بات مداخله نکرد با اين اوضاع ووضعيات اين مملکت حل کنيم هرگاه دولت در انتخا
لذا متتفذين و مالک در اشخاص بی سواد اعمال ... قانون باز سرملت بی کاله است

 ) ۴( » !برطبق اراده خود انجام می نمايند نفوذ می کنند و انتخابات را
مصدق و مدرس درانتخابات دورۀ هفتم مجلس شورای ملی بدستور شخص رضاشاه، 

مصدق به احمد آباد می رود ومدرس . می شود از انتخاب شدن آنها جلوگيری
 مجلس با نبودن آنها و. درخواف زندانی وسرانجام به طرز فجيعی به قتل می رسد

فرمايشی بيش نبود بطوريکه خود  ،جنگ دوم جهانی وتبعيد رضا شاه ديگرمليون تا
   .!ناميد» طويله« رضاشاه آنرا

تفاق افتاد، موضوع  تجديد قرار داد يکی ازمسائل مهمی که دراين برهه از تاريخ ا 
بدليل زيرکه می آورم خاطره خوشی  ميلسپو بود که رضا شاه می خواست از او

نداشت وبشدت با تجديد قرارداد ميلسپو مخالف بود وبا همدستی نصرت الدوله وزير 
 .ماليه عذر او را خواست

 :مخبر السلطنه هدايت در کتاب خاطرات و خطرات آورده است 
رات ميليسپوسرآمده است وشاه مايل به تجديد نيست، مجلس وعامه خواهانند، كنت
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مستوفی مردد،بحث جاری است، مستوفی علی الظاهر موافق نيست، مداخله 
 ،فرمايش شاه هم باينكه قول تيمور تاش قول من استتيمورتاش هم نامطبوع است، 

 .ميرساند كه سخنهائی در بين ساری است
خرداد ديرگاه به منزل  ١۵تغيير تصميم مستوفی مفيد نيفتاد، سعی تيمور تاش در 

جد است، شاه نظرش بتو است، اظهار عجز كردم                             ُ من آمد كه مستوفی در استعفا م  
رفتن به تميز آگاه  ی جريانات پس ازاهاصرار كرد كه طفره مناسب نيست، من از كم

دمت مستوفی نبودم، آن شب را مهلت خواستم، صبح ديگر به سعد آباد رفتم خ
من گذشته است توباشی  تفصيل را گفتم، فرمودند محالست قبول كنم از رسيدم و

 .بهتر است
عقيده بمضمون اين  غالب را درپشت و روی كارغوركردم وبا بعض دوستان شور،

 .شعربود، خالف رأی سلطان رأی جستن
به نويدی كه حضرت حسين                                                ً خصوص با مزاج پهلوی كه طبعا ديكتاتوراست، معتمدا  

 ) ۵. (عليه التحيه و السالم در رؤيا بمن داده بودند دنده بقضا دردادم
پس ازتشکيل کابينه سوم مستوفی، رضا شاه  چند روز«  :گفتۀ سرلشکر فيروز هبنا ب

تيمورتاش  روزی عده ای مرکب ازنصرت الدوله وزيرماليه، داور، مخبرالسلطنه و
 در سرميز ناهار، شاه از. دعوت می کند را به ناهار کرامرای لش از چند نفر و

پرسد کار ميلسپو بکجا رسيد؟ فيروز ميگويد تا اندازه ای دخالت او را  فيروز می
درکار وزارت جنگ محدود کرده ايم، ولی هنوز نتوانستيم راهی برای پايان دادن 

م طرفدار زياد بمدت کنترات باقی است، در مجلس ه يکسال ديگر. بخدمات او بدهيم
اگراجازه بفرمائيد بتدريح  است ازاين رو قرص او حاميان پا دارد و مدرس يکی از
رضا شاه . او را بخواهيم وقتيکه کنتراتش به پايان رسيد، عذر ازاختيارات او کاسته و

و برای انکه  اين وقت تلف نکنيد، ميلسپو هرچه زودتر بايد برود بيش از: "ميگويد
ششماه ". نامزد بکنيد اهم ببنديد، مخبرالسلطنه را برای جانشينی اودهان مجلسيان ر

 حاج مخبرالسلطنه بجای او مستشاران آمريکايی را کند و کلک ميلسپو و بعد فيروز
طرف مجلس با اختيارات، چند ماهی برياست کل ماليه کشورانتخاب شد، بعد ازآن  از

 ) ۶.(گرفت کنترل دربار قرار                                     ً     وزارت دارائی وساير وزارتخانه ها تماما  تحت 
مذاكرات با ميليسپو جاری است نصرت الدوله «: خاطرات مخبرالسلطنه آمده استدر

 .ميخواهد باطوار جاهليت ميليسپو را خسته كند
بشاه عرض كردم اين رويه خوب نيست بايد او را بعلتی موجه از كار خارج كرد، به 

ميليسپو صحبت شود، سه روز مذاكره  تيمور تاش امر شد باتفاق من بدون ثالثی با



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

كرديم همه شرايط او را پذيرفتيم ماند مسئله طريق حل اختالفاتی كه احيانا رئيس 
گفتيم حكميت  ،رئيس دولت قبول نكرد ،ماليه با وزير ماليه پيدا كند گفتيم حكميت

رئيس دولت و رئيس مجلس باز راضی نشد گفتيم رئيس دولت رئيس مجلس رئيس 
نياورد ومداخله حكمی خارجی را الزم ميدانست ازسه  غييری در رأی اوت ،تميز

نفريك نفرهميشه در اقليت است و مداخله خارجی راه نفوذ سياست را بازميكند و 
 .مداخله اجنبی در حكميت بين وزيری و كارمندی دون شئونات بود البد قبول نكرديم

حاميان رئيس ماليه هم مجبور مطلب را چنانكه گذشته بود من در مجلس بيان كردم 
 )٧(»  .بتصديق شدند و الغای كنترات ميليسپو تصويب شد
اليحۀ راجع به اختيارات کفالت « بدينسان، پس از چندی نصرت الدوله وزير ماليه 

به محلس آورد که دکتر مصدق با اين اليحه مخالفت کرد و را » رياست کل ماليه 
راجع به ماليه واختياراتی که به رئيس کل ماليه در يکی ازجلسات بنده . اظهار داشت

داده شده بود عقايدی اظهار کردم و بعدهم وعده دادم که اگر موقع برسد عقايد خودم 
البته  .را نسبت به خدمات رئيس کل ماليه در مجلس شورای ملی به عرض برسانم

رميليسپو امور ماليه ما درتحت رياست دکت. ی دارد محاسنی هم داردبهر کسی معاي
  ) ٨.....( ووزرای وقت دراين مدت چندسال رضايت بخش بوده است

بنده بااختيارات دکترميليسپومخالف بودم زيرا اختيارات : مصدق تأکيد می کند که 
                                                                     ً       دکتر ميليسپو بعضيهايش مربوط به اموراداری ماليه بود بعضيهايش هم حقيقتا  مربوط 

شود گفت  د که روی هم رفته آنها را میبه اختيارات ماليه نبود يک اختياراتی بو
 ) ٩.(بنده با اين قسمت از اختيارات او مخالف هستم  .اختيارات سياسی

باوری با شما  خواهيم خارجی در ايران اختيارات داشته باشد ما هم از خوش که ما نمی
روی  را بايد کم کنيم و ٩   ً               مثال  زياد است ماده  ٨گوييد ماده  کنيم شما که می موافقت می

آوريد همين اختيارات  کنيد پس حاال چرا تشريف می ساير اختيارات او صحبت می
 )١٠!! (کنيد به يک کسی ديگر راواگذار می

را » خصومت رضا شاه باميلسپو«دراينجا براساس اسناد وزارت خارجه آمريکا دليل
  : آوردمی خوانيد و کامل  اين گزارشها و اسناد را در آينده  اگر فرصت شد خواهم 

 
 :دليل خصومت رضا خان با ميلسپو

دمحم قلی مجد براساس اسناد وزارت خارجه آمريکا خصومت رضا خان با ميلسپو 
يکی از اصلی ترين داليل خصومت رضاخان با هيأت تازه : اينگونه آورده است

منصوب مستشاران آمريکايی، اين بود که رضا خان ازهمان ابتدا می خواست کنترل 
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. ه های دولت را بدون الزام به پاسخگويی درباره نحوه هزينه ها داشته باشدمطلق مالي
ميلسپو وهيأت مالی مانعی جدی برسرراه عملی شدن نقشه های رضا خان به حساب 

عالوه . به همين دليل، روابط ميلسپو ورضاخان ازهمان ابتدا پرتنش بود. می آمدند
هيأت مالی آمريکايی دررفتارش با  براين، رضاخان به دليل خصومت انگليسی ها با

تالش های ميلسپو برای محدود ساختن ميزان بودجه ای که . آن ها گستاخ ترشده بود
به ارتش، نظميه وامنيه اختصاص می يافت، يعنی همان ابزارهای حفظ قدرت برای 

بسياری ازناظران . رضا خان، تنش هايی را بين ميلسپو و رضاخان ايجاد می کرد
شتند، حفظ چنين ارتش بزرگی بجزاتالف منابع، نفع ديگری برای مملکت اذعان دا

 :موری در گزارشش درباره ارتش می نويسد. نداشت
                                                             ً         پس از مشاهده ی وضعيت امروز ايران ناگزيراز خود می پرسيم که اصال  ارتش به 

آن هم ارتشی که نيمی ازدرآمدهای ساليانه مملکت را ! چه درد اين مملکت می خورد
          ً                                                             بلعد؟ کامال  واضح است که ايران نه بنيه مالی و نه بنيه اقتصادی داشتن چنين می 

 ايران با خالی کردن خزانه اش و محروم کردن مزارع از. ارتش پر خرجی را دارد
کشاورزانی که نياز مبرمی به آن هاست، نه توانسته ارتشی بسازد که به تنهايی 

نه ارتشی که حتی شورش عشاير ام بياورد، وودرمقابل هريک ازهمسايگانش د
خيرخواهان ايران چاره ای جز تأسف ندارند .                           ً         کشور، نظير کرد و لررا کامال  بخواباند
وسازماندهی يک ژاندارمری توانمند » ارتش«که چرااين مملکت درايت منحل کردن 

              ً                                 هزارپرسنل کامال  مجهز را ندارد، که مخصوص جنگ های  ١۵تا ١٠به استعداد 
ديده اند، و بهترين وسائط موتوری را برای جابه جايی سريع دراختيار  عشايری تعليم

زنده است، اين اميدها همه نقش بر ] رضا خان[البته تا وقتی که سردار سپه . دارند
آب است؛ همين سردارسپه ارتش کنونی را ايجاد کرده و هر قدر هم که ناقص باشد، 

شاه هر قدرهم بد بوده، ] احمد[م رژي. هرگز با کوچک تر شدن موافقت نخواهد کرد
 )١. (کمتر ايرانی ای باور دارد که رژيم سردار سپه، در دراز مدت، بهتر از آن باشد

آن فقط  شش امير لشکر می نويسد،ارتش ايران به دردی نمی خورد، زيرا ازموری 
ديگرش، مثل رضا  پنج امير لشکر. است يکی تعليمات نظامی واقعی ديده و با سواد

درجه دار يا افسر جزء بريگاد قزاق بودند که پيش از به «                  ً خان، بی سواد و قبال  
بی ) ٢(» .قدرت رسيدن رضا خان از دوستان صميمی اش به حساب می آمدند

که متفقين به ايران هجوم  ١٩۴١کفايتی مطلق وبزدلی اين اميرلشکرها در ماه اوت 
به رغم  .در آمد، کامال ثابت شد کامال بی فايده از آب» ملی«آوردند و اين ارتش 

چنانکه موری اشاره (تالش های ميلسپوبرای کاهش بودجه نظامی و شبه نظامی، 
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پنجاه تا شصت درصد از کل وجوه دولتی به ارتش، نظميه و امنيه ) کرده است
 .اختصاص می يافت

رضا خان، ناگزير آموزش و » بی سوادی و بی فرهنگی«بنابراين، با توجه به 
اين اعداد و ارقام فقط ). ١،١نگاه کنيد به جدول شماره (ش هم در اولويت نبود پرور

آن هايی است که دربودجه عادی مملکت آمده و هزينه هايی را که از محل در 
 .آمدهای نفتی به اصطالح خرج خريد تسليحات می شد، شامل نمی شود

ميليون قران، ١٢۵امنيه در آن سال بيش از  تخصيصی به ارتش، نظميه و ۀبودج
ميليون  ۶٠ولی عالوه بر اين، نزديک به . درصد کل بودجه ی مملکت بود ۴۵يا 

مجلس ازمحل سپرده های نفتی در لندن » رأی«نيزبا) ميليون ليره ١/ ٢معادل(قران 
ت اضافه کوقتی اين مبلغ را به بودجه عادی ممل. به خريد تسليحات اختصاص يافت

. درصد کل بودجه مملکت می رسد ۶٧و امنيه به کنيم، بودجه ی ارتش، نظميه 
بالعکس، بودجه ی آموزش و پرورش يک چهاردهم مبالغی بود که برای نيروهای 
مسلح دور ريخته می شد؛ نيروهای مسلحی که هيچ هدفی بجز حفظ رژيم پهلوی بر 

ميلسپو می نويسد، يکی از عواقب بی توجهی به آموزش و پرورش . سرقدرت نداشت
                              ً توده های مردمی ايران هنوزعمدتا  «سال حکومت رضا شاه  ٢٠د که بعد از اين بو

با وجود اين، روند آموزش وپرورش توده ها هنوز ...               ً              بی سواد وعميقا  نا آگاه هستند
 )٣(» .    ً                                        کامال  شروع نشده و هيچ تاثير محسوسی نداشته است

ص می يافت، نه فقط بخش عمده ای از اين بودجه به خريد از ابزارهای زور تخصي
بلکه رضا خان به بهانه ی اين که مسايل نظامی محرمانه اند اصرار داشت که هيچ 
. نظارت وکنترلی از طرف ميلسپو و وزارت ماليه بر چگونگی هزينه ی آن نباشد

جمله حساب و  پاسخگويی رضا خان، از اعمال کنترل های مالی و اصرار ميلسپو بر
ان و ارتشش از عشاير غارت کرده بودند، منجر کتاب طال واشياء قيمتی که رضا خ

به مشاجره ی لفظی تند رضاخان و ميلسپو، و حداقل قتل يک کارمند دولت ايران 
سيدحسن  شد که اطالعاتی درباره ی بی نظمی های مالی وزارت جنگ در اختيار

 .مدرس، ازنمايندگان مجلس، و ميلسپو قرار داده بود
ن دولت که شايد سودای ارايه اطالعات مالی به به منظور ارعاب ساير کارمندا

اشخاصی نظير مدرس وميلسپورادر سرداشتند، جسد سربريده ی حسابدارخاطی را 
کمتر کسی می توانست اين پيام را ناديده . دربيرون از دروازه های مجلس انداختند

لسپو اين وقايع در گزارشها ويادداشت های دقيق ارسالی مي ۀخوشبختانه، هم. بگيرد
 .به وزارت امور خارجه آمريکا ثبت و ضبط است
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 )به قران( ١٩٢۵ - ١٩٢٨بودجه ی ارتش، نظميه و امنيه  ١،١جدول شماره 
 الف ١٩٢٨/ ١٩٢٩ - ١٩٢٧/ ١٩٢٨ - ١٩٢۶/ ١٩٢٧ - ١٩٢۵/ ١٩٢۶

 ٩٨٠٠٠٠٠٠ - ٩٨٠٠٠٠٠٠ - ٩۴٠٠٠٠٠٠ - ٩۴٠٠٠٠٠٠ - وزارت جنگ
 ١۵١٩۴۶٣۶ - ١٢٠۴٨٢٢۴ - ١١۶١۵۵٧٧ - ١١۴۶٠٣٨۶ - نظميه
 ٢٢١١۶٠٠ - ۵۵٨٠٠٠٠ - ۵۵٨٠٠٠٠ - ۵۵٨٠٠٠٠ - امنيه

 ١٣٧٢٢٧٣٠ - ١١٧١٩٧٢۵ - ٩٩٣۵١٣٨ - ٧٧٣١٣٨٠- آموزش و پرورش
 ٢٧۶٨٢٨٣٧٧ - ٢۴٣١٣٠٨١۵ - ٢۴١٢١۵٠٢۶ - ٢۴۶١۵٩٠٧٢ - کل بودجه

 مبالغ پيش بينی شده - الف
 ١٩٢٧سپتامبر ٢٣ - ژوئن ٢٣بيستمين گزارش سه ماهانه مدير کل ماليه، : منبع

 - سپتامبر ٢۴بيست و يکمين گزارش سه ماهانه مدير کل ماليه،  ؛)٨٩١، ۵١/ ۴١۶(
  ).٨٩١، ۵١/ ۴١٧( ١٩٢٧دسامبر  ٢٢

  
 :استفاده از خشونت و ارعاب عليه اعضای هيأت مالی

  
با وجود اين، روابط ميلسپو و رضا خان ازهمان اول شکر آب نبود؛ زيرا ميلسپو ابتدا 

به تدريج که خواست های رضا خان ولی . به خواست های مالی رضا خان تن می داد
: کورنفلد می نويسد. بيشتر شد، روابط آن دو هم به سرعت رو به وخامت گذاشت

پرداخت ماهيانه ] ميلسپو[ از حمايت های وزير جنگ، که ] ميلسپو[    ً       فعال  که او «
دولت برای تأمين هزينه . هزار تومان را برايش تضمين کرده، برخوردار است ٧۵٠

ليون تومان از بانک شاهنشاهی ايران دريافت کرده و ضمانت آن را حق هايش دو مي
روابط دوستانه ی رضا ) ۴(» .االمتياز نفت شرکت انگليس و ايران قرار داده است

رضا خان، وزير جنگ، به اقتضای خلق وخويش، . خان وميلسپوعمر کوتاهی داشت
کورنفلد . ها متوسل شد برای دريافت وجوه بيشتربه ارعاب و خشونت عليه آمريکايی

در گزارش نقل می کند که دو قزاق رضا خان يک کارمند بلژيکی وزارت ماليه را 
کتک زده و از اواخاذی کرده بودند، و سپس می گويد، روش معمول رضا خان برای 
اخاذی با توسل به خشونت وارعاب در مورد ميلسپو نيز به کار بسته شده، ولی نتيجه 

 :نداده است
آگوست گزارشی دريافت  ١۴  ً                                       ما  به اطالع وزارت خارجه می رساند که در شب احترا

کردم با اين مضمون که صبح همان روز دو قزاق به دفتر ميلسپو در وزارت ماليه 
                    ً                  خواسته بودند که فورا  مبالغ قابل مالحظه ] رضا خان[رفته، و از طرف وزير جنگ
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وقتی پاسخ . است بپردازدای پول را که وزارت ماليه به وزارت جنگ بدهکار 
مساعدی به آن ها داده نشد، دو افسر قزاق شروع به فحاشی کردند، و تهديد نمودند که 

وقتی ديدند که دکتر ميلسپو و همکارانش در مقابل . وزارت ماليه را خواهند بست
بدون اين که تهديدشان را عملی کنند از آن . رجز خوانی آن ها کامال آرام نشسته اند

همان موقع، دکترميلسپو، سر مترجمش را به همراه يک يادداشت اعتراض . فتندجا ر
وزير جنگ هم که . شديداللحن بابت بی احترامی که شده بود به وزارت جنگ فرستاد

                                                                        ً       از رفتار آمرانه ی آن دو افسربه خشم آمده بود، دستور داد که آن ها را شديدا  تنبيه 
ده و به او اطمينان داده بود که هم کاری تمام کنند، و از دکتر ميلسپو عذرخواهی کر

. برای اين که از گزارش فوق مطمئن شوم، از آقای واالس اس. عياری خواهد داشت
موری، دبير سفارت، خواستم تا ترتيب مالقات من را با آقای توماس پيرسن، منشی 

م گزارش دکتر ميلسپو که در زمان وقوع حادثه در آن جا حاضر بوده، بدهد تا بتوان
 .دقيقی درباره ی آن چه اتفاق افتاده است تهيه کنم

 :کورنفلد پس از تأييد گزارش از طرف پيرسن و ديگران، می نويسد
                                                           ً              به رغم ابزار بی گناهی و بی اطالعی وزير جنگ از کل ماجرا، کامال  مطمئنم او به 

چند مورد ديگر  او در.                              ً                            افسران قزاق گفته بود که دقيقا  همان کاری را بکنند که کردند
هم همين بال را بر سر کارمندان بلژيکی آورده بود و شکی ندارم که اگر در اين 

ولی حاال که دستش . مورد هم موفق می شد، اين قدر نگران تبرئه کردن خودش نبود
              ً                                                            رو شده، طبيعتا  بايد با محکوم کردن اعمال زير دستانش، سعی داشته باشد تا نظر 

 )۵. (ب کندمساعد مستشاران را جل
به اجباررضا خان درپست رياست کابينه ١٩٢٣پس ازآن که احمد شاه دراکتبر

منصوب، وايران رابرای هميشه ترک کرد، موقعيت هيأت مستشاران مالی آمريکايی 
 :بيش از پيش تضعيف شد

      ً                                                              احترما  به اطالع وزارت امورخارجه می رساندکه رضاخان از زمان تصدی رياست 
ايی تحقير آميزی با دکترميلسپو، مديرکل آمريکايی ماليه ها رفتار می کابينه با بی اعتن

پس . اول. اتفاقات زير که بيانگر نگرش اوست به اين جانب گزارش شده است. کند
ازفوت دکتر رايان، درمديريت ماليه های شهرداری تهران چنان بی مباالتی شد که 

وامی که داده بود، ماليه ها  اصرار بانک شاهنشاهی ايران، و به منظور حفاظت از
رضا خان پس ازانتصابش به رياست کابينه دستور داد که . را به دکترميلسپو سپردند

همه متکديان شهر راازخيابان ها جمع وبه خرج شهرداری در جايی نگهداری 
دکتر ميلسپو به بی اعتنايی کامل رئيس الوزراء به مستشاران مالی وعدم .کنند
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رباره ی هزينه اضافی که بردوش شهرداری گذاشته بود اعتراض مشورت با آن ها د
او متذکر شد که با توجه به تعهدات فعلی اش، شهرداری نمی تواند اين هزينه . کرد

معلوم است که دکتر ميلسپو توانسته اوضاع را به خوبی برای . اضافی را متحمل شود
ال وجوهی برای اجرای زيرا او به طور خصوصی به دنب. رئيس الوزراء تشريح کند

با وجود اين، معنی اش اين نيست که رييس الوزراء توصيه ی . اين طرح افتاده است
بالعکس، از منابع موثق شنيده ام که رضا . دکتر ميلسپو را با طيب خاطر پذيرفته باشد

دخالت در امورشهرداری که رييس «خان با خشم درباره ی تالش دکترميلسپو برای
 ».تبار مقامش، رييس آن نيز به حساب می آيد صحبت کرده استالوزراء به اع

طبق قانون استخدام دولتی، هيچ تبعه بيگانه نمی تواند به استخدام دولت در آيد . دوم
دکترميلسپو دراجرای اين قانون شاپورگو بومانگو موريس . مگر به تصويب مجلس

اگر . بريتانيا بود اخراج کردرا، که يک زرتشتی تبعه هند، و در نتيجه از اتباع دولت 
فقط يک کارمند جزء بود که مسئوليت يک انبار دولتی را بر عهده ] موريس[چه 

او نيز بدون مشورت با . وزراء شرفياب شودلحضور رييس ا] به[داشت، توانست
دکتر ميلسپو به سرپرست کارمند اخراج شده دستور داد که بالفاصله او را به سر 

با اين کارش نه فقط قرار داد دکتر ميلسپو را نقض کرد، بلکه کارش برگرداند، و 
 )۶. (قانون ممنوعيت استخدام اتباع بيگانه را نيز ناديده گرفت

کنسولگری آمريکا در تهران هم نسبت به وضعيت آينده ی هيأت مالی آمريکا چندان 
و  گوتليب، کنسول آمريکا درگزارشی روابط مستشاران آمريکايی. خوش بين نبود

بررسی  ١٩٢٣رضاخان را از زمان رسيدن رضا خان به رياست کابينه در سال 
گوتليب بعد از توصيف خلق وخوی خشن رضا خان، درباره ی امنيت . کرده است

 :فيزيکی آمريکايی ها ابراز نگرانی می کند
خود مستشاران هم بی نهايت بدبين هستند و خودشان را برای هر اتفاق احتمالی آماده 

ه اند اطمينان دارم که اگر اوضاع به همين منوال پيش برود، به احتمال قوی کرد
خروج آن ها از .هيأت مستشاری ظرف شش ماه آينده ايران را ترک خواهد کرد

ايران ضربه ی اسفناکی به حيثيت واعتبار آمريکا در ميان مردم خواهد زد، ولی 
. بود که آن ها موفق نخواهند شد صادقانه بگويم که درهمان چند ماه اول کامال معلوم

آن ها سعی داشتند کاری فوق بشری انجام بدهند، آن هم در شرايطی که همه چيز بر 
بيش و پيش ازهمه اين که معدود ايرانی هايی که در رأس کار بودند . ضدشان بود

وموضع وهمکاری شان به حساب می آمد، آن هم خيلی بيشتر ازنگرش توده های نا 
، و يا آن عده ی قليل اصالح طلبان به اصطالح درس خوانده ای که از آگاه مردم
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                                                                          ً دانشگاه های اروپايی برگشته بودند و به دنبال پستی درکشورشان می گشتند، واقعا  
آن هايی که در .نمی خواستند که اين مستشاران در کشورشان مشغول به کار شوند

رنمی تواند بدون وام سر پايش رأس امور بودند خيلی خوب می دانستندکه مملکت ديگ
بايستد؛ وتا وقتی هم که ضمانت قابل قبولی نداشته باشند، نمی توانند ازهيچ منبع 

چه چيزی بهترازاين که می توانست . ديگری غيرازمنابع انگليسی وامی دريافت کنند
نظر مساعد وام دهندگان آمريکايی را جلب کند که وام آن ها تحت نظر کارشناس 

ولی کسی به ايران وام نمی . ريکايی به بهترين نحو به کار انداخته خواهد شدمالی آم
دهد، واين سرخوردگی،عالوه برعدم توفيق مستشاران درانجام هر گونه اصالحات 

با . قابل توجهی که می توانست موقعيت شان را تحکيم کند، اوضاع را بدترکرده است
يم قدرت و نفوذ او، تمايل به اخذ افزايش اخاذی های رضا خان برای ارتشش وتحک

وام هم کاهش يافته، چون همه مطمئن هستند که بخش عمده ای از وام به جيب رئيس 
 .الوزرا سرازير می شود

                       ً                                             پرسنل مستشاری نيز اکثرا  مترجمان، مشاوران، و منشی های خصوصی هستند که 
و اخراج بی  شکست قرارداد انگليس و ايران. سر در آخور سفارت بريتانيا دارند

به . اسميت بی آبرويی بزرگی برای انگليسی ها بود - مقدمه ی هيأت مالی آرميتاژ
همين دليل، خيلی راحت می توان فهميد که شکست آمريکايی های که جانشين آن ها 

با وجود اين، کارشکنی و سنگ .           ً                                    شدند مسلما  می تواند آبروی رفته شان را برگرداند
آن ها دست . سال گذشته بسيار پنهانی و مخفيانه بوده است اندازی آن ها در طول نيم

با دست خودشان ] آمريکايی[به سينه کناری ايستاده اند، ومنتظرند تا مستشاران 
يک ناظربی طرف ناچار به اين نتيجه می رسد که هيچ بيگانه ای . گورشان را بکنند

 ای مسلح، يا حداقل تهديدنمی تواند ماليه های ايران را کنترل کند مگر اين که نيروه
بله، تا به امروز، مستشاران مالی از حمايت ارتش رضا . آن را با خود داشته باشد

ولی چه فايده وقتی که .                            ً                          خان برخوردار بودند، و مسلما  بدون آن هيچ قدرتی نداشتند
تازه ترين بودجه ! (ابزار جمع آوری درآمدها خود بخش عمده ای از آن را می بلعد

دکترميلسپو، آن گونه که اين مستشاران مالی بريتانيا از .) ميليون تومان بود ٩ارتش
 )٧. (جانب لندن حمايت می شود، ازحمايت دولتش برخوردارنيست، ونمی تواند باشد
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 ١٩٢۴ –غارت عشاير آذربايجان 

  
يک .                              ً              ، روابط ميلسپو و رضاخان شديدا  شکرآب شده بود١٩٢۴دراوخر تابستان

يکی ديگر اصرار ميلسپو بر اين . هميشگی، مسئله بودجه وزارت جنگ بودمشکل 
بود که رضاخان بايد حساب و کتاب طال و اشياء قيمتی را که ارتشش از عشاير 

که از  - آذربايجان گرفته بود؛ به ويژه جواهرات و اشياء قيمتی اقبال السلطنه
 .پس بدهد - رؤسای عشاير باکو بود

ضاخان عشاير آذرباجان را سرکوب کرد، زمين هايشان را ، ارتش ر١٩٢٣در سال 
برای مشخص کردن  تالش دکتر ميلسپو. گرفت و اشياء قميتی شان را به غارت برد

اين موضوع در . سرنوشت اين اشياء قيمتی واکنش تند رضاخان را به دنبال داشت
را باز  چندين گزارش ديپلماتيک ذکر شده است که از روی آن ها می توان شواهدی

آذربايجان، اخاذی ها و باج » آرام سازی«عالوه بر اين، مدت ها پس از . سازی کرد
در ماه نوامبر . گيری های رضاخان از مردم تيره بخت آن منطقه ادامه داشت

موری در اينباره می . ، نمايندگان ايل شاهسون آذربايجان به تهران آمدند١٩٢۴
وقتی بود که نمايندگان » اربابان باج گير« يکی از قسمت های جذاب نزاع«: نويسد

سردارسپه . نوامبر وارد تهران شدند٢۵ايل شاهسون وايالت ديگر آذريابجان در روز
اين . الح و مطيع فرمان خود کرده بودسبيشتر از يک سال پيش آن ها را خلع 

جنگجويان متهور و جان سخت کوهستان، به تهران آمده بودند تا دشنه ی مرصع 
نقيمتی را به نشان اين که سردار سپه ارباب و صاحب اختيار آن هاست به او گرا

 )٨(» .هديه کنند
آگوست، ميلسپو با ارسال نامه ای به وزارت جنگ از آن ها خواست تا  ١٧در روز

  :پاسخ بدهند که چه بر سر باج هايی آمده که ارتش از عشاير آذربايجان گرفته است
 

 :وزارت جنگ
                                           ً              پيش، وزارت جنگ تعدادی سکه خارجی را که ظاهرا  توسط ارتش در چندين ماه 

ضرابخانه پس از ضرب مجدد . آذربايجان جمع آوری شده بود تحويل ضرابخانه داد
قران به ارتش تحويل داد، و اطالع يافته ام که وزارت  ۶١٢٣١/ ۶۵سکه ها، مبلغ 

١٢٠جنگ مبلغ  هنوز هيچ آن وزارت . قران به يک صراف فروخته است ٠٠٠
١٨١/ ۶۵حساب و کتابی بابت مبلغ  درمبلغ فوق از . قران تحويل نداده است ٢٣١
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منبع ديگری غير از خزانه ی کل به دست ارتش رسيده، طبق قانون بايد در حکم در 
اگر آن وزارت نتواند مدرکی دال بر اين که مبلغ . آمد به خزانه ی کل واريز می شد

ونی دريافت کرده ارايه بدهد، ناگزير وظيفه دارم اين فوق الذکر را طبق مجوزات قان
اميد است که در اسرع . آن کسر کنم] جوالی - ژوئن[مبلغ را از بودجه ماه سرطان 

 .وقت اطالعات کامل در اختيار اين جانب قرار دهيد
 )٩(ميلسپو، مدير کل ماليه ها . سی. ای

  :نامه ی ميلسپو پاسخ تند رضا خان را به دنبال داشت
 

 مدير کل ماليه ها
شما درباره سکه های خارجی و ضرب آن ها به سکه  ٣٨٢٩عطف به نامه شماره 

های ايرانی، بايد بگويم از آن جايی که امور مزبور به مسايل داخلی وزارت جنگ 
 .مربوط می شود، وزارت ماليه حق دخالت در آن ندارد

 )١٠. (رضا، وزير جنگ و سردار سپه
  

ً     وقتی معنای بيشتری پيدا می کند که بدانيم هنوز مطلقا  هيچ  نامه ی باال بخصوص                                                   
حساب و کتابی از وزارت جنگ دريافت نکرده ايم، و اين که همه می دانند که می 

٢٠٠توان ماهيانه تا حدود احتماال  تومان در وزارت جنگ صرفه جويی کرد،  ٠٠٠
خزانه تحويل نداده و اين که ارتش اموال و وجوهی را جمع آوری کرده که هنوز به 

. خود ذکر کرده ام ٣٨٢٩است، و خيلی بيشتر از مبلغی است که در نامه ی شماره 
عالوه بر اين، می خواهم توجه شما را به اين نکته جلب کنم که پس از تصويب 

٩بودجه ای بالغ بر  ۴٠٠ برای سال جاری، وزارت جنگ بدون ] تومان[ ٠٠٠
۵٠٠ويب يک اعتبار مشورت با من اليحه ای را برای تص تومانی ديگر به  ٠٠٠

هم چنين، مايلم بدانيد که پس از تالش های بی نتيجه ای که در تمام . مجلس ارايه داد
طول اين مدت در ايران مبذول کردم تا وزارت پست و تلگراف را وادار کنم حساب 

ً              تحت نظارت ما در آورد، نهايتا  مجبور شدم به  را در آمدها و هزينه هايش آن                             
١٢۵وزارتخانه دستوربدهم که مبلغ  تومان رابابت بودجه ماه سرطان  ٠٠٠

 .وزارت جنگ به آن وزارت بپردازد] ژوئن،جوالی[
وزير جنگ، که رئيس کابينه هم هست، می تواند از قدرت و نفوذش بر وزارت خانه 

ت های ديگر استفاده کند، ولی نمی خواهد وزارت پست و تلگراف را وادار به پرداخ
به عبارت ديگر، او توقع دارد که ما بودجه وزارت . اين مبلغ به وزارت جنگ کند
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جنگ را بپردازيم، بدون اين که هيچ کمکی به کنترل در آمدها و هزينه های وزارت 
پست و تلگراف به ما بکند؛ او انتظار دارد که ما تمام بودجه وزارت جنگ را که بالغ 

، بپردازيم، با اين که همين حاال هم يک ماه درصد کل بودجه مملکت است ۴۵بر 
هزينه های دولت را نپرداخته ايم، وحداقل يک ميليون تومان کسری داريم؛ اوهمچنين 
توقع دارد که ما تمام اعتبارات اضافی را که از مجلس می گيرد پرداخت کنيم؛ و 

زارت باالخره توقع دارد همه ی اين کارها را بدون بررسی حساب و کتاب های و
جنگ و بودن اين که از آن بخواهيم پولی را که به طور غير قانونی به دست آورده به 

بديهی است که اين مطالبات نا معقول از خرانه، بدون هيچ . خزانه بريزد، انجام بدهيم
گونه مساعدتی در جمع آوری و کنترل در آمدها، هر گونه تالش موثر برای سر و 

 )١١. (ا غير ممکن می سازدسامان دادن به ماليه ها ر
ً                                                موری متعاقبا  درباره غارت عشاير توسط ارتش با ميلسپو گفتگو کرد او سپس .             

درباره اين موضوع با ذکاء الملک فروغی، وزير ماليه رضاخان، به صحبت نشست 
 :برای وزارت امور خارجه ارسال شد ١٩٢۴سپتامبر  ٢۴که گزارش آن ها درتاريخ

                                            ً        مبر، درگفتگويی که با دکتر ميلسپو داشتم، مفصال  درباره سپتا ۵بارديگردرتاريخ 
غير ممکن بودن ادامه کارش در مديريت کل ماليه ها صحبت کرد، و گفت مگر اين 

اتفاق بيفتد که ] رضا خان[يس الوزراء ئکه در اين مدت تحولی در ذهنيت و نگرش ر
يس الوزارء شکايت ئر             ً                ميلسپو شديدا  از خودخواهی های. اوبتواند کارش راادامه بدهد

رضا [داشت و می گفت به رغم همه ی مشکالتی که مستشاران مالی با آن مواجهند، 
اصرار دارد که هيچ کاهشی در بودجه وزارت جنگ صورت نگيرد و نامه ای ] خان

به من نشان داد که او را به دليل پيشنهاد چنين چيزی ) رضاخان(را ازسردارسپه 
لسپو پيشنهاد کرده بود که به دليل کسری يک ميليون مي. سخت مالمت کرده بود

دالری بودجه سال جاری، الزم است که بودجه ی همه ی وزارتخانه ها از جمله 
دکتر ميلسپو هم چنين نامه ديگری از سردار سپه . وزارت جنگ را کاهش بدهند

رتش از نشانم داد که او را به دليل استعالم درباره ی پول های طال و نقره ای که ا
می گويند سال گذشته که ارتش  .                               ً               عشاير آذربايجان گرفته بود شديدا  سرزنش کرده بود

کرد  - يس ثروتمند ترکئايران عشاير آذربايجان را سرکوب و اقبال السلطنه، ر
ع شان را وماکو، و روسای ترک ايل شاهسون را دستگير و همه ی ثروت نامشر

شدت لحن . طال و نقره به دست ارتش افتاد از جيبشان خالی کرد، مبالغ هنگفتی پول
سردارسپه بدون شک به اين مسئله بر می گردد که قرار بود اقليت مجلس بابت 

غير  .آگوست استيضاح کند، که چنين اتفاقی نيفتاد ١٩همين غنايم دولت را در 
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يس الوزراء بالفاصله به تبانی مدير کل ماليه ها و ئمعقول نيست که اگر فکر کنيم ر
ميلسپو هم چنين متذکر شد . اقليت مجلس برای بی آبرو ساختنش مشکوک شده باشد

که از نظر او اقدام رييس الوزراء، در چند ماه پيش، در تقديم اليحه ای برای اعطای 
۵٠٠يک اعتبار اضافی  تومانی به وزارت جنگ جهت پوشش هزينه های  ٠٠٠

 .ست                          ً                سرکوب شورش های لرستان کامال  غير موجه بوده ا
از نظر دکترميلسپو، رئيس الوزراء ازدولت می خواهد که اين لوايح راعالوه بر 

تخصيص يافته، بابت عمليات های نظامی ] به وزارت جنگ[بودجه هنگفتی که قبال 
از . ارتش بپردازد تا خودش بتواند غنايم را برای استفاده شخصی اش، به جيب بزند

ايران بخواهدازمصايب مالی کنونی اش نجات  اگر] ميلسپو[ نظر مدير کل ماليه ها 
هرساله به ميزان يک ميليون تومان کاهش بدهد  پيدا کند، بايد بودجه وزارت جنگ را

 ۴٠تا  ٣٠که گمان او برای حفظ ارتشی با استعداد  ميليون تومان برسد ۶تا اين که به 
 )١٢. (             ً          هزار نفر کامال  معقول است

موری صحبت . بر، موری با فروغی مالقات کردسپتام ٢۵فردای همان روز، يعنی 
های خود را با فروغی وهم چنين پاسخ فروغی به غارت عشايرتوسط رضا خان را 

 :اين طور گزارش داده است
درارتباط با تصاحب طال و نقره های اقبال السلطنه توسط رضاخان گفت ] فروغی[

آن را نيز نمی داند، و که هيچ عالقه ای به اين مسئله ندارد و حتی مبلغ واقعی 
افزود که سرکوب آذربايجان خيلی مهم تر از اين حرف هاست؛ زيرا اين واليت برای 
اولين بار در طول سال های گذشته، بجای اين که برای گذران امورش از دولت 

او هم چنين توجه . مرکزی بودجه بگيرد، دارد به دولت مرکزی ماليات هم می دهد
يس الوزراء طال و نقره به ئلب کرد که هر چند ممکن است رمن را به اين نکته ج

دست آمده را برای مصارف شخصی اش نگه داشته باشد، ولی همه اموال اين 
  )١٣. (يس ثروتمند عشاير را ضبط و به دولت تحويل داده استئر
 

 :نامه محرمانه ميلسپو به دالس درباره رضاخان
  

يس بخش امور خاور ئبرای آلن دبليو دالس، رسپتامبر، ميلسپو دو نامه  ٢٠در تاريخ 
نوشت؛ که يکی از آن ها يک گزارش ] وزارت امور خارجه آمريکا[نزديک 

صفحه ای درباره وضعيت ايران و مشکالت هيأت مالی آمريکايی  ١۵محرمانه ی 
که در نوشتن آن از سربرگ رسمی وزارت ماليه (سه صفحه اول اين سند . بود
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. رباره ی روابط سفارت آمريکا با هيات مستشاران مالی استد) استفاده شده است
گزيده ای از اين . بقيه نامه درباره ی اقدامات رضاخان و شرايط اقتصادی ايران است

  .سند طوالنی را دراين جا خواهيم آورد
، رضا خان مشغول انتقال مبالغ هنگفتی پول به بانک های خارجی ١٩٢۴در سال  

ز قتل فجيع يکی ازحسابدارهای وزارت جنگ خبر می دهد که ميلسپوهمچنين ا. بود
يس الوزراء، وزير ئر. اطالعاتی دراختيارمدرس وهيات مالی آمريکايی قرارداده بود

جنگ وسردارسپه که دراين گزارش به آن ها اشاره شده است،همگی رضاخان 
 .هستند

لوزرای فعلی    ً                                                     عمال  همه گرفتاری های هيات آمريکايی به رابطه شان با رئيس ا
يس الوزرای فعلی، يا همان سردار ئالبته نبايد فراموش کرد که ر. مربوط می شود

سپه، از زمان ورود هيات آمريکايی به ايران، و حتی قبل از آن، وزير جنگ هم بوده 
 از ازهمان ابتدا، سياست آشتی جويانه ای با وزيرجنگ در پيش گرفتيم تا. است

ً        طبيعتا  هدف ما . آوری ماليات ها برخوردار شويمحمايت های ارتش برای جمع        
. تخصيص بودجه کافی برای ارتش هم بود تا بتواند امنيت و نظم کشور را حفظ کند

درصد کل بودجه  ۵٠ولی متوجه شديم که بودجه ارتش خيلی زياد است، و تقريبا 
شه احساس کرديم می توانيم گو. مملکت بالغ می شود، که هنوز هم همين طور است

ای از منابعی را که وزارت جنگ به هدر می دهد کاهش دهيم، تا بدين ترتيب هم 
بديهی است که هر هياتی . هيات آمريکايی را جا بيندازيم و هم کارمان را شروع کنيم

که وظيفه ی سر و سامان دادن به ماليه های يک مملکت و ايجاد اعتبار برای آن در 
هدررفتن منابع بی اعتنا باشد، بخصوص وقتی  خارج را دارد نمی تواند نسبت به

کمک هايی را که توقع دارد نمی بيند و برخی صرفه جويی ها برای ادامه کارش 
 .حياتی است

] برای اثبات اتالف در اين وزارتخانه[اگر اشاره به بودجه خيلی زياد وزارت جنگ 
يس ئانيم ربدکافی نيست، هزينه های غير ضروری آن وقتی روشن تر می شود که 

الوزرای فعلی که چند سال پيش يک سرباز صفر قزاق بيشتر نبود و جلوی درب 
سفارت بريتانيا نگهبانی می داد، حاال دو خانه وياليی در تهران، چندين روستا در 
مازندران، و چند دستگاه اتومبيل دارد؛ و اين که طبق گزارش منابع موثق، چند ماه 

٢٠٠پيش مبالغی در حدود  دالر به اروپا فرستاده است؛ اين که مبلغ  ٠٠٠
۴٠ ست؛ اين که، طبق گزارش کرده ا» هديه«تومان به وزارت فوايد عامه  ٠٠٠

منابع موثق، عادت داشته به خزانه وزارت جنگ برود و چندين دسته اسکناس بدون 
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اين که شايع است که فرماندهان ارشد اين که آن ها را بشمارد به جيبش بگذارد؛ 
            ً                       اين که اخيرا  تعدادی هواپيما، تانک، ش در چند سال گذشته ثرتمند شده اند؛ ارت

خودروی زرهی و تجهيزات بی سيم خريداری شده که هر چند ممکن است مفيد 
         ً                                                          باشد، اصال  واجب نيست؛ و باالخره اين که وزارت جنگ هيچ حساب و کتابی به 

ن مالقاتش با من قول چنين وزرات ماليه پس نداده است، هر چند سردار سپه در اولي
) ١٩٢۴سال بودجه کنونی، ( ١٣٠٣وقتی که داشتيم بودجه سال . کاری را داده بود

را آماده می کرديم، با وزير جنگ صحبت کردم و او را متقاعد ساختم که به بودجه 
٩ ۴٠٠ با وجود . تومانی، که معادل بودجه سال گذشته اش بود، رضايت بدهد ٠٠٠

رديفی برای ماليات های جديد در نظر گرفته بوديم که  ١٣٠٣سال اين، در بودجه 
١طبق برآورد ما  ٠٠٠ من به سردار سپه توضيح . تومان درآمد ايجاد می کرد ٠٠٠

دادم که اگر اين ماليات ها تحقق نيابد، از عهده ی هزينه های پيشنهادی بر نخواهيم 
. ياتی را از تصويب مجلس بگذرانداو بودجه را قبول کرد و قول داد که لوايح مال. آمد

وقتی که مجلس تشکيل شد، او به جای اينکه هيچ عالقه ای به برنامه بودجه يا لوايح 
مالياتی نشان بدهد، هفته ها وقت ارزشمند را تلف کرد تا مجلس را وادار به تصويب 

 .کند) يعنی ديکتاتوری(نظام جمهوری 
زير ماليه ای به نام مديرالملک را سرمان يس دولت هم بود، وئدر همين حال، او که ر

. خراب کرد که هيچ هدفی نداشت جز ايجاد گرفتاری و بی آبرويی برای آمريکايی ها
يس الوزراء شکايت می شد، او نه فقط ئ               ً                        با اين که مکررا  از رفتار مديرالملک به ر

از مديرالملک را در پستش نگه داشت، بلکه بر خالف رؤسای سابق دولت، مجدانه 
مشورت با من بر سر مسائل مالی پرهيز می کرد، و با اين فرض که من بايد مطيع 
اوامر او باشم کارهايش را انجام می داد، حتی در ارتباط با مسائلی که به موجب قرار 

پس از اين که مجلس طرح جمهوری را .            ً                     دادم صراحتا  در حوزه صالحيت من بود
بودجه شدند، و شکی ندارم که به تحريک  رد کرد، نمايندگان دست به کار بررسی

دو  –يکی. مديرالملک، شروع به انتقاد های احمقانه و حمله به هيأت آمريکايی کردند
ماه هم به همين منوال گذشت، وبعد ازآن که کميسيون بودجه ی مجلس پيشنهاد ماليات 

س های جديد را رد کرد و دست به کار کاهش بودجه وزارت ماليه شد، نزد رئي
.                     ً                                                   الوزراء رفتم و صريحا  به او گفتم که تحت چنين شرايطی هيچ کاری پيش نمی رود

در نتيجه ی صحبت هايی که با او کردم، به وزرای کابينه اش دستور داد تا از ما 
حمايت کنند، روزنامه ها را ساکت کرد و بيانيه ای به امضای خودش در روزنامه ها 

بعد از اين ماجرا، .              ً           آمريکايی کامال  رضايت داردبه چاپ رساند که دولت ازکارهيأت 
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انتقادها و حمالت نمايندگان مجلس تا حدود زيادی کاهش يافت، ولی کميسيون مجلس 
                                                                ُ     هيچ تمايلی برای کاهش هزينه های دولت و يا حتی تصويب بودجه در هر ف رم و 

 .قالبی نداشت
ی نقشش در شکست درهمين اثنا، مدرس، رهبر جناح اقليت مجلس، که در نتيجه 

قدرت تازه ای احساس می کرد، به طور خصوصی می گفت که  ،جنبش جمهوری
بايد از بودجه وزارت جنگ کاسته شود، و يک اعالميه هم پخش شد که در آن 

ً                            بودجه ی واقعا  ضروری وزارت جنگ را در حدود               ۶ ٠٠٠ تومان در سال  ٠٠٠
، جسد سر بريده ای پشت يکی چند روز پس از پخش اين اعالميه. برآورد کرده بود

از دروازه های مجلس پيدا کردند که معلوم شد جسد يکی از حسابداران وزارت 
ايرانی ها به وحشت افتاده . جنگ است، که می گويند اعالميه فوق را تهيه کرده بود

                                    ً                                  داليلی دارم که مردم و نمايندگان عموما  با موضع ما موافقند، ولی کسی جرأت . اند
  ً                                                                      نا  آن را تأييد کند، و فقط بی پرواترين آدم ها هستند که به ما می گويند با ندارد عل

نبايد انتظار داشت که ايرانی ها به سفارت آمريکا بروند و از . موضعمان موافقند
بنابراين، از وزارت امور خارجه . جنگ حمايت کنند] وزارت[کاهش بودجه ی 

ه عقب نشينی ما در اين ارتباط نه فقط انتظار دارم اين نکته را درک کند که هر گون
مشکالت بودجه ای جدی تری برای مان ايجاد خواهد کرد، بلکه حمل بر ضعف ما 
خواهد شد، و موقعيت هيأت آمريکايی را حتی ضعيف تر از آن چه هست خواهد 

 )١۴. (کرد
وقتی سروکار آدم با جسد های سر بريده بيفتد که در بيرون از دروازه های مجلس 
ايران پيدا شد، کدام مجلس يا مردمی است که وحشت نکند؟ با چنين تاکتيک هايی، 

 .مسلم بود که بودجه ی گزاف وزارت جنگ حتما تصويب خواهد شد
      ً                                      احترما  به اطالع وزارت امور خارجه می رساند که «: موری در اين باره می نويسد

ارت جنگ را برای مجلس در جلسه فوق العاده مورخ دوم دسامبر خود، بودجه وز
خاتمه می يابد و بر  ١٩٢۵مارس  ٢١سال بودجه کنونی که در) باقيمانده(

٩ ٢٠٠ تومان خواهد بود، به طور جداگانه و با اکثريت آراء به تصويب  ٠٠٠
به رغم کشته شدن حسابدار وزارت جنگ، برخی نمايندگان با شجاعت ) ١۵(».رساند

 :تمام با بودجه آن وزارت مخالفت کردند
در جلسه ی اضطراری مجلس، که بعد از ظهر روز دوم دسامبر برگزار شد، بودجه 

نمايندگان جناح اقليت مجلس، . رأی موافق به تصويب رسيد ٧٧وزارت جنگ با 
                              ً                                             نظير حائری زاده، و مدرس، شديدا  با تصويب اين بودجه مخالف بودند، و از نظر آن 
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٩ها بودجه  ٢٠٠ حائری . نيازهای وزارت جنگ بودتومانی بسيار بيشتر از  ٠٠٠
۶زاده پيشنهاد داد که بودجه آن وزارت به  ٠٠٠ تومان کاهش يابد، چرا که  ٠٠٠

٢٠پرسنل واقعی ارتش ايران فقط  مدرس هم معتقد بود که ارتش . نفر است ٠٠٠
١٨ايران بيشتر از  آن خيلی » مارشال های«نيرو ندارد، ضمن اين که ] نفر[ ٠٠٠
سردار معظم، وزير فوايد عامه، اظهار داشت که ارتش . مول هستندبيشتر از حد مع

۴٢ دولت در اليحه ای . نفر پرسنل دارد و حتی يک نفر آن ها هم اضافی نيست ٠٠٠
که برای تصويب بودجه به مجلس فرستاد، اظهار کرده بود که پرداخت هزينه های 

 .وزارت جنگ و حقوق سربازان در درجه اول اهميت قرار دارد
    

 :فارس و خراسان: اخاذی ارتش از مردم عادی و غارت اموال آنها
  

فردای تصويب بودجه وزارت جنگ، موری گوشه های تازه ای ازرفتاررضاخان را 
 :کشف کرد

پيشروی «، دکتر ميلسپو اطالع داد که سردار سپه در ١٩٢۴روز سوم دسامبر 
ماليه و مقامات گمرک وجوهی را از مأموران » پيروزمندانه اش به سوی دريا
٢٧اصفهان و بوشهر گرفته که به                                    ً    تومان بالغ می شود، و آن ها را فورا  به  ٠٠٠

موسيو دو کرکهير، کفيل بلژيکی مديريت گمرکات، که . حساب خودش ريخته است
از کارمندان بسيار با تجربه خارجی در ايران است، وقتی فهميد که سردارسپه در 

رايت به خرج داد و دستور داد که همه ی وجوهی را که فکرديدار از شهر است، د
با وجوداين، . در گمرکات بوشهر اخذ شده است بدون فوت وقت به پايتخت بفرستند

 .تومان رامصادره کند ٢٠٠٠دستوراوقدری ديررسيدوارتش توانست نزديک به
)١۶( 

، يک رضاخان به سوی دريا و ديدار او از بوشهر» پيشروی پيروزمندانه«پس از 
جورج گرک فولر، کنسوليار آمريکا در بوشهر، . يکان ارتش در آن جا مستقر شد

فاش می کند، پس از آرام سازی و غارت عشاير تيره بخت، نوبت به شهروندان غير 
 :در اين جا گزارش کامل فولر را با هم می خوانيم. نظامی شهری رسيده بود

                                       ً    فتاده و نشان می دهد که ارتش ايران واقعا  آن       ً                         ً        احترما  چندين رويداد را که اخيرا  اتفاق ا
نا گفته نماند . موهبت محضی نيست که در تهران القاء می کنند، به اطالع می رساند

که ارتش حمل و نقل را امن تر و جمع آوری بيشتر ماليات ها را ممکن ساخته است، 
ای در  اما اقدامات خودسرانه ی سربازان وافسران آن موجب نارضايتی گسترده
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بوشهر نمونه ی خوبی برای درک عملکرد ارتش . اياالت دور دست ترشده است
مشکل اصلی اين جاست که اين نيروها حقوقشان را . دراين اياالت دور افتاده است

شش ماه است که نگرفته اند، هر چند حقوق برخی يکان ها فقط چهار ماه به تعويق 
بدهکارند، برای همين، قدرت بال منازع شان افراد ارتش هميشه مفلس يا . افتاده است

مثال آن ها خانه خالی يکی از تجار ثروتمند شهر را . منبع اصلی درآمدشان شده است
برای استفاده موقت افسران خود مصادره کرده و تاکنون به اين تاجر هيچگونه کرايه 

گيرد بر می هر کااليی که چشمشان را ب - و اميدی هم نيست که بدهند - ای نداده اند
رانندگان . دارند، و انتقال ازآن جا هم بهانه ای می شود برای نپرداختن بدهی شان

   ً قبال  . ارتش را جا به جا کرده اند که به ستوه آمده اند تاکسی آن قدر بی مزد افراد
 همه ی آن ها ازسطح شهر ناپديد شده اند و پيدا کردن تاکسی بسيارساده بود، حاال

 .نين شغلی نمی رودکسی هم به سمت چ
حمل و نقل کاال از بوشهر به شيراز و شهرهای مرکزی هميشه به خاطر راهزنی 

حاال ارتش امنيت اين راه را تامين می کند، ولی وضع . عشاير کم و بيش نا امن بود
البته ديگر کاالهای تجاری را نمی دزدند، ولی ارتش . چارواداران همان است که بود

مصادره می کند و فقط با دريافت باج های کالن آن ها را بر می خرها و قاطرها را 
تعداد زيادی . نتيجه اش اين شده که چاروادارها ديگر چيزی حمل نمی کنند. گرداند

فقط يک شرکت .چون کاروانی به راه نمی افتد عدل و جعبه اين جا معطل مانده اند
ا سه بار نامه مختلف که ازشيراز رسيده و برای آن ه بسته دارد ۵٠٠اروپايی 

هر بار که کاروان ها راه می افتادند، ارتش قاطرها را مصادره می  - صادرشده است
 .کرده و اجناس را کنار جاده می انداخته

تعدادی از .      ً                                                   اخيرا  هم فرمانی صادر شد که تنفر مردم را به خشم مبدل ساخت
ين کار را به حماالن و هواپيماهای وارداتی فرانسوی قادر به پرواز نبودند، بنابرا

قاطرهای زبان بسته . چارواداران قابل اطمينان سپردند تا آن ها را به شيراز برسانند
که نمی توانستند اعتراض کنند، ولی بارکشان با تجربه اين پيشنهاد نه چندان جالب 

در عين استيصال دستور صادر شد که با استفاده از زور افراد  .دولت را رد کردند
را برای حمل اين بار به کار بگيرند، بنابراين افراد قشون به خيابان ها ريختند کافی 

و هر کسی را که دم دستشان می آمد با عدالت دموکراتيک دستگير می کردند؛ از 
دستگيری تجار متمول پول خوبی . عشاير و کارمندان دولت گرفته تا تجار آبرومند،
هم مجبور بودند روزانه در ازای به جيب قشون ريخت؛ مابقی دستگيرشدگان 

تجارتخانه های . دريافت تکه ای نان و جرعه ای آب زير آفتاب سوزان جان بکنند
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خارجی عده ای را برای نجات کارمندانشان اعزام کردند، و مقامات دولت هم 
هر کسی که توانست از شهر گريخت و يا در . خواستار آزادی کارمندانشان شدند

کوچ نشينانی که چادرهايشان را خارج از شهر بر پا کرده بودند . حرم ها مخفی شد
بنابراين، همين اولين بار هم که دولت ايران نيروهای . به اين کنسولگری پناه آوردند

اين . قشون را در بوشهر مستقر ساخته، محبوبيتی برای خودش به دست نياورده است
 )١٧. (رده استالوزراء کوزيراعمال تمام انتقادها را متوجه شخص 

، و تاجگذاری او ١٩٢۵با نشستن رضاخان بر تخت شاهنشاهی ايران در دسامبر 
هافمن فيليپ، . ، اخاذی و بدرفتاری ارتشش به اوج خود رسيد١٩٢۶در اوايل سال 

ين ارتش به اصطالح ملی برسرمردم زوزيرمختارآمريکا در تهران، باليی که ا
 :استمشهد آورد، اين گونه گزارش کرده 

گزارش هايی که در طول ماه های گذشته از ايالت مختلف رسيده بيش از پيش هويدا 
ساخته است که نگرش مستبدانه وظالمانه فرماندهان ارشد ارتش در اين اياالت فقط 
. موجب بی اعتباری و بی آبرويی شاه و دستگاه نظامی اش درميان مردم شده است

فتی ازغير نظاميان اخاذی کرده و ازجمع آوری اين فرماندهان چندين بار مبالغ هنگ
اطالعات دقيقی . قانونی ماليات توسط مأموران وزارت ماليه جلوگيری کرده اند

درباره ی پول هايی که مقامات نظامی از مردم جمع آوری کرده اند دردست ندارم، 
شگر ازمنابع موثق شنيده ام که مثال امير ل. ولی می گويند که مبالغ هنگفتی است

مشهد، در آوريل گذشته و پيش ازعزيمتش به تهران برای شرکت در مراسم 
هزار تومان از ساکنين اين شهر پول جمع کرده  ٣۵٠تاجگذاری شاه، نزديک به 

به رغم مبالغ هنگفتی که ازمحل بودجه های تخصيصی خزانه و منابع متعدد . است
حقوق پرسنل ارتش چندين  ديگر، در اختيار وزارت جنگ قراردارد، معلوم شده که

طبق گزارش ها، حقوق اکثر سربازانی که خارج از پايتخت . ماه عقب افتاده است
در عين حال، در همه شاخه های . ماه پرداخت نشده است ٨تا  ۴خدمت می کنند از 

داليلی وجود دارد که شاه از بی نظمی های . ارتش پول زيادی به هدر می رود
در واقع، بعضی ها معتقدند که . مدت بی خبر نبوده است فرماندهانش در طول اين

 .قسمتی از اين پول ها به جيب خود او هم رفته است
چند ماه پيش دکتر ميلسپو توجه بنده را به اوضاع نا مطلوب مديريت مالی مملکت 
جلب کرد که به سبب خودرأی بودن وزارت جنگ و عدم پذيرش نظارت های بودجه 

خالصه اين که، وزارت ماليه هم چنان . رتخانه ايجاد شده استای از سوی اين وزا
                                                         ً                   بودجه کلی ساليانه ای به وزارت جنگ اختصاص می دهد که تقريبا  به اندازه نيمی از 
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عالوه بر اين، وزارت . ددهدر آمدهای دولت است، و هيچ حساب و کتابی هم پس نمي
داخلی دريافت کرده است که  ماليه اطالع دارد که ارتش مبالغ هنگفتی پول از منابع

از صحبت هايی که با وزير مختار بريتانيا داشته . وزارت ماليه آن ها را نمی شناسد
ام، که اين روزها خود را برای بازنشستگی آماده می کند، با اين که هيچ وقت 
صداقت چندانی درباره ی مسايل روز نشان نداده، اين طور دستگيرم شده است که 

شنيده ام که . از وضعيت نا به سامان ارتش ايران نگران است دولت مطبوعش
                                                                     ً       نگرانی آن ها به خاطر اين است که بريتانيای کبير تمايل دارد ارتشی نسبتا  قوی و 

 )١٨. (کارآمد در مرزهای روسيه حضور داشته باشد
شکی نيست که همان سوء «: فيليپ چند روز بعد در گزارشی با همين مضمون افزود

يکان هايی که در ساير  ۀکه از ارتش در خراسان گزارش شده است، ازهمرفتاری 
     ً                                      اخيرا  شنيده ام که احساس نارضايتی مشابهی در . ايالت مستقر هستند نيز سر می زند

شيراز وجود دارد، که از يک طرف به خاطر عدم پرداخت حقوق سربازان است، 
اين اوضاع دارد . انواز طرف ديگر به خاطر اخاذی فرماندهان از غير نظامي
  ) ١١) (١٩(» .ضربه ی بزرگی به حيثيت و اعتبار شاه در کشور وارد می کند

 
 :شيالت خزر

  
، تنها چند هفته پس از خروج ميلسپو از ايران، امتياز شيالت ١٩٢٧در تاريخ اکتبر 

               ً                                                            که ميلسپو شديدا  با آن مخالف بود، با امضای دولت ايران به اتحاد شوروی واگذار 
سال در  ٢۵با امضای اين قرار داد، شيالت ايران در دريای خزر به مدت . شد

سه سال قبل از اعطای اين امتياز، ) ٢٠. (اختيار اتحاد شوروی قرار می گرفت
، ميلسپو مصادره شيالت از ١٩٢۴در ماه مه . اوضاع قدری خشونت آميز شده بود

. ر دست آنها بود                        ً  در آن موقع، شيالت خزر عمال  د. شوروی ها را صادر کرد
شيالت خزر از «: اطالعات مفيدی در اين باره در يکی از روزنامه ها وجود دارد

طبق گزارش خبرنگار نمايندگی راشن تلگراف از تهران، : دست روس ها در آمد
آقای ميلسپو، مستشار مالی آمريکايی در ايران، دستور اشغال مسلحانه ی شيالت 

روسيه و ايران از  ١٩٢١ر اساس عهدنامه ی جنوب خزر را که روسيه شوروی ب
آقای ميلسپو برای اين منظور از يکان . آن بهره برداری می کرد، صادر کرده است

 )٢١(» .های ارتش که در خدمت وزارت ماليه ايران بودند استفاده کرده است
رابرت ايمبری، کنسوليار آمريکا درگزارشی با . پاسخ شوروی،سريع وقاطع بود
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 :می نويسد» اشغال شيالت ايران توسط بلشويک ها«عنوان 
ً                          ً                                       احتراما  به اطالع می رساند که اخيرا  يک ناو جنگی بلشويک تفنگدارانی مسلح به         
مسلسل را در نزديک بندرانزلی درساحل جنوبی دريای خزر پياده وشيالت را اشغال 

ر تعلق آن ها اشغال اين تأسيسات بر اساس هيچ گونه ادعای قانونی مبنی ب. کرده است
ُ                         به اتباع روسيه صورت نگرفته، و در واقع با حقوق لياناز ف ها، که از اتباع روسيه                                                     

 .هستند نيز مغايرت دارد
دولت ايران مراتب اعتراض شديد خود به اشغال شيالت را به اطالع وزير مختار 
بلشويک ها درتهران وهمچنين ازطريق نماينده خود درمسکوبه اطالع دولت آن 

ناوجنگی . رسانده، ولی هنوزهيچ پاسخ رضايت بخشی دريافت نکرده استکشور
محل را ترک کرده، ولی تفنگداران ومسلسل هايشان هنوز در محل هستند، و به نظر 
نمی رسد که دولت ايران مايل باشد با اعزام نيرو برای مقابله با اين تفنگداران مسئله 

  ) ٢٢. (را به يک رويارويی بزرگ تبديل کند
)١٢  (  
 

 :امتياز شيالت و پرداخت رشوه به شاه
  

به رغم توضيحات و تذکرات ميلسپو، هنوز يک ماه از ارسال يادداشتش درباره 
شيالت نگذشته بود که رضاخان به او فشارآورد تا از مخالفت با قرار داد شيالت 

عدم . داشت هدايايی از روس ها می گرفت] رضاخان[دست بردارد، و معلوم است 
موری در گزارشی بسيار . همکاری ميلسپو بايد خونش را به جوش آورده باشد

محرمانه روش های فاسد رضاخان و همکاران نزديکش، نظيرذکاء الملک؛ را 
 :تشريح می کند

. سی. نوامبر، دکتر ای ۴      ً                                          احترما  به اطالع وزارت امور خارجه می رساند که، در 
به اين جانب خبر دادند که روز قبل، مدير  ميلسپو، مدير کل ماليه، به طور محرمانه

                    ً                                             روسی شيالت خزر که عمال  درمصادره ی دولت شوروی است، بابت بهره برداری 
روس ها ازاين شيالت و صيد ماهی که می خواهند آن را از انزلی به روسيه صادر 

١٠٠کنند، چکی به مبلغ  . کرده بود] رضا خان[يس الوزراء ئتومان تسليم ر ٠٠٠
الملک، وزير ماليه، نيز چک فوق را به دکتر ميلسپو تسليم و از طرف رييس ذکاء 

الوزراء تقاضا کرد که مبلغ چک را پس از وصول در خزانه کل واريز، و رسيدی 
وقتی دکتر ميلسپو پرسيد که اين پول تحت چه . يس الوزراء صادر کنندئبه نام ر
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                        ً به او اطمينان داد که اصال   شرايطی پرداخت شده است، وزير ماليه با لحنی رسمی
شرايطی در کار نبوده، ودولت ايران هيچ تعهدی نکرده است، الزم به ذکر است که 

يس الوزراء ضميمه ی ئاظهارت وزير ماليه بر خالف مضمون نامه ای است که ر
چک کرده و در آن توضيح داده بود که اين پيش پرداخت با اميد امضای هر چه 

دکتر ميلسپو نيز به محض دريافت پاسخ . ت صورت گرفته استسريع تر امتياز شيال
                                    ً                                      وزير ماليه نامه ای به او نوشت و قويا  اعتراض کرد که اين کار سنت خطرناکی را 

                ً           او نوشت که واقعا  نمی تواند .                             ً                      در ارتباط با اين اموال شديدا  مورد اختالف باب می کند
١٠٠لغ تصور کند که مقامات شوروی به ميل خود چکی به مب يس ئتومان به ر ٠٠٠

الوزراء بدهند و هيچ توقعی نداشته باشند، ضمن اينکه قبول چنين مبالغی به اميد 
تصويب نهايی امتياز شيالت دست دولت ايران را می بندد و مذاکرات مستقل را 

وزير ماليه پس از دريافت اين نامه دوباره به دکتر ميلسپو توضيح . ناممکن می سازد
يس الوزراء هيچ تعهدی بابت قبول ئو اين که ر» يلسپو دچار سوء تفاهم شدهم«داد که 

بهتر است » سخت به پول احتياج دارد«اين پول نپذيرفته است، و از آن جا که دولت 
يس الوزراء چک ئ                                    ً  دکتر ميلسپو به وزير ماليه گفت که اوال  ر.        ً              که فورا  آن را نقد کند

چک عهدنامه ی بانک روسيه و ايران در تهران                                ً را ظهر نويسی نکرده اند، و ثانيا  
بنابراين قبول چنين چکی . کشيده شده است که همه می دانند هيچ پولی در بساط ندارد

ً                         نه فقط به معنای رسيدن به پول نيست، بلکه نهايتا  اعتراض به اشغال تأسيسات                                                
ن ميلسپو برای روشن ساختن اي. شيالت توسط روس ها را غير ممکن خواهد کرد

هر لحظه ممکن است که . مطلب که قبول چک غيرعاقالنه بوده، اين مثال را می زند
سروکله روس ها دراستان های حاشيه خزرپيدا شود، و به رغم اعتراض دولت 
ايران، شروع به حفاری چاه و استخراج نفتی بکنند که می خواهند به روسيه صادر 

ر غير قانونی استخراج کرده و هيچ اگر مبلغی پول بابت اين نفت، که به طو. کنند
                                                      ً                        حقی نسبت به آن نداشته اند، به ايران پيشنهاد کنند دقيقا  مثل همين وضعيتی می شود 

١٠٠که االن پيش آمده، يعنی همين  تومانی که مقامات شوروی بابت صيد  ٠٠٠
ماهی در آب های ايران که به طور غيرقانونی اشغال کرده و از آن بهره برداری می 

اگر چه وزير ماليه متقاعد نشد، چک را برای وصول به . ند، پرداخت کرده اندکن
 )٢٣. (بانک نفرستادند، و به احتمال زياد آن را قبول نخواهند کرد

رويدادهای بعدی نشان می دهد، به رغم اعتراضات و مخالفت های ميلسپو، 
د پس از خيلی زو. رضاخان يارای مقاومت در برابر وسوسه روس ها را نداشت

، قرار داد شيالت با روس ها ١٩٢٧اوت  ۴اخراج ميلسپو و خروج او از ايران در 
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: نيلسن، کنسول آمريکا، در اين باره گزارش می دهد. اورسن ان. به امضاء رسيد
اين شايعه بر سر زبان هاست که قرار است اختالف روسيه و ايران بر سر شيالت «

آقای . در عمليات ماهيگيری حل و فصل شودبا قبول مشارکت مساوی هر دو کشور 
يس الوزراء شنيده است که به ئفلسنر می گويد که از آقای مهدی قلی هدايت، ر

البته اين شايعه ) ٢۴(».زودی قرار دادی به همين منظور به امضاء خواهد رسيد
فيليپ، وزير مختار آمريکا، گزارش می دهد، قرار . چندان هم بی پايه و اساس نبود

ماده، پنج پروتکل، و  ٢١اکتبر به امضاء رسيد و مشتمل به  ١د شيالت خزر که در دا
اين . تبصره بود، برای بررسی از سوی نمايندگان به مجلس تسليم شده است ۵

: فليپ اضافه می کند.            ً                          ً                  قرارداد عمال  همانی بود که ميلسپو شديدا  با آن مخالفت داشت
. داد شيالت خزر را تصويب خواهد کردباورهمگان بر اين است که مجلس قرار «

      ً                                                                 احترما  به اطالع وزارت امور خارجه می رساند که طبق اين قرار داد، ايران حق 
استخدام هيچ تبعه خارجی، بجز روس ها، را برای انجام امور بنادر و شيالت نخواهد 

 )٢۵(».داشت
در « س ها فيليپ می نويسد که قرارداد شيالت و چندين موافقت نامه ديگر با رو

ی انتنها نمايندگ» .به تصويب رسيد) در مجلس(با عجله ] اکتبر[همان ماه  ٢٣تاريخ 
آن ها به ايرادهای . که با اين قرار داد مخالفت کردند دکتر مصدق و تقی زاده بودند

قرارداد اشاره و توصيه کرده بودند که نمايندگان پيش از تصويب قرارداد به دقت آن 
 :فيليپ ادامه می دهد .ررسی قرار دهندرا مورد بحث و ب

همه می دانند که تصويب شتابزده قرارداد نتيجه ی تاکتيک های سلطه جويانه شاه 
طبق گزارش ها، بيست و دوم ماه گذشته، شاه برای نمايندگان مجلس که به کاخ . است

ها  دعوت شده بودند سخنانی ايراد کرد و دوباره گفت تا زمانی که اين موافقت نامه
عالوه بر اين، يکی از همکاران می » .خواب به چشمش نمی رود«تصويب نشوند 

گويد که از قرار معلوم تيمورتاش با چند نفر از نمايندگان صحبت و منويات شاه را به 
 .آن ها گوشزد کرده بود

اين قراردادها که حاال به يکی از روش های معمول در مجلس » تصويب تحميلی«
ِ               مسلما  موجب بی اعتباری و عدم استقالل نهاد  مجلس خواهد شدتبديل شده است                                   ً       .

     ً                                                                ظاهرا  احساس کلی اين است که روس ها سود بسيار محسوس تری نسبت به ايرانی 
 )٢۶. (ها از اين قرارداد عايدشان شده است

کمی پس از اعطای امتياز، شايعاتی درباره ی قبول هدايای کالن از طرف رضا شاه 
وزير مختار بريتانيا به طور محرمانه «: ليپ در اين باره می نويسدفي. به گوش رسيد
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به من خبر داد که شنيده است دولت شوروی هدايای بسيار گران قيمتی برای تصويب 
 یافشاگری های آقا) ٢٧(» .موافقت نامه های ايران و روسيه پرداخت کرده است

ختار آمريکا در هارت، وزير م. بيگف و همچنين گزارش های عالی چارلز سی
تهران، روشن ساخت که به منظور تصويب امتياز شيالت مبالغ هنگفتی پول به رضا 

، با تجديد عالقه آمريکا به شيالت ١٩٣١در سال . شاه و تيمورتاش پراخت شده است
خزر، شرکت های تجاری در نيويورک به دولت ايران پيشنهاد دادند که سهم ايران از 

پس از مذاکرات بسيار، ايران ناگهان عالقه . ازار عرضه کنندخاويارو ماهی را به ب
 ) ١٣.(هارت علتش را توضيح داده است. خود را به پيشنهاد آمريکايی ها از دست داد

ديگر اينکه سيد حسن مدرس رهبرمبارزه با استبداد رضا خانی درمجلس چهارم، 
 پورفاطمی، اوازبه تعبيرملک الشعرای بهاروسيف  .                  ّ     پنجم وششم شورای مل ی بود
ّ             نظرانديشه و تفک ر آخوند نبود با آنکه «  : درمتن، از قول سيف پورفاطمی آورده ام.               

ّ                                                                      مدر س مجتهد جامع الشرايط و آيها حقيقی و واقعی بود، هيچگاه مذهب را وسيلۀ    
موقعی .                                                             ّ    پيشرفت مقام و سياست خود قرارنداد واز ريا و تظاهربه مذهب متنف ربود

دستور شما هستند چه کمکی  که علما منتظر فرستد به او پيام می که حاج آقا جمال
ّ     ما ساخته است؟ مدر س در از بزرگترين کمک شما اين است که « :گويد جواب می                 

کنيد  درمسجد مردم را براه راست هدايت کرده و سياست را به سياستمداران واگذار
 ».يستخدمت به خلق غفلت نورزيد زيرا عبادت بجز خدمت خلق ن و از

انديشه راهنمای منش و روش او درعرصۀ آزادی، استقالل، حقوق ملی و حقوق 
س، درمواضعی که ات خاذ کرده و . مردم، بر اساس موازنۀ عدمی بود ّ                  ّ           مدر    

او نقد نظر و عمل . است ، مصون از خطا نبوده های سياسی که وارد شده درآزمون
خطاها و . است  جام دادهبا بصيرت، هوشياری و بردباری ان خويش و جامعه را،

 *.است  اشتباهاتش را در زمان و مکان خود، تصحيح کرده
س،     ّ   اکثراهل نظرمعاصرمدر  معتقدند که  رشادت، شهامت و فضيلتهای انسانی او                    

ّ                   درمبارزات اجتماعی وسياسی و تسل ط وی برفقه و تبح رش درآن و درمعارف                 ّ                              
                         ّ  های بارز رهبران برجستۀ مل ی  نمونهاسالمی، تاريخ و فرهنگ ايران، او را يکی از 

ّ              قدرت بيان و صراحت لهجۀ خاص  وتأثيرگزاری . است  درتاريخ معاصر ايران کرده                          
س بر سياست داخلی و خارجی ايران، استقامت و شجاعتش در برابراستبداد  ّ                                                                  مدر    

وثوق الدوله در مجلس  ١٩١٩                  ّ                            داخلی ونيروهای مسل ط خارجی و مخالفتش با قرارداد
هی  مى آمدند و به من مى «:ورده ام ، طى بياناتى خاطر نشان ساخت که درمتن آ

من جواب مى , گفتند كه اين قرارداد كجايش بد است؟ بگوييد تا برويم اصالح كنيم
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اما آن چيزى كه در اين قرارداد به ... دادم آقايان من يك فرد آشنا به سياست نيستم
استقالل ايران را ) انگليسى ها(ما  همان ماده اولش است كه مى گويد, نظرم بد است

در اين هنگام صداى خنده نمايندگان از همه جاى مجلس » .به رسميت مى شناسيم
: آن گاه سكوت را شكست و به نمايندگان گفت. مدرس لحظه اى خاموش ماند, بلند شد

اين حرف مثل اين است كه يكى بيايد و به من بگويد سيد، من سيد بودن تو را به «
اين قرارداد استقالل مالى و نظامى ايران را از «: مدرس افزود» .ت مى شناسمرسمي

مستقل بماند بايد همه چيزش در دست ايرانى , بين مى برد چون اگر بخواهيم ايران
اما اين قرارداد يك دولت خارجى , همه چيزش بايد متعلق به ايران باشد. باشد

در پولش و در قوه نظامى : ك مى كندرا در دو چيز مهم مملكت ما شري) انگلستان(
اينک، سيری در زندگی » .اش اين دليل اصلى مخالفت من با اين قرارداد است

س باعنوان ّ          مدر  س نماد استقامت درسختيها«   ّ                        مدر  را دراختيار خوانندگان ارجمند »   
 : دهم قرار می

می  رحيم  زاده صفوی نماينده وليعهد و مدرس در مالقات با احمد شاه در فرانسه
ّ                          درنقشۀ آقای مدر س علما هم شرکت دارند؟ در « :احمد شاه مرحوم پرسيد: نويسد               

ّ   آقای مدر س با روحانيان بسيارخوب است ام ا  چند روابط  هر: پاسخ عرض کردم                              ّ        
آنان نهضتی و انقالبی  پيشوايی  روحانيان و ايشان اين عقيده را ندارند که با دست 

ّ     در س درآقای م زيرا به نظر آورند، به وجود نوعی   روحانيون همواره نهضتهای   
سوی عقب می  به جای آنکه جامعه روبه پيش حرکت کند،  می شود و ارتجاع وارد

 )١۴( »! .رود
بر مخالفان و مبارزان راه آزادی را پس ازاينکه رضاخان شاه شد، گام به گام عرصه 
ت همان روزی که يعنی درس١٣٠۵و استقالل تنگ تر می کند و روز هفتم  آبان  ماه 

بهار، واعظ قزوينی مدير روزنامۀ نصيحت  به جای ملک الشعراء ١٣٠۴در سال 
  ّ                         عد ه ای تروريست مأمور بودند  قزوين را جلو مسجد سپهساالر سربريده  بودند، 

س ّ  مدر    .را ترور کنند    
به کتاب بازيگران عصرطالئی در بارۀ ١۵٩خواجه نوری ازصفحۀ  ابراهيم     

 "   س اينگونه تشريح کرده استترورحسن مدر
چندی بعد، موقعی که رضا شاه درامالک اختصاصی  مازندران گردش می کرد ...« 

ّ  صبح خيلی زود، موقعی که مدر س روز بعد   سحرخيز برای درس گفتن به طرف                            
ً      می رفت، درکوچۀ معروف به کوچۀ سرداری چندنفرغفلتا  حمله  مسجد سپهساالر                                                 

س. شليک می کنند ه او با هفت  تير ب کرده و ّ  مدر  هيچ وسيله و مجالی برای دفاع     
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يک  ضعيفی فقط با يک پيراهن کرباسی يقه چاک و الغر يک پيرمرد. ازخود نداشت 
ّ                         چند نفرمسل ح مصم م مأمور چه می تواند بکند عبا ويک عصای کج وکوله درمقابل      ّ          .  

پای خود را گم  ب دست ومعذلک اين مرد عجي... سوراخی نبود که از اواستمداد کند  
ع که طبيعی غالب اشخاصی است که دچارخطرحتمی . نکرد ّ                                           به جای التماس وتضر                   

صدد چاره برآمد ومنحصرراهی که شايد  فقط باهوش ترين  وکار  فوری در شده اند، 
کرد  کارآگاهان اسکاتلند ياردممکن بود پيدا کند، دريک لحظه پيدا آموزده ترين 

  .وقع اجراء گذاشتم ودرهمان لحظه  به 
س    ّ  مدر  فوری رو به ديوار کرد وعبا  را با دو دست بطرف سرخود بلند  نمود و     

خم کرد بطوری که بدن نحيفش در پائين عبا قرارگرفت و آنجائی را  زانوان خود را 
ّ  که قاتلين از پشت عبا محل   س                         رمی کردند جز دو بازوی مدر  ّ  قلب وسينه تصو                           ّ وعبای               

                            ّ        ماهرانه وعجيب اين شد که ازشل يک مفصل  نتيجۀ اين عمل . ی نبودخالی چيز ديگر
جانيان چندين تيربه ساعد وبازوان اواصابت نمودويکی هم به کتفش خورد وهيچيک 

 پس ازمجلس ششم خانه نشين شد ».خطرناک نشد
س    ّ  درگاهی سرسپرده رضا شاه مدر  خانه نشين را نتوانست سالمت ببيند پرونده                            

آقا سيد جالل الدين تهرانی  .سيد شد شبی با چند تن دژخيم واردخانه  هايی ساخت و
س قبال آنجا بوده است دمحم درگاهی وارد می شود و دشنام به  ّ  مدر    .می دهد    

س     ّ  مدر  درگاهی خود را روی پيرمرد می اندازد و او را . به او تعرض می کند    
تاق ديگر می رسد وبا درگاهی حين فرزند اوسيدعبدالباقی ازا دراين . کتک می زند

دژخيمان سيد را سربرهنه و يک القبا دستگيرمی  سپس امر می دهد . طرف می شود
هشتصد تومان وجهی که باقی ماندۀ پنج  کنند واتاق او را هم تفتيش کرده چهارهزارو

ّ  هزارتومان نامبرده بود از زير تشک مرحوم مدر س دارند و به او می  برمی                                            
  »!...لها را از کجا آورده ای، البد ازخارجی ها گرفته ای؟اين پو«:گويند
. کيسۀ کرباسی آماده کرده بودند. وبا توهين های زياد اورا ازخانه بيرون می برند     

صاحب منصب پليس که  مرحوم می اندازند و او را ازميان افراد پليس و آن  برسر
عبور داده به ماشينی که مهيای دکاکين گذر گماشته بودند،                  ً    قدم به قدم مخصوصا  در 

دامغان می برند و چون عمامۀ مرحوم  اين کار بود می رسانند و شبانه او را به 
برای آن که سرش  درتهران مانده بود، بين راه کالهی پوستی سياه رنگ مندرس 

به  برهنه نباشد و کسی هم او را نشناسد، برسر او می گذارند و با اين صورت او را 
الع مخروبۀ خواف در جنوب خراسان که اتاقی نيمه خراب و سراچه و دو يکی ازق

  ) ١۵(  .داشته است حبس می کنند درخت توت 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٣                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 
وعدم اعتراض خاطرات زندان مدرس نشان دهنده اخالق وکردارفرومايه رضاخان 

مراجع وعلما شيعه به تبعيد و زندانی شدن مدرس است که با او سخت مخالف بودند 
با مدرس به گفتۀ  رضاخان چگونه و او را تنها گذاشتند و سرانجام نشاندهنده آنست که 

يکی ازشخصيت های بزرگ ايران که ازفتنۀ مغول به بعد نظيرش «ملک الشعرا بهار
از حيث صراحت لهجه و شجاعت ادبی و ويژگی  و تمامی بدان کيفيت و استعداد 

بوسيله عمالش رفتار  »ديده نشده       ّ                                    های فن ی درعلم سياست وخطابه و امور اجتماعی 
  : است ودرخاطرات مدرس آمده استو اورا به قتل رسانده کرده 

 
من درگوشۀ اتاق وپهلوی بخاری نشسته مشغول  - ] ١٣٠٨[ بهمن  ٢۶ليله شنبه 
بودم و آن دو نفر نيز در گوشۀ ديگراتاق دراز کشيده به نوبت مشغول کار خود 

اين وضع ناگوار که در حقيقت هم آن بيچاره ها و هم من البد . عمليات خود بودند
 .بوديم خيلی قلب مرا آزرده داشت

   
 چاره جز پيرهن دريدن نيست       دست بيچاره چون به جان نرسد

   
ّ                   و به حد ی اين وضعيت مرا اف سرده داشت که شبی درمناجات با قاضی الحاجات با       

خود بود، بی                                       ً                     اينکه در مناجات، حال من بالخصوص غالبا  متوجه به امور نوعی و
شخص عادی بيش نيستم،  اختيار شده وبه قلب  من خطور کرد که الهی من يک نفر

دام اين همه ناماليمات کجا، انبياء واولياء هم که محبوس شدند هيچ ک من کجا و
» .نداشتند) مريض وبيچاره]شيره ای[ترياک کش وشيره گی(چنين ابتال ومصاحبينی

ث ل  م ا أ وذ يت « ال ولی  فی آ لمحب س م  ِ    م ا أ وذ ی ن ب ی و   ُ    َ   َ ْ  ِ   َ    َ      ّ      َ   ِ َ    ِ چند شب بعد ازمناجات درخواب » َ    ُ 
  :ديدم که  بيدارشدم اين شعر به خاطرم آمد

 
 بوداحتالم انبياء ازپس بود      هرکه از شيطان گريزد کس  
  

[ و به مناسب اين شعر خواب خود را تعبيرکردم که به زودی آقا ميرزا محمود خان
طولی . مريض، شخص سالمی خواهد آمد] اين شخص[ تبديل و به جای ] کالنتری

ّ           جوانی مسم ی به ناصر ) آذر( نکشيد که اين تعبير واقعيت پيدا کرد و دربيستم قوس         
ً            قريبا  دارای رتبۀ ازتأمينات مشهدکه ت) جوانشيری(قلی خان آقا . بودند وارد شدند ١     
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ميرزا محمودخان امور را به ايشان تسليم کرده و فردای آن روزما را وداع نموده به 
 .اينجا چهارمطلب است که  ذکرآنها بی مناسبت نيست. سالمتی به مشهد مشرف شدند

ذکر شد  و         ً        ّ                                         انچه فوقا  از وضعي ات مدت مأموريت آقا ميرزا محمود خان وريق ا: اول
عباسقلی خان، اسدهللا خان، آقا (مقصود اين نبود که مأمورينی که از اول تاکنون 

ميرزا شهاب، آقا سيدعلی نقی خان، آقا ميرزا محمودخان، آقا ميرزا علی اصغر، 
ازتأمينات و پليس مشهد به اين سمت آمده اند نسبت به وظايف اداری ) ناصرقلی خان

ُ   ضی ديگر تفاوت داشته باشند يا اينکه نسبت به من در ح ب      ً       ً           عالما ، عامدا  بعضی با بع                                                  
يک ] به[ اگر اداره نظميه. و بغض يا امورعادی يکی با ديگری فرقی داشته باشند

که کوزه وکاسه مرا آب کند وآن بيچاره  دهدشخصی  که از دست فلج  باشد مأموريت 
ن تا حال تعمير نشده پله آب انبارمحبس را که از زمان مرحوم  قيلچ خا ٢۴هم قريب 

کوزه ودرشب چراغ را بشکند و دست خالی برگشته  به زحمت طی کرده در روز
ديه برعاقله ( خبر آنها را بياورد؛ اين مريض چالق نسبت به من سوء رفتاری نکرده 

استکان را با ) کشيدن شيره(وهم چنين هرگاه درموقع ديرشدن معالجه مرض ) است
 .ن زده بشکند نسبت به من سوء ادبی ننموده استاوقات تلخی درحضورمن زمي

سابق براين هم معتقد بودم که کشيدن ترياک که موجب کسرونقص يکی : دوم
مسکرات که حرام . ازاعضاء و يا قوای انسان بشود حرام و ازگناهان کبيره است

ً افراطی در قلب، موقتا ، می شود وبه اين واسطه موقتا            ً                است غالبا  بالطبع موجب غلو                             ً                     
ازاستقامت خارج ميشود وهم چنين چرس و بنگ که قوۀ دماغيه را ء عمليات اعضا

اعتدال خارج می کند حرام است و هکذا هرچيزی که موجب ضرری و       ً     موقتا  ازحد
م است مگر اينکه  ااحوال انسان شود حر و صفات وی نقصی دربدن يا تغيير

 .لمصلحۀ  تجويز شده باشد
شيره به تمام اعضا وقوای ظاهره وباطنه ضر می  وافورياترياک به کشيدن  استمرار 

رسی و برآورد، چنانچه هر کسی درحال کسانی که مبتال هستند بعد ازمدتی غور
وتحقيق کند مشهود اوخواهد شد که به واسطۀ تخديری که از کشيدن ترياک حاصل 

سانی آنها تمام اعضا و اجزاء وقوای ظاهره و باطنه حتی  مدرکه حيوانی ان. می شود
  )١۶( .واخالق وصفات وغيره ناقص می شود

 
س  ّ   شايان ذکراست مدر  سال در حبس  و تبعيد  بود و در زندان  به قتل رسيد؛ ولی  ٩               

علما ومراجع  تقليد نجف، مشهد  وحاج شيخ عبدالکريم  حائری يزدی در قم هيچ 
ر زاده دکتر  دمحم حسين مدرسی، خواه. اقدامی برای آزادی و خالص اونکردند
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ماه بود که مدرس  تبعبد  شده  ۵       ً     تقربيبا  مدت  ١٣٠٧در بهمن ماه «: مدرس می گويد
و ديگر صدای آزادی خواهی او درتهران شنيده نميشد و با تبعيد او بزرگترين عامل 
مبارزه و حق طلبی در زنجير اسارت کشيده شده و حکومت بدون ترس هرچه می 

خواف به مدرسی اجازه مالقات با مدرس در سفربه ) ١٧(»! ...خواست می کرد
به کرات  ازمشاهير علمای « ندادند ، وی در هنگام  برگشت به مشهد شرح می دهد؛ 

مشهد نظير آقا شيخ دمحمآقازاده و شيخ مرتضی آشتيانی، تقاضا دراقدام به استخالص 
متم ازجمله مطالبی که درآخرين روزهای اقا. ايشان نمودم ليکن نتيجه ای حاصل نشد

درمشهد، از آقای عباسقلی ديهيم شنيدم اين بود که گفت؛ چون رئيس تأمينات به 
ستورات شديدی درسخت گيری  به آقای مدرس مبنی بر قطع غذا و دخواف آمد، 

حبس تاريک را داد، تادرجه  ای که پيش بينی نموده بوديم که اگر ناچارشديم، از 
سانيم و فشار زيادی به کارمی برد که دريچه  سقف اطاق زندان برای ايشان غذا بر

بلکه اسراری را از معظم له کشف کند؛ اما آنچه سئوال نمود، بالجواب می ماند؛ 
انا و انا اليه « :تنها زمانی که شدت عمل فوق طاقت ميشد، آقا می فرمودند

من اگرهوی وهوس وطالب رياست و شهرت بودم؛ به قدر خودم بدست » راجعون
ر آرزويی ندارم و شما هم هرچه می خواهيد بکنيد و هرگاه مرا نمی آوردم و ديگ

سردار سپه هم هروقت عرصه اش تنگ شد، بياد . کشيد، همين جا، جای بدی نيست
به «  ..و » ...که او به جزيره موريس گرفتار آمد.( همين جا ويا جايی نظير اينجا

س و دونفر فرزندان ا ّ                    ات فاق يکی از دوستان صميمی مدر  قم رفته واز «به ...يشان به    ّ                          
مرحوم ايت هللا حائری استمدادنموديم، ايشان که راستی با جوابهای آشفته و دلخراش 

ّ   مثال اظهارداشت شهربانی برای مدر س  !خود سخت ترآزردگی روحم را فراهم نمود                          ً   
درواقع اين گفتۀ  »!!تومان اعتبارمنظورنموده، به او بدنمی گذرد ١۵٠ماهيانه

                                         ّ                      خردانه شيخ عبدالکريم حائری يزدی استاد مسل م خمينی به نوعی حمايت سخيف وناب
 )١٨. (ازعمل غيرقانونی رضاخان است

 
مهمی که در اين مجموعه خواهد آمد سرکوب ايالت و عشاير و  ۀواقع

 تخت قاپو کردن آنها است 
  

رضاشاه که درراه تجدد : می نويسد» مالک وزارع درايران« آنه لمبتون درکتاب
جهان  ان ميکوشيد وجود ايالت و عشاير را مناسب با اوضاع واحوال امروزاير

پس در صدد برآمد که اين مسأله را با تغييرات اساسی و انحالل تشکيالت . نميديد
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ايلی ومانع شدن از ييالق قشالق  کردن آنان حل کند وچادرنشينان رابه کشاورزان 
عناصرغيرايلی ازين سياست رضا دراينکه عامۀ مردم مملکت يعنی . مبدل گرداند

همچنين پيداست که اين سياست . شاه پشتيبانی می کردند کمترجای شک و ترديدست
هيچ مطالعۀ دقيقی درباره امکان . بدون تهيۀ مقدمات کافی بمرحلۀ اجرا درآمد

 اقتصاديات ايران بعمل نيامد انحالل تشکيالت عشايری در اسکان عشاير يا تأثير
زيادی  حد بسياری ازخوانين را تبعيد کردند واز ييالق وقشالق کردن ساالنۀ عشاير تا

حوائچ . درهمۀ موارد جاهای مناسبی جهت اسکان عشاير انتخاب نميشد. مانع آمدند
نظر بهداشت وتعليم و تربيت بحدکافی تأمين نمی کردند واز نظرآموزش  از آنان را

حتی تسهيالت الزم برای عشاير فراهم نمی کشاورزی وتدارک آالت وافزار فال
ازين راه آنان را بتغيير زندگانی ايلی وتحول ازمرجلۀ شبانی بمرحلۀ  ساختند تا بتوانند

افول  زازاين گذشته چندان جای ترديد نيست که بسيارکسان ا. کشاورزی ياری کنند
ريهای کوکب ايالت وعشاير خشنود بودند وفرصت را برای انتقام جوئی ازغارتگ

دولت هم بنوبۀ خود نمی کوشيد تا ايالت وعشايرمخالف  . گذشتۀ آنان مغتنم مشمردند
بعضی طوايف را مجبورمی کردند که همگی بنقاط مختلف  ،گاهی. را باهم آشتی دهد
يعنی بجاهائی که ديگر نمی توانستند مطابق رسم و سنت قديم بسر  ،کشور کوچ کنند

ها را ازکردستان به همدان واصفهان و تا ] وسوم بفتح اول[    ً       مثال  گلبغی . برند
ه واقع شده است کوچ دادند ودرطی اين نقل گدورترين نقطه ای مانند يزد که درجل

وانتقال چندان برآنها سخت گرفتندکه به تپه ها وبلنديها پناه بردند و چندين ماه همچون 
کوچ دادن عدۀ هنگامی که سرانجام آنان را سرکوب کردند و . ياغيان جنگيدند

پس از استعفای رضاشاه آنان بمساکن سابق خود . بيشماری ازآنان نابود شده بودند
بازگشتند و ازآن هنگام بسياری از مردم ترک زبان  که دولت آنان را در دهات 

 .کان داده بود کردستان ترک  گفته اندسگلبغی ا
الجرم تلفاتی سنگين کردند  وبد اجرا چون غلط تعبير سياست عشايری رضا شاه را 

عدۀ آنان کاسته  از مسکنت شدند و فقر دچار پايان اهلی وارد آمد وعشايررچها بر
آخرين سالهای  در که او اقتصاد مملکت بحدی بود تأثيرمنفی اين عوامل در. شد

] ش ١٣٢٠[ ١٩۴١مجبورشداين سياست را تعديل کند پس ازاينکه در سلطنت خود
دوباره ازپرده بيرون  اوبه هيچ روی نتواسنته بود حل کندمسألۀ عشايرکه  کرد استعفا

 بسياری ازخوانين تبعيدشده به مناطق عشايری خودبازگشتندوپاره ای ازعناصر.افتاد
 ايلی که دردهات اسکان داده شده بودندترک آنها گفتندوبارديگرزندگانی نيمه بيابان

ّ         افتاده باشد تا حد ی معلول چنين امری اتفاق  اين که چرا بايد .گردی را آغازکردند                 
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ً                                                        ا  به ادامۀ زندگانی ايلی راغب اند و ازگردن نهادن به فرمان عطب آنست که عشاير  
 درين نيزجای گفتگونيست که آنچه برناخشنودی عشاير.حکومت مرکزی بيزار

 ) ١٩(. افزوده بود اين بودکه دردورانی که اسکان يافته بودند ازآنان اخاذی ميشد
درمناطق عشايری خوزستان : آن به اين مهم اشاره می کند که لمبتون درادامه

رضاشاه  ندرزما. ه مسکن دارندگعشايرايرانی بيشتردرشماروقبايل عرب درجل
برای پيش . نظارت واقعی حکومت مرکزی درآيد سعی شده که تمام خوزستان زير

از تاخت تا حدی  بردن اين سياست بسياری ازخوانين وشيوخ محلی را تبعيد کردند و
و تازوغارتگری عشايری که هنگام کوچ کردن وگذشتن ازميان امالک مردم 

 مانع گشتند ودرعوض رعايا وعشاير غيرايلی دست به اين گونه اعمال می زدند
نان نسبت بگذشته چندان فرقی نکرده آيکباره درچنگال مأمورانی افتادندکه ماهيت 

فقرمکنت تنزل  هم بدرجۀ پست تری ازبسابق بازنسبت  الجرم دهقانان خوزستان. بود
 .يافتند

ببعدعده ای ازخانها و ] ١٣٢٠[ ١٩۴١اززمانی که رضا شاه استعفا کرده است يعنی
تضيقات مأموران دولت نسبت به دهقانان کاسته  شيخها به خوزستان بازگشته اند و از

  )٢٠. (شده است
 و قبال عشايرسياست رضا در» آئينه عبرت«يف پورفاطمی درکتاب خاطراتشس

يکی از مشکالت رضا شاه و اطرافيانش اين بود که «: ايالت اينگونه شرح می کند
از  ايران را درنظرگرفته و یبا کمال تأسف نتوانستند موقعيت جغرافيائی و تاريخ

 .برنامه  صحيح پياده بکنند روی آن نقشه و
عبارت ازاين بوده تشکيالت جغرافيائی و تاريخی ايران درطول قرنهای متمادی 

است که چندين ملت و گروه از رود سيحون وجيحون تا مديترانه يک کشورداری 
يک آرمان تحت لوای عدالت ومدارا و مروت بوجود آورده و عادات و مذاهب و 

 به ايران و معتقدات هرقوم و گروه را محترم بشمارند واين رويه تا آمدن اسکندر
غوغا وهجوم عربها خواست اين قاعده . ول بوداومتدبعدها در زمان ساسانيان معمول 

شام و فلسطين تبديل  را بر هم زند وايران را مانند کشورهای مصروشمال آفريقا  و
فرهنگ وآداب ايرانی که برعربها غلبه داشت  ولی تمدن و به جامعه عربی بسازد،

ذهب متفاوت م تا اندازه ای عرب را درايران ادغام کرد و ايرانيان زبان مخصوص و
بوجود آوردند و کليه آداب وسنن خود را خفظ  کرد و راد مردانی مانند رودکی 
ودقيقی و فردوسی و سعدی وحافظ با آثار خود فرهنگ فارسی را زنده کرده و زبان 
و تاريخ ايران را احيا کردند و باز مردم و گروههای مختلف ازساحل سيحون 
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 ميکردند و رات بسنن ملی خود افتخاروجيحون وازقلب هندوستان تا دجله وف
 زير خلفای عرب در رسانيده و به کيقباد خسرو سالطين ترک نژاد نسب خود را

ذواليمنين و آل بويه وحتی اداره برامکه  حسين ابن طاهر لوای ابومسلم و و شمشير
سلطان محمود افتخار داشت که فردوسی داستان سلم وتورو . حکومت می کردند

ايران و ايرانی را برهمه  بسرايد و ضحاک را تم وايرج وافراسياب وفريدون و رس
 :وفرياد کندگروهها برتری دهد 

 .هنرنزدايرانيان است و بس - بدين بوم و برزنده يکتن مباد/ ايران نباشد تن من مبادچو
   

و انسانيت وآدم  فرهنگی که زائيده برادری وبرابری بشر اين آرمان ايرانی بودن و
عيد نوروز وعيد مهرگان وشاهنامه وافکارعرفانی  وطنخواهی بود ودوستی و 

مولوی وسعدی وحافظ وصدها شاعروگوينده ايرانی پشتيبان آن بود ايران را 
کمک کرد که دربرابرسيل سه هجوم مختلف مغولها مقاومت  يکپارچه نگهداشته و

 هالکو و و کرده و وزرای فاضل ودانشمند ايرانی توانستند مغوالنی نظير شاهرخ
 .شهرنشينی وحکومت آشنا سازند تا اندازه ای به تمدن و الغ بيک را رام  و تيمورو

اين آرمان وعقيده وفرهنگ ايرانی ومذهب شيعه باعث شد که سالطين صفويه 
 درمقابل تهاجم پايداری کرده ودشمنان ايران،سالطين آل عثمان بزبان فارسی افتخار

 و هنرايرانی بهره کافی گرفته ونمونه های زيادی ازکرده وازنقاشی ومعماری وعلم 
آن رادرکشورخود برقرارسازندوحتی سالطين مغول هندوستان زبان فارسی را زبان 

  .سازند برقرار کشورخودو رسمی 
که يک قسمت مهم مردمش صحرا نشيين ولی دارای (اينکه درايران بنابراين فکر

هستند ولی گروهی فارسی فرق دارد يا بهترين احساسات ايراندوستی و وطن پرستی 
بايد يک سيستم زندگانی تحت ) کردها مانند مردم اصفهان وشيراز زندگانی نميکنند

امرحکومت مرکزی تهران بوجود آورد وهيچ توجه به خاصيت اقليمی وجغرافيائی 
 .وزندگانی مردم نکرد فکرغلطی بود

اتحاد . بوجود نمی آيد اتحاد کشور با دستورات يکنواخت و زندگانی يک جور
کشوراول درپرتوآرمان واميد وآرزوهائی که برروی آزادی  ومساوات درمقابل 

ع و آزادی عقيده واحترام به مذهب وسنن مقانون و احترام حقوق وحدود افراد وجوا
سپس در پرتو معارف وکمک به زراعت وتجارت . گروههای مختلف ايجاد ميگردد
صحرا نشين . بارخاطر مردم باشند تقويت می شودد نه وايجاد موسساتی که يارشاطرن

که دوهزارسال گوسپندان خود را درتابستان دامنه کوههای بلند ودرزمستان در 
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زمينهای نزديک خليج فارس چرانده وتمام عمردرزيرآسمان شفاف وستاره درخشان 
امر  وماه تابان خوابيده وازتماشای آن آثارطبيعی لذت روحی وجسمی برده اند با

کاله ولباس او را هم نمی توان عوض کرد زيرا . تهران، ده يا شهرنشين نخواهد شد
هرچيزی اهميت ميدهد وحاضرنيست که  بيشتر از او به آزادی و استقالل فردی خود

خود وخانواده اش را اسيرمأمورنظامی وامنيه وماليه کرده ودر يک محوطه پنجاه 
زمستان خود را بگذراند وحشم و  تابستان ومتری در زير سقف عمارتهای بی اساس 

 .رمه خود را بر باد داده وسپس در شهرها بگدائی با عملگی زندگانی خود را بگذراند
جاهالنه به اسکان ايالت يکی از بزرگترين  مطالعه وبی رژيم پهلوی با تصميمی 

 ازخطاها را مرتکب شده و پس از خرج مليونها تومان وازميان بردن هزاران سرب
زندگانی ايالت هيچ  فرقی ديده  تفنگدران ايل، امروز پس از شصت سال  در و

کشور امروز مجبوراست  ميان رفته و نميشود، جز آنکه قسمتی ازحشم آنها از
در صورتيکه پنجاه . کشورهای ديگر وارد بکند گوشت و پنير وکره وشير خشک از

يادی بنواحی خليج فارس سال پيش نه فقط مصرف کشورتامين ميشد بلکه مقدارز
 .وعربستان وعراق و روسيه صادر می شد

      ً                                                                  تقريبا  يک سوم حمعيت ايران درموقع صحرا نشين واين افراد هميشه بهترين حافظ 
ومدافع  کشور درمقابل بيگانگان بودند درقسمت کمک باقتصاد کشور ساليانه  مليونها 

شم وقالی وگليم وجاجيم تومان ازفروش حشم و گوشت وماست و پنيروکره وروغن وپ
 .عايد ميشد

ازشمال تاجنوب ازشرق تا : جغرافيای ايالتی درايران شامل کليه کشورميشود
، مازندران، خراسان لرستان، بختياری،  نمغرب، آذربايجان، کردستان، کرمانشاها

فارس، بلوچستان و کرمان درفالتهای مرتفع، درکوهستانها، دره ها، درحاشيه کوير، 
. بحرخزر وخليج فارس  همه جا با افراد ايالت  مختلف ايران روبرو ميشويمدرکنار 

اززمان سيروس تا به امروز تاريخ  ايران با زندگانی ايالت سرو کارداشتته است، 
سال قبل ازميالد مسيح  درتنگه تامرادی جلو قشون اسکندر  ٣٣١بوير احمدی ها در

هم ١٣١٠ودرسال ) دارشجاع ايرانتحت رهبری آريو برزين سر: توضيخ( را گرفتند
 سرلشکرحبيب هللا خان شيبانی درهمان تنگه گرفتارسواران بويراحمدی شده واگر
کمک صولت الدوله وناصرخان نرسيده بود کليه پنج هزارنفر سربازان درآن تنگه 

 .نابود می شدند
درتمام جنگها اززمان سيروس تا قيام  و بيشترازسالطين ايران ازايالت بودند

وعرب ولرازخود دالوريها  مشروطيت وامروزدرجنگ برعليه عراق پيشمرگان کرد
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 .نشان داده وبسياری ازانها جانشان را فدای کشورکردند
پس ازانقالب مشروطيت وفتح تهران بدست بختياريها، عده ای از جوانان ايالت 

شده و        ً                                                            مخصوصا  بختياريها ، کردها و قشقائی ها وبلوچها بنمايندگی مجلس انتخاب
 صمصام السلطنه رئيس ايل بختياری چندمرتبه نخست وزيرشد وافرادی مانند سردار
محتشم واميرمفخم وسردار ظفربختياری به حکومت اصفهان ويزد و کرمان منصوب 
و روسای کردها مانند آصف و ساالر سعيدوزنکنه بنمايندگی مجلس رسيدند وعده 

اروپا  تحصيل کرده و يا داخل قشون بخدمت  زيادی ازجوانان ايالت مختلف درتهران 
سردار اسعد تا روزيکه توقيف و در زندان شاه به قتل رسيد . رژيم پهلوی پرداختند

بسمت وزير پست وتلگراف وداخله وجنگ يکی از نزديکان شاه وازهيچ خدمتی به 
 .او فرو گذار نکرد

ه عهد مودت بسته وله قشقائی وپسرش ناصرخان ازروز اول با سردارسپدصولت ال 
وهر دو بنمايندگی فارس درمجلس موسسان ومجلس شورای ملی انجام وظيفه می 
کردند تا آنکه ناگهان طبع سرکش رضا شاه تصميم به ازميان بردن آنها گرفت وازهر 

 .دوسلب مصونيت کرده و صولت الدوله  درزندان از ميان رفت
يکجا اسکان دهد و از اينرو عده ای ببعد دولت بفکر افتاد ايالت را در  ١٣٠٨ازسال 

افسرقشون با اعتبارزياد به نقاط مختلف کشورفرستاد ومأمورين قسمت اعظم پولها را 
به عناوين مختلف گوش روساء  به جيب خود ريخته وآنچه هم که می ميتوانستند

خانهای ايل را بريده وهنگام ييالق وقشالق ايل به عناوين مختلف مردم  را سروکيسه 
 .يکردندم

شاه برای آنکه قدرت خود را درايالت اعمال بکند درهمان موقع بفکرتعويض 
   ً                                   مثال  چندين ده آباد قشقائی ها را درفارس . امالک روساء و خانهای ايالت افتاد

کليه دهات . ازآنها گرفته ودرعوض چند ده خالصه در خراسان به آنان داده شد
شروع  ميشد و تا خوزستان ادامه داشت  خوانين بختياری را که از نزديکی اصفهان

دولت ضبط کرده  و اموالی در کاشان و بلوک خار و رامين وآذربايجان به آنان 
هام خوانين بختياری را در نفت جنوب که چندين سدرضمن شخص شاه . واگذارکرد

 .!مليون ليره قيمت داشت ارز آنان به مبلغ  سيصد هرار تومان خريداری کرد
زيرا . امراسکان ايالت بکلی اساس زندگانی مردم را برهم زد ولت درسياست غلط د

ستان مجبوربودندحشم خود رابه نقاط کوهستانی برای چراببرند ودر بايالت درتا
زمستان مرکزقشالق و چرا گاه ايل درجنوب  فارس ونزديکی خليج فارس که هوايش 

ميشد وايالت را در قسمت  اجرا اگر امردولت . تقال دهندنگرم ومراتعش سرسبز بود ا
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ييالقی ساکن ميکردند در زمستان کليه حشم آنها ازميان رفت ومنطقه قشالقی هم 
بنابراين مآمورين . درتابستان خشک وحرارت آن بيک صد وده درجه می رسيد

د اسکان اعتبارات  را به جيب زده و تعدادی خانه  درييالق وچندين ده درقشالق ايجا
 .ران پايان اسکان ايل را گزارش  ميدادندکرده و مرتب به ته

تهران نه از وضع  زندگانی ايالت ونه از موقعيت جغرافيايی ييالق وقشالق آنها  
منتها .                 ً                                   ايالت ايران معموال  درکارهای داخلی خود خود مختار بودند. خبردار بود

نه هميشه در موقع جنگ عده ای تفنگداربرای کمک بدولت اعزام می داشتند وساليا
يکی از خانها که از طرف دولت برای حکومت ايل معين ميشد ماليات ايل را جمع 

 )٢١(» . کرده و تحويل مآمورين ماليه ميداند
تا قبل ازدوره رضا شاه خانهای بختياری وکردوقشقائی و سايرايالت ازطرف « 

بختياريها پس ازاستقالل مشروطيت . دولت بحکومت ايل وشهرها انتخاب می شدند
هرسال دراصفهان درباغ اميرمجاهد بختياری جرگه ای کرده  ١٩٢٢ا سالت

وحکومت های اصفهان و بختياری و يزد و ماليرو کرمان و اراک رابين خود تقسيم 
 .کرده وسپس ازدولت ميخواستند که احکام رسمی برای آنان صادر کند

از . اره می شدندکردهم بوسيله رؤساء وخاندانهايشان اد لرها وقشقائی و ،سايرايالت
 ابتدا سرلشکر. به بعدرضاشاه شروع کردبتدريج بساط خانهارا برچيند ١٣٠۵سال 

را شروع نموده  رو سرتيپ شاه بختی خلع سالح الوا) سپهبد اميراحمدی(احمد آقا
با وضع  وپس ازجنگهای متمادی وتسليم سران الواروتأمين آنهاازطرف احمدآقا

درحالی که ميهمان فرمانده لشکربودند به قتل رسيدند  ننگينی کليه سران وخانهای ايل
 .و اين عمل چندين سال جنگ و خونريزی را در لرستان ادامه داد

سپس بسروقت خزعل درخوزستان رفت وبطوريکه درگفتارديگری ديديم  بدستياری  
شيخ خزعل بدون جنگ ومقاومت : توضيح[انگليسها خزعل را هم از ميان برده 

بدست عامالن رضاشاه به قتل ١٣١۵تهران تبعيد گرديد و درخرداددستگير و به 
 .وخوزستان تحت حکومت دولت مرکزی قرار گرفت] رسيد

ازميان ببرد ولی را در کردستان هم پس از چندين سال دولت توانست نفوذ خان ها 
درجنگ . گاه  قدرت حکومت مرکزی مانند سايرنقاط کشورمتمرکزنشده استچهي

دها وعربهای خوزستان فداکاری و جانفشانی بی نظير ازخود نشان عراق لرها وکر
 ) ٢٢(» ..دادند

ايالت ايران عالوه برعادات ورسوم قبيله کليه سنن وآداب ملی ايران مانند نوروز ...«
. وجشن مهرگان، چهارشنبه سوری وغيره را بهترازشهری ها برگزار می کردند
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زضعيف که يادگارازايران قديم بود مايت احصفات ميهمان نوازی، جوانمردی و 
بسا اتفاق می آفتاد که هنگام . درميان ايالت با کمال دقت واشتياق معمول ومتداول بود

شب بردرچادرخانواده  فقيری توقف ميکرديد با کمال مهربانی از شما پذيرائی کرده 
. کردندوهنگام جدائی اگر خواستيد پولی به آنها بدهيد آن را يکنوع توهين تلقی مي

کمترچادرعمومی برای  .درميان ايالت شاهنامه فردوسی مهمترين کتاب بود
ش با لحن وصدای مخصوص اشعار شاهنامه را قرائت می کرد و ديگران با نيئمستعم

درقهوه خانه ها و کليه مجامع عمومی خواندن شاهنامه جزو  . دقت گوش می داند
 .وظايف نقاالن ودرويشان بود

کتاب شاهنامه  ،يا قشقائی هر وقت از ميزبان کتاب می خواستی وقتی درچهارمحال
هنگام جنگ و حمله تفنگداران بختياری وقشقائی و . ندداولين کتابی بود که به شما ميدا

بوير احمدی به آواز بلند اشعار حماسه شاهنامه را خوانده و رفقا را به حمله  تشويق 
  )   ٢٣(».ميکردند

به نقل از سرتيپ محمود امينی » کهنه سرباز« راتش مصور رحمانی در کتاب خاط
هر دو " لرهای لرستان وبويراحمدی ها که "قلع و قمع " مآموريت  واقعه دردناک

وبه منظور " کمپانی نفت"کردن مردم محلی به دستور" ريشه کن"اردوکشی به قصد 
: دمساعدت به صندوق مالی آن موسسه صورت گرفت بنوشته آورده است و می نويس

در تهران صحبت من با رييس رکن مختصر و منحصر به اين بود که تذکر دهم 
لشکر کرمان نيازی به هواپيما ندارد وگزارش کلی را رئيس ماموريت واگذار "

به همين قانع شد ومن خود را آزاد ديدم با سرتيپ محمود  ظاهرااوهم ." خواهد کرد
 .بگيرم ق و فهيم و قديمم بود، تماسيامينی که دوست شف

اوبا تبسم معمولی دوستانه و مالطفت آميزش مرا پذيرفت و من بالفاصله وارد 
 :مطلب شدم

کاغذی " و ياغی های " پرونده ای " تمام جريانات بازرسی کرمان را از اردوکشی 
جيرفت و بحث با اليکانی و روش دولت در باز نگاه " غير واقعی"و گردان جماز" 

مکران به روی آدم ربايان عرب و نگه داشتن بلوچستان داشتن تعمدی کردنه های 
به متابعت " سرزمين سوخته و ويران " و مکران و کرمان و سيستان در وضع 

آن وقت، آشفتگی و طغيان . ازسياست استعماری انگلستان، برای امينی بيان کردم
که اردن ماموريت را با اودرميان گذاشتم وتوضيح دادم ذروحی خودم و ناتمام گ

چطوردر چنان وضعی قادر به نظم دادن به افکار خود و حتی ادامه خدمت نيستم و 
 .از او خواهش کردم مرا راهنمايی کند
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تصور حالت روحی تو برايم مشکل : " او پس از لحظه ای فکر تبسمی کرد و گفت
خودم " بويراحمدی ها " بر عليه  ١٣٠٨نيست، چرا که دراردوکشی جنوب درسال 

آن وقت ماجرايی را که خالصه آن به قرار زير است برايم نقل . " ده بودمدچارآن ش
  :کرد

  به فرماندهی  ١٣٠٨ماجرای اردوکشی به جنوب در سال 
 رتيپ حبيب هللا خان شيبانیس

  
لرهای " قلع وقمع" مامور**چرا سپهبد اميراحمدی وسرتيپ حبيب اله خان شيبانی

 لرستان و بويراحمدی ها شدند؟
 کردن مردم محلی به دستور"ريشه کن"هردواردوکشی به قصد:"امينی گفت

 در. وبه منظورمساعدت به صندوق مالی آن موسسه صورت گرفت"کمپانی نفت"
يعنی لرها را . لرستان، سپهبد اميراحمدی آن کارغير انسانی را صورت عمل داد

به  کرد، بطوری که پشتکوه برای سال ها، خالی ازسکنه شد" قلع و قمع"واقعا 
ولی سرتيپ شيبانی که من سمت . دادند را به او"قصاب" همين جهت عنوان

آجودانی او را داشتم ودرتمام دوره عمليات شاهدعينی عملياتش بودم مثل يک 
به غير رزمجويان و بخصوص زن و بچه را  وهرگز تجاوز فرمانده عمل می کرد

 . اجازه نمی داد
تلفات سنگينی به اردو و طوايف " هابويراحمدی " درمراحل مختلف عمليات عليه

ازجانب اردو، " تنگ تا مرادی" وارد شد؛ که يک قلم در" بويراحمد" مختلف لرهای 
نفر بود، ولی باالخره کاردانی و لياقت فرماندهی سرتيپ شيبانی که  ٧٠٠بيش از 
 .برجسته ترين افسران ايران بود نتيجه را با موفقيت ارتش پايان داد يکی از

زيرا ضايعات و تلفات را از هر . پ شيبانی از زد و خوردهای داخلی متنفر بودسرتي 
به تمام  او. ايران می دانست که البته واقعيت دارد" ملت" طرف خواه نا خواه متوجه 

معنی يک سرباز ملت دوست بود واسلحه کشيدن سرباز ايرانی را برعليه فرد ايرانی 
ولی چون دردستورالعمل . تلقی می کرد" ارتش درخدمت ملت"تجاوزی برعليه اصل

ياغيگری افراد  کلی که به او داده بودند علت اردوکشی، جلوگيری ازشرارت و
) تلويحا انگلستان  (" تحريکات عمال بيگانه" ذکر شده بود که در اثر" بويراحمدی"لر

افکار ملوک الطوايفی درسرزمين می پروراندند؛ اودرآن اردوکشی خود را با يک 
به همين جهت عمليات نظامی را . است خانه برانداز بيگانه در جنگ می پنداشتسي
 . غم تلفات سنگين دوجانبه، تا حصول نتيجه قطعی به سود ارتش، ادامه دادرعلي
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سرتيپ درخاتمه اردوکشی روی حسن نيت با پاره ای ازروسای ايالت وايل بيگی ها 
از رويه فريبکارانه  ومنطق آنهارا استدالل وکدخدايان بويراحمد تماس گرفت تا با

  .دهد بيگانگان که افکار ملوک الطوايفی را بين مردم ايل پخش می کنند پرهيز
  

 :قلع و قمع ايالت لر و بويراحمد
  

ايل بيگی ها و کدخدا های طوايف مختلف بوير احمدی در بدو امر از گفتگو امساک 
دارد ومنظورش کمک و داشتند، ولی بزودی متوجه شدند سرتيپ حسن نيت 

آن وقت . وانمود شده بودند" گمراه " مساعدت به افراد ايل است که در نظر نامبرده 
آن ها با کمال حوصله درصدد بر آمدند سرتيپ را روشن کنند که حقيقت غير از اين 
است که به او تلقين شده و باالخره موفق شدند به او بفهمانند آن که در واقع فريب 

 ".آنها " است، نه " وا" خورده 
نامبردگان با بيانات مفصل خود سرتيپ را متوجه کردند هرگز تماسی بين آن ها و 
بيگانگان بر پايه افکار ملوک الطوايفی به عمل نيامده بود؛ مگر تماس با اوليا شرکت 

 .نفت برای مطالبه حقوقی که استحقاق آن را دارند و از آن ها مضايقه می شود
ازکدخدايان بويراحمد، بدون آن که تسليم هيجانات "خدارحم "و"خداکرم" دو برادربنام

شوند ،معقوالنه توضيح دادند که اساس مطلب برپايه تبعيضی است که کمپانی نفت 
( بين بويراحمدی ها ولرهای لرستان از يک طرف و بختياری ها و طوايف عرب 

کمپانی . يل شده استازطرف ديگر قا) زير نظر خانواده خزعل بنام شيخ محمره 
از طريق خانواده ( نفت از شروع فوران نفت به روسای بختياری وطوايف عرب 

راست است که قسمت عمده اين . مقرری ساالنه پرداخت کرده و می کند) خزعل 
مقرری ها درخارج ازمنطقه بختياری وعرب مصرف عيش ونوش خوانين بختياری 

      ّ                                آن بعل ت باز بودن دست و بال رؤسا دربذل وخانودۀ خزعل می شود، معهذا قسمتی از
وبخشش، درداخلۀ طوايف باقی ماند که توزيع نسبی ثروت  را دربين افراد  بختياری 

اين وضع هم باعث  نفوذ کالم روساء وشيوخ بين افراد . و اعراب ، موجب شده است
 .جمعی است وهم عمل جلوگيری از فقر شديد بين افراد طوايفب ابوا

خود ) و لرهای لرستان(  عناد تمام ازپرداخت چنين مقرری به ايل بويراحمد کمپانی با
های وسيعی را که از قرنها پيش متعلق به اين  نيمحال آنکه سرز داری می کند؛ و

طوايف بوده و برای قشالق ازآن استفاده می کردند، بدون پرداخت ديناری ضبط 
اين لوله کشی ها، . قرارداده است کرده وبرای تأسيسات ولوله کشی ها مورد استفاده
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َ        را قطع کرده ومناطق وسيعی را برای ح ش م داری » علف چر« اغلب اراضی وسيع   َ                                  
َ              ً غير قابل استفاده ساخته يعنی اساس اقتصاد ايلی  را که روی ح ش م داری است کال    َ                                                         

                             ّ       افراد ايل که در داثر اين وضعي ت دچار . مختل کرده است و فقرعمومی را باعث شده
                            ً                                        شديد شده اند ممکن است احتماال  به سرقت های کوچک برای سدجوع بپردازند و فقر

 .جلوگيری ازآن بعلت فقرعمومی شديد وفقد نفوذ کالم  کدخدايان ميشر نيست
آنوقت کمپانی همين سرقت های کوچک را نزد دولت پيراهن عثمان برای سعايت از 

 .بوير احمدی ها و لرها ساخته
اصل  ندارد که علت العلل همۀ مشکالت  خود کمپانی است  که  دولت  توجه  به اين 

                                    ً                                    با سياست تبعيض ، تعادل  منطقه راعمدا مختل ساخته است، و نمی انديشد که حفظ 
برعکس بطوری . وحمايت اتباع ايران در مقابل تبعيض وظلم کمپانی با دولت است

خيص داده  ضی کردن خواست کمپانی تشاکه روشن است دولت وظيفۀ خودش را ر
و برای نفع آن دستور قلع و قمع لرهای لرستان را بدست سپهبد امير احمدی و قلع و 

  .قمع بويراحمد را به وسيلۀ اردوی فعلی صادر کرده است
 
 يا ظلمی از اين باالتر می شود؟آ

آيا .                                               ً                    سرتيب شيبانی مطالب تازه ای به گوشش رسيد که قبال  تصورش را هم نمی کرد
قيد کرده بودند، دروغ » تحريکات عمال بيگانه« دردستورالعمل به اومبنی برآنچه 

بود تا ازاوبه عنوان آلتی برای خاموش کردن تقاضای حقۀ  وبرای فريب دادن او
 بويراحمدی استفاده کنند؟

دارند ومی توانند  اختيار از کدخدايان پرسيد آيا مدارکی درتأييد اظهارات خود در او 
 ه دهند؟آنها را ارائ

احترام خاصی برخورداربود، داوطلب شد سه روزه  خدا کرم، که بين حضار از 
و خارج شد ودررأس دنامبرده با اجازه از ار. چنان مدارک را در اختياربگذارد

روزسوم برگشت و همراه خود مدارکی آورد که آنها را به رؤيت سرتيپ شيبانی 
 .رساند

زيرا بنا به اظهارات خداکرم .           ً      را من شخصا  نديدم اما مدارک: امينی ادامه داد و گفت 
 . شاء شدن آن مدارک نامبرده را به خطر مرگ قطعی سوق می دادفا

پس ازمالحظۀ آنها کمترين ترديد باقی نماند که دولت . برای سرتيپ شيبانی یول
 : ش داده بود وحقيقت به قرارخالصۀ زيرهمانطوربود که بويراحمدی ها می گفتنديبفر
 زمان شروع فوران نفت در مسجد سليمان، روابط حسنه ای بين شرکت نفت از از



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

آمد که اثرات  به وجود يک طرف و خوانين بختياری وخانوادۀ خزعل از طرف ديگر
 .مثبت و منفی دامنه ای از آن سرچشمه گرفت

تعهد خوانين بختياری وخانواده  ساده وعبارت بود از اساس اين روابط حسنه درابتدا 
شعاير کعب درکارهای کمپانی  زعل در جلوگيری ازمزاحمت افراد ايل بختياری وخ

 .پرداخت مقرری ساليانه به آنها نفت در مقابل تعهد شرکت نفت در
 :درعمل دامنۀ اين روابط حسنه به شرح زيربه امورسياسی ونظامی وسعت پيدا کرد

ّ   نه با کمال دق ت به تعه د فاميل خزعل درقبال دريافت مقرری ساليا خوانين بختياری و         ّ             
اختالالت (به همين جهت درتمام مراحل بحرانی تاريخ اخيرايران. متقابل وفادارماندند

کوچکترين مزاحمتی ازطرف  افراد ...) زمان دمحمعلی شاه مخلوع،جنگ جهانگيراول
 .نيامد طوايف بختياری وعرب  برای کمپانی بوجود

ن جمله استفادۀ آاز. تعهدات متقابل ساختاين کيفيت کمپانی را تشويق به توسعۀ  
دست پروردۀ لياخوف (ازروساء ايل بختياری دربرانداختن دمحمعلی شاه مخلوع 

ناگهان خوانين بختياری، مسلح کردن » مشروطه خواه شدن« به صورت که)روسی
تهران » فتح« به طرف تهران و» !بخرج خوانين«وحرکت دادن اردوی بختياری 

هم ازآن » پهلوئی « ن بختياری عالوه بر استفاده مالی، استفادهخواني. شکل گرفت
حتی (روابط حسنه عايد خود کردند که شرکت دربسياری از کابينه ها از زمره آن بود

سرداراسعد دربسياری ازکابينه های سلطنت رضا شاه مخلوع سمت وزيرجنگ  را 
 .)داشت

و خزعل، نتيجۀ خانه خراب  بين شرکت  نفت و بختياريها» روابط حسنه« آنچه در 
لرها به » قلع و قمع« آن بود که اردوکشی به لرستان برای» منفی« کن داشت، اثرات
) درلرستان معروف به احمد قصاب( احمد آقاخان اميراحمدی فرماندهی سپهبد

  اندهی شخص حبيب هللا خان  شيبانی،مواردوکشی جنوب برعليه بويراحمدی هابه فر
 .از آن جمله بود

لرها که به عراق گريختند زنده ماندند و بقيه تمام  در پشتکوه، فقط  آن عده ای از( 
درپيشکوه که به علت فعاليت راهسازی و وجود مهندسين و تکنيسين ها، .  کشته شدند

کشتار به آن صورت ميسرنبود تصميم  به کوچاندن باقيمانده لرها به خراسان گرفته 
ن ممکن است خود موضوع  کتاب تراژيک کم آی نسانشد که چگونگی اجرای غيرا

 .)نظيری باشد
که چگونه رئيس دولتی ممکن است حتی  نمی توانست هضم کند سرتيپ شيبانی

     ّ                                                                  درمخي له به  نابودی افراد ملت خود به صورت قلع و قمع  برای ترضيۀ خاطر يک 
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 .شرکت خارجی، تن دهد
دهی اودراردوکشی عليه بويراحمدی او فهيمد اينهمه سرباز بی گناه که درحيطۀ فرمان 

ها  کشته شدند و آنهمه افراد رشيد بوير احمد که بدست سربازان نابود شدند، برخالف 
تحريکات بيگانگان، بلکه برای مساعدت  نه برای جلوگيری از آنچه تصورمی کرد،

 .به صندوق شرکت نفت بود
 چرا سرتيپ شيبانی ايران را ترک کرد؟

محال است کسی بتواند چگونگی فروريختگی روحی و جسمی : مينی ادامه دادا 
 . دريافت مطالب باال، بيان کند سرتيپ شيبانی را پس از

به هيچ . همه کارها را به زيردستان واگذار کرد. او ديگرسرتيپ شيبانی سابق نبود
 .مطلبی حتی به آسايش طبيعی و خواب و خوراک خود اهميت نمی داد

با کسی حرف بزند يا چيزی بخواند يا بنويسد درچادرخودش ساعت ها بدون اين که 
صبح ها اول وقت می رفتم . خودش را می خورد یاو بطورمحسوس. تنها بسرمی برد

برمی گشتم و به حال خود رهايش  به چادرش وپس ازچند لحظه که حرفی نمی زد
 .می کردم

با لحن  کرد و يک روزکه مثل معمول اول وقت که رفتم به چادرش، سرش را بلند 
چطورما را فريب داد؟ ) رضاشاه(ديدی اين سواد کوهی نابکار: " تاثرانگيزی گفت

ممسنی به گوررفتند، برای اين  اين همه سربازبی گناه کشته شدند، آن همه مردان دلير
ما فقط آلت مظلمه . به سهامداران خود پرداخت کند که کمپانی نفت چند شاهی بيشتر

خودمان برای مساعدت مالی به کمپانی نفت، آن هم به قيمت خون بوديم برعليه ملت 
جوانان معصوم اين ملت، يعنی همان هايی که حقا مالک واقعی اين ثروت ملی 

من فکر می کنم . اين نامرد ما را در حد يک ميرغضب شرکت نفت سقوط داد. هستند
بود چنين جنايت اگر ايران مستقيما به دست يک دولت استعماری اداره ميشد ممکن ن

بيچاره ملت ايران که ازاين ماجرا خبر ندارد و شايد هم . هولناکی صورت بگيرد
من تا مدتی به اظهارات بويراحمدی ها مشکوک بودم ولی ديگر . هرگز خبردار نشود

کوچک ترين شکی در صحت اظهاراتشان ندارم که از بطون کار اطالع پيدا کردم، 
در اين سرزمين بمانم و به چشم افراد اين ملت که  ديگر خودم را قادر نمی بينم

 .فرزندانشان را برای حفظ منافع ناچيز شرکت نفت به کشتن دادم، نگاه کنم
پس ازاين همه کشتار، نه فقط . در ظاهر امر ما را بر ضد ياغيگری فرستادند

ياغيگری که منشأ اش بی عدالتی است از بين نرفت، يک ياغی هم به تعداد ياغی 
. اگر جوان بودم، شايد کار ديگری می کردم. باشم" خودم"ای موجود اضافه شد که ه
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اما توانايی جسمی من در حد آرزوهايم نيست که بتوانم ياغيگری روحی ام را به 
تو را و . من فکرهای خودم را کرده ام و راه خود را انتخاب کرده ام. عمل بگذارم

. " را ترک می کنم و هرگز به آن برنمی گردمايران . ملت ايران را به خدا می سپارم
 .سرتيپ حبيب اله خان شيبانی ايران را ترک گفت و هرگز به ايران برنگشت

من طبعا پس از اين جريانات دچار همين حالت : امينی پس از اتمام اين خاطره گفت
اشخاص . پس می بينی سر دراز دارد. روحی شده بودم که تو اآلن دچار هستی

يش از تو به چنين مرحله رسيده بودند و من حق داشتم پس از شنيدن داستان ديگری پ
  .تو بگويم که قادر به تشخيص حالت روحی تو هستم

  
 

  :سياست، يعنی تشخيص ممکن از غير ممکن
 

و يقينا را البته صحيح می گويی، و من می بينم سرخوردگی سرتيپ شيبانی : گفتم
تکليف چيست؟ آيا می شود با اين وضع به پس بگو . خودت، از من شديدتر بوده

: کار ادامه داد؟ و پس از اين همه تحقيق و سرخوردگی آيا می توانيم به خود بگوييم
و برويم دنبال خدمتی که سيستم استعمار آن را ترسيم کرده و " شتر ديدی، نديدی" 

" فه راه حل من دنباله روی ازفلس. هرکس برای خودش راه حلی دارد:می کند؟ گفت
 .است" بيسمارک 

بپردازند، " سياست " قبل ازهرچيزبايد اين نظريه مسخره آميزرا که سربازان نبايد به 
اين نظريه غلط از طرف همان هايی تجويز می شود که با پرداختن به . دور انداخت

همين طريق موفق  سياست، کار را قبضه کرده اند و طبعا تمايل ندارند سايرين از
 )٢۴.(ا را کنار بگذارندآن ه و شوند

اصغررحيم زاده صفوی در گفتگو با احمد شاه هشداری که سيد حسن مدرس در    
به عقيدۀ : بارۀ معشيت ايلياتی و تخت قاپو کردن آنها داده است اينگونه بيان می کند

س همان سياستی که باعث ورشکستگی تجارتخانه های ايرانی شد ّ                                                       آقای مدر   امروز        
  .ين رشته های بازرگانی واقتصادی ما را واژگون کندکوشد که آخر می 

س عرض می کند از ّ                آقای مدر                               ّ               مذاکرات با سردارسپه برمن مسل م شده است که در        
ل اين قضيه به  رژيم آينده بنياد  ّ               معيشت ايلياتی را خواهند برانداخت و شايد در نظر او                                                  

  .               ّ     و ليکن شايان دق ت است نظرهای سطحی پسنديده  آيد 
ده نشين شدن ايالت يک چيزی نيست که تازه  تخته شدن و لۀ تخته قاپو يعنی درمسئ  
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آغاز خلقت بشرراحت طلب بوده و چون ده نشينی  کرده باشيم بلکه از ها اختراع 
ً             نقل وانتقال هميشگی می باشد طبعا  درممالکی که  و کوچ کردن دايم  از راحت تر                                

می کند وهميشه بهار است مردم حشم علفچر رطوبت هوا وفراوانی آب توليد سبزه و
کفايت گوسنفندان و رمۀ خود، علف  دارده نشين می شوند زيرا دراطراف قريه به قدر 

ّ  ام ا. پيدا می کنند ّ                 فصل منظ م دارد، آب هم در  چهار نيست و کشورايران هميشه بهار          
خشک وازعلف خالی  ه ها گاين سرزمين کم است لذا همين که فصل بهار گذشت جل

بروند وبدين  دنبال علف رو به کوه   مردم حشم داربايد به تدريج در ی شود ناگزيرم
برای   درگرمسير بگذرانند تا بتوانند درسردسيروزمستان را طريق همواره تابستان را

رمه های بزرگ گاو واالغ  وماديان علف به دست آورند وپيوسته اين  گوسفندان و
. کت ترين چشمه های ثروت مملکت است بيفزايندفالحت را که يکی ازپربر  شعبه از

پادشاهان قديم ايران تخته قاپو کردن يک ايل به منزلۀ کيفری   اين است که در نظر
 حد فزون شرارت می کرد و زمان يک ايل از هر بود بسيار سخت، به طوری که در

قاپو  دولت عزم می کرد آن ايل را تخته با وسايل معمولی آرام نمی گرفت آن وقت 
حشم  تخته شد ناچار يک ايل در گرسنگی سازد زيرا همين که  و فقر کند، يعنی دچار

دو سه سال به نان شب  گرسنه وبی علف خود را به قيمت نازل می فروشند و پس از 
لطيف و  همچنين افراد آن ايل که به ورزشی دائمی وهواهای  و محتاج می شوند

يک  دچون غذای سابق را نداشتند و درخوردن لبنيات فراوان عادت کرده ان
    ّ                                                           متوق ف شدند آهسته آهسته ضعيف و بيمارمی شوند و می ميرند و يک ايل  گوشه 

ّ            بزرگ طی  ده دوازده   .         ّ              سال به کل ی نابود می شود       
س عرض می کند اين است آن سرنوشتی که امروزه برای  ّ                                                آقای مدر  ايالت ايران         

ايالت  ته قاپو راهی ندارد؟ آيا نمی توان برای آيا تربيت ايالت غيرتخ.    ّ          مقد رساخته اند
ّ   با برنامۀ متناسب درست کرد که اصول وطن دوستی و مسائل صح ی          ّ  مدارس سي ار                                                      

بهداری ومسائل ضروری فالحتی به آنها آموخته شود وآيا نمی توان بيمارستان  و 
آسايش  آيا نمی توان برای حفظ امنيت و دوا برای ايالت فرستاد و و پزشک و    ّ  سي ار

و قشالق ايالت گماشت تا آنها به امنيت ومحفوظ  آنها پستهای ژاندارم در راه ييالق 
. تفنگ خود را زمين بگذارند وتسليم کنند ماندن احشام واغنام خود اطمينان بيابند و 

ّ             آقای مدر س عرض می کند اينها همه ميس ر و خيلی هم                            ّ آسان است اما رژيم آينده         
اسب ايرانی که   کندتا گوسفند و که ايالت ايران را تخته قاپوتصميمی جزاين ندارد 

است  برای تجارت تا قلب اروپا انتقال می يابد و سرچشمۀ عايدات هنگفت اين کشور 
رو به نابودی گذارد و روزی برسد که برای شير وپنير و پشم و پوست هم گردن ما 
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س درهمين  .کنيم جانب خارج کج باشد ودست حاجت بدان سو دراز به  ّ          آقای مدر         
تخته قاپو صحبت کرده و پاسخ شنيده بود که ممکن است دولت  موضوع به اعمال 

داری کنند؛ اينها گويا  نمی دانند که اين گله های  شرکتهايی تشکيل دهد که حشم 
             ّ                     هرچند رأس تعل ق به يک پيرزن يا طفل  بزرگ که درصحاری ايران به نظرمی رسد 

که  آن می توان سود برد پنير  شيروکشک و پشم و مادام از يتيم يا پيرمرد دارد و
  .همان صاحب گوسفند در پی مالش باشد

بلی من هم قدری گوسفند : در اينجا مرحوم سلطان احمد شاه سخن مرا بريد وفرمود  
خيری نمی داد و درجواب اعتراض من  امالک خودم می چريد داشتم و با آنکه در

صاحبش  درشاه گفته است گوسفند وقتی نفع دارد که پسرکه نا پيرمردی عرض کرد 
 )٢۵( .بدوشد آن را بچراند و مادر پسر آن را 

 ازنظردامداری سياست اسکان عشاير:»گذشته چراغ راه آيند«به روايت کتاب 
حکومت رضا خان صدمات بزرگی به دامداری کشورکه صادرکننده دام بود وارد 

که به نام اسکان عشايردرآن دوران انجام يافته با اينک قسمتی از فجايعی را . آورد
استناد به روزنامه اطالعات که در وابستگی آن به هيات حاکمه شبهه ای نيست نقل 

 :می کنيم
اغلب خانواده های عشاير پول نداشتند و سرمايه آنها منحصربه چند راس ميش بز «

ودند تحت نظر دراجرای فرمان اسکان عشاير اين جماعت مجبورب. و اسب بود
ايلخان نظامی به خرج خود خانه های دهقانی ساخته، تخته قاپو شوند و چون خودشان 

و مايل به اجرای اين امر نبودندلذا مامورين اسکان چادرهای آنان را آتش زده  قادر
وبا خريد قسمت مهمی از يگانه ممرمعاش آنها به ثمن بخس خانه های گلين برايشان 

نه در زمستان سردسير قابل  نه درتابستان گرمسيرو های مرگباراين خانه . ساختند
در نتيجه عشاير حاضر می شدند به هر قيمتی که شده خود را از اين . سکونت نبود

ولی مامورين اسکان به آنها اجازه . زندان نجات داده به زندگی سابق خويش برگردند
در يکی !" پول جواز"عنوان  قشالق کردن نمی دادند مگر با دريافت مبالغی به- ييالق

ازسالها بار سنگين پول جوازوساير تحميالت برای بعضی از طوايف قشقايی طاقت 
) به عنوان اسکان(ايلخان نظامی هم با نهايت شدت . فرسا شد و قادر به تاديه آن نشدند

از حرکت ايل و اغنام و احشامشان به گرمسير جلوگيری می کردولی اسب و گوسفند 
گاو به حکم طبيعت و بادهای سرد پاييز و طليعه زمستان حرکت نموده و  و شتر و

مردها برای تصفيه حق وحساب با ايلخانی . زنهای پا برهنه درعقب آنها به راه افتادند
حق و حساب برای فرونشانيدن اشتهای آقای ايلخان نظامی . مشغول چانه زدن بودند
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می صادر کرد که ايل ازوسط راه کافی نبود ودرنتيجه دروسط ماه آذر امرنظا
  )٢۶(».!سردسير عودت دهند

برخی ازموارد سرکوب »             ّ       ّ ايرانيت، ملي ت، قومي ت« از منظر اصغر شيرازی در کتاب 
، بلكه "يك شورش"اعمال قهر نظامی، نه برای سركوب «ايالت وعشايردرايران و 

» .شدبه منظور غصب اموال قدرتمندان محلی متهم به شورشگری انجام می 
قبيله ای  یبرای آراماندن شورش ها :شيرازی درتحليل خود درچنين آورده است

برخی ازآنها با ارضاء شورشيان يا استفاده .                ِ                     هميشه نياز به ا عمال نيروی نظامی نبود
خانها وقدرتهای محلی ديگر به ميل  برخی از. ازتضادهای درونی آ نها خاتمه يافت

 ص همان،( ركوب عشاير ديگرشركت كردندخودبا دولت كنارآمدند وگاه درس
سركوب شورشگران  زياده روی های فرماندهان نظامی در درطرف ديگر).٣۵٢

ابعادی افسانه ای « . خشونتی كه قوای دولتی درلرستان از خود بروز داد. قرارداشت
 )  ٢٧(يده شدمنا» قصاب لرستان «مين مناسبت ه، سپهبد امير احمدی نيز به »يافت 

برخی از موارد اعمال قهر نظامی، نه برای سركوب يك شورش، بلكه به منظور در 
اقبال السلطنه . غصب اموال قدرتمندان محلی متهم به شورشگری انجام می شد

اورا ازفصل سوم به علت درافتادن های متعددش  .بارزاين موارد است هماكويی نمون
جنگ شورشی ازجانب او  از اما در سال های بعد. با مشروطه خواهان می شناسيم

با وجود اين او را دستگيركردند، كشتند و اموالش را به نفع رضاخان . سر نزده بود
خواندند »سرحدداران وفاداروقديمی ايران « اقبال السلطنه را يکی از. تصاحب نمودند

 ديناری به خزانۀ دولت تحويل نشد و از ثروت او«. خورد که رضاخان مالش را
 ١٣۴، ص ٢، ج  ١٣۶٣بهار، .( (» گناه او چه بود ومايملك او چه شدمعلوم نشد 

دولت (در گزارشی ديگرآمده است كه قسمت عمدۀ اموال او به سردارسپه رسيد ) ٢(
 هاز اين نوع سرحدداران كه ثروتی افسان يكی ديگر). ٢۵٧، ص ۴، ج ١٣۶٣آبادی، 

ز قوچانی بود ّ             ای داشت، سردار معز  سراقبال السلطنه  د كه بربر سراو نيزهمان آم.                  
. چپاول اموال و امالك والی پشتكوه و اميرمؤيد سوادكوهی دو نمونه ديگر هستند. آمد

دو . سوادكوهی به رغم شهرتی كه درميهن پرستی داشت، قربانی اين سياست شد
اموال وامالك وسيعش درمازندران را ضبط و خود او را دق . پسر او را اعدام كردند

 ). ٣٧٠، ص  ١٣٧٩وبعد؛ كاتوزيان،  ٢٢٧، ص ٢، ج ١٣۶٣بهار، (ُ         ك ش كردند 
خشونت هايی كه درسركوب شورش ها اعمال می شد، به قول بهار، در اغلب موارد 
 نه تنها غيرالزم،منافی با اخالق وعدالت بود،بلكه سبب افزايش نارضايتی ها و

ونين ترين كه با خ« ان،ساو از سركوب تركمن ها درخرا. شورش های ديگرمی شد
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که همچنين با افنای هزاران « ، وقايع لرستان» و بی رحمانه ترين وقايع خاتمه يافت 
، مثال می آورد »خانواده كه ممكن بود با مهر ومحبت آنها را رام کرده اسکان داد

 ). ٢٣٣، ص ٢، ج ١٣۶٣بهار، (
به اجرا سياستی كه دولت با اين گونه اقدامات دنبال می كرد در دو گام پی درپی 

و استقالل طلب شروع شد و  گام اول با خلع سالح ايالت و طوايف شورشگر: درآمد
با درهم شكستن قدرت محلی آنها، وادارساختن آنها به پرداخت ماليات و اطاعت از 

بدين ترتيب آنها نيزمانند ديگر اهالی شهر و . قدرت مركزی و مأموران آن ادامه يافت
يعنی حكومت مركزو مأموران آن دراياالت و واليات روستا تنها تابع يك قدرت 

. برداشته شد وبا موفقيتی نسبی به پايان رسيد١٣١٠تا ١٣٠٠اين گام درسالهای . شدند
پيداست كه يكی ازانگيزه های ديگررضاخان در خلع سالح طايفه ها و ايل ها در 

 .انحصار گرفتن قدرت اعمال قهر در دستان حكومت مركزی بود
و يكسان سازی شيوه زندگی  آغاز شد به اسكان دادن عشاير١٣١٠كه دردهه گام دوم 

 ١٣١۶تا  ١٣١٢برنامه اسكان عشايرطی سالهای . آنها با روستائيان اختصاص داشت
در وزارت كشورتأسيس شده بود، به طور  ١٣١١ای كه بدين منظوردر ادارهرزيرنظ

اين سياست كه بدون هيچ نتيجه . اجباری وآميخته به كشتارعشايربه اجرا درآمد
بزرگی از جمعيت  آمادگی اجرا شد و در نهايت به شكست انجاميد، ازبين رفتن بخش

؛ بيات،  ٣۵٢، ص ١٣۶٣بهار، .( عشايری وشمار بسيار بيشتری ازدامهای آن بود 
اجرای سياست اسكان حتی با )  ١٧۶، ص ١٣٧٢و بعد؛ قاضی،  ٣٢٢، ص ١٣٨٧

. يفه هايی روبه رو شد كه در دهه اول آرام بودندمقاومت و طغيان ايل ها و طا
بيهودگی آن را اين واقعيت نيزتائيد می كند كه اغلب كوچگران پس از سقوط 

 ).۵٠٠، ص  ١٣٣٩ن، ولمبت(رضاشاه كوچگری را از سر گرفتند 
يكی ازمؤلفه های سياست خلع سالح و اسكان كوچاندن قومها ازمحل و منطقۀ مألوف 

سياستی كه دولت هاازقديم برای درهم شكستن همجواری .گركشوربودآنهابه مناطق دي
« :ن اين سياست را اين طورشرح می دهد ولمبت. و همدستی قوم ها اعمال می كردند

گاهی بعضی طوايف را مجبورمی كردندكه همگی به نقاط مختلف كشوركوچ كنند، 
   ً مثال  . سربرند يعنی به جاهايی كه ديگرنمی توانستند مطابق رسم وسنت قديم به

ها را ازكردستان به همدان واصفهان و تا دورترين نقطه ای مانند يزد كه “گلبغی”
 درجلگه واقع شده است كوچ دادند ودرطی اين نقل وانتقال چندان برآنها سخت گرفتند

  ). ۵٠١همان، ص ( »كه به تپه ها وبلندی ها پناه بردند وچندين ماه همچنان جنگيدند
به سركوب شورش های قبيله ای، خلع سالح ايل ها و طايفه ها و  آنچه رضاشاه را
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اسكان آنها وا می داشت، صرف نظرازتمايل افراطی او به تمركز قدرت، ناخشنودی 
ِ                                                       او از شيوه زيست  كوچندۀ آنها بود كه در نظر او جلوه ای غيرمتمدنانه داشت او با .               

سازی شيوه های  اين عمل، درعين حال قدمی در جهت اجرای سياست يكسان
مظهر ناهنجاری  وجودعشايروايالت چادرنشين را«او.زيست مردم ايران برميداشت

مثل فرهنگ ها و : های بسياری می دانست كه می خواست آنها را از ميان بردارد
زبان های بيگانه، وفاداری به رؤسا و سركردگان وراثتی عشايری، شيوه بسيار 

. و اعمال حكومت قانون را بر آنان ناممكن می ساختابتدايی زندگی يا كوچ كه اداره 
اوهمچنين نگران آن بود كه تا چه اندازه در گذشته و حال عشاير آلت دست قدرت 

، ص ١٣٧٢؛ قاضی،  ٣٢٧، ص١٣٨٧تاپر،.(های خارجی شده بوده وهستند
١۶٩.( 

همان طور كه اشاره رفت، سياست تمركز از حد سركوب اشرار يا شورشيان و خلع 
نمايندگان . ح آنها گذشته، نيروهای مقتدر محلی و مطيع را نيز شامل می شدسال

نظامی مركز در استانها وجود اين قدرت ها را تحمل نمی كردند، به ويژه وقتی كه 
عالوه براين برای سياست . سركوب آنها راه را برای خوردن اموال آنها بازمی كرد

. ی طلبانه قومی و غير آن وجود نداشتتمركز تفاوت چندانی مابين شورش های جداي
 .از نظر مركز آنها همگی مركزگريز بودند، هرچند تفاوت هايی داشته باشند

از . دولتی ها بی ميل نبودند كه شورشيان نوع دوم را نيز به تجزيه طلبی متهم كنند
عامل ديگری نيز وجود داشت كه  تمايل مركز به حذف قدرت های محلی گذشته،

شدگی  آن عامل موجی بود كه با روند نو. در نظام فرمانروايی آنها می شدموجد خلل 
اقتصادی و سياسی در بيرون از دنيای چادرنشينی و مناسبات قبيله ای برخاسته و می 

سست شدن قاعده فرمانبری اهالی ايالت و طايفه ها . رفت تا به درون آن رسوخ كند
ادامۀ اين روند می توانست به طور  .از رؤسای خود يكی از نتايج اين روند بود

به تجزيۀ مناسبات درونی آنها بينجامد و عالوه بر آن  غيرحكومتی و بدون اعمال قهر
تجربۀ درازمدت سال های بعد از سقوط . مبانی شيوه كوچگری را سست كند

 )٢٨. (رضاشاه مؤيد اين برداشت است
 
ۀ انحالل تشکيالت عدليه در بارۀ اليح سيف پور فاطمی دراين فصل ، فصل اول ◀

برعدليه اليحه ای مبنی بر انحالل تشکيالت عدليه  در همين احوال، داور :آورده است
و اجازه برای مطالعه درتشکيالت تازه واستخدام عده ای قاضی وحقوقدان عالی رتبه 

 .با حقوق مکفی برای تشکيالت نوين عدليه تقديم مجلس کرد
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عدليه، دکتر مصدق با قسمتی که مربوط بالغای موقع طرح اليحه اختيارات وزير
کاپيتوالسيون و استخدام قضات اليق وتوانا وخوش نام بود موافقت کرد، ولی با 

 .                                       ً           پايان دادن به خدمت کليه قضات سابق شديدا  مخالفت کرد انحالل عدليه و
 :دراينجا قسمتی ازبيانات مصدق را نقل می کنيم

همين اصل که يک ی ايرانی مملکت را اداره بکند روهمين اصل که بايد ی بنده رو[
ی داور از آن روزی نفر ايرانی پيدا شد و مملکت را به اين صورت درآورد بنده با آقا

که آمده اند وزير عدليه شده اند ولوايح شان را آوردند به مجلس تا اين تاريخ موافقت 
همان طور که يک ايرانی که ] چون بنده افتخار می کنم و آرزومند بودم ؟کردم چرا

کرد يکی ديگرهم پيدا شود وزارت عدليه را درست ح پيدا شد وزارت جنگ را اصال
کند يکی ديگر هم پيدا شود وزارت ماليه را درست کند يکی ديگر وزارت داخله را 
باالخره اگر ما درست کنيم می گويند ايرانی درست کرد ولی اگر اروپائی درست کرد 

نيست آيا اين افتخار است که  ما افتخاری درست کرد و اين برامی گويند اروپائی 
اروپائی فرضا . خير؟ بنده بگويم خودم نتوانستم درست کنم اروپائی آمد درست کرد

 ؟ خوب درست کرد پس بايد همه چيز را بدهيم دست اروپائی
ی ولی حاال ممکن است يک عده از آقايان اينجا بفرمايند فالنی تو که موافق بود... 

ندادم ولی دليل هم دارم چون به ی بله بنده به لوايح او رأی؟ ندادی چرا به لوايح او رأ
کند که اگريک نفرايرانی هم  همان اندازه که بنده عقيده دارم يک نفرايرانی بايد کار

ايشان قبل  .بدهمی سليقه اش با سليقه بنده يکی نباشد بنده مجبورنيستم به لوايح او رأ
اصل را  چهار .ه رامنحل کنند تشريف آوردند با بنده مشورت کردندازاينکه عدلي

اصالحات عدليه در نظر داشتند اصل اول اصل انحالل عدليه ی ايشان بطور کلی برا
اصل دوم آنکه قوانينی وضع شود و در معرض آزمايش و ، که عدليه منحل بشود

ن استخدام نسخ شود اصل سوم اينکه قانو .امتحان در آيد بعد بيايد جديدا در مجلس
و ايشان يک اشخاصی را از خارج وارد عدليه کند اصل چهارم اينکه بودجه عدليه 

بنده همان وقت  .بکند بشود که همه کس بتواند درعدليه وارد بشود و کاری طور
 . نظريات خودم را راجع به اين چهاراصل خدمتشان عرض کردم

است که از ی عدليه ما يک عدليه ادرباب اصل اول عرض کردم که آقا    ً  اوال ، 
اگر قاضی  قاضی را متزلزل نمود آنرا منحل کرد و آثارمشروطيت است و نمی شود

از پيش نمی رود اگر چهار نفر قاضی بد درعدليه  را شما هرروز متزلزل کرديد کار
هستند نيست فقط عيب عدليه اين است که يک  بد اينکه سی نفر ديگر باشند دليل بر

انتظامی خاصی ندارد که محاکمه بکند صد نفر قاضی را هر دفعه به نوبت محکمه 
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دعوت می کنند و می نشينند حرف می زنند و باالخره نان به هم  تميز استيناف و از
 از نفر چهار بايد يک محکمه انتظامی خارج ازعدليه که سه يا قرض می دهند و

يايند دوسيه اشخاص بد را ب و مبرزين مملکت باشند به انتخاب مجلس دعوت کنند
نظريه ازعدليه خارجشان کنيد اين بود  دگفتند که بدن نهاآ اگر بفرستند پيش آن ها و

کامال  تصديق فرمودند که انحالل عدليهبعد هم خود آقای داور  .انحاللی بنده رو
بيست وپنج  ماده يک صد و مملکت نيست چونکه درح صحيح نبوده است وصال

کرده اند که هيچ محکمه عدليه را نمی  عدليه خودشان قيدقانون جديد تشکيالت 
ملی منحل کرد اين را قيد کرده اند واما درمسئله ی شود بدون تصويب مجلس شورا

اين مملکت بيست سال است يک قوانينی  عقيده بنده اين بود که ما در ،نقض قوانين
اشد درحين اصول تشکيالت و اصول محاکمات وغيره واگرنواقصی داشته ب ،داريم

درجريان بياندازيم اين ها ی حاال اگرما بيائيم و قوانين جديد .عمل معلوم شده است
هم الاقل بيست سال ديگر وقت می خواهد تا نواقص شان معلوم شود و ممکن است 

و باالخره بياورند به مجلس بگذارند  ده پانزده ماده نواقص ومعايب آن قوانين را
؟ بدهد چرای لی نمی تواند به دولت اجازه قانون گذارمی عقيده داشتم که مجلس شورا

 .اينکه اين مثل اين است که يک کسی اجازه اجتهاد خودش رابه کس ديگر بدهدی برا
است وما هم وکيل درتوکيل که نيستيم که به دولت بگوئيم ل قابل انتقا غير اجتهاد  

اما مسئله سوم  .ندادمی ازاين جهت اين قسمت را هم بنده رأ .بروقانون وضع کن
راجع به قانون استخدام بود خدمتشان عرض کردم که قانون استخدام را شما تغيير 

، می دهند هر قاعدشوندهيد قانون استخدام نبايد تا صد سال تغيير پيدا کند چون مردم ک
مردم  .يک مرتبه شما اورا نقض کنيد سابقه درست می کنند، زحمت می کشند

کنيد حقيقتا ح ابراين عرض می کنم اگرمی خواهيد اصالندارندبنی ديگراميدوار
حال اگر شما می خواهيد بگوئيد که من از اشخاص خوب اين . کنيدح درست اصال

مملکت می خواهم بياورم در عدليه شايد در خارج دو نفر خوب باشد اما دويست نفر 
تخدام از که خوب نيست آن وقت به عنوان اينکه درب عدليه باز شده است و قانون اس

در اين قسمت هم نظر  .عدليه اما در باب اضافه حقوقی بين رفته است می ريزند تو
فقط يک چيز را عرض  يا مسلک يا عقيده فقط وعمل بنده اين بود که جنبه صحت 

ميرزا محمد عليخان ی آقا .می کنم خدمت مربوط به اضافه حقوق نيست مثال آقايان
هم ايشان راخوب می شناسند ايشان خيلی ء رئيس الوزرای مستوفی فارس که آقا

داور ی وضع زندگانی شان غير معلوم است يعنی يک معاش منظمی ندارد آقا
عضويت تميز دعوت می کنند البته ی تشريف می برند منزل ايشان و ايشان را برا
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چهارصد تومان حقوق عضويت ديوان تميز را به  کسی که معيشت او غير منظم باشد
 .پايش می گذاردی ش را سير می کند و سرش را جااو بدهند عر

خالصه با ايشان مذاکره کردند ولی وقتی که ايشان در روزنامه خواندند که فردا بايد  
نوشتند به وزير عدليه که بنده ی بروند و در عدليه قسم بخورند برداشتند يک کاغذ

ا اگر بيايم و شصت سال مذهب وعقيده خودم را حفظ کردم وکارکردم حاال است حقيقت
قسم بخورم که بر خالف قوانين دولتی رفتارنکنم شايد يک قوانينی وجود داشته باشد 
که مذهب من آن را به من اجازه ندهد بنابراين خواهش می کنم مرا از اين خدمت 

پول جائی نمی ی دارند آن ها روی يک اشخاصی که يک عقيده احاال .معاف کنيد 
ه من پيغام دادند که هر کس بيايد رئيس ديوان تميز وزير عدليه بی روند خود آقا

بشود هفتصد و پنجاه تومان حقوقش است ولی اگر تو بيائی هزار تومان می شود 
بنده عرض کردم شما که عقايد و نظريات مرا گوش نکرديد من که عقيده به 

ته در اصالحات شما ندارم پس اگر من بيايم به عدليه پول مرا می کشاند به آنجا و الب
آنها هشتصد تومان از مجلس بيشتر می گيرم وقتی که پول بنده را به عدليه کشاند 

پول يک ی فردا هم پول بنده را می کشاند که حکم غلط بدهم پس وقتی کسی رو
جائی برود نمی شود به او اطمينان کرد اين هم عقيده بنده بود در اين قسمت حاال 

 .داور کامال موافق هستم یهم بنده عرض می کنم که بنده با آقا
السيون ملغا است البته پيتوامروز اعليحضرت همايونی دستخط می فرمايند که کا

 . اسباب افتخار ايرانی را در تمام دنيا و نزد تمام ملل فراهم می فرمايند
کاپيتوالسيون در واقع نظارت يک نفر خارجی است در محاکمه که بين ايرانی و 

بفرمائيد اگردوهزار نفراز اتباع خارجه درايران با دو اتباع خارجه می شود فرض 
مترجم سفارت دولت متبوعه تبعه خارجه هم درآن  هزارنفرايرانی طرف بشوند

حضورپيدا می کند علت چی است شايد اين )محاکمات وزارت خارجه (محاکمه
طوربگويندکه چون قضاوت ايرانی مذهب وزبان وگاه نژادشان با اروپائی ها مختلف 

نکند ولی ما ی ست نظارت می کنيم تا اينکه محکمه ايرانی از اتباع داخله طرفدارا
م ايران را ماميليون نفوس قضاوت را به دست قضات اروپائی واگذاريم ت ٩اگر امور 

 . تسليم قضاوت اروپايی کرده ايم
اع بنده نمی دانم که چطور می شود اروپائيان به ما عقيده ندارند که دو هزار نفر اتب

ميليون نفوس ايرانی  ٩بايد رجوع کند بدون نظارت ولی ما  اخودشان را به محاکم م
باشد تسليم مسلمان را بر خالف قانون شرع که می فرمايد قاضی بايد مسلمان و 

      َ        اروپا  بکنيم  قضاوت و حکومت دول 
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اين است که من ازصميم دل به اعليحضرت وآقای وزيرعدليه برای الغای 
 »...ن تبريک می گويمکاپپيتوالسيو

اين نطق دکتر مصدق مانند نطق نهم آبان اودربين افراد جوان و روشنفکر تأثير زياد 
درثانی با کمال صراحت .   ً                                          اال  جنبه مثبت داشت و کارنيک شاه ودولت را ستود. داشت

                                                                 ً         اشکال کار وزير عدليه و تخطی از اصول و قانون را تذکار داده و صريحا  می گويد 
وانيد تشکيالت عدليه را باسم اينکه ممکن است قضات نا صالح درآنجا شما نمی ت

عدليه را نگاه بداريد، قضات را يا نگاه بداريد يا اگر بدرد نميخورند . باشند برهم بزنيد
 .و صالح نيستند خارج بکنيد

گذاری ونشما نمی توانيد وکالتی که ملت بشما برای قان.      ً                      ثالثا  وکيل نماينده مردم است
به مجلس بيايد، حالجی  قانون و لوايح بايد. يا به هيئتی واگذاربکنيد نفر ه است بيکداد

مذاکره قراربگيرد، اصالح بشود و پس از تصويب، شما که  مورد بحث و بشود،
 .دولت هستيد بموقع اجرا بگذاريد

. بعالوه  دکترمصدق می گويد که درمملکت مسلک و مرام بايد برهرچيز مقدم باشد
زيرا يک خردل ايمان وعقيده بر ميليونها ثروت و مال  .ا معتقد باصول بکنيدمردم ر

 .دنيا ترجيح دارد
 خدا ترس را بر رعيت گمار     امين کز تو ترسد امينش مدار

 :مخبر السلطنه هدايت راجع به الغای کاپيتوالسيون چنين اظهار نظر می دارد
ايران برداشته شد، منجمله ها از گردن  چای يوغ با الغای عهدنامه تركمان"

هائی كه يكطرف تبعه خارجه باشد،  كاپيتوالسيون كه نظارت خارجه است در محاكمه
دول دو ايراد . ميبايست اعالن شود كه در ضمن عقد سكوت ادامه نيابد و سابقه نشود

كردند يكی آنكه قانون مجازات مدون نداريد ديگر آنكه محابس شما وضعيتی موافق 
 .ت نداردبا حفظ صح

داور قانون مجازات برطبق اصول مرتب كرد وچاپ شد ضمنا در قصر محبس بنا 
 .نهاده شد

كاپيتوالسيون دو ضرراساسی داشت يكی آنكه مخل استقالل دادخواهی بود ديگر 
وسيله تمسك اهالی در معامالت به تبعه خارجه يا شركت با اتباع خارجه، چنانكه در 

ودرتوقيف امالك شعاع السلطنه بتوسط شوسترديديم ) رضائيه(قضيه درياچه ارومی 
 » .و ضررها را كشيدم

الغای کاپيتوالسيون که در دولت دوم صمصام السلطنه شروع و درکابينه مستوفی 
زقدمهای بسياربزرگ رژيم پهلوی بود ايکی ) پس ازده سال( جامع عمل بخود پوشيد،
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   )٢٩(».داورعملی شد که بدست يکی از مهمترين بازيکنان آن رژيم مرحوم
  
در مجلس شورای ملی اين مصدق در بارۀ اختيارات رئيس کل ماليه  فصل دوم، ◀

يکی از جلسات بنده راجع به ماليه و اختياراتی که به رئيس کل ماليه داده :  گفتندچنين 
شده بود عقايدی اظهار کردم و بعد هم وعده دادم که اگر موقع برسد عقايد خودم را 

خدمات رئيس کل ماليه درمجلس شورای ملی به عرض برسانم البته هر نسبت به 
امورماليه ما درتحت رياست دکتر ميليسپو و . ی دارد محاسنی هم داردبکسی معاي

زيرا حقوق ادارات . وزرای وقت دراين مدت چند سال رضايت بخش بوده است
          ً    افتاد کامال  در  يق میشد و به تعو دولتی که قبل ازآمدن رئيس کل ماليه هميشه تأخيرمی

رسيد و حتی قبل از آمدن ايشان بعضی از اشخاص ممکن بود وسائلی  آخرهربرج می
 ) ٣٠. (نداشته باشند و حقوقشان را احتراز کنند

در هرحال بنده عقيده دارم : در ادامه در انتقاد به وزير ماليه نصرت الدوله بيان داشتند
در تحت مسؤليت اشخاص خارجی ديگری که خود وزير کار کند و مسئوليت وزير 

روند مخفی نماند و در روی اين  گذارند می خواهند از اين مملکت می که هر وقت می
خواهيم  گفتند بله ما می کردم می زمينه با آقای وزيرماليه هر وقت صحبت می

اختيارات دکتر را محدود کنيم بنده هم روی اين اصل که ايرانی بايد خودش کار کند 
سرکار  باوری من بود خوب حضرت واال اگر  ً                    ال  موافق بودم واين خوشکام
خواستيد واقعا به او اختيارات ندهيد ودعوای شما سر اختيارات بود چطور حاالاين  می

  )٣١! (خواهيد همان اختيارات بديگری بدهيد؟ می ايد و اليحه را آورده
  
جازه مبادله ادرفصل سوم مذاکرات مجلس شورای ملی در بارۀ  فصل سوم ، ◀

متن اليحه  اليحه شيالت منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی،
شوروی سوسياليستی، متن قرارداد گمرکی  اتحاد جماهير شيالت منعقده بين ايران و

در فصل . ه استمنعقده بين ايران واتحاد جماهيرشوروی سوسياليستی آورده شد
بنده  - : هن گفتنده آرا یدر باره خط سرتاسربار چهارم دکتر مصدق برای آخرين 

درموضوع راه آهن نظر خودم را به کرات در مجلس شورای ملی به عرض آقايان 
ام ديگر حاال ضرورت نميدانم در اين موضوع راه آهن عرايضی بکنم حتی  رسانده

راه آهن مذاکره شد يکی از نمايندگان محترم  در نظر دارم که يک روزی درباب خط
شود صحبت  گفتند که چون قانون گذشته و تصويب شده ديگر در موضوع خط نمی
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خواهيد  کرد در صورتيکه يکی ازمسائل اساسی خط راه آهن است و امروز که می
دهيد ممکن است در خطش هم مذاکره کرد  نقشه اش را بکشيد و اجازۀ نقشه کشی می

نکه قانون هم تصويب شده باشد يک قانونی از مجلس گذشته و اين قانون اگر ولو اي
نقض شود ضررندارددرصورتيکه اگر خط آهنی را بر خالف مصالح مملکت بکشند 
ضررهای جبران ناپذير دارد در باب خط راه آهن بنده عرض دارم راه آهن ما ممکن 

. ن المللی يکی حمل و نقل ملیحمل و نقل بي یاست دو قسم حمل و نقل داشته باشد يک
شود حمل و نقل  حمل و نقل ملی ما آن چيزهائی است که در داخله ممکلت صرف می

آيد و از ايران  بين المللی ما آن چيزهائی است که ازممالک خارجه بطور ترانزيت می
ای ببرد از ترانزيت  رود اگر راه آهن ما يک فايده کند و به ممالک ديگر می عبور می

شود که نقشه  اين خطی که امروز اجازه داده می. ل التجاره اروپا به آسيا خواهد بردما
              ً                                                      کشی بکنند کامال  بر خالف مصالح مملکت است زيرا خط بين المللی خطی است که 

خط آهن ما بايد از اين . اروپا در اين طرف واقع شده. کند اروپا را به آسيا متصل می
د که مال التجاره اروپا را به آسيا برساند اين طرف شروع شود و به آن طرف برو

کند ولی آن راه آهنی که از  کند حمل ونقل بين المللی پيدا می راه آهن ترانزيت پيدا می
بندر جز حرکت کند و به محمره برود بنده نميدانم چه تجارتی و چه حمل و نقلی را 

 . تواند داشته باشد می
ليلی ندارد اگر دليل داريد بگوئيد واال به عنوان هيچ د: بدنبال آن سپس ادامه دادند

اينکه يک قانونی گذشته شما سی ميليون ديگر به اين مملکت ضرر بزنيد يک قانونی 
شود آن قانون را نقض کرد و اين خطی که اجازه  گذشته است يه يک قيام و قعود می

رای اين دهيد يک خطی باشد که يک ترانزيتی داشته باشد که يک چيزی هم ب می
         ً                    ً                                  بنده کامال  ثابت کردم که عجالتا  راه آهن در ايران فايده ندارد ولی . مردم داشته باشد

اگر ترانزيت داشته باشد و حمل ونقل ممکن است يک قسمت از ضرر راه آهن را 
                                                      ً              جبران کند ولی اين خطی که امروزدرنظر گرفته شده است کامال  به ضرر مملکت 

دهند مختارند ولی من به عقيده خودم اين  تشخيص میحاال آقايان غيرازاين . است
رای را که اين خط کشيده شودوبه اين طرف برود خيانت و برخالف مصالح مملکت 

 )٣٢(…ميدانم 
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 مدرس نماد استقامت در سختيها

 
 ۀدرباردهم، دوازدهم و ياز، دهم، نهم ، هفتم، هشتم ، ششم ،پنجم، چهارمفصل  ◀

سيرتحول » اسناد وزارت خارجه آمريکا «دمحم قلی مجد بنا بر. سيد حسن مدرس است
تالش برای ترور مدرس : ن زمان را بدينگونه آورده استآاستبداد رضا شاهی در 

با هدف حذف يکی از مخالفان سرسخت، و خالی کردن دل ساير  ١٩٢۶اکتبر  ٣٠در
از يک توطئه جدی برای قتل هدف ديگرش انحراف اذهان . مخالفان صورت گرفت

 :پهلوی بود
       ً                                                                 احتراما  به اطالع می رساند که به جان مدرس، روحانی کهنه کار ولی پر انرژی و 
نماينده مجلس که نفوذ کم وبيش چشمگيری درعرصه سياست پايتخت دارد، سوء 

اين حادثه سر و صدای زيادی به راه انداخته وهنوز نمايندگان مجلس . قصد شده است
اين احتمال آشکارکه سوء قصد مزبور با . دم عادی درباره آن صحبت می کنندو مر

اهداف سياسی صورت گرفته و نه انگيزه های شخصی توجه عمومی بيشتری را به 
.                               ً                          به نقل از مدرس می گويند که قبال  هرگز مهاجمان را نديده بود. آن جلب کرده است

منتشر شده و تحقيق و تفحص گزارش های بسيار ضد و نقيضی درباره اين حمله 
تا به امروز هويت .                                 ً                    مقامات مسئول در اين ارتباط ظاهرا  چندان جدی نبوده است
ماجرای حمله از اين . مهاجمان و عامالن تحريک آنها به اطالع عموم نرسيده است

اکتبر، مدرس از کوچه  ٣٠حول و حوش ساعت شش صبح روزشنبه، : قرار بود
رهبرجناح راديکال (ساالرودرهمسايگی منزل داورباريکی درمجاورمسجد سپه

شخصی از پشت به سمت . عبور می کرد تا برای تدريس فقه به مسجد برود)  مجلس
فردی به نام شيخ احمد که همراه مدرس بود . او شليک کرد اما تيرش به هدف نخورد

سر در همين حين دو نفر . دست مهاجم را گرفت و مانع از تيراندازی مجدد او شد
کوچه ديگری درست رو به روی مدرس ظاهر شدند و گويا هر کدام دو گلوله شليک 

دو گلوله استخوان بازوی چپ مدرس را شکست، گلوله سوم به دست راستش . کردند
                           ً می گويند مأموران نظميه فورا  . خورد و گلوله چهارم به پای يک عابر اصابت کرد

مهاجمان پرداختند و دو نفر را دستگير خود را به محل حادثه رساندند و به تعقيب 
می گويند يکی از مأموران نظميه کشته شد، ولی وقتی مسئله مستمری اهل و . کردند

مدرس را . عيالش در مجلس مطرح شد، اعالم کردند که هيچکس کشته نشده است
بردند وپس از انجام مداوای اوليه و با سر رسيدن مقامات ارشد  خانه داورابتدا به 
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دو . ميه او را به ساختمان نظميه بردند و سپس به بيمارستان دولتی منتقل کردندنظ
نفری که ابتدا مسئوليت بازجويی جنايی را بر عهده داشتند چندان مطابق ميل دوستان 

به نام ميرزا ) دادگاه(مدرس نبودند، در نتيجه اين کار به يکی از دادستان های عدليه 
از قرار معلوم هنوز مدرکی . واگذار شد) بق مدرساز شاگردان سا(يوسف جوادی 

يکی از . عليه دو نفری که توسط مأموران نظميه دستگير شده اند به دست نيامده است
آنها به نام عزيز که خدمتکار صادق حضرت، از معاونان سابق وزير ماليه، است 

قيد ضمانت همچنان در بازداشت به سر می برد، و نفر ديگر که شاگرد بقال است به 
                      ً                                   در ضمن، حال مدرس سريعا  رو به بهبودی است و اخبار حکايت از . آزاد شده است

می گويند بيمارستان نظامی که . آن دارد که مدرس به طور کامل بهبود خواهد يافت
مدرس در آن بستری است به محل تجمع سياستمداران و بحث و گفتگوی آنها مبدل 

دارد که تنها اثاث اتاقش فقط همان تختی است که  شده است، و بيمار آنقدر مالقاتی
شايد قرار گرفتن در کانون توجه عموم مؤثرترين دارويی باشد . رويش بستری است

 .که مدرس می توانست داشته باشد
بدون ترديد سيدحسن مدرس در ميان مخالفان سياسی رضاخان سردار سپه و 

مخالفت با اعتبارنامه برخی از راه و او نيز با  پادشاه بعدی جايگاه نخست را دارد
يافتگان به مجلس درباره دخالت نظاميان و به خاطر همين مخالفت خوانی های 
صريح وبی پرده نيز بارها از سوی عوامل و مأموران رضاخان مورد تهديد، ضرب 

خشم و كين رضاشاه با  و شتم و نهايتا سوء قصد و ترور قرار گرفت و نهايتا نيز
سوء  .ن مدرس به دست مأموران شهربانی رضاشاه فرونشستشهادت سيدحس

در حالی به وقوع پيوست كه  ١٣٠۵آبان  ٧قصد نافرجام مأموران مخفی رضاخان در
مجلس ششم تازه كارخود را آغازكرده بود شهربانی طرفدار رضاخان در انتخابات 

كه  در حالی ١٣٠۵آبان  ٧اظهارات صريح و آشكار می كرد آنچه بود صبح روز 
سيدحسن مدرس راهی مسجد سپهساالر بود از سوی چند تروريست مورد حمله قرار 

فوری رو به ديوار كرد و عبا را با دو دست به «گرفت، اما مدرس با زيركی خاصی 
طرف سرخود بلند نمود و زانوان خود را خم كرد به طوری كه بدن نحيفش در پايين 

ز پشت عبا محل قلب و سينه تصور می كردند عبا قرار گرفت و آنجايی را كه قاتلين ا
نتيجه اين عمل ماهرانه و . جز دو بازوی مدرس و عبای خالی چيز ديگری نبود

عجيب اين شد كه از شليك مفصل جانيان چندين تير به ساعد و بازوان او اصابت 
با انتقال مدرس به بيمارستان . نمود و يكی هم به كتفش خورد و هيچ يك خطرناك نشد

هربانی، عليم الدوله مأموريت يافت با آمپول هوا مدرس را چنانكه خواسته رضاشاه ش
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بود به قتل رساند اما طرفداران مدرس كه حاجی امام جمعه خويی نيز آنان را 
همراهی می كرد مدرس را از شراو رهايی بخشيده به بيمارستان احمدی در خيابان 

قبلی در مازندران به سر می برد در رضاشاه كه بر حسب نقشه . سپه منتقل كردند
اقدامی نمايشی از طريق سرتيپ دمحم درگاهی رئيس وقت شهربانی در بيمارستان 
: جويای احوال مدرس شد، اما مدرس كه از كل قضايا اطالع داشت زيركانه پاسخ داد

 ) ٣٣(».نمرده ام و هنوز زنده هستم] مقصود رضاشاه است[به كوری چشم دشمنان 
    

 بهار در بارۀ سيد حسن مدرس الشعراملک 
    

س ّ  بهارپس ازشهريوربيست به مناسبت روز شهادت مدر  س                                             ّ  در روزنامۀ نوبهارمدر                       
  : به تصوير می کشد را اينگونه 

يکی از شخصيت های بزرگ ايران که از فتنۀ مغول به بعد نظيرش بدان کيفيت و    
                 ّ         بی و ويژگی های فن ی در علم از حيث صراحت لهجه و شجاعت اد استعداد و تمامی 

ّ  ديده نشده سيدحسن مدر س سياست و خطابه و امور اجتماعی  اعلی هللا مقامات                      
  .بوده است

و ... ما رجال اصالح طلب و شجاع و فداکار مانند اميرکبير و سيدجمال الدين افغانی
ه و داشته و داريم که هر يک از اين بزرگان شخصيت های برگزيد غير اينان بسيار 
  .تاريخی می باشند

ّ  اما مدر س    ّ  از حيث تمامی، چيز ديگر بود و در مدر س                ّ            جنبه فن ی و صنعتی و                                     
ّ     ممتاز کرده بود عالوه بر آن که از جنبه علمی و تقد س و  هنری بود که او را                                               

هيچ کس نداشت و سرآمد تمام اين  پاکدامنی و هوش وفکر نيز دست کمی از 
همه از خودگذ  امت آن مرحوم بود و مهمتر از خصال، سادگی و بساطت و شه

  .شتگی و فداکاری او بود که در احدی ديده نشد
س ّ  مدر  به تمام معنی عالمی فقير بود؛ آن فقری که باعث فخر پيغمبر ما صلی هللا عليه     

، همان فقری که عين بی نيازی و توانگری و »الفقر فخری«فرمود  وآله بود و می 
  . عظمت او بود

ّ  مدر س    پاک وراست وشجاع بود و مقام روحانيت با سياست نزد او از يکديگر     
با اصالحات تازه و نو همراه بود . فناتيزم و خرافات دشمن بود با . منفک و جدا بود

س. شمرده می شد و بالجمله يکی ازعجايب عصرخود  ّ  مدر  مجتهد مسلم بود، فقيه و     
  . اصولی بزرگ بود
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س  :بهار ادامه می دهد ّ  مدر  م      ل و در انتخابات دورۀ سو  ّ   در مجلس دوم جزو تراز او                         ّ                       
بعد از ختم دوره ششم مجلس دولت و شهربانی و  ... تا دورۀ ششم از تهران انتخاب شد

دولتی دسته بندی هايی آغاز نمودند  شهرداری شروع به تجهيزاتی کردند و وکالی 
درآورند چنانکه  اطاعت خود  که تهران را هم مانند اياالت و واليات در زير يوغ

  .خواهيم گفت
س     ّ  مدر  با تغيير قانون اساسی به آن طريق و حق دادن به مجلس که شاه را خلع     

س. مخالف بود کند، از لحاظ حقوقی  ّ  مدر  در انتخابات دورۀ . از احمدشاه راضی نبود    
که به شاهزاده معروف بودهزار رأی دارند سپرده بود  پنجم احمدشاه به درباريانی که 

  )٣۴( . سليمان ميرزا رأی بدهند
رحيم زاده صفوی به نمايندگی ازوليعهد ومدرس برای گفتگوبا احمد شاه به فرانسه 

  :ميرود ودرخاطراتش آورده است
ّ                درنقشۀ آقای مدر س علما هم شرکت «که آيا  شاه اين سئوال را هم مطرح می کند               

 » دارند؟
ّ                            آقای مدر س با روحانيان بسيارخوب است  چند روابط  هر: در پاسخ عرض کردم«         

ّ                            ام ا ايشان اين عقيده را ندارند آنان نهضتی و  روحانيان وپيشوايی  که با دست   
ّ                     انقالبی به وجودآورند،زيرابه نظرآقای مدر س درنهضتهای روحانيون همواره                                       

سوی عقب  به پيش حرکت کند، ارتجاع واردمی شود وبه جای آنکه جامعه رونوعی 
   )٣۵(»  .می رود

بدالباقی مدرس فرزندمدرس به اين نکته مهم اشاره می کند که عدکتر ناگفته نماند
،هيچگاه براي پيشبردمقاصد خود ازسالح برنده دين و تبليغات مذهبي استفاده مدرس«

. گردد ل ميكرد، چون معتقد بود اگر با شكست مواجه شود، اعتقادات مردم متزلز نمي
خودش هم بارهاكه من شاهدبودم، اين نكته رابه مرحوم مستوقي خاطرنشان 

من مرد سياستم : كند هاي اوهم هست كه درمجلس تأكيد مي ساخت و درسخنراهي  مي
به هرحال يكي ازپيروان و دوستداران . و هيچ دماغي رادرسياست باالترازخودنميدانم

و در مجالس و محافل گفته بود كه من خواب  او كه مردي محترم از بازاريان بود
. سخنان اوبه گوش مدرس رسيد. ديدم واعتقاد دارم، مدرس نائب امام زمان است

آن مردم محترم كنارمدرس مودبانه نشست، . مدرس دستورداد او را احضار كردند
چراحرفي را ميزني كه اثبات آن مشكل است، به جاي : مدرس بدون مقدمه به او گفت

كه بگويي مدرس نائب امام زمان است، بگو مدرس نائب مردم است كه هم داليل اين
خود امام زمان هم .كافي براي اثبات آن داشته باشي وهم سخني به جا ودرست باشد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٧٤                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 )٣۶(».خواهد آنان را به سوي خير و صالح سوق دهد-نائب مردم است،چون مي
ّ  مدر س عبدهللا مستوفی، از يکی از گفتگوهايش با سيد حسن  معلوم : چنين آورده است    

است سوسياليست ها هم برای کارچاقی سردارسپه در نوبت خود بی ميل نبودند که 
ّ  مدر س در يکی از مذاکرات سران حزب، . را آرام کنند، تا کار به جاهای نازکترنکشد    

ّ  که من هم حاضر بودم، در اطراف ضد يت مدر س ، و درافتادن با سردارسپه و نتايج                                 ّ     
ّ                     رای کشور،هرکس چيزی می گفت؛والبت ه بيشتر، جانب مضر  اين پيشآمد احتمالی آن ب                 ّ                               

            ّ                                      ّ      ولی همگی، حت ی من،معتقد بوديم که حيف است اين مرد فع ال با . را گنده ميکردند
س. جربزه ازبين برود ّ  رفقای خوب،چون سابقۀ مرا با مدر  می دانستند، به من پيشنهاد                                

 .    ّ                     ازشد ت مخالفت او کاسته شودکردند بروم با او صحبتی كنم، شايد 
س.                                    ّ      بعد از ظهر فردای آن روز، به منزل سي د رفتم  ّ  مدر  در اطاق خود نشسته، چند     

 نفری نزد او بودند، منهم  بعد از ظهر دراداره  محاکمه ای داشتم، و نمی توانستم در
گفتم  ازتوی حياط، بعدازمبادلۀ سالم به آقا .حاشيۀ مجلس منتظر وقت مناسبتری بشوم

بزرگوارگفت االن  بيرون می آيم، با هم قدری درحياط     ّ سي د. من به شماعرضی دارم
من به سمت ديگرحياط  که کسی آنجا  نبود، رفته يک دو باری ازباال . قدم می زنيم

ّ                               پس ازطی  تعارفات معمول، وارد مقصود شدم. به پائين رفت وآمد کردم، سيد رسيد       . 
رنميکنيد: به او گفتم ّ         تصو         ّ                                            ای متنب ه شدن سردار سپه اين اندازه اقدام کافی باشد؟ بر   

گفتم در اين شش هفت ! خير، بايد المحاله دستش از رياست وزراء کوتاه شود: گفت
وقدرت وعظمت قشون را خيلی زياد نموده،  ماهۀ رياست وزرايش خوب كارکرده،

ولتی عظم دوايرد وبه واسطۀ قدرت نظامی، مالياتهای عقب مانده هم وصول شده، و
حيف .                                   ّ                              واعتباری پيداکرده اندکه نظيرآن رامد تهااست دراين کشورکسی نديده است

است اين قدرت واختيارو وحدت و مركزيت از بين برود، وهرج و مرج ومزيتهای 
امروز، به واسطۀ قدرت و مواظبت اين مرد و مرکزگرفتن . سابق، جانشين آن بشود

                                  ً ها بگيرند، روی کاغذ نمی ماند وفورا  حکم دولت، هر تصميمی درهرقسمت از کار
ّ                                                      حک ام وعم ال ازاومالحظه دارند، کارها به القيدی وبی اعتنايی وسرهم . اجرامی شود      ّ  

 .بندی واگذارنمی شود، ونظم ونسق حسابی درکارآمده است
سگ هرقدرهم خوب باشد، همينکه  پای بچۀ صاحبخانه را گرفت، ديگر :   ّ     سي د گفت 

               ّ              ديدم اين مرد نط اق، با يک ضرب . به درد نمی خورد، و بايد از خانه بيرونش کرد
ّ     ّ                                        المثل دهاتی، همۀ دليل های حل  قضي ه، که من آورده بودم، و خيال داشتم بازهم                             

! ه را از پايه خراب کرد و روی هم ريختمقداری بر آن بيفزايم، گفته و نگفته هم
ّ      توج ه می : ولی من مأيوس نشدم، و از راه نقضی مقصود خود را دنبال کردم و گفتم   
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هنوز چشم طمعش از کردستان  سيميتکو. فرماييد که بيرون کردن اوچه زحماتی دارد
ک                          ّ                                              برداشته نشده، و با وجودعد ۀ قوای دولتی، هر روز از خاک کردستان عراق به خا

اشراری که به واسطۀ قدرت اين مرد درهمه جا ساکت شده . ايران در تک وتاز است
هنوز هم در لرستان سرجنبان . اند، هنوز ريشه ومايۀ شرارت را از دست نداده اند

ّ                                    ً           هايی که مثل مار زخمی مترص د وقت مناسب اند، زياد هستند و اجماال  ما کارهای                          
بيست سال ازمشروطه می گذرد؛ ما . ده ايمزيادی داريم، که هنوزبه آنها دست نز

جزبه اين يک نفر، که از هرحيث مواظب همه چيز وهمه جا هست، هيچ برنخورده 
برفرض، به قول شما، اين سگ را به اين جرم ازخانه رانديم، کی را داريم جای . ايم

او بگذاريم؟ ازهمه گذشته، با اين نغمه های وحشی که ازقشون جنوب و شمال و 
د می دهند وهمديگر را اغوا ميکنند،  و غرب می رسد وبه يک  شرق ّ                                   ديگر دستورتمر              

چه می خواهيم کرد؟ چيزی که باقی داريم، همين يک کار است، که اينها دو دسته 
                                           ّ            ّ                   شوند، و جنگ داخلی راه بيفتد، يا همه باهم مت حد شوند و مل ت را با اسلحۀ خودش 

 ... زيرپا کنند، و
به :         ّ                                          باقی ادل ۀ نقض خود را بياورم؛ حرف مرا قطع کرد و گفت   ّ                 سي د مجال نداد که من

آخر « : همين  جهت است که من معتقد شده ام ريشۀ اين فساد را هرچه زودتر بايد کند
آدم بايد جرأت بکند بيست تا سوار دست يکی بسپرد، واز ياغيگری او در امان 

المحاله از . شب ببرد                              ُ              مرغی را که دم صبح شغال خواهد ب رد، بگذاريد سر! باشد؟
              ً دراين امر کامال               ّ دانستم که سي د» !کشيک کشی تا صبح خودتان را راحت کرده ايد

ت گرفته است؛ که با هر بيانی  ّ                             راديکال است، ومنطق و طرز فکرش در اين زمينه قو                                              
يک استكان چای برای من . با هم به اتاق آمديم. گذشت ازمنظور اصليش نخواهد
   )٣٧(»ی ازهم جدا شديم ريخت وبعد ازصرف چا

س ّ  مستوفی، مدر  او برطبيعت . را درميدان مبارزه با استبداد تنها وبی ياورمی داند            
 و رضاخان همۀ ساز استبدادی و پرشتاب رضاخان واقف است ومی داند که هنوز

کارهای الزم ديکتاتوری را به چنگ نياورده است که خواست خود را به شکل 
ميه و عدليه در اختيار او نبود که منويات او به طوردلخواه نظ.           ّ      قانونی تحق ق بخشد

 ) ٣٨( برآورده شود
  

س ،»موقعيت ايران ونقش مدرس « ابوالحسن بنی صدردرکتاب ّ  دربارۀ مدر  و            
استقالل طلبی وآزاديخواهی او براساس موازنه عدمی درروابط داخلی وخارجی 

س و ّ  روابط با گروه بنديهای حاکم و نقش شهيد مدر  درحفظ استقالل ايران در                                           
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ل و ّ    زمان جنگ جهانی او  دراسالمبول پايتخت خالفت  رفتاراودرايام اقامت                
پليس  برای برچيدن بساط ،پيش ازقرارداد ،]مدرس: [نويسد تز جمله می ،عثمانی

زاری وانگلستان        ّ                         های مسل ح که خارجيان يعنی روسيه ت جنوب و انواع دسته
در مبارزه با پليس جنوب به ظاهر . کرد  درايران تشکيل داده بودند،  مبارزه می

     ّ  والبت ه  شتادغام گ»قشون جديد«اما درواقع اين پليس، پس ازکودتا،در. پيروزشد
س ّ  مدر   .گذاشتبر کشور  »قشون جديد «اين سلطه  جان رابرسرمبارزه با    

ل پيش آمد ّ          وقتی جنگ جهانی او                              ّ        روهای جانبداراستقالل،دولت موق ت تشکيل ني ،                
ّ  مدر س .نيروهای اشغالگربه نبرد پرداختندبا  و دادند شکست . دراين دولت بود    

درعثمانی، مردی که به انديشه وعمل خويش، بيانگر . ومهاجرشدند خوردند
سه ّ   موازنۀ عدمی بود، درمدر   ای حجره گرفت وازطريق تدريس، معاش بسيار                      

وقتی به . ای را که آنهمه بوی صالبت وشجاعت بخشيده بود، تأمين کرد ساده
ّ   حضور خليفۀ عثمانی رفت، نظريۀ موازنۀ عدمی خويش را با خود برد ومتذک ر                                                                  

مرام و يا دين . شد که وحدت را نمی توان تنها بنام دين ومرام بوجود آورد
مۀ عمل پوشد خواهد مبنای وحدت ملل گردد، بايد درهمه جا بيکسان جا اگرمی

تنها براساس موازنۀ عدمی است که . وموجب امتياز هيچکس برديگری نگردد
حاکم و  یيک ،وحدتی که درآن. می توان در يک وحدت واقعی شرکت جست

   ّ                                                              بقي ه محکوم باشند، وحدت نيست، زنجيراست ومردمان زيرسلطه، برای درهم 
  )٣٩.(خواهند کوشيد نآ گسيختن

 
ّ  مدر س   :تن از خارجیو مسئلۀ  پول گرف    

    
 موضع مدرس ، مدرس مصون ازخطا و اشتباه نبوده است از اينروبعقيده نگارنده

همانند دفاعش از وثوق  را در زير می خوانيد »پول گرفتن از خارجی« در رابطه 
مخالف با اصل موازنۀ و حمايتش از نصرت الدوله  ای کابينه مستوفیرالدوله از وز

با وجود آن سابقه، مدرس . وزيرپا گذاشتن آن است) موازۀ عدمی(منفی 
دچار خطای فاحش شد زيرا توجه نکرد که با کسانی چون " مهار رضا شاه"برای

مهار او آدمهای بدون وابستگی و . وثوق الدوله نمی توان رضا شاه رامهارکرد
  .استوار قدم می خواست

گروه ها و اشخاص سياسی  الزم است به اين مهم اشاره نمايم که هم اکنونبنابراين 
دولت « وابسته که از بيگانگان کمکهای مالی دريافت می کنند عمل خالف استقالل 
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 را درزمان جنگ جهانی توجيه و بهانه ای برای اعمال نامشروع» موقت مهاجرين 
  .خود کرده اند

  
اخير   دراين ده سال   «: سيد حسن مدرس دردفاع ازخود درمجلس شورای ملی گفت

ّ             ّ         از جنگ عمومی وقايع مهم ه درايران ات فاق افتاد بعد بعضی   :دسته بودند مهاجرت دو                      
                          ً          بعد از مهاجرت که من تقريبا  ازاشخاصی . به مهاجرت داشتند، بعضی نداشتند  عقيده 
ريشۀ آن  يک مسائل بزرگ مملکتی بود، تا قرارداد آمد درکار و  که زودتر آمدم،  بودم 

 بعد. که آنهم يکی ازمسائل بزرگ مملکتی بود  ری آمد درکارجمهو بعد مسئلۀ . کنده شد
دراين . ازمسائل بزرگ بود  سلطان آمد، که آنهم يکی  ازمسالۀ جمهوری مسئلۀ تغيير

مايه دارعميق   مملکتی که سياسی بود خيلی  هفت هشت ده سال اين چهارمسئلۀ بزرگ 
سيرتی  ورتی داشت وص که صورتی درزيرداردآنچه درباالستی تمام اين مسائل 

وضعيات  خردی هم که نظير آنها بود پيش آمد مسألۀ ميرزا کوچک خان وآن مسائل 
ّ                                                             محم د تقی خان و آن وضعيات، مسئلۀ خيابانی با آن وضعيات، اينها هم   رومسألۀ ماژ   

           ّ                      با کمال تأد ب وکوچکی که دارم نسبت (به عقيدۀ من   .                ّ        کوچکهای اين ماد ه ها بود يک 
به عقيدۀ بنده مقامی بهتر . حل شود  اين مسائل يک وقتی بايد )   يس الوزرا به آقای رئ

خوبند، بعضی  م که همههنمايندگان .دولت سراغ ندارم ازاينجاودولتی مناسب ترازاين 
چهاردوره، بعضی هم يک دوره درمجلس بوده  دوره، بعضی سه دوره، بعضی دو 
نخيزم از خواب ببينم که روزنامه  نده بر بايد حل شود، دريک وقت ب  اين مسائل . اند

نداشته است بنويسد  مهاجرت را پيش کشيده است يا مطلبی   ديشب کارنداشته مسئلۀ 
که  يک وقتی بايد حل شود، مسائل رابعه   اين مسائل . قرارداد را پيش کشيده است

نت، ومسئلۀ تغيير سلط   عرض کردم که مهاجرت ومسئلۀ قرارداد ومسئلۀ جمهوری 
ّ             سلطان همه از مسائل مهم ۀ مملکتی است يعنی تغيير  خدمت آقايان   بنده که اينجا .                      

ل  ّ   حاضرم درهر سه تای او  درمهاجرت آقای . بازيگر ميدان و پيشقدم آن جنگها بودم                    
جمعی از آقايان مثل شاهزاده سليمان  الوزرا بودند، بنده هم جزو مهاجرين با   رئيس 

.  صالح مملکت است خواهان يک مشت عقيده داشتند اين  ميرزا و جمعی از آزادی
ّ           داشتند مضر  به حل  مملکت است  سياست اقتضا ميکند يک مشت عقيده        ّ سياسی  مسئلۀ .          

عقيده ام برآن بودکه خير   من ازآن دسته بودم که . ونظری، به دودسته شدند
که  انیمملکت است به مهاجرت رفتيم وهرگزهم تنقيد نکردم ازآن کس وصالح 
مسأله سياسی بود، خودم . نمی دانستند وغيبت هم نکرديم صالح مملکت  را مهاجرت

کابينه های . مستوفی الممالک تغييرکرد رفتم قم، بعد کابينۀ   صاحب عقيده بودم، 
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  ]خرج کرديم رفتيم ازآلمانها گرفتيم و[پولهم . مديگری که آمد تعاقب کرد
  .  کرديدخيانت  –يک نفر از نمايندگان 

س ّ  مدر     .  کرديم من عقيده داشتم وکردم خير خيانت نبود، صالح مملکت بود و –    
         ً                          که منحصرا  بايد محاکم صالحه بگويند،  به آقای عدلی اخطارميکنم کلماتی را –رئيس 
   .  نبايد بگويد   قاضی  غيراز
س ّ  مدر  همراه پيدا کرديم نفر هم  قريب چهارهزار رفتم و من عقيده ام اين بود کردم و -    

ايستاده ام باوجود اينکه خسارتها وارد آمد، ژاندارمری ضعف پيدا   اينجا  االن هم که 
. هستم عقيده ام براين است که فوائد سياسی داشت  آقايان  کرد، االن هم که اينجا خدمت 

ۀ من بايد تشخيص بدهد که اين عقيد  محکمه  به فرمودۀ آقا  رجوع کنيد به سياسيون دنيا
ديد خوب است يا بد   محکمه  اگر . خوب بوده يا خطا کردم يا سهوکردم يا تقصير کردم

تقصير   من  است يا من خطا کرده ام يا اشتباه کرده ام معذورم، ولی اگر محکمه ديد 
ّ                                    کرده ام ومقص رم البته بايدآن محکمه مرامجازات کند مهاجرت،  بعدازمراجعت از .           

          ّ                   مملکت متشت ت بود وهر فرسخش يک . ياد و زحمات بسيارتهران با خوفهای ز آمدم
همانطورکه آقای . جنگ عمومی بود، مملکت با قحطی مواجه شده بود داشت،   جائی 

ف  کابينۀ      ّ                مصد ق اشاره فرمودند  ّ   آقای مستوفی بود که بنده وارد شدم، خدمتشان مشر                                              
آمدم تا تهران اينطور         ّ      از سرحد  که من که آقا   شدم وعرض حال دادم نسبت به مملکت 

درمملکت نيم فرسخ . بود کرده   آثارقشون روس اغلب غرب را ويران . قحط وغال بود
حاال چه    رشته اش ازهم پاشيده شده است، . نيم فرسخش، چهار تا آدم پيدا نميشد

وضعيات انگليسها درايران چه بود؟ همه تان ميدانيد من تاريخ . مذاکره با شاه شد بماند
  )  ۴٠(  . از روزنامه نقل نمی کنم، تمام مشهوداتم را ميگويم گويم،    نمی

  
ّ  شهادت  سيد حسن مدر س                  :  

 
لين جلسۀ محاكمۀ مت همين به قتل شهيد  ١٣٢١جهانسوزی روز سوم مرداد   ّ                   ّ                 او   

ّ  حسن مدر س سيد الدين مختار، پاسيار منصور وقار،  سرپاس ركن. در تهران آغاز شد        
ل پرونده به شهادت رساندن مدر سدر رديف  ياور جهانسوزی  ّ  او                              ّ  .بودند   
سال زندان  ٨الدين مختار به  سرانجام ركن. روزبه طول انجاميد ۵٠         ّ     محاكمۀ مت همين 

. سال تا يك سال محكوم شدند ١٠            ّ                   ّ            با اعمال شاق ه محكوم شد وبقيۀ مت همين هريك از
 .                          ّ        مطلب زير ماحصل اعترافات مت همان است

ّ               سرپاس مختاررئيس كل  شهربانی پاكت  ١٣١۶غازين ماه آذر در يكی از روزهای آ                  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٧٩                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

ای را به پاسيار منصور وقار داد و گفت آن را در مشهد به  سربسته و الك و مهر شده
ياورجهانسوزی بدهد، سرپاس مختار به وی گفت پاكت دستور انجام مأموريت قتل 

س ّ  مدر  ّ                     همچنين موظ ف شد به جهانسوزی بگو) منصوروقار(وی. است     يد يا به آن          
 .مأموريت برود و يا به تهران بازگردد

جهانسوزی . وقاردرمشهد دستوررئيس شهربانی را به اطالع ياور جهانسوزی رساند
                                                                         ّ    پاكت را باز كرد دستور را خواند و آن را داخل بخاری انداخت و گفت بايد به ات فاق 

حقيقت برای  اين دو در. حبيب خلج به مأموريت جنوب خراسان برای بازرسی بروم
ّ  قتل مدر س در . وارد كاشمر شدند ١٣١۶آنان عصر ششم آذر . رهسپار كاشمر شدند        

رئيس شهربانی كاشمر نيزجداگانه مأموريت » اقتداری«چهارچوب همين مأموريت 
س» خواف«كه به  يافته بود ّ  رفته، مدر  او اين مأموريت . را با خود به كاشمر بياورد          

س ّ  را انجام داد و مدر  اقتداری سپس درنزديكی . به منزل خود در كاشمر آوردرا                    
ّ  ای اجاره كرد و مدر س شهربانی خانه  .را در آن اسكان داد                   

ّ                                               در مرحلۀ بعد، اقتداری طی  دستوری رمزی كه به وسيلۀ جهانسوزی دريافت كرده                         
س ّ  بود، موظ ف به كشتن مدر               ّ ّ                                          ام ا چون از اين دستور استنكاف ورزيد به مشهد . شد           

ّ             وی از آنجا به شهربانی همدان اعزام شد در آنجا با سم  به قتل رسيد. احضار شد                                                  . 
وی ابتدا دو مأمور محافظ خانۀ . شهربانی كاشمرنيزبه محمود مستوفيان واگذار شد

ّ  مدر س سپس همراه  .به نامهای پاسبان ذوالفقاری و پاسبان ابراهيمی را ترخيص كرد    
ت مشروب فراوانی خورده و در حالت هللا خلج، درشب عمليا با جهانسوزی و حبيب

ّ  مستی وارد خانۀ مدر س س. شدند                    ّ  مرحوم مدر  برای آنان چای ريخت و دقايقی بعد           
ّ  مستوفيان از مدر س پس از كسب موافقت .         ّ  ً          دهيد مجد دا  چای بريزم پرسيد اجازه می                

ّ                 مرحوم، در چای او در فرصتی سم  ريخته و جلوی او ّ  ام ا. گذاردند                              وقتی ديدند كه با  
ريزی وخلج برخاسته عمامۀ   ای برنامه مسموم نشد، مستوفيان درنقشه خوردن چای،
ّ  مرحوم مدر س اورا خفه . را ازسرش برداشته در دهانش كردند و دورگردنش پيچيدند          

  )۴١.(كردند ودرهمان شب وی را دفن كردند
 
 و درباره سرکوب عشاير ؛هفدهمدهم و شانزنزدهم، پادهم، چهار ،سيزدهمفصل  ◀

 :ايالت و تخت قاپو کردن آنها توسط رضا شاه است
حکومت پهلوی، استبداد داخلی «تحت عنوان  دکشواد سياهپور در نوشتۀ تحقيقی خو

 : آورده است» و سرکوب عشاير
که به تمام معنا حکومتی خودکامه و مستبد محسوب ) ١٣٠۴- ١٣۵٧(حکومت پهلوی 
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سياستی استبدادی و  - يم و مولدهمان قشر عظ- می شود؛ در برابر ايالت و عشاير
رضاشاه، نظامی خشن و قلدر با همان خشونت ذاتی، . سرکوبگرانه در پيش گرفت

آن گونه  - سياست عشايری رضاشاه. نمود» قلع و قمع«ايالت و عشاير را سرکوب و 
عشاير را » هستی«درواقع،  - که بسياری از محققان داخلی و خارجی تبيين کرده اند

خلع سالح،  - بدون ايجاد زمينه مساعد و امکانات مناسب - سکان عشايرا. ويران کرد
تعويض سياه چادر، تعويض لباس سنتی، جلوگيری از کوچ و دام پروری، تبعيد 
اجباری ايالت به نقاط ديگر، اخذ مالياتهای گزاف و کمرشکن، اعدام رهبران و توده 

تفاده ازجنگجويان يک ايل ی عشار، اختالف افکنی و تفرقه ميان ايالت وعشاير، اس
عليه ايل ديگر، حاکميت محض نظامی و فرمانداريهای نظامی و قتل عام مردم و 
سرکوب عشاير برای تأمين منفعت کمپانی نفت انگليس؛ همه و همه نمونه ای از 

با اين همه فشاروتعدی، . سياستهای اعمال شده ی رضاشاه عليه عشايرکشوراست
مسلحانه، ضربات مهلکی بر حکومت وارد آوردند که در البته عشاير با قيامهای 

دمحمرضا، وارث مرده ريگ پدر؛ به گونه . درازمدت انحطاط رژيم را در پی داشت
وی مهم ترين مستمسک . ای ديگرسياست سرکوب و استبداد داخلی را به پيش راند

راهنمايی  موفقيتش،تفرقه واختالف داخلی ايالت وعشاير بود،که با کمک و
دهه ی اول سلطنت وی در . عشاير را خاموش می کرد - و گاه انگليسيها - مريکاييهاا

اما در ادامه، اوج قدرت و . گذشت- و عدم توانايی مقابله با عشاير- ضعف و تزلزل
گه گاه به  البته، همچون عهد پدرش، ايالت و عشاير جنگجو،. فشار را اعمال نمود

جمع بندی . نی بر وی وارد آوردندجنگ مسلحانه دست يازيدند و ضربات سنگي
پيامدهای ضربات عشاير بر پيکره ی رژيم پهلوی، می تواند از عوامل مؤثر در 

در مقاله حاضر که سيری سريع و . اضمحالل و سقوط سلطنت پهلوی به شمار آيد
- خاصه ايل بوير احمد - فشرده از روابط متقابل رژيم پهلوی و ايالت و عشاير جنوب

ارنده بر تحليل وقايع وتشريح اسباب وعوامل سياست عشايری است؛ تالش نگ
سالطين پهلوی وسرکوب عشاير بوده؛ که نقل قول نظريات محققان داخلی و خارجی 

 .مؤيد آن است
رضاشاه و سياست عشايری وی احمدشاه قاجار، آخرين پادشاه سلسله قاجاريه، که 

مسافرت خارجی خويش، فرد سست اراده و بی حال وعاشق تفريح وسفردرآخرين 
 )١.(تمام اختيارات مملکت را به رضاخان سردارسپه سپرد

   ً                  عمال  قاجارها هيچ گونه «محقق روسی، معتقد است؛ که دراين موقع » ايوانف«
چراکه، ) ٢(».تمام قدرت حکومت در دست رضاخان بود] و[قدرتی دراختيار نداشته 
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رود و برادر وی را که در رضاخان، شاه را مجبور کرد که به خارج از کشور ب
 )٣(».در امور دولت دخالت نکند«تهران، نايب السلطنه بود، ناچار نمود 

در پی اين تغيير و تحوالت سياسی، زمينه چينيهای انگليسيان، برای به حکومت 
کابينه ی جديدی را  ١٢٩٩رساندن رضاخان، سرانجام ثمر داد؛ و کودتای سوم اسفند

 )۴. (نه سياه مشهورشدسر کار آورد که به کابي
که قدرت را به دست گرفتند، دو نفر بودند؛ يکی » کابينه ی سياه«مهره های انتخابی 

روزنامه نگاری جوان و ديگری رضاخان سردار سپه، » سيدضياء الدين طباطبايی«
البته، طولی نکشيد، که سيد ضياء را کنار گذاشتند و رضاخان را يکه . نظامی قشون

 )۵.(نمودندتاز ميدان 
رضاخان که به ظاهر پله های مدارج و مراتب نظامی را طی کرده بود، سرانجام به 

وی در سالهای پس از کودتا، . برگزيده شد» رئيس الوزرا«و» وزير جنگ«عنوان 
با  - تا زمان پادشاهی خويش، شورشها و قيامهای متعددی را در نقاط مختلف کشور

ً       اين درگيريها، تقريبا  دراکثر. و فرونشاند سرکوب کرد - برخوردهای خشن نظامی                      
درآذربايجان، اردبيل، گيالن، مازندران، خراسان،کردستان، . نقاط کشور رخ می داد

 )۶.(لرستان، کرمانشاه، فارس، خوزستان، بلوچستان و بختياری
که در دوران نابسامانی و ضعف حکومت  - اگر شورشهای پيش از پادشاهی رضاشاه

پشت سر هم رخ داده؛ به منافع فردی قيام کنندگان - اواخر قاجاريه  مرکزی، وانحطاط
و سودای جداسری واستقالل طلبانه وبرخی از آنها، منسوب شود؛ بی ترديد، مقاومتها 
و مبارزات ايالت و عشاير، پس از پادشاهی رضاشاه و اعمال سياستهای به ظاهر 

ستی که رضاشاه، در قبال سيا. اصالحی وی، از سر ناچاری و ناگزيری بوده است
اعمال  - که جمعيت کثيری از نفوس مولد مملکت را تشکيل می دادند - ايالت و عشاير

 .و اجرا کرد؛ فوق العاده خشن، ستمگرانه و بی رحمانه بود
عشاير را هدف قرارداده بود؛ و » هستی«در واقع، سياست عشايری رضاشاه، تمام 
نهايی و کامل بخش وسيعی از مردم مملکت به نظرمی رسيد، مقصود اصلی، نابودی 

 - همچون او بدبختانه، بسياری از مجريان اقدامات رضاشاه نظاميانی. ايران بوده است
خشن، متعدی و متجاوز بودند؛ و در بسياری مواقع از هردشمن غداری، بی رحم تر 

صاب ق«، ملقب به »احمد اميراحمدی«ذکرنام نخستين سپهبدايران، . وسنگدل تربودند
در ايل » سلطان عباس نيکبخت«هرچند، اعمال ) ٧.(کافی به نظرمی رسد» لرستان

درايالت بويراحمد وممسنی، شباهت » حاجی خان ارمنی«و » ياوراکرم«قشقايی،و
 .کمی به کارهای اميراحمدی نداشته است
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يکی ازنويسندگان ايل قشقايی، دراثری که در اوايل حکومت پهلوی دوم، منتشر کرده 
 :نويسد می

دولت رضاشاه با برگزيدن مأمورين رشوه خوار و مردم آزار و ايجاد حکومت 
ستمگر نظامی در ميان ايالت چيزی نگذشت که انزجار مطلق افراد ساده و بدوی ايل 

تجاوز، تعدی و فشار و ظلم مأمورين دولت به خصوص . را نسبت به خود جلب نمود
به اوج شدت رسيد، تا آنجا که ] نيکبخت عباس خان[درزمان حکومت سروانی به نام 

 اين افسرناشايسته وخائن توله سگهای خود را برای آنکه بعدها زبان بفهمند با شير
چند سالی نگذشت که اين مظالم طاقت فرسا منجر . زنهای نجيب ايالت می پروريد

 )٨.(گرديد ١٣٠٨]سال[به طغيان قشقائيها در 
- که مدت اندکی حضور داشت - »ياوراکرم«به نام در ايل بويراحمد، يکی ازنظاميان 

بود، و در هر نقطه ای که اين مأمور » جوجه کباب«اسبی داشت، که معتاد خوردن «
 - جوجه کباب - نظامی اقامت می گزيد، مردم محل موظف به تهيه ی خوراک اسب او

نيز  اين نظامی مغرورکه با مهمان نوازی بويراحمديها روبه روشده بودواسبش. بودند
تيمارمی شد، بی شرمی را به اوج رسانيده با ديده ی بد به ضعيفه » جوجه کباب«با 

» آبادی«سيد جنگجويی از سادات بويراحمد، که در يک » ميرغالم«.ها نگاه می کرد
 )٩(».ناظر اين برخوردها بود با چند گلوله به زندگی سرگرد پايان داد

وان می کرد، جز برای آزار و اذيت مردم بهانه های متعددی که اين مأمور نظامی عن
 :نويسنده ای بومی، می گويد. نبود

وحشت بين مردم به هرخانه ای که می رفت دستورمی داد که  وی به منظورايجاد
. دودانه مرغ کباب کنند، يکی رابه اسبش می داد ويکی راهم خودش می خورد

ن و محل زندگی شبهای زمستان اسبش را به داخل سياه چادر که يگانه مسک
خانوارعشايری بود جا می داد، اوازپارس سگها که بدون اجازه و اراده ی صاحب 
خانه واق واق می کردندعصبانی می شد و صاحب خانه را به سختی مجازات می 

از همه اينها بدتر به ناموس مردم سوء نظر داشت، به همين جهت ميرغالم . کرد
نظر سويی نسبت به يکی از زنان ايل داشت با تصميم گرفت او را بکشد و زمانی که 

                                         ً                                    پيش بينی قبلی، اهالی او را به محلی که قبال  ميرغالم کمين کرده بود هدايت کردند و 
 )١٠...(ميرغالم او را هدف قرار داد و کشت

نظامی ديگر، حاجی خان ارمنی، مأمور حوزه ی ايالت ممسنی، نيز ستمگرانه به 
. تعدی و تجاوز و هتک حيثيت مردم منطقه فروگذار نبودهر کاری دست می زد واز 

همان  - سرانجام، پس از آنکه آوازه ی مظالم و مفاسد وی، همه گير شد؛ ميرغالم
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بنابر . جنگجوی مشهوردرحوزه ی ممسنی راه بر او بست و وی را به قتل رسانيد
در  - یمشهور، ميرغالم، آلت تناسلی وی را بريد و جهت عبرت سايرين، بر درخت

 )١١.(آويزان کرد - مسير راه
به نظر می رسد، اجرای سياستهای خشن و ظالمانه ی رضاشاه در قبال عشاير، نياز 

البته، همين تعديات بسيار خشن و . به چنان مأموران خشن و ستمگری نيز داشته است
 .ظالمانه موجب طغيانهای فردی و جمعی مردان عشاير می شد

داخلی و خارجی، از سياستهای عشايری رضاشاه؛ تحليل  در ميان تحليلهای محققان
که خود، زاده و پرورده ی محيطی عشايری است ازهمه صائب ترو - تقوی مقدم

 :وی به درستی، بيان می کند. کامل تر است
وبايد دانست که دام پروری مبتنی بر ... دام پروری محورزندگی عشايری بود... 

. پروری درآن شرايط تاريخی، غيرممکن بوده استکوچ بوده و بدون کوچ، بقای دام 
کوچ برای عشايرامری تفننی و تفرجی نبود، بلکه بخشی از ساختار زندگی و نظام 

معلول وناشی از شرايط ]نيز[اين نظام معيشت . معيشتی آنان محسوب می شد
گی بنابراين آنان برای بقای زند... بود] کوهستانی و کم باران[جغرافيای طبيعی کشور

خود ناگزير بودند که به تناسب تغيير فصول سال و وضع علوفه و مراتع، به مناطق 
کوچ نشينی اگر چه برای عشاير پرزحمت بود، اما هم . سردسير و گرمسير کوچ کنند

در زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه خودشان و هم دراقتصاد کشور نقشی مثبت و 
تنظيم روابط اجتماعی باسايرقبايل از ...يریزندگی عشا] به عالوه در. [اساسی داشت

يک سوومهاجرت به مناطق سردسيرو گرمسيروحفاظت از اموال و احشام در 
برابرتهديد خطرسرقت و جانوران وحشی از سوی ديگر، مسلتزم تأمين ابزارهای 

بنابراين در ساختار زندگی عشايری، اسلحه . دفاعی و حفاظتی يعنی اسلحه، است
آنکه ابزاری جنگی برای دست يابی به هدف تجاوزکارانه و تهاجمی  پيش و بيش از

باشد، وسيله ای تدافعی و حفاظتی و جزو ضروری و نياز اجتناب ناپذير آن شيوه ی 
 )١٢... (زندگی است

آميزه ای متناسب از عناصر مذهبی و «عالوه بر اين، عناصر فرهنگی عشاير، که 
اين ) ١٣.(»عشاير روح و روان می بخشدزندگی اجتماعی  کالبد«است؛ به» ملی

عناصرفرهنگی را هر فرد عشايری، ازهمان اوان کودکی ونوجوانی، درمکتب خانه 
 .محلی، مدرس آن بودند، می آموختند» ماليان«هايی که

در ميان مواد درسی اين مکتب خانه؛ کتاب آسمانی قرآن کريم و شاهنامه فردوسی در 
نماد اصلی مذهب عشاير بود؛ و شاهنامه نماد  قرآن کريم،. اولويت قرارداشت
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 )١۴.(مليت
ً                که غالبا  سادات محل بودند - به عالوه، علمای دينی ديگر کتب مذهبی و دينی،  -         

همچون نهج البالغه و ادعيه های مذهبی، و نيز احکام واوراد شرعی و سيره و سنت 
. ردم می آموختندوامامان شيعه را به م) صلی هللا عليه وآله و سلم(پيامبراکرم 

عشايری را تشکيل  ۀاين عناصرفرهنگی محتوای روابط اجتماعی جامع ۀمجموع«
می داد، و عشاير با اين فرهنگ مأنوس بودند و با آن می زيستند و به همين سبب آن 

 )١۵(».را همچون جانمايه ی زندگی خويش پاس می داشتند
، پايه های زندگی )سنتمذهب و (کوچ، اسلحه و باورهای فرهنگی «بدين گونه 

اجتماعی عشايررا درزمينه های اقتصادی، امنيتی و فرهنگی تشيکل می داد و 
طبيعی است هر عاملی که ارکان فوق را تهديد می کرد، بنيان زندگی عشاير را به 

 ).١۶(»مخاطره می انداخت و موجب واکنش آنان می شد
، خلع سالح و تهاجم فرهنگی بر سه پايه ی تخته قاپو«سياست عشايری رضاشاه، نيز

ً                                       ،واين سه پايه دقيقا  در تعارض با ارکان سه گانه زندگی عشاير ]بود[استوار شده                     
 )١٧(».بود

 :بنابراين، تقوی مقدم به درستی نتيجه می گيرد
تنها وسيله ی » خلع سالح«عشاير بوده؛ و سياست » کوچ«مانع » تخته قاپو«سياست 

عشاير و » مبانی هويت«فرهنگی، » تهاجم«فت؛ و دفاعی عشاير را از آنان می گر
 )١٨.(آنان را به خطر می انداخت» زيربنای سجايای انسانی و اخالقی«
ادامه عمليات نظامی  - پس از سلطنت - ، سياست عشايری رضاشاه را»آبراهاميان«

پيشين می داند؛ که با گسترش دادن پاسگاه های نظامی در مناطق آنان، خلع سالح 
ن عشاير، به سربازی بردن جوانان آنها، تشديد اختالفات داخلی آنان، رزمندگا

مصادره اراضی آنها، تضعيف سران قبايل، محدود کردن کوچ ساالنه، و گاه انتقال 
وی، ) ١٩(».اجباری آنها به روستاهای نمونه خواهان اطمينان ازانقياد دائم آنان بود

و رفتار رضاشاه با ايل بختياری،  نمونه ای از اين سياست را از نحوه ی برخورد
هرچند، آبراهاميان، احتمال می دهد، سياست عشايری رضاشاه ) ٢٠.(حکايت می کند

                            ّ                                   مدت تبديل امپراتوری کثيرالمل ه به دولتی يکپارچه با مردمان واحد،  با هدف بلند«
ملت واحد، زبان واحد، فرهنگ واحد، و اقتدار سياسی واحد ارتباط نزديک 

و پايمال  - اما به نظر نمی رسد، قلع و قمع قبايل و نابودی کامل يک ايل )٢١.(داشت
مالزم با ايجاد دولتی  - کردن همه حقوق فردی و اجتماعی جمعيت کثيری از مملکت

به عالوه، رفتار و عملکرد وی، با چنين انديشه ای، منافات داشته . يکپارچه باشد
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زندگی و معيشت عشاير داشته اند؛ او و مشاورانش، نه درک درستی از نظام . است
از اين رو بدون کوچک ترين تمهيدی برای زندگی . و نه عالقه ای نشان می داده اند

 .عشاير، تنها به سرکوب آنان پرداخته اند
 :می گويد - ازعشاير و محققی برجسته در باب عشاير و ايالت - »سکندر امان اللهی«

مأمورين دولت مرکزی بلکه به جهت ظلم ناخشنودی عشاير نه تنها به خاطر اخاذی 
و ستمهای فراوان و پايمال شدن حقوق فردی و اجتماعی آنان به وسيله نظاميان و 

مأمورين نظامی خود را مالک جان و مال و ناموس . ساير مأمورين دولتی بوده است
 )٢٢... (عشاير می دانستند و خودسرانه تصميمات خود را اجرا می کردند

که در » تونبلم«درواقع نقدگونه ای است بر اظهارنظر خانم » ن اللهیاما«مطالب 
. کتاب مالک و زارع در ايران در باب سياست عشايری رضاشاه ابراز داشته است

سياست عشايری رضاشاه را چون غلط تعبيروبد اجرا کردند «: معتقد است» تونبلم«
ير دچار فقر و مسکنت شدند الجرم تلفاتی سنگين بر چهارپايان اهلی وارد آمد و عشا

تأثير منفی اين عوامل در اقتصاد مملکت به حدی بود که . و از عده ی آنان کاسته شد
امان ) ٢٣(»...او در آخرين سالهای سلطنت خود مجبور شد اين سياست را تعديل کند

 :اللهی در پاسخ می گويد
رين نظامی در حق از ظلم و ستمهايی که از طرف مأمو لمبتونبه نظر می رسد خانم 

کوچ نشينان به عمل آمده است آگاه نبوده، يا اينکه بنا به موقعيت خاصی نخواسته 
 .است حقايق را بنويسد

، طرفدارانه به سياستهای پهلوی اول و دوم لمبتونبه عالوه، بايد توجه داشت که خانم 
ط و نادرست در حالی که نه تنها اصل سياستها غل. نگريسته آنها را تأييد کرده است

      ً                                     احتماال ، چنين تعريف و تمجيدهای بی دليل و بی . بوده که به غلط هم اجرا شده است
به چنين » گاوين همبلی«؛ محققی نظير لمبتونپايه ای، از جانب کسانی چون خانم 

 :اظهارنظری وامی دارد
                     ً                                               صاحب نظران غربی عموما  به تحسين از اصالحات رضاشاه پرداخته و تيره روزی 

 )٢۴.(را که او برای عشاير به ارمغان آورده ناديده گرفته اند هايی
 :همين نويسنده، به صراحت ابراز می دارد

درتاريخ حکومت پهلوی درايران به سختی می توان صفحه ای سياه تر ازتعقيب 
 )٢۵.(وآزار عشاير توسط مزدوران جيره خوار رضاشاه يافت

 ١٣٢٩و  ١٣٢٨يکا، که در سال های ويليام داگالس قاضی معروف ديوان عالی امر
 :از ايران و مناطق عشايری، ديدن کرده است؛ عنوان می کند
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هرچه در رابطه با اسکان عشاير مطرح شود، چه خوب و چه بد، فقط يک مسئله 
بسيار مهم را نبايد از نظر دور داشت که نحوه ی اجرای اين برنامه به وسيله ارتش 

 )٢۶.(رضاشاه بسيار وحشيانه بود
                       ً                                                 سياستهای رضاشاه، تقريبا  تمام جوانب وزمينه های زندگی عشايررا، عرصه تهاجم 

، تعويض )تخته قاپوويک جانشينی(و تخريب و ويرانی قرارداده بود؛ اسکان اجباری 
سياه چادر، خلع سالح، تعويض لباس سنتی وجانشين کردن لباس فرنگی، تبعيد 

مالياتهای سنگين و گزاف، اعدامهای بی دليل اجباری، حاکميت محض نظامی، اخذ 
واستفاده از  دستجمعی انفرادی عشاير، اختالف افکنی و تفرقه ميان ايالت و عشاير،

 .نمونه هايی از اين سياست می باشد...نيروی جنگی آنان برای سرکوب يکديگر و 
ً                                                            تقريبا  اغلب محققان داخلی و خارجی، به تأثيرات بسيارمنفی و ويرانگر س ياست       

برخی از محققان خارجی نيز که با حضور . عشايری رضاشاه، اشاره نموده اند
مستقيم در ميان ايالت و عشاير، از نزديک به مطالعه ومشاهده ی وضعيت اجتماعی 

 .و اقتصادی وسياسی و فرهنگی آنان پرداخته اظهارنظر نموده اند
جنگ جهانی دوم، بيش  است، که دربحبوحه ی» اوليور گارود«يکی از آن محققان، 

از يک سال و نيم، در ميان ايالت جنوب و غرب ايران، به مطالعه و تحقيق پرداخته 
کننده ی تخته  وی در مقاله ای راجع به ايل قشقايی، به اثرات مخرب و نابود. است

 :بنا به گفته ی گارود. قاپو در ميان آنان، سخن گفته است
... وحشيانه، بی رحمانه و کوته بينانه بود  روشهای اتخاذ شده، جهت اسکان ايل،

) دامداری(حکومت، شرايط الزم برای تغيير يکباره و ناگهانی اقتصاد آنان از شبانی 
مناطق انتخابی برای اسکان، بدون در نظر . به کشاورزی را پيش بينی نکرده بود

مرگ درنتيجه، ... برگزيده شده بود گرفتن شرايط محيطی و ناسازگاری با آن،
 )٢٨...(وميرکودکان آنها نيز افزايش يافت

گارود می افزايد؛ چشمه های روستا دراثرفضوالت متعفن، آلوده شده بود و بالنتيجه 
باعث بيماريهايی چون حصبه، اسهال خونی، سينه پهلو، سل و غيره گرديد و تلفات 

 )٢٩.(جانی و مرگ و مير بسياری را موجب شده است
 :می نويسد - از جمله قشقاييها - اب اسکان عشاير جنوبويليام داگالس، در ب

در رابطه با تصميم اسکان عشاير، قشقاييها هم مثل ساير ايالت به زور سرنيزه وادار 
فقط در اينجا يک . شدند دست از کوچ نشينی برداشته در منطقه معينی مستقر گردند
  ً         ثال  بعضی از م... سئوال مهم مطرح بود که تحت چه شرايطی؟ و به چه نحو؟ 

عشايرقشقايی را مجبور کردند درمنطقه گرمسير خشک و لم يزرع خليج فارس 
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منطقه ای که قادر بود فقط دو سه ماه از سال علوفه دامهای عشاير را . سکنی گزينند
دولت هم به موازات اجرای اين برنامه هيچ پروژه ای برای آبياری  خود. تأمين نمايد

                                             ً        ی اسکان عشاير تعيين کرده بودند نداشت و نتيجتا  عشايری زمينهای منطقه ای که برا
که در اين گونه مناطق سکنی گزيدند به علت کمبود آب برای آبياری مزارع و مراتع 

حتی آنهايی که به مناطق . نه تنها دامهايشان از بين رفتند بلکه خودشان هم تلف شدند
ه شدند نيز قربانی بيماری کوچ داد] فارس[باتالقی يعنی شاليزارهای برنج خليج 

گذشته از اينها اين سئوال هم مطرح بود که اين مردم کوچ نشين که .[.] ماالريا شدند
به زور سرنيزه وادار به سکونت در دهات شده اند از زندگی ده نشينی چه می دانند؟ 
 آن هم زندگی ده نشينی که آنها را با انبوهی از کثافات و منجالبهای دهکده روبه رو

دهاتی . دهاتی که چشمه های آب آن آلوده به هزاران انگل و ميکروب بود. می ساخت
دهاتی که آفت تراخم چشم بين . که تيفوئيد و حصبه و اسهال خونی شيوع داشت

 ...روستاييان بيداد می کرد و 
اسکان داده شدند کمی بهتر ] سردسير[البته وضع آنهايی که در مناطق کوهستانی و 

    ً                                                           عموال  آب وهوای اين مناطق سالم تر است ولی عشايرساکن در اين مناطق بود چون م
به چه ] برف گير[و هم نمی دانستند که خانه های خود را دريک منطقه سردسير

چگونه از خود و انبارهای ذخيره ی . گرم کنند] و با چه وسيله ای[ترتيب و چگونه 
در يک جامعه ده نشين آبياری  چگونه مزارع خود را. مواد غذايی خود حفاظت نمايند

نظير ذات الريه، ذات  رآنها اغلب گرفتار انواع بيماريهايی عفونی واگيردا. نمايند
. الجنب، ديفتری، سل و ساير بيماريهای ريه و حلق شدند و تعداد زيادی از آنها مردند

اينکه  کما[.] زمستانهای سخت و يخ بندان هم کليه اغنام و احشام آنها را از بين برد
در آن سالی که ارتش آنها را مجبور کرد زمستان را ] دره شوری[»داراشوری«قبيله 

درصد اسبهای خود را  ٩٠      ً تقريبا  : هم در همان منطقه کوهستانی سردسير باقی بمانند
نرخ مرگ و مير مردم ايالت و عشاير در آن برهه از زمان به ... از دست دادند 

احوال چند دهه ديگر به  می کردند که اگر اوضاع و قدری باال بود که بسياری فکر
. همين منوال ادامه پيدا کند بزودی وجود آنها از صفحه روزگار محو خواهد شد

شايان ذکر است که اين عشاير برای زنده ماندن چاره ای جز مهاجرت و کوچ نشينی 
تمام دارايی خود لذا حاضر بودند برای اينکه به آنها اجازه مهاجرت داده شود . نداشتند

. را به افسران ارتش رشوه بدهند وارتش هم مثل زالو به اين مردم محروم چسبيده بود
 )٣٠.(رشوه و باج خواهی و گرفتن حق و حساب به صورت مد روز درآمده بود

، در سفر به ١٣٣٠- ١٣٣١، که در طی سالهای »)ماری ترز(اولن دوشوتن «خانم
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قشقايی به مطالعه و مصاحبه، گذرانده است؛ می  اصفهان و شيراز، مدتی را در ايل
 :نويسد

در سالهای گذشته، سياست رضاشاه پهلوی مبنی بر اسکان اجباری ايالت و تضعيف 
جلو کوچ ايل قشقايی گرفته . و تفرق آنها، سختی و بی نوايی را در پی آورده است

ر شدند برخی از طوايف مجبو. مسير کوچ را گشتهای نظامی مسدود کردند. شد
زمستان را در کوهها بگذرانند و دچار خسارتهای فراوانی شدند، گوسفندان و اسبها 

                                  ً که در تربيت اسب شهرت دارند، تقريبا  » طايفه دره شوری«(از سرما جان سپردند 
برخی ازطوايف مجبور شدند تابستان را در ). تمامی اسبهاشان را از دست دادند

د ايل که به زندگی آزاد و متحرک و پاکيزگی افرا. مناطق گرم و خشک بگذرانند
اردوگاه های متغير موقت خو کرده بودند، در اثرتجمع کثافت و خاکروبه در اطراف 
چادرها و دودزدگی کلبه ها، دچار بيماری شدند وميزان امراض به سرعت فزونی 

 )٣١.(يافت
 :ايوانف، پژوهشگر روسی معتقد است که

تمام عشاير کوچنده و از جمله قشقاييها دوره ی بسيار سالهای حکومت رضاشاه برای 
درآن سالها مقامات دررابطه با عشايرسياست مرتجعانه ای اعمال . د و ناگواری بود

می داشتند و با زوروفشار آنان را تخته قاپو کرده که منجربه هالک دستجمعی دام، 
 ) ٣٢(.بيماری ومرگ و مير فراوان در ميان کوچ نشينان شد

 :، راجع به اسکان اجباری ايل قشقايی، به تفصيل می نويسدهمو
در اين ميان هيچ اقدامی که موجب انتقال بی دردسر کوچ نشينان به زندگی اسکان ... 

لزوم تأمين علوفه برای دام قشقاييها و پناه دادن به آن . يافته باشد صورت نمی گرفت
قشقاييهای تخته . ته نمی شداز سرمای مناطق سردسير در فصل زمستان در نظر گرف

عشاير به تابعيت . قاپو از نظر مسکن، بذر و آالت کشاورزی تأمين نمی شدند
حکومت فرمانداران نظامی درآورده شده بودند که دست به هرگونه تعدی و 
خودسری می زدند، به باج گيری می پرداختند و شخصيت کوچ نشينان را که پيش 

تخته قاپوشدگان که فاقد . ل بودند، تحقير می کردند      ً                   تر عمال  از حکام مرکزی مستق
مراتع برای دام بودند، مجبور می شدند برای اجازه حرکت حتی درحيطه سکونت 

در منطقه . رشوه های سنگين به فرمانداران نظامی و نمايندگانشان بپردازند خود
دود ... شدندگرمسير، قشقاييها اغلب درمکانهای ناسالم و آلوده به ماالريا ساکن می 

ناشی از اجاقها در ماه های زمستان وخفگی هوا در کلبه های بی پنجره و بی تهويه 
. شرايط مساعدی برای ذات الريه، سل و ديگر بيماريهای ريوی فراهم می ساخت
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لجن، فضوالت و زباله هايی که هرگز دراردوگاههای کوچ نشينان جمع نمی شد، 
حصبه . ده کرده بود وچشمه ها را آلوده می ساختاکنون روستاهای قشقايی ها را آکن

و اسهال خونی پيدامی شد، تراخم بيداد می کرد، مرگ و مير کودکان به شدت 
دامهايشان درماههای گرم تابستان . تعداد زيادی قشقايی نيزازبين رفتند. گسترش يافت

 سير قشقايی هايی که در مناطق مرتفع کوهستانی سرد.ازنبود عليق تلف می شدند
. شده بودند، مصالح و تجربه الزمه برای ساختن خانه های گرم نداشتندداده اسکان 

. مهارتی در کارهای آبياری کشاورزی نيز نداشتند. آنان با کمبود سوخت مواجه بودند
در زمستان های سخت و يخبندان که مراتع چندين ماه پوشيده از برف بودند، قسمت 

تمام اينها منجر به فقر و نابودی قشقاييها و کاهش . اعظم دامهايشان تلف می شدند
انگليس به  - جمعيتشان شد و بسياری از خانواده ها برای استخراج نفت شرکت ايران

 )٣٣.(خوزستان رفتند، و بقيه راهی کار درجاده شدند
فقر و «به تلفات سنگين چهارپايان اهلی عشاير و  - چنان که پيش تر آمد - لمبتونخانم 

جمعيت انسانی عشاير؛ در نتيجه ی سياست »کاسته شدن«آنان و نيز  »مسکنت
 ) ۴٢()٣۴(.اشارت دارد - از جمله تخته قاپو - عشايری رضاشاه

 
قشقائی  .و بيستم، در بارۀ قشقائی ها و نهضت ملی است نوزدهم ، هيجدهم فصل  ◀

همچنان به  ١٣٣٢مرداد  ٢٨بعد از کودتای . ها در خدمت نهضت ملی ايران بودند
اين خاندان  ق،بقول مصد. اهداف دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ايران وفادار ماندند 

 :  »در اين نامه آمده است» وطن دوستی را از پدربزرگوار خود به ارث بردند
جناب آقای ١٣٣٠ارم ارديبهشت ماهکه عصرروزچهارشنبه چه مخفی نماند« 

تقنينيه اين جانب را از تشکيل دولتی به نفع ١۶خسروقشقائی نمايندۀ محترم دورۀ
                                                  ّ  حضر نمودند و روز بعد اين جانب درجلسۀ مجلس شورای مل ی تسياست بيگانه مس

                                                                        ّ  اعالم خطرنموده و تصميم گرفتم نه مادۀ  پيشنهادی خود راجع به اجرای قانون مل ی 
گذشته ازاينکه ايشان عضو کميسيون . نفت هرچه زودتر تصويب شود شدن صنعت

                 ّ                                                      نفت مجلس شورای مل ی بودند و رأی موافق دادند، درتصويب آن نيز با اين جانب 
ّ                     اط العاتی که داده بودند  –کمک بسيار نمودند وهمان روزازتصويب کميسيون گذشت   

                 ّ  فتم مجلس شورای مل ی به وقوع  پيوست وروز ششم دولت استعفا کرد و روز شنبۀ ه
به پيروی ازافکارعمومی به اين جانب اظهار تمايل نمود وازآن به بعدنيزبرادران 
ّ                        محترم قشقائی يعنی جناب آقای سناتور ناصروآقايان محم د حسين وخسرو نمايندگان                                                   
             ّ                                                      مجلس شورای مل ی استحصاب نموده ازهرگونه کمک با دولت اين جانب خودداری 
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ّ                                                   يله تشک روتبريکات خود را به اين خاندان که وطن دوستی را از لذا بدين وس. ننمودند       
پدر بزرگوارخود به ارث  برده اند تقديم می کنم وازخداوند مسئلت دارم که کماکان به 

 )۴٣(»  .                ّ                 خدمت وطن عزيزموف ق و کامياب  گردند
ّ      ّ دکتر محم د مصد ق – ١٣٣١نهم مرداد            
   

 »)سردار عشاير قشقايی(از سخنان اسماعيل خان صولت الدوله «
 

اينک روزی رسيده است که بعون هللا تعالی ايل مهم قشقايی که سالهای دراز در « 
اين آب و خاک پرورش يافته و همواره به شجاعت مشهور بوده اند به مدد برادران 
وطنی خود تنگستانی ها و دشتستانی های دالور دست از آستين مردمی برآرند و 

قشون دشمن و خائنين برسانند که آوازه آن در جهان پيچيده و  چنان چشم زخمی به
  ) ٤٤(» .جهانيان بدانند که ايران بردنی و خوردنی نيست

علت . من بنا به امر دولت متبوعه خود برای جنگ با اجنبی های متعددی آمده ام 
از تحت نفوذ را هم اين بوده است که آنها قدم به سرزمين ايران گذاشته و فارس 

سمی خود در آورده اند قشون تشکيل داده اند و به وطن من تجاوز و به هموطنانم ر
 .توهين کرده اند

وقتی منتصر الملک می گويد فعال مبلغ يکصد هزار تومان و امنيت راه اصفهان تا 
. عرادۀ توپ به شما می دهند قبول بفرمائيد ٤بوشهرو دوهزار قبضه تفنگ و
هد از قول من به حضرت واال عرض کنيد بنده صولت الدوله سردار جواب می د

حاضرم از رياست ايل قشقايی که همه به منزله فرزندان من هستند صرفنظر کنم به 
عالوه مبلغ دويست هزار تومان هم تقديم کنم مشروط بر اينکه انگليسيها به کلی از 

 پليس جنوب را منحل نکنند و از فارس خارج ايران خارج شوند واگر به زودی
  ) ٤٥(».نشوند مجبورم با آنها بجنگم و تا جان در بدن دارم دست از ستيز بر نکشم 

   
  :قسمتی از مذاکرات شاه و کرمليت روزولت

 
م در مقالۀ  خود به  مجيد حکيمی ّ                    خر  مرداد  ٢٨ها به کودتای  تحليل واکنش قشقايی«  

رهبرى : دهدمی پردازد  وشرح می »                          ّ       و همکاری آنان با نهضت مل ی ايران ١٣٣٢
كه در )                                        ّ                 فرزندان صولت الدوله، ايلخان قشقايى متوف ى در زندان رضاشاه(ايل قشقايى 

                 ّ                      ّ                        ّ    زمان زمامدارى مصد ق جزء هواداران نهضت مل ى و از كوشندگان براى موف قيت 
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                                                                  ّ        نهضت بودند، پيروزى كودتا و بر باد رفتن تالشها و آرزوهاى خودشان و مل ت ايران 
آنها، تنها گروه از . ى ناشى ازاستبداد راتاب نياوردندوبازگشت حكومت به خودسر

همراهان نهضت بودند كه آشكارا در مقابل حكومت كودتا به فكرچاره افتادند ودراين 
مسير دست به اقدامى خطرناك زدند كه آيند ه شان را به شكلى بی پايان تحت تأثير 

  ) ۴۶.(قرار داد
  

  :٭ موضعگيری قشقايی ها در برابر کودتا
  

مرداد، خسرو قشقايی به  ٢٨با خارج شدن كنترل اوضاع از دست دولت، در روز 
         ّ                                                                  ديدار مصد ق رفت و از او خواست همراه وی به فارس برود تا قشقايی ها دفاع از او 

ّ      ّ                       ام ا مصد ق پيشنهاد وی را نپذيرفت. را بر عهده بگيرند ؛  ٧١،ص  ١٣۵٨مرسدن، ( 
دحسين خان روز بعد به ناصرخان                ّ و خسروخان و محم  ) ١١٠،ص ١٣٨۴قشقايى، 

 . در ايل ملحق شدند
مرداد، به نيروهای ايلی  ٢٨در ايل قشقايی، ناصرخان، با شنيدن خبركودتا در روز 

دستور آماده باش داد و همان روز تعدادی از پاسگاهها را خلع سالح كرد و طى 
ّ                     لك ه دارنكند و تا ديرنش تلگرافى از زاهدى خواست تا گذشتۀ خود را ده به سوى مردم   

مرداد اعالميه ای خطاب  ٣٠وی در).  ۴٠١ -  ۴٠٢،صص١٣٧١قشفايی ، ( برگردد
   ) ۴٧).( ٢٩٣٠٠۵۶٣۵: ساكما(صادركرد ومردم رابه قيام فراخواند»  ّ        مل ت ايران «به
  
  
  

  جمال صفری –فرانکفورت 
  ١٣٩٧اسفند ماه  
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 یبررس شيهما نيمجموعه مقاالت دوم: ٢، سقوط)١٣٨٧( به نقل از کتاب »عشاير
 ی،اسيس یژوهشها موسسه مطالعات و پ: تهران ،یسلطنت پهلو یعلل فروپاش

  ٣٧٩ -  ٣٨٨، صص ١٣٨٧
ّ      ّ   دکتر محم د مصد ق   – ١٣٣١نهم مرداد - نامه دکترمصدق به ناصر خان قشقائی  -  ۴٣         
کتابخانه چابخانه اقبال  –جلد دوم » فارس و جنگ بين الملل« رکن الدين آدميت  - ۴۴
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و  ١٣٣٢مرداد  ٢٨تحليل واکنش قشقاييها به کودتای « مجيد حکيمی خرم -  ۴۶
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 دمحمعلی کشاورصدرانتقاد مدرس به مصدق دررابطه اصولی بودن مصدق در*

  : خاطراتش آورده است
عتقاد خود دکترمصدق به آنچه می گفت عقيده وايمان داشت ومصلحت شخصيی رابرا

نمونۀ بارز، آن است که وقتی به تشويق مرحوم مدرس، تلگراف . ترجيح  نمی داد
وتمايل نمايندگانبه نخست وزيربه نخست وزيربه ) شاه سابق( پيشنهاد عزل سردارسپه

مجلس شورای ملی مخابره شد ومرحوم مؤتمن الملک آنرا درجلسۀ سری مجلس 
فت  و همگی يقين داشتند دکترمصدق که قرائت کرد واقليت مجلس گل ازگلشان شگ

دکترمصدق به . مخالف سرسخت سردارسپه بود ازتلگرام عزل پشتيبانی  می کند
حق عزل رئيس الوزراء ] احمد شاه[         ً                             عکس،صريحا  با آن مخالفت برخاست وگفت شاه

و دولت ندارد وعزل ونصب دولت با مجلس است که به وسيلۀ رأی اعتماد يا عدم 
 ود اظهارمی دارد وسردار سپه هم که درآن مجلس اکثريت داشت ازاعتمادعقيده خ

خطرعزل نجات يافت وسرانجام سلطنت مطلقه رسيد وبا آن که دکترمصدق را قريب 
بيست سال در تبعيد وزندان نگاه داشت دکترمصدق ازاظهارعقيدۀ اصولی خود که به 

  ...نفع سردارسپه وبه ضررخودش تمام شذ نادم و پيشمان نبود 
 ازاين که اين قدر مرحوم مدرس برسراين اظهارنظرازدکترمصدق رنجيده واورا

  اصولی فکرمی کند ودرمقام رعايت اصول ، پا روی  مصلحت می گذارد، سرزنش
  . کرده بود

به کوشش »زندگينامه  وخاطرات سياسی  سيد دمحم علی کشاورز صدر«به نقل از    
  ۴٣ص  – ١٣٩٣، نشر علم ، بيژن کشاورز صدر –دکتر علی حاج يوسفی 

  
   ١٢٨٨درحدود درکاشان متولد شد، ١٢۶٣هللا شيبانی، درسال  سرلشکرحبيب **

ولی قبل ازخاتمه آن رشته برای . برای تحصيل علم حقوق بسويس می رود) ١٩١٠(
قسمت (پاريس" سير سن"وارد مدرسه افسری  ١٢٩٠درسالتحصيل دررشتۀ نظام 

به ايران  ١٢٩۴وی در. مدرسه مزبوررا به پايان برد ۀگرديد و دور) پياده نظام 
درجنگ . شد، درآمد ها اداره می بازگشت وبه استخدام درژاندارمری که توسط سوئدی

المللی اول که ايران توسط قوای روس وانگليس وعثمانی اشغال شد،وی همکاری  بين
 .  السلطنه مافی کرد  با دولت موقت به رياست نظام

موقعی که خبربه طهران می رسدکه قزاقها برای گرفتن تهران «١٢٩٩دراسفند 
ازقزوين حرکت کرده اند شيبانی به احمد شاه پيغام می دهد که اوقادراست با فوج 
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ولی به او جواب . خود جلوی قزاق هارا بگيرد ونگذارد که تهران بدست آنها بيفتد
 ١٢٩٩ رکودتای سوم اسفندد»!تاکنندگان الزم نيستدداده می شود اقدامی عليه کو

 در ودارای اسلحه نسبتا کافی بود شيبانی هنگ ژاندارم باغشاه تحت فرماندهی 
 .ورود کودتاچيان کوچکترين مقاومتی از خود نشان نداد موقع 

شيبانی درآذربايجان فرمانده قشون درسرکوبی غائله الهوتی بودودرطرح سرکوبی 
اورياست تعدادی افسربرای . بودشرکت داشتاسمعيل آقا سميتقوکه ازمسائل مهم روز

برای  ١٣٠٢اوايل درهمانجا در. تحصيل فنون نظامی به فرانسه را بعهده داشت
به ايران بازگشت ١٣٠۵در وی . طی کردرا دانشگاه جنگ ۀ تکميل فنون نظامی دور

خواست حکم اعدام  یچون نم ١٣٠۶ردشيبانی .وبه رياست ستاد ارتش منصوب شد
فوائدعامه  ريوز ١٣٠٧در یمدت. راامضا کند، استعفا کرد نيدوستش محمود پوالد

ٔ     مخبرالسلطنه  هدا   ٔ نه  يکاب  وزيرتيمورتاش  ولی آنجاهم اختالف نظرهايی با «.بود تي          
دربارکه اعمال نفوذ بيحدی درامور وزارت خانه ها می کردپيدا کرد، مخصوصا 

ه آهن همواره مخالفت شديدی ابرازمی داشت، بقسمی شيبانی درموضوع ساختن را
بعد ازآن برياست تفتيش  .که ادامۀ کاردرآن وزارتخانه هم برای اوغير قابل تحمل بود

کل قشون منصوب گشت و در آن اداره  قسمتی  ازکارهايی را در ارگان حرب کل 
ن جمله قانون م(شروع کرده بود مانند تهيه و تدوين آيين نامه های صنفی و قوانين 

وهمچنين مطالعه و تدوين قسمتهايی از تاريخ نظامی ايران و غيره ) دادرسی ارتش
  » .را ادامه داد

ٔ        فارس با ارتقا به درجه  سرلشکرريشورش عشا انيدرجر  مأمورخواباندن شورش  ی                    
 یبانياما رضاشاه که ازعملکرد ش. افتيپس از دوسال غائله خاتمه  نجامسرا. شد

را به تهران احضار کرد وبه محض رسيدن به تهران وی ازکليه  یبود و یناراض
ها عده                                                  ً                  مقامات خلع گرديد، بازداشت وتحويل زندان شد، ظاهرا درجنگ با بويراحمدی

داران وافسران به قتل رسيده بودند؛ دادگاه  نظامی او را  زيادی ازسربازان ودرجه
سر می برد بعلت بيماری او درمدتی که در زندان ب. محکوم به سه سال حبس نمود

  .آزاد برای معالجه به خارج رفت
از زد  «کاردان و اليق ايران بودبرجسته ترين افسران  يکی از توضيح اينکه شيبانی 

زيرا ضايعات وتلفات را از هرطرف خواه نا خواه . و خوردهای داخلی متنفربود
ام معنی يک سرباز به تم او. ايران می دانست که البته واقعيت دارد"ملت" متوجه 

ملت دوست بود واسلحه کشيدن سرباز ايرانی را برعليه فرد ايرانی تجاوزی برعليه 
ولی چون دردستورالعمل کلی که به او . تلقی می کرد" ارتش درخدمت ملت"اصل
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" بويراحمدی"ياغيگری افراد لر داده بودند علت اردوکشی، جلوگيری ازشرارت و
افکارملوک ) تلويحا انگلستان  ("عمال بيگانهتحريکات "ذکرشده بودکه دراثر

الطوايفی درسرزمين می پروراندند؛ اودرآن اردوکشی خود را با يک سياست خانه 
غم تلفات ربه همين جهت عمليات نظامی را علي.برانداز بيگانه درجنگ می پنداشت

نگ ولی بعد از ج» .سنگين دوجانبه، تا حصول نتيجه قطعی به سود ارتش، ادامه داد
ودروغ  دانست ازتهران بدستوررضاشاه بخاطرمنافع انگليس باو اطالعات نادرست 

رضاخان تحمل افسران  درواقع.برای سرکوب لرهای بويراحمدی داده بودند
وشيبانی خود  رانداشتهمچون شيبانی يسته،کاردان وباسواد و وطن دوست اش

وانگليس  رضاشاهوآلتی برای توقعات رادر جنگ با لرها ی بوير احمد بازيچه 
  .احساس کرد

به مالقات او آمد و شخصی از ايران   در هنگاميکه شيبانی در آلمان بسر می برد،
فتارشيبانی به گمرتب از رفتارو  اين شخص مورد محبت شيبانی قرارميکيرد و

بعلت چنين گزارش هايی که به تهران می رسيد و چون « .داتهران گزارش می د
مدت اجازۀ شيبانی برای معالجه منقضی شده بود توسط  سفارت ايران به ايران 
احضار ميشود، ولی سرلشکرمکتوب مفصلی به رضاشاه می نويسد و درآن از 

 - يک فرمانده فاتح - همچنين ازرفتاری که نسبت به او. وضع  کشورتنقيداتی می کند
  .» ت می کنديروا داشته بودند شکا

ها برلين را اشغال  درجنگ جهانى دوم، زمانى كه شوروىپس ازشكست آلمان 
گويد من يك ايرانى  كردند، شيبانى خود را به مقامات شوروى معرفى كرده و مى

 .خواهم به وطن خود بروم هستم و حاال كه شوروى باايران صلح كرده، مى
ت كردى چرا در مملكت خود نبودى، تو فاشيس گويند در آلمان چه مى ها مى شوروى

روايت ديگرآن  .كنند برند وتيرباران مى اورا مى. اى ها همكارى كرده هستى وبا آلمانى
است كه هنگام خروج وى از منزل دژبان شوروى اورا شناسائى كرده و توسط چند 

   .ساله بود ٦٠الفوت  شيبانى حين. دهد گلوله به حياتش خاتمه مى
  
مجلد » و نطامی معاصرای ايران شرح رجال سياسی «به نقل از کتاب باقر عاقلی - 

سرلشکرحبيب هللا «نگاه کنيد به   . ٨٩٢ – ٨٩۵، صص ١٣٨٠دوم، تهران، گفتار، 
سرهنگ  -  و نگاه کنيد به  ۴۵۴ – ۴۶٢صص  –مجلۀ آينده سال شانزدهم » شيبانی

 ١٣۶۶مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ،»کهنه سرباز«ستادغالمرضا مصوررحمانی
  ۵٩  -  ۶٩صص   - 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٩٨                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

  
  مالی آمريكايی در ايران ميلسپو و مستشاران «دكتر دمحمقلی مجد،: پی نوشت ها 

  
  »Great Britain & Rezashah: The Plunder of Iran, 1921-1941 C 2003«ازکتاب*
  
  .١٩٢۵مارس  ۶، مورخ )٨٩١، ٠٠/ ١٣۴۶(موری، گزارش شمـ  - ١
 .همان - ٢
 .٧۵ميلسپو، آمريکايی ها در ايران، ص  - ٣
 .١٩٢٣فوريه  ٩، مورخ )A/93 891 ،51(کورنفلد، تلگرام شمـ  - ۴
 .١٩٢٣آگوست  ٢١، مورخ )A /115 ،891،۵١( ٢۴۴کورنفلد، گزارش شمـ - ۵
 .١٩٢٣دسامبر  ٨، مورخ )A/135 891,۵١( ٣١٧کورنفلد، گزارش شمـ  - ۶
وضعيت سياسی کنونی درايران که برمستشاران آمريکايی وچشم «گوتليب - ٧

 .١٩٢٣دسامبر  ٢، مورخ )A /137 ،891,۵١(»مريکا تأثيرمی گذارداندازتجارت آ
 .١٩٢۴دسامبر  ١٩، مورخ )٨٩١، ٠٠/ ١٣١٩( ١۶موری، گزارش شمـ  - ٨
سپتامبر  ۵، مورخ )A/ 197 891,۵١( ٣٨٢٩نامه ی ميلسپو به موری، شمـ  - ٩

١٩٢۴.  
، ضميمه گزارش شماره ١٩٢۴آگوست  ٢۵نامه رضا خان به ميلسپ، مورخ  - ١٠
  .١٩٢۴سپتامبر  ۵، مورخ )A/ 197 891,۵١(ی 
سپتامبر  ۵، مورخ )A /197 891,۵١( ٣٨٢٩نامه ی ميلسپو به موری، شمـ  - ١١

١٩٢۴. 
 .١٩٢۴سپتامبر  ٢۴، مورخ )A/198 891,۵١( ۶٣٧موری، گزارش شمـ  - ١٢
  .همان - ١٣
 .١٩٢۴سپتامبر  ٢٠، مورخ )A /202 891,۵١(نامه ی ميلسپو به دالس، شمـ  - ١۴
 .١٩٢۴دسامبر  ٣، مورخ )٨٩١، ۵١/ ٣۶٩( ٧٧۶موری، گزارش شمـ  - ١۵
 .همان - ١۶
 .١٩٢۵، مورخ آگوست )٨٩١، ٢٠/ ۵٧( ۵٩فولر، گزارش  - ١٧
 .١٩٢۶ژوئن  ٣٠، مورخ )٨٩١، ٢٠/ ۵٩( ١١۶فيليپ، شمـ  - ١٨
 .١٩٢۶جوالی  ٣، مورخ )٨٩١، ٢٠/ ۶٠( ١٢١فيليپ، شمـ  - ١٩
 ١٩٢٢اوت  ۴، مورخ )٨٩١، ۶٢٨ /١( ۵۵کورنفلد، گزارش شمـ  - ٢٠
؛ گزارش وزارت بازرگانی به وزارت امور ١٩٢۴مه  ٢٠زندگی اقتصادی،  - ٢١
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 ١٩٢۴ژوئن  ٢١، مورخ )٨٩١، ۶٢٨/ ۵(خارجه، شمـ 
 ١٩٢۴ژوئن  ١۴، مورخ )٨٩١، ۶٢٨/ ۶( ۴٢ايمبری، گزارش شمـ  - ٢٢
 .١٩٢۴نوامبر  ۵، مورخ )٨٩١، ۶٢٨/ ٩( ٧٢۴موری، گزارش شمـ  - ٢٣
 .١٩٢٧، مورخ آگوست ) ٨٩١، ۶٢٨/ ١٨( نيلسن، گزارش شمـ  - ٢۴
 .١٩٢٧اکتبر  ٢١، مورخ )٧۶١، ٩١١١/ ۴(  ۴۶۶فيليپ، گزارش شمـ  - ٢۵
 .١٩٢٧نوامبر  ٣، مورخ )٧۶١/ ۶(فيليپ، گزارش شمـ  - ٢۶
 .١٩٢٧نوامبر  ١٢، مورخ )٨٩١، ٠٠/  ١۴٣۵( ۴٨٧فيليپ، گزارش شمـ  - ٢٧

  
 آرتورچسترميلسپو

  
م، در ١٨٨٣روزاول مارس ) Aurthur Chester Millspaugh(آرتورچسترميلسپو 
. درايالت ميشيگان متولد شد) Augusta(» آگوستا«مايلی شهر  ۵مزرعه ای واقع در

 ١٩٠٨سال . به پايان رساند ١٩٠٢در سال » آگوستا«دوره دبيرستان را در شهر 
فوق ليسانس از دانشگاه ايلی  درجه ١٩١٠، در سال »آليبون«درجه ليسانس از کالج 
ازدانشگاه » اقتصاد«در جه دکترای خود را در رشته  ١٩١٢نويز و باالخره سال 

يک درجه ی دکترای  ١٩٣٩بعد در سال . دريافت کرد» جان هاپکينز«معروف 
 .افتخاری حقوق نيزازطرف دانشگاه ايلی نويز به او اعطا شد

واشنگتن و از سال » ويت من«در کالج  به عنوان استاد علوم سياسی ١٩١٢از سال 
در . به کارپرداخت» جان هاپکينز«در سمت دانشيار علوم سياسی دانشگاه  ١٩١٧

درجه  به عنوان مشاور در وزارت خارجه آمريکا استخدام شد و ١٩١٨اوخر سال 
چهارم درامور اقتصادی نفت مشغول به کار گرديد و درهمين سمت بود که برای بار 

 .به استخدام دولت ايران در آمد ١٩٢٢ل اول در سا
، ازطرف ١٩٢٧ميلسپو اندکی پس از پايان دوره نخست خدمت خود درايران درسال 

. وزارت امورخارجه آمريکا به سمت مشاور کل امور مالی هائيتی منصوب شد
م، به آمريکا  ١٩٢٩وی پس ازپايان سال . تی سه سال ادامه بافتيفعاليت وی در هائ

به تدريس در دانشگاه و هم کاری  ١٩٣٠های دانشگاهی بازگشت ودرسال  و فعاليت
واشنگتن پرداخت تا آن که دوباره در ) Brookings Institute(با مؤسسه بروکينگز 

به ايران آمد و رياست کل دارايی ايران را به عهده  ١٩۴۵تا  ١٩۴٣فاصله سال های 
را » آمريکايی ها در ايران«ب گرفت ودوباره مأموريت ثانوی خود در ايران، کتا

نوشت و پس از بازگشت از ايران دوباره در همان شغل سابق در مؤسسه بروکينگز 
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 .مشغول به کار شد
، بازنشسته شد ودرپنج سال آخرزندگی، رياست شورای ١٩۴٩ميلسپو درسال 

دکتر . رابه عهده داشت» کاالمازوگات«روزنامه) سر دبيری(نويسندگان 
به علت سکته قلبی درگذشت و درشهر  ١٩۵۵سپتامبر ٢۴ميلسپوعصرروز 

  .در ايالت ميشيگان به خاک سپرده شد» آگوستا«زادگاهش 
 

  حکومت پهلوی،«دکتر کشواد سياهپور : پی نوشت ها 
  »استبداد داخلی و سرکوب عشاير

  
مکی، حسين، مختصری اززندگانی سياسی احمدشاه قاجار، چاپ چهارم، . ١
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  فصل اول 

 
  دخالت رضا شاه درانتخابات مجلس های شورای ملی 

  
مهم ترين سخنرانيهای دکتر مصدق  دفاع از حقوق مردم، دراينجا شايان ذکراست که 

با پايان   ه ام آورددرمجلدهای گذشته  منافع ملی و حقوق ملی براساس قانون اساسی
و دولت در انتخابات، ] رضا شاه[با مداخله علنی)١٣٠٧مرداد ٢٢(دورۀ ششم مجلس 

نمايندگان از مصدق که در دورۀ  پيش . دنرژيم به مجلس راه نيافت از مخالفان کهيچي
به جای شخصيت . ترازاول  تهران بود، در مجلس هفتم حتی يک رأی هم نداشت

همانند سيد يعقوب انوار، مشيرالدوله ، مؤتمن الملک ، افرادی  مدرس ، هايی چون  
و شيخ حسين  يیعلی دشتی، عبدالحسين تيمورتاش، وثوق الدوله، ميرزا عبدهللا ياسا

بود،  دهپا يه های حکومت استبدادی  مستحکم ش. تهرانی از صندوق  ها سردر اوردند
مصدق درانتظارتالفی مخالفت هايش با ديکتاتوری رضا شاه، در احمد آباد 

» .اوقات خود را صرف مطالعه امورکشاورزی می کرد ی برد وساوجبالغ به سر م
. مدرس که در دورۀ ششم نماينده اول تهران انتخاب شد )٣١ص  ٠مصدق جلد اول  (

هم از  یرأ کي یحت د،يرس انيبه پا یمل یدوره مجلس شورا نيانتخابات هفتم یوقت
س ب ّ    صندوق به نام مدر  س  امدين روني                ّ   و مدر   در «کرد که  انيجمله معروف را ب اين    

بودم چطور شد  یاز ده هزار رأ شيب یاول تهران و دارا ليسابق من وک یدوره ها
 یرائ کيندادند آن  یبرفرض که مردم بمن رأ. هم نداشتم یرأ کيدوره  نيکه در ا

گربه کجاست؟  یايباز است ح گيدر د  ميريگ. که خودم درصندوق انداختم کجا است
درعصر پهلوی و نظام جمهوری اسالمی متأسفانه »ديازخودتان خجالت بکش انيآقا

و  ته استشانتخابات برای مجلس در سراسر ايران وجود نداآزادی بصورت واقعی 
 .ندارد

 دراختيار شورای ملی مهم دکتر مصدق را در مجلس ششم  نطق های در زير بقيه   
  :  خوانندگان ارجمند قرار می دهم 
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  انتقاد دکتر مصدق به چهار اصل اصالحيه وزارت عدليه 

  ) ١٨ خرداد ١٣٠۶( عدليه به راجع دستور از قبل نطق  
  

 هيئت پروگرام در را خودم نظريات که بودم خواسته اجازه اخيربنده دوجلسه در
 موقع در که فرمائيد می تصديق و دهيد می حق البته و برسانم آقايان عرض به دولت

 پروگرام زيرا کند عرض را خودش نظريات است حق یذ نماينده هر دولت پروگرام
 دولت را مشی خط يک اگر و بيايد مجلس به روز هر که نيست یچيز يک دولت

 پروگرام آن در که هستند حق یذ نمايندگان از يک هر کند می اتخاذ خودش یبرا
 نتوانستم لذا نرسيد نوبت بنده به متأسفانه ولی کنند عرض را خودشان عرايض
  ...   برسانم محترم آقايان عرض به را عرايضم

  بفرمائيد بلندتر - عراقی
 به راجع فرمايشاتی يک اخير جلسه در. کنم می اطاعت چشم بله - مصدق دکتر 

 خواسته اجازه بنده که فرمودند ً ◌   همان در  ياسائی یآقا و مدرس یآقا دولت پروگرام
 بنده حاال نشد ممکن بکنم عرايضی که خواستم اجازه موقع مخصوصا هم بعد و بودم

 من وجه هيچ به که طلبم می شهادت به را خدا و کنم می عرض را خود نظريات
 که زيرا زنم     ً....     می حرف مملکت صالي یبرا از فقط و ندارم شخصی نظر الوجوه
   ...حقيقتا
  .ح نيستمطر پروگرام که حاال مصدق دکتر یآقا نيست  - رئيس نايب

 - رئيس نايب.  بزند حرف است آزاد وکيل دستور از قبل ولی ،بلی - مصدق دکتر 
  . است شده تصويب پروگرام ولی است صحيح اين خوب

 از قبل اگر ؟بگويد بايد چه دستور از قبل وکيل که کنيد تعيين پس - مصدق دکتر 
  . گويد می خواهيد می چه هر است آزاد وکيل دستور

  بفرمائيد - نمايندگان از جمعی 
 هيچ کنم می عرض غرضی بی کمال یرو از کردم عرض اينکه بلی - مصدق دکتر 

 از بنده باشد بين در مملکت ً ◌    صالي که وقتی زيرا باشم داشته غرضی که ندارد دليل
 م که ندارد دليل بنابراين پس ندارم چيز هيچ به عالقه ابدا و گذرم می خودم چيز همه

 يک کامال که کند می کسی يک را غرض اعمال ،بکنم غرض يا تقاضا يک اعمال
 سال دوازده ده مدت اين در که کنم می سئوال مدرس یآقا از بنده باشد داشته یکار
 قبول که ام کرده تقاضائی وقت هيچ عالی ازحضرت بنده آيا ام آمده اروپا از بنده که
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  ...   باشيد نفرموده قبول يا باشيد فرموده
  خير نه - مدرس 
 يک بنده مدرس یآقا از مرتبه يک فقط که است نشده وقت هيچ - مصدق دکتر 

  . بود پارسال انتخابات موقع در آنهم ام کرده تقاضائی
 ٢٣ به مجلس مذاکرات رسمی درمجله ازدستور قبل مذاکرات وقت دراين چون  

 شده شماره محشر روزنامه از قسمت رسيداين نمی طبع۴٧ مورخه ٢٢ نقل خرداد
 .  است

 دارم کانديدا نفر چندخدمتشان رسيدم ، گفتم آقا من   دوستان از يکی منزل در شبی 
 هم يکی زاده تقی یآقا يکی پيرنيا خان حسن ميرزا یآقا يکی مستوفی یآقا يکی

 مرقوم خودتان یکانديدها جزو هم را ها اين کنم می خواهشم و. عالئی یآقا
 می همه فرمودند را مابقی و فرمودند قبول را ها آن از يکی ايشان.  بفرمائيد
   ؟ام کرده تقاضائی شما از اين از غير آيا.  نويسند
  . ام کرده ازشما زياد تقاضاها جور اين از بنده ولی خير - مدرس

 حقيقت در که ام نکرده تقاضائی هيچ بنده هم ياسائی یطورازآقا همين - مصدق دکتر
 وآن دارم ياسائی یازآقا گله يک بنده اينجا ولی باشند نکرده يا باشند کرده قبول ايشان

 صحبت اين کنند می مجلس در هائی صحبت يک محترم نمايندگان وقتی که است اين
  .  کرد عقيده به حمل بايد وفقط کرد ديگر چيز هيچ به حمل نبايد را ها
 بنده شد شنيدرکروزو ازاليحه صحبت اينجا یروز يک کنم می عرض مثال باب من 

 شما خوب که گفتند ازآقايان يکی وبعد کردم نظام از هايی قدردانی يک اينجا
 که یديگر کسی است ازمؤسس حرف تمام اما ؟گوئيد نمی یچيز چرا آن ازمؤسس

 اين که فرمودند کردبعد درست را ما مملکت نظام آمد بودکه شخص همين نيست
 بگذرد که است اين نظرشان ايشان و اند فرستاده ايشان هم را کروزو شنيدر اليحه
 که کنم می تقديس را همايونی اعليحضرت نظام نفرسرپرست يک من اگر خوب

 یبرا کرات به دهند می اهميت مردم و وکال وعقايد افکار به مخصوصا       ً     حقيقتا ايران
 خواسته را ام عقيده من از و احضار مرا پادشاه شخص که است افتاده اتفاق خودم
 وفرموده خواسته را من ؟داشت کار چه من با نبود اشخاص عقيده به اگراومعتقد است
 بگويم نيست مقتضی حاال ام کرده عرض هم رابگومن ات عقيده که است وگفته است

 شرفياب اخير ايام درهمين یروز. گويم می ؟نگويم چرا خوب ام کرده عرض چه
 مردم برندبايد می تشريف نقطه يک در وقتی اعليحضرت که کردم وعرض شدم

 که هايی مسافرت اين ،کردم عرض است طور همين فرمودند کنند ازاواستفاده
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 ومأمورين شود می مردم خرج اسباب ها نصرت طاق اين فرمايند می اعليحضرت
 چيزها اين به اعليحضرت درحقيقت آورند می فراهم را مردم اذيت اسباب نظامی

 چراغ خواهند می است گبزر شاه هستيد مملکت اين شاه شما شوند نمی گبزر
  .نکنند خواهند نمی بکنند روشن

 مردم یبرا ولی شود نمی گبزر چيزها اين به و است بزرگی شخص يک شاه   
 شده شرفياب بنده که سالم روز يک بعد است صحيح دارم قبول فرمودند. است صدمه

 که دفعه اين فرمودند همايونی اعليحضرت که فرمودند مالحظه نمايندگان آقايان بودم
 عرض بنده که همانطور فرموديد مالحظه رفتم خبر بی جا همه رفتم مسافرت به

 در قيمتی و قدر هيچ که ناچيز من به پادشاهی يک فرمودند همانطور هم ايشان کردم
 عرضی يک من که وقتی چون کند می طور اين و دهد می اهميت ندارم مملکت اين
 اين یابد پادشاه او خواهم می اينکه یبرا ؟چرا ندارم غرضی من داند می کنم می

روی سربگذراند  را او مردم و نمايند استفاده او از مملکت اهل تمام و باشد مملکت
 خيرخواه فقط و ندارم غرضی ومن کنند ستايش–همايونی ميدانند  اعليحضرت وچون

 طور همين و کردم قبول را تو عرايض من فالنی که فرمايد می هستم لذاشاه  شخص
 منداست عالقه ها آن عقايد به و مردم همه به شاه شخص اين بر بنا پس کردم هم

 پادشاه اگرشخص خوب است ملت نماينده درحقيقت وکيل کند می حفظ را وکال عقايد
 نبود الزم ملی یشورا مجلس ديگر خوب بکند اظهارعقيده وکيل واقعا  خواست نمی
 کند راعرض خودش مطالب وکيل که است اين یبرا هست مجلس که وقتی پس

 که اساسی قانون اصل موجب به شاه شخص و بگويد مجلس در را وعقايدش
  .ندارد مسئوليت ولی است قانون فوق است مملکت اين اول شخص

 یشورا مجلس دراين که چيزهائی يک کنم می استدعا محترم آقايان از بنده بنابراين.  
 حمل را وکال وعقايد بگويند راآزادانه خودشان عقايد همه بگذارند وکال آيد می ملی
  . بگويد یآزاد بطور را خودش عقيده بايد وکيل نفرمايند چيزها بعضی بر

 يک که اصل همين یرو بکند اداره را مملکت ايرانی بايد که اصل همين یرو بنده
 آن از داور یآقا با بنده آورد در صورت اين به را مملکت و شد پيدا ايرانی نفر

 تاريخ اين تا مجلس به آوردند را شان لوايح و اند شده عدليه وزير اند آمده که یروز
 يک که طور همان که بودم آرزومند و کنم می افتخار بنده چون ؟چرا کردم موافقت
 را عدليه وزارت شود پيدا ديگرهم يکی کرد حاصال را جنگ وزارت شد پيدا ايرانی
 وزارت ديگر يکی کند درست را ماليه وزارت شود پيدا هم ديگر يکی کند درست
 اروپائی اگر ولی کرد درست ايرانی گويند می کنيم درست ما اگر باالخره را داخله
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 افتخار اين آيا افتخارنيست ما یبرا اين و کرد درست اروپائی گويند می کرد درست
.  خير ؟کرد درست آمد اروپائی کنم درست نتوانستم خودم بگويم بنده که است

   ؟اروپائی دست بدهيم را چيز همه بايد پس کرد درست خوب فرضا اروپائی
   )نمايندگان خنده(

  .بکند خودش را خودش کار بايد ايرانی که معتقدم بنده خير - مصدق دکتر
   نفرمائيد قياس جنگ وزارت با را عدليه آقا - آشتيانی هاشم ميرزا آقا 

   .ندارم خصوصی نظر و غرض من آقا بدهيد اجازه - مصدق دکتر
  .ح استاصال همه است شده حاصال هم عدليه است  - شيروانی

  )رئيس نايب زنگ یصدا - نمايندگان همهمه( 
  .قياس نکنيد ديگران را با اعليحضرت اعمال - آشتيانی ميرزاهاشم آقا 
  ...است اعليحضرت نوکر اوهم - مصدق دکتر 

   )زنگ یصداهمهمه ( 
  بفرمائيد)مصدق دکتر یآقا (به خطاب - رئيس

 حاال ولی کردم کامال وزيرعدليه یآقا با بنده که کنم عرض موافقت  - مصدق دکتر 
 او لوايح به چرا یبود موافق که تو فالنی بفرمايند اينجا آقايان از عده يک است ممکن

 که اندازه همان به چون دارم هم دليل ولی ندادم یرأ او لوايح به بنده بله ؟ینداد یرأ
 با اش سليقه هم ايرانی نفر اگريک که کارکند بايد ايرانی نفر يک دارم عقيده بنده

 عدليه ازاينکه قبل ايشان. بدهم یرأ او لوايح به مجبورنيستم بنده نباشد يکی بنده سليقه
 کلی بطور ايشان را چهاراصل. کردند مشورت بنده با آوردند تشريف کنند رامنحل

 منحل عدليه که عدليه انحالل اصل اول اصل داشتند نظر در عدليه اصالحات یبرا
 بعد آيد در امتحان و آزمايش معرض در و شود وضع قوانينی آنکه دوم اصل ،بشود
يک  ايشان و شود نسخ استخدام قانون اينکه سوم اصل. مجلس در جديدا بيايد

 بشود یطور عدليه بودجه اينکه چهارم اصل کند عدليه وارد خارج از را اشخاصی
 را خودم نظريات وقت همان بنده .کاربکند و بشود وارد درعدليه بتواند کس همه که

  .  کردم عرض خدمتشان چهاراصل اين به راجع
 از که است یا عدليه يک ما عدليه آقا که کردم عرض اول اصل درباب   ً  اوال ، 

 را قاضی نموداگر متزلزل را وقاضی کرد منحل شودآنرا نمی و است آثارمشروطيت
 درعدليه بد قاضی نفر چهار اگر رود نمی پيش کاراز کرديد متزلزل هرروز شما

 يک که است اين عدليه عيب فقط نيست ديگربدهستند نفر سی براينکه دليل باشند
 نوبت به دفعه هر را قاضی نفر صد بکند محاکمه که ندارد خاصی انتظامی محکمه
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 هم به نان باالخره و زنند می حرف نشينند می و کنند می وتميزدعوت ازاستيناف
 ياچهارنفرازمبرزين سه که ازعدليه خارج انتظامی محکمه يک وبايد دهند می قرض

 پيش بفرستند را بد اشخاص دوسيه کنندوبيايند دعوت مجلس انتخاب به باشند مملکت
 انحالل یرو بنده نظريه بود اين کنيد خارجشان ازعدليهدبدن که گفتند ها واگرآن ها آن

 است نبوده صحيح داورکامال یخودآقا هم بعد عدليه انحالل که فرمودند تصديق
 تشکيالت جديد قانون وپنج وبيست صد يک درماده چونکه نيست مملکت حوصال
 مجلس تصويب بدون شود نمی را عدليه محکمه هيچ که اند قيدکرده خودشان عدليه
 بنده عقيده قوانين نقض درمسئله واما اند کرده قيد را اين کرد منحل ملی یشورا

 و تشکيالت اصول داريم قوانينی يک است سال بيست مملکت دراين ما بودکه اين
 حاال است شده معلوم عمل درحين باشد داشته واگرنواقصی وغيره محاکمات اصول
 ديگر سال بيست الاقل هم ها اين بياندازيم درجريان یجديد وقوانين بيائيم اگرما
 و نواقص ماده پانزده ده است ممکن و شود معلوم شان نواقص تا خواهد می وقت

 مجلس که داشتم عقيده باالخره و بگذارند مجلس به رابياورند قوانين آن معايب
 مثل اين اينکه یبرا ؟چرا بدهد یگذار قانون اجازه دولت به تواند نمی ملی یشورا

  .بدهد ديگر کس به را خودش اجتهاد اجازه کسی يک که است اين
 برو بگوئيم دولت به که نيستيم که توکيل در وکيل هم ما و انتقاداست اجتهادغيرقابل  

 راجع سوم مسئله اما. ندادم یرأ بنده هم را قسمت اين جهت اين از. کن وضع قانون
 ندهيد تغيير شما را استخدام قانون که کردم عرض خدمتشان بود استخدام قانون به

 ،دهند می نقاعد رشوک مردم چون کند پيدا تغيير سال صد تا نبايد استخدام قانون
 ديگر مردم.کنيد نقض را او شما مرتبه کننديک می درست سابقه ،کشند می زحمت
 درست حقيقتا کنيد حاصال خواهيد می اگر کنم می عرض ندارندبنابراين یاميدوار

 می مملکت اين خوب اشخاص از من که خواهيدبگوئيد می اگرشما حال. کنيد حاصال
 خوب که نفر دويست اما باشد خوب نفر دو خارج در شايد عدليه در بياورم خواهم
 رفته بين از استخدام قانون و است شده باز عدليه درب اينکه عنوان به وقت آن نيست
 اين بنده نظر هم قسمت دراين. حقوق اضافه درباب اما عدليه یتو ريزند می است
 کنم می عرض چيزرا يک  فقط و فقط عقيده يا مسلک يا عمل صحت جنبه که بود

 مستوفی عليخان محمد ميرزا یآقا. آقايان مثال نيست حقوق اضافه به مربوط خدمت
 وضع خيلی ايشان شناسند می خوب را ايشان هم ءالوزرا رئيس یآقا که فارس

 می تشريف داور یآقا ندارد منظمی معاش يک يعنی است معلوم غير شان زندگانی
 که کسی البته کنند می دعوت تميز عضويت یبرا را ايشان و ايشان منزل برند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٠٩                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 بدهند او به را تميز ديوان عضويت حقوق تومان باشدچهارصد منظم غير او معيشت
  .گذارد می پايش یجا را سرش و کند می سير را عرش

 بايد فردا که خواندند روزنامه در ايشان که وقتی ولی کردند مذاکره ايشان با خالصه 
 بنده که عدليه وزير به نوشتند یکاغذ يک برداشتند بخورند قسم عدليه در و بروند

 و بيايم اگر حقيقتا است حاال وکارکردم کردم حفظ را خودم وعقيده مذهب سال شصت
 باشد داشته وجود قوانينی يک شايد نکنم رفتار دولتی قوانين خالف بر که بخورم قسم
 خدمت اين از مرا کنم می خواهش بنابراين ندهد اجازه من به را آن من مذهب که

 نمی جائی پول یرو ها آن دارند یا عقيده يک که اشخاصی يک حاال. کنيد معاف
 تميز ديوان رئيس بيايد کس هر که دادند پيغام من به عدليه وزير یآقا خود روند
 شود می تومان هزار بيائی تو اگر ولی است حقوقش تومان پنجاه و هفتصد بشود
 به عقيده که من نکرديد گوش مرا نظريات و عقايد که شما کردم عرض بنده

 در البته و آنجا به کشاند می مرا پول عدليه به بيايم من اگر پس ندارم شما اصالحات
 کشاند عدليه به را بنده پول که وقتی گيرم می بيشتر مجلس از تومان هشتصد آنها
 يک پول یرو کسی وقتی پس بدهم غلط حکم که کشاند می را بنده پول هم فردا

 حاال قسمت اين در بود بنده عقيده هم اين  کرد اطمينان او به شود نمی برود جائی
  .هستم موافق کامال داور یآقا با بنده که کنم می عرض بنده هم
  فرموديد مرحمت خيلی - موافقيد عجب - شيروانی  
 بکند اصالحات و کامال بايد ايرانی نفر يک که اصل همين یرو بيايد - مصدق دکتر  

 آن باشد نداشته عقيده ملتی يک اگر باشد داشته عقيده بايد هرملتی آقا بفرمائيد مالحظه
 و مسلک و عقيده يک درجامعه که کنيد سعی بايد همه شود زارمی کارش ملت

   .رود می بين از ملت آن باشد مرام بی ملت اگر. باشد مرامی
 مسيحی لوددول اسالمی با يک  از يکی بودم اروپا در بنده که وقتی ١٩١١  در سنۀ
 برداشت روزنامه در اروپائی مؤلفيناز  از يکی. خورد می    َ شکس ت و کرد می جنگ
 اسالمی سرباز که بود وقتی کرد می فتح اسالمی دولت اين که وقتی آن که نوشت
 ولی رود می بهشت به بکشد هم اگر و رود می بهشت به شود کشته اگر که بود معتقد

 عقيده بنابراين خورد می شکست حتما ندارد را عقيده اين اسالمی سرباز که وقتی از
 متزلزل را اصل آن داريم را اصلی يک خودمان جامعه در ما اگر که است اين بنده

 انجمن عضويت به پارسال خودم بنده کند می طورحکم تجدداين که نگوئيم و نکنيم
 کنند می اصرار خيلی که ديدم روز يک باالخره نرفتم و شدم دعوت تهران انتخابات

 نفر يک که ديدم رفتم یروز باالخره کنيد»روا آندو« قبول و بياوريد تشريف شما که
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  ؟گويند می چه ها اين گفتم آيند می حمال نفر اودو عقب ليسانسيه
 است خريده را ها آن یرأ در دم و آورده را ها اين ليسانسيه یآقا اين بلی گفتند  

 ليسانسيه اين ريزندآيا می صندوق یراتو بدهندوآرائشان یرأ برد می وحاال
 حقوق مجازدرعلم اين است شاهد خدا هللاو نه ؟کند حفظ مملکت می تواند» اندروا«
  . است اين مضراتش باشد او مثل که ها آن از يک هر يا و

  .کردند می کار اين هم ديگران - وزير ماليه 
 اين بريزد صندوق یتو و بخرد قران پنج يکی یرأ که ليسانسيه بله - مصدق دکتر
اصل اسالميت حفظ کند فقط،   بايدمملکت پس کند حفظ را مملکت تواند نمی

 و کند حفظ اسالميت اصل هميشهاصل است و مانبايد  بی ما تجدد که حاال     ً خصوصآ  
 را مملکت دروغی یتجددها عنوان به و است جامعه در که اصولی اين با نبايد ما

  ...  ولی  يک هم اين بکنيم خراب
  . کنيد مسخره را ها ليسانسيه نبايد شما - شيروانی

 و دارم گردنشان به حق اندازه اين اند خوانده درس خودم پيش چون بله - مصدق دکتر
 حضرت مخلص بنده بفرمائيد توجه بنده عرايض به شيروانی یآقا کنم می استدعا
  ...شديم دور مطلب از هستم هم عالی

  ؟ايد شده روحانی - شيروانی
  . زنند می حرف ليسانسيه از ؟شيروانی یآقا چکارداريد روحانيون به - يعقوب سيد آيا 
  ) زنگ یصداهمهمه نمايندگان (  
   نداشتم کار روحانيون به گويم می تبريک را آقا - شيروانی 

  ... که بود اين ام عقيده - مصدق دکتر
  .برد احترامی بی به نبايد را طبقه هيچ اسم - شيروانی 
  )زنگ یصدا - نمايندگان همهمه( 
  نگو مزخرف -  آشتيانی هاشم ميرزا آقا 
   نگو مزخرف تو - شيروانی 

  نشويد خارج نزاکت  از شيروانی یآقا - رئيس نايب
   گويی می چه تو. چه تو به گويد می را ليسانسيه - کازرونی 
  .کرد احترامی بی نبايد گفتم - شيروانی 
  )سکوت به دعوت زنگ یصدا - نمايندگان همهمه(
  بفرمائيد مصدق دکتر یآقا - رئيس نايب 
 نفر يک که مفتخرم و آرزومند هميشه بنده افتاديم دور مطلب از - مصدق دکتر 
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 می من باشد مدعی که ايرانی هر و کند درست را ما یها خانه وزارت بيايد ايرانی
 او با قسم همه و گيريم نمی را جلويش ما کنم می درست را وزارتخانه فالن روم

  ...  هستيم همراه او با آخرش تا و کنيم می همراهی
   ؟شما - شيروانی 

  ...  بنده بلی - نگيريد را بنده نطق یجلو - مصدق دکتر
  . بزند حرف گذاريد نمی چرا شيروانی یآقا - یفيروزآباد

 ولی کند اداره را کارها و بيايد ايرانی نفر يک که معتقدم اگر بنده بلی - مصدق دکتر
 قانون در.بيايد خارجی مفتش چهارنفر مملکت عدليه اصالحات در که نيستم معتقد
  ... اينرا اند نوشته شان

  . گذاريد نمی آقا خير نيستيد - شيروانی 
 خارج حال دو از عدليه در آمد اروپائی مفتش نفر چهار که وقتی ولی - مصدق دکتر

 و کند می ترجمه را ناپلئونکتاب » پرنیموسيو« مثل شود می ترتيبی يک يا نيست
 بهتر خيلی بنده که رود می و ما دست دهد می تابک و گيرد می پولی يک اختيار بی
 هم را فارسی بنده ولی داد می فرانسه فقط او اينکه یبرا کنم ترجمه توانم می او از

 پيدا اختياراتی يک و اينجا آيد می که است اين يا و ما یبرا ندارد فايده پس دانم می
 همايونی اعليحضرت امروز شود می غرض نقض کرد پيدا اختيار اگر کند می

 تمام در را ايرانی افتخار اسباب البته است ملغا کاپيوتوالسيون که فرمايند می دستخط
  .  فرمايند می فراهم ملل تمام نزد و دنيا

   ؟چيست کاپيتوالسيون
 و ايرانی بين که محاکمه در است خارجی نفر يک نظارت واقع در کاپيتوالسيون

 دو با ايران در خارجه اتباع از نفر هزار دو اگر بفرمائيد فرض شود می خارجه اتباع
 آن در هم خارجه تبعه متبوعه دولت سفارت مترجم بشوند طرف ايرانی نفر هزار

 طور اين شايد است چی علت کند می حضورپيدا) خارجه وزارت محاکمات( محاکمه
 مختلف ها اروپائی با نژادشان گاه و زبان و مذهب ايرانی قضاوت چون که بگويند

 ما ولی نکند یطرفدار داخله اتباع از ايرانی محکمه اينکه تا کنيم می نظارت است
 را ايران ممات واگذاريم اروپائی قضات دست به را قضاوت نفوس ميليون٩ امور اگر

  . ايم کرده اروپايی قضاوت تسليم
  )احسنت است صحيح(
  شود می چه را ما که دانم نمی بنده 
  ...   ليسانسيه بلی کازرونی 
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    زنگ یصدا نمايندگان خنده
 دو که ندارند عقيده ما به اروپائيان شود می چطور که دانم نمی بنده - مصدق دکتر
ميليون  ٩ بايد ما ولی نظارت بدون کند رجوعام محاکم به را خودشان اتباع نفر هزار

 مسلمان بايد قاضی فرمايد می که شرع قانون خالف بر را مسلماننفوس ايرانی و 
 است صحيح -  نمايندگان از بعضی( بکنيم      َاروپا باشد تسليم قضاوت  و حکومت دول 

  ...   اصل اين با بنده)  احسنت
   نمايندگان همهمه - آقا اند کرده کار اين کجا  - شيروانی 

  ...  شد خواهد - مصدق دکتر 
   نشويد داخل خصوصيات در کنم می اخطار شما به شيروانی یآقا - رئيس نايب 
 را بنده و دهد نمی اجازه بنده به واسالميتم ايرانيم کنم می عرض بنده - مصدق دکتر 

 ملت محترم نمايندگان اند نشسته اسالم حجج مجلسی همچو دريک که کند مجبورمی
  ...   دارند حضور خدا پيغمبر و فاطمه اوالد و اند نشسته

   به به - شيروانی
 را من عقيده خواهد می کس هر و گويم می آزادانه بطور را خود عقيده - مصدق دکتر
 هستيد شيروانی یآقا که شما به یروز يک اگر که هستم آدمی يک بنده نکند قبول

 ام کرده مملکت اين از عالقه قطع                     ً مانم و می روم  و کررا   نمی مملکت اين در بگويم
 آب و مملکت منافع و وطن از و بگويم را حق اينکه مگر ندارم عالقه چيز  بهيچ و
  .فقط و فقط. کنم دفاع هستم ها آن نماينده که مردمی و خودم کخا و
  )احسنت  -  است صحيح(

 عدليه تشکيالت درقانون که یچهارنفر اين به راراجع خودم عقيده که بود اين    
 را ها اين گويند می عدليه وزير یآقا که شنيدم بنده کردم عرض اينجا اند نوشته

 می چه دانم نمی بنده اند کرده مجبور را ما گويد می هم کميسيون نوشته کميسيون
 اينکه     ً خصوصا   اند کرده را کار اين مسلمانند همه که کميسيون ءوچطورشداعضا شود
  . اند نوشته چرا را ماده اين ملبسند)  ص( پيغمبر لباس به هم ها آن از نفر سه

  . کنم می عرض خدمتتان توضيح حاال - ماليه وزير
 به آقايان آنقدرکه بنده بياوريد متخصص که باشد اين نظرتان اگر بلی - دکترمصدق
 یبرا حاال کارکند بايد خودش ايرانی که معتقدم بنده ندارم دارندعقيده عقيده متخصص
 بنده دراروپا مختصر خيلی کنم می عرض که آمد بخاطرم مثالی يک متخصص

 تو ماندن ايران به و بر گفتند بنده به سخت خيلی بودم احتضار حال در و ناخوش
            ً                       مصمم شدم قبال  رفتم نزديک دکتر متخصص  مسافرت به هم بنده ندارد فايده دراروپا
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 اينکه جمله من داد دستور من به یمعد امراضاروپائی  پروفسور هايم متخصص 
 ازهمين موقع   تقريبا آمدم که تهران نخورم آب نيم و گيالس يک از  بيش غذا با

 شام با هم نيم و گيالس يک و نهار با آب نيم و گيالس يک بود گرم خيلی هوا و سال
 است خشک دهانم گفتم پرسيد مرا احوال سرم و یباال آمد ام والده بعد روز خوردم

  . بزنم حرف توانم نمی و نيست خوب حالم و
  ؟  چرا گفتند 

  .تشنگی جهت دادم جواب
 چيز چه ها حرف اين فرمود نخور است گفته متخصص کردم بخورعرض آب گفتند
 در و است متخصص که زيرا مندم عقيده خيلی پروفسورهايم به من که گفتم است

 بنظرم گفتند نمايم تخلف او حرف از توانم ونمی کارکرده دنيا گبزر یها مريضخانه
 می که یکار هر گفتم بخور آب یقدر است گرم هوا یا شده ديوانه تو که آيد می

 طبيب چهار با یشنو نمی مرا حرف که حاال گفتند خورم نمی آب من بکنيد خواهيد
  .نما رفتار همانطور گفتند ها آن چه هر کن مشورت ديگر

 و پاريس در دادم جواب بودم درکجا که کردند سئوال من از شد مشورت که ءاطبا با
  . نمودم می حقوق تحصيل که نمودم اظهار ام داشته اشتغال چه به که پرسيدند بعد
 یقواعد يعنی مونيال یماتررژيم  مثال فرانسه نقواني توانيد می شما آيا عجب گفتند  

 اجرا ايران در مجراست ازدواج مدت در زوجه و زوج بين مالی رابطه به مربوط که
 تواند نمی اينجا در را فرانسه طب هم فرانسه طبيب که دادند جواب .خير گفتم ؟کنيد
 و بماند گرم یهوا اين در یقدر تهران بيايد طبيب آن بايد است ايران اينجا کند اجرا
 می خارج عرق صورت به ازبدن یفور شود خورده آب گيالس ده درايران اگر ببيند
. ماند می معده در شود می خورده که آبی نيم و گيالس يک همان پاريس در ولی شود
  . خوردم طالبی من دو شيروانی یآقا خالی شما یجا آوردند طالبی فرستادند یبار

   من دو - شيروانی
  .   من دو سرخودتان به - مصدق دکتر

  .دش بهتر حالم                ً از فردايش تدريجا  
هزار تومان  ٢٠آوردند  متخصص بلديه یبرا ازآمريکا زنم می شما یبرا مثالی يک 

 مقنی يک به اگر که کند درروئی بدون جاده يک توپخانه اين در آمدهم مواجب دادند 
 به بعد و کرد می باز را جلواش اول بکنيم چاهی خواهيم می که  گفتند می یعاد

 يا تومان هزار صد قريب و ساخت را آب راه حال هر در پرداخت می عقب
 آقا کريم یآقا . نفرغيرمتخصص کرديک درست آمد کی باالخره کرد زيادترخرج
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 بود نتوانسته آمريکائی مستشارتمام کارهايی را که روز   ٢٠درظرف  سرهنگ خان
 ايرانی اين و بوده آمريکائی متخصص آن .است صحيح آخررسانيد به کند درست

 در مقصود که فرمايند نمی تصور البته. عمل صاحب و مجرب ولی متخصص غير
 کردم عرض آمد پيش صحبت چون باشم کرده تمجيد ايشان از که است اين فقط آنجا
 منزل یها درخت و دهد نمی من منزل به آب آقاخان کريم سرهنگ یآقا داند می خدا
 حال اين با سبزاست خودش باغ ولی شود می خشک دارد اوهستم همسايه که من

 به کنی می یآبيار را خودت باغ چون که کنم مخالفت ايشان با من که ندارد مناسبت
 و ستايش را او بنده بيايد متخصص اروپا از که دانم می الزم من دهی نمی آب من

 دهد نمی آب من باغ به گاه هر است یجد و است ايرانی اينکه یبرا کنم می تمجيد
 من درخت اگر است مملکت دراين کجاست خودش باغ کند می درست را خودش باغ

 را پول نيست اينطور اروپائی متخصص ولی است تازه او درخت شود می خشک
 متخصص به بنده که است نظر نقطه اين از کند می خرج ديگر ودرمملکت گيرد می

 . ندارم عقيده خيلی
 شد سابق درجلسه مذاکراتی که کنم می عرض کشيد جا اين به صحبت چون    

 تصويب تغييردرمجلس بدون ميليسپوهمانطورسابق دکتر بايدکنترات گفتند می بعضی
  . شود حاصال بايد که معتقدم شودولی حبايداصال که نبودند معتقد وبرخی شود

 یآقا محترم نماينده یروز بفرمائيديک اجازه دکترميليسپونيستم منکرخدمات من 
 اگر که فرمودند اينطور         ً                 حافظت شيا  وغايت عنک اشياء  فرمودند بنده به الدوله وثوق
 به نسبت که معتقدم بنده کنم می عرض گفت اورا وبد خوب بايد کند میکار کسی

 می خدمت خود وطن به اينکه یبرا راگفت بدش و گذاشت راکنار خوبش بايد ايرانی
  . است نکرده مملکت یبرا خوب کار الدوله وثوق یآقا که کنيد می تصور شما کند

 ماليه در بود ماليه وزير حضرتعالی رفيق نظام امير مرحوم وقتی مدرس یآقا چرا 
 و بودم شده دعوت تشکيالت نظامنامه نوشتن یبرا هم بنده کردند می استخاره ماه سه
 يک بکنند یکار خواستند می وقت هر ايشان کنم درست را کارهائی يک خواستم می

             ً می آمد مجددا   خوب اگر و کردند صرفنظرمی آمد می بد اگر کردند می استخاره
  .  نمودند می نظر صرف کار از بکلی و استخاره آنرا کتر
 موفق استخاره آمدن بد بواسطه بکنيم یکار خواستيم می ما وقت هر حال درهر 

 در آمدند الدوله وثوق یآقا آنوقت گذشت حال همين به ماليه وزارت ماه سه نشديم
  .دادند را ماليه تشکيالت روز چند ظرف

 را مردم بد و خوب اعمال نيستندکه وعتيد رقيب ملک ها ايرانی کنم تصورمی بنده 
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 اگر ولی است کرده دورا هر بد کار و خوب کار خود درزندگانی هرکس البته بنويسند
 که است کنداين می وظيفه یادا و نمايد می خود مملکت یبرا بکند خوب کار کسی
 به نسبت انسان که است یا وظيفه برخالف زيرا گرفت درنظر هميشه بايد بدرا کار

  .دارد خود وطن و مملکت
به  چون گفت هم را خويش کار بايد است خارجی نفر يک چون ميليسپو دکتر امان 

 راخواهم او خدمات بنده مجلس به اوآمدنترات اگرک البته است کرده خدمت مامملکت 
 اصول نيست مملکت اصولی مسائل به مربوط ميليسپو دکتر خدمات واين گفت

ملکت م حصال در باشدکه کارهائی بکنيم کارهائی اگرمايک که است اين مملکت
 رفتم سفارتخانه يک به وداع یبرا بنده وقتی يک کنم می عرض مثال باب من بشود

 پرسيدم رويد می مملکت ازاين شما که متأسفم خيلی من که گفت من وزيرمختاربه
 ندارد عالقه چون و ندارد عالقه هيچ شما مملکت به من دولت اينکه یبرا گفت چرا
 بنده باب دراين نمائيد آمد و رفت اطمينان کمال با ما سفارتخانه با توانيد می شما

 نظرداشته ما مملکت ديگربه دولت ده و شما دولت مايلم من که وگفتم کردم شوخی
 يکی یروز يک بعد بهتراست ما یبرا باشد بيشتر مند عالقهه عدۀ دول چوهر باشند

 گفت ،بلی گفتم ؟هستيد باقی پيش عقيده درآن شما فالنی گفت من به دولت آن ازاتباع
 بيشتر يا سال ده ها آن شاگردان زيرا کنيد نمی ما مدارس یبرا یفکر چرايک پس

 نمايند نمی کنترات را ها وآن شوند نمی استخدام وزارتخانه ودريک خوانند می درس
 نتيجه و بکشد زحمت سال چندين برود که نيست مطلق مجهول طالب که هم انسان
 نمائيدزيرا ترحم خودتان مدارس کنيدبه نمی کمک هم ما مدارس حاالاگربه نبرد
 محصلين باشدو درآمده مخصوص ودازمدرسهمير ماليه وزارت که دهرکسبناشواگر

  . شود بسته هم ملی مدارس درب خواهدشدکه یطور باشند محروم سايرمدارس
 وزارت پرسنل خواهد مسترکرمی گفتند بودم وزيرامورخارجه خودم بنده وقت يک  

 ماليه وزارت عرض در هم خارجه وزارت مالحظه چه به گفتم کند تعيين را خارجه
 ميليسپو دکتر قرارداد شما که فرمودند بودند ءالوزرا رئيس که مشيرالدوله یآقا است

  .نمائيد مالحظه را
 دليل دارد دولتی اوراق تمام به نامحدود دسترسی ميليسپو دکتر نهم ماده برطبق  

 وزارت پرسنل لذا است حقوق اضافه مستلزم رتبه ترفيع چون بودکه اين هم مسترکر
 بکند یرمز تلگراف يک بخواهد یوزير يک اگر باالخره شود تعيين بايد خارجه
 کلمه چند تلگراف که نمايد معلوم و کند تفتيش را تلگراف آن تواند می ماليه وزارت

  . است بوده
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 بدون مالی تعهد هيچگونه تواند نمی ايران دولت که هشتم ماده طبق بر وهمچنين 
  . نمايد ماليه کل رئيس کتبی تصديق

 ماليه وزارت کار حدود در آنهم و شود محدود بايد اختيارات که است اين ام عقيده بنده
 دولت نظر بايد ما اختيارات مسئله در. مملکت اساسی و سياسی یکارها درحدود نه
 مدرس یآقا اينکه و است چی موضوع اين در دولت نظريه بفهميم و کنيم جلب را

 دولت که دانيد می کجا از عالی حضرت است مخالف نظريه دولت نظريه فرمودند
  .  است مخالف

   نکردم مخالفت کردم اشکال آن فهم در بنده - مدرس یآقا  
 که فرمائيد می تصور کجا از داريد اقليت عقيده مجلس دراين جنابعالی - دکترمصدق

 هم عالی حضرت آنوقت و نکند موافقت نامحدود اختيارات همين با باالخره اکثريت
 به یزياد اختيارات و ندهيد یرأ ايد فرموده موافقت اول چون آوردند چه هر با

 خود نظريه دولت تا فرمائيد تأمل عالی حضرت است خوب پس نشود تصويب اتفاق
 در دولت بگوئيم که ناچاريم فعال  .بفرمائيد داريد فرمايشی هر بعد اظهارکند را

 رئيس یآقا ام نداده یرأ هم دولت به اگرمنکند و ح مملکت کارخود را میصال
 اگر حاال اکثريتند اعتماد طرف ايشان ءوزرا و دوستی وطن به معروف ءالوزرا

  .زنم نمی حرف موقع آن در من اند کرده یکار وقت يک اشخاص
  نمايندگان خنده  
 يک آيد می پيش چه ببينيم تا نزنيم حرفی مسائل اين در بايد ما کنم می عرض پس 

 گاه مدرس یآقا حضرت که است اين آن و داشتم مدرس یآقا به بنده هم ديگر ايراد
يک اليحه که به مجلس می آيد اول  مثالپارلمانی خارج می شوند  اصول از یقدر

 به مرکزيت هستند مخالف مجلس در که یا عده فرمائيد می یشديد مخالفت اظهار
  .شما سمت آيند می و کنند می پيدا عالی حضرت طرف

 اين و فرمائيد می موافقت اليحه با فرمائيد می که اصالحی پيشنهاد يک با بعد ولی 
 عالی حضرت که وقتی مخالفند اليحه اصل با که هستند اشخاصی زيرا نيست خوب

  . بريزيد سرد آب سرشان یرو به که است اين مثل دهيد می حاصال پيشنهاد
ً واقعا   حضرت که است اين پارلمانی اصول نيست پارلمانی اصول اين   در ملتيد وکيل     

 سر و بمانيد باقی خود مخالفت به مخالفيد و آيد می مجلس به که موضوعی يک
  . شود می چه نتيجه ببينيد تا بنشينيد خودتان یجا
  

  ٩٨ - ١١١صص ) ١(چشم، چشم آقا –مدرس 
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 ١١٩جلسه ١٣٠۶خرداد ماه  ٢۵پنجشنبه مذاکرات مجلس شورای ملی 

 
 دکترمصدق یآقا - سيرئ

و  گذرد یدر مجلس م یمهم نيمسأله به ا کيمتأسفم که  یليبنده خ - مصدق دکتر
 یليخ یول. خودشان را اظهارکنند ضيکه عرا دهد ینم مجلس به وکال اجازه تياکثر

 یکه خودشان انصاف دارند وفرمودند من راض هيعدلريوز یازآقا کنم یتشکرم
 چيبه ه یدرمجلس هست و گذراندن هر کار تيحاال اکثر. که عجله درکار باشد ستمين

 چارهيب خاصاش کي تياجازه بدهند که اقل انيپس خواست آقا خورد یبرنم یمشکالت
 ديهست تيشما اکثر. خودشان را اظهارکنند ديمجلس عقا نيآنها هم درا یريفق

 نيدرا ديبردار غيت. ديبکن ديتوان یمديبخواه یهرکار. دردست شما استريشمش
 کي ديکه دارند اظهارکنندشا یاتيهم نظر گرانيد ديندارداجازه بده یصورت ضرر

 دياگرشما مانع شو حاال یول. ديکرد یهمراه دهيآن عقبروقت اتفاق افتادکه شما هم 
 نيدرا خواهم یبنده م ستين یخوب زيچ نديخودشان را نگو ديوعقا اتينظر گرانيود

دارم که  یاتينظر کي ديماده جد نيماده که گذشته وا نيبکنم ودرا یمذاکرات کيباب 
 .عرض کنم ديبا بيبه چه ترت دانم یمتأسفانه نم یعرض کنم ول یستيبا

 .ديرا هم بکن ۶٣مالحظه ماده  - عيرف
بنده . فالن بشوم یو اعتراض آقا یگرفتاراخطار حضرتعال ترسم یبله م - مصدقدکتر

ً          بودکه اساسا  قانونگذار نيا آن دفعه باماده واحده موافقت نکردم وعلتش هم را  ی           
اگربنا باشد مجلس به وزرا اجازه  دانم یم یمل یمجلس شورا فيازمختصات و وظا

حق به  نيا ست؟يچ یمل یمجلس شورا فهيبدهد که بروند قانون وضع کنند پس وظ
 یمجلس چياست وه یمل یمجلس شورا فياز وظا یقانون اساس ٢٧موجب اصل

 یجهت هم رأ نيبنده بود وازهم دهيعق نيا. حق را به دولت واگذارکند نيا تواند ینم
 هنوشت ديدرجرا يیزهايچ کيبودکه  نيکه درآن وقت حرف نزدم ا علت آن یندادم ول

 ميديما د. منحل شود واصالح شود هيعدل ديکه با شد یزده م يیها حرف کيو شد یم
وحاالکه  ف با اصالحات هستندخواهند گفت که مخال ميو مخالفت کن ميبزن یاگرحرف

بودکه بنده ساکت  نيا گذارند یبکند نم یاصالحات خواهد یآمده و م یرانيا نفر کي
 یمجلس شورا فياز وظا یکه قانونگذار نياست گذشته ازا نيحاال نظرم ا یماندم ول

 ديوبا ميندازياند ب چهارماه گذرانده نيکه درا ینيهم به قوان ینظر کي دياست ما با یمل
اگر . بد استايکه وضع شده خوب است  ینيقوان نيا دينظر گرفت و د آنها را تحت
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 کيبوده  املشان ک که اطالعات یشخص خوب کي. خوب اريخوب است که بس
خوب وضع نشده آن وقت  نيقوان نيکه ا اند دهياگرد یاند ول وضع کرده یخوب نيقوان

به دولت ندهد ومثل  یحق قانونگذار یمل یاست که مجلس شورا نيالبته صالح درا
وبه اتفاق با  اورديخودش را به مجلس ب نيدولت را مکلف کند که قوان یمواقع عاد

بگذردکه درصالح  یصورت کيبگذراند تا مسأله به  ندگانينما بيآرا ازتصو تياکثر
 یليوضع کرده بشوم خ ونيسيکه کم یبنده اگربخواهم وارد تمام مواد. مملکت باشد

ازآن  یبعض یول. عرض کنم یزينباشدکه چ یامروزهم مقتض ديوشا کشد یم طول
 نديدرست توجه بفرما کههم استدعا دارم  هيعدلريوز یو ازآقا کنم یمواد را عرض م

ماده دو وضع  کي ونيسيکم نيا نديدرجواب بنده اظهارفرما خودشان را اتيونظر
 هيمنتظر خدمت عدل ايمستخدم و هيکه قبل از؟؟عدل یاشخاص :(سدينو یکرده که م

 ١٣٠۵بهمن  ٢٧ماده واحده  حاصله از اراتيکه به موجب اخت یالتيبوده و درتشک
اند          ً            که سابقا  امتحان داده نيدعوت نشوند اعم از ا هيعدلريطرف وززا شود یگذارده م

شوند  رفتهيو ؟؟ که پذ يیبه خدمت قضا توانند ینم هياند درآت ازامتحان معاف بوده
خوب با  )خواهد نمود ميتنظ هيکه وزارت عدل یمامگر با دادن امتحان ما طبق پروگر

ً ابقا  اند وس که آمده یماده نسبت به اشخاص نيا اند و دولت آنها را  داده یامتحانات کي     
 يیاند که آن را به اصطالح اروپا کرده دايپ یحقوق کيو  رفتهيقبول کرده و پذ

 یرفتار کيو  ست؟ين یظلم فاحش کي نديگو یحقوق مکتسبه م یعني یدردآک
 یشخص اتيودرتحت نظر نديايب یاشخاص کيکه  ستيعدالت وانصاف ن خالفبر

 دياند با که دعوت نشده نيا یاند برا که از سابق حقوق مکتسبه داشته يیآنها نديبگو
اند  قبول شده یطيشرا کياند وبا  اشخاص امتحان داده نيبرود؟ ا انيشان ازم حقوق

 طيو مجلس و دولت هم تمام آن شرا گذار انونق. بوده است حيهم البته صح طيوآن شرا
حقوق شد گمان  یشد و دارا رفتهيپذ یطيشرا نيبا چن یکه کس یوقت. اند را قبول کرده

 .رديحقوق را از او بگ نيبتواند ا یامروز کس کنم ینم
 .جلسه بعد یاست بماند براوقت گذشته است خوب  - ندگانينفر از نما کي

 .ماند یدلم م یتو ام دهيبنده عق یتان گرسنه است ول شما شکم - مصدق دکتر
 .فردا یپس باشد برا - ندگانياز نما یبعض
 .محفوظ باشد دياجازه بنده با یول کشنبهيروز یندارم باشدبرا یبنده حرف - مصدقدکتر

 یدکتر مصدق بماند برا ینطق آقا هيشده است جلسه ختم شود و بق شنهاديپ - سيرئ
   ١١١-  ١١٣صص ) ٢(.ميقرار ده یجلسه بعد را چه روز. جلسه بعد
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  هيعدلريوزداور  یقانون اراتياخت ديتمد حهيال

  
 ١٢٠نشست  ١٣٠۶خرداد  ٢٨ یمل یمذاکرات مجلس شورا

  
 یفعل ريوز اراتيراجع به اخت ١٣٠۵بهمن ماه  ٢٧قانون مصوب  ديقانون تمد - ٢

 به مدت چهار ماه هيعدل
 
 ليتشک سينائب رئ بايد يیطباطبا یآقا استيمجلس سه ساعت قبل از ظهر به ر(

 )ديگرد
 دکتر مصدق یمطرح است آقا هيعدل حهيال -  سيرئ نائب
. که الزم است عرض کنم یحاتيخودم توض شنهاديبنده قبل ازآن که درپ - مصدق دکتر

 هيعدل ريوز یهم که آقا یشيفرما کيفرمودند و  يیاساي یکه آقا یشيراجع به فرما
 ...فرمودند

 بلندتر آقا -  ندگانينفر از نما کي
. بدهم یحاتيتوض کي خواهم ینظامنامه م ١٠٩برحسب ماده . چشم - مصدق  دکتر

مدرسه  یها هيسانسيبه ل دهيعق یفالن: فرمودند. که فرمودند یدرنطق يیاساي یآقا
اگر من  شود ینم ليدل نيدارم و ا دهيعق ها هيسانسيکه بنده به ل یدرصورت. حقوق ندارد

 نيبرا ليدل نينفراز وکال بداست ا کي   ً مثال   نديواگر بگ. ام زده یحرف کي یکس کيبه 
 ستين نيبرا ليکرده باشد دل یکار هيسانسينفر ل کياگر . که همه وکال بد باشند ستين

 یوجود آنها را برا قتيمعتقدم و حق هيسانسيبنده به ل. معتقد نباشم گرانيکه بنده به د
 اديز نهايکه امثال ا نميب یمسعادت  یدارا یو مملکت را روز دانم یم ديمملکت مف

بنده است نسبت به آنها  دهيعق نيا. ديبشوند و مملکت هم بتواند از وجود آنها استفاده نما
از بنده گله کردند و اگر بنده  یعنيفرمودند  یشيفرما کي هيعدلريوز یواما آقا

 شانيکه ا ميام بگو اند که من خواسته تصورکرده شانيکردم ا یعرض کيدرمجلس 
 کيبنده خدا شاهد است که . هيرفتن به عدل یکرده باشند برا عياند بنده را تطم خواسته

 نيمنزه ازا شانيام مقام وساحت ا الوجوه نکرده وجه من چيرا به ه یتصور نيچن
 یديعقا یبه بنده فرمودند از رو یشياگر فرما شانيا. بکنند عيرا تطم یاست که کس

ً              و واقعا  از وجود بنده  هيبودند که بنده را ببرند به عدل ليمابود که به بنده داشتند و        
را به  دهيکه کمال عق نيبا ا شانيبود که ا نيا یاستفاده کنند وبنده هم اگر رفتم فقط برا
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 یاختالف کي نجايبود که گفتم خوب ا نيا. بنده را قبول نکردند ضيعرا یبنده دارند ول
چه  هيمن درعدل نيبنابرا ديرفتيمرا نپذ ديعقا نلک ديدار دهيبه من عق یاست حضرتعال

 یالوجوه سو نظر وجه من چيبود واال بنده به ه نيا هيبکنم اصل قض توانم یکار م
. شده باشد یسوءتفاهم کيباشم مبادا  داده حي         ً           را مخصوصا  خواستم توض نيا. ندارم

        ً دارم قبال   ودمخ یشنهاديکه راجع به ماده پ یحاتيدرباب توض شنهادياما راجع به پ
متناسب با  ديبا یزيهرچ حيرا مسبوق کنم که توض انيالزم است که خاطر محترم آقا

و بعد بخواهد  یشهربزرگ کيساختن  ینقشه بکشد برا یکس کيباشد اگر  زيآن چ
تراست  مفصل حشيترباشد توض  بدهد هر قدرکه آن شهربزرگ یحيدرآن نقشه توض

البته ده کوچک است  یده کي یبرا نقشه بکشد کيبخواهد  یکس کياگر یول
 ديبا یشنهاديهرپ حيتوض نيبنابرا .ترومختصرتر باشد  کوچک ديآن هم با حيتوض

ازماده  یقانونگذار اراتيکه اخت کنم یم شنهادياگر بنده پ. باشد شنهاديمتناسب با آن پ
 ديخواه یمبزرگ است که شما که امروز  یمسأله به قدر نيواحده موضوع بشود ا

که  ديوزارتخانه واگذار کن کيجان و مال مردم را به ارياختگريشش ماه د یبرا
موضوع پنج ساعت هم  نيخودش قانون وضع کند و خودش اجرا کند بنده اگر در ا

 حاتيکه ممکن بوده است توض یمعذلک بنده تا حد یول ستين اديبدهم بازز حيتوض
 انيکه آقا دوارميام رسانم یم انيبه عرض آقا نجاياام ودر خودم را به اختصار نوشته

 ليدارند بررد دال یاتيواگر هم نظر نديوتوجه بفرما نديفرما بنده را قبول حاتيتوض
از اشخاص هستم که با کمال انصاف و وجدان  یکيبنده خودم  نديبنده بفرما

 نيازاريندارم غ یمقصود چيه داند یوخدا م کنم یقبول م نديبفرما انيآقا یشيهرفرما
 اورديبه عمل ب هيدر عدل یاتاصالح خواهد یم یرانينفر ا کيامروز که  خواهم یکه م

قواه مملکت به شعبه  یمتمم قانون اساس ٢٧نامه داشته باشد به موجب اصل  موافقت
 .هيو قوه اجرائ هيقوه قضائ. قوه مقننه: شود یم هيتجز

حفظ انتظامات  یبرا هينيتقن ئتياست که ه یقانون که عبارت ازقواعدواحکام وضع
متمم  ٢٨قوه مقننه است وچون به موجب اصل  فيازوظا کند یم بيجامعه تصو
 »تر خواهدبود زومنفصلممتاگريکدياز شهيقوا ثالثه مزبوره هم«یقانون اساس

واگذارد که هم گرياز قوا د یکيرابه عهده  فهيوظ نيانجام ا تواند ینم هينيقوه تقن لذا
 .دينما قيواضع قانون باشد و هم قانون را تطب

 یمجلس برا هيعدل ونيسيبه کم هينيدر ادوار تقن یمل یکه مجلس شورا یاراتياخت و
مزبوره جزء قوه  ونيسيکم رايز ستياصل مخالف ن نيداده است با ا نيوضع قوان

تمام  اتينموده جامع نظر بيکه دردوره پنجم تصو ینيوبه عالوه قوان هينيتقن
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که  یقانون رايز کنم یموقت عرض نم ني                      ً     بوده است و بنده مخصوصا  قوان ندگانينما
 فياز آثار قانون را تخف یاثر چيو کلمه موقت ه ستين یواضعش بشراست دائم

 ايمجلس را انجام دهدآ فهيبتواند وظ گريد یاز قوا یکيکه  ميشو ليواگر ما قا دهد ینم
را  ینيبودجه سنگ کيها داده و باز حق را به تمام وزارتخانه نيکه مجلس ا ستيبهترن

 یموقت یها  دوازدهم بيهمان طورکه تصو کنم یازدوش مردم بردارد؟بنده تصورم
 نيتر  از بزرگ یکياز انجام  یمل ینموده است که مجلس شورا یسوابق جاديا

است بازمانده همان طور هم  یخود را نظارت کامله در جمع و خرج مملکت فيوظا
نموده و  اراتياخت لي  ً              جا  تمام وزرا تحصيکه تدر شود یمواد سبب م ليقب نيا بيتصو

وبرهان  ليدل چيهناتمام بدون  یانجام کارها ايابقا مقام و یدرانقضامدت برا
فقط بودجه  هينيوجود مجلس باطل شده و آثارقوه تقن جهيو بالنت ندينما ديدرخواست تمد

 ادهبنده درخصوص م ضياست عرا نيا. گذارد یباشد که به دوش ملت م ینيسنگ
مخالف  ندياست ممکن است بگو یآن برخالف قانون اساس بيکه تصو یشنهاديپ

مدت درصالح مملکت  ديمعلوم شود که تمد ديصورت با نيدرا. ستيقانون مزبور ن
 ايوآ ده؟يشدبه موقع اجرارس بيماده واحده همان طورکه تصو ايآ ست؟ين ايهست 

 جابيرا ا گريشش ماه د ديتمد لکتاست که صالح مم ديموضوعه آنقدرمف نيقوان
 نياول ا: است یموضوع از دو جهت ضرور نيدرا قاتيبه نظربنده تحق د؟ينما یم

 ايبوده  ١٣٠۵بهمن ماه  ٢٧که معلوم شود رفتار دولت برطبق ماده واحده مصوبه 
 شود یکه اتخاذ م یميتا هر تصم ست؟ين اياست  ديکه وضع شده مف ینينه؟ و بعد قوان

 هيعدل یفعلريوز«:ديگو یبه موجب ماده مزبوره که م. اطالع باشد یاز رو
راجع به اصالح  یموادريص بصمرکب ازاشخا يیها ونيسيکم لهيمجازاست به وس

و به موقع اجرا بگذارد تا پس از  هيته هيومحاکمات واستخدام عدل التياصول تشک
که  یهرعمل »شنهاد نماديپ یمل یبه مدت شش ماه درعمل به مجلس شورا شيآزما

که به مورد  نيو استخدام قضات باشد تا ا التيتشک نيمطابق قوان ديشده با هيدرعدل
نواقصشان اصالح  شوند یم شنهاديمزبوربه مجلس پ نيکه قوان یدرآمده موقع شيآزما

ماده  یول کنم یعرض نم التينسبت به تشک اطالعم یب هيعدل انيشودچون بنده ازجر
که  یالتيپس از تشک«: قراراست نيوازا خوانم یاستخدام قضات را که م انوناول ق

 ١٣٠۵بهمن ماه  ٢٧حاصله از ماده واحده مصوبه  اراتيبه موجب اخت هيعدلريوز
 رفتيدفترمحاکم پذ استيوپارکه ور يیبه خدمت قضا توان یرانم یاحددهد یم

 ايدانم که ماده مزبوره اجراشده است  یبنده نم»باشند ليذ طيشرا یکه دارا نيمگرا
 نه؟
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ت گرفته استخدام قضات واعضا پارکه و دفاتر محاکم برطبق قانون استخدام صوراگر
 نيمگر ا رفتيپذ توان یرا نم یاحد دهد یم هيعدل ريکه وز یالتيپس از تشک: جمله

و اگر قانون اجرا نشده . کرد ینم دايمندرجه در ماده اول باشد مورد پ طيکه واجد شرا
 یکه برا یچه شده قانون ستين دياستخدام جد نبرطبق قانو نياوصاف مدعو یعني

 ...یاشخاص ايآ. اند اصالحات وضع شده اجرا ننموده
 )سيزنگ نائب رئ یصدا(

 .ديکن تيرا هم رعا ۶٣دکتر ماده  یآقا -  سيرئ نائب
 .متناسب با موضوع باشد ديبا حاتيبنده عرض کردم توض - مصدق  دکتر
 .شان را بکنند صحبت ديبگذار -  ندگانياز نما یبعض
 .دييبفرما دهد یحاال که مجلس اجازه م ینظامنامه مانع است ول -  سيرئ نائب
که  نيا ايو  شد؟ ینم افتيدر ماده اول  نهيبه شرط مع یاشخاص ايآ - مصدق  دکتر

بدون محاکمه خارج شوند و اشخاص  ميکه اعضا قدنمود یم جابيطورا نيا اتيمقتض
 .مقام آنها گردند قائم یگريد

 هيکه قبل از انحالل عدل یاشخاص«: ديگو یماده دوم است که م تر بيهمه غر از
حاصله از  اراتيکه به موجب اخت یالتيبوده درتشک هيمنتظرخدمت عدل ايمستخدم 

 یدعوت به شغل هيعدل رياز طرف وز شود یداده م ١٣٠۵بهمن ماه  ٢٧ماده واحده
 توانند ینم هياند در آت از امتحان معاف بوده اي        ً             که سابقا  امتحان داده  نينشوند اعم ازا
که  یشوند مگر با دادن امتحان مطابق پروگرام رفتهيو پارکه پذ يیبه خدمت قضا

است  یقانونگذار/ مانده برخالف اصل  نيکه ا - خواهد نمود  ميتنظ هيوزارت عدل
و  ندياند حقوق مکتبه گو نموده ليسابق تحص نيرا که اشخاص برطبق قوان یحق رايز
 یازکس توان یم یحقوق را وقت نيو ا شود یمنکر حقوق مکتسبه نم یقانونگذار چيه

ً     مثال که علما علم حقوق غالبا  ذکر  کيمحاکمه باشد بنده  جهيسلب کرد که در نت                            
مملکت  یالديم ١٨٧۵است که سال  نيو آن ا کنم یعرض م انياند خدمت آقا نموده

نفراعضا  ٣٠٠سبب شدکه از یاتيکرد نظر نظر ديخود را تجد یفرانسه قانون اساس
 .باشد یالعمر و دائم مادام تشانينفر عضو ٧۵مجلس سنا 

بعد به مجلس سنا حق  یعده را خود مجلس مؤسسان انتخاب نمود وبرا نياول ا مرتبه
ده سال  ديانتخاب نما گريد یاز آنها که فوت نمود عضو دائم کيداد که هر 

 یقانون راکه برخالف اصول حکومت مل نينسخ ا ینگذشت که افکارعمومشتريب
 یبه حقوق مکتسبه اعضا دائم هک نياست الزم دانست قانون مزبور نسخ شد بدون ا

 راديا نيدوسه نفراز آنها بود خلل رساند هم یکيمجلس سنا که تا چند سال قبل هم 
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 یکالو التيقانون تشک رايز هيعدل یکه راجع به وکال یوارد است در موضوع مواد
 .نموده نييرا سه قسم تع هيعدل

هستند  يیآنها یرسم یوکال - یاتفاق یوکال) ٣(موقت  یوکال) ٢(یرسم یوکال) ١(
 - مدرسه حقوق داشته باشند  پلميکه د
که  یخاص یها ونيسيبه توسط کم اتيوال هستندکه درمرکزو یموقت کسان یوکال

 .شده انتخاب شوند ینيب شيدرقانون پ
 توانند یوفقط درسال سه مرتبه م ستيهم آنهاهستندکه شغلشان وکالت ن یاتفاق یوکال

 .نديوکالت نما
 شوند   یمرتبه انتخاب م کيموقت هرسال  یوکال التيقانون تشک١٢٧طبق ماده بر

که باخود کند  یمحل را دعوت م نيپنج نفرازمعتمد نافيمحکمه است سيرئ اتيدروال
ودرمرکزهم  نديموقت را انتخاب نما یکالداده و ليتشک یشش نفر ونيسيکم کياو 

 یکه دارا یاشخاص نيکه ازب کند یم نييتعفرمرکب ازشش ن یونيسيکم هيوزارت عدل
 صيتشخ وصحت عمل هياطالعات کاف یراکه دارا یاند کسان شغل وکالت بوده

 .نديموقت انتخاب نما اي یوکالت رسم یبرا یمخفف یوبا را تيبا اکثر دهند یم
 چکسيحق ه تي   ً                   اوال  بدون محاکمه ومحکوم: است نيماده ا نيبنده درا اعتراضات

ً  ساقط کردخصوصا  ا توان یرا نم و  یمخفف یکه اسقاط حق به واسطه را ني             
ً ا  يخودشان داوطلب وکالت باشند ثان دهندگان یرا  نيتأم یهمان طورکه مقام قاض  

دهد رييو را تغا یشغل تيرضا نبدو اياو را منفصل کند و دينبا یريوز چياست وه
 تيکه بتواند از قضاوت متخلف شکا نيثابت باشدتاا ديبا ليهمان طورهم مقام وک

 ونيسيمرتبه کم کيرا که هر سال  یليوک ديراحفظ نما نينموده حقوق موکل
لذا  شود یانتخاب کردمتزلزل است و تحت نفوذ واقع م نافياست سيرئ قتيودرحق
از وکال  یا با عده یمخف یدرآخر هر سال که را     ً ثالثا  . دينما تيکه شکا ستيقادر ن

منفصل  یخود را نصفه کاره و ناتمام از وکال یکارها نيموکل ديمساعدت نکرد با
 .نديمنصوب نما یوکال ليگرفته تحو

که به  یاشخاص: ديگو یماده ششم قانون استخدام قضات است که متر بيغر نهايااز
 ديجد التيدرتشک ١٣٠۵بهمن  ٢٧حاصله از ماده واحده مورخه  اراتيموجب اخت

) ريخ ايداشته باشند  یکه خدمت نياعم ازا( ندينما یدعوت شده وقبول خدمت م هيعدل
که قانون  یحقوق هينوشته شده باشد و ازکل ارتبه خواهند بود که درحکم آنه یدارا
ماده  نيا کنم یبنده تصور م که ندينما یدولت منظورداشته استفاده م نيمستخدم یبرا

             ً           بهمن ماه کامال سوءاستفاده  ٢٧مخالف هرگونه اصالح است وازتبصره ماده واحده 
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ادارات شوند  وارد سابقه ینبودکه اشخاص ب نيگذارا قانون مقصود رايشده است ز
 هينموده درجات عال یبرق ريتجربه و اطالعات س ليوتحص یمراحل ادار یوبدون ط

از اعضا  هيعدل ريبوده است که وز نيقانون استخدام را حائز کردند بلکه مقصود ا
و از اشخاص  ديخودشان دعوت نما یها با رتبه دنديمف هيادارات که در عدل ريسا

باشند  یکه عضو مبتد نيا یشده به جا قيتشو داردکرده هم که سابقه ن ليتحص
که تبصره اجرا شده تنها نه  یقيطر نيا قانون استخدام راحائز گردند يیدرجات ابتدا
نکنند در  یقانون استخدام را ط يیتا اشخاص درجات ابتدا راياست ز یباعث خراب
ها خدمت  است که سال يیآنها اسيباشند بلکه باعث  ديمف توانند ینم هيدرجات عال

که به استناد  ام دهيقانون استخدامند به عالوه بنده شن يیو هنوز در درجات ابتدا کنند یم
دعوت و در احکامم صادره درجاتشان معلوم و انتظار دارند که بعدها  یماده جمع نيا

را  نيا یول کنم یعرض نم ستيبا ن. است نيماده هم نيشوند حاال مفهوم ا هيوارد عدل
ضرورت ندارد واال پس از  شود یسابقه ندارند معلوم م نيکه اگر مدعو فتگ ديبا

 یها فوق رتبه يیها وارد شوند چنانچه سابقه دارند و رتبه ديبا صدور حکم بالفاصله
عده با موقع  کيکه سوابق  کند یخودشان به آنها داده شده کدام عدل و انصاف حکم م

هم  تياز عضو یمبتال و حت ريوز یآقا ضببه غگريحفظ شود وعده د اديز یها رتبه
 است؟ نياصالح هم یمعن ايخارج گردند آ

 ديگو یقانون استخدام است که م ۴۴هم که از منطق دور است ماده  یگريماده د کي
 یها مرکزوحوزه یحوزه به استثنا چيه یها منصبان پارکه قضاوت وصاحب«

 .اسباب تشکر بود فرمودند یآن را م ليکه اگر دل»آن حوزه باشند یازاهال دينبا هيصلح
مواد تا  ريون سااست اعتراضات بنده نسبت به چند ماده که عرض شد و چ نيا

دارم  نيقيو  کنم ینم ینسبت به آنها عرض دانند یآنها را نم بينشود عامه ع شيآزما
 یمجلس شورا. ماند یکه خشت اول آن کج گذارده شد به همان حال م يیکه هر بنا

 اتياز عمل یراپرت کيبود اول  خوبداد  هيعدل ريوز یبا آقا یاراتياخت کي یمل
شده به مجلس  بيکه تاکنون تصو یچهار ماهه، از انتخاب اشخاص و حقوق

  ) ٣(.نمودند یم اراتياخت ديموجهه درخواست تمد ليو بعد با دال دادند یم
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  هيعدلريوز

 
 کياست با  نيا لشانيکه م یاشخاص که اگر تمام کنم یفکر م یبنده گاه -  هيعدل ريوز

                                                ً دکتر مصدق فرمودند مساعدت بکنند و کار بکنند واقعا   یکه آقا یبه طور یرانينفر ا
 کيهم  نيخوب ا یول شود یخوب م یليکار بکند خ خواهد یکه م یکار آن کس

 نيجلسه که بنده نبودم قبل از دستور و حاال هم در ضمن ا کيدر  شانيا. است ینظر
داخل در  قسمت درست کي کنم یفرمودند که بنده دو قسمت م یشاتيفرما کي شنهاديپ

از طرف  یقانونگذار ارياخت کردند یکه االن مطرح است بود که اظهار م یموضوع
 کنم یم اليقسمت هم بنده خ کيو داخل آن شدند  شود یداده م یشخص کيمجلس به 

 نجايودرا ديايبه مجلس ب التياست که آن مواد و تشک یاش در آن موقع وقت مذاکره
واال در وسط شش ماه . نديبگو ديمطرح شود و بعد از شش ماه اگر اعتراض دارند با

بنده وارد  ديو نبا ستيمسأله موقعش حاال ن نيکه ا نيبا وجود ا یول. بحث شود دينبا
بودم همه  ليما یليخ روزيو د روزيکه بنده پر نيا کنم یشوم عرض م هيدر قض
 نجايو بنده هم ا شود یم یصحبت کي نجايا یاست که وقت نيا یبرا. ها بشود صحبت

دکتر مصدق را  یکه صحبت آقا یرا بزنم و باالخره آن مرد ميها حرف توانم یم
 نيچن ها یگفته نشود بعض نجاياگربنا باشد ا کنيصحبت بنده را هم بشنوندل شنوند یم

و  ديرا بگو یچه مسائل بزرگ خواست یدکتر مصدق در مجلس م یآقا کنند یتصور م
بعد قضاوت . شود دهيدرست شن نياظهارات طرف ديوبا شد یبد م یليخ نينگذاردند و ا

را به طرف  اني             ً              است که مخصوصا  بنده توجه آقا یا مسأله کي کنم یعرض م. شود
 یرا آقا یقانونگذار ارياخت. است که در اول اشاره کردم یا وآن مسأله کنم یآن جلب م

را هم خواندند و اگر هم  یاز مواد قانون اساس یو بعض نديفرما یمصدق م دکتر
هست، حاال اگر  ادمانيها  اندازه نيکه ا نيبود به جهت ا ادمانينخوانده بودند باز ما 

است  ادمانيخودمان  یقانون اساس گريد کنينباشد و ل ادمانيفرانسه  ١٨٧۵مسأله 
ت، بنده گمان با مجلس اس یحق قانونگذار یسکه به موجب قانون اسا نديفرما یم
 نيا تواند یهم نم یمل یمجلس شورا ست،ي         ً            مسأله اصال  موضوع بحث ن نيا کنم یم

 یليرا هم خ) تواند ینم(و  تواند یکه نم کنم یبنده عرض م. واگذار کند یبکس را حقش
داده  آناثر به  بيکار را کرد تازه ترت ني        ً         اگر فرضا  هم آمد ا رايگفت ز ديقرص با

بدهد آن  يیرا کي                      ً    است انتقال بدهد و فرضا  هم  توانسته یکه نم نيبه جهت ا شود، ینم
 کنم یصحبت م نياما بنده در ا - داشته باشد  یصورت قانون تواند ینم چوجهيبه ه یرا
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باشد بنده هم  نيدادن است؟ اگر ا یقانونگذار ارياخت نيکه شده است ا یکار نيا ايکه آ
 یاست؟ قانون زياست که قانون چه چ نيمسأله ا. ندارم یحرف چيبا شما موافقم و ه

و با حضور  یمجلس علن نيدرا ديايب ديبا یمواد کيکرده که  فيتعر رانيا یاساس
رسوم و  کيدر شور با  ینيمع بيترت کيکه به حد نصاب باشد با  انيعده از آقا کي

 ست،يعمل نشود آن قانون ن مو آداب و رسو فاتيتشر نيهر کدام از ا. بگذرد یآداب
ببرند  فيتشر ستنديکه امروز حاضر ن یانيحاضر به عالوه آقا انياال اگر همه آقاح

مسأله هم به اتفاق بدون  کيو در  ننديوکال به نش انياز آقا یکيدر خارج و در منزل 
دکتر  یبدهند، آقا یرأ هيقض کيبه  یخودمان یليمجلس خ باتيو بدون ترت یتماشاچ
 ...شود؟ یقانون م نيا پرسم یم یبنده از جنابعال: مصدق

 .شود ینم ريخ -  ندگانياز نما یبعض
عرض . مجلس بگذرد نيقانون همان است که در ا کند یفرق نم چيپس ه -  هيعدلريوز

از چند دوره قبل  یمل یاست در مجلس شورا یمدن هيرو کي نجايکه در ا کنم یم
 یکه مجلس رأ نيقبل از ا آورد یرا که دولت م یحياست که لوا نيشده و آن ا جاديا

 یشود و باالخره رأ یدگيا فالن محل رسي ونيسيکه در فالن کم دهد یبدهد اجازه م
در ضمن عمل تجربه  یقدر کيرا  شنهاداتتانيپ نيکه ا ديگو یو به دولت م دهد یم
از  مياتخاذ کن مينظر را بخواه نيحاال هم اگر ا. مسأله است یجنبه اصول نيا د،يکن

 فحر نجايا یفکر را بکنند که ما وقت نيا ديدکتر مصدق با یآقا ینقطه نظر علم
در خارج  ستندياهل فن ن کهی که اشخاص ميفکر را بکن نيا دياش نبا همه ميزن یم

آدم اسمش دکتر  یکه وقت ميرا هم بکن نيفکر ا ديبا د،يايبدشان ب اي ديايخوششان ب
چهار نفر آدم مطلع هم که در خارج  کيمذاکره کرد  کي نجايمصدق شد و آمد ا

 نديفرما یرا هم که م یزيآن چ. بدانند حيمسأله را صح یاز نقطه نظر علم نندينش یم
است که  یزيچ کي کنم یقسمت از قانون است و گمان م کينجا باشد باز ياگر در ا
 ...نظر را داشته باشد نيکه ا ستين رفتهيپذ یلياز آقا خ

 
 است کيتفک - صدق م دکتر

 
طور  نيرا دولت هم یحيلوا کيخوب است  ايآ: شود یگفته م نجايا -  هيعدل ريوز

 بيخودش ترت ريخ ايترجمه کند  اي اورديکه در عمل گذاشته شود بردارد ب نيبدون ا
درش بشود و  يیها بحث کي              ً که خوب است قبال   نيا ايبه مجلس  اورديبدهد و ب

را  هيرو نياست که ا یمدن رانيامملکت : بشود؟ یامتحانات کي      ً        مخصوصا  در عمل 
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به  کنم یعرض م هيعدل هياتخاذ کرده و بنده هم به سهم خودم صرف نظر از قض
مان به  که ما مسائل نيا یبرا. ستيبد ن بيترت نيکه درش افراط نشود ا نيشرط ا

بدهد  صيتشخ یستيبا ی        ً      و منحصرا  عمل م شود یبشود نم یحالج یستيکه با یطور
 یاست که مجلس شورا نيا ام دهيبنده عق نينه، پس بنابرا اياست  بخو حيلوا نيکه ا

 نيکه تا به حال ا نيدارد و نه ا یخودش را به کس ینه حق انتقال حق قانونگذار یمل
 شود یرا م ريتعب نيداده است ا یهم که رأ یمورد نيکار را کرده است و نه در ا

 یارياخت کيآمده است  دماالن عرض کر که یو نظر هيهمان رو یمجلس رو. کرد
نشان بدهد و آمده  یشخص کيبه  ینظر مساعد کيخواسته است  یعنيداده است 

بکن و آنها  هيرا ته یمواد کيو تو برو  دهد یم ارياست گفته است که من به تو اخت
را به  یعمل هجيو پس از شش ماه نت زنم یبکن شش ماه هم حرف نم شيرا هم آزما

و  دانم ینم ی       ً                 را ابدا  مخالف قانون اساس نيبوده است و بنده ا نيمسأله ا. اوريمجلس ب
است که  نيکار را کرده است، دفعه آخرش هم هم نيمرتبه مجلس ا نيتا به حال چند

 قتيکه حق نديفرما یوکال م تياکثر انيحاال اگر آقا. کرد هيراجع به موضوع عدل
مسأله را  نيدکتر مصدق ا یآقاو  ميمسأله را بلد نبود نياست که ما ا نيراستش ا

و  ميگرفت اديبه ما گفتند و ما  نجايو مواد فرانسه آمدند ا خيکردند و با تار یحالج
را که  یمجلس شما آن کار تياکثر یا که ميگو یهستم م یآدم حقوقدان کيگفتند من 

طور است البته مجلس  نياگر ا ،ديا دهيبوده و نفهم یاساس یبرخالف قانون ديا کرده
و گمان  کنم یخودم را عرض م دهي         ً   بنده شخصا  عق یول داند یخودش م یمل یراشو
را آقا در ضمن مذاکراتشان  یگرينکته د کي. باشد یبرخالف قانون اساس کنم ینم

روز  ايشنبه در نطق خودشان اضافه کردند  را بعد از روز پنج نيا دانم یفرمودند نم
بود و  نيبه ا هيشب یليفرمودند که خ یشيفرما کيمدرس  یشنبه هم بود چون آقا پنج
 ...مقام یابقا: آن باشد یاز رو نيا ديشا

 .کنم ینم دهيدر مقابل هو اظهار عق چوقتيبنده ه -  مدرس
 یخوب است که تا کس یليحرف خ ني       ً  ه واقعا  اهم رفت یرو. دانم ینم -  هيعدل ريوز

 چيکه ه نيصرف نظر از ا. یدوام بکن یخواه یتو م نديبکند بگو یکار کي ديآ یم
بماند اگر هم  یکند به مقام خودش باق یکرد که سع شود ینم چکسيبر ه یاعتراض

 ديبکند با یکار کياست  تهدارد اگر هم خواس یاست که نظر خصوص یکس کي
 هيعدل نديفرما یم قيآقا که تصد - کار دوام الزم دارد  نيدوام داشته باشد و باالخره ا

 یزيچ نهايکار را بخواند درش کرده باشند ا نيکه ا) خودمان نه هيحاال عدل( يیهرجا
 یامعجزه بر کيبنده که . که در فاصله دو ماه و سه ماه و چهار ماه بشود کرد ستين
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نشد که تا من  نيتوقع را نداشتند پس ا نيا چوقتيهم ه انينشده بودم و آقا ليخودم قا
مساعدت  انيکه آقا یبنده تا آنقدر ريخ! یدوام کن یخواه یم نديبگو ميمسأله بگو کي

 ...و اوقاتشان تلخ نشود نديبفرما
 

 .ميستيمساعد ن چيما ه -  مدرس
 

و البته هر وقت که بنده  مانم یاشند مداشته ب ليم تيتا آن اندازه که اکثر -  هيعدل ريوز
 ميبا هم کشمکش داشته باش چيکه ه نيندارند بدون ا ليم گرياحساس کردم که د

 ...کارم یپ روم یم
 .نداشتند چوقتيه -  مدرس

و  حيصح ديخوب و عقا یو فکرها یعال اتيهم نظر انيو البته آقا -  هيعدل ريوز
که  نيکرد اما راجع به ا ديهم خواه نيبعد از ا ديا که تا به حال به مملکت کرده یخدمات

 کيدر آن موقع صحبتش را کرد آقا برداشتند  ديالبته با: نه ايموافق آن ماده عمل شده 
بنده در بختش  ستيکه حاال موقع ن نيرا خواندند که با ا هارا ذکر کردند و آن یمواد

اشخاص را در  دييفرما یجواب عرض کنم م ديمعهذا چون گفته شد با یوارد شوم ول
 ديبا شود یم هيعدل التيهر کس داخل تشک هيماده اول اول نوشته است که در آت

 یرا برا یتيترب کيمجبور بودم  هيتشکل عدل یبنده برا. باشد طيفالن شرا یدارا
ده سال پانزده سال بعد که  یعني هيآت یرا هم برا یتيترب کيو  رميامروز در نظر بگ

آن راجع  شود یم شترياشخاص با اطالع ب یها دارا وز البته مملکتر باالخره روزبه
که مجلس داد  یاريرا بنابر اخت یاشخاص کيمملکت است اما امروز آمدم  هيبه آت

شد که  حينداشته تصر ايکه سابقه داشته  نيشد، اعم از ا بتدرش هم بحث شد، صح
که در  ميبکن یما کار هيآت یکه برا ميبعد هم فکر کن. را استخدام کنم یاشخاص کي

آمده باشند و  رونيمدرسه ب کي یکه از تو یاشخاص بسته باشد مگر کسان یبررو
بدون  ميقد یاعضا هک نياشاره کردند با ا نجايدر ا. باشند ینيمعلومات مع یدارا

صحبت  یو بنده که به طور خصوص یاند آقا تمام بحث جنابعال محاکمه خارج شده
 نيسر هم ميديشما را نشن ديمن عقا دييفرما یکه م نيا. مسأله بود نيسرهم ميکرد
محکمه درست کرد و اشخاص را محاکمه  کي ديبوده با نيتان ا دهيشما عق. بود هيقض

که  کنم یعرض کردم باز هم عرض م یکرد بنده به جنابعال رونيکرد و با محاکمه ب
 کي یاوال وقت. ميگو یرا م شليدل داد یخوب هم نم جهينبود و نت یعمل بيترت نيا

مشکل  یليکار و تمام نفوذها را دارند خ لياند و تمام وسا سرکار نشسته یاشخاص
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 هيکه از دوس نندبک یرا بکنند طور یکار کيکه بخواهند  یقضات کي یاست از برا
 ...معلوم شود

 .کار را بکنند نيحاال هم ممکن است هم - مصدق  دکتر
 یجنابعال. نکردم یشما عرض شاتيفرما نيبنده که در ب. دياجازه بده -  هيعدل ريوز

ً       فرضا  بنده م ميحاال آمد. ديشو یم یچرا عصبان کار را بکنم از کجا  نيا خواستم ی    
 چيباشند که درباره آنها ه یکه هم کسان نديايرا که ب یکنم اشخاص دايپ توانستم یم

قاطع باشد جلو حرف مردم را که  یآن رأ دکه دادن يینشود که هر رأ یصحبت
کار و هم  نيا یباشد که هم خودشان حاضر باشند برا یطور ديبا. گرفت شود ینم
اشاره  ديخواه یباشند بنده آن روز عرض کردم حاال هم م یاشخاص قابل توجه کي

که امروز  نيا ليبه دل ديآقا شما خودتان حاضر نشد. بودند ها یکنم که آن اشخاص ک
بنده حاضر هستم آنچه را که و  دييايب اتيوال التيتشک یبرا کنم یعرض م هم

را  یراجع به اشخاص هر کس گريمدرس و دو نفر د یشما و آقا ديداد صيتشخ
خوب است  ديو هر کس را گفت آورم یکنار گذاشت آنها را نم ديبا ستيخوب ن ديگفت

 ...ديشو یمعهذا حاضر نم کنم یقبول م
 .اساس غلط است - مصدق  دکتر

 
 مياست که ما همه منتظر هست نيگفتگو سر ا. ستيگفتگو سر اساس ن -  هيعدل ريوز
درد  نيا. مياعتراض کن ميکه کرد برو نيرا بکند بعد از ا یکار کي یکس کيکه 

بکند  یمملکت ترق ستيممکن ن ميفکر را نکش نيمملکت است و تا ا نيا درمان یب
که من در  کند یمالحظه م سهر ک نجايدر ا) است حيصح ندگانياز نما یبعض(

نفر با من  ستيبکنم که پنجاه نفر صد نفر، دو یکار کي ميايام چرا ب ام نشسته خانه
 .مخالف بشوند

مزاج باشد که داخل  وانهيد یقدر کيمثل من  ديحاال اگر ده هزار نفر باشند با خوب
 ميريبگ جهينت ميخواست یاگر م نيپس بنا برا کنند یکار را نم نيعقال که ا. بشود

 ميرا منحل کرد هياگر عدل ميوارد شو ديکن یم ريکه شما س یامکان نداشت از آن راه
 دييآ یشما حاال م ميبکن یکار کي ميتوانست ینم قيطر نياز ا ريبود که غ نيا یبرا

 کيو حاال  ديا که بدون محاکمه اعضا را خارج کرده رديگ یرا از سر م هيقض نيا
 هيفعل عدل انيکه از جر ديرا هم عرض کنم که در ضمن مذاکره فرمود یزيچ

 دهم، یم نانيبنده به شما اطم دينبود انشيدر جر یلي           ً           ندارم سابقا  هم البته خ یاطالع
صورت  کي اتيدر وال(            ً         بودند مخصوصا  در مرکز  هيدر عدل یاشخاص دهم، یقول م
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 یتو ديرفت یم ديدر مرکز اگر هزار کار هم که شما خبر دار یول) داشت یگريد
 ...پاک و درست ها هياز آنها نبود دو س یاثر چيه دينگاه کن هاشان هيتوص
 .شود یحاال هم پاک م - مصدق  دکتر
البته بنده  گردم یاست که بنده باز برم نيبا ا دياجازه بده. آقا دياجازه بده -  هيعدل ريوز

نفر ده نفر  کيکه  نيندارم از ا یبنده حرف ديباش ديشما مخالف هست ستميمخالف ن
داشته باشم  تيکه بنده اکثر یتا آن روز کنم ینفر مخالف باشند بنده عرض م ستيب

به موضوع ندارد  یربط ديبگو خواهد یبنده هرچه م لفو البته مخا کنم یکار م
 دهيبنده به شما عقباشد  ندتوا ینم یقضاوت قطع کيبنده  یقضاوتتان برا یجنابعال
عرض . شود ینم ليدل نيمن قبول کنم ا ديدار یکه هر نظر ستين نيبرا ليدارم دل

نداشتم که  دهيعق یخوب است ول ديبشو زيتم سيرئ دياوريب فيتشر یکردم جنابعال
وسط  یعصبان یليخ ديهست یآدم کي رايز ديرا بکن یهمچو کار کي دييايب یجنابعال

 استير یاما برا! کشت ديحال را ندارم مرا با نيبنده ا شود یکار هم اوقاتتان تلخ م
 یکارها یاشخاص برا نييپس تع کنم یچنان که تقاضا کردم باز هم تقاضا م زيتم
که هرچه  ستين نيبرا ليداشتم دل دهيبه شما عق هيقض ناست بنده اگر در آ ینيمع

را که  نيا یه مصلحت ندانستم قبول کنم ولرا بند هيگوش کنم آن رو دييبگو
نبود که بنده  نيمقصود از آن ماده هم ا .ديا را بدون سابقه آورده یاشخاص دييفرما یم
همچو  قصودآنجا شروع کنم اگر م کياز رتبه  اورميسابقه را ب یاشخاص ف کي

حاال خوب . ديآورد رونياشتباه ب کي تيبوده است که بنده و مجلس و اکثر یزيچ
 مياوريب یمقامات مهم یبرا ميرا خواست یاشخاص کيکار چه بود؟ اگر ما  نيا دهيفا

را که به  یکس کيآن وقت بنده . ميبود که در آنجاها آدم الزم داشت نياز نقطه نظر ا
کرد به رتبه  ديخواه یبعد ترق ديثبات بشو دييايب یجنابعال ميبگو ديخوب بود با ام دهيعق

ً        واقعا  مقصود ا ايدو و سه؟ آ  یاما راجع به وکال! است آقا؟ یشيچه فرما! بود؟ ني     
 یروزآباديف یآقا. دو مرتبه صحبت شده یکيبنده  ابيد رغ هيعدل یمسأله وکال هيعدل

ً با  يهم تقر در  ليوک پرسم یبنده از خود آقا م کنياند و ل فکر بوده نيعلمدار ا یقدر کي   
                       ً     نداشته باشد و اگر واقعا  طرف  تياگر اهم یبه اندازه قاض هيمسائل مربوطه به عدل

که امروز معمول  یاصول نيدر ا! رود؟ یم شيپ هيکار عدل ديکن یم اليتوجه نباشد خ
و  هيآن رو یمحاکمه را از رو جهيهستند که نت یباالخره کسان یواقع یاست وکال

و  آورند یو اسناد م کنند یم ليکه اقامه دل یبيو به ترت رنديگ یم جهيپرو صدور نت
 یهر اطالع یقاض. برسانند يیرا کيرا به  یباالخره قاض توانند یم کنند یمذاکره م

اثر به آن  بيبزند البته ترت یهر حرف هيداشته باشد و در خارج از دوس هياز قض
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درشان  ديچقدر با یاشخاص نيچن کيکه  دييق بفرمايصورت تصد نيدرا. دهد ینم
اول هر کدام  شود یم یکار کي یکه بنا یوقت ميدار یبيترت کيما  نجايا. دقت شود
که  ميکن یم دايپ یگاه ینظر اجتماع کيبعد هم  ميکن یاظهار م ینظر کيفرد فرد 

نوشتند هنوز هم  یم اتيو از وال گفتند یاز آن نظر است که اغلب مواقع به بنده م ريغ
را  نيا مييگو یکه م یوقتاما ديبده تيرا اهم هيعدل یمسأله وکال نيکه آقا ا سندينو یم

                ً است که امروز فعال   نيا یاز برا مياوريدر ب یانتظام کيدر تحت  خواهم ی      ً  عجالتا  م
پروگرام بهتر و  کيمدرسه حقوق ما با  هيتا انشاءهللا در آت ميبکن یفکر کي

و  دانند یکه حقوق م یمملکت عده اشخاص نيبدهد و در ا رونيشاگرد ب یتر کامل
 یکار منحصر به آنها بشود ول نيا هيبشود و در آت اديز اند ردهحقوق ک التيتحص

شاگرد داشته باشد  یمقدار کاف کيکه مدرسه حقوق  یکه از حال تا آن روز نيا یبرا
درب را از  مييگو یو م ميکن یدرست م یتيترب کي مييآ یکرد؟ حاال ما م ديچکاربا

خوب  اريخوب از آن روز تا به حال هر چه شده بس مييگو یو م ميامروز به بعد ببند
کار بکنند  مينظر به سوابقشان بگذار یبيترت کياند سرکار به  هم که آمده یانيآقا نيا

که  دييفرما یم دييآ یم یبعد جنابعال. کرده ليمنحصرشود به اشخاص تحص هيبعد در آت
 اعمالو خود وکال هم درآنجا نظر داشته باشند  ديانتخاب کن دياگر وکال را بخواه

مسائل  خواهند یم یوقت شانيا یهم ممکن است ول یليخ. ممکن است. شود یغرض م
 اينگاه کرد که آ یستيبا یمواردش را نگاه کنند به طور کل یبعض ديرا حل کنند نبا

وقت داشته  وکالت کند اگر آقا ديايب خواهد یدرب رابازگذاشت که هرکس م نيا یستيبا
 هيعدل نيکه درهم دينيوبب ديصرف وقت بکن یقدر کيخواهد  یبنده دلم مدينيبنش ديباش

مرکز کارچقدر  نيدرهم) خراب شده است یقدر کيکه  ميراکناربگذار اتيحاال وال(
بوده است که  نيخراب شده است به واسطه ا لياشخاص به واسطه عدم اطالع وک

 ...اند کرده یبوده است که با هم تبان نيبه واسطه ا. سند را برده به طرف داده ليوک
 محاکمه کنند - مصدق  دکتر

 زوير یکه به قدر ستين یو مسائل ستين یمسائل کوچک کي نهايا -  هيعدل ريوز
 ميکه خواست یحاال وقت د،يچشم را باز کرد و د ديبا ديخورد باشد که شما متوجه نباش

 يیکارها کياست و آنها  یا عده کيالبته برخالف مصالح  نيا ميکار را بکن نيا
را  یزيو آن چ ديشنو یرا م یزيچ کيهم  یلجنابعا کنند، یم يیگفتگوها کي کنند، یم

در  کنم یعرض م د،ييگو یم نجايا دييآ یو م ديدان یثبت شده م زيچ کي ديا دهيهم که شن
برفرض که به قول شما  هيعدل یراجع به وکال دييفرما یکه م یتمام مسائل

 توانم یرا نم نيبکنند بنده ا ها ینسبت به بعض یاعمال فرض کيهم  هاشان یبعض
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کرد و  دايحل پ راه ديکم است با یليشده باشد خ یاشتباه کينکنم اما اگر  قيتصد
باشد که برود به آن  شيبرا یمرجع کيداشته باشد  یتيشکا یکرد که اگر کس یبيترت

 ليکه وک نيا یبرا ايآ دييگو یاز آن است که شما م ريغ نيمرجع حرفش را بزند اما ا
 ...جلوش را ول کرد؟ ديباکرد؟  ديداشته باشد چه با تيرسم

 
 .محاکمه - مصدق  دکتر

 
کار سهل و  دييفرما یمسأله محاکمه که شما م: آقا. محاکمه دييفرما یم -  هيعدل ريوز

 کي یقاض نيا ديدار نيقي د،يقطع دار د،يدار نانيشما اطم شود یبسا م. ستيساده ن
 یو فالن مورد و فالن محاکمه پول گرفته است ول هياست که در فالن قض یکس
است  هيدو رو نيباز باالخره ا. محاکمه دييفرما یباز م ديرا ثابت کن نيا ديتوان ینم
 ننديفرصت ندادند بب ديآورد فيتشر هيکه مال یدبختانه آن وقتبا محاکمه که ب هيرو یکي

بنده هم مثل شما بتوانم  یروز کيکه  ديحاال هم به من فرصت نده. کنند یچه م
که چون  کنم یعرض کنم در هر حال بنده تصور م ،یخواستم بکنم نگذاشت م،يبگو

 ...زنم یحرف م اديز یقدر کيدادند بنده هم  حيتوض اديرا ز شنهادشانيپ شانيا
 .کنم یتشکر م - مصدق  دکتر

 خواهد یرا مجلس نه به بنده م یقانونگذار اريشد که اخت نيخالصه ا -  هيعدل ريوز
در عمل  ديرا با یحياست که لوا نيگفتگو ا. داده است یبدهد و نه تا به حال به کس

حاال شما  رود ینم شيباشد آقا کار بنده پ نياز ا رينه؟ اگر غ ايگذاشت و امتحان کرد 
را که شما  یکس کي کنم یبنده عرض م د،يدان یم تانخود ديکن یتصور م گريطور د

 ليکه فکر خودتان را به او تحم ستين نيمساعدت ا د،يکن یم مساعدتبه او دييگو یم
 کياگر در هر قدم شما . تا آخر آن شخص فکر خودش را اجرا کند ديبگذار ديبا ديکن

 .شود ینم یفکر او عمل ديبگذار شيپا ینقشه جلو
از  یکيدر  ديکه کار زودتر بگذرد با نيا یاز برا دانم یطور صالح م نيا شده
 ...عضوش بودند انيخود آقا کنم یکه تعجب م ها ونيسيکم

 .بنده قبول نکردم - مصدق  دکتر
 یکه برخالف قانون اساس يیآنجا ديآورد فيچرا تشر دياگر قبول نکرد -  هيعدل ريوز

 !...کنند؟ یکار م
  .فقط آمدم آنجاحرف بزنم.ديکن قيتحق رالدولهيمش یبنده قبول نکردم ازآقا - مصدقدکتر

 )ندگانيخنده نما(
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نفر شخص  کيکه به  دانم یمملکت م کياسباب تأسف  یليبنده خ -  هيعدلريوز
 ینيکار مع کي یبرا یونيسيکم کيدر : که آقا سنديوزارتخانه بنو کياز  یمحترم

آنجا آن  نديآ یم کنند یآقا وقت خودشان را تلف م د،ياوريب فيتشر ديشو یدعوت م
 ...حرف بزنم جاکه من آمدم آن نديگو یم یمجلس رسم کيوقت در 

 .شود شنهاديکه به مجلس پ نيا یبرا - مصدق  دکتر
قرار بود آن مواد را به مجلس  یبل. مينداشت یآقا همچو قرار ريخ -  هيعدل ريوز

بعد از  یقرار است ول ميگو یبعد از شش ماه، حاال هم م ؟یاما ک. ميبکن شنهاديپ
و مجلس هم در  ميآور یآن وقت به مجلس م ميو عمل گذارد شيکه به موقع آزما آن

 .کند یخصوص قضاوت م نيا
 ...ميريگ یم یرأ -  سيرئ نائب

 .دو مرتبه قرائت شود -  ندگانينفر از نما کي
 )خوانده شد ليدکتر مصدق به شرح ذ یآقا شنهاديپ(

 اراتيمجلس است از اخت فهيکه وظ یقانونگذار اريکه اخت کنم یم شنهاديپ بنده
 .موضوع شود

 ...شنهاديپ نيبه ا ميريگ یم یرأ -  سيرئ نائب
 .گرفت یرأ شود ینم - ) با همهمه( ندگانياز نما یبعض
 یآقا. گرفت یرأ شنهاديپ نيکه نشود به ا ستين یدر نظامنامه مانع -  سيرئ نائب
 زاده عتيشر
      ً که اصال   ستيقابل آن ن شنهاديپ نيا یبه نظر بنده موافق اصول پارلمان -  زاده عتيشر

به  ريدا هيعدل ري   ً      قبال  به وز یارياخت یمل یمجلس شورا رايواقع شود ز یموضوع رأ
 ايرا انجام بکند  یمل یمجلس شورا فهيوظ یعنيبکند نداده است،  یکه وضع قانون نيا
 بيرا تصو حهيال نيمجلس چن. منتقل شده باشد هيعدل ريزبه و یکه حق قانونگذار نيا

 کيرا که به منزله  یونيسيکم کيکرده است که مصوبات  بينکرده است بلکه تصو
نواقصش رفع شود  شيکه در آزما نيا یبه مجلس است برا شنهاديقابل  یقانون حهيال

بنا . داد یقانونگذارعنوان انتقال حق  توان یرا نم ني     ً                        موقتا  به موقع اجرا بگذارد و ا
 .گرفت یرأ شنهاديپ نيدر ا شود ینم نيبرا

 شود یبهار قرائت م یآقا شنهاديپ -  سيرئ نائب
 )خوانده شد یبه مضمون آت(
 .شود ليتبد ليذ قيماده واحده به طر کنم یم شنهاديپ

که در مدت چهارده ماه با شور  دهد یم ارياخت هيعدل ريمجلس به وز - واحده  ماده
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مرکز را تحت  التيمرکب از پنج نفر که در مجلس انتخاب خواهد شد تشک یونيسيکم
 .خاتمه دهند زيرا ن اتيوال لينظر قرار داده و تشک ديتجد

 بهار یآقا -  سيرئ نائب
 التيکه در تشک یبودم راجع به اشتباهات دهيد هيته یمفصل یها ادداشتيبنده  -  بهار
در  هيمحترم عدل ريوز یاز آن که محسوس شد که آقا بعدی شده است ول هيعدل ديجد

به  یباالخره اعتراضات حقوق اي یاعتراضات منطق اي یمقابل اعتراضات ارقام
را  یوکل یمدافعات عموم کنند یم هيشب یوبه مناظرات شخص دهند یجواب م یشوخ

. کردم انخودم پنه بيو در ج اوردمياظهار ن یخودم را برا یها ادداشتيلذا بنده 
 یاجتماع ئتيجزواصول مسلمه ه نهايکه ا یکه غالب مسائل نيمتاسفم ازا یليخ

از  شود یم ماليدارد پا یاحساسات شخص جهيدر نت جيبوده است به تدر تيمشروط
خواه در جز  ليوک کيبه  اي دينبا ريوز چوقتياست که ه یاصل مسلم کيآن جمله 

که  یبکند و باالخره آن تعارضات یت شخصيطرف تيباشد خواه در عداد اقل تياکثر
سابقه  چيه نيتعارضات بشود ا ليدار آن قب عهده رياند وکال با هم بکنند وز حق داده

ارادت  العاده داور فوق یبنده به آقا. هم دور است یاز اخالق پارلمان نيا. نداشته است
در جلسه گذشته  اندازه یب یام ول بودهدوست  شانيهم با ا شهيدارم، اخالص دارم، هم

 ديرا که سمت وزارت است و با یسمت مهم شانيجلسه متأثر شدم که ا نيو ا
 یمدافع عصبان لينفر وک کيو مثل  دهند یباالخره مخلوط با متانت باشد از دست م

 کيطرف بشوند با  یعصبان افهيق کيکه با  نيا یبه جا یمنته شوند یطرف م
 شانيا ديالعاده اسباب تأسف است با فوق نيا وبا وکال  شوند یمضحکه طرف م افهيق

اعتراض شده  شانيباشد که به ا یآن موضوعات یو در رو نيمت شانيها جواب
کرد  یزيآم مضحکه اناتيباالخره ب ايمغالطه کرد  ايکرد  یحمالت دياگر هم با. است

 نيدافعم نميب یواگذار شود باز برعکس م شانيا نيبنده به عهده مدافع دهيبه عق ديبا
 اتيو خودشان در مدافعات داخل در شخص کنند یبا متانت صحبت م یليخ شانيا
دکتر مصدق فرمودند و  یقسمتش را آقا کيرا که  يیها ادداشتيلهذا بنده  شوند یم
و  هيعدل ريوز یبا آقا خواستم یداشتم که من باب تذکر م ادداشتياز آنها بنده  شيب

 ليقب نيکه مبادا به بنده هم از ا نيعرض کنم آنها را از ترس ا شانيهواداران ا
ً          تعرضات بشود فعال  مسکوت عنه گذاشتم اتفاقا  انحالل عدل از همان  یکيهم  هي               ً                        

که هر قدر  شود یم دهيد رايبنده است ز هياست که مقرون با همان تأسف اول يیايقضا
آن عمل مشحون به مصالح و هر قدر منجر به اصالحات عمده بشود تکافو با آن 

وارد شده است  تيمشروط یها که از شکل شروع به کار به ضمانت یضرر کي
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نشده است  یمعرف یمل یکه هنوز به مجلس شورا یريوز کينخواهد کرد باالخره 
و  یکه با اصول تکامل و قانونگذار یمملکت ستيکه انقالب درش ن یمملکت کيو 

 یمل یکه به مجلس شورا نيامحترم قبل از  ريوز نيا رود یاصول متانت دارد راه م
در دست  یملت کي یوزارتخانه را که زندگان کيو  نديآ یدفعه م کيبشوند  یمعرف

در . کنند یرا منحل م هيو فردا عدل ننديب یشب خواب م. کنند یمنحل م یاو است به کل
استقالل  آورند یچشم نم یآنها را جلو شود یکه مترتب م یمفاسد هيانحالل عدل

 داند یم یاست و هر طفل یهياز امور روشن و بد یکيقضاوت را که  یو حتم یقطع
استقالل را  نيقضاوت بکند ا تواند ینباشد نم یثابت یمباد کيبه  یتا متک یکه قاض

قانون استخدام را که پس از  سابقه یو ب یبدوآن انحالل  جهيدر نت. برند یم نياز ب
 یآقا دهيکه برخالف عق از آن پسها گفت و شنود  ها گفت و شنود پس از سال سال

دادند و  ليتشک تهيکه باالخره کم ديرس يیمملکت به جا نيجنجال احزاب در ا يیاساي
 یکه به مقامات ادار نيا یکشتند برا ابانيخ یرا زدند و در تو یباالخره اشخاص

 جهيکه در نت یاخالق یها یمحسوس شدن بدبخت نيدخل و تصرف نشود، بعد ازا
که هر  ميديد یکه ما م مملکت محسوس شد بعدها از آن نياستخدام در ا وننبودن قان
و تمام اعوان و انصار و بستگان خودش را  ديآ یم یريوز کيمرتبه  کيسه ماه 

 زد،ير یم رونيبا شرف را ب بينج نيو تمام مستخدم کنند یوزارتخانه م کيداخل در 
 یادار یعدم استحکام مبان سطهادارات به وا نيشد که مستخدم دهيکه د بعد از آن

قان  کيدر دوره چهارم  ميآمد شوند یم یحتيو فض لهيخودشان متشبث به هر رذ
ساله  جدهيه اجاتيشده احت دهييزا قانون استخدام نيباالخره ا. مينوشت یاستخدام
دو  یکيکه  يیايقضا ريو سا هيقانون استخدام برخالف انحالل عدل. بود تيمشروط

 یمخصوص االتيخ کيشده  دهييزا. احساسات نبود یاز رو شود یم دهيماه است د
نبود  یاو هم منجر بشود به مقاصد شخص جهيکه مربوط باشد به چهار پنج نفر و نت

سال  جدهيمبرهه ه اراتيشده اخت دهييو زا جاتاياحت جهينت استخدامبلکه قانون 
العاده  در نوشتن قانون استخدام فوق رايهم نبود ز ديبود و مربوط به تقل تيمشروط

 نيدر نظر گرفته شد و ا یمخصوصه مملکت یمملکت و آن حاالت اجتماع اجاتياحت
 نيدر مجلس اصالح کنند ا اورنديآن را ب ديقانون بد بود با نياگر ا. قانون نوشته شد

قانون  هيضرر دومش قض دنديمحترم د رياست که وز یخواب نيو ا یانحالل لغت
عمل قانون استخدام را محو  نيعمل به باد داد ا نيقانون استخدام را ا. استخدام بود

شود و احزاب  جادياحزاب ا ندهيکه در آ نيخاطر ا یبرا يیاساي یکرد ولو به قول آقا
 زاريشود بنده ب جاديا یدور هم جمع شوند و احزاب یتخدام در ادارات دولتاس طمعبه 
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برفرض  شوند یو دور هم جمع م نديآ یدولت م یکه به طمع نوکر یهستم ازآن احزاب
 نيا رايراه قانون را لغو کرد ز نياز ا ديکه قانون استخدام مضر هم باشد نبا نيا

و پنجم و ششم که قانون استخدام را نوشته  رممبارزه بود با مجلس چها کيانحالل 
 .هم ضرر دومش بود نيا. قبول کرده بودند تيبودند و آن را به رسم

 
 هياست که در آت نيکه مقصود ما ا نديفرما یدر ضمن نطقشان م هيعدل ريوز یآقا

سوال  شانيبنده از ا. حقوق نيمحصل یبسته شود و فقط باز باشد به رو هيدرب عدل
وزارتخانه  کيباالخره استقالل  یعنيضمانت ثابت را  نيا شانيداز آن که ابع کنم یم

 نياستقالل را از ب نيادارات داشته است ا استداشته  ريرا که وجود داشته است و وز
خودشان  دهيبه عق یحيصح هيعدل کيکه برفرض  شانيبردند از کجا مطمئن هستند ا

 کيخودشان شروع به گلستان شدن بکند آن وقت  دهيبدهند و مملکت هم به عق ليتشک
شوند  یاز کجا مطمئن م!! ند؟ينه ب یگريخواب د کي شانيو مثل ا دياين یگريد ريوز

و  یاصول مسلمه که باالخره اسباب زندگ نيو ا یاجتماع یها ضمانت ني      ً  که اقال  ا
که  يینهايدولت و تمام ا یو انتخابات و نوکر یمعاشرت و رفت و آمد و قانونگذار

 زنند یبرهم م یکي یکياصول را که امروز دارند  نيماها هست ا یدر طرز زندگان
 گرانيد ندياصول را در آ یکه باق نيبا ا ارندد نانياحساسات از کجا اطم یاز رو

 نيبه ا هيرا که انحالل عدل یاز اصول یکي کنم یبنده ثابت م!! و به هم نزنند ندياين
 ريوز یرا هم آقا دهيفکر و عق یآزاد. بوده است یآزاد به هم زده است اصل قيطر
 ...باشند به هم زدند و کشتند دهيفکر و عق یآزاد یحام ديکه با هيعدل
 .ستيطور ن نيا -  یروانيش
  

دکتر  یرا که به آقا يیها و آن جواب نيسانسور کردن اظهارات مخالف هيقض -  بهار
که  نديفرما یم هيعدل ريوز یآقا. کند یمصدق دادند باالخره مطلب را معلوم و ثابت م

و  نندينش یم گرانيد کند یم یکار کيو شروع به  ديآ یم یکس کياست  یبيغر زيچ
فکر را  نيکردند و باالخره فرمودند تا ما ا انيب یبتعج کيرا با  نيو ا کنند یم ديتنق

 !!...چه یعني. شود یکارها اصالح نم مينکش
 
 .است حيصح -  یروانيش

برطبق اصول  خواهد یکه م یمملکت کيدر مملکت مشروطه و باالخره در  -  بهار
نان ده  یها از نقطه کيدر هر  یکه جنابعال یکند، در ممکت یعالم تمدن زندگان دهيجد
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و خودتان را متجدد  ديکن یاست حمله م ادتريکه سنشان از شما ز يیدفعه به وکال
شد همه  ريوز سيک کياگر ! کرد؟ یزندگان ديمملکت چطور پس با نيدر ا ديخوان یم
بروند کارشان را بکنند اگر  شانيو ا ننديبنش ديبشوند؟ با هيعدل ريبروند و وز ديبا

در کارشان  یکرد و اگر هم کس تيحما ديبا شانيخوب کار کردند آن وقت از ا
 یآقا تکش ديفکر را با نيپس چرا ا. و متذکر بشود ديبگو شانيبه ا ديبا ديد یاشتباهات

 !...؟یروانيش
 .کنم یو عرض م ميآ یحاال م -  یروانيش

 نيو خواهش کرد که ا ديرفت و د درايچرا رانيمد ديبرد؟ چرا با نيو از ب -  بهار
مملکت آورده  نياست که باالخره تجدد و تمدن در ا یاصول نيا! نطق را چاپ نکنند؟

هم ندارم که  ليم رايز شوم یها وارد نم قسمت نيباالخره در ا. دانم یبنده نم! است؟
العاده هم  ارادت دارم و فوق هيعدل ريوز یبه آقا ندههم ب یليتکرار شود خ ايقضا نيا
 نيا. معکوس حاصل نشود جهيشان اصالح شود اگر نت مطابق آمال هيدارم که عدل ليم
 نيبنده در ا. است هيعدل ريوز یکار خود آقا شرفتيبنده باالخره راجع به پ شنهاديپ

آن اقدام را کردند چون مربوط  شانيکه ا یو محسوس شد در آن روز اول نميب یشهر م
طرف  نيبود که از چند سال قبل به ا يیگفتگوها کيبه احساسات بود و مربوط به 

موافق  شانيهمه با ا یمل ديو جرا یآمده بود افکار عموم شيپ هيعدل یراجع به خراب
 دهيمحسوس نشد لکن امروز د شانيبار ا ینيآن بود که در آن روز سنگ. بودند

که باالخره  یافکار عموم ،یکه افکار عموم نديفرما یم ديشا مه انيهمه آقا شود یم
که چرا افکار  ميمنکر بشو ميهمه ماها است و هر قدر هم بخواه یقاعده زندگان

اقرار کرد که  ديسرشان زد برعکس با یتو ديهستند و با یو عام فهمند ینم یعموم
شعور  کيمؤثر است و  ايالعاده در قضا هست و احساسات آنها فوق یافکار عموم

 یرا با خون سرد ايو قضا کند یقضاوت م ايدر ملت هست که در تمام قضا یمخف
آن به روز کرد انتقاد  بيمعا ديهم که د یو وقت ديگو ینم یزيدر اول هم چ کند یم یتلق
باالخره کوه را هم از جلو  یمقاومت مخف نيانتقاد و ا نيهم انتقاد کرد ا یو وقت کند یم

 یمقاومت مخف نيکه ا ميکن یسع ديبا ميبکن یاصالحات ميپس ما اگر بخواه. خواهد کند
امروز بنده . ميو طرفدار خودمان قرار بده ميرا متوجه خودمان بکن یافکار عموم

البته  یجاها را خبر ندارم ول ريسا نميب یتهران را که م(مملکت  نيمردم ا نميب یم
و  هيقض نينسبت به ا کنند یانتقاد م رنددا) است اتيو وال االتيا ريمرکز نمونه سا

را منحل  هيخوب عدل ارياست که بس نيا یرو یاصول اعتراضات و افکار عموم
دفعه  یکه برا نيهم نظر به ا یمل یو منحل شد و مجلس شورا دنديد یخواب ديگرد
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کار  کي تواند ینام م یاينفر جوان جو کي نديامتحان بکند و بب خواست یاول م
 دينه ساکت شد و صبر کرد و اجازه داد اما خوب در عمل چرا با ايرا بکند  یبزرگ

و  نيخودش را قائم مقام قوان یاراده شخص یستيما با هيما، مصلح عدل هيقهرمان عدل
محترم  رينفر مدافع وز کي ديقرار بدهد؟ چرا با یموضوعات و اصول مقرره مملکت

و  بونيدر پشت تر نديايب يیاساي ین آقايو همچن یروانيش یمحترم بنده آقا قيرف هيعدل
آنها البته خوب هم بوده  انياند و در م ها خدمت کرده که سال یعده اشخاص کيبه 
بدون  ليوک کي ديباچرا؟ ن. همه دزدند نهايا نديخوب هم بوده بدون محاکمه بگو ريغ

 تيحعدم صال اي یدزد اي انتيمحکمه ثابت شده باشد خ کيکه در  نيمحاکمه بدون ا
. کلمه دزد به آنها پرتاب کند کي بونيدفعه از پشت تر کي یقوم کي ايجمع  کي

 کيکه بدون جهت به  نيا ینشود، حاال برا ديتکرار و تجد ايقضا نيکه ا نيا یبرا
وزارتخانه که در  کيسال است به  ستياز هموطنان فاضل خودمان که ب یريجمع کث

اند و فکر و هوش  و باالخره ورزش کرده اند همملکت سابقه نداشته است سابقه داد نيا
 یوزارتخانه مهم کيو  اند دهيفاضل در آنجا زحمات کش یاند و وزرا به خرج داده

وزارتخانه شده بود  کياند و  ردهوضع ک شيدوره مجلس قانون برا نيشده است و چند
 یبيامع کي هيو وزارت عدل گفتند یم هيعدل یوزرا بونيتر نيکه مکرر در پشت هم

که از همه  دياقرار بکن ميها بگذار وزارتخانه ريسا یکه آن را در جلو یوقت یدارد ول
همچو وزارتخانه که  کيکه به  نيا یتر است حاال برا تر و مرتب و منظم تر یقانون

ملت هستند و اغلب از فضال و علما و  انيآن هم در مجلس هستند و هم در م یاعضا
 باک یو ب محابا یکلمه ب نيگفته نشود و ا دزد کلمه دفعه کيمردمان دانشمند هستند 

که تا به  ميو گفت ميرا داد شنهاديپ نيو ا ميمرتبه به طرف آنها پرتاب نشود ما آمد کي
با ما موافقت  نديايب هيعدل ريوز یبه بعد آقا نيامروز هرچه شده است شده است از ا

آن اعضا صالح و  یتشف یبرا. شود از انتقادات مردم یريکه جلوگ نيا یکنند برا
که  نيا یوجود داشتند و برا هيکه در عدل ديکن یکه خودتان هم اقرار م هيخادم عدل

نشود و  شنهاديپ نيدر ا نياز ا ادتريز هيعدل ريواحده وز برخالف اراده یمذاکرات
و موافقت کنند و  نديايب نديباز نما) به قول خودشان(شان  مقصود مقدس نياز ا شانيا

از خود مجلس از دوستان  یپنج نفر ونيسيکم کيبدهند  یرأ انيامروز آقا نيهم
هر کس را که ) دارند تيچون اکثر( کنند یم دايخودشان هر کس را خودشان کاند

معاونشان هم بشوند هفتم  یدارد انتخاب کنند خوشان هم بشوند ششم آقا ليم تياکثر
 کي ميکن شيهر روز تفت هک ميبا آنها ندار یکار گريو کار کنند ما هم د ننديبنش
 نيبکنند ا خواهند یم ندهيرا که در آ یو امور ننديبنش یمل یاز مجلس شورا یونيسيکم
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عده  نيا نيبشود ب عيانتقاد توز نيا شوند یاشخاص بکنند و اگر هم مورد انتقاد واقع م
 نيپس بهتر ا. خطرناک است رايتنها نشود ز هيعدل رياو متوجه وز یو نوک مخروط

را که در نظر  یآقا هم موفق بشوند اصالحات نيب نيبه شود تا در ا عياست که توز
در مقابل  یليدال کي دينشود با رفتهيپذ شنهاديپ نيچه اببرند و اگر چنان شيدارند از پ

 نديطور نباشد که بگو نيباشد و ا یمخف ديهم نبا لياظهارات گفته شود و آن دال نيا
 دينبا نديگو یم شانيبشوند پس هرچه ا زيتم سيرئ اند امدهيدکتر مصدق ن یچون آقا

ً قتا  يحق ديبا. جور بشود نيا دينبا ريخ. گوش داد به ما بفهمانند که به چه مناسبت  شانيا    
در محو سابقه اشخاص، در خوب و بد کردن قضاوت در برهم  شانيا یاراده شخص

 ینيقوان نوشتندر  رصالحيو غ قيزدن قانون استخدام، در جلب کردن اشخاص ناال
و اصول  نيبا قوان نهايمتناقض است و باالخره تمام ا گرياش با ماده د که هر ماده
چه  شانيحاکم باشد؟ ا شانيا یفقط اراده شخص ديچرا با نهايد در تمام اتناقض دار
که انتقادات متوجه  نيجز ا برند؟ یکار م نيکار دارند؟ چه بهره از ا نيعالقه به ا

و اراده  یو شخص یاقدامات فرد نياز ا شانيا دهيچه فا گريبشود د شانيشخص ا
 نياز ا) من( یمعن یکلمه ب نياز ا برند یم) من( یمعن یکلمه ب نيو ا يیما بشا فيک

است که  یموقع کيدر ) من(لفظ  نيباالخره گفتن ا کنند؟ یم شانيلفظ چه استفاده ا
که  یمملکت کي یبدهد ول تکه دارد به خودش نسب یکلمه را با اقتدارات نيملت ا

 ديهم با هم معلوم است با شانيهستند و تناسب کارها شانيوضعش معلوم است همه پر
کار خودش  نيا. کنم یکارها را م نيمن همه ا دينگو هيعدل ريوز یمراعات کرد و آقا

را فلج  هيعدل ريوز یمقاصد آقا) من(گفتن  نيا شود یمن م نيمقاصد ا شرفتيمانع پ
هم تا امروز  يیها قدم کيو  هيکردند در عدل يیکودتا کيآمدند و  شانيا رد،خواهد ک

 ونيسيکم کيو در تحت نظر  نديو موافقت بفرما ابنديساعت ب نيحاال از ا. شتندابرد
 ونيسيو داخل در کم دييايمدرس شما ب یدکتر مصدق و آقا یکه آقا دينچسب جهت یب(

کار را انجام بدهند  نيازمجلس انتخاب بشود و ا ونيسيکم نيا دييموافقت بفرما) ديبشو
 ...ديبشو ونيسيل در کمکه داخ نديمدرس و دکتر مصدق را نگو یآقا جهتت یو ب
 چرا؟ -  هيمال ريوز

کرده  یکار کياست  دهيشب خواب د یريوز کيکه  نيا یچرا ندارد برا -  بهار
 ريکه با آن وز دميشما را هم بنده شن یشخص یادداشتاي(است بدون اطالع بنده و شما 

 مييايبنده و شما ب ليآن وقت به چه دل) ميبگو نجايا خواهم یحاال نم ديمرقوم فرموده بود
اند خودشان را در معرض  کرده يیکارها کي شانيا م؟يبشو شانيا اتيمسؤل عمل

 شيهم جا یديجد یاند و بنا را خراب کرده يیبنا کياند و  هجوم اعتراضات قرار داده
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 نيبدهند پس حاال که ا فيتخف را هم خودشان یاند حاال الاقل احساسات عموم نگذاشته
 ميبشو کيچرا شر گريما د شود یمطلب متوجه شما م یمطلب و تند تيو حاد ايقضا

در مجلس  ديشان را با وکالت فهيهستند و وظ ليدکتر مصدق و مدرس وک یآقا
 .عمل کنند یمل یشورا
استدعا  شانياشخاص را انتخاب کرده بنده از ا نيا یمل یهر وقت مجلس شورا البته

 مينيبنش شانيو با ا ميما را دعوت کنند که برو شانياما حاال ا. ببرند فيکه تشر کنم یم
باالخره  ديفرمود یقبول نم ديمدرس بود یآقا یشما هم اگر جا. ستين حيکار صح نيا

 نديرا دقت بفرما هيقض نيا هيعدل ريوز یآقا نيموافق انيآقا هاستدعا را دارم ک نيبنده ا
عاقالنه  ايکه قضا کنم یکه درجلسه سابق گفتم حاالهم تکرار م یکنند همان طور یسع

ها نشود و اگر مثل جلسه قبل نخواهند بگذارند  مراعات نيبرود و اگر ا شياز پ
 ...بدهند یرأ ذاکراتم تيرا بزنند و باالخره به کفا شانيها حرف نيمخالف
 .ديزن یحرفتان را م ديحاال که دار ديکن یم یلطف یب ديدار گريد -  عقوبي ديآقاس

 
مسائل با  نيکه ا نيا یبرا ميحرف بزن شنهاديدر ضمن پ ميکه ما مجبور بشو -  بهار
باالخره در تحت  شنهاديپ نيچون ا. شنهاديپ نيا ايکنند  یهمراه ديبرود با شيپ متيمال

است  شانيمجلس است و باالخره با نظر خود ا تيو اکثر هيعدل ريوز ینظر خود آقا
که با احساسات درست بشود با  يیکه بنا کنم یرا عرض م یواال باز آن کلمه آخر

شک و شبهه هم درش  چياست و ه یاصل مسلم نياحساسات هم خراب خواهد شد ا
او را  یها یو خراب ديايکه مخرب برود و آن وقت معمار و مهندس ب نيمگر ا ستين

همان طور که خودم خراب  ريخ ديبگو دياياصالح کند واال اگر بنا باشد مخرب ب
 شرفتيطرز پ نيبه ما نشان داده است که ا خياصالح کنم تار ديخودم هم با دمکر

 .نخواهد کرد و تا آخر دوام نخواهد نمود
 یروانيش یآقا -  سيرئ نائب

هفت هشت  نيدر ا ديشا ام یدر زندگان شهيمحترم بنده هم ندهيبه شهادت نما -  یروانيش
ادب  تيام که رعا کرده یسع شهيهمام  داشته یو قدم یارتباط قلم شانيده سال که با ا

 ...بکنم یرا در همکار شانيا تيخوخيو ش
 متشکرم -  بهار

. خواهم کرد بيخودم را تعق یمعمول هيوالبته امروزهم آن رو -  یروانيش
که فرمودند در  ميمسرور هست یليبهار اشاره فرمودند خ یرا که آقا يیها ادداشتي

. نگفته نمانده است گريد یزيچ کنم یبنده تصور م یگذاشتند و نخواندند ول شان بيج
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 یالبته خوب اشخاص حق دارند در زندگان. ميخواند شبيو هم د ميديهم امروز د
در تمام طبقات و  شهيمبارزات هم نيا. خودشان را حفظ بکنند اتيثيمبارزه بکنند و ح

ها هم مختلف  حربه. عقب رود یم یکيجلو آن  ديآ یطبقه م کيدر تمام مملکت هست 
. رود یو جلو م رديگ یقلم در دست م یکي. رديگ یحربه عمل در دست م یکي. است

 کنم یم سيبنده تقد. باالخره تشبثات هم انواع و اقسام دارد. کند یفحش تشبث م به یکي
هستم  ليهم ما شهيو هم برند یم شيرا که با مبارزه افکار خودشان را از پ یاشخاص

 یبا آقا شانيا یاظهار لطف کي. ببرد شيبقه با مبارزه افکار خودش را از پکه هر ط
دوست هستند و از اول تا آخر هفت هشت جا اسم  شانيفرمودند که با ا هيعدل ريوز

 .یرا بل شان یبردند دوست
 ميجورها بوده است که ما مجبور هست نيا شهيملک با ماها هم یآقا یها یدوست

که  یحال نيدر هر صورت در ع. ميندار گريچاره د ميبخند شانيدر مقابل ا شهيهم
که  هيعدل ريوز هيبرعل فرمودند یم کيوکال را تحر کردند یم یاظهار دوست شانيا

که  یطور حرف بزند و تعرض بکند؟ در صورت نيا رينفر وز کيدارد  یچه معن
مجلس  نيا یتو شان یملک در زندگان یکه آقا يیتمام وزرا نيدر ب کنم یتصور م

 بونيتر نيپشت ا شانيو به متانت و ادب ا شانيا یبه خون سرد یريوز چيه اند دهيد
رک  کيفرمودند خواستند  داوری که به آقا یاظهار لطف نيحرف نزده است و درع

 یبرا یملک گاه یآقا یدوست نيبنابرا. کنند کيرا تحر نيريکنند وسا دايرا پ یحساس
 کي یکه ما دارا نيا یحل بشود برا ديبا هيقض نيا قتيحق. شود یم یما گران تمام

در آنجا  یروز کي      ً مخصوصا  . فکر متضاد آن یما هم دارا نيو مخالف ميهست یفکر
 یعده از امثال آقا کي. فکرحل بشود نيا دياست با شتريازهمه جا ب تشيکه صالح

قدند که کردند معت دييرا تأ شانيا دهيملک هم که عق یطور آقا نيدکتر مصدق و هم
 یکه اسمش قانون است منجمد باق یمواد اصول کيدرمحاصره  شهيهم یمملکت کي

عده هم که بنده از آنها  کي ستا یا عده کي دهيعق نيا. بماند و تکان بخودش ندهد
مصلحت مملکت وضع  یبرا ديبا ايدن نيقوان نيتر است که مهم نيا شان دهيهستم عق

پا گذاشت و لگد  ريز ديمملکت کرد آن قانون را با یشود و هر وقت که استشمام برا
و  دمعامله را با آن کر نيهم دياست که با نيا ام دهيکه بنده عق ینياز آن قوان یکي. کرد

 ديکه با نيا یبرا. است یهمراه قانون استخدام قضاوت فرستاد قانون استخدام کشور
را که  یمواد نيو ا مينيبنش یمل یدرمجلس شورا یبنده وجنابعال یروز کيباالخره 

احساسات نبود که  یدر دوره چهارم وضع شده و رو یافکار عموم یرو ديفرمود
مملکت  نيا یقانون برا نيکه ضرر ا مينيببو  مياحساسات برود حساب کن ايحاال 
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 نياز ب نهايو ا یاستخدام استيس گريد ميديکه ضررش را فهم یوقت. چقدر است
طاقت آن را  گريکه مملکت  یو آن روز کند یم و خود مملکت منحلش رود یم
 دکتر یکه آقا نيولوا رود یم نيآن تحمل کند ازب نيبارسنگريونتوانست زاوردين

طور که  نيکارش و هم یپ رود یباز م ندازنديهم بگردنش بريمصدق هزارمن زنج
 یآقا شتريپنج سال ب د؟يايب شيپ اتيوضع نيکه ا ميخواست یمگرما م. ميديدر عمل د

 شيپ اتيوضع نينبودند که ا ی            ً    کردند و ابدا  راض یدکترمصدق از فارس تلگرافات
 شود ی     ً  موقتا  م. کرد یريجلوگ شود ینمرا که  یعيطب ريس یو مخالفت کردند ول ديايب

کرد، فحش  شود یم ديتنق یگرفت ول شود یرا عرض کردم نم یعيطب رياما جلو س
 کي نجايا ،یکرد، بل شود یکارها را م نيانداخت، ا شود ینامه م داد، شب شود یم

آن را حفظ  ديکه باالخره با یقانون استخدام نيفرمودند راجع به ا يیها يینوحه سرا
        ً                  که واقعا  قانون استخدام به  کنم یم یوقت يیو بنده همان طور که گفتم نوحه سرا مينک
آمد و آن هم را هم  یروز کي ديبماند باالخره با یحال باق نيصورت و به هم نيا

 ديبا. مياختراع کن یمن در آورد یچه قسم زندگان گراني     ً  اساسا  د ديد ديبا. اصالح کرد
نظامنامه  کيما  کنند یچه قسم کار م کنند یم یزندگانکه در ظل قانون  یممالک ديد

 نياز ا شيسال پ ستينظامنامه در ب کي یکه از رو ميخودمان دار یبرا یداخل
 کياست که  نيا ام دهيبنده عق. ترجمه شده که آن هم مال چهل سال قبل بوده است

 جلسهاست که االن سه چهار  نياز مضرات آن ا یکيقسمت از مواد آن مضر است 
 شنهاداتيکه در پ) دکتر مصدق یکار شدند بعد آقا نيمبتکر ا زاده یتق یاول آقا(است 

را که  هيرو نيمملکت اگر ا نيالخره ابا شود یسه ساعت چهار ساعت حرف زده م
دانست و  یرا کاف یموضوع کيمجلس مذاکره در  یاند که وقت ابتکار کرده انيآقا

دکتر  یآقا ميريمذاکرات را از سر بگ پشنهاداتشد دوباره در  شنهاداتيداخل در پ
و خدمت و  یکه نه تنها مجلس ششم موفق به قانونگذار نديبفرما قيمصدق تصد

وضع کند و به  یقانون تواند یهم نم گريهفتاد دوره د شود یخدمت به مملکت نم
در  یچهار دوره هم هست که ما ه. کار را گرفت نيجلو ا ديمملکت خدمت کند با

که بگذارد از  یآن لوط نجايدر ا یول ميکن یرا اصالح م ینظامنامه داخل ها ونيسيکم
 نيبا ا ستيممکن ن. بگذرد ديگذار یقانون قانون را نم نديفرما یم ست؟يبگذرد ک نجايا

 نيهم یبرا د؟يداد هيعدل ونيسيبه کم اريچه فلسفه اخت یاز رو. قانون بگذرد بيترت
 ميتوان یم ايآ. ميزن یحرف م ميجلسه است دار نيچندماده  کيما در . بوده ها هيرو

 نيو با ا قيطر نيآن هم به ا ميازمجلس بگذران را هيهزارها ماده قانون عدل
سال قبل ترجمه شده تا  ستيکه چون آن نظامنامه ب مييبگو ديپس ما حاال با! شنهادها؟يپ
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که آن  یاز قانون اساس رياست که غ نيا ام دهيباشد؟ نه بلکه بنده عق ديهم با امتيروز ق
و در هر  اجيرا در موقع احت نيداد تمام قوان رشيتعب ديبا یفرمول خاص کيهم با 
محترم شمرد  ديبا شهيکه اصول را هم نديفرما یملک م یآقا. داد رييتغ شود یم یروز

مملکت  نيدر ا یبنده متأسف هستم که گاه. صحبت کردند یليو در اطراف اصول خ
 يیها بنده اوراق و اسناد و روزنامه شود یفراموش م خيتار شود، یمسائل فراموش م

اصول نوشته شده است شش سال هم  نيبرخالف تمام ا یروز کيکه  ارمدر دست د
عده انتخاب شده  کيهم  ليباشد، وک ليتعط تيدادند فترت باشد، اساس مشروط یرأ

حفظ اصول کرده  یبرا دهياظهار عق یليندارم که خ اديملک هم بودند بنده  یبودند آقا
 ...آن عهد هم بوده نياز مبرز یکي ديباشند و شا

 .ميچرا آقا گفت -  مدرس
مواقع خطرناک در موقع  کيو در  ديشش سال فترت طول کش. یبل -  یروانيش

 ...ميببر ميخواه یاسم آن مواقع را ما نم گريکه حاال د یدر وقت یتهاجمات خارج
 .ديبده حيآقا توض ،یک - بهار

 ليتعط تيمشروط ديداشتندکه با دهيملک عق یآقا یهمچوموقع کيدر - یروانيش
 ...شود
 آقا دييگو یدروغ م - بهار

 ...دييگو یشما دروغ م -  یروانيش
 )زنگ یصدا ندگانيهمهمه نما(
 نيا تيکه مشروط ديداشت دهيشما عق. از قرارداد ديا شما حرکت کرده -  یروانيش

 ديکرد یآن روز چرا اصول را حفظ نم دانم یمن نم. بشود ليمملکت شش سال تعط
 !...بشود؟ ديمنحل بشود با هيعدل ديبا ديگو یامروز که جامعه م

 قرار داد را به هم زد؟ یحفظ کرد اصول را ک یپس ک -  مدرس
 یاصول وحفظ آن حرف زدند ول یبرا یليملک در دوره پنجم خ یآقا -  یروانيش

ملک در  یآقا پسندند ینم گريعده د کي ديپسند یرا که شما م یباالخره آن اصول
 ینيريش اناتيب کيند با حرف زد یراجع به افکار عموم نجايمرتبه ا کيدوره پنجم 

 کينهر بزرگ و  کيکوچک وبعد  یليخ یباران را جمع کردند در نهرها یها قطره
دوام  تواند ینم ليس نيدرمقابل ا تيوضع نيتصور کردند و فرمودند که ا یبزرگ ليس
فرق دارد  یليخ شان  شبيد یآن روزشان با افکارعموم یو آن افکار عموم اورديب

 ديثابت نشد و در عمل ترد قتشيبعد حق یحرف را ول نيباالخره در آن روز گفتند ا
 ...شد
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 .نيپرده را بردار و بب. شود ینم ديترد -  مدرس
 
 صيتشخ یرا طور یو افکار عموم دهند یم صاتيدر تشخ یافکارعموم -  یروانيش
 تيهست که امن یافکار عموم کي کنند یجلوه گر م گريجور د ها یو بعض دهند یم
 یآزاد: خواهد یمعارف خوب م خواهد، یخوب م هيعدل خواهد، یقشون م خواهد، یم

 خواهد یپر م هيمال) نشود یگريد یتعرض به آزاد یعني( خواهد، یم یقيحق یبه معن
 یهم هست که ارادت شخص یافکار عموم کي یول خواهد یو باالخره مملکت آباد م

بنده آن ! بشود خواهد یبرود هرچه م شياو پ استيدارد که س ليو م خواهد یرا م
هستم و طرفدار  اتيوال ليبنده وک خواهم ینم خواهند یرا که آنها م یافکار عموم

. خواهد یم یجان تيو امن يیقضا تيامروز امن اتيوال یافکار عموم هستمافکار آنها 
 ستيب. بار حرف برود ريطاقت ندارد ز. مملکت طاقت ندارد صبر کنند گريامروز د
 تيملک راجع به صالح یآقا یشرح. است یکاف. مملکت حرف زده شد یسال برا

 هيرا از عدل یتيگفتند که اشخاص صالح ظاهرالصالح خوب با ترب نجاياشخاص ا
و آن  یقيحق یعموم افکار نآ و فقط زنم یحرف نم اديباب ز نيکردند بنده در ا رونيب

ملک راجع به  یآقا. دهم یملک قرار م یخودم و آقا نيتوده را شاهد ب یافکار عموم
 شانيبنده چون اطالع دارم که ا دييرا قبول بفرما شنهاديپ نيفرمودند که ا شنهادشانيپ

 یقدر نددار ليندارند که قبول بشود و م دهيهم عق دياند و شا کرده شنهاديده پانزده تا پ
ندارم  یعرض شانيا شنهاديجهت بنده راجع به پ نياز ا نديکار صحبت بفرما یدر رو

ساله اشخاص از  نيعمل کرد که سوابق خدمات چند ینوع کي ديفرمودند که با نجايا
ً قتا  يکه حق شانيملک را نسبت به رفقا یعواطف آقا کنم یم سيبنده تقد. نرود نيب در     

شان محفوظ  هستند سوابق هيرا که در عدل شانيرفقا ازعده  کيهستند که  نيفکر ا
را برحفظ حقوق اشخاص  هيبنده اصالح عدل یول کنم یم سيفکر را تقد نيا. باشد

ً قتا  يحق هياگر عدل دهم یم حي    ً    کامال  ترج بشوند و  نان یاصالح شد چند صد نفر هم ب    
 دياجازه بده نديفرما یم. اجازه بدهند دي          ً   ملک وجدانا  با یبشوند آقا هياصالح عدل یفدا

 یليکه انتقاد خ کنم یبنده عرض م. است یو چرا گفتند مذاکرات کاف ميکه ما انتقاد کن
 نياز منتقد یکي            ً ملک هستم حقا   یفکر را و آقا نيا کنم یم سيخوب است و بنده هم تقد

 یاگر آقا. یانتقاد و اشکال تراش نيفرق است ب یهستند ول یخوب و زبردست و قو - 
ً قتا  يحقملک   کنم یمسأله نشوند بنده تصور م کي شرفتيانتقاد کنند و مانع پ خواهند یم    

نوشته  ديدر جرا یو مقاالت شود یکه در مجلس م ینطق دو نطق کيدر ضمن 
بنده تصور  یول ستيمانع از انتقاد ن نهايافکارشان را اظهار بکنند و ا شود یم شود یم
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تنها  شانيطور احساس شده که نظر ا نياآمده است  شيپ یمخالفت کياگر  کنم یم
فرمودند که هر چه  شاتشانيدر خاتمه فرا شانيدر هر صورت ا. ستيانتقاد خالص ن
دارم و برخالف  دهيرا عق نيبنده خالف ا رود یبا احساسات هم م ديايبا احساسات ب

 .مملکت اصالح بشود ديام و معتقدم که با احساسات با تجربه کرده
 شود؟ یتنفس داده نم -  ندگانياز نما یکي

 ...ميريگ یم یرأ -  سيرئ نائب
 .دياجازه بده. بدهم حيتوض دياند به من با بهار تهمت زده یآقا -  يیاساي

فرمودند راجع به  یروانيش یبهار داده شود چون آقا یآقا شنهاديجواب پ ديبا -  افسر
 .ندارم یعرض شنهاديپ

 .دارم حيمطابق نظامنامه توض -  بهار
 دييبفرما -  سيرئ نائب
حق  رايشدم ز یبنده عصبان یروانيش یمتأسفم که در موقع صحبت آقا یليخ - بهار

که در فالن مورد  نديبگو حيصر فرمودند یکه اظهار م یدر موقع شانيبود که ا نيا
ً قتا  يشش سال فترت بشود چون مبهم فرمودند بنده حق ديکه مملکت با یتو نوشت متأسف     
 یخودشان را که در عدل یفرمودند رفقا که نيدم واها اش یکه عصبان نيشدم ازا

بود که ممکن بود  یصحبت کي نيا. حفظ کنند خواهند یاند م کرده رونياند و ب بوده
را  یاشخاص کياسباب اشتباه بشود بنده عرض نکردم که چرا  ندگانينما انيآقا یبرا

که  یاشخاص کيعرض کردم که . اند شخص را قبول کرده کي اياند  کرده رونيب
بدون  دياند نبا اند نوکر دولت بوده مملکت خدمت کرده نيسال در ا جدهيه هفده
. یمقام رسم کيدر  بونيدزدند آن هم در پشت تر نهايو محاکمه گفت که ا یدگيرس

گفته شود بدون  ديبا یقاض کيحکم را دارد و ازطرف  کيکه حال  یکلمات کي
آن هم بدون ) دزد(گفت ) ابديخوب (به قضات  دينبا. به مردم گفت ديايمحاکمه ن

نفر وابسته و  کيدارم نه  هيدر عدل شينفر قوم و خو کيمحاکمه و اما خود بنده نه 
محاکمه هم بنده در  کي. کند دايپ انيجر يیبا چه قوان هينه باالخره عالقه دارم که عدل

 ام شدهمحکوم  یاسيس ريو غ یاسيس یايقضا کي جهيدر نت نهايداشتم که قبل ازا هيعدل
 هيعدل ريوز یهم از آقا چوقتيو ه دهم یو پولش را هم ماه به ماه دارم از حقوقم م

 .نشود بدون محاکمه داده بود که نسبت بد به اشخاص نيام و مرادم ا نکرده يیتقاضا
 شانيا. ديآقا اجازه بده -  يیاسايبهار  یآقا شنهاديبه پ ميريگ یم یرأ -  سيرئ نائب

 تهمت به من زدند
. زند ینفر مخالف حرف م کينفر موافق و  کياست که  نيسابقه ا -  سيرئ نائب
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 .نديفرما اميق کنند یم بيبهار را تصو یآقا شنهايکه پ یانيآقا ميريگ یم یرأ
 
 )نمودند اميق یعده قابل(

اند  افتاده طيدر خط افراط و تفر یقدر کي انيکه آقا کنم یبنده تصور م -  هيعدل ريوز
          ً            گر شده اوال  اگر فراموش  جلوه یصورت خاص کيبه  انيآقا یبرا هيقض نيو طرف

فکر را  نياهل محل باشند ا ديکه و قضاوت نبا اريکه اعضا  نينفرموده باشند اصل ا
کار را  نيخود بنده خوب هم بوده است که ا دهيعق هام و البته ب بنده در مواد نوشته

 ام کرده
 خوب نبوده است -  عقوبي ديس آقا
 نيدر ا انيعده از آقا کي کنم یحاال عرض م. عقوبي ديآقا س یبله آقا -  هيعدل ريوز

 یراست است ول کنند یکه اظهار م یو به آن معن کنند یموضوع نظر مخالف اظهار م
مواقع  یممکن اس در بعض یراست است ول کنند یکه اظهار م یممکن است دربعض

ً    حکما  قاض دييگو یبشود شما که نم ديتول یاشکاالت کي اهل محل باشد بلکه  ديبا ی    
که به درد بخورد  یاهل محل هم هست در صورت یاست که اگر کس نيمقصودتان ا

مسأله آن  نيچون اگر بنده ا ستين یمسأله چندان مهم واساس نيمانع نباشد اما ا نيا
بنده  انيآقا گفتم یو م ستادميا یم نجايا آمدم یکه خودم بودم م بود مبتکر آن یاندازه اساس

آن  یاز مسائل مهم است ول یکي نيکرد و ا شود ینم یگريکار د چيفکر، ه نيکه ا
بشود  انيآقا هينظر نيکه جمع ب نيا یحاال برا ستيمهم ن نديفرما یم انياندازه که آقا

از محل باشد عالم به  ینخواسته قاض یکه اگر خدا ميکن یستادگيفکر ا نيا یرو دينبا
 ...    ً ابدا   ريخ خورد یهم م
 خورد یاگر نباشد هم عالم به هم نم -  زوار

 نانيدر هر حال اطم نيبنابرا خورد یاگر نباشد هم عالم به هم نم یبل -  هيعدل ريوز
کنم  بيخودم را تعق هيآن فکر اول االمکان یکه خود بنده در عمل حت انيبه آقا دهم یم
بودند و خوب بودند آنها را در آن محل  یمحل کيدر  یاشخاص کياگر بنا شد  یعني

به  شان ميکه بتوانند ورزش کنند و آن وقت بفرست یسرکار باشند تا وقت یبگذارند مدت
به  هيعدل نياز سابق یشد چنانچه در بعض دايهم پ یموارد کياگر  یول گريد یجا
 یمحل کيکه در  ی          ً       تگو و کامال  در مدتکه بدون گف یاشخاص مياشکال برخورد نيهم

بودند و همه  هاهل محل را جلب کرد تيخوب رفتار کرده بودند و رضا یلياند خ بوده
 ...هم به آنها توجه دارند

 دييعکسش را هم بفرما -  یروح
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 نياهل محل بنابرا ريباشد خواه غ یخواه محل آورم یبنده عکسش را نم -  هيعدل ريوز
اند و خوب هم  ها هم خدمت کرده اند و مدت که اهل محل بوده یاشخاص دميبنده د

هم  شان تيو وضع ستنديحاضر ن رايحاضر کنم ز توانم یاند آنها را نم خدمت کرده
اشکاالت  نيبه ا یموارد کياگر در  دبه خارج برون توانند یاست که نم یطور

 انياز آقا نيکرد بنابرا تيرا رعا هيقض نيطرف ديو با ميکن تيجد دينبا ميبرخورد
 بگذرد هيو بگذارند قض نديفزايبه حرارت خود ن کنم یخواهش م

 ديريبگ یرأ -  ندگانياز نما یبعض
 .قرائت شود گريمرتبه د کي -  ندگانينفر از نما کي
 )          ً         سابق مجددا  قرائت شد شنهاديپ(

 نديفرما اميق نيموافق انيآقا شنهاديپ نيبه ا ميريگ یم یرأ -  سيرئ نائب
 )اغلب برخاستند(

 یاند مخالف ختم جلسه را کرده شنهاديپ اتيب خيحاج ش یآقا - شد  بيتصو -  سيرئ نائب
 ست؟ين

 بنده مخالفم -  یعراق
 .دييبفرما -  سيرئ نائب
ندارد  یزياست و چ شده تمام هيعدل حهياست که ال نيا یمخالفت بنده برا -  یعراق

مانده  هيشده ماده الحاق بيشده تبصره بعدش هم که تصو بيماده واحده که تصو رايز
 .بعد جلسه ختم شود ديريرا هم بگ یرأ نياست ا یباق یرأ کيو فقط 

 نديفرما اميق نيموافق انيبه ختم جلسه آقا ميريگ یم یرأ -  سيرئ نائب
 )نمودند اميق یچند نفر(

 .شود یقرائت م گريد هيماده الحاق. نشد بيتصو -  سيرئ نائب
 )خوانده شد ليبه مضمون ذ(

منتقل  هيبودجه و پرسنل آنها به وزارت عدل ها یپس از انحالل کارگذار -  هيالحاق ماده
. در استخدام آنها حق تقدم را مراعات خواهد نمود اقتيل تيبا رعا هيو وزارت عدل

 ندگانينما انياز آقا گريو عده د یالموسو عقوبي
 عقوبي ديآقا س یآقا -  سيرئ نائب

ما مالحظه . مخالف باشند شنهاديپ نيبا ا انيآقا کنم ی   ً        اوال  گمان نم -  عقوبي ديس آقا
 کيهم هستند و  یقوه قضاوت درشان هست و عمل ها یکار گذار نيکه ا ميکرد
را  نهايا هيعدل ريوز یکه آقا ميکرد شنهادياست که ما پ نيا. هم هستند یکار یها آدم

 کنم یخواهش م نيبنابرا. قبول کردند ميکرد بتبا خودشان هم که صح. مقدم بدارد
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 .نديهم قبول بفرما انيآقا
بدهند و  یمسأله رأ نيا یکه رو کنم یخواهش م انيبنده موافقم و از آقا -  هيعدل ريوز

       ً فن کامال   نيکه در ا یاز آن اشخاص مياست که ما بتوان نيالبته مقصود هم هم
 .ميتخصص دارند استفاده کن

 افسر یآقا -  سيرئ نائب
 ديترد یجا شود یم افتي قياشخاص ال ها یاعضا کارگذار نيکه ما ب نيدر ا -  افسر

بنده مخالفم به  ميرا قبول کن شنهاديپ نيا ميچنانچه به طرز مطلق بخواه یول ستين
 ريوز نيهستند و سابقه هم ندارند بنابرا سابقه یهستند که ب یکه اشخاص نيجهت ا

آنها و طرز محاکماتشان اگر  لهيبه وس یدگيکه بعد از رس نديقبول بفرمام هيقبول عدل
واال به طور مطلق بنده  اورنديهستند آنها را ب قيال هياستخدام در عدل یکه برا دنديد

 ندارم دهيعق
 نديفرما اميق نيموافق انيآقا شنهاديپ نيبه ا ميريگ یم یرأ -  سيرئ نائب

 )نمودند امي     ً  اکثرا  ق(
 ندارد؟ یاست مخالف اتيشور در کل. شد بيتصو -  سيرئ نائب

 )ريگفته شد خ(
 نيموافق انيآقا. گرفته شود یاند با ورقه رأ کرده شنهاديپ انياز آقا یجمع -  سيرئ نائب

 .واال ورقه کبود دهند یم ديورقه سف
 )حاصل شد ليبه قرار ذ جهياخذ و استخراج آرا به عمل آمده نت(

 ٨٠عالمت قبول  ديسف ورقه
 ١کبود عالمت رد  ورقه
 .شد بيتصو یرأ ٨٠ تيبا اکثر ٨٨عده حضار  -  سيرئ نائب

 
 :نيموافق یاسام

 ريام - افشار  -  یگيب وانيد -  مانيسل یبن – یعراق ليحاج آقا اسمع -  یروانيش: انيآقا
 یزديکاظم  ديس - افسر  -  یافخم -  یميفه -  یدکتر طاهر -  ینجوم لخانيا خان نيحس

 -  نيام خان عيدکتر رف - جواد محقق  ديس -  یخان فرهمند حسن رزايم - دکتر لقمان  - 
 رزايم -  انينيخان ساک سهراب - ممتاز  ريم - زارع  یآقا عل -  سيحقنو - ذوالقدر 

 -  رزايم یدمحمول -  یزيخان پال هللا عطاء -  يیجوادخان خو رزايم -  یميخان ابراه حسن
 - نگهبان  -  یريوز -  یمفت -  یمعظم -  یاسکندر خان هللا نصرت-  خسرويارباب ک

سلطان دمحمخان  -  یآقا رضا مهدو -  یصالح -  یزنگنه اعظم خان يیحي - زوار 
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 -  وريپورت رجيملک ا - خان اسعد یدمحمتق – یجهان شاه خان عيرب رزايم -  یعامر
دمحم  - بامداد  خانيعل دمحم رزايم -  انيآقا نيدحسيس -  یکالل موريرتيام -  یآقازاده سبزار

 یخواجو - احمدخان اعتبار  ديس رزايم - خان دهللاي رزايم -  یخان اسد یدمحمول - آخوند 
 -  نيام اکبر یحاج عل - امام جمعه اهر  ميابراه رزايم -  زاده عتيشر -  يیاساي - 

 یاالسالم ثقه -  یفومن -  عيحاج آقا رضا رف - اسکندرخان مقدم  -  اتيب خانيقل یمرتض
 رزايحاج م -  یاالسالم بروجرد ثقه - عدل  -  يیطباطبا -  یليوک -  یدولتشاه - 

خان  حسن رزايم - خان مساعد  آوانس - عصر انقالب  -  نيعبدالحس رزايم -  یمرتض
 - فرمند  خان نيحس رزايم -  زاده هللا تيحسن آ رزايم -  یعماد یدعليس رزايم - موقر 

خان  هللا عطاء -  یا ملک مدنهاشم آق -  عقوبي ديآقا س - مسعود  رزايم -  نيغالمحس
عباس  -  ريجوانش- محمودرضا - استوان یک - زاده احتشام -  یدشت - دادگر  -  یروح

 - انيفرمانفرمائ رزايم
 مخالف

 بهار یآقا
  

 دي         ً           دستور اوال  اضافات قوا. چهار قبل از ظهر شنبه کيروز  هيجلسه آت -  سيرئ نائب
ً ا  يعامه، ثان  .اضافات وزارت امور خارجه  

  )۴()دو ساعت بعد از ظهر ختم شدمجلس (
  
  

  توضيحات و مآخذ 
 

،  ١٣۴٩اسفند  ١٩ – ٧انتشارات مصدق  –نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق   – - ١
   ٩٨- ١١١ص ص
  ١١١ – ١١٣پيشين ، صص  – ٢
            ١١٣ – ١١٩پيشين ، صص  – ٣
    ١٢٠نشست  ١٣٠۶خرداد  ٢٨ یملمذاکرات مجلس شورای  – ٤
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  فصل دوم 

  
  راجع به اختيارات کفالت رياست کل ماليه ومخالفت دکتر مصدق  اليحۀ

  
 ١٣٢نشست  ١٣٠۶امرداد  ١ یمل یمذاکرات مجلس شورا

 به راجع ١٣٠١،  اسد چهارم قانون در ماليه وزير الدوله نصرت ميرزا فيروز چون
 آن با ميليسپو دکتر که بود کرده اصالحاتی ماليه کل رئيس ميليسپو دکتر اختيارات

 جريان در کارها و نشده حاصل فترتی مالی امور در اينکه یبرا نداشت موافقت
 یانقضا تا مکاسکی که نمود مجلس پيشنهاد دولت را ذيل اليحه کند سير خود یعاد

 به راجع مجلس بعد و کند استفاده مزبور قانون از ميليسپو دکتر استخدام مدت
 مجلس - واحده ماده.  نمايد اتخاذ است بوده الزم که تصميمی آمريکائی مستشاران

 ماليه کل رياست کفالت به را مکاسکی مستر که دهد می اجازه دولت به ملی یشورا
 که بود خواهد اختياراتی یدارا  يک و پنجاه مدت یبرا مکاسکی مستر نمايد برقرار
رئيس الوزراء  .  است داشته مقرر سابق ماليهرئيس کل برای  ١٣٠١اسد،  ۴  قانون

  فيروز - ماليه وزير.،   مهديقلی
  
 استير اراتياخت یراجع به واگذار تيدو فور یدولت به تقاضا حهيقرائت ال - ١  

 خزانه دار و مذاکره در آن یروز به مستر مکاسک ۵١در مدت  هيکل مال
و صورت  ليتشک ايرنيپ یآقا استيدو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ر مجلس

  .قرائت نمودند مانيسل یبن یرا آقا رماهيت ٢٩مجلس روز پنجشنبه 
 

 هيمال ريوز یآقا.  - سيرئ
 یو تقاضا شود یم ميتقد هيکل مال استياست راجع به کفالت ر یا حهيال - هيمال ريوز

 .هم شده است تيدو فور
 )قرائت شد ليو به شرح ذ ميتقد استيمزبور به مقام ر ۀحيال(

 یمل یمحترم مجلس شورا ساحت
قبل دولت مشغول مطالعه و  یمحترم مستحضر است از چند ندگانيخاطر نما چنانچه

 یدر بعض ١٣٠١اسد  ۴بود چون قانون  هيکل مال سيکنترات رئ ديمذاکره در تجد
 یبيقانون به ترت نيا ی              ً                             ها و مواد کامال  واضح و روشن نبود چون در اجرا قسمت
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مطابق مفهوم و مدلول قانون                   ً دولت آن روبه کامال   ئتيکه در نظر ه شد یعمل م
 اياز ابهام قانون و  یکه ناش یتيچون به تجربه مدلل شده بود وضع. مزبور نبود

 یمملکت اتينظر مصالح و مقتض از نقطه دهيگرد ديو اثرات مترتبه و آن تول راتيتعب
 .محتاج به اصالح است

 
دولت و  نيرفع اختالفات نظر ب یبرا یخاص تيحکم سپويليدر کنترات دکتر م چون

با قانون مقرر شده بود که در  هيرفتارمشارال قيو تطب اراتيدر موضوع اخت هيمشارال
داشت  نتيمبا زيو با حدود و مقررات آن قانون ن دهيمذکور نگرد ١٣٠١اسد  ۴قانون 

مصدق  توانست یدولت نم چوجهيبه ه یاساسنظر حفظ اصول  و به عالوه از نقطه
بشود لهذا پس از مداقه و مطالعه کامل و با در نظر داشتن اصول  یتيکمح نيچن

 سپويليو به دکتر م هيته هيکل مال سيرئ ديکنترات جد یرأ یمذکوره فوق دولت مواد
 .نمود شنهاديخرداد پ ٢۴ خيدر تار
مواد  یبعض حيبر توض یدولت مبن شنهادياند پ محترم مالحظه فرموده انيآقا چنانچه
پاره نواقص بود که در عمل مشاهده و لزوم اصالح آن محرز  لياسد و تکم ۴قانون 

 .است ديگرد
 یو بعض دنظرياز طرف دولت تجد سپويليمذاکره و تبادل نظر با دکتر م یاز مدت پس

ابالغ  هي     ً          مجددا  به مشارال رماهيت ٢٨ خيشده و در تار یشنهادياصالحات در مواد پ
 .مالحظه فرمودهاند زيآن مواد را ن انيالبته آقا ديگرد
با  هيکل مال استيبرعدم قبول خدمت ر یمبن یجواب سپويلياز طرف دکتر م   ً را  ياخ

 دياست که در صدد برآ نياز ا ريمالحظه دولت ناگز نيو به ا دهيرس یشنهاديشرائط پ
 رانيا یکامل اداره کردن امور مال اقتياطالعات و مقام خود ل ثيکه از ح یاشخاص

 .دينما دايرا داشته باشند پ
به مقصد مذکوره فوق چند هفته فرصت الزم دارد و چون دولت معتقد  لين چون

 شيمملکت پ یمقرره سابق راجع به اداره کردن امور مال بيدر ترت یکه فترت ستين
 یکه دولت برا یکنترات ديجد طيرساندن شرا بيچون به تصوگريو از طرف د ديايب
لهذا در نظرگرفته شده است  باشد یموقت  یدر نظردارد مستلزم مدت هيکل مال استير

 یروز که از کنترات مسترمکاسک کيمدت پنجاه و  یبرا هيکل مال استيکه کفالت ر
 یقطع شنهاديمدت پ نيمحول گردد تا در خالل ا هيبه مشارال ماندهيباق یدار فعل خزانه

 .دينما ميتقد یمل یخود را دولت به مجلس شورا
 بيکه با تصو شود یتقاضا م یمل یبه مراتب فوق از ساخت محترم مجلس شورانظر
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را به مستر  ١٣٠١اسد  ۴مقرره در قانون  اراتياخت تيفوردو ديبا ق ليماده واحده ذ
 .ندياعطا فرما هيمدت کفالت مشارال یبرا یمکاسک

را به کفالت  یکه مسترمکاسک دهد یبدولت اجازه م یمل یمجلس شورا - واحده ماده
 یروز دارا کيمدت پنجاه و  یبرا یمسترمکاسک ديبرقرار نما هيکل مال استير

سابق مقرر  هيکل مال سيرئ یبرا ١٣٠١اسد  ۴خواهد بود که قانون  یاراتياخت
 روزيف - هيمال ريوز. یقل یمهد - الوزرا سيرئ. داشته است

 
 .است تيراجع به فور شود یکه م یمذاکرات - سيرئ
 

 .دکتر مصدق یآقا. قسم اول تيفور
  

حاال در اصل موضوع عرض  یمخالف هستم ول تيبا فور شهيبنده هم - مصدق دکتر
 .دارم

 
 دکتر مصدق یآقا - سيرئ

که  یاراتيو اخت هياز جلسات بنده نسبت به کار مال یکيعرض کنم در  - دکترمصدق
... 
 بلند - ندگانينفر از نما کي

که به  یاراتيو اخت هياز جلسات بنده راجع به مال یکيدر . چشم یبل - مصدق دکتر
اظهار کردم و بعد هم وعده دادم که اگر موقع  یديداده شده بود عقا هيکل مال سيرئ

به  یمل یدر مجلس شورا هيکل مال سيخودم را نسبت به خدمات رئ ديبرسد عقا
در تحت  ما هيامور مال. هم دارد یندارد محاس يیمعا یعرض برسانم البته هر کس

. بخش بوده است تيمدت چند سال رضا نيوقت درا یو وزرا سپويليدکتر م استير
و به  شد یمريتأخ شهيهم هيکل مال سيکه قبل ازآمدن رئ یحقوق ادارات دولت رايز

از  یبعض شانيقبل از آمدن ا یو حت ديرس ی    ً                کامال  در آخر هر برج م افتاد یم قيتعو
البته  نرايا یول .باشند و حقوقشان را احتراز کنند شتهندا یاشخاص ممکن بود وسائل

عامل مؤثر  هيکل مال سيرئ یمجلس که تنها تصد نيکرد و گفت درا قيتصد ديبا
 شد یسبب م شتريب دينظام جد سيمملکت و تأس ديجد التينبود بلکه تشک هياوضاع مال

 یالملل نيموقع جنگ ب درکند بنده به خاطر دارم که  دايکامله پ تيکه آنها بتوانند موفق
 یآمد پهلو یروز کيطهران  هيمال نيمأمور سيبودم رئ هيکه خودم در وزارت مال
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در بلوکات اطراف تهران  نهايو ا ميمن و اظهار کرد که ما چهارصد نفر ژاندارم دار
نتوانند به موقع  نيوصول کنند و علت ا اتيمال توانند یجاها نم نيو ا نيو ورام

بعد  یاست ول دهيهم همان حقوقات معوق مانده است و بهشان نرس حاالوصول کنند تا 
 گريمسائل د نيداده شده بود در ا شانيکه به ا یاراتيو اخت هيکل مال سياز آمدن رئ

مخارج در  ليو در باب تعد اتيدر باب وصول مال یانتظامات کينبود و  ینگران
راجع به وصول رض کردم که ع هيانتظامات مال قتيشده بود ودرحق دايمملکت پ

فراهم کرده  هيکل مال سيرئ یبرا یاحساسات ادار کيحقوق ادارات  هيو تأد اتيمال
خود را بپردازند و از اصول  اتيبود و مردم رفته رفته عادت کرده بودند که مال

طور  نيمسئله را هم ا یخوددار معمول بود نهايو غفلت که قبل از ا یمسامحه کار
نداشته باشند شتريب ديصد و پنجاه تا تفنگ شا ايندارد صد تا  تفنگاظهار کرد که 

بعد نوشتم به وزارت جنگ که . کرد ديبا یهستندبنده گفتم فکر تفنگ یب شان هيوبق
که در  ديجواب رس. ديتفنگ ما بفرست یها ژاندارم نيا یبرا یعده تفنگ کيشما 

که دراداره  دميچون شن عدب. ميکه ما بفرست ستيقبضه تفنگ هم ن کيوزارت جنگ 
مختلفه موجود است که به طور قاچاق  یستمهايکه از س يیگمرک بک عده تفنگها

نوشتم به اداره گمرک که مسموع شده  یشرح کي. گرفته بودند و ضبط کرده بودند
که بروند و در  هيمال نيبه مأمور ديهست آنها را بده يیتفنگها کياست درآن جا 

درجواب بنده نوشته که در اداره  یمؤثر باشد از آنجا کاغذ اتشانيعمل اتيوصول مال
مختلفه که به عنوان  یها ستميقبضه تفنگ هست آن هم به س یگمرک فقط صد و س

که  یوقت. بود نيا اتيوصول مال نيمأمور تيباالخره وضع. قاچاق ضبط شده
 وقالعادهف اتشيباشد هرکس هم که باشد عمل بيترت نيوصول ا نيمأمور تيوضع

کارهم  ريوصول مجهز باشند البته آن مد نيبرخالف اگر مأمور شود یمؤثرواقع نم
که تنها وجود  کنم ینظر بنده عرض م نيمقاصد خودش را اجرا کند پس از ا تواند یم

 ستيموثر ن ديو وصول عوا اتيدرطرز وصول مال نيقوان نيو ا هيکل مال سيرئ
اصل اساس . ميکن ميتقد رانيمؤسس نظام ا شکاهيپ هتشکر خودمان را ب ديبلکه ما با

ممکن است  یمود یقبض صادر کند ول هي          ّ               هستند و اال  سهل است که مال شانيا
و  التيهرقدرهم درتحت تشک هيندارد و مال یچون صادر کردن قبض اشکال. بپردازد

مشکل  اتيو وصول مال لينداردبلکه تحص ینباشد صدورقبض اشکال حينظام صح
هزار ارباب حقوق و وظائف  یس یبرا. توانند یاالن م هيچنانچه در اداره مال است

 یقبوض کيمردم هم  یاتهايمال یدارم که اگر بخواهند برا نيقيقبض صادر کنند بنده 
عمده مسئله وصول . صادر کنند توانند یم یليده قلع کيقبض را هزار یصادرکنند س
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ً قتا  يحق. است  یاز رو یحيصح یليحکم خ کياداره  سيئسهل است وممکن است ر    
                                           ً      در چند فرسخ آن طرف اداره خودش آن حکم را اصال  اجرا  یصادر کند ول ۀهر فلسف

 اتيوضع التيتشک نيکه ا کنم یوعرض م کنم یبنده باز تشکر م نيپس بنابر ا. نکند
بنده  نکهيو اما ا) است حيصح(فراهم کرده است  یکار کردن هر مدبر یرا برا

مملکت دو  هيمال است که نيا یبخش است برا تيرضا هياوضاع مال کردمعرض 
 ۀواگر به صفح. یملت و ثروت عموم يۀمال یکيدولت است  يۀمال یکي: است زيچ
که  شود یدر آنجا معلوم م دييمراجعه بفرما هيکل مال سيراپرت هفدهم خود رئ زدهيس

نکرده بلکه تنزل هم کرده است  یالعاده ترق ما فوق یما ثروت مل یثروت عموم
منبع خشک  کهيهر قدر هم که منظم باشد وقت هيتنزل کرده مال یاگر ثروت مل نيبنابرا
. شود اديز یثروت مل ديشود بلکه با رابيس تواند یخشک نم ۀازچشم چکسيشد ه

ً قتا  يحق مياگر بخواه یاست ولما موقه منظم شده  هياست که بنده عرض کردم مال نيا     
بتواند مملکت را اداره کند آن  شهيهم قهيباشد که حق یوجود نافع هيمال مييبگو
 یکرده باشد وتا روز یما ترق یکه ثروت مل ميادعا را بکن نيا ميتوان یما م یروز

 يۀمال یرو مي                     ً                 نکرده و تنزل کند قهرا  اثرش به طور مستق یما ترق یکه ثروت مل
که بنده عرض کردم که شخص  یاعمال خوب نيو با ا ليتفص نيبا ا .دولت است

     ً واقعا   ستيه داشته است او که مسئول نظم مملکت نيدر وزارت مال هيکل مال سيرئ
 فيدر مملکت و مملکت هم منظم نباشد او هم به وظا ديايب يۀکل مال سيرئ کياگر 

دارد؟ او که  دهيمأمور وصول نداشته باشدکه کار کنند چه فا یخودش رفتار کند ول
 شانيا اراتيبلکه بااخت ستميمخالف نسپويليشخص دکتر م نيبنابرا ستيمسئول ن

که درآن جلسه هم به عرض رساندم و تذکر  اراتشياخت نييبا تع یعنيمخالف هستم 
که با  ستين یزيچ کيبنده  دهيهست و عق یخودم باق دهيحاال هم در همان عق. دادم

بنده . ريبدهم خ دهيعق رييکه عرض کردم بعد تغ یاتينظر کي اياوضاع فرق بکند 
بعد از آن که به  کنم ی       ً        را شخصا  اقامه م یليخودم دال یرا که اتخاذ کردم پهلو دهيعق

آمدند و گفتند  یاشخاص کياگر  یول کنم یم بيآمد آن را تعق حيصح دهينظرم آن عق
که  ستمين یکس کيغلط است بنده  ليدل نيو به ا. ستين حيشما صح دهيعق نيکه ا

 دهيعق رييتغ مدآ حيبنظرم خوب و صح ديجد دهيلجاجت داشته باشم البته اگر آن عق
 اراتياخت رايمخالف بودم ز سپويليدکتر م اراتيعرض کنم که بنده با اخت .خواهم داد

ً قتا  يهم حق شيهايبود بعض هيمال یمربوط به امورادار شيهايبعض سپويليدکتر م     
 شود یهم رفته آنها را م یبود که رو یاراتياخت کينبود  هيمال اراتيمربوط به اخت

روز  کي او مخالف هستم اراتيقسمت از اخت نيبنده با ا یاسيس اراتيگفت اخت
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 ابندهي یليو خ یفقط جنوب که در تهران بود مستر فرل یکمپان سينظرم هست که رئ
کل به اتفاق آمده  یاز رؤسا یکيبا  یبود روز یآدم خوب یليداشت و خ تيخصوص

 یجاکس بود وقتترکل به نظرم مس سيکردند و آن رئ دنيبودند منزل بنده و از بنده د
 کيکه در مجلس  یاشخاص نيکه آمدند ونشستند و مذاکره کردند گفت که خوب ا

که نوشته شده بود در زمان  ۀآن مراسل یعنيکردند راجع به آن قرارداد  يیصحبتها
که اعتراض  یو آن کسان نيمتوضح انيکه آقا دياز من پرس یمستوف یآقا ۀنيکاب

                                      ً ازآن اعتراضات را که درنظرم بود ومخصوصا   یبعضبنده  گفتند؟ یداشتند چه م
به او  فرمودند یم ونيسياز آن اعتراضات را که خود حضرت واال در کم یبعض
ً قتا  يحق: گفتم منصف  ايندر د سيرا مثل ملت انگل یملت چيخدا شاهد است که بنده ه    

. کنند یم قيخودشان منصفانه تصد ديبگو حيراانسان صح یزيچ کيکه اگر دميند
بنده . است حيکرد که صح قياز آنها تصد ی      ً                      مخصوصا  مستر جاکس نسبت به بعض

. فرمودند ونيسيافتادم که در کم الوزرا سيرئ یخود آقا شيفرما ادي ارياخت یآنوقت ب
مراسله را چرا امضا  نيعرض کردم که آقا شما ا الوزرا سيرئ یبنده در آنجا به آقا

 هيداد در وزارت مال ليتشک یونيسيکم کي دولت ميجواب دادند که ما چه کن د؟يکرد
خارجه و من  ريمشاورالممالک وز یبودند و آقا هيمالريالسلطنه وز محتشم یکه آقا

گفت  یفرل آمد آن جا هرچه که یبعد هم مستر فرل. هيکل مال سيو رئ ميکه سه نفر بود
گذشت و  نيعرض کنم که ا. ميامضاء کرد ميکرد ما هم چه بکن قيتصد لسپويدکتر م

ً قتا  يحق  یليرا شخص خ الوزرا سيرئ یحرف و شخص آقا نيبنده خوشم آمد از ا    
ً قتا  يو حق دانميم یمنصف به  الوزرا سيرئ یو از خود آقا دميند شانيرا مثل ا یبنده کس    

ً                برخالف بکنند بعد واقعا  متوجه بشوند که  یارک کي شانيکه اگر ا ام دهيکرات د                      
 ستندين هايو مثل بعض کنند یم قيو تصد دهند ی                      ً        برخالف بوده خودشان فورا  انصاف م

. ميکرد حيما صحريکه خ رنديو خودشان را بگ ستنديبکنند بعد هم شق با یکار کيکه 
 نيکنند که ا ضعر شانيکردند بعد به ا شانيرا که ا یکه هر کار کنم یم قيبنده تصد

ً قتا  يحق نديگو یکار خطا است م . کنم یم سيرا تقد شانيطور است وبنده شخص ا نيهم    
 نيسر مطلب مقصود من ا روم یو م گذارم یحاال هم بنده م. مسئله گذشت نيباالخره ا

 کي یعنيبعد بنده چند وقت که گذشت . است اراتياصل اخت یرو نهاياست که تمام ا
که خودشان در مجلس  هيمال ريکه خود شاهزاده وز دميها د در روز نام نيماه قبل از ا

است تحت  یا نامه بيتصو کياند  رفته کردند یم ديقدر تنق نيبودند ا نيجزو متوضح
: قرار است نيگذشته است و ماده اول آن از ا تيهدا یآقا ۀنيکه از کاب ٢٨٨۵نمره 

 طيمقررات شرا يۀواقعه در آبادان را در تحت کل ليذ ۀمشروح یاراض رانيدولت ا
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است  نيمشروحه ا یاراض. دينما یواگذار م رانيو ا سيبه شرکت نقط انگل ازنامهيامت
 .کند یکه عرض م

نصب مخازن نفت با حفظ  یبرا یکمپان یاراض یدر شمال حدود فعل بيجر ٢۵٨ - ١
 .ذرع از شمال به جنوب یجاده به عرض س دنيحق کش

گاه با حفظ  حيتفر جاديا یبرا یکمپان یاراض یدر غرب حدود فعل بيجر ٣۵۴ - ٢
 .ذرع ٣٠جاده به عرض  دنيحق کش

 بيجر ٢٠٠به مساحت  یگريد بيجر ٢٠٨به مساحت  یکي نيدو نقطه زم - ٣
که موسوم است به باوارو اتابک خارم  یکمپان یاز اراض نيواقعه در غرب قطعه زم

 .نصب مخازن نفت یبرا
 یکمپان یاراض یدر حدود شمال ريدرکنار رودخانه بهمن ش بيجر ٣٣و  ۴٧ - ۴

 .ضخانهيباب مر کيساختن  یبرا
قبرستان که مجموع  یبرا یحدود کمپان یقسمت شرق یدر منتها بيجر ٧٩و  ٢۴ - ۵

 کيکه  دانميجا الزم م نيحاال بنده ا شود یم بيجر ١۴٧٣ یواگذار یاراض
 .بدهم بيجر یبرا یحيتوض

 
تذکره از دولت  کيازتهران به اروپا کردم  یمسافرت کيبنده  رياستبداد صغ اميادر

مادرت  ،یستيگرفتم آنوقت هم مثل حاال نبودکه درب هر دروازه بپرسند آقا پسر ک
اگر مثل حاال بود  یتاسرحد ول رفت یآزادانه م یليمسافر خ ستيخواهرت ک ست،يک

بهتر بود تا از سرحد  کردند یم فيطهران توق زهبهتر بود چون اگربنده را درب دروا
 یانجام خواستم بروم سوارکشت یزلنا دميبنده از تهران رفتم تا رس یبار. برگردانند

گفتم چرا؟ گفتند ازمرکز دستور داده شده  م،يتذکره شما را ضبط کن ديبشوم گفتند ما با
 کيکنم اول رفتم در یگزند یهتل کيشدم خواستم در  یالبته بنده آن جا ماندن. است

جا  نيا ميشش قران گفت یچنداست آن صاحب هتل گفت شب یکه اطاق شب دميهتل پرس
 يۀکرا ميآنجا بود گفت یقفقاز کي یگريهتل د ميکرد رفت یزندگ شود یگران است و نم

چون چهار پنج نفراز تهران  ،یسه عباس یعني یچند است؟ گفت اوچ عباس یهتل شب
 یسه عباس یکيکه  یالبته اطاق. اطاق گرفت کيهرکدام  یبرا بودندبا بنده همراه 

است که  نيا شياطاق گرفتم و گفتم منتها کينفر  کيهر  یباشد ارزان است و برا
آنجا  یچند روز. ميدبدهيبا یدر روزدو قران و دوعباس ميريگ یرا که م یچهار اطاق

هم که خوب است  نيا ميگفت یعباس کيچند است؟ گفت  یکي یکه چا دميپرس. ميماند
آوردند،  ميسفارش کرد ميخواست یدست از پا خطا کرده و هرچه م ميتوانست یتا م گريد
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پنج برابر آن قدر  متشيق ميا آنچه که ما خواسته ميديد ميروز آخر صورت را خواست
 یحساب چرا پنج برابر شده است گفت بل نيا دميپرس ميکرد یم صوراست که ما ت
 رانيا یعباس کيروس را با  یعباس کي یعني ديکه شما اشتباه کرد دميحاال من فهم
را حساب  کشي را پنج نيباال است ا یزيقران و چ منات روس پنج ديا اشتباه کرده

گفتم  شود یم رانقران اطاق سه ق کي یروس است معلوم شد چاه یعباس کي ديکن
 نيو ا ديگرفت یکه شما چهار اطاق نم گفتم یگفت اگر م یچرا روز اول نگفت

 دميد ديسفارش بده ادي             ً              کار را مخصوصا  کردم که شما ز نيا. ديداد یقدرسفارشات نم
کرد ومن حاال به هرکس بروم  ی    ً       ابدا  اعتراض شود یدرست کرده که م ی     ً    واقعا  طور

را که  یناچار شدم همان صورت حساب خنددياست بمن م یکه اطاق سه عباس ميبگو
کردم چون درعرف  اليخ دميرا که د بنامهيتصو نيبنده ا. کرده بود دادم نيما مع یبرا
است بعد رجوع کردم به  بهايهم از همان جر نيپانصد ششصد ذرع است ا بيجر

ذرع است  هزارکرده که ده  نيراهکتار مع بيآنجا جر دميد ريقانون اوزان و مقاد
 .....شود یهزار ذرع م یو هفتصد و س ونيليچهارده م یواگذار یاراض نيا نيبنابرا

 
 )خنده حضار. (ميآورد یم یاز اهواز هم باق - مدرس

 
 بيجر کي اسهايو چون بر طبق قانون اوزان و مق. است نطوريهم یبل - مصدق دکتر

 ونيليمتجاوزاز چهارده م یبه کمپان یواگذار یده هزارذرع مربع است اراض نيزم
 دهيو بعد عق ازنامهياول فصول امت دانميوبنده الزم م شود یم نيذرع مضروب زم

 .محترم برسانم انيبه عرض آقا بنامهيخود را درباب تصو
 

 :است نقرارياز ا یدارس ازنامهيدوم امت فصل
 یها الزمه از سرچشمه یها لوله دنيحق انحصار کش یدارس ازنامهيامت صاحب

فوق به جهت  یها فارس و کذلک شعبات الزمه لوله جيتا خل رهيو غ رينفت و ق
نفت و  یچاهها یو کذلک حق بنا. خواهد بود گريد ینفت به جاها ميو تقس عيتوز

از هر چه الزم  رهيو غ هکارخان سيو تأس ميحوضها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقس
 .باشد خواهد داشت

که  يیخود را در جا رهيبا یاراض رانيا هيدولت عل: ديگو یم نطوريسوم ا فصل
که در فوق مذکور است الزم  يیکارها نيبه جهت بنا و ماش ازيصاحب امت نيمهندس

باشد صاحب  رهيدا یواگذار خواهد کرد و اگر آن اراض ازي            ً            بدانند مجانا  به صاحب امت
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به صاحب  هيو دولت عل دينما یداريخر ادلهع متيآنها را از دولت به ق ديبا ازيامت
از صاحبان ملک  ازيامت نيا یاجرا ۀامالک الزم یکه اراض دهد یحق م زين ازيامت

خواهد بود که  یطيموافق شرا اعيابت نيو معلوم است که ا دينما اعيآنها ابت تيبه رضا
 خواهندصاحبان امالک مجاز ن یمقرر خواهد شد ول نيو مالک ازيصاحب امت نيما ب

مقدسه  یجاها. نديواقعه از حول و حوش تجاوز نما یعادالنه اراض متيبود که از ق
و مستثنا هستند  یذرع شعاع آن باشد مجز ستيمتعلقات آنها از دائره که دو عيو جم

 انياستخراج و مخزن جر یرا که برا یحق دارد هر بنائ یبر طبق فصل دوم کمپان
ق فصل و بر طب. ستين ديمحل ترد چيه نيا. زدبسا رانينفت الزم است در خاک ا

را بالعوض  یاراض یدولت باشد کمپان ريبا یدر اراض یکمپان يۀسوم هر گاه ابن
عادله  متيآن را به ق ديدائره باشد دولت با یو چنانچه از اراض کند یتصرف م

و هم برخالف قانون  ازنامهينامه هم برخالف امت بيتصو نيا نصورتيبفروشد، در ا
 ....است یاساس

 
 چرا؟ – هيمال ريوز
 

فقط حق  یبر طبق فصل دوم کمپان راياست ز ازنامهي   ً          اوال  برخالف امت - مصدق دکتر
 .دينقط الزم است بنما انياستخراج و مخزن و جر یکه برا یدارد هرگونه بنائ

 
چون در  حگاهيتفر جاديا یبرا نيذرع زم ميو ن ونيليسه م یصورت واگذار نيا در

 نيو همچن ستيموافق ن ازنامهيبا امت ندارد یتينفت مذخل انياستخراج و مخزن و جر
 متيخود را که ق ريبا یمکلف است اراض رانيدولت ا ازنامهيبر طبق فصل سوم امت

 متيشود بر ق اديز یکه بعدها هر چه آباد یمتيبا ق یاراض کيبدهد نه  یندارد مجان
ً ا  يثان. شود یآن اضافه م یکنون  ستيبر طبق اصل ب راياست ز یبرخالف قانون اساس  

فروخته  ايدولت و مملکت منتقل و  یبا دارائ داتياز عا یکه قسمت یموارد: و دوم
که  ستين نيمقصود ا ضيعرا نياز ا. باشد یمل یمجلس شورا بيبه تصو ديشود با

در حدود  یاست که هر مساعدت نيمساعدت نکند بلکه مراد ا یدولت با کمپان
. اقدام کند ليذ قيالزم است که دولت به طر نصورتيو قانون باشد در ا ازنامهيامت

مورد اشکال نباشد  اتيتا در موقع وضع مال ستيچ یضرور يۀ   ً                 اوال  معلوم شود که ابن
واگذار  ازيکه به صاحب امت یتمام اراض: است نقراريبر طبق فصل هفتم که از ا رايز

اهد به موجب فصل سوم استمالک خو ازيکه صاحب امت یاراض نيشده است و همچن
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و  اتياز هر نوع مال شود یتمام محصوالت آنها که به خارجه حمل م نيکرد و همچن
 .معاف خواهد بود ازنامهيامت نيعوارض در مدت ا

 
 اتيمال يۀاز تأد دينفت الزم است با انياستخراج و مخزن و جر یکه برا يیبنا هر

ذرع مضروب که به عنوان  ميو ن ونيليدر سه م یاگر کمپان یمعاف باشد ول
که در  رهيخانه و غ هتل و تأتر و قهوه ليکه از قب یبناهائ کند یتصرف م حگاهيتفر
 يۀهم از تأد هيابن ليقب نيا ايبنا نمود آ شود یگزاف وضع م اتيممالک به آنها مال ريسا
ً ا  يمعاف است؟ ثان اتيمال دارد  نيزم بياز افراد اگر چند جر یهمانطور که فرد  

نمودند  یآباد دارهايکه در آن قسمت خر نيو هم فروشد یقسمت اول آن را ارزانتر م
 ستين نيصالح ما ا ايآ فروشد یگرانتر م   ً جا  يبعد را تدر یو نقطه مرغوب شد قسمتها

و  ميرا بعد بفروش گريد یو قسمتها ميرا امروز بفروش یاراض نياز ا یقسمت کيکه 
ً ثالثا   م؟يببر یشتريمنافع ب را دولت  یاراض نياز ا یمقدار بنامهيچون در جزء تصو      

تعهد کندکه از دفن  یکه کمپان ستيالزم ن ايآ دهد یو قبرستان م ضخانهيمر یبنا یبرا
وقت  کيتعجب است که  ینکند؟ جا افتيدر یعوارضرمزبو یاموات در اراض

طالب است  یکه بانک شاهنشاه رازيواقع در شهرش نيدو هزار ذرع زم یدولت برا
و موقع  کند یآن را درخواست م بيخود اقدام نموده و از مجلس تصو ۀفيبه وظ

و حاتم  دهد یم بنامهيتصو کيمضروب را به موجب  نيزم ونيليچهارده مگريد
 ...دينما یم یبخش

 
 کنند نه تا آخر مدت شصت سال نيرا مع ی    ً     بدوا  اراض ديبا - مدرس

 
است که  نيبنده ا دهيعق یبار. شما است دهيهم عق نيموضوع ا نيدر ا –مصدق  دکتر

 نيبه جهت ا ميبر ینم دهيما فا هيکل مال سيبه رئ شود یکه داده م یکل اراتياخت نيازا
بد  افتد یکه خودشان مختارهستند بدو خوب به گردن خودشان م یما وقت یکه وزرا
که  یوقت یکرده است ول ريوز نديگو یکرده است خوب بکنند مريوز نديگو یبکنند م

را امضاء کرد به  یزيچ کيآن شخص  یدادند وقت یکس کيبه  یمهم اراتياخت کي
کنم؟ خوب آقا من چه  ديگو یم ستيچ نيسؤال کنند که آقا ا ريکه از وز نيمحض ا

 نيادر . او که امضاء کرد من هم ناچارم امضاء کنم. ديا داده اريشما به او اخت
آدم از خود گذشته  یلي          ً  بنده واقعا  خ ديايآنقدر مقتدر ب هيمالرينفر وز کيمملکت که 

 خواهد یشخص حقوق م نيکه ا نيا یبزند برا هيکل مال سيخط رئ ريکه ز دانم یم
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اش  خانه یهمه جور معامالت با مردم دارد تازه تو. بدهد خواهد یم اتيمال رد،يبگ
 یاراتيدارم که اخت دهيبنده عق نيبنابرا. بکند ديبا یمالحظات کيهم که نشسته است 

 ادياو آن قدر ز اراتياخت نکهيباشد نه ا یادار یدر حدود کارها ديبا شود یکه داده م
     ً خصوصا   ميامضاء کن ديبا ميما ناچار نديچه را او امضا کرد وزرا بگو هر باشد که

مقاومت کنند و  یقدر کي خواستند یاز وزراء که م یبعض ميدياواخر د نيکه ا نيا
و باالخره  کرد یخارج م هيکه بود آنها را از مال هيکل مال سيکنند رئ یستادگيا

از  قنامهيتصد کي شدند یخارج م هيالبعد ازآن که از وزارت م شدند یوزرامجبورم
نفر نزد بنده آشپز بود  کي یچهل روز کياروپا بودم  یوقت کيبنده  .رندياو بگ

 ديسيبه من بده و بنو تنامهيرضا کيبنده برود گفت آقا  یکه خواست از پهلو یوقت
ام من به او گفتم در ظرف چهل روزمن  بوده یاخالق من خوب بوده و آدم درست

بشما بدهم  یقيتصد نيچن کيتوانم تمام اخالق و حاالت شما را بدانم که  یچطور م
 شيگذاشت چون پ ديخدمات من خواه یدر رو ديخط سف کيباالخره گفت شما 

 ديو من با یبعد کجا رفت یکه کجا بود ديبخواهم بروم از من خواهند پرس یهرکس
باشد  قنامهيام که بدون تصد بوده يیجا کيازهمه جا ارائه بدهم و اگر  قنامهيتصد

حاال بدهم و دادم  قنامهيدرخدمات من من مجبور شدم به او تصد کنند یم ديباالخره ترد
 خواست یاز آنجا م یريوز کيبود که اگر  دهيرس يیجا کيما هم به  هيمال یکارها

شما  نديبخواهد برود کار کند نگو گريد یجا کيکه اگر  رديبگ قنامهيتصد ديبرود با
    ً              کامال  مخالف بودم و  اراتياخت ني        ً          پس اساسا  بنده با ا د؟يا چه کرده ديآنجا بود درکه 

ً قتا  يحق اي ستنديما از دو حال خارج ن یبود که وزرا نينظر بنده ا  یمردمان درست    
 یوقت کار بد چيهستند ه یاگر مردمان درست ستندين یمردمان درست ايهستند 

 يیهمچو کاغذها کيباشند آن وقت  ناکرده یخدا یو اگر مردمان نادرست کنند ینم
فالن  خواهم یمن که م ديگو ی   ً  مثال  م ريآن وزچطور؟  دهند ینم ی   ً     اقال  مجان دهند یکه م

به هر  ميکن ميتقس ميمملکت را ببخشم اگر بخواه هياز مال یمقدار کيکار را بکنم و 
ً        فرضا  ده سانت یاز افراد اهل مملکت به هر فرد کي  ريوز نچو یول رسد یم مي    

پس آن پنج هزار  افتد یبه من پنج هزار تومان م نديگو یاست م ادياقتدارات وتمولش ز
که دو  نيا اي رديگ یآن کار را بکند م خواهند یکه م یتومان خودش را درموقع

کار  ريدارم که خود وز دهيدر هرحال بنده عق کنند یو آن کار را م رنديگ یمقابلش را م
که هر وقت  یگريد یاشخاص خارج تير در تحت مسؤليوز تيکند و مسئول

با  نهيزم نيا ینماند و در رو یمخف روند یم گذارند یمملکت م نياز ا خواهند یم
دکتر  اراتياخت ميخواه یبله ما م گفتند یم کردم یهر وقت صحبت م هيمالريوز یآقا
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موافق      ً کامال  خودش کار کند  ديبا یرانياصل که ا نيا یبنده هم رو ميرا محدود کن
واقعا به  ديخواست یمن بود خوب حضرت واال اگرسر کار م یباور خوش نيبودم و ا

 ديا را آورده حهيال نيبود چطور حاالا اراتيشما سر اخت یو دعوا دينده اراتياو اخت
با  یغرض کي     ً واقعا   شود یپس معلوم م !د؟يبده یگريبد اراتيهمان اخت ديخواه یوم

ً قتا  يحق ميو گفت ميندار یغرض سپويليما که با دکتر م د؟يتداش سپويليدکتر م دکتر     
و اشتباهاتش را هم  ميمملکت خدمت کرده است ما خدمات او را گفت نيدرا سپويليم

 ميبه طور مفصل خواه یستيجا بدون رودربا نيباشد درا یو بعد هم اگرعمر ميگفت
بعد به نام  ديشو یطرف م وا اراتيبا اخت دييآ یحضرت واال شما م یگفت اما وقت

داشته باشد ما هم  اراتياخت رانيدر ا یخارج ميخواه یکه ما نم نيو به نام ا تيرانيا
 ٩است ماده  ادي   ً  مثال  ز ٨ماده  دييگو یشما که م ميکن یبا شما موافقت م یباور از خوش

 فيپس حاال چرا تشر ديکن یاو صحبت م اراتياخت ريسا یو رو ميکم کن ديرا با
ً قتا  يحق! گر؟يد یکس کيبه  ديکن یراواگذار م اراتياخت نيهم ديآور یم  یليما خ    

که  کنم یتعهد م گريبنده د ميحضرت واال را قبول کرد شاتيکه فرما ميباور بود خوش
 نيبنده در ا یباور اصل خوش نيا یکه رو نيا یباور نباشم برا آن قدر خوش گريد

 نصرت رغميعل ديبا گفتند یم یبعض که دميشن یم شدم یمدت در هر جا که وارد م
 گفتم یو م کردم یمخالفت م دهيعق نيموافقت کرد و بنده با ا لسپويالدوله با دکتر م

را  لسپويدکتر م اراتياخت ديبا ديالدوله بد اگر نصرتالدوله بگو نکرده نصرت یخدا
 نصرت یاصل که آقا نيا یبنده رو! د؟يرد کن ديبزند با یحرف خوب کيکم کرد و 

 اراتياخت ميخواه یما م گفت یبکند و م یکارخوب کي خواست یم یبعد از مدت ولهالد
اند  شده مانيکه پش شود یحاال معلوم م یول کردم یبا او موافقت م ميرا کم کن هايخارج

که ما  دهيمرتبه با آن حسن عق کياغفال بکنند  اند خواستهيما را م قتيکه در حق نيبا ا
خودشان عدول کردند  دهيآقا ازعق ميکن شي     ً               که کال  همان را پس و پ ميتا رفت ميداشت

ً قتا  ياگرحق ست؟يچ لشيدل  دييرا اداره بفرما هيکه وزارت مال ديندار تيخودتان صالح    
 نيکه درا کنم یبنده عرض م دياستعفاء بده د،يببر فيتشر د،يخوب اقرارکناريبس

بنده خودم در  شود، یم دايپ یليکار را داشته باشد خ نيا تيکه صالح یمملکت آدم
 یگريکار کنند و کسان د توانند یخوب م یليسراغ دارم که خ یاشخاص هيوزارت مال

اند و منتظرند که به آنها کار رجوع  خودشان نشسته ۀرا هم سراغ دارم که در خان
بکند و آنها  العمل حياز اشخاص صح قيتشو ديدولت است که با ۀفيکنند و امروز وظ

 ديندار دهياگربه خودتان عق یبه کار و ازآنها استفاده کند حضرتعال کندرا وادار
 ميکن ی                 ّ         ما هم با حضرت واال  موافقت م دهم ینم استعفا مکارک توانم یکه من نم دييبفرما
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را درست کند واگر  هيکه وزارت مال ديايبگريد یکس کيو  ديو برو ديکه استعفا بده
از مجلس  یاراتياخت کيچهل، پنجاه روز  یگر برايپس د ديدار دهيبه خودتان عق

را  یمکاسک لسپويمدکتر ) طلبم یبنده خدا را به شهادت م(که اگر  یآدم نيچن یبرا
         ً اگر واقعا   دهم یم حيلجاجتش ترج ۀرا با هم لسپويهم بگذارند بنده دکتر م یپهلو
را هم  نهيابو ک ديده یاستعفا م دينيب ینم تياست که در خودتان صالح نيا تيحکا

در مجلس  نديآ یو چهار ساعت م ستيودرعوض ب کنند یمرتب م الوزرا سيرئ یآقا
 کيچهل روز پنجاه روز نيا یاست و برا هيمالريشخص وز نيکه ا نديگو یو م

 کيو  یباتيترت کي یو اگر هم برا کند یرا اداره م هيوزارت مال رود یم یرانيا
ً قتا  يکه حق یديقرارداد جد کيداشته باشد  وزچهل پنجاه ر نيدر مدت ا یاتينظرا قابل     

که حضرت واال  ميکن ی    ّ           و اال  ما خواهش م گذارند یدر مجلس و م آورد یقبول باشد م
و ما را هم  ندينظر نما که داشتند صرف یديو از همان عقا نديبفرما یمرحمت کي

 .....ميباش یباق ديبگذار ميکه داشت یدينسبت به خودشان در همان عقا
 

 .را هم موقوف االجراء بگذارند بنامهيتصو – مدرس
 

 ) ١(.ديرا هم موقوف االجراء بگذار بنامهيتصو یبل - مصدق دکتر
 

 کيقسمت داشت  نيدکتر مصدق فرمودند چند یرا که آقا یشاتيفرما - هيمال ريوز
 یخارج از مطلب بود ول یقدر کيهم طرف توجه آقا واقع شده بود  یليقسمتش که خ

و آن قسمت راجع به  کنم یچون فرمودند به طوراختصار بنده آن را جواب عرض م
با مدارک جواب عرض  ليتفصه طوربنده ب گريبود که در موقع د ۀنام بيتصو

را که آقا  ۀبناميتصو نيکه ا کنم یعجاله به طور اجمال عرض م یخواهم کرد ول
 ....است یدارس ۀازنامياند صرف عمل به امت تصور کرده یبرخالف قانون اساس

 جا خواندند؟ نيرا که ا یهمان فصل -  مدرس
 

فالن  یبرا خواهند یرا که م یاراض نيکه ا نيا صيحاال اگر شما در تشخ- هيمال ريوز
 ینباشد و برا ضخانهيمر یبرا ايباشد  ديقبرستان نبا یباشد و برا ديقسمت با

 یموضوع کيمسئله  نيا ديداشته باش ینظر کيقسمت  نيباشد اگر در ا یلولهکش
هم که  ۀوارد است و عمل و سابق ظرتانن ايکه آ دينگاه کرد و د ديکه با یاست نظر

 گريد يۀقض کي. بوده نياز ا ريغ ايطور بوده است  نيبوده هم ازنامهيامت نيا یبرا
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 یمطالب کي نهميدر اول بشود نه بعدها، ا ايقضا نيا ديمدرس فرمودند که با یهم آقا
ممکن است ابهام داشته باشد و  ايدندر یمورد بحث واقع شود و هر قانون دياست که با

        ّ       کرد و اال  ما که  رشيتفس ديباشد با ريقانون هم چنانچه قابل تفس نيکرد و ا ريتفس ديبا
هم که  یو به اشخاص ميبشو ميتوان یخود ما مفسر و معبرقانون نم ميقانون هست یمجر
فقط از  ريو تعب ريکه تفس نيا یاعتراض کرد برا ديقانون را با کنند یم ريو تعب ريتفس

راکه   یوهتل پهلو عيو آن وقا بيعرض کنم مسئله جر. شأن مجلس است و بس
 کيکه باز  ترسم یبنده م یخوب و خوش مزه بود ول یليخ التيتفض نيفرمودند ا

 یرسم بيرا جر بيشده باشد آقا جر یرانيو ا یو ترک یروس یدر سه عباس یاشتباه
هم ذکر کردند که تناقض  یرقم کيذکر شده و  نکه در قانو بیتصور فرمودند و جر

 ...فرمودند ونيليو بعد سه م ونيليداشت در اول موقع فرمودند چهارده م
 .حگاهيتفر یبرا ونيليسه م - مصدق دکتر

 
 یآبادان است که حاال بنده به واسطه بد بيجر بيجر نيدر هر صورت ا - هيمالريوز

آنجا چه قدر است و  بيعرض کنم که جر توانم یحافظه که دارم به طور قطع نم
آن  یکه در آنجا افتاده و برا یريبا یحساب بکنند با اراض یهست و وقت هيدردوس
را  یقسمت کي مياست آن را بده کنو مم ستين یاديز زيچ خواهند یکه م یمقاصد

است که ممکن است بحث کرد  یا هيقض کيمدرس فرمودند آن جدا است  یهم که آقا
 ديها را که فرمود کرد چون تا به حال بحث نشده بود و آن حساب قيو ممکن است تدق

صحبت کنم  انيها و آن ارقام با آقا وبنده حاضرم مفصلتر با آن صورت کند ینم قيتطب
و  ستين ازنامهيو خالف امت یهم رفته ثابت کنم که خالف قانون اساس یروو 
موقع  نيالبته درا ديه فرمودهم کرازيو راجع به بانک ش دهد یحق را م نيا ازنامهيامت

موضوع موجودنبود  نيراجع با یچون قانون اورديبود که آن را به مجلس ب ديدولت مق
 ... ميکار را کرد نيبود ما ا ديمق ازنامهيمتآبادان چون در ا یراجع به اراض یول
 

 .ديفروخته باش ديبا - مدرس
 

 فيبعد تشر ديگوش بده کنم یم یضيعرا یآقا بنده وقت دياجازه بده - هيمال ريوز
 ...ديجواب بده دياوريب

 .ندارد ريبا نيوجب زم کيام  آبادان من رفته - مدرس
مطابق  یاراض نيا کند یرا نم یاراض نييتع بنامهيعرض کنم تصو - هيمال ريوز
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داده  ديعادالنه با متيبود به ق ريو اگر د شود یداده م یباشد مجان رياگر با ازنامهيامت
 ینيب شياست و آقا نخواندند او را هم پ بنامهيکه ماده پنجم تصو گريماده د کيشود و 

 یمالکش را راض ديبا ستيمال دولت ن یشد آن اراض ممعلو یوقت کيکه اگر  ميکرد
اساس را  بنامهيتصو ستين بنامهياست ومربوط به تصو یادار اتيعمل کي نهايکنند ا
 زيآن چه چ متيو ق ستين ريبا اياست  ريبا نيزم نيکه ا نيا صيکرده و تشخ قيتصد

به  هياز وزارت مال بنامهيه بر طبق آن تصوکاست  هيبا وزارت مال نيا ستين اياست 
بدهند وحدود  صيآنها تشخ ندهيبفرستد و با نما ندهيکه نما ميا فارس دستورالعمل داده

 مييآ یاما حاالمکنند  نيبودنش را مع رينبودن و دا ريکنند و دا نيرامع یاراض
که  نديفرما یخودشان دقت م یالسلطنه گاه مصدق یآقا دانم یسراصل مطلب نم

است  یزيچ کي اراتيبه اخت دهيدارد؟ موضوع عق یزنندگ شانيها یدرضمن شوخ
آن  اراتيکه بنده با اخت دانند یم شاني    ً            مفصال  بحث شده و ا شانيبنده و ا نيکه ما ب

ً دتا  يبوده است عق نيکه در قوان یبيترت مخالف  شانيمخالفم اما نه به آن درجه که ا    
 شانيبنده با ا دهيو عق بودنداز بنده مخالف  شتريب یليالسلطنه خ مصدق یبودند آقا

را  گريقسمت د کيو  دانم یرا خوب م اراتيقسمت از اخت کيفرق دارد بنده  یليخ
شان که خود یقسمت مخالفم و به طور کيو با  دانم یبد نم یمدت کي یبرا یبرا
داده  یاراتياخت یمواد کياگر  کردند کيرا از هم تفک یاسيو س یادار اراتياخت

 یزيچ کي نيبتواند بشود ا یاسيکه مؤثر در امور س یمستخدم خارج کيباشد به 
 ینفر مستخدم برا کيکه شما  یاما وقت ستميبا آن موافق ن چوقتياست که بنده ه

 ئتيه یرأ ديمجلس را در نظر گرفت و با یرأ ديبا. ديآور یخودتان از خارجه م
و تا  ديسنج رنديگ ی                ً        هم که همه اجماعا  در نظرم رامملکت  اتيو مقتض ديدولت را د

 یادار یدر حدود کارها ديالبته با یمستخدم کيبه آوردن  ديکه شما محتاج هست یوقت
ت و بنده اس حيفرمودند صح شانيرا که ا یمذاکرات نيبه او داد تمام ا یاراتياخت کي

استدعا و  کي جا نياما ا کنم یمعترض بودم و اعتراض داشتم و حاال هم عرض م
 ميکه ما در نظر گرفت یمقدمات نيبا ا. نديمالحظه فرما انيکه آقا کنم یتمنا م

که موادش را هم  ميرا تا آن اندازه که مضر نباشد بده یاراتياخت کي ميخواست یم
و  یمدت موقت کي ی          ً    حاال ناچارا  برا یاند ول در روزنامه مالحظه فرموده انيآقا
کارها فلج  ستين هيکل مال سيکشنبه اول مرداد است و رئيکه امروز که  نيا یبرا

 ايبدون مطالعه خارج نشده باشد آ ینماند و کارها معوق نماند با کارها از صورت فعل
قانون چهارم اسد را که  نيکه ا مييبگو مييايکه ما ب ديکرد یفرض م یراه نياز اريغ
 ميواگذار کن گرينفر د کي همانده ب یخودش باق یعياز عمر طب گريماه دو ماه د کي
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جا  نيا مياوريو ن ميسيو قانون را بنو مييمطالعات خود را بنما ميمدت برو نيکه ما در ا
آن را به مجلس  ۀجيو نت ميکن یو باالخره مطالعات خودمان را م م؟يبا شما بحث کن

به  ميکن یم یوهر طور که دستور داد ما مجر کند یم تيو مجلس هم حکم ميآور یم
تذکر بدهم، اصل موضوع اختالف بنده و  خواهم یرا بنده به آقا م یزيچ کي عالوه

من  تيحکم نيموضوع ا یرو یدولت و اعتراض مهم و اعتراض اصل ئتيه
 چيکه قانون چهارم اسد ه داننديدکتر مصدق خوب م یآقا. بوده است یدرآورد

را که ما قائل  یتتجاوزا نيو مفاسد بزرگ ا بينکرده است و معا تياز حکم یذکر
 نيقسمت بوده است و تمام ا کي نياز ا یاش ناش قسمت عمده نهايا ميو بود ميهست
که نسبت  ديرا هم به بنده نده نيو نسبت ا دييرا که من کردم تصور نفرما ضيعرا

است که به  یمواد کيبنده در آن قانون چهارم اسد  ريبه آنها سست شدهام، خ
ً      موادش اساسا  خوب ن یبعض و دانميابهامش خوب نم ۀواسط  قيتصد یول ستي           
قبل  حهيال نيدر ا ميوقت مجلس را صرف کن مييايب ميکه اگر ما امروز بخواه دييبفرما
قانون کنترات شود و  نيبه موجب ا ديکه باالخره با یطرف مقابل کي نکهياز ا

 ميمذاکره کن یکس کيبا  ميياينخواهد داشت و تا ما ب ۀجياو هم شرط است نت تيرضا
خواهد بود پس  هودهيکار لغو و ب کي نيو ا ماند یم یباق قيبه حال تعو هيمال یکارها
برود تا  شيهم پ گريپنجاه روز د ميقانون چهارم اسد را بگذار نيبود که هم نيبهتر ا

. و در کنترات بود مرتفع شود ستيهم که در خود قانون ن یبزرگ بيآن معا نکهيا
 يۀکل مال سيرئ کيکه  نيبه ا ميما محتاج هست اين است که آيباالخره اصل مطلب بر ا

مجلس و  تينه؟ اگر اکثر اي ميخودمان داشته باش يۀدر مال اراتياخت یبا بعض ینوع
                                      ً دکتر مصدق باشند آن وقت البته بنده کامال   یآقا دهيبا عقدولت موافق  ئتيه تياکثر

 نيبرا دهيهم رفته عق یرو که یوقت یبشود ول یستيبا یکار نم نيکه ا شدم یمصدق م
قسمت موافقم و معتقدم و  نيهستم که با ا یاز اشخاص یکيو خود بنده هم (است 

باشد در موضوع متخصص و  انيهم اگر خاطر آقا بونيتر نيپشت هم نجايهم
متخصص به  یول ميخواه یام که ما متخصص م متخصص آوردن عرض کرده

 نيو از ا نجايا نديآ یاطالع ندارند و م جا چيکه از ه یتمام کلمه نه اشخاص یمعن
 ديو با ميبنده معتقدم که متخصص ما الزم دار) کنند یکسب اطالع م هايخودمان

 یادار اراتياخت کي ديبا ميآور یو متخصص را هم که م مياوريب یمتخصص حساب
خود  هما به آن مسئول خزان یدار خزانه اراتياخت ديتا بتواند کار کند و با ميبه او بده

 ئتيخود بنده و ه یقطع دهيعق دهيعق نياو نوکر حرف قانون باشد ا ديبا یول ميبده
را  یقانون دييفرما یم قيتصد ميرا داشته باش دهيعق نيکه ما ا یخوب وقتاست  دولت
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را  نيفکر ا ديبا ميبده ميخواه یرا که م یاراتيبه مجلس و اخت مياوريب ميخواه یکه م
و با  ميريهم نظر او را بگ یقدر کي ديخواهد بود و با یچه کس نيا یکه مجر ميبکن

که از  یپنجاه روز نيبود که ما را معتقد کرده است که ا یليدال نيا مياو حرف زن
دارم که  نيقيو بنده  ميرا به او بده اراتياخت نيمانده است ا یباق یکنترات مکاسک

خودش را خواهد گرفت و به عرض  یقطع ميمدت دولت تصم نيا یقبل از انقضا
 مباحثات نيمدت ما خودمان را معطل ا نيپس خوب است در ا. خواهد رساند انيآقا

 نيباشد و تمام ا افتهيقانون دوام  نيهم ا گريد یچند صباح کيکه  ديو بگذار مينکن
که آن قانون  یوقت ديکه دار یکرد و هر اعتراض ميمباحثات را در اصل مطلب خواه

را که در نظر  یو اگر موافقت نظر حاصل شود اصالحات ميکن یبحث م نجايا ميرا آورد
قائل شد  یاراتياخت کي یستيبنده موافقتم که با گريقسمت د در یول .کرد ميخواه ميدار
 نيحال بحث ادر هر . کرد جاديا یدار خزانه نظر¬ۀاز نقط یادار اراتياخت کيو 

ً    عجالتا  آقا. ميکن یمذاکره را در آن موقع م لطف و محبت را  نيدکتر مصدق ا ی      
 شانينه ا رايهستند ز یمنصرف شوند که آدم خوش باور دهيعق نيو از ا نديبفرما

که در ظرف دو سه  دهيطور سست عق نيطور خوش باور هستند و نه بنده ا نيا
 یکه برا ستميهم ن ريبگ تنامهيکه بنده رضا داننديرا م نيبدهم و ا دهيعق رييروز تغ

 .داده باشم دهيعق رييتغ تنامهيخاطر رضا
  ) ٢()مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد(
  
   

  توضيحات و مآخذ 
  
 ،  ١٣۴٩اسفند  ١٩ – ٧انتشارات مصدق  –نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق   - ١

   ١٢۵ – ١٣۵صص 
 ١٣٢نشست  ١٣٠۶امرداد  ١ یمل یمذاکرات مجلس شورا - ٢
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  فصل سوم 

  
 کسرعايدات بلديه 

 
  

 ١۴٧نشست  ١٣٠۶مهر  ٢ یمل یمذاکرات مجلس شورا
  
هزار تومان اضافه اعتبار  ١٢۵بودجه راجع به  ونيسيمذاکره نسبت به خبر کم- ١
 طهران هيبلد
نمودن  ضيآب تهران و عر یهزار تومان برا ١٢۵قانون اجازه پرداخت  - ٢
 ١٣٠۵ داتياز محل اضافه عا ها ابانيخ

و  کصديمبلغ  ١٣٠۵ داتيمجاز است از اضافه عا هيوزارت مال –واحده  ماده
 ١٣٠۶در طهران در  هيبلد یديعا جبران کسر یو پنجهزار تومان برا ستيب

 .ديمصرف و پرداخت نما
 .دکتر مصدق یآقا – سيرئ
 

دادند  شنهاديمحترم در پ انيکه آقا یحاتيمتأسف هستم توض یليبنده خ –مصدق  دکتر
 ونيسيدرخبر کم رايز. کامال مخالف است ونيسيخبرکم ايدولت  حهيال نيبا ا

و  ستيصد و ب نيدادن ا انيکه آقا یحاتيتوض یول هيبلد داتياز بابت کسرعا سدينو یم
آوردن آب جاجرود به طهران و  یراب دهند یرا اختصاص م پنج هزار تومان

 هيبلد داتيفرق دارد کسر عا یليکه خراب شده است مسئله خ ینيدکاک متيپرداخت ق
کرده و حاال  یمخارج کيداشته و  یداتيعا کي هيبلد یعني شود یمربوط به گذشته م

که  یحاتيتوض یبدهند ول هيو پنجهزار تومان به بلد ستيصد و ب ديکسردارد و با
خسارت  کهيو اشخاص اورندياست که آب جاجرود را ب ندهيدادند مربوط به آ انيآقا
 کيبودم  یمجلس کيقبل در  یبه آنها داده شود چند نيدکاک متياز بابت ق اند دهيد

ً قتا  يحق کردم یبنده که با او مذاکره م هيبلد اتيازعمل کرد یم ديتمج یليخ یشخص     
که  ستين یزيچ هيخوب بلد یکارها رايز کردم یم قيرا تصد هيخوب بلد یکارها

بسابق ندارد و  یدخل چيشهر هريو تنو فينکند الحق و االنصاف تنظ قيتصد یکس
ً  واقعا  ه شهر  یها در باب خراب کردن ساباط نيهمچن. منکر شود تواند ینم چکسي     
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ً قتا  يحق ها را  بدون مالحظه تمام ساباط. کرد ینم چکسيکرد که ه یاقدام هيبلد ليکف    
که  یقو یلياز آن همقطاران خ یحت. نکرد چکسيمالحظه از ه چيو ه کردخراب 

مردم که  یشد برا یدرس کي نيها را هم خراب کردند و ا آن یها آنوقت داشتند ساباط
بود  یها که در شارع عموم ساباط نياگر ا. بنا نسازند یدر شارع عموم نيبعد ازا

شارع عام هم نبود خراب کردن  رکه د یخانه هائ یبود ول یخراب کردند کار خوب
 ستين یکار خوب ها ابانيکردن خ عيگفت وس شود ینم. نبود یآنها بنظر بنده کار خوب

 کي یشود ولهم بشود که باعث سهولت عبور و مرور ب عيوس ديخوب است با یليخ
 یقانون اساس. است یقانون اساس تيدر مملکت هست و آن رعا نياصل باالتر از ا

 :ديگو یم انزدهمما در اصل پ
و  یکرد مگر با مجوز شرع رونيب توان یرا از تصرف صاحب ملک نم یملک چيه

را از تصرف  یاگر بخواهند ملک. عادالنه است متيق هيو تاد نييپس از تع زيآن ن
باشند که  یئتيه کيداشته باشند و  یمجوز شرع دينفر خارج کنند البته با کي

 کند یم بيتصو نطوريا یشرعخراب بشود مجوز  یستيخانه با نيبکنند که ا قيتصد
 یقانون اساس حيصر نيقبال پول بمالک بدهند بعد تصرفات درش بشود ا ديو با
تا بنده هم  نديبفرما فهمندينم فهمم یکه بنده م یبيترت نيمحترم با ندگانياگر نما. است

که بنده عرض  نطوريرا هم ی                            ً           خودم صرف نظر کنم و اگر واقعا  قانون اساس فهماز
 تيمملکت معتقد به اصل مالک نيکنند ما که در ا قيتصد ديفهمند پس با یم کنم یم

 شود یرا از تصرف مالکش نم یملک چيه ميشمارياصل را محترم م نيو ا ميهست
داشته باشد  یمجوز شرع نکهيا راقتضا کند مگ یمصالح عموم نکهيانتزاع کرد ولو ا

اصل در مملکت محفوظ نباشد و  نيواال اگر بنا شود اشود  هيعادله تأد متيبعد هم ق
 نيبکند و اصول را از ب یاقدامات کيالزم است  بيفالن ترت نکهيهر کس بعنوان ا

باب  نيبنده در ا .ميکن یمملکت زندگ نيدر ا ميتوان ینم چوجهيبه گريببرد ما د
 یقانون کيقبال  نکهيبه شرط ا یول هيبلد اتي           ً                  دارم و کامال  موافق هستم با عمل یاتينظر
که  یآن شخص. شود نييعادله هم تع متيمعلوم شده و ق یشود که مجوز شرع نيتدو

اگر قانون  یعنيکنند  عيرا وس ابانهايخ بيترت نياگر با ا گفتيم کرد یبا بنده مذاکره م
 د؟يگوئيکه شما م بيترت نياز ا ستيبهتر ن ايآ فتندين فاقات یبرود و قتل نياز ب یاساس

 راياست ز یقتل تصادف نيا فتدياتفاق ب یقتل کياگر  رايز. ندارم دهيعق ريمن گفتم خ
ممکن است . است یتصادف نيرا بکشد و ا یعبور کس نيدر ح خواهد یکس نم چيه
اصول نشود  تيرعااگر  یول فتديباشد قتل هم اتفاق ب یليو طو یضيعر انيخبا کي
دکان و خانه و مستغالت است اگر  نيکه امروز ممر معاششان از ا یجماعت کي
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 نيو ا رود یم نيممر معاششان از ب یجماعت کيدکان او را خراب کنند  ايخانه 
ً با  يتقر در  یاتفاق کياگر  یول است یعمد نيبرده است و ا نيخانوادة را از ب کي   
 یعنياست  نيهم هم هيبلد لينظر کف گفت یاو م ستحوادث ا ثيافتاد از ح ابانيخ

 یخود مردم بروند اقدام خواهند یبآنها داده نشود بلکه م یزيکه چ ستين نينظرشان ا
تعجب کردم گفتم مردم کجا  شتريبنده ب. شود دايکار پ نيا یبرا یکنند بلکه راه حل
کنند و  تيشکا ندکنند خانة مردم خراب شود بعد خود مردم برو دايبروند راه حل پ

بروند  هيکنند؟ بعدل تيجبران خسارتشان کجا بروند شکا یبرا ند؟ينما دايراه حل پ
 یبنظر بنده امروز مظلوم واقع شده برا هيخود عدل ه؟يعدل یکنند؟ به کجا تيشکا

ها  از سه هزار نفر در محبس شياالن هشت ماه است ب یل شخص مطلعبقو نکهيا
آنها را که  فيمستنطق قرار توق ايالعموم  یمدع نيعي ندا به انتظار محاکمه مانده

عده  کياند  ها بانتظار محاکمه مانده در محبس نهايمنحل شده و ا هيصادر کرده عدل
مردم چطور بروند  بيترت نيبا ا .عده شان منتظر محاکمه هستند کياند و  شان مرده

نشود و مردم  همبشود که اسباب زحمت مردم فرا یبيترت کي ديکنند با تيشکا
ً  بپولشان برسند واقعا  ا  یمملکت کيرا در  یائيطاليتعجب آور است دو نفر ا ني                   

در  یول ستين حيصح تيمحکوم نيسربلند کردند که ا ايمحکوم کرده بودند همة دن
گرم تابستان در  یهوا نيسه هزار نفر به انتظار محاکمه در ا بيمملکت قر نيا

کرد  یبيترت کي ديبا کنم یبنده تصور م ستيمعلوم ن فشانياند و تکل ها مانده محبس
مردم را خراب کردن و پول هم بآنها ندادن البته  یهاه باشند خان شيکه مردم در آسا

ً قتا  يحق هيبلد ليکف کنم یهم تصور م کطرفياز  ستين حيصح خواسته است کار خوب     
ً قتا  ياند چون حق کرده یخوددار یخصوص قدر نيوقت در ا یدولتها یبکند ول  کي    

اصل پانزدهم قانون . باشد یاصول قانون اساس نيالزم است که مب یگريد نيقوان
خارج کرد مگر با مجوز  شود یرا از تصرف مالک نم یملک چيه: ديگو یم یاساس
 کي ديدولت با یعنيالزم دارد  نياصل مب نيعادالنه ا متيق هيآنهم پس از تأد یشرع
. است اوردهين یکند ول نيرا مع ميتقو قيو طر یمجوز شرع قيکه طر اورديب یقانون

بنده . کار را کرده باشند نيا یستيکرده است وکال با یکار خوددار نيمجلس هم در ا
 نيکردند و در ا شنهاديبمجلس پ یطرحهائ کياز وکال که  یبه بعض دهم یحق م

ً قتا  يچون طرف توجه نشد آنها هم نتوانستند حق هينيادوار تقن عمل  دشانخو فهيبه وظ    
ً     کنند مخصوصا  در ا شنهاديباشد پ یقانون اساس نيکه مب یطرحهائ کيکنند و   ني           

با امالک مردم و در هر  کند یتصادف م شود یکه در مملکت ساخته م راه موضوع
الزم است که هم مجوز  یقانون کيبکنند  یکجا بخواهند در امالک مردم تصرفات
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 کيکه  ديچند روزه بنظرم رس نيبنده در ا. را ميکند و هم طرز تقو نيرا مع یشرع
. بمجلس ديايو از آنجا ب راتمبتک ونيسيکنم که برود بکم شنهاديرا بمجلس پ یمواد

بمجلس  یوقت دوارميام یول. ناقص است ريخ. مواد کامل است نيا ميبگو خواهم ینم
 یام وقت کرده شنهادياست که پ نيا. آمد و در اطرافش مذاکره شد اصالح شود

و  یگرفته شود طرز مجوز شرع نياز مالک یامالک کيضرورت اقتضا کرد که 
ً قتا  يحق هشود ک نيمع متشيق نييتع کار خوب  یمصالح عموم یاگر دولت بخواهد برا    

ً  کار خوب بکند واقعا  خ خواهد یم هيمثال امروز بلد. معلوم باشد فيبکند تکل  اباني                  
ً با  يچراغ برق راه عبور را بر مردم تقر از . بشود ضيعر یستيمسدود کرده است و با   

 ميحق دار ميهست تمل نيا ندهيطرف هم ما که نما کياز حق دارد  هيطرف بلد کي
بر خالف قانون  یعمل کي کهيو هر موقع ميخودمان دفاع کن نيکه از حقوق موکل

 یاقدامات یبرخالف قانون اساس ميو نگذار ميتذکر بده یمجل نيدرا شود یم یاساس
نباشد که  یقانون کياگر  قتيو در حق. ميفراهم کن یالتيتسه ديهم با یاز طرف. بشود

عادالنه را  متيو ق یمجوز شرع قةيباشد که طر یاساس نوناصل پانزدهم قا نيمب
 نيا. بردارد یقدم اصالح کي تواند یم هيو نه بلد شود یکند نه شهر ما درست م نييتع

و  نديهم توجه بفرما انيآقا کنم یو استدعا م کنم یم ميتقد یطرح کياست که بنده 
حساب گذشته باشد  ینوشته شده و برا حهياست که در ال یبيهم اگر بترت نموضوعيا

 امدهيبه مجلس که ن ستيمعلوم ن هيگذشته بلد یحسابها نکهيا یمخالفم برا قتايبنده حق
خانهاشان را  یهائ چارهيب کي یبوده ول یکه معلوم شود حساب چه بوده؟ و با ک

 تهالب دي                      ً         حال افتاده است و واقعا  بداست با نيهم به ا ابانيخ ني            ً  اند و عجالتا  ا خراب کرده
 دينهاشان خراب شده که شاخا چارةيمردم ب کيدرست شود از آنطرف هم  ابانيخ نيا
درد مبتال شوند  نيهم به ا گرانيد ديخانه و مستغالت محل ارتزاقشان بوده و شا نيا

که  یخانه خرابها و آوردن آب به شهر به شرط یشود برا صيپول تخص نياگر ا
و پنجهزار تومان با  ستيصد وب نيبا ا همبنده  ديايصورت مخارج آنهم به مجلس ب

بودن  نکهيبجهت ا کنم یباز موافقت م ستين یداتياضافه عا ١٣٠۵دارم در  نيقي نکهيا
است ه  یوقت داتياضافه عا. است یپول موجود کيمستلزم بودن  داتياضافه عا

 یمخارج ضرور یول. ميندار ی     ً          محققا  پول موجود ١٣٠۵ما از . اضافه مخارج نباشد
 کيالبته ممکن است . ميندار داتياضافه عا نکهيا ینکرد برا شود یرا هم نم ملکتم

 یمنافع عموم نکهيا یوضع شود که مردم قبول کنند چزا؟ برا یاتيمال کي یوقت
محل ارتزاق  نيبشود که از ا یضرر هم متوجه افراد نيا ديو البته نبا کند یاقتضا م

 یآنهائ یکه خانه شان خراب شده و برا یخرابهائخانه  نيا یمبلغ برا نياگرا. کنند یم
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با  کنم ینم یآوردن آب به شهر باشد بنده هم مخالفت یو برا کنند یکه بعد خراب م
باشد چون بنده  هيکسر مخارج بلد یاگر برا یول ستين یداتياضافه عا دانميم نکهيا

که دادند نظرشان  یحاتياند در توض کرده شنهاديکه پ هميانياطالع ندارم مخالفم و آقا
 ١٣۶ -  ١۴٠صص )١(.بود که انشاءهللا مردم راحت باشند نيهم

 .رميگ یم یام پ کرده ميکه تقد یشنهاديپ نجهتيو از ا – زوار
 

 .اند کرده شنهاديمدرس پ یکه آقا یبيبه ماده واحده به ترت شود یگرفته م یرأ – سيرئ
 
      ً          مجددا  قرائت شود – ندگانياز نما کنفري
 
 )سابق خوانده شد بي     ً     مجددا  بترت(
 گرفته شود یرأ ديداده شده با هيراجع به دستور جلسة آت یشنهاديپ
 
 )قرائت شد ليبمضمون ذ(
 

در  یانتقال اتيراجع به خالص هيمال ونيسيکه خبر کم ميکن یم شنهاديکنندگان پ امضا
 .جلسة سه شنبة چهارم مهر در دستور مقدم باشد

 
 .گريد یو جمع – یدولتشاه – یطاهر – یميفه
 

 دهيبودجه نرس ونيسيچون هنوز خبر کم. موضوع ندارد شود یمعلوم م – سيرئ
 .است هيدستور همان قانون بلد. است

 
 سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد مجلس

 
نمودن  ضيآب طهران و عر یو پنجهزار تومان برا ستيو ب کصديپرداخت  اجازه

 ١٣٠۵ داتياز محل اضافه عا ابانهايخ
 یشمس ١٣٠۶مهر ماه  ٢ مصوب

و پنجهزار تومان از محل  ستيب کصدويمجاز است مبلغ  هيال وزارتم –واحده  ماده
 متيق هيآوردن آب رودخانه از خارج بطهران و تأد یبرا ١٣٠۵ داتياضافه عا
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 .ديپرداخت نما ابانهايو ساختمان همان خ ابانهايشدن خ ضيواردهاز عر یهايخراب
و شش  صديو س کهزاريماده است در جلسه دوم مهر ماه  کيکه مشتمل بر  نقانونيا

 .ديرس یمل یمجلس شورا بيبتصو یشمس
  ) ٢(یمل یمجلس شورا سيرئ: اين ريپ نيحس

  
 

   راجع به قرارداد گمرک وشيال ت 
  
  

 ١۵٧نشست  ١٣٠۶مهر  ٢۵ یمل یمذاکرات مجلس شورا
  
 دکترمصدق یآقا - سيرئ
 

باشد آنقدرها  انيکه برخالف معمول وجر یهرکار یبنده درمسائل داخل - دکترمصدق
البته قاطع  دهد یم یکه را یمجلس وقت تياکثر شودکرد؟يچه م یعنيندارم  راديا

حاضر  توانم یخودم را نم چوقتيه یالملل نيب استيوس یدرمسائل خارج یول. است
 یباتيآن ترت یعني یمل یمجلس شورا انيبرخالف جر یالملل نيقرارداد ب کيکه  مکن

 ..شده عمل بشود تيمعمول است و رعا شهيهم ايکه درتمام دن
 

 ستين انيبرخالف جر - یعماد
 

بوده  نيا یبرا یبنده بعصر پهلو یهايازعالقه مند یکي دياجازه بفرمائ. دکترمصدق
. اند مالحظه داشته یليخ شهيهم یالملل نيو ب یخارج استيدرمسائل س شانياست که ا

 یذره بخارج کي رانياند که حقوق ا همه وقت مالحظات داشته شانيکه ا داننديهمه م
 کياصل نخواهند  نيکه واقعا معتقدند با یانيآقا ارمد دهيداده نشود وحاال هم بنده عق

بنده . ديايب شيپ یزيچ کيوبرخالف عادت  انيبکنند که برخالف جر یکار کي
را  نياوال ا. …امکان دارد که عهدنامه یپارلمان چيدره ننديبب کنم یوال مئس انيازآقا

 شيپ هخارج ونيسيکه بنده عضوکم ديتصور بفرمائ کنم یعرض م انيخدمت آقا
. داشته باشم تيخارجه که بنده آنجاعضو ونيسيبه کم ديايدارم که ب ليام حاال هم م بوده

خارجه انتخاب بشوم  ونيسياگربنده درکم کنم یعرض م انيبنده االن هم خدمت آقا
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 کيکه  ديکن ینم دايرا شما پ یمجلس چيکه ه ديمسئله را بدان نيا. قبول نخواهم کرد
 شهيهم .خارجه ارجاع نشود ونيسيبگذرد وبه کم زمجلسا یالملل نيعهدنامه ب

 استيکه مربوط به سشوند یانتخاب م یاشخاص کياز یخارجه هرمجلس ونيسيکم
 نيب استيها را ازنقطه نظرس داشته باشند وعهدنامه اطالعات باشند و یالملل نيب

 .بکنند بعد بعرض مجلس برسانند بيبدهند وتصو صيوصالح مملکت تشخ یالملل
. ندارد یالملل نيعهدنامه ب کيب یدگيرس یبرا تيصالح چوجهيبودجه به ونيسيمک

فردا  ديرا موقوف بدار یعيطب انيکه جر دياصل را معتقد شو نيا ديشما اگر بخواه
 یبرا یخاص ونيسيکم کيکه  شود یدرمجلس م یشنهاديپ کياست که  نيا ام دهيعق

 کنند یکه موافقت م یندگانينماشودآن وقت از ليعهدنامه درمجلس تشک کي بيتصو
است  نيا ام دهيبنده عق. گذرد یم انيوبرخالف جر ونيسيدرآن کمروند یم باآن عهدنامه
 یدرمسائل داخل ستين یاست که مثل مسائل داخل یزهائيچ کي یالملل نيکه مسائل ب

 یمجلس شورا یرا نکهيا یبرا ميجبران کن ميتوان یم شهيهم مياگرخبط واشتباه بکن
 یالملل نيمسائل ب یول نداردوقبول  جابيطرف ا. است یطرف کيعمل  شهيهم یمل

عقد منعقد شده  نيگفت قبلت ا یمل یشورا نکهيوقبول دارد بمحض ا جابيطرف ا
که  انيشما آقا. زهيبرهم بزند مگرسرن تواند ینم چکسيعقد را ه نياست آنوقت ا

 کي قهيدولت ما درمقابل دول مجاور حق ديبدان ديبا ديا نشسته نجايا ديا آورده فيتشر
 رحرفشيند زابتو یکه هرساعت ستين یقو یليدولت خ کياست  یدولت کوچک

بحث شد رد  نجاياگردرا یزيچ کيبخواهد  یکه هرساعت ستين یدولت کي. بزند
نکند که  یکار. دقت کند یليخ یالملل نيدرمسائل ب ديبا رانيپس دولت وملت ا. بکند

 ستيهمچو ن. مدار یاتيها بنده خودم نظر عهد نامه نيفردا اسباب زحمت بشود درا
درش  یراديا چيها چون پنجسال است مطرح شده ه عهدنامه نياديکه تصوربفرمائ

 کنم یکه هست بگذرد بنده عرض م بيترت نيواگر بهم. اصالحات دارد. ريخ ستين
. ستنديالوزراء متخصص ن سيرئ یقاآ. ستين رانيکه ابدا صالح مملکت ا

خودشان هم  ستند،يمتخصص ن. کردند یاگرمتخصص بودند چهارکاررا باهم قبول نم
مربوطه وبا اشخاص متخصص  یها ونيسيبرود درکم ديبانکاري، پس ا. داننديم

مسئله  نيکه ا کنم یبمجلس بنده عرض م ديايدرهرماده ازموادش شور بشود بعد ب
. ديندازيب یمعمول انيرا بجر نيا ستيبايوم ستيصالح ن چوجهيبه تشيفور

هستند  ونيسيدرکم کهيخارجه برود اگراشخاص ونيسيو کم هعام ديفوا ونيسيوبکم
 چکسيخوب باشد ه یزيچ کياگر رايدارند حرف بزنند، مذاکره بشود، ز راديکه ا

را اشتباه کند اگر  یمطلب تواند یملت نم ندگانيبشما نما چکسيبد است، ه ديبگو واندينم
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 ديکن یم ذاکرهدر آنجا شوروم. ديده یبد است فورا جواب م ديخوب است وبگو
 تيکه بفور ستين یزهائيچ کي یالملل نيمسائل ب ديکن یواگرخوب است قبول م

نسخ  ديبا ستيخوب ن نيچون ا ديکه گذشت فردا بگوئ یو وقت ميبگذران نجايا مياوريب
 نطوريا یبه پهلو یوعالقه مند یعصر پهلو ستين نطوريا یالملل نيدرمسائل ب. کرد

ابدا صرف نظرنکنند  مجلس را یعاد انيمسئله جر نيدرا انيکه آقا کند یاقتضاء م
آنها  ها ونيسيبه کم ديفوائد عامه وخارجه انتخاب بشود و رجوع بکن ونيسيکم ديبگذار

واگر  ديزد قبول کن یحيحرف صح یراپرت خودشان را به مجلس بدهند اگرکس
. کنم یم ستدعاا انيقاآبنده از. ديندازيب حيصح انيرا بجر نيوا ديگفت رد کن حيناصح

 رينظا نکهيبجهت ا ديدقت بفرمائ یالملل نيکه درمسائل ب کنم یمخصوصا التماس م
 نيدرا ستينکارنيمربوط به ا“ که ابدا یونيسيکم کيکه بنا شد  یوقت. کند یم دايپ

ممکن است درمجلس  یگريخاص د یونهايسيکم کيامر دخالت بکند فردا هم 
است که بنده  نيا ستيوصالح ن يیگريد یها عهدنامه کي یبشود برا ليتشک

هشت سال است مانده  انيازآقا یکيبه قول  ايعهدنامه که پنجسال است  کنم یعرض م
خودشان  انيمطابق جر ونهايسيهم بماند تا کم گريندارد که سه چهار روز د یاشکال

مسئله راپورت خودشانرا بدهند که بعدها اسباب  نيانتخاب شده وپس از مالحظه درا
واقعا وطن پرست هستند و واقعا  انيحاال اگراقا. بنده دهياست عق نيا. نشود ندامت

ما است بکنند  یندگيکار را که حق نما نيعالقه به مملکت نشان بدهند ا خواهند یم
باندازه ما  یمسائل مل کينداشته باشند که در تيصالح چيه ديکه شا یدولتهائ کي

ملت  یقيحق ندگانيکه خودتان را نما شما یدخالت کنندهشت سال حرف بزنند ول
ما هم حق  کهيدرصورت ميکن یما ازحق خودمان صرف نظر م ديگوئيم ديشماريم

 نيعهدنامه ب. کنم یبازعرض م ميبزن حرفعهدنامه اقال ده روز نيکه درا ميدار
 رخارجهيکه وز یخودبنده موقع نکهيباشد بجهت ا یکه فور ستين یزيچ کي یالملل

موادش که  یبازبه بعض کردم یمسئله مطالعه م نيمدت دو سه ماه درا نکهيبودم با ا
 قرار نيتمام مواد ا تيچطور به فور یعماد یآقا دانميحاال نم. دميفهم ینم دميرس یم

  )٣(!اند دهيها را فهم داد
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  راجع به تعرفۀ گمرکی 

  
  ١۵٩نشست  ١٣٠۶مهر  ٣٠ یمل یمذاکرات مجلس شورا

 
شاه و  نيبه دولت فرانسه منعقده در زمان ناصرالد اتيحفر ازنامهيقرائت امت - ١

 شاه نيمظفرالد
و  رانيا نيمنعقده ب التيبودجه راجع به قرارداد ش ونيسيمذاکره نسبت به خبر کم - ٢

 آن بيو تصو یستياليسوس یشورو رياتحاد جماه
و  رانيا نيمنعقده ب التيبودجه راجع به قرارداد ش ونيسيمذاکره نسبت به خبر کم - ٣

 یستياليسوس یشورو رياتحاد جماه
 یشورو ريو اتحاد جماه رانيا نيمنعقده ب التيش حهيقانون اجازه مبادله ال - ۴

 یستياليسوس
 یستياليسوس یشورو رياتحاد جماه نيمنعقده ب یقانون اجازه مبادله قرارداد گمرک - ۵
 .)ديگرد ليتشک ايرنيپ یآقا استيقبل ازظهربر ميمجلس دوساعت ون(
 )نگهبان قرائت نمودند یو هفتم مهرماه راآقا ستيمجلس پنجشنبه بصورت (

 شد بيصورت مجلس تصو- سيرئ
 

 دستور - ندگانيازنما یجمع
 شود یماده واحده قرائت م- سيرئ
 

 ام بنده هم اجازه خواسته- دکترمصدق
 

که نسبت به اموال  کنم یام بازهم عرض م دفعه عرض کرده کيبنده  - الوزراء سيرئ
 شده نيمسئله تأم رمنقوليغ

 اقابنده عرض دارم - دکترمصدق
 

 ……ديدار یاعتراض اتياگر درکل! ستيکه مطابق نظامنامه ن بيترت نيا- سيرئ
 .ديماده هشتاد رامالحظه بفرمائ- دکترمصدق
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 راجع به عهدنامه است نيا ستيموضوع ن نيماده هشتاد راجع با- سيرئ
 

 دولت است حهيباشد عهدنامه هم ال - دکترمصدق
 

 راجع به عهدنامه است ٣٢ماده  ستيشامل ن- سيرئ
 ديماده هشتاد راقرائت فرمائ- دکترمصدق

 
 شامل نست ام دهيبنده مادة هشتاد راد- سيرئ
 

 دياجازه نده ارخوبيبس- دکترمصدق
 )خوانده شد ليماده واحدةبشرح ذ(
 

ماده وپنج صورت  ٢١ یرا که دارا التيش حهيال یمل یمجلس شورا - واحده ماده
 نيب١٣٠۶هشتم مهرماه ١٩٢٧اول اکتبر  خيدرتار باشد یوپنج مراسله م مجلس

واجازه  بيامضا شده است تصو یستياليسوس یرشورويواتحاد جماه رانيا ندگانينما
 دهد یمبادلة نسخة صحه شده آنها رابدولت م

 
بشود چون سه نسخه ) نسخ(به  ليتبد ديبا) نسخه(بنطربنده کلمه - رمعارفيوز

 خواهدبود
 کنم یاست بنده هم قبول م حيصح- مخبر

هم مقدم  یرانيا خينسخه به نسخه تار ليبماده واحده باتبد شود یگرفته م یرأ- سيرئ
 نديفرما اميق نيموافق. شود یم
 
 )نمودند اميق ندگانياغلب نما(
 

 شد بيتصو- سيرئ
 تنفس- ندگانيازنما یبعض

 )ديگرد ليتشک“ مجددا مساعتيوبفاصله ن ليتنفس تعط یموقع جلسه برا نيدرا(
 حهيکه درال. زاده به بنده تذکردادند عتيشر یو آقا عيحاج آقارضارف یآقا- سيرئ
 چون التيش
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 اطيمن باب احت نديفرما یگرفته شودواجازه م یخرج است بااوراق رأ متضمن
 .ميريبگ یبااوراق هم رأ

 است حيصح- ندگانيازنما یجمع
 

 دياوراق سف کنند یم بيتصو کهيانيبماده واحده با اوراق آقا شود یگرفته م یرأ- سيرئ
 خواهندداد

 )شماره شد دياخذ وتعداد آراء بعمل امده هفتادو نه ورقه سف(
مطرح  یشد قرارداد گمرک بيتصو یعدة حضار هشتادو نه باهفتادو نه رأ- سيرئ

 دکترمصدق یآقا. است اتياست مذاکرات راجع بکل
 همرفتهيرو شود یکه درمجلس مطرح م ۀحيهرال لميام شهيبنده هم- دکترمصدق

داردکه  ۀماد کيب یقرارداد گمرک نيهللا ا نيوب ینيب. آن گفته شود بيمحاسن ومعا
مابوده است  یآمال مل شهيکه درواقع هم ستيقابل تشکراست وآن ماده ا یليخ قةيحق

خودش  یبرا یمستقل قانون عرفةت کي رانياگردولت ا ديگو یاست که م نيوآن ا
 یعني. خواهد رفت نيازب ینسبت بدولت شورو رانيتعهدات دولت ا هيدرست کند کل

آن تعرفه راقبول  یتعرفه رادرست کرد دولت شورو کي تواند یم رانيدولت ا
مواد  کي یقرارداد کياگر یاست ول ديتمج یجا یليهللا خ نيوب ینيب. خواهدکرد

مواد قابل اصالحش مذاکره  ريبسا کرد که نسبت یريجلوگ یستيبا یدارد نم يیخو
صحبت بشود  شتريهرچه ب حيلوا نياست که درا نيا ام دهيدرواقع بنده عق راينکرد ز

 شود یمسلم م شيواگربد باشدبد شوديآن مسلم ترم یخوب است یخوب حهيال کياگر
خارج بشود  یعاد انيازجر نکهياايصحبت بشود  حةيال کي یاگرنگذاشتند رو یول
 نيقبل ازا کساعتي. شود یثابت م شيبلکه بد شيونه خوب شود یمعلوم م شينه بد نيا

 نيکه ا یآوردند وخواندند آن روز یخيتار حةيال کيجا نيا رمعارفيوز یکه آقا
 دانست؟ یم یبداست ک دانست ینم چکسيراامضا کردند ه حهيال
 

 دانستند یهمه م- عيرف
شده بودتاامروز که  ميهاونوشتجات ومراسالت قا هيدردوس حهيال نيا - دکترمصدق

 نيا شد یجا ودرمجلس خوانده شود آن روز که گفته م نيا اورديب رمعارفيوز یآقا
 رانيقرارداد برضررا نيمعلوم نکرد که ا خيتار اياست امروزآ یخوب ۀحيال حهيال

وعلت  گذاشت ديبکنند با دهيعق ظهاربخواهند درمسائل ا یاشخاص کيبوده؟ پس اگر
 یکس گذاشتند یبوده است که نم نيا یگذشته برا حيلوا نطوريدرآن عصر ا نکهيا
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شمانوشتجات  کرد ینم دهياظهار عق یکه آن اوقات کس ستيبکند همچو ن دهياظهارعق
تمام  یستيبا یبود م یعاقل کنفرآدميشاه  نياگرناصر الد. دينيبه ب ديملکم رابخوان

و  رمملکتيخودش را به ملکم واگذارکند چون آنچه اوگفت به خ اراتيتاخ
بودند که درواقع  یدسته هائ کيچون نکرد وچون  یشاه بود ول نيرناصرالديبخ

خان  یتق رزايم رفتنديم کردند یملکم رابد م رفتنديملکم بودند آنهام دةيمخالف باعق
 کيراکه  یآن اشخاص رفتنديامآنه .کردند یخان سپهساالر رابد م نيحس رزايروميام

 رخواهياشخاص خ اتيونظر کردند ینسبت به مملکت داشتند بد م یمصلح اتينظر
بودکه  یقرارداد نياش هم جهيونت گذشت یآنوقت آن کاردرپس پرده م ماند یم ميعق
پس بنده  کند یقضاوت م خيجا خواندند آنوقت تار نيآوردند وا رمعارفيوز یآقا
ودرصالح  یودرصالح عصرپهلو یدرصالح دولت پهلو کهاست  نيا ام دهيعق

 ..…بکردکه حرفش رانزند یريجلوگ یليوک کياز دينبا چوقتيه یمل یمجلس شورا
 

 نکردند یريجلوگ- ندگانيازنما یبعض
 
 دارد شترضررياظهارات ب نيا- یروانيش
 

زاده حرف زدندبنده هم  یتق یآقا. نکردند یريجلوگ ارخوبيبس - دکترمصدق
هرچه مسائل بدقت . شود دمذاکرهياست که درمسائل با نيا ام دهيبزنم بنده عق دحرفيبا

 یبگذرد درصالح مملکت ودرصالح کارکنان مملکت است ودرصالح آن اشخاص
 نيمتوجه ا یاگرضرر قتيودرحق کنند یمملکت استفاده م نيازا شترياست که ب

 یبرنم یزيکندچيم یدوقران سه قران زندگ یکه باروز ه ایبه آن عمل مملکت بشود
دوقران دوقران خودش  یروزه را متوجه شودآن عمل یخورد وهرضرر

 کنند یاستفاده م شتريکه ب یآن اشخاص یول کنديداميپ یوباهرقوت یاستيراباهرس
 دياست پس با شتريضررشان هم ب کنند یم شتراستفادهيوهرچه ب شتردرزحمتنديب

ه ای ماد نيا یقرارداد گمرک نيدرا. است نيمسائل ا نينظربنده ازا رددرمسائل دقت ک
 هتعرف کيما. بکنم یسؤال کي خواهم یبنده م یخوبست ول یليکه عرض کردم خ

گذشته  رانيدرا تيکه درزمان قبل ازمشروط ستيوتعرفه ا ١٩٠٣ ۀتعرف ميداشت
تعرفه  نيعدازامملکت اجرا شده ب نيدرا یتراز ميوتعرفه بوده است که بااصول ورژ

ندارد وآن تعرفه  تيرسم یمملکت اجراشده ول نيکه درا ميهم ماداشت یا تعرفه کي
 یعنيدودولت بود نيب یمذاکرات کيدوتعرفه  نيا یاجرا یبرا شهياست هم ١٩٢٠
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رااجرا بکند  ١٩٠٣بود تعرفة  ليما ١٩٢٠بعدازامضاء قرارداد  یدولت شورو
ورود مال التجاره  یبرا یالتيبودوتسه اکمترمملکت م داتيعا ١٩٠٣باتعرفه  یعني

 یآقا. است یاصول تعرفه گمرک نهايچون ا.خارجه درمملکت ماموجود بود
 یاند ول اند متخصص بوده که رفته یاشخاص نيچندروز قبل فرمودندا رمعارفيوز

 ستيبا یکه مسائل تخصص را نم کنم یبنده عرض م. ستين گرمتخصصيکس د
اگرتخصص  نکهيا یمورد ندارد بکاربردبرا یليخ قةيکه حق یمواقع کيدر

 یمسائل کي. خواهد یپس خواندن ونوشتن هم تخصص م ميبکاربر یرامادرهراصل
هست البته تخصص  یاديز یليمعلومات خ کياست ومحتاج ب یصولتا قيهست که حق

 ازمبس توانم یآهن م اراهي سازم یادعاکنم که پل خوب م مياياگربنده امروز ب. خواهد یم
هم  یاگر بمن حال یپل بسازم حت توانم یوبنده نم خواهد یالبته تخصص م نيا. ريخ

 فهمم یراندارم نم هيبنده چون معلومات اول ميساز یم نطوريبخواهند بکنند که پل را ا
به تخصص  گرمحتاجيد ديفهم توان یم یمعلومات کيراکه با یزهائيچ کي یول
من قند  ونيليو دوم ستيب ميبگوئ رمارااگيزاصولش مسلم است  یگمرک ۀتعرف. ستين

 ستيودو ونيليدوم شود یم ميريازآن بگ کقراني کمنيشوداگريمملکت م نيواردا
 کيو ميريگ یم یمن دهشاه کي ميکن ليقند راتسه نيورود ا ميهزارتومان واگرخواست

جلوش  ميواگربخواه شود یم شتروارديقندهم ب شود یم ديوصد هزارتومان عا ونيليم
 کي نيا شود یوکمتر وارد م ميريگ یسه قران م کمنيکه کمتر وارد شود  ميريرابگ
 ميکن تيحما یازمصنوعات داخل مياگرخواست نکهيا گرياصل د کي. اصل

 یعني ميکن یرااجرا م سميونيتعرفه پروتکس) درمملکت باشد یاگرمصنوعات داخل(
وآنوقت  شود یتمام م متيچه ق یرو یمصنوعات داخل نميب یوم ميحساب کن

 کهيودرصورت شود یوارد م بيبچه ترت شود یکه واردمملکت م یمصنوعات خارج
ارزانتر وارد شود ماگمرک مصنوعات خارجه راباندازه  یمصنوعات خارج

را  نيا. کند یزندگ یبتواند درمقابل ورود امتعة خارج یتاامتعة داخل ميبريباالترم
 ستميس. است سميبراشانژيل ستميهم س خالفشم ستميس. سميونيپروتکس ستميس نديگو یم
 تيحما یگمرک برا شودازيگرفته م یاتيمال کياست که اگر نيا یبراشانژيل

دول کوچک  “بايتقر. است داتيعا یجمع آور یوبرا ستين یمصنوعات داخل
است که  یبراشانژيل ستميس یآنها رو ستميانگلستان س کيهلند بلژ ليازقب یاروپائ

 تيحما یعني سميونيپروتکس ستمياسي ميرفتارکن ميخواهماب یهراصل یرو
 بيترت کي .شوديادترميز داتيعا سميبراشانژيل ستمياسي یازمصنوعات داخل

 بياست که ترت یدرگمرک معمول است که راجع به اخذ حقوق گمرک گرهميد
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دوا  بيهم ترت یکيو شود یمال التجاره گمرک گرفته م متيق یآدوالرم است که ازرو
آدوالرم  بيترت شود یگمرک گرفته م اعددي لياکيوزن  یاست که از رو کيفياسپس

 نکهيچرابجهت ا شود یغالبا به ضررمملکت تمام م شود یگرفته م متيق یکه ازرو
کم  یوقت کنند یراکم قلمداد م متشيدرمملکت معموال ق آورنديکه مال التجاره رام یوقت

 تيحما تواند ینم یداخلومصنوعات  شود یکمترم شيمرکقلمداد کردند حق گ
هم  بيترت نيگرفته با ليوزن وک یازرو یحقوق گمرک گرکهيدرمسئله د یبشودول

 یمصنوعات داخل شودوهميوهم قاچاق کمترم شود یبهتر ماخوذ م یحقوق گمرک
 کيکه  یپس مسئله تعرفه گمرک شود یم تيحما شتريبشود ب تيحما ديکه با یدروقت

اند  نوشته بيترت نيرابا یاند وتعرفه گمرک اند وآنجامذاکره کرده متخصص رفته عده
ندارد  تياهم یليخ یتعرفه گمرک ستين یمهم یليخ زيچ کي نياند ا جا آورده نيوا

اگرواقعا آن  یاشخاص کيبدهندبدست  اورنديراب یتعرفه گمرک یوقت نکهيا یبرا
 یاشخاص متخصص کيواگرهم مطلع نباشند از فهمند یاشخاص مطلع باشند فورا م

 خواهم یبنده نم. کند یفرق م هيالبته درسرعت قض یفهمند ول یوم کنند یم قيتحق
 .متخصص رارد کنم البته متخصص هم درکاراست

 چهارکلمه است؟ نيمتخصص بودن درعلم گمرک بهم - عقوبيديآقاس
 

البته تخصص  ستيزم نعرض کنم که متخصص ال خواهم یالبته بنده نم- دکترمصدق
 کيچنانچه بنده خودم . گذراند یترکاررام عياست وسر ليدرکاردخ یليمتخصص خ

 یمرغ کيو ميشهررفت رونيبه ب یروز کيدعوت کردم و یشخص کياز یوقت
 یليبنده خ دآن شخص آن مرغ راخور“ فورا دميما حاضرکرده بودند بنده د یبرا

 یلياصال درمرغ خوردن تخصص دارم وخجواب داد من . خورم یبدقت وکم غذا م
 یول رخوردميجهة د نيوازا ستميبنده متخصص درمرغ خوردن ن: خورم یزود م

هم  دچهارمرغيشما اگردرمنزل خودتان مرادعوت کن. خورم یمرغ نم ميبگو توانم ینم
 نقدرهايمسئله ا نيپس ا. خورم یتأمل م اکمالبنده تمامش راب ديفرمائ هيبنده ته یبرا

ازموضوع . باتأمل یبکنم منته توانم یبنده هم کارآن شخص رام خواهد یتخصص نم
دوتعرفه  نيدولت وآنهابرسرا نيعرض کردم اختالف نظرماب. ميدورشد یقدر

. ١٩٢٠ اتعرفهياجراشود  ديبا١٩٠٣ اتعرفهيبود که آ نيبود ومسئله درا یگمرک
بودکه تعرفه  ليما شهيهم ١٩٢٠اززمان انعقاد قرارداد  یدولت شورو یعنيروسها 
 یاند مبن گرفته یاجازه هائ کيوقت هم  یها انها اجراشود وازدولت ۀدربار ١٩٠٣

 نيسنگ یقدر کيچون  ١٩٢٠درباره شان اجراشود وتعرفه  ١٩٠٣تعرفه  نکهيبرا
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وامروز . ديا درست کرده یرکگم ديتعرفه جد کيحاالشما . رفتنديبارنمريتربود آنهاز
تعرفه راامروز به بنده دادند  نيا یعني دميراد ديتعرفه جد نيشدم ا صبح که بنده وارد

 ١٩٠٣تعرفه  نيب یتعرفه گمرک نيباالخره اگرا. باست یتعرفه گمرک نيوگفتند ا
 ديحتمابا نکهيبجهت ا کنند یشمال وجنوب ماقبول نم نيازدولت کيچينباشد ه ١٩٢٠و

 ديراقبول کن ١٩٠٣ ديخواست یاگر شما م نکهيا یبرا شترباشديب ١٩٠٣ازتعرفه  یمبلغ
 ديمحل ترد نيا. ديا راباال برده ١٩٠٣پس مسلما شماتعرفه . خودش بود یکه اوبجا

مسلم است  یام ول بنده نخوانده. ديا آورده نيراهم پائ ١٩٢٠ومسلما تعرفه  ستين
 تيکه انهاشکا ديروسها اجراکن ربارةراد ١٩٠٣تعرفه  ديخواست یشما م رااگريز
تعرفه  نيکه ب ستيتعرفه ا کي ديتعرفه جد نيپس ا. کردند یوقبول م کردند ینم

که باسم تعرفه  یزيچ نيعرض کنم که ا خواستم یبنده م. درست شده ١٩٢٠و١٩٠٣
 کيکه ب یليوک کيرايبخواهم ز حينوشته شده بد نوشته شده وتوض یگمرک ديجد
 قند یسابق حقوق گمرک یها بدهد وبداند درتعرفه یرا دهيفهم ديبا دهد یم یرأ یزيچ

ستون  کيدوستون داشته باشد  ديکاربا نيوا. مثالچقدر بوده وحاال چقدر است بانفط
 دباشديستون شامل تعرفه جد کيباشد و ميتعرفه قد

 هست- مخبر
چه بوده  ندآنيمعلوم باشد تابه ب ميوقد دياست که تعرفه جد نيغرض ا- دکترمصدق

هم  یليبنده اگرخ بيترت نيدوتامعلوم شود وباا نيا نيتااختالف ب ستيچ نيوا
دوستون نگاه  نيبروم ودرست درا ديمن بارايز دميفهم یمتخصص بودم بازفورانم

تاکامال . رابسنجم ادشيکم وز نميراخوب به ب ديوجد ميتعرفه قد نيکنم واختالف ماب
 یگريزديچ کي. ر استمستقل ت کيمعلوم شود کدام به صرفه مملکت است وکدام 

است که خوبست خوداداره گمرک که اشخاص  نيالزم بود عرض کنم ا یليهم که خ
ها  وزن یراهم از رو ١٩٠٣تعرفه راحساب کنند وتعرفه  نيمتخصص هستند ا

راهم  ٢٩٢٠گمرک موجود است حساب کنند وتعرفه  رهکه درادا یهائ هيواحصائ
راازان دوفقره تعرفه درکنند وبه ببنند تفاوت  نيبعدا رنديحساب درنظربگ یازرو

 یديعا ونيليده م یسال ميرااجراکن ١٩٢٠کنند که اگرتعرفه  نيمثال مع. شود یچقدر م
خواهد  ونيليپنج م یسال ميرامثال اجراکن١٩٠٣واگرتعرفه  ميممکن است داشته باش

کن است داشته مم داتيچقدر عا مياجرا کن ميرابخواه ديتعرفه جد نيبود آنوقت اگرا
تعرفه  کياگرما  نکهيا یبرا شود یماکم م یچقدر ازحقوق گمرک یبعبارة اخر. ميباش

مابموجب اصل کامله الواد که  یانوقت دولت جنوب ميدرست کن ١٩٢٠کمترازتعرفه 
که  یاست که ماباهردولت نيوآن اصل عبارت ازا(دارد  دشخو یالملل نيدرقرارداد ب
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استفاده  خواهد یم) هرکدام که بهتربود اوازآن قرارداد استفاده خواهدکرد ميمعامله کرد
مال  ديتعرفه با نيبموجب ا ديگويخواهدوميآن تعرفه که کمتر است اورا م یعنيکند 

خوب بودکه  یليخ نينابرامملکت بشودب نيالتجاره من باحقوق کمتر وبهتر داخل ا
 یديعا ١٩٢٠چقدر ازتعرفه  ديرفه جدتع نيا یکه دراجرا کرد یم نياداره گمرک مع

که ازتعرفه  یتامعلوم شود آن مقدار شوديادترميز ١٩٠٣وچقدر از شود یماکمتر م
 انهي ميکن یم اديز ١٩٠٣را که برتعرفه  یآن قسمت کند یجبران م ايآ ميکن یکم م ١٩٢٠

 نيوهمچن ميريدرنظر بگ ديانرابا ميا قرارداد داشته نيقبل ازا یداتيعا کيچون ما
 یبودجه مملکت یموجود است وبرا یدوتعرفه چه اختالفات نيا نيکه ب ميمعلوم کن

محترم که  انيآقا کنم یجهت بنده استدعا م نيخواهد داشت ؟ازا اضرريبماچقدر فائده 
 نيمال التجاره که درا فيخواهند تکل یدرواقع م یعني کنند یمسئله مهم بحث م کيدر

 اءيشود واگراش یريجلوگ دياست با یتجمل اءيمعلوم کنند اگراش شود یمملکت واردم م
 ديبفرمائ یمرحمت کياست  نيقائل شد غرض ا شيبرا یالتيتسه کي دياست با یديمف

 اخد. باشد یدگيفهم یازرو ميبده یرأ ميخواه یکه مطلب کامال روشن شود تاما که م
 اآدميبدهم  یرأ خواهم یبنده که م نکهيبجهت ا ستيشاهد است نظربنده نظر مخالفت ن

مطابق فهم  دهم یم یکه رأ یوقت ديوجدان اگرباوجدان هستم با یابيهستم  یباوجدان
 یرأ زياگربه من گفتند توبچه نظر بفالن چ روم یم رونيکه ب یبدهم تاوقت یخودم رأ

 یمحضر کيمن در یوقت کيدادم  یمن رأ ليدل النبتوانم دفاع که بف یفور یداد
هم  یاريبخت نيازخوان یکيازعلماء بودم درموقع مجلس دوم بود  یکيخدمت 

بودم  رادراروپايدرآنوفت چندان آشنا نبودم ز یاريبخت نيدرآنجا بود وبنده با خوان
 نقباله دردستش بودوبآ کيمجاهد آمد  کنفريوآنوقت تازه وارد طهران شده بودم 

آن شخص . د وگفت امضاء کنهم محترم بودوحاال فوت کرده دا یليمالکه خ
 یمشتر د؟يهست عيشمابا ديسؤاالت ازاوکرد وپرس یقدر کيوبعد  بخواندنبناکرد

سن . باخ یباخ مون یبعد مجاهد گفت آخوند مون گريسؤاالت د یو بعض د؟يهست
را بخوان وامضاکن آن آقا بمن گفت  نيا یتوچکار دار یعنيوار نيشينه ا. اخ یمون

 ديگو یگفتم م. که آن شخص چه گفت ميبگو دميخجالت کش قةيمن حق ديگو یچه م
آقا . کنم گفتم البته یراجار غهيکه ص دهد یگفت خوب حاال بمن وکالت م. ديدقت نکن

دانسته  ديبا ميده یکه م یورأ ميملت هست ليماوک. خواند غهيکرد وص ليرا وک
 .ميدقت بکن شتريب یدرمسائل قدر ديباشد وبا دهيوفهم

 ديبا ستيشده مفهوم ن نيقند مع یکه برا یحقوق کنند یسؤال م انيازآقا چندنفر- سيرئ
 .بدهند یداده شود تابتوانند رأ حيتوض
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 نيمحترم درضرورت ا ندهيراجع به قسمت اول اظهار نما کنم یگمان م- هيرعدليوز
البته . است یهيمسئله بد کيرايز ستيمذاکره الزم ن چيبحث شوده ديکه درمسائل با

 نيدرا یکس کنم یوگمان هم نم ندياظهاربفرما ديکه دارند با یمطالب ندگانينما انيآقا
که  رسد یهم م یموقع کيکه آقا فرمودند  ورهمانط یکرده باشد ول یمخالفت هيقض

 یمذاکره شده وممکن است به کس یمسئله باندازه کاف کيمجلس در تيبنطر اکثر
 ديبل اتفاق افتاد وبه آقا نوبت نرسق قهيکه چنددق یدرقسمت نيبنابرا. اجازه نرسد

 .نقض شده باشد یاصل نجايدرا کنميتصورنم
 نظامنامه مانع بود - عيآقارضارف حاج
قانون  کيکه فرمودند اگردر یدرقسمت استدالل اناتشانيامادرموضوع ب - هيرعدليوز

هم  نيا ميکه مامواد بدش راهم قبول کن شود ینم ليماده خوب باشد دل کي یباقرارداد
 ميشو یکه وارد عمل م یوقت یاست ول نطوريا یالبته بطورکل. است یهيمسئله بد کي
 مينيب یآنوقت م ميکن قيتطب یومسائل ايضاق کيبر ميخواه یرا م یموضوع کل کيو

 یشرائط خوب باشد که دربعض یبقدر ديکن یمعامله که شما م کيممکن است در
 نيا. ديريوباصطالح شل بگ ديبراه برو یقدر کيباطرف  ديشما بتوان گرهميشرائط د

بود که  نيآقا راجع با شاتيمعلوم است عمده فرما یاست که درزندگان یاصل کيهم 
تعرفه که حاال  نيوا١٩٢٠تعرفه  یگريو د١٩٠٣تعرفه  یکيبوده وهست  عرفهدوت

تعرفه  یدارد؟ واگربجا یصورت اچهيدوتعرفه است  نيا نيجمع ب ايآ ميکن یدرست م
که  کنم یجا خدمت آقا عرض م نيبنده درا. مادارد یبرا یاجراشود چه منافع ١٩٢٠

است  یتعرفه گمرک کي نيا. مياجراکنرا نسبت به همه  ديتعرفه جد نيا ميخواه یما نم
که عمال  ميهم مادار یگريتعرفه د ميکن یاجرام یکه مافقط نسبت بدولت شورو

 یباق ١٩٣٠تا یعنيدارد  گرمدتيده سال د ١٩٢٠است درهرصورت تعرفه  یمجر
 رييراتغ ١٩٢٠اگرما تعرفه  نکهيکه فرمودند مشعر برا یشيآن فرما نياست بنابرا

استفاده  خواهم یم ديتعرفه جد نيمن نسبت با ديگرهم حق دارد بگويآن طرف د ميداد
 یرأ یمل یمجلس شورا تياکثر نمک یمسئله رادولت قبول ندارد وگمان هم نم نيکنم ا

 ميبند یتعرفه م کي یدولت کيبا ميمادار) است حيصح ندگانينما(بدهد موافق باشد 
 بيراما تعق یاستيچه س ديد ديحاال با ميدار گريد یها هم بادولت یمقررات کيو
 ینسبت بهمه مجر ميا آورده نجايتعرفه راکه ا نيا نياالن ع ميخواه یاماميآ ميکن یم
که دولت  یاستيس. ستيمسئله معلوم ن نيا ميقرارداد به بند نهيزم نيا یوباآنها رو ميکن

 یتعرفه مستقل کيما  نياست که بعدازا نيدرنظردارد وهمه با آن موافق هستند ا
خودمان راباالو  یوبموجب قانون تعرفه گمرک ميداشته باش یگمرک باتيراجع به ترت
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 کي یمدت کي یپس مابرا) است حيصح ندگانينما(نه بموجب قرارداد  ميببر نيپائ
که ازمدت  یشمال و تاآن زمان ةيباهمسا ميده یم وحاال ميدار یجنوب ةيتعرفه باهمسا
وهمان مقررات  ميکن یبا او معامله م بيمانده باهمان ترت یباق یجنوب هيتعرفه همسا

مسئله  ديونبا ستيقسمت واردن نياستدالل آقا درا نيپس ا ميکنيرادرباره او اجرام
خودش  یاسرج یدربارة دولت جنوب ١٩٢٠تعرفه  رايز. قسمت کرد نيرامربوط با

چه  ميا کرده شنهاديتعرفه که االن پ نيا مينيتابعدها به ب شود یاست وبان عمل م یباق
 قيتصد پس خودآقا البته انه؟ي دتراستيمف ١٩٠٣خواهد داشت وازتعرفه  یصورت

 یعوائد کيودرهرحال  ستين دهيچيتعرفه درهم و پ کي نيکه ا نديفرما یم
 ستيتعرفه ا کي نياست که ا نيمقصود ا. داشتماخواهد  یکه بوده برا ادترازآنچهيز

 ینيب شيهم پ یمدت کم کي یوبرا کند یم هيماته یبرا یعوائد کي کساليکه در
 نيحاال باا. ميخودمان درست کن یبرا یتعرفه مستقل و قانون کيکه ما یتاوقت شود یم

را  لهاگرمسئ کنم یبنده تصور م انه؟ي رفتيپذ ديتعرفه رابا نيچن کي ايآ التيتفص
خواهند  قيمجلس تصد تيکه اکثر شود یم یهيآنوقت ازآن مسائل بد مينگاه کن نطوريا

 اديواضح ومحتاج به بحث ز رامطلبيز. دراطرافش حرف زد ديکم با یليکردکه خ
ما اضافه  یوپانصد ششصدهزارتومان برا ونيمل کيتعرفه درسال  نياالن ا. ستين

نافع  یلياست که نسبت بتعرفه سابق خ یزيچ کي نيبنابرا. خواهد داشت داتيعا
راجع باصل  ینکات نيا رازيغ کنم یام گمان م که بنده برداشته یادداشتهائيدر. تراست

 سميونيپروتکس ستميهم راجع به س یشرح کي.نبود یگريزديموضوع فرمودند چ
موقع  نيوبحث کردن درا حيخودش صح یبنده درجا دهيعق نهابهيوفالن فرمودند که ا

دولت راجع بمسئله تعرفه  استيکه س کنم یدرآخرمطلب بازتکرار م. ندارد یدمور
مانده همانطورکه  یباق ١٩٢٠که ازتعرفه  یاست که نسبت بطرف جنوب آن مدت نيا

تعرفه که االن  نيهم مطابق ا یعمل کند وبادولت شورو کردهيتاکنون باآن عمل م
 یکاررافراهم کند وقانون نيا ماتمقد نکهيآورده عمل کند وبعداز حاال شروع کند با

قانونش  هيدرست کند ودرآت یتعرفه مستقل گمرک کيدهد و بيترت نکاريا یبرا
 بگذراندرا
 

 کنم یعرض م حيبنده توض دياجازه بفرمائ- مخبر
 ديبفرمائ- سيرئ

بود که  نيهم تکرار فرمودند ا یليمحترم که خ ندهينما شاتيقسمت اول فرما- مخبر
نگذاشته  یشده باشد که کس یزياگرهمچو چ. درمجلس اظهارات بشود گدارندينم
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 نيهستم که اگرا دهيهم عق شانيدرمجلس اظهارشود البته بنده هم باا ديباشدعقا
مانع نشده باشد آنوقت  یگريازحرف زدن د یاگرکس یبداست ول یليطورباشد خ

 ادتريبنده ضررش ز دهيحرف هم بعق نيگذارند ا یاظهار شود که مانع هستند ونم
مانع شده حاال  شانيازصحبت ا یکه ک نديبفرما ليخوب است آقابدل. ازآن قسمت است

البته همه . است یگريمسئله د نينظامنامه مانع بوده ا یمورد کيدر یوقت کياگر
 ميوبحث کن ميحرف بزن نيودراطراف قوان ميبگوئ ميخواه یم هرچه ميماهاآزاد هست

 ديموافق با نيالبته درقوان. ميبرطبق مصالح مملکت بده ميبدان یراکه مقتض یوهررأئ
 چيارد بدهد پس هد يیحرف بزند وهرکس هم هررأ ديحرف بزند مخالف هم با

ازآن ماده  شانيراکه ا یديتمج. کند یم خواهد یهرکس هرچه م. ستيدرکارن یاجبار
قانون است فرمودند البته همانطور است که فرمودند  نيکه درواقع شاه ماده ا

 تشيکه اهم یموافقت بزرگ نيچن کيکه درمقابل  نديبفرما قيتصد ديبا شانيوخودا
وبما اجازه  دهد یماخاتمه م یباسارت گمرک رايز ستين ونيتوالسيکمترازالغاد کاپ

فرضا  ميداشته باش یوسرحد یواقتصاد یاسيوس یگمرک لو استقال یکه ازاد دهد یم
 نيوفرضا درا ميداشته باش یبادولت شورو یقرارداد موقت کيدرمدت پنجسال اگرما

خودمان  یگمرک مدت تعرفه نيتادرا مياو قائل شو یهم برا یالتيتسه کيمدت 
وفرض  ميکن ینم یضرر چيماه کهيارزش نخواهد داشت در صورت ايآ ميکن ميراتنظ

کردم که جواب خدمتشان  نجابازداشتيهم متأسفانه برخالف واقع بود وبنده درا شانيا
دوتعرفه  نيکه ب یوتفاوت ١٩٢٠وتعرفه  ١٩٠٣عرض کنم درموضوع تعرفه 

هستم  حهيال نيشند که بنده مدافع ابا ئنمطم ديفرمودند وبا یموجوداست اظهارات
. کردم یجادفاع نم نيجرأت بنده درا نيبا ا ميکرد یمطالعه نم نيتاکامال بامتخصص

ورقه است  نيکه چند سهيصورت مقا کيبلکه  ميمداقه کرد حهيال نيمانه تنها درا
است  یديتعرفه جد نيوا ١٩٢٠و ١٩٠٣تعرفه  نيموجود است ب ديفرمائيومالحظه م

وپانصد ودوهزارتومان  ونيمل کيما جهيتفاوت موجود است ودرنت ميا کرده هيته هک
گفت  توان یکه شده م یوبامراجعه کامل ميا کرده دايپ یگمرک داتياضافه عا

فرمودند ممکن  نکهيا. هم هست ١٩٠٣ازتعرفه  ادتريوز ستين ١٩٢٠کمترازتعرفه 
عرض کنم که  ديکمتربا نجايباشد ودراادتريباشدکه درآنجا کمرکش ز یاقالم کياست 

که وضع  نديبفرما قيتصد ديدارند با یکه خودشان ازاصول گمرک یاوال باآن اطالع
فقط  یعني ستيتنهاازنقطه نظر آن درنکته که فرمودند واشاره کردند ن یگمرک اتيمال
 نهايفوق ا یمسائل کي یگاه. ستين داتيعا هيوته یحفط مال التجاره داخل یبرا

دولت  یوقت کيمثال . ميکن جاديا یمخصوص یتعرفه گمرک کيما هکندکيم جابيا
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به مملکتش وارد  اتيکه مشروب والکل دانديهمچو صالح م یازنقطه نظرصح کايامر
بلکه  داتيعا ادياست ونه ازلحاظ ازد ینه ازنقطة نظرحفظ اجناس داخل نينشود ا

 ميصالح بدان همچوماهم ممکن است ازنقطه نظرصرفه خودمان . است یازنظر صح
اقالم است که ازنظر آن  یبعض نجايدرا. ميوضع کن یاتيمال کي یمواد کي یکه برا

 یها قسمت یشده ودربعض ١٩٢٠کمتراز یتعرفه گمرک داتيگرعايدونکته ونکات د
 نيوکم شده است ا اديز ١٩٠٣اقالم ازتعرفه  یبه بعض نطورنسبتيشده هم اديگرزيد

 یاند نه تنها فقط برا فکرکرده نيطرف. التجاره است المتناسب م راتييوتغ باتيترت
پس . هم بوده است یرشوروياتحاد جماه یمنافع اقتصاد یمنافع مابوده بلکه برا

 کي یدولت شورو یبرا یمال التجاره هائ کيممکن است  دنديازتأمل فکرکردند د
 کيها نيگذاشته شده ا یاديز یگمرک خروج کيجهت  نيداشته باشد ازا یضررهائ

اند ومتناسب بانوع مال  اند حساب کرده که نشسته یبوده که درآن موقع یزهائيچ
اند ومذاکرات  نشسته نياست درآن موقع طرف نيعرض ا. اند ادکردهيالتجاره کم وز
مالحظات ماحساب  نياند وتوافق نظرحاصل شده وباالخره بعدازا الزمه راکرده

 ديتعرفه جد نيماازا داتياضافه عا مانوپانصد ودوهزارتو ونيمل کي ميديد ميکرد
باز  ميراهم حساب کن نيهم یحاال صرف نظرازآن ماده اساس. ميکن یم دايپ یگمرک

شده که  حياست وتصر یپنجساله وموقت بيترت نيما نافع است بعالوه ا یبرا مينيب یم
 ميوخواست ميوحاضرکرد هيمملکتمان ته اتيامقتضيتعرفه متناسب  کيما کهيدرهروقت

مقام آن  دقائميتعرفه ازدرجه اعتبارساقط وآن تعرفه جد نيا ميآنرا بموقع اجرابگذار
 یعرض کي شانيا نجايدرا. داشته باشند ینگران چيه ديآقا نبا نيبنا برا. خواهد بود

 نکهيتصورکردند دولت بدون ا. عرض خودشان هم استدالل کردند یفرمودند ورو
ودقت  یدگيرابمجلس آورده وماهم بدون رس هحيال نيکرده باشد ا یدگيحساب و رس

دولت ومجلس فرض  یبرا ینقص بزرگ کيرا نيوا ميبده یرأ ميخواه یحاال م
خودشان کردند که  یخودشان ورفقا نيوملکم وب ريرکبيام نيهم ب یهائ سهيکردند ومقا

موضوع اظهارات . تناسب نداشت نقدرهايهم زدند که ا یمثل هائ کيوارد نبود و
امروز صحبت مجلس  ستيواردن چيآن عصرامروز ه یهايردرباريساملکم و

اظهارات ملکم را اصال . است امطرحيدن مقابلدر اياست وقضا یمل یشورا
رامطرح  یمطلب کي ايامروز درمقابل دن یازسرحد وارد مملکت شودول گذاشتند ینم

ت نداشت بهم شباه چيمطلب ومثل اصال ه نيا. ميکن یبحث م ميودرآن دار ميا کرده
 ناش بوده درآ فهينه تنها دولت که وظ کنم یبنده عرض م. نشده یدگيفرمودند رس

که  یزياند مسئله متخصص هم بهمان دوسه چ هم بحث کرده نيبحث کرده ومتخصص
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 یکه گمرکچ یالزم است بنده وحضرتعال یبلکه تخصص عمل ستيفرمودند ن شانيا
 کيما نيمتخصص یول ميا خوانده یزهائيچ کيکتاب  یفقط ازرو ميا نبوده

ماعمل  رحداتسال است که درتمام س ستيبابيدکرکرتقر. دارند یتخصصات عمل
 یوخروج یکه شامل مال التجاره ورود یقرارداد گمرک کيکه  دانديم یکرده وبخوب

بسته شود که منافع  ديشودوچطور با ميتنظ ديبا بيومتضمن منافع ماباشد بچه ترت
اند نه دولت بدون  کرده یهمچو کار کيمملکت مامحفوظ بماند نه آنها بدون مطالعه 

 یخود حضرتعال کنم یمطالعه اقدام ورفتار کرده ونه بنده بدون مطالعه ازان دفاع م
مادرآنجا دقت . دياوردين فيگرتشريوبعد د ديآورد فيتشر ديکرد ليجلسه م کي

دادندکه  تيشده وبه بنده هم مأمور یدگيکامال رس یتعرفه گمرکباقالم  یحت ميکرد
دقت  سائلبنده هم بدقت کامل حاضرکردم وکامال درم. را حاضرکنم سهيصورت مقا

 نکهيشده وازهمه بزرگتر ا نيمملکت تأم نيمنافع ا ميون ونيمل کي جهيشد ودرنت
 ميدار یگمرک یوازامروز به بعد برعکس آزاد ميداشت یماتاامروز اسارت گمرک

 .ارزش دارد زيبهمه چ تيموفق نيوخود ا
 

 است یمذاکرات کاف- ندگانيازنما یجمع
 

تذکر دادند  استيآن مسئله که مقام ر. مذاکرات مخالفم تيبنده باکفا- عقوبيديآقاس
تعرفه گمرک  نيقبل از ا ندکهيوزراء تذکر بدهند واظهار بفرما انيازآقا یکيخواستم 

 کنند نيخوب است تفاوت آنرا مع. چقدر است قند چقدر بوده وحاال
 

 یحقوق ميفهم یرا نم نينوشته بودند ماا انيازآقا یبعض. زدم یبنده همچو حرف - سيرئ
 رابنده عرض کردم نيچه بوده ا ستيشده معلوم ن نيکه مع

 
است  یشاه ازدهي ديبوده ودرتعرفه جد یسه شاه١٩٠٣عرض کنم درتعرفه- مخبر

 است یتفاوتش هشت شاه. ميبده یترق ميتوان یقران هم م کيبعالوه تا
 نديفرما اميق کنند یم بيتصو کهيانيآقا. بشودمواد ميريگ یم یرأ- سيرئ
 )نمودند اميق یاديعده ز(

 ده؟ينرس یدرمواد اعتراض. شد بيتصو- سيرئ
 کرده بودم ميفقره بنده تقد کي- دکترمصدق

 شود یقرائت م دهيدکترمصدق رس یازطرف آقا یاعتراض کيراجع بمراسلة - سيرئ
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 )خوانده شد ليبشرح ذ(
 

 در خودرا اتينظر نجانبيا یمل یودوم نظامنامه مجلس شورا یماده س برطبق
 نطوريا ونيسيبعنوان رجوع بکم یقرارداد گمرک مهيموضوع دوطغرا مراسله ضم

 نطورنوشتهيا) واراست ديازطرف خودام رانيا هيدولت عل(که عبارت  کنم یاظهار م
 .آخر یال”حق خواهد بود یذ رانيا هيدولت عل: (شود

 
 دکترمصدق یآقا- سيرئ
 

امروزصبح  یتعرفه گمرک نيچون ا کنم یعرض م”بنده مقدمة - دکترمصدق
 ندگانيازنما یکيکه اگر  دانستم یراهم بنده نم نيمنتشرشده بود بنده مطلع نبودم وا

مراسله  نيا. بدهند یهم رأ گرانيد شانيا نانيباطم ديدارند با نانيمسئله اطم کيب
 یديمف ارقسمتيوبس رشديتقر نجايامسئله بودکه در نيقسمت اولش هم. دوقسمت دارد

است  نيقسمت اول راجع با. قسمت اول ودوم وسوم شود یجا سه قسمت م نيا. است
وهروقت  ميکن درست یتعرفه مستقل گمرک کي ميتوان یم ميکه ماهروقت بخواه
 دهد یحق اصول کامله الوداد م هيقسمت دوم بدولت روس. کنند یدرست شد آنهاقبول م

طرز عبارتش  یخوب است منته یليهم خ نيا. دارند ردوليکه سا یهمان حق یعني
پس از برقرارشدن تعرفه مستقل مذکور ” :سدينو ینوشته نشده م یجور خوب کي

 یها ازمال التجاره یريبحالت پذ ثيازهرحران يدرا یشورو یها درفوق مال التجاره
قسمت دوم درواقع حق کامله الوداد  نيا. ”گذارده نخواهدشد یمتشابه هردولت ثالث

اوهم ازآن استفاده  ميهرجور معامله کن یکه باهردولت یمعن نيبا دهد یبانها م
 مه یرشورويکه اگردولت جماه دهد یحق م رانياماقسمت سوم بدولت ا. خواهدبرد

که تااول اوت  یآن دول یکردباستثنا یدولت کيبا یمعامله خوب کيدرمملکت خودش 
. مياند ماهم ازآن معامله خوب استفاده کن بوده هيسابق روس یجزء امپراطور١٩١۶

داشته باشد ندارد وبنظربنده  تيمسلم ديکه با یعبارت آنطور یاست ول نيمقصود ا
دقت شود  ديمسئله با نيبنظربنده درا. دهدب حيحاال دولت توض نکهيمگرا ستيمعلوم ن

ازطرف  رانيا هيدولت عل: سدينو یاست م رانيقسمت آنچه که راجع با نيچون درا
 یها امروزمال التجاره خيمنعقد درتار یکه بعد ازالغاء تعرفه گمرک دواراستيخودام

 تشابهم یها بحالت بدتر ازمال التجاره ثيازهرح زين یرشورويدراتحاد جماه یرانيا
جزو  ١٩١۴که تااول اوت  یگذارده نخواهد شد باستثناء ممالک یهردولت ثالث
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ممکن . ستين حيصر ”دواراستيام” کلمه  نياند ا بوده هيسابق روس یامپراطور
 دواريام خوديجواب بدهند ب ميبود دواريام نطوريا ميمابگوئ یمدت کياست بعداز 

کامل بدهد  نانيدولت اطم ستپس خوب ا .بشود أسيمبدل به  دتانيام ديبود
نباشدکه  یاست طور نيغرض ا. الزمه بدهند که مطلب روشن باشد حاتيوتوض

گفته شود  ميمملکت برقرارکرد نيدرا یگمرک یبرا یتعرفه مستقل کيبعداز آنکه ما
کلمه چندان کلمه  نيچون ا. درکارنباشد یدواريام تيمسئله حکا جابوديب یدواريکه ام
 .ستين یخوب

 
که االن  یحيکه فرمودند به توض یخودآقا همان طور کنم یبنده تصور م - هيرعدليوز

ماده درست اصل  نيمقصود ازا. اکتفا کنند وقانع شوند شود یازطرف دولت داده م
آنها هم  ميکن یماباآنهارفتار م کهيهمانطور یعنياست  نيحقوق طرف یتساو

 .اند را امضا کرده اردادقر نياصل ا نيهم یرو نيطرف کنند یبامارفتار م
 کنم یبنده مسترد م ارخوبيبس - دکترمصدق

 ست؟ين یاعتراض اتيراجع بکل- سيرئ
 )ريخ- گفته شد(

 یرأ ديبااوراق هم باشود یکه کرده قرائت م یرييتغ یماده واحده باجزئ- سيرئ
 .ميريبگ
 
 )قرائت شد ليذ بيبترت(
 

 کصورتيماده و ١۴ یراکه دارا یقرارداد گمرک یمل یمجلس شورا- واحده مادة
 باشد یج م. ب. ا مهيضم یها مراسله وجواب آن وتعرفه کيو ) پرتوکل(مجلس 
واتحاد  رانيا ندگانينما نيب ١٣٠۶مطابق هشتم مهرماه ١٩٢٧اول اکتبر خيودرتار
نسخ صحه شده  ادلةواجازة مب بيامضاء شده تصو یستياليسوس یشورو ريجماه

 .دهد یآنرا بدولت م
 

. بمادة واحده بااوراق شود یگرفته م یرأ. شود یهم مقدم ومؤخر م خيتار- سيرئ
 .واالورقة کبودخواهند داد دياوراق سف کنند یم بيتصو کهيانياقا
 )تعداد شد دياخذ وشمارة آراء بعمل آمده وهفتاد ونه ورقه سف(

 دهندگان یرأ یاسام
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امام  - نوبخت=یکازرون –خان زنگنه  يیحي- یثقه االسالم- بهار– عقوبي ديس: انيآقا
 - یهاشم آقا ملک مدن- یقوانيل= زاده عتيشر - عيحاج آقارضا رف- اهر - جمعه

- لخانيخان ا نيرحسيام یفومن- بدر - دمحمآخوند - ميزع- موقر - یبيخط- بايد یطباطبائ
 رزاحسنيم - نيرزاعبدالحسيم - موريرزاپورتيم رجيملک ا - خان وثوق رزاعبدهللايم

 خانيقل یمرتض - یعماد - احتشام زاده - یسلطانمحمد خان عامر - یاريخان اسفند
– انيآقا نيسح ديآقاس - دادگر- دکترسنگ – نياکبرام یحاج عل - بامداد - اتيب

هللا زاده  تيآ - انيسهراب خان ساکن- اعتبار- یاسائي - یديجمش - یدشت - یخواجو
- یخوئ یامام- یمعظم- خان اسعد یدمحمتق - یافخم - یدريح خانيعل رزايم - یخراسان
 - یزيپال یخان عامر راسدهللايام - اسکندرخان مقدم - عدل- یمفت - یمولو- یحشمت
 - رزايم یدمحمول- یميحسن خان ابراه رزايخسروميارباب ک –نيخان ام عيدکتررف- ثابت

 دکتر - حقنوی - دکترلقمان- ذوالقدر- افشار-  یگيب وانيد- یاسکندر- رممتازيم یجهانشاه
 - نگهبان - یمورکالليرتيام - فرهمند - یدولتشاه - ینجوم - یآقازاده سبزوار - یطاهر

- یميقه - محمودرضا - یروح - حسن خان وثوق رزايم- فرمند- یروانيش - عصرانقالب
 .قوام

 
 .شد بيتصو یرأ٧٩ تيباکثر ٨٩عدة حضار- سيرئ
 

چندفقره  “ايبودجه راجع بمتخصص ذوب آهن ثان ونيسيخبرکم: اوال هيآت دستورجلسة
  بعمل خواهد آمد“ هم ضمنا ونهايسيکم نييوتع هيشهر

 
  )بعدازظهر ختم شد کساعتيمجلس (
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 یستياليسوس یشورو ريجماه اتحاد و رانيا نيمنعقده ب التيش حهيمبادله ال اجازه

 
 یشمس ١٣٠۶مهر ماه  ٣٠ مصوب

 
ماده وپنج  کيو  ستيب یراکه دارا التيش حهيال یمل یمجلس شورا - واحده ماده

 هشتم خيودرتار باشد یصورت مجلس و پنج مراسله م
 

 یرشورويواتحاد جماه رانيا ندگانينما نيب) ١٩٢٧اول اکتبر(١٣٠۶ مهرماه
واجازه مبادله نسخ صحه شده آنهارابدولت  بيامضا شده است تصو یستياليسوس

 دهد یم
 
ام مهرماه  یمنضمه است درجلسه س حهيماده ومتن ال کيقانون که مشتمل بر نيا
 .ديرس یمل یمجلس شورا بيبتصو یوشش شمس صديس کهزاروي
 

 یمل یمجلس شورا سيرئ
 

  ا يرنيپ نيحس
  
 

 یستياليسوس یرشورويواتحاد جماه رانيا نيمنعقده ب التيش حهيال متن
 

 یستياليسوس یشورو ريودولت اتحاد جماه کطرفياز رانيا هيدولت عل چون
بحرخزر  یسواحل جنوب التيازش یالزم دانسنتد مسئله بهره دار گريازطرف د

 هيعل نيدولت نيمنعقده ماب ١٩٢١ هيفور٢۶رابرطبق فصل چهاردهم عهدنامه مورخه 
 لين یلهذا برا نديانم هيتسو هيروس یشورو فيفدرات یستياليسوس یوجمهور رانيا
 :نمودند نيمع ليذ بيمختار خودرابترت ندگانيمقصود نما نيبا
 

 رانيامورخارجه ا ريوز یانصار خانيقليعل یآقا رانيا هيعل دولت
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 سريگاراخان قائم مقام کم چيلويخايلوم یآقا یستياليسوس یرشوروياتحادجماه دولت
  -  یستياليسوس یرشورويامورخارجه اتحاد جماه یمل
 

 باتيخود که مطابق قاعده وترت یمختار مزبور پس از ارائه اعتبار نامها ندگانينما
 :موافقت حاصل کردند ليالزمه بوددرمواد ذ

 
 هيوته ديص ازيامت ليذ طيقرارداد موافق شرا نيبرطبق ا رانيا هيدولت عل- ١ ماده

 ٢درماده  نهيرادرسواحل خود درجنوب بحرخزر درحدود مع یماه ديمحصول ص
 یرشورويودولت اتحادجماه رانيا هيکه دولت عل یوصنعت یبشرکت مختلط تجارت

 کند یواگذار م ندينما یم ليتشک یستيلايسوس
 شود یم دهينام ”یکمپان” قرارداد  نيمختلط مذکور درا شرکت

 
است  یالتيهمان حدود ش شود یواگذار م یبکمپان ازآنيکه امت التيحدود ش - ٢ ماده

واگذارشده بود  انازفهايبه برادران ل رانيا هيازطرف دولت عل ازآنيکه سابقا امت
. شوند یموضوع م هيازحاليازامت زندير یم ايبدر ازيکه درحدود امت یرودخانه هائ

مزبور  یها خط دخول رودخانه ازيدرامت داخل یمزبور باآبها یها حدفاصل رودخانه
 بود اخواهديبه در

 
 باشند یم یقاعده مستثن نيازا ليذ یها رودخانه یها دهانه

 
 شود ینم- یچا یرود وموس ديسف–عمق دوشعبه آن  یرودکه بواسطه کم ديسف- ١

رودخانه  نيحق خواهد داشت دردوشعبه مزبورا یجهت کمپان نيبا دنموديدردهانه ص
  .ديدنمايبوده موجود است ص انازفهايکه سابقا متعلق به برادران ل ديص هيکه ابن یتامحل

 یعمق دهانة آن کمپان یبواسطة کم نيمشهدسرکه همچن تيرودخانه بابل دروال - ب
  .خواهد داشت ديحق ص انازفهايسابق برادران ل ديتاحدود ص

 ديص انازفهايسابقا برادران ل کهيرودخانه گرگان وشعبه آن قره سو تاحدود- ج
مذکوره بواسطه  یها رودخانه یازدهانهايدرظرف مدت امت امياگربمرور ا. کردند یم
که به  یديحقوق ص ندينما جاديتازه ا اشعبيرودخانه عوض شوند  یمجرا رييتغ

 .خواهدبودها وشعب تازه  شامل دهانه شود یداده م یکمپان
درباب  شود یم نيقرارداد مع نيکه مطابق ا یوحدود ديدرحوزه ص یکمپان - تبصره
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 .نخواهد بود یگريد ديقرارداد محدود بق نيمقررات ا رازيبغ ديمحل ص
 .مقرراست ليذ بيترت یدکمپانيص ميتنظ یبرا - ٣ۀماد
 
آزاد  ادانياست وص یمتعلق به کمپان ازيدرحوزة امت) حرام(فلس  یب یهايتمام ماه- ١

 ینيمع یها دوره یکه قبال برا یمتهائيبه ق یبه کمپان ديآنهارابا یکمپان ادانيوص
 بفروشند یبه کمپان شود یبرقرار م یازطرف کمپان

 
 یکمپان ادانيآزاد وص ادانيکه ممکن است بتوسط ص) حالل(بافلس  یهايتمام ماه- ب
داشته باشند بفروشند  ليبهرکس که م نواننديشود متعلق بخودآنها است وآنهام ديص

 یومنجمله هم بکمپان
 
 گريکديمحل کار  ازيدرحوزة امت رانيآزاد اتباع ا ادانيوص یکه کمپان نيا یبرا- ج

 ئتيوه رانيا هيدولت عل نيآزاد سه سال به سه سال ب ادانيص دينشوند مناطق ص
 دياجازه ص بيوترت طيکه شرا شود یمتعهد م یخواهد شد وکمپان نيمع یکمپان رهيمد
سه سال به سه  ندينما یم ديدرآنجا ص “مايقمست یکه کمپان یآزاد رادرآبهائ ادانيص

 .ديوقبال اعالن نما هيسال ته
 

آن  یروز اجرا خيسال ازتار ٢۵ شوديواگذارم یکه بکمپان ازيامت نيمدت ا- ۴ ماده
 یکه ناش رانيوپنج سال مزبور تقبالت دولت ا ستيمدت ب یخواهد بودوبعدازانقضا

 محسوب خواهد شد افتهياست خاتمه  ١٩٢١ هيفور ٢۶عهدنامه ١۴ازفصل 
 

 دينما ديتجد یمذکور راباکمپان التيش ازينخواست دوباره امت رانيا هيعل اگردولت
 رانيا هيکه دولت عل یرازاراضيآن بغ یودارائ شود یمنحل شده محسوب م یکمپان

 نيماب یواگذار نموده است بطورمساو یقرارداد مجانا به کمپان نيا ١٧برطبق ماده 
 رانيا هيعل اردولتيدرتحت اخت “مجددامذکوره  یخواهد شد واراض ميتقس نيطرف

مزبوررا درصورت  التيش ازيکه امت شود یمتعهد م رانيا هيدرخواهد آمد دولت عل
دولت . سال بعد به ممالک ثالث واتباع آنهابدهد ٢۵درظرف  یکمپان ازيامت ديعدم تجد

 یربهره بردا التيادارات مربوطه خودازش لهيکه فقط بوس شود یمتقبل م رانيا هيعل
 التياداده کردن ش یبرا رانيرا جزاتباع ا یگريد نيوازطرف خود متخصص دينما

 .ديدعوت نه نما
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پنجاه درصد  یعني یسهم مساو یهرکدام درکمپان یوشورو رانيا نيطرف - ۵ماده
 خواهند داشت

 
مخارج بهره  یوبرا یاديآالت وادوات الزمه ص ديوخر التيش ميتنظ یبرا- ۶ ماده

تومان  ونيليازسه م ديکه نبا دهد یم یعموم هيسرما ليتشک یکمپان التيازش یبردار
 یراکه برا یعموم هيسرما نيباشد طرف اديمبلغ ز نيا کهيدرصورت. تجاوز کند

 رانيا هيمبلغ رادولت عل نيا دونصفخواهند نمو هيالزم باشد تأد یقيحق اجاتياحت
 نيطرف. خواهد پرداخت یستياليسوس یشورو ريدولت اتحاد جماه گررايونصف د

توسعه کارالزم باشد  یکرده باشند وبرا نيخودمع نيکه ماب یرا دراوقات خود سهم
به  ديقرارداد با نيا ١٣سنوات گذشته که مطابق ماده  ديخواهند نمود و حق ص هيتأد

 یکه برا یعموم هيدرسرما رانيا هيبرسد ازبابت سهم دولت عل رانيا هيدولت عل
سهم  رانيا هيدولت عل کهيورتدرص. الزم است محسوب خواهد شد یبهره بردار

قرارداد اجراخواهد  نيا ٧مندرجه درماده  بيترت ديننما هيخودرانقدا تأد
بشود ازبابت  ديعا رانيا هيبدولت عل ستيبا یکه م ليمبالغ ذ نصورتيشدودرا

 یستياليسوس یرشورويبه دولت اتحاد جماه رانيا هيدولت عل یاستهالک بده
 .محسوب خواهدشد

 
 ٨مطابق ماده ازيحق االمت- ١
 ٩خالص مطابق ماده  داتيپنجاه عد یصد- ب
 
نشده اقساط  هيحق خواهد داشت درهرموقع که بخواهد مبلغ تأد رانيا هيدولت عل کنيل

 رانيماده بخزانه ا نيمبالغ مذکوره درفقرات اوب ا نصورتيخودرا نقدا بپردازد ودرا
 یکه برا یعموم هيدرسرما رانيا هيشدن سهم دولت عل هيپس ازتأد. خواهد شد هيتأد

 هيبه دولت عل مايماده مستق نيدرفقرات او ب ا کورهالزم است مبالغ مذ یبهره بردار
 .خواهد شد هيتأد رانيا

 
که  ةيدرسرما رانيا هيسهم دولت عل هيتأد یبرا ۶اگرمبالغ مذکوره درماده- ٧ ماده

 یمابق رانيا ةينباشد واگردولت عل یالزم محسوب شده است کاف قةيحق ۶بموجب ماده 
کار  نياز اخطارمربوط باپس  رانرايا هيسهم دولت عل هيسهم بق ديننما هيسهم خودراتأد

 یطرف شورو یستياليسوس یرشورويتحادجماهبدولت ا هايازطرف دولت مشارال
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که مبلغ مزبور  یپس ازاطالع دادن دولت شورو رانيا ةيخواهد نمود دولت عل هيتأد
شده خواهد  هيمبلغ تأد یهشت فرع برا یصد یسال هيتأد خيشده است ازتار هيتأد

راجع به  یشود ول هيدرفوق تأد ةمذکوريدرسرما رانيتمام سهم ا نکهيپرداخت تا ا
شده است  ینيب شيماده پ نيهم که درا یدرموارد یطرف شورو یمنافع کمپان ميقست

قرارداد ذکرشده  نيا ٩ازآنچه درماده  شيب یکمپان داتيحق نخواهد داشت که ازعا
 .دارد افتيپنجاه درصد در یعنياست 

 
 پردازد یم رانيا هيهشت مذکوردرفوق که دولت عل یصد لياست که تنز یهيبد

 منافع محسوب نخواهد شد ميقرارداددرجزء تقس نيا ٩منافع برطبق ماده ميدرموقع تقس
 

وازطرف  شود یقرارداد واگذار م نيکه مطابق ا یازيامت انهيسال ازيحق االمت- ٨ ماده
 :خواهد شد عبارت است از هيتأد رانيا هيبدولت عل یکمپان

 
 .ازيازبابت حق امت یمطلق کمپان داتيهشتاد هزارتومان درسال ازعا- ١
 یوبهره بردار یکه بعد از وضع مخارج ادار یکمپان داتيعا هيپانزده ازبق یصد- ٢
که  داتيمذکوره درفوق مربوط به عا مبالغ شود یمحسوب م یخالص کمپان داتيعا

 ديعا ديبا رانيا هيدولت علب یقرارداد ازبابت حق شرکت درکمپان نيا٩مطابق ماده 
 شودنخواهد بود

 
پنجاه  یبالمناصفه صد شود یحاصل م یکمپان اتيتمام منفعت خالص که ازعمل- ٩ماده

 ميتقس یستياليسوس یرشورويواتحاد جماه رانيا هيعل نيدولت یعنيشرکاء  نيب
 خواهدشد

 
 یدربازارها متيق نيرا به بهتر التيمکلف است محصوالت ش یکمپان - تبصره

 نکهيخارجه بادرنظرگرفتن ا یوبازارها یستياليسوس یرشورويواتحادجماه رانيا
 بفروش برساند بود مذکوره مرجح خواهد یازبازارها کيکدام  متيق
 

واقامتگاه آن  کند یرااداره م یکمپان یکه تمام کارها یکمپان رهيمد ئتيه- ١٠ ماده
سه  شوند یم نيمع کساليمدت  یدرطهران خواهد بودمرکب است ازشش نفرکه برا

آنها ازطرف دولت اتحاد  گريوسه نفرد رانيا هينفرآنهاازطرف دولت عل
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 تيباکثر ئتيه راتومقر ماتيتصم شوند، یم نيمع یستياليسوس یرشورويجماه
 .شود یآراء اتخاذ م

 
قرارداد  نيکه ا یازروز کماهياز شيکه ب یدرمدت نيراطرف رهيمد ئتيه اعضاء

 ینفرازاعضائ کي رهيمد ئتيدره. خواهندنمود نيبناشد مع شود یبموقع اجراگذارده م
خواهد  استيسمت ر رانيا هيهستند بموجب انتخاب دولت عل رانيکه ازطرف ا

 .داشت
 

 رهيمد ئتيه یمذکوردرفوق اعضا کماهيمدت  یانقضا خيروز ازتار یاز س اگرپس
اند  شده نيکه تاآنوقت مع ینشده باشند اعضائ نيمع نيازطرف کيازهر اجزأي“کال

راراجع بتمام  ماتيحق اتخاذ تصم رهيمد ئتيه ليداده تاتکم ليرا تشک رهيمد ئتيه
 .خواهدداشت یمطالب کمپان

 
 یشورو نيرازمتخصصيبغ التيتوافق نظرحاصل نمودند که درش نيطرف- ١١ماد

مکلف  یمقصود کمپان نيا یوبرا ديبعمل ا رانيتبعه ا نياستفاده کامل ازمتخصص
شدن  دايوبه نسبت پ دياقدامات الزم رابنما رانيتبعه ا نيمتخصص ةيته یاست که برا

خواهند  رفتهيپذ ینبخدمت کمپا یشورو نيدرعوض متخصص یرانيا نيمتخصص
تبعه  ديبا ستنديکه محتاج بتخصص ن یوعملجات وکارگران کمپان نيمستخدم هيشدبق

 باشند رانيا
 یکمپان رهيمد ئتيمطابق دستورالعمل مصوب ازطرف ه ديبا یکمپان نيمستخدم تمام

حق ندارد اتباع دول  یتوافق نظرحاصل نمودند که کمپان نيزطرفيندونيرفتارنما
 دياستخدام نما یوشورو رانياتباع ا رازيراغ یگريد
 

نامها ونظامات مصوبه ازطرف  بيوتصو هيجار نيتمام قوان عيمط یکمپان- ١٢ماده
 بيوتصو نيدرحدود قوان. خواهد بود یرانيا یهايراجع به کمپان رانيوزراء ا ئتيه

راخواهد  یکمپان اتيدرعم شيحق تفت رانيا هيمذکوره دولت عل هينامها ونظامات جار
 .داشت

 
که حساب آن ١٩٢٢پس ازسال  یعني١٩٢٣ التيمدت استفاده ازش یبرا- ١٣ ماده

قرارداد بموقع  نيکه ا یسال بمبلغ پنجاه هزارتومان مفروغ شده است تاروز
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هرساله مبلغ پنجاه  یستياليسوس یرشورويدولت اتحادجماه شود یاجراگذارده م
 رانيا هيدولت عل درعوضخواهد نمود هيتأد رانيا هيهزارتومان بدولت عل

ازحقوق  نمدتيرادرا التيوارده بش یاديصوادوات  التيمحصوالت صادره ازش
 .عوارضات معاف خواهدنمود ريوسا ینشده گمرک هيتأد
 

است شروع  یرانيازاول ماه اکتبرکه مطابق مهرماه ا یکمپان یسال عمل- ١۴ماده
 دينبا یوشورو رانيا هيعل نيبادولت یمحاسبات سال گذشته کمپان غيتفر. شود یم
 .دياست بعمل آ یرانيماه ا نيکه مطابق فرورد ليماه آور ليرترازاوايد
 

 هيسرما هيپس ازتأد ريبالتأخ تواند یم یوقت کمپان عييازتض یريجلوگ یبرا- ١۵ماده
درباب شروع بکارمشغول  رانيا هيکارالزم است واعالن بدولت عل یابتدائ یکه برا

 رهيمد ئتيکه ازطرف ه یسهم خودرا درمواعد نيبشود طرف التيارش یبهره بردار
سهم  یرانيطرف ا کهيرتدرصو. خواهند پرداخت شود یم نيمع یکمپان

مطابق  یننمود طرف شورو هيتأد یکمپان رهيمد ئتيخودرادرموعد مقررازطرف ه
 .کند هيکه آنراتأد است  مکلف ٧مقررات ماده 

 
اسباب وادوات ومواد  یستياليسوس یرشورويواتحاد جماه رانيا هيعل نيدولت- ١۶ماده

الزم خواهد داشت  التيازش یبهره بردار یبرا یراکه کمپان یگريولوازم د
که  یوعوارض یحقوق گمرک هيرا ازکل التيهرنوع محصوالت ش نيوهمچن

کاپوتاژ  وحقمعاف داشته وحق ترانزبت آزاد  شود یدرضمن ورود وخروج اخذ م
معاف  یگمرک شيمذکوره ازتقت اءيدرهرصورت اش یول. شود یآنها قائل م یبرا
 نخواهند نمود قهيمضا یواردات وصادرات کمپان یادارات گمرک یول باشند ینم

 هيابن یبرا ازيرا که درحوزه امت یکه اراض کند یقبول م رانيا هيدولت عل– ١٧ ماده
موظف  یکمپان یول. ديواگذار نما یومؤسسات آن الزم است مجانا به کمپان التيش

 هيابن یآنها برا یرا که قطعات اراض یخصوص نيخاطرآن مالک تياست رضا
 ديومؤسسات مذکوره درفوق الزم است فراهم نما

 
هرکدام باندازه که  یستياليسوس یرشورويواتحادجماه رانيا هيعل نيدولت- ١٨ماده

خواهند نمود  یکمپان یمربوط باوست درحدود خودمساعدت الزمه رادرکارها
موفق به  یمساعدت خواهد کردکه کمپان یبکمپان رانيا هيمخصوصا دولت عل
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حرام حتما  یکه دراجازه اوست بشود وماه یبطور قاچاق درآبهائ ديازص یريجلوگ
 .داده شود ليتحو یبکمپان

 
است دولت  رانيا هيبرعهده دولت عل ازيدرمنطقه امت یچون حفظ نظم عموم- ١٩ماده
قرارداد  نيمقرره درا طيداشتن شرا یمجر یبرا یکه بکمپان کند یقبول م رانيا هيعل

الزمه  یها مساعدت التيدرش هيابن رينسبت به محافظت انبارها وسا نيوهمچن
 ديرابنما

 
. برسد بيوتصو قيبه تصد نيازمملکت کيهر نيبرطبق قوان ديقرارداد با نيا- ٢٠ماده

 ديازدومملکت دراسرع اوقات ممکنه بعمل آ کيدرهر ديمزبور با بيتصو
قرارداد بموقع  نيا شوند یفوق درشهرطهران مبادله م ینامها بيه تصوک یازروز

 اجراگذارده خواهدشد
 

 شوديوفرانسه نوشته شده وامضام یوروس یقرارداد حاضر بزبان فارس- ٢١ماده
ازسه زبان مذکوره  کينسخه بهر کيقرارداد  نيامضا کنندگان ا نيازطرف کيوبهر

داده خواهد شد درصورت  شوند یمعتبرشمرده م رهرسهيکه درموقع تفس
 شود یمحسوب م یمتن فرانسه اصل ريبروزاختالفات درتفس

 
قرارداد راامضا کرده وبمهر خودممهور  نيمختارمذکور درفوق ا ندگانيهذانمايعل

 ……داشتند مسکو
  

 مجلس نمره ا صورت
درتمام مواد قرارداد حاضر که اتباع  نکهيدرا ندينما یتوافق نظرحاصل م نيطرف

راقبول  رانيا تيکه تابع ردوليعنوان شامل اتباع سابق سا نيا شود یذکر م رانيا
 .باشد یکرده باشند نم

  
 ٢مجلس نمره صورت

 
 یشورو ريکه دولت جماه التيش یکه دارائ دهد یم تيرضا رانيا هيعل دولت
 نيمنعقده ماب ١٩٢٣مطابق ماده دوم قرارداد دهم اوت  انازفيل نيازمارت یستياليسوس
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کرده  اعيکه سواد آن منضم است ابت یاديمؤسسات ص یواداره دولت انازفيل نيمارت
 رمنقوليمنقول وغ ملکيما منامهيخودبرطبق تقس تيآن رانظر بمالک انازفيل نيومارت

واقع شده است باداره  ١٩٢٢نوامبر  ۶ورثة که در نيماب ها انازفيتجارتخانه سابق ل
 هيدرسرما یستياليسوس یرشوويلت اتحاد جماهمذکوره فروخته است ازبابت سهم دو

 یشورو ريجماه د که دولت اتحا یاراض یمحسوب شودول یکمپان یعموم
نموده است  یداريکه ازاو خر انازفيل نيمارت ملکيما رياساي یستياليسوس

نامه وراث  ميشد که درتقس اهندمحسوب خو یدرجزو سهم دولت شورو یدرصورت
دولت  بيواقع شده است وبه تصو١٩٢٢نوامبر  ۶هاکه در انازفيتجارتخانه سابق ل

 .است داخل شده باشد دهيرس رانيا هيعل
 

 ١٩٢٣اوت ١٠مورخه  انازفيل نيازقرارداد مارت استخراج
 

مذکوردر  رمنقوليتمام حقوق خودرانسبت باموال منقول وغ انازفيل چيگرگو نيمارت
 یستياليسوس یارزاق جمهور یمل یايساريکم یدولت یاديفوق بادارة مؤسسات ص

 :عبارت است از یواگذار نيا دينما یواگذار م هيروس یشورو تويفدرا
ودرساحل ازآستارا تابندر  رانيا یودرآستارا یانزل جيودرخل یواقعه درانزل التيش

 هيکه عبارت است از ابن یبطرف شرق ايودرمساحت ده ورست درساحل در یانزل
 :ليبشرح ذ یدرانزل نيوقطعات زم

 
 نيساژن ودوارش کيساژن وبعرض چهل و ۵٠بطول  نيقطعة زم- ١
 
 ودوورشک یمربع خان نيارش ١٧٩٢بمساحت ” ” - ٢
کرالن ) ١(واقعه درمرداب ) کرالن گودا( یباجزا یانزل التيش هيابن یاراض- ٣

کوچک  یکرالن کودا) پ(ساژن ٣١۶ساژن وبعرض  ۴۶٠بزرگ بطول  یکودا
 “ريگ یماه“ موسوم به  یابارکالسهايساژن  ١١٢ساژن وبعرض  ١٩٧بطول 

 ردوکارخانجات س هيووسائل نقل ديآالت ص ريومصالح وذخا“ليار“و“ لوا“و
 رهيدفتر وانبارها وغ هيواثاث گريد یودستگاهها یبشکه ساز ینگاهداشتن ودستگاهها

  .موجود باشد نايکه ع
 
 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٠٠                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 ٣مجلس نمره  صورت
 

 نيمارت یکه تمام حقوق ودعاو دارد یاعالم م یستياليسوس رياتحاد جماه دولت
 نيمذکوره نسبت بمأمور یکه ازدعاو یودعاو رانيا هينسبت بدولت عل انازفيل

 نجهتياست با افتهيانتقال  یرشورويبدولت اتحادجماه شود یم جاديا رانيا هيدولت عل
که  یازهمه وهرگونه حقوق ودعاو انازفيل نيبنام خود وبنام مارت یدولت شورو

 رانيا هيبادولت عل انازفيل نيتابامروز موجوداست وازمجموع ارتباطات مارت
حاصل شده  شود یشمرده م یازاعتبار وقوت قانون یکه خال تيراجعه بحکم یودعاو

 .دينما یاست صرف نظر م
 

نسبت بشخص  یدولت یکه ازتمام دعاو دارد یازطرف خوداعالم م رانيا هيعل دولت
که مطابق  هيمشارال التيسابق ش ینسبت بدارائ یدعاو هرنوع و انازفيل نيمارت

دادکه  نقراريا ٢در حدود صورت مجلس نمره  یبادولت شورو هيقرارداد مشارال
 دينما یاست صرف نظر م افتهيانتقال  دينما یم ميراتنظ التيش یمسئله دارائ

 
ازطرف  یآن دعاو نکهياعم ازا انازفيل نيتنسبت بمار رانياتباع ا یدعاو هرگونه

ممکن بوده  یمحاکم قضائ قيخودصاحب حق وبابرحسب انتقال باشد ازطر
 التيش هيموقع متوجه اثاث چيدره تيآن محکوم هيمشارال تيودرصورت محکوم

 .نخواهدشد یکمپان یودارائ
 

 ۴مجلس نمره صورت
 

سواحل  التيازش یقرارداد راجع به بهره بردار ميماده س) ب(جمله  ازمقررات
موافقت  نيوطرف شود یصوف وکپور وکلمة استثناء م یها یبحرخزر ماه یجنوب

 ادانيوهم ازطرف ص یکمپان ادانيهم ازطرف ص هايماه نيدايحاصل نمودند که ص
شصت درصد  یکمپان ادانيآزاد وچه ص ادانيچه ص یول ديآزاد ممکن است بعمل آ

ازطرف  نيمع یها دوره یکه قبال برا یمتيبق ديمذکور رابا یسه نوع ماه ديص
 ليمختارند بم ادانيدراصيص هيبفروشند وچهل درصدبق یبکمپان شود یم نييتع یکمپان

 .بفروش برسانند نيالطرف یمرض متيبه ق یبکمپان نيخود بهرکس بخواهند وهمچن
بعمل خواهد امد  یمزبور بتوسط کمپان یهايماه ديشصت درصد ص ميتسل شيقتت
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خواهد  یمذکور مساعدات الزمه را بکمپان شياجراء تقت یبرا رانيا هيودولت عل
رفع  یصوف وکپورو کلمه که درفوق ذکرشده است برا دينموداگرچهل درصد ص

بازار  اجاتيرفع احت یرابرااقدامات الزمه  ینباشد کمپان یکاف رانيا یداخل اجاتياحت
 بعمل خواهد آورد هايماه نيا ثيازح رانيا یداخل

 
راکه قصد آن صدور  یگريد ینوع مؤسسه ثانو چيه ليتشک رانيطرف ا ضمنا

که  یبحرخزر ودررود خانهائ رانيبدست آمده درقسمت ا یومحصول ماه یماه
 .بخارجه باشد اجازه نخواهد داد شوند یداخل بحرخزر م

 
 ۵مجلس نمره صورت

 
 یقرارداد اتباع دولت شورو نيا ازدهميبموجب مقررات مادة  یکه کمپان یدرمواقع

 نيرادرداشتن متخصص یمنافع کمپان نيخدمت دعوت خواهدنمود طرف یرابرا
آن  یزايرسومات تذکره و و التيالزمه رادرتسه یمساعدتها یمنظورداشته بکمپان

 .اشخاص فوق الذکر خواهند بود یبرا
 

 ١نمره  مراسله
 
 یسرمليکم یآقا
 باشد یممنوع م “دايوامثال آن اک امنفجرهي يیايمياستعمال مواد ش لهيبوس یدماهيص
 آزاد است ديص ليدراتخاذ وسا یمذکوره کمپان ليوسا رازيبغ
 

 ريموظف است درتکث یتقاضا کند کمپان یازکمپان رانيا هياگردولت عل ضمنا
 اورديکه ممکن است نوع آنها برطرف شود اقدام بعمل ب ها یانواع ماه یمصنوع

 
 یزيتخم ر التيتسه یبهتر حفظ شود وبرا یذخائر ماه نکهيا یبرا نيبرا عالوه

 .ممنوع است یماه ديص ليدرموارد ذ
 
 .تمام سال یذکرشده ات برا) ٢(ماده)١(باالتر ازنقطة که درجمله دروديدرسف- ١
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ازاحترامات فائقه من  - تادهم مه ليازدهم آور یعنيدرسال  کماهيرودخانها  ريدرسا- ٢
 .ديداشته باش نانينسبت بخودتان اطم

 
 مراسله نمره ا جواب

 
 ريوز یآقا
 

است اطالع  ليمورخه امروزراکه بمضمون ذ یوصول مراسله محترم عال“رايتوق
 :دهد یم
ممنوع است  “دايوامثال آن اک امنفرجهي یائيمياستعمال موادش لهيبوس یماه ديص(
 آزاد است ديدراتخاذ وسائل ص یوسائل مذکوره کمپان رازيبغ باشد یم
 

 ريموظف است درتکث یتقاضاکند کمپان یازکمپان رانيا هياگردولت عل ضمنا
 .اورديکه ممکن است نوع آنهابرطرف شوداقدام بعمل ب ها یانواع ماه یمصنوع

 
 یزيتخم ر التيتسه یوبرابهتر حفظ شود یذخائر ماه نکهيا یبرا نيبرا عالوه

 :ممنوع است یماه ديص ليدرموارد ذ
 
 .تمام سال یذکرشده است برا٢ماده ) ١(رود باالتر ازنقطة که درجمله ديدرسف- ١
 
ازاحترامات فائقه من . تادهم مه ليازدهم آور یعنيدرسال  کماهي ررودخانهايدرسا- ٢

 .)ديداشته باش نانينسبت بخودتان اطم
 

دولت متبوعه دوستدار مندرجات  داردکهيرا مستحضرم یاحترام خاطرعال وباکمال
 ..مراسلة مذکوره راقبول کرده است احترامات فائقه

 
 ٢نمره  مراسله

 
 یسرمليکم یآقا

چه  یستياليسوس یرشورويکه دولت اتحاد جماه دواراستيام رانيا هيعل دولت



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٠٣                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

نسبت  انازفهايشرکاء ووراث تجارتخانه سابق برادران ل یبادعاو هيحاالوچه درآت
مساعدت  التيآن راجع به تمام مسائل مربوطه به ش نيومأمور رانيا هيبدولت عل

وشرکاء  رانيا هيدولت عل نيماب هک یتيحکم ربهيدا یادعائ چيه نينخواهد نمودوهمچن
 هيدولت عل نيووراث تجارتخانه مزبور واقع شده است ابراز نخواهد کردوهمچن

 یملکيدرنظرندارد ما یستياليسوس یرشورويکه دولت اتحادجماه دواراستيام رانيا
بحرخزر متعلق بخود  یسواحل جنوب التيکه شرکاء ووراث مذکوردرفوق درش

تعلق دهد باستثناء اموال متعلقه  گربخوديوخواه بوسائل د ديخرخواه بواسطة  داننديم
نموده  یداريقبال خر یستياليسوس یرشورويکه دولت اتحادجماه انازفيل نيبمارت
 .دارم یم ميموقع رامغتنم شمرده احترامات فائقه خودراتقد–است 

 
 ٢مراسلة  جواب

 
  ريوز یآقا
 

 :دهم یرااطالع م ليوصول مراسلة ذ “رايدولت متبوعة خودتوق بنام
 
چه حاال  یستياليسوس یرشوروياست که دولت اتحاد جماه دواريام رانيا هيدولت عل(

نسبت به  ها انازفيشرکاء ووراث تجارتخانه سابق برادران ل یبادعاو هيوچه درآت
مساعدت  التيآن راجع بتمام مسائل مربوطه بش نيومأمور رانيا هيدولت عل

وشرکاء  رانيا هيدولت عل نيکه ماب یتيدائر به حکم یادعائ چيه نينخواهدنمودوهمچن
 هيدولت عل نيووراث تجارتخانه مزبور واقع شده است ابراز نخواهد کردوهمچن

 یملکيدرنظرندارد ما یستياليسوس یرشوروياست که دولت اتحاد جماه دواريام رانيا
بحرخزر متعلق  یسواحل جنوب التيکه شرکاء ووراث مذکوره درفوق درش

اموال  یبخود تعلق دهد باستثنا گريوخواه بوسائل د ديخر اسطةخواه بو داننديبخودم
 یداريقبال خر یستياليسوس یشورو ريکه دولت اتحاد ماه انازفيل نيمتعلقه به مارت

 )دارم یم ميموقع رامغتنم شمرده احترامات فائقه خودراتقد. نموده است
که دولت متبوعه دوستدار مندرجات مراسله  رسانديم یباستحضارخاطر عال احتراما

 شماراقبول نموده است
 

 ديرياست احترامات فائقه دوستدار رابپذ یمتمن
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   .٣نمره مراسله

 
 یسرمليکم یآقا
 

دستورالعمل دولت متبوعه خودافتخار دارم باطالع شمابرسانم که هرنوع  برحسب
 یاسيسکنه محل وکارگران ومداخله درامورس انيدرم کاتيوتحر یاسيس غاتيتبل

که بموجب مقررات  یازطرف اتباع دولت شورو رانيا یداخل یواجتماع یومذهب
 یبخدمت کمپان خزربحر یسواحل جنوب التيازش یقرارداد راجع به بهره بردار

تخلف کنندگان  تيممنوع نياستودرصورت تخلف ازا داممنوعياک شوند یم رفتهيپذ
انفصال  یشود حت نيمع رانيازطرف محاکم ا کهيبه مجازاتهائ ريصپس ازثبوت تق

 ازشغل خودمحکوم خواهندشد
 

واجازه ورود  رانيکارگران اتباع ا یکارگران برا یها حهياتحاد ليتشک نيهمچن
 مزبوره ممنوع است یها هيآنهاباتحاد

 
 نيبرخالف قوان اتيدرمقابل عمل یکمپان رانياتباع ا نياگرمستخدم درهرصورت

 نيازا یتينوع مسئول جيبشوند ه یمحکوم به مجازات هائ هيومقررات دولت عل رانيا
 نخواهدشد رانيا هيمتوجه دولت عل ثيح
 

 ٣مراسله  جواب
 
 :ريوز یآقا
 

دولت  داردکهيخاطرشمارا مستحضر م رايمراسله مورخه امروز توق درجواب
 تيرضا رانيا یبنابراصل عدم مداخله درامورداخل یستياليسوس یرشورويجماه

فوق  ادداشتيدر کهيبطور غاتيوتبل کاتيشمارا راجع به تحر یکه تقاضاها دهد یم
 .ديالذکر شمامذکور است درموقع اجرانما

 ليقب نيآنهادرا زقبوليون یرانيعملجات ا یکارگران برا هياتحاد ليبه تشک اماراجع
 یداخل نيوقوان رانيدولت ا تيموضوع مربوط به صالح نيا نکهينظر با التيتشک
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مندرجات مراسله  یحکومت اتحادشورو داردکهياشعار م رايباشدتوقيم رانيمملکت ا
 رديپذيشمارام

 
 دياست احترامات فائقه مراقبول بفرمائ یمتمن

  
  

 ۴نمراه  مراسله
 
 یسرمليکم یآقا
 

ماده دهم قرارداد راجع به بهره  ليتکم یدستورالعمل دولت متبوعه خودبرا برحسب
 نکيکه ازا دارم یبحرخزر احتراما اظهار م یسواحل جنوب التيازش یبردار

طرف  یخواهد داشت برا استيسمت ر یرانيطرف ا کنفرازاعضاءي رهيمد ئتيازه
که باشد  یازهرطرف یشنهاديوهرپ گردد یدرحل امورمنظور نم یتيمز چيه یرانيا

 آراء اتخاذ نشده است بموقع اجراگذارده نخواهد شد تيباکثر رهيمد ئتيتادره
 

 دارم یم ميرامغتنم شمرده احترامات فائقه خودراتقد موقع
 ۴مراسله نمره  جواب

  
 :ريوز یاقا
 

 مياعالم نما ليدارم وصول مراسله شمارا بمضمون ذ افتخار
 
 یسواحل جنوب التيازش یماده دهم قرارداد راجع به بهره بردار ليتکم یبرا“

طرف  یکنفرازاعضاي رهيمد ئتيدره نکهيکه ازا دارم یبحرخزر را احتراما اظهار م
درحل  یتيمز چيه یرانيطرف ا یخواهدداشت برا استيسمت ر یرانيا

 تيباکثر رهيمد ئتيکه باشد تادره یازهرطرف یشنهاديپ وهر گردد یامورمنظورنم
 .اتخاذ نشده است بموقع اجراگذاشته نخواهدشد یآرا
 

 .دولت مطبوعه خودرا بمندرجات مراسله شمااعالم دارم تيرضا افتخاردارم
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 ۵نمره  مراسله

 
 :ريوز یآقا
 

 :دستورالعمل دولت متبوعه افتخاردارم باطالع شمابرسانم که برحسب
 
 رانيثابته اتباع ا یدعاو دهدکهيم تيرضا یستياليسوس یرشوروياتحاد جماه دولت“

 التيش یبضمانت دارائ رانيکه اتباع ا یراجع بمبالغ انازفيل نيرانسبت بمارت
بانظر مساعد  دياعالم نما یبدولت شورو رانيا هياند ودولت عل باوقرض داده هيمشارال

 “ديآنها بنما هيوتس ینموده اقدامات الزمه رابرا یتلق
 دارم یم ميرامغتنم شمرده احترامات فائقه خودراتقد موقع

 
 ۵مراسله  جواب

 
 یسرمليکم یآقا

 :مياعالم نما ليدارم وصول مراسله مورخه امروزشمارابمضمون ذ افتخار
ثابته اتباع  یکه دعاو دهد یم تيرضا یستياليسوس یرشورويدولت اتحادجماه “
 التيش یبضمانت دارائ رانيکه اتباع ا یراجع بمبالغ انازفيل نيانسبت بمارت رانيا

بانظرمساعد  دياعالم نما یشورو بدولت رانيا هياند ودولت عل باوقرض داده هيمشارال
 “ديآنهابنما هيتسو ینموده اقدامات الزمه رابرا یتلق
 

 دولت متبوعه خودرابمندرجات مراسله شمااعالم بدارم تيافتخاررضا
 

ماده وپنج صورت مجلس وپنج  کيو  ستيکه مشتمل برب حهيال نيمبادله ا اجازه
 داده شده است یشمس١٣٠۶ام مهرماه  یس خيمراسله است درتار

 
 ايرنيپ نيحس– یمل یمجلس شورا سيرئ
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 یستياليسوس یرشورويواتحادجماه رانيا نيمنعقده ب یمبادله قرارداد گمرک اجاره

 
 ١٣٠۶مهرماه ٣٠ مصوب

 کيچهارده ماده و یراکه دارا یقرارداد گمرک یمل یمجلس شورا - واحده ماده
 باشد یم - ب- ا مهيضم یها مراسله وجواب آن وتعرفه کيو) پرتکل(صورت مجلس 

 رانيا ندگانينما نيب١٩٢٧مطابق بااول اکتبر  ١٣٠۶مهرماه٨ خيودرتار
نسخ صحه  هواجازه مبادل بيامضاء شده تصو یستياليسوس یرشورويواتحادجماه

 .دهد یشده آن رابدولت م
 
ام مهرماه  یلسه ساست درج مهيماده ومتن قرارداد ضم کيقانون که مشتمل بر نيا
 .ديرس یمل یمجلس شورا بيبتصو یوشش شمس صديس کهزاروي

 ايرنيپ نيحس یمل یمجلس شورا سيرئ
 

  
 یستياليسوس یرشورويواتحاد جماه رانيا نيمنعقده ب یقرارداد گمرک متن

 
 یستياليسوس یرشورويطرف ودولت اتحاد جماه کياز رانيا یشاهنشاه دولت

 نيمملکت نيمابيکه خوشبختانه ف یروابط تجارت ليبه تسه ليباتما گريازطرف د
 ميتصم ١٩٢١ هيفور٢۶معاهده ١٩به تعهدات منتجه ازماده  یفايا یموجوداست وبرا

 ندگانين منظور نمايانجام ا یوبرا نديمنعقد نما یمعاهده گمرک کيگرفتند 
 اند مختارخودراانتخاب نموده

 
دولت  رامورخارجهيوز یخان انصار یقل یعل یآقا رانيا یدولت شاهنشاه ازطرف

 رانيا هيعل
 

خارجه  سريقراخان معاون کم وليمس یستياليسوس یرشورويدولت جماه ازطرف
 اراتيفوق پس ازمالحظه مدارک اخت ندگانيونما یستياليسوس یرشوروياتحادجماه

توافق نظر  ليوقابل قبول بود بامقررات ذ حيازآنها صح کيکه هر گريکديتامه 
 .اند حاصل نموده
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 اهرگونهي یواضاف یمضروب یاتهايومال یباستثناء حداقل حقوق گمرک- اول ماده
 شوديدرموقع ورود اخذ م یمملکت ثالث کيکه ازاجناس متشابه  یعوارض ورود

 یورود اعوارضي یواضاف یمضروب یاتهايمال یحقوق گمرک چيشد ه اخواهدي
 ريجماه تحادازا مايکه مستق یشورو یوصنعت یازمحصوالت ارض یشتريابي یگريد

باستثناء حداقل حقوق . نخواهد شده افتيدر شود یم رانيوارد ا یستياليسوس یشورو
که ازاجناس  یعوارض گمرک اهرگونهي یواضاف یمضروب یاتهايومال یگمرک

حقوق  چگونهيشد ه اخواهديشودياخذ م یملکت ثالث کيمتشابه درموقع صدور بسمت 
 یوصنعت یارض محصوالتاز یشتريابي یگريد یصدور اعوارضي یگمرک
مأخوذ  رانيبسمت ا یستياليسوس یرشورويجماه اتحاددرموقع صدوراز یشورو

 نخواهد شد
 

 اعوارضي یواضاف یمضروب یاتهايومال یباستثناء حداقل حقوق گمرک- دوم ماده
 اخواهدشدي شود یگرفته م یمملکت ثالث کيکه ازاجناس متشابه  یورود گريد

 یرشورويبه اتحاد جماه مايمستق رانيکه از ا رانيا یوصنعت یازمحصوالت ارض
 یواضاف یمضروب یها اتيومال یحقوق گمرک چگونهيه شود یوارد م یستياليسوس

 .مأخوذ نخواهدشد یشتريابي یگريد یورود اعوارضي
 

که  یوعوارض صدور یواضاف یمضروب یاتهايومال یحداقل حقوق گمرک باستثناء
 اخواهدشديشودياحذ م یمملکت ثالث کيدرموقع صدوراجناس متشابه بسمت 

 یرشورويدرموقع صدوربسمت اتحادجماه رانيا یوصنعت یازمحصوالت ارض
 یشتريابي یگريد یوعوارض مختلفه خروج یحقوق گمرک چگونهيه یستياليسوس

 .دينخواهد گرد افتيدر
 

 یستياليسوس یرشورويماهمالک اتحادج یوصنعت یمحصوالت ارض - سوم ماده
درصورت فوق  نهيمع یقرارداد حقوق گمرک نيمنضم بد) الف(مشروحه درصورت

حقوق عالوه برحقوق  نيپرداخت خواهدنمودوا رانيالذکر رادرموقع ورود بخاک ا
نظامنامه  موجبکه ب باشديگرميوعوارض متشابه د یوپلمباژ وانبارادار یشانلر
 .مقررگشته است یگمرک
 نيمنضم با) ب(مشروحه درصورت  رانيا یوصنعت یمحصوال ارض- چهارم ماده

حقوق  هيکل یستياليسوس یرشورويقرارداد درموقع ورود بممالک متحده جماه
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وپلمباژ  یشانلر یبرا کهيدرصورت مزبور راعالوه برحقوق قانون نهيمع یگمرک
 شده است خواهدپرداخت نييآن تع ريونظا یوانباردار

قرارداد  نيمنضم با) ج( ستيکه درل رانيا یوصنعت یمحصوالت ارض - پنجم ماده
فوق  ستيدرل نهيمع یحقوق گمرک یبممالک شورو رانيذکرشده درموقع خروج ازا

 یوپلمباژ وانباردار یشانلر یبرا یکه درنظامنامه گمرک یالذکر راعالوه برحقوق
 .شده است خواهد پرداخت نييتع رآنيونظا
است  یشده حداعال حقوق گمرک نييتع- ج- ب- ا یدرصوتها کهيائنرخه- ششم ماده

 یکه نرخها بيترت نيکردبا یاملغيداده و فيودرهرموقع ممکن است آن نرخها راتخف
 یرشورويراحکومت اتحادجماه) ب(صوت یونرخها رانيرادولت ا - وج. ا صورت

 یاملغيدهند  فيتوانندتخف یم نيدولت نيب یبتوافق نظرقبل اجيبدون احت یستياليسوس
 .ندينما

که برطبق مقررات  نيمتعاهد نيازطرف یکي یها نسبت بمال التجاره - هفتم ماده
آن مملکت  نيپس ازپرداخت حقوق وعوارض که قوان شود یم یگريواردخاک د

معامله  یعنوان چيکرده است درتحت ه نياجناس خارجه درموقع ورود مع یبرا
وارد شده  یثالث ملکتمتشابه که ازم ابااجناسيو یبااجناس متشابه داخل رازانکهيغ

 معمول گردد دياست نبا
 

ورود  رمرسوماتيوسا یحقوق گمرک افتيدر بيوترت قيدرخصوص وثا - هشتم ماده
 هيرا ازکل گريمتعهد مبشوند که طرف د نيازطرف کيوخروج مال التجاره هر

 .سازد ديمستف دياعطاء نما ابعدهاياعطانموده  یبدولت ثالث هيکه حال یازاتيامت
 

 نيياجناس جهت تع متيموافقت حاصل است که ق نيمتعاهد نيدولت نيب- نهم ماده
 یباشد مساو) ادوالورم(اجناس  متيق یتعرفه ازرو کهيدرصورت یحقوق گمرک
که جنس درآنجا بعمل آورده شده باشد  یامحليعادله جنس درمبدء  متيخواهدبود باق

 رمصارفيسا نيهمچنو قلوحق العمل حمل ون مهيوب ديوخر یبند. بعالوه مصارف
 .شود یدرآنجا م یحقوق گمرک هيکه تأد یالزمه تاورود محل

 
اجناس  یعادله عمده فروش متيکمترنخواهد بود ازق یمورد چيمزبور دره متيق

معادل  یبعالوه مبلغ ١٠٠در١٠متشابه درموقع ودرمحل ورود پس ازوضع 
 نياجناس اساسا بپول خارجه مع متيق کهيوقت عوارض وحقوق ورود به انقسم اجناس
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 ینرخ معامالت بانکها نيآخر یخارجه بپول داخله ازرو رپولييشده باشد مظنه تغ
 خواهدبود یگمرک ۀاظهارنام ميقبل ازتقد یمحل

 
 توانند یم نيطرف یرگمرکيراجع بمبدء جنس دست دهد دوا یديهرگاه ترد- دهم ماده
تجارت  یها اطاق رانيا یمزبور رابرا قيتصد دنيمبدء جنس رامطالبه نما قيتصد

 یسريراکم یستياليسوس یرشوروياجناس اتحاد جماه قيصادروتصد یگمرک ريادواي
 .ندينما یتجارت وشعبات آن صادر م یمل
 
درآن اجناس  یشده وانجا تصرفات نيازمملکت کيکه ازخارج واردهر یاجناس هيکل

 درآن شده باشد حکم متاع آن مملکت راخواهد داشت یبعمل آمده باتصنعات
 

است  یرانيمن شسصد وچهل مثقال ا رانيواحد وزن اجناس درا اسيمق - ازدهمي ماده
 .کيمتر لوگراميک٢-٩٧که معادل است با

 
حقوق  دياجرانما رايششصد وچهل مثقال رازمنيغ یگريد اسيمق رانيدولت ا هرگاه

 ليتقل ديواحد جد اسيمختلفه ذکرشده بتناسب مق یها وزن که درتعرفه یازرو نهيمع
 .افتيخواهد رياتکثي
 
 .است کيمتر لوگراميک یستياليسوس یرشورويواحد وزن درجماه اسيمق

 .است کيمتر ليذ یها قرارداد شامل قسمت نيمقررات ا - دوازدهم ماده
 
که  یدرمنطقه سرحد یمبادالت جنس ليتسه یبرا نيازطرف کيکه هر یازاتيامت- ١
 .اخواهندکرديبدول همجواراعطا کرده و لومترتجاوزنکنديک١۵از
 
 بکند هيادرآتيکرده  نيمتعاهد نيازطرف کيهر یاتحاد گمرک کيکه نظرب یتعهدات- ٢
 
که خاک آنهادراول اوت  یبممالک یستياليسوس یرشورويکه اتحادجماه یازاتيامت- ٣

 .کرد اخواهديبوده اعطاء کرده  هيروس ميقد یجزء امپراطور١٩١۴
 دراسرع اوقات درطهران مبادله خواهد بيقراردادحاضرپس ازتصو - زدهميس ماده

سال ۵حاضر تامدت  قرارداد.شود یپس ازمبادله بموقع اجراء گذارده م کماهيشد و



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢١١                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

قصد فسخ آنرا  نيازطرف یکيقبل ازانقضاء مدت  کماهيخواهد بودهرگاه  یمجر
نخواهد شدمگرانکه ششماه قبل  یمانده وملغ یاظهار ندارد قرارداد به قوه خودباق

 اطالع بدهند نيازطرف یکيفسخ را ميتصم
 

 شوديبزبان فرانسه نوشته شده وامضاءم“ قرارداد حاضر منحصرا- چهاردهم ماده
ج که بزبان - ب- ا ینسخه ازصورتها کينسخه ازآن و کي نيازطرف کيوبهر

 فرانسه نوشته شده داده خواهدشد
 

 یمنظمه به قرارداد گمرک پروتوکل
 

قرارداد  نيکه بمحض اجراء ا دينما یتقبل م یستياليسوس یرشورويجماه دولت
بدولت  یراجع بمسائل گمرک١٩٢١ هيفور ٢۶عهدنامه مورخه  ١٩راکه مادة  یتعهدات

  محسوب بدارد افتهيخاتمه  نمود یوارد م رانيا
 

 منضمه مراسله
  
 یسرمليکم یآقا

 یاوضاع اقتصاد یتجارت وبهبود یتوسعه وترق نکهينظربا رانيا هيعل دولت
 یرشورويواتحاد جماه رانيا نيماب یراموافق باتوسعة روابط تجارت رانيا یعموم
که اگردولت  ديقبول نما کند یخواهش م یازدولت اتحاد شورو دانديم یستياليسوس

قرارداد  ١٣مندرجه درماده  تقبل از انقضاء مد یوحت هيبخواهد درآت رانيا هيعل
 یها تعرفه و دينما برقرار یتعرفه مستقل گمرک امروز خيمنعقده درتار یگمرک

 رانيا هيدولت عل ليدارد بام یراملغ) باعتبار قراردادها یها تعرفه( یونليکنوانس
راازدرجه  یمملکت نيامروز ماب خيمنعقده درتار یموافقت نموده قرارداد گمرک

 ١٩٢١ هيفور٢۶راکه ازعهدنامه  رانيا هيوتعهدات دولت عل دانستهاعتبارساقط شده 
 محسوب دارد افتهيخاتمه  شود یم یناش یراجع بقرارداد گمرک

 یها است که پس از برقرارشدن تعرفه مستقل مذکوردرفوق مال التجاره یهيبد
 یتشابه هردولت ثالثازمال التجاره م یبحالت بدتر ثيازهرح رانيدرا یشورو

 .نخواهدشد گذارده 
منعقد  یتعرفه گمرک یکه بعدازالغا دواراستيازطرف خودام رانيا هيعل دولت
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 ثيهرح زازين یرشورويدراتحاد جماه یرانيا یها امروز مال التجاره خيدرتار
گذارده نخواهد شد باستثناء  یمتشابه هردولت ثالث یها بحالت بدتر از مال التجاره

 اند بوده هيسابق روس یجزو امپراطور ١٩١۴که تااول اوت  یممالک
  .دارم یم ميراتقد قهيرامغتنم شمرده احترامات فا موقع

 مراسله منضمه جواب
  
 ريوز یآقا

 :است اعالم بدارم ليوصول مراسله مورخه امروز شماراکه بمضمون ذ افتخاردارم
 یاوضاع اقتصاد یتجارت وبهبود یتوسعه وترق نکهينظربا رانيا هيعل دولت“

 یشورو ريواتحاد جاه رانيا نيماب یراموافق باتوسعه روابط تجارت رانيا یعموم
قبول  کند یخواهش م یستياليسوس یرشورويازدولت اتحادجماه دانديم یستياليسوس

ازانقضاء مدت مندرجه درماده  قبل یوحت هيبخواهد درآت رانيا هيکه اگردولت عل دينما
 و ديبرقرارنما یامروزتعرفه مستقل گمرک خيمنعقده درتار یگمرک قرارداد١٣

 هيدولت عل ليدارد بام یراملغ) باعتبارقراردادها یها تعرفه(یونليکنوانس یها  تعرفه
راازدرجه  نيمملکت نيامروزماب خيتار منعقده در یموافقت نموده قراردادگمرک رانيا

 هيفور ٢۶راکه ازعهدنامه  رانيا هيساقط شده دانسته وتعهدات دولت علباراعت
 .محسوب دارد افتهيخاتمه  شود یم یناش یراجع بقرارداد گمرک١٩٢١

 یها است که پس ازبرقرارشدن تعرفه مستقل مذکور درفوق مال التجاره یهيبد
 یمتشابه هردولت ثالث یها ازمال التجاره یبحالت بدتر ثيازهرح رانيدرا یشورو

 گذارده نخواهدشد
منعقد  یتعرفه گمرک یاست که بعداز الغا دواريازطرف خودام رانيا هيعل دولت
بحالت  ثيزازهرحين یرشورويدراتحاد جماه یرانيا یها امروز مال التجاره خيدرتار

که  یگذارده نخواهدشد باستثناء ممالک یمتشابه هردولت ثالث یها بدتراز مال التجاره
دولت  تيافتخاردارم رضا “بودند هيروسسابق  یجزو امپراطور ١٩١۴تااول اوت 

مغتنم شمرده احترامات  را موقع اعالم بدارم بمندرجات مراسله شما متبوعه خودرا
 دارم یم ميفائقه خودراتقد

) پروتکل(صورت مجلس  کيقرارداد که مشتمل برچهارده ماده و نيمبادله ا اجازه
 شمس داده شده است١٣٠۶ام مهرماه یمراسله وجواب آن است درجلسه س کيو

  ) ۴(ايرنيپ نيحس:یمل یمجلس شورا سيرئ
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  مخالفت مصدق با طرح راه آهن

 
 ٢٣٢نشست  ١٣٠٧ نيفرورد ٢٨ یمل یمذاکرات مجلس شورا

 
 است یکاف - ندگانياز نما یجمع
 بنده مخالفم - مصدق دکتر
 ديبفرمائ - سيرئ نائب

 
عرض کنم اگراجازه  اتيدر کل ديدارم که با یضيعرا کيبنده  - مصدقدکتر

 .عرض کنم ديفرمائيم
 

 دکتر مصدق یآقا - سيرئ نائب
 

 یمل یبنده درموضوع راه آهن نظر خودم را به کرات در مجلس شورا - مصدق دکتر
موضوع راه آهن  نيدر ا دانميحاال ضرورت نم گريام د رسانده انيبه عرض آقا

در باب خط راه آهن مذاکره شد  یروز کيدر نظر دارم که  یبکنم حت یضيعرا
در  گريشده د بيمحترم گفتند که چون قانون گذشته و تصو ندگانيز نماا یکي

خط راه آهن  یاز مسائل اساس یکي کهيصحبت کرد در صورت شود یموضوع خط نم
ممکن  ديده یم ینقشه کش ۀو اجاز دينقشه اش را بکش ديخواه یاست و امروز که م

از  یقانون کيشده باشد  بيقانون هم تصو نکهياست در خطش هم مذاکره کرد ولو ا
را  یاگر خط آهن کهيقانون اگر نقض شود ضرر ندارد در صورت نيمجلس گذشته و ا

دارد در باب خط راه آهن  ريجبران ناپذ یبر خالف مصالح مملکت بکشند ضررها
و  حملي کيبنده عرض دارم راه آهن ما ممکن است دو قسم حمل و نقل داشته باشد 

 راست که د یزهائيما آن چ یحمل و نقل مل. یل و نقل ملحم یکي یالملل نينقل ب
است که از  یزهائيما آن چ یالملل نيحمل و نقل ب شود یداخلة ممکلت صرف م

 گريو به ممالک د کند یعبور م رانيو از ا ديآ یم تيممالک خارجه بطور ترانز
خواهد  ايمال التجارة اروپا به آس تيببرد از ترانز یا دهيفا کياگر راه آهن ما  رود یم

          ً        بکنند کامال  بر خالف  یکه نقشه کش شود یمکه امروز اجازه داده  یخط نيا. برد
متصل  اياست که اروپا را به آس یخط یالملل نيخط ب رايمصالح مملکت است ز
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طرف شروع شود و به  نياز ا ديخط آهن ما با. طرف واقع شده نياروپا در ا. کند یم
دا يپ تيراه آهن ترانز نيبرساند ا ايبرود که مال التجارة اروپا را به آسآن طرف 

که از بندر جز حرکت کند  یآن راه آهن یول کند یم دايپ یالملل نيحمل و نقل ب کند یم
. داشته باشد تواند یرا م یو چه حمل و نقل یچه تجارت دانميو به محمره برود بنده نم

پول که در  ونيليم یس ديخواه یو امروز که م دياجازه بده ديخواه یامروز که م
صرف  یراه کيملت و مملکت است به  نيا یهست اقعمردم است و در و نيدست ا

دقت  یقدر کي رنديمردم است ازشان بگ نيا اتيپول را که در واقع ح نيو ا ديکن
چون  نديگو یم گريو بعد هم ده سال د زنديبر نيزم یتو نکهيواال جز ا ديکن

 تيدادند و خرج شد البته اکثر یرا نطوريبودند ا یمل یدر مجلس شورا کهياشخاص
 نياش ا فهيهم وظ تياکثر یاعتماد ندارند ول ميگو یدارند بنده نم اعتماد به دولت

در مقابل  یبدهد اگر کس یدولت آورد بلند شود را یزيچ کيکه  نقدريکه هم ستين
بدهند آن وقت بنده عرض  یآن وقت را. دارد پا شود جواب بنده را بدهند یبنده جواب

 تيو ترانز یمل تيترانز ايدر تمام دن باشدداشته  تيدو ترانز ديراه آهن ما با کنم یم
 دهيفا یالملل نيو حمل و نقل ب تيندارد راه آهن از ترانز دهيراه آهن فا یبرا یداخل

که  ديمن ثابت کن یبرا. ندارد تيترانز دةيفا یناريد ديکش یکه شما م یخط نيا برد یم
 چوقتيرود به محمره؟ ه یبه بندر جز و از بندر جز م ديآ یچه مال التجاره از اروپا م

مال التجاره . رود یو از بندر جز هم به محمره م ديآ یمال التجاره اروپا به بندر جز نم
 نيا. رانيبه جنوب شرق ا رود یبه شمال غرب و از شمال غرب م ديآ یاروپا م

که امروز بر خالف  یرائ کي. ديبده یبعد را دياست جواب بنده را بده تيترانز
 نکهيواال به عنوان ا ديبگوئ ديدار لياگر دلندارد  یليدل چيه. دينده اشدب رانيمصالح ا

 یقانون کي ديمملکت ضرر بزن نيبه ا گريد ونيليم یگذشته شما س یقانون کي
که اجازه  یخط نيآن قانون را نقض کرد و ا شود یو قعود م اميق کي هيگذشته است 

 نيا یهم برا یزيچ کيداشته باشد که  یتيترانز کيباشد که  یخط کي ديده یم
 یندارد ول دهيفا راني         ً                    ً             بنده کامال  ثابت کردم که عجالتا  راه آهن در ا. مردم داشته باشد

قسمت از ضرر راه آهن را  کيداشته باشد و حمل و نقل ممکن است  تياگر ترانز
                                  ً              که امروز در نظر گرفته شده است کامال  به ضرر مملکت  یخط نيا یجبران کند ول

 نيخودم ا دهيمن به عق یمختارند ول دهند یم صيتشخ نياز ا ريغ انيآقا الحا. است
و برخالف مصالح  انتيطرف برود خ نيشود و به ا دهيخط کش نيرا که ا یرا

 … دانميمملکت م
 .ستين انتيخ) با همهمه( - ندگانياز نما یبعض
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است شما به نظر خودتان خدمت است حاال  انتيبنده به نظر خودم خ - مصدق دکتر
که  یحياظهار کردند لوا نجايمحترم در ا ندگانينما انيآقا نکهيا حهيال نيدر موضوع ا
 نيکه به ا یحيلوا کنم یبنده تصور م ديآ یشور به مجلس م یبرا ديآ یبه مجلس م

. ینقشه کش یآمده برا تيدو فور ديبه ق حهيال نيا نديگويم نديآ یاول م ديآ یم بيترت
    ً فرضا   یلومتريک. ميبکن ميخواه یم یکه نقشه کش خورد یو به گوشش م شنود یآدم م
که اگر انسان  شود یهم نوشته م یگريد یزهايچ کيتومان بعد در ضمنش  ٣۶٨

 لسداده شد و از مج یرا نکهيبعد از ا یبدهد و بکل ینرود و تجسس نکند ممکن را
راجع به تعرفه  نکهيکما ا ميدينفهم نديبگو ديداد یچه را انيآقا نديبگو رونيرفت ب
که دولت  حهيال گذشت یم یکه تعرفه گمرک یمجلس همان روز نيدر هم یگمرک

مطابق الف و  یه داشت که نوشته بود تعرفه گمرکدما کيآورد  یتعرفه گمرک یبرا
آوردند و  یا کتابچه ميمجلس که نشست نيمدر ه. قرارداد است نيبه ا مهيضم ميو ج یب

آمد  یکيندادم دقت نکردم بعد  یاست بنده چون را یتعرفه گمرک نيمنتشر کردند که ا
در آن ماده نوشته شده بود  ديداد یکه شما را یا آن تعرفه یمنزل من گفت فالندر 

در  ميديد عدب ديداد یو را ديديآنرا د ايآ ميو ج یالف و ب مهيمطابق ضم یتعرفه گمرک
به ماده  یما را. ستيآن ن ميوج یب یکه چاپ شده الفش چاپ شده ول یزيچ“ آ

 یخواهد بود الفش را ف ميو ج یالف و ب مهيمطابق ضم یکه تعرفه گمرک ميداد
      ً آن اصال   ميو ج یب یهم نخواهد ول یو دادند که دقت هم نشد و کسالمجلس آوردند 

 ديبا ميده یکه م ی؟ ما راکجا است ديده اناگر هست نش ستيمنتشر نشد االن هم ن
که  یاز ما بپرسد که را یکس کي ميرفت رونيمجلس ب نياز ا نکهيباشد نه ا دهيفهم
معلوم  -  شود؟ یمنتشر م یک - . ريخ - را؟ مشيو ج یب–. یبل – د؟يديالفش را د ديداد

نقشه  یبرا ميآوردرا  حهيال نيما ا نديگو یم نجاياند ا را امروز آورده حهيال نيا. ستين
که هم نقشه  دهد یاجازه م ستين ینقشه کش مينيبيم ميخوان یماده سه را که م یکش

دهند به مناقصه بن داننديم یمقتض که یبکشند و هم ساختمان راه آهن را به هر کمپان
: کنم یتوجه داشته باشند عرض م انيآقا نکهيا یماده است که بنده برا نيهم ع نيا

تمام آن  ايمختلفة راه و  یقسمتها یدولت مجاز است که پس از اتمام نقشه بردار
مناقصه به  بيشده مزبور و با تمام راه را به ترت ینقشه بردار یساختمان قسمتها

در ) ١(مذکوره در ماده  یکايآن شود سند یخود متصد ايواگذار نموده و  مقاطعه
قبل از  تواند یبعالوه دولت م. مناقصه حق تقدم خواهد داشت طيشرا یصورت تساو
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نموده و  هيته رانيساختن راه آهن ا یبرا ینمونه هائ نکهيا یاقدام به مناقصه برا
راه را که از  نيساختمان قسمت مع امتحانمظنة از مخارج آن بدست آورد به عنوان 

در  ديمذکور واگذار نما یکايتجاوز نکند از هر دو طرف به سند لومتريصدو پنجاه ک
 نياند ا منتشر کرده دياند آنچه هم در جرا آورده یرا به عنوان نقشه کش حهيال نيواقع ا

که دولت  ندا ننوشته چيرا ه یمقاطعه بدهد نقشه کش خواهد یبود که فقط دولت م
است که اگر دولت  نيساختمان نظر بنده ا یبرا ردياز مجلس اجازه بگ خواهد یم

ساختمان  حةيدر ال نکهيبه جهت ا داندياجازة مجلس را در مخارج راه آهن الزم م
را از  ینقشه کش اختمانيکه  دهد یبه دولت اجازه م یمل یمجلس شورا سدينو یم

اکثرش باشد اگر خود دولت بگذارد که حد  قاطعهتومان به م ٣۶٨ لومتريقرار هر ک
 یعني دانديالزم م یاجازة مجلس را در حد اکثر نقشه کش آورد یرا م حهيال نيکه ا

تومان  ٣۶٨ یلومتريهر ک ديخرج کند با بيتصو خواهد یکه م یمل یمجلس شورا
که  دانميحاال بنده نم(هفتاد کرور  ايشصت کرور  یاجازه بدهد چه شده است که برا

به دولت  نجايو فقط ا داندياجازة مجلس را الزم نم چيه) شود یچقدر مخارج راه آهن م
که اورا به مناقصه بگذارد از  دهد یاجازه م یمعلوم ريبطور غ حهيال نيدر ضمن ا

عرض کنم که اگر  نجايمسئله را هم الزم است بنده ا نيا. دانميچه مبلغ بنده نم یرو
هفتصد هزار تومان خرج  ايچرا ما تا حاال دو کرور  هک شود یگفته م یمسائل کي

مسئله موافق  ني                   ً     بهتر بود بنده اساسا  با ا شد یاگر از روز اول مقاطعه داده م ميا کرده
 یاياست که اول یدقت کند یم نيکه مصالح دولت را تأم یزيآن چ نکهيبه جهت ا ستمين

 کهيانيباشد آقا یامان نکهيا ايمقاطعه باشد  نکهيدر کار داشته باشند اعم از ا ديامور با
ً             دارند محققا  به تجربه برا فيمجلس تشر نيدر ا  یثابت شده است که بعض شاني           

 یمقاطعه دارم از رو واريبنده خودم د کند یمقاطعه را مقاطعه کار تقلب م یکارها
داده است وسطش را  ليتحو واريکه د یتمام شد معلوم شد آن کس نکهيبعد از ا یذرع

 نيا. سال که گذشت خراب شد کيرا هم صاف کرده بعد از  شيگذاشته رو وخکل
که  ميفتيب گيد یتو ميباشد که ما از حول حل ديمف یليکه خ ستين یزيچ کيمقاطعه 

به صرفة  مياگر مقاطعه بده ميا ختهيحاال که هفتصد هزار تومان را دور ر ميبگوئ
 نيمثل زم ،یزيمثل خاکر زهايچ یالفم مقاطعه در بعضبنده با مقاطعه مخ. ماست

 یول ستين ديدرش تقلب کرد منفعتش محل ترد شود یکه نم یزهائيچ کيکندن، مثل 
باشد و در تحت نظارت  یامان یدرش دقت شود به نظر بنده وقت ديبا کهيزهائيدر چ
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 یکياست  زيبه نظر بنده دو چ نجايا. صرفش بهتر از مقاطعه است یليباشد خ حيصح
حداکثر مخارج مقاطعه را  یمل یمجلس شورا دانديکه دولت الزم م ورهمانط نکهيا

حداکثر  یمل یکند همان طور هم الزم است مجلس شورا بيتصو ینقشه کش یبرا
که امروز داده  یحق تقدم نيکند و بعد ا بيمخارج مقاطعة ساختمان راهم تصو

حق  نيا نکهياه مخالف هستم به جهت را هم بند نيا یخارج یکمپان کيبه  شود یم
 هايکمپان نيهک چون ا یکيدارد  یفلسفة اقتصاد نکهيا یکي کند یم دايتقدم دو فلسفه پ

 ی        ً                دارد اوال  در فلسفة اقتصاد تيمدخل نجايهم در ا یاسياتباع خارجه هستند مسائل س
هستند و  یمردمان خوش قول کي ميديکردند اگر د ینقشه کش نهايا نکهيبعد از ا

 یا مقاطعه کياند  آمده نهايکه ا شود یآن وقت معلوم م ردندک حيکارشان راصح
هم  یکمپان. است یگريد زيچ یاسيس مسئله یاند ول هم کرده حياند و کار صح کرده
 استيس تيهر روز وضع نکهيا یبرا کند یباشد تفاوت نم یآلمان ايباشد  یکائيآمر

که در  دهد یمن اجازه نم یندگينما فيو تکل دهيوجدان و عق چيامروز ه. کند یفرق م
که تا  ميبده یالملل نيب یبه دو کمپان یحق تقدم یبه دولت اجازه بدهم و ک خيتار نيا

                                      ً مملکت ممکن است هزار جور فرق کند و ابدا   یاسيس اتيوضع گريدو سه سال د
به تجربه  یعنيواگذار کنند  هايکمپان نيصالح نباشد که به ا یاسياز نقطه نظر س ديشا

در صالح ما بوده  یلياست و خ حيصح اند دهيکه کش یا برسد و ثابت بشود که نقشه
است  ني    ً            ابدا  صالح نباشد ا استشيممکن است که س زثابت شود با اتشياقتصاد یعني

 ديبعد بگذار ندگانينما یهم برا یکار کيکه شما  کنم یاسترحام م انيکه بنده از آقا
خدمت به مملکت  یبرا ديسه ماهه خواهشمندم که آنقدر عجول نباش نير اشما د
که اگر  باشددر دستشان  یموضوعات کي نديآ یدورة بعد هم که م ندگانينما ديبگذار

ساختمان را به  دهد یبکنند در موضوع ماده سوم که اجازه م یآنها هم خواستند خدمات
ً                عرض کردم بنده اساسا  با راه آهن با ا ديمادة سوم بفرمائ نيدولت ا نقشه با تمام  ني                   

منفعت باشد  ديشا رنديبگ شيضرر را از هر جا کهياز آنجائ یمخالف هستم ول نهايا
 نکهيبا ا ديکن بيامروز فقط نقشه را تصو کنم یعرض م ديدار دهيعق هچه کنم؟ حاال ک

ساختمان را  کنم یمحفوظ است عرض م ام دهيو عق دهم یم یبنده مخالفم ورقه آب
 نيخدمت به مملکت داشته باشند ا یبرا یدوره بعد که آنها هم موضوع یبرا ديبگذار
ً               فرضا  در آن وقت از ح کنند یم یکه حاال نقشه کش یکمپان  یاشکال یاقتصاد ثي    

راکه از حاال تا آن وقت ممکن است  یاسياز نظر س یشد ول نينظر تأم نينداشت و ا
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واگذار  یکمپان نيباشد که به ا نيصالح در ا دينخواهد کرد امروز شا نيکند تأمفرق 
 انياست که بنده از آقا نيصالح نباشد ا استياز لحاظ س ديدر آن روز شا یکنم ول

 خواهند یو حاال که م نديکار نفرما نيکه عجله در ا کنم یواسترحام م اضامحترم تق
و آن را  نديبفرما یماده سوم خود دار بي                  ً       را مقاطعه دهند اقال  در تصو ینقشه بردار
 .نديآ یکه در دورة بعد م یندگانينما یبگذارند برا

 .بود ٣مصدق راجع به ماده  یآقا شاتياست فرما اتيشور در کل - سيرئ نائب
 )۵(.بود اتيبنده راجع به کل ضيعرا ريخ - مصدق دکتر
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  چهارمفصل 

 
 مدرس نافرجام ترور

 
سيرتحول استبداد رضا شاهی در » اسناد وزارت خارجه آمريکا « بنا بر مجد دمحم قلی

 با ١٩٢۶ اکتبر ٣٠در مدرس ترور برای تالش: ان زمان را بدينگونه آورده است
 صورت مخالفان ساير دل کردن خالی و سرسخت، مخالفان از يکی حذف هدف

 :بود پهلوی قتل برای جدی توطئه يک از اذهان انحراف ديگرش هدف. گرفت
 

ً احتراما    و انرژی پر ولی کار کهنه روحانی مدرس، جان به که رساند می اطالع به        
 سوء دارد، پايتخت سياست عرصه در چشمگيری بيش و کم نفوذ که مجلس نماينده
 مجلس نمايندگان هنوز و انداخته راه به زيادی صدای سرو حادثه اين. است شده قصد

 با مزبور قصد سوء که آشکار احتمال اين. کنند می صحبت آن درباره عادی مردم و
 به را بيشتری عمومی توجه شخصی های انگيزه نه و گرفته صورت سياسی اهداف

. بود نديده را مهاجمان هرگز    ً قبال   که گويند می ازمدرس نقل به. است کرده جلب آن
 تفحص و تحقيق و شده منتشر حمله اين درباره نقيضی و ضد بسيار های گزارش
 هويت امروز به تا. است نبوده جدی چندان      ً ظاهرا   ارتباط اين در مسئول مقامات

 اين از حمله ماجرای. است نرسيده عموم اطالع به آنها تحريک عامالن و مهاجمان
 کوچه از مدرس اکتبر، ٣٠ روزشنبه، صبح شش ساعت حوش و حول: بود قرار

 راديکال جناح رهبر( داور منزل ودرهمسايگی سپهساالر مسجد مجاور در باريکی
 سمت به پشت از شخصی. برود مسجد به فقه تدريس برای تا کرد می عبور) مجلس

 بود مدرس همراه که احمد شيخ نام به فردی. نخورد هدف به تيرش اما کرد شليک او
 سر نفر دو حين همين در. شد او مجدد تيراندازی از مانع و گرفت را مهاجم دست
 شليک گلوله دو کدام هر گويا و شدند ظاهر مدرس روی به رو درست ديگری کوچه
 راستش دست به سوم گلوله شکست، را مدرس چپ بازوی استخوان گلوله دو. کردند
     ً فورا   نظميه مأموران گويند می. کرد اصابت عابر يک پای به چهارم گلوله و خورد
 دستگير را نفر دو و پرداختند مهاجمان تعقيب به و رساندند حادثه محل به را خود

 اهل مستمری مسئله وقتی ولی شد، کشته نظميه مأموران از يکی گويند می. کردند
 را مدرس. است نشده کشته هيچکس که کردند اعالم شد، مطرح مجلس در وعيالش
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 ارشد مقامات رسيدن سر با و اوليه مداوای انجام از وپس بردند داور خانه به ابتدا
 دو. کردند منتقل دولتی بيمارستان به سپس و بردند نظميه ساختمان به را او نظميه
 دوستان ميل مطابق چندان داشتند عهده بر را جنايی بازجويی مسئوليت ابتدا که نفری

 ميرزا نام به) دادگاه( عدليه های دادستان از يکی به کار اين نتيجه در نبودند، مدرس
 مدرکی هنوز معلوم قرار از. شد واگذار) مدرس سابق شاگردان از( جوادی يوسف

 از يکی. است نيامده دست به اند شده دستگير نظميه مأموران توسط که نفری دو عليه
 است ماليه، وزير سابق معاونان از حضرت، صادق خدمتکار که عزيز نام به آنها

 ضمانت قيد به است بقال شاگرد که ديگر نفر و برد، می سر به بازداشت در همچنان
ً سريعا   مدرس حال ضمن، در. است شده آزاد  از حکايت اخبار و است بهبودی به رو      
 که نظامی بيمارستان گويند می. يافت خواهد بهبود کامل طور به مدرس که دارد آن

 مبدل آنها گفتگوی و بحث و سياستمداران تجمع محل به است بستری آن در مدرس
 که است تختی همان فقط اتاقش اثاث تنها که دارد مالقاتی آنقدر بيمار و است، شده

 باشد دارويی مؤثرترين عموم توجه کانون در گرفتن قرار شايد. است بستری رويش
 .باشد داشته توانست می مدرس که

 :کند می اضافه اموری
 وزارت اطالع جهت. دارد وجود حمله اين داليل درباره متفاوتی های گزارش
 تکرار اينجا در شود می شنيده کرات به جنايت اين با درارتباط که را سئوالی خارجه

 دمدمی تکبر، عليرغم مدرس است؟ شده انجام دستورشاه به سوءقصد آيا: کنم می
 اين آمريکايی اسناد درهمه (تحجرش جهات وازبسياری طلبی قدرت بودن، مزاج

 رجلی و مبرز سياستمداری وی آنکه حال و است؛ تکرارشده مدرس به اتهامات
 ،)).ويراستار. (است شده اعتراف آن به صراحت به اسناد همين در که بود ترقيخواه

 جايگاهش. نيست پايتخت در معمولی امر که دارد، شهرت صداقت داشتن به اينجا در
 مهارتش اش، زاهدانه زندگی جاذبه اش، سخنوری رتبه، عالی روحانی يک مقام در
 همه و همه بندند، کارمی به فريب عوام سياستمداران که ترفندهايی از استفاده در

 که احساساتی از نظر صرف. بسازند نفوذ با فردی او از تا اند داده هم دست به دست
 گاه هرچند مستقل، پرست وطن و گرا ملی يک را او دارد، وجود مدرس به نسبت

 ايراد اظهاراتی درمجلس      ً اخيرا   مدرس که نرود يادمان. شناسند می مزاج، دمدمی
 به اعليحضرت که کند می حمايت شاه از زمانی تا که بود اين اش نتيجه که کرد

 مبنی اند داده نسبت او به مجلس های درالبی را اظهاراتی و باشد، پايبند اساسی قانون
 و مسکو در تيمورتاش ادعايی قراردادهای درباره گيری تصميم مرجع اينکه بر
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 آتی روند به       ً احتماال   مدرس جان به قصد سوء اهميت. شاه نه و باشد مجلس بايد آنکارا
 وضعيت خاطر به که کند احساس شايد گويند می برخی. داشت خواهد بستگی حوادث

 به خود روح تسکين برای اينکه يا جويد، دوری سياست صحنه از بايد سالمتش
 سياست صحنه در قبل به نسبت کمتری فعاليت درآينده اينکه و دارد؛ نياز زيارت
 تئوری مناسب ای شيوه به که داشت خواهد را اين فرصت الاقل او. باشد داشته

 تا داشت خواهد فرصت همچنين. کند   ّ رد   است شده مطرح اکنون هم از که را جنايت
 زند می که هايی حرف از بيشتر زند نمی که هايی حرف از خودشان مردم بگذارد
 همينجا ماجرا اگر. نشود فاش هرگز ماجرا اين واقعی داستان شايد. بگيرند نتيجه
ً اتفاقا   و - يابد خاتمه  فراموشی به ماجرا وسط در مملکت دراين سياسی حوادث گاهی       
 و مردم بين در شاه حيثيت و اعتبار بيشتر چه هر کاهش آن نتيجه - شوند می سپرده

 در. بشود شاه از فعلی مجلس در بود قرار که ايست جانانه های حمايت تضعيف
 برای خارجی مسائل شدن مطرح با که کنند می گمان سياسی ناظران ارتباط، همين
 فرستاده های نامه موافقت با ارتباط در ويژه به مجلس، صحن در گيری رأی و بحث
 )١.(بگيرد شکل مجلس در مختلفی های بندی جناح ها، روس با شاه ويژه

 
 کابينه ديگردر »بحران« يک

 
 بارزترين گفت بتوان شايد«: بود کرده ترک را کابينه ١٩٢۶نوامبر در الدوله وثوق

 و سر بی گيری کناره. است مستوفی کابينه آشکار ضعف فعلی اوضاع ويژگی
 مجلس نمايندگی کرسی بر گرفتنش قرار و عدليه وزارت از وثوق حسن آقای صدای

 داشت تالش مجلس ابتدا در اگرچه. بود کابينه بيشتر تضعيف برای حرکتی شايد
 کرسی بر اکنون هم او. بود موقت ها تالش اين ولی کند، رد را وثوق اعتبارنامه
... آنهاست از سودجستن و حوادث دادن رخ منتظر و زده تکيه مجلس نمايندگی
 شاه شخص اعتماد عدم رساندم، خارجه وزارت اطالع به اين از پيش که همانطور

 شديد کاهش با گفت بتوان شايد ولی اوست، مشکالت بزرگترين از] وثوق به[
 مستوفی خاصيت بی رهبری. است شده کاسته مسئله اين اهميت از شاه محبوبيت
 حل برای الزم شايستگی فاقد را فعلی کابينه      ً عموما   که است شده باعث الممالک
 که معتقدند هم ای عده. است گريبانگيرمملکت اينک هم که بدانند حادی مشکالت

 مختار وزير همسر گفته نمونه، برای. آورد خواهد دوام ديگر هفته چند تا فقط کابينه
 دبير هاوارد، آقای که گفت من به ديروز که کنم می نقل اينجا در را بريتانيا جديد
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 و مرسوم ضيافت برگزاری       ً عجالتا   که است کرده توصيه او به سفارت، شرقی امور
 تغيير بزودی کابينه که شود می بينی پيش زيرا بيندازد، تعويق به را کابينه از دعوت

 به کابينه اعضای تمام که هستم زمستانه های ميهمانی تدارک در که بگويم بايد. کند
ً اتفاقا   که تغييری چنين کنم نمی فکر بخواهيد، را راستش. شد خواهند دعوت آن  محافل       

» .بيفتد اتفاق ديگر واندی ماه يک زودتراز کنند می بينی پيش را آن نيز ايران سياسی
 آن به که دولت ضد های فعاليت جمله از«: خوانيم می گزارش اين پايانی بخش در

 گويند می که است،) الدوله نصرت( ميرزا فيروز شاهزاده اقدامات شود می اشاره
 وزير تيمورتاش، عبدالحسين و خودش که کند می تالش ای کابينه تشکيل برای دارد

 می گمان. هستند آن اعضای گردد، بازمی مسکو از آينده روز چند ظرف که دربار،
  ُ  پ ست تيمورتاش و باشند، پيشنهادی دولت اين اعضای از تيمورتاش و فيروز که رود

 توانم نمی... بپيوندد کابينه به زود يا دير نيز وثوق و باشد؛ داشته را کابينه رياست
 يک هر راه به چشم هيجان با توانند می هستند آمريکا منافع مسئول که آنهايی بگويم

 )٢(».باشند کابينه رياست احتمالی مقام در بردم باال در را نامشان که اشخاصی از
 

 :نويسد می خود ١٩٢٧ ژانويه ١١ مورخ »محرمانه بسيار« گزارش در فيليپ
 

ً احتراما    با توأم انتظار حس نوعی گذشته روز دو طی که رساند می اطالع به        
 قوی احتمال اش اصلی دليل که بوده حکمفرما پايتخت سياسی محافل بر دلسردی

 تشکيل برای الدوله وثوق از دعوت احتمال و مستوفی کابينه الوقوع قريب سقوط
 برطرف گمان و   ّ ظن   اين      ً ظاهرا   جاری، ماه يازدهم امروز، ولی. است جديد کابينه

 گرفته قوت داد خواهد ادامه خود کار به ديگر مدتی تا فعلی کابينه اينکه به باور و شده
 هم يعنی اوضاع، فعلی روند که شدم متوجه عالء حسين آقای گفتگوبا در... است
 مالی مستشاران هيأت سرنوشت بر آن احتمالی تأثيرات وهم کشور سياسی انداز چشم

 محافل در که را اخباری عالء آقای. است ساخته نگران و دلسرد را او آمريکايی،
 جمله از مملکت رجال از برخی اينکه بر مبنی خبرهايی کرد، تأييد بودم شنيده ديگر
 با ،)الملک فهيم( فهيمی آقای و فيروز شاهزاده تيمورتاش، عبدالحسين الدوله، وثوق
. کنند می تالش وثوق آوردن کار روی و فعلی دولت کردن سرنگون برای    ّ جدي ت
ً اتفاقا    فعلی شيوه به آمريکايی مالی مستشاران هيأت فعاليت ادامه با مذکور گروه       

 گروه عضو ترين زيرک و ترين باهوش       ً احتماال   که فيروز، شاهزاده. هستند مخالف
 آقای... کند می مخالفت شده تفويض ميلسپو دکتر به که اختياراتی با       ً صراحتا   است،
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 می الزم... گذارد می شاه بر توجهی قابل تأثير دارد گروه اين که است معتقد عالء
 و ثباتی بی به نسبت را - ام سرخوردگی نگويم اگر - ام نااميدی و يأس مراتب دانم

 ايست گونه به شرايط. کنم ابراز وزارت به ايران سياسی انداز چشم فعلی ناپايداری
 را آينده رويدادهای بينی پيش و شود می تر کننده گيج حوادث روند زمان گذشت با که

 آمريکايی مالی مستشاران هيأت سرنوشت فقط نه من، گمان به. سازد می ممکن غير
 يک شايد نيز ايران خود سرنوشت بلکه است، آن نماد هيأت اين که چيزی آن همه و

 نظر به حاضر، حال در. بخورد رقم نفر يک احمقانه اميال يا و وهوس هوی با و شبه
 عين در. ببنديم شاه شخص پرستانه وطن   ّ  ني ات و درايت به را خود اميد همه بايد من

 های توطئه گرفتن کم دست يا و او شخصيت گرفتن باال دست کنم می گمان حال،
 آتی احتمالی های فعاليت انداز چشم به توجه با ايران سرنوشت تعيين در خارجی
 )٣.(است بزرگی اشتباه کشور، اين در آمريکا

 
ً احتراما  «: خوانيم می ١٩٢٧ ژانويه ٢٧ در  سياسی اوضاع... که رساند می اطالع به        

 در قطعی اظهارنظر گونه هر که نحوی به است تحول و تغيير حال در روز به روز
 جاری، ماه بيستم تا قبلی گزارش ارسال زمان از. است ساخته راغيرممکن باره اين

 دهد، می ادامه حياتش به و يافت نجات الوقوع قريب سقوط از مستوفی کابينه      ً ظاهرا  
 در که حمالتی جاری، ماه بيستم تاريخ در. ديگر مدت چه تا نيست معلوم چند هر

 به نمايندگان از تن ۴۶ و گرفت خود به تری جدی شکل شد می کابينه به مجلس
 وضعيت اقدامی چنين... هستند دولت استيضاح خواهان که دادند اطالع مجلس رئيس

 تأکيد مجلس برجسته وکالی از يکی. کرد تر وخيم را پايتخت سياسی عرصه بحرانی
 با گفت او. است شده مجلسيان عموم نارضايتی موجب فعلی دولت انفعال که داشت
 الاقل که کند می گمان و است، موافق دولت به حمله با نيست، وثوق حاميان از اينکه

 فراوان عالقه با همگان... اند عقيده هم او با نيز مجلس ديگر وکالی از تن شصت
 در تا است خواسته آن از مجلس رئيس که هستند، دولت احتمالی اقدام ديدن منتظر
 دولت روز شش گذشت با. گويد پاسخ نمايندگان سئواالت به و شود حاضر مجلس
ً حتما   کابينه که داد اطالع وزرا از يکی ولی است، نکرده حرکتی هيچ هنوز  چند در     
 قريب گيری کناره از ها گزارش برخی اگرچه. رفت خواهد مجلس به آينده روز

 او که باورند اين بر بسياری دارند، حکايت الوزرا، رئيس الممالک، مستوفی الوقوع
 که رسد می نظر به. ماند خواهد باقی کار سر بر کابينه ترکيب در تغييراتی ايجاد با

 اخير سياسی تحوالت ترين جالب از... هستند ای عمده تغيير خواهان مجلسيان بيشتر
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. است الممالک مستوفی جانشينی گزينه ترين محتمل حکم در الدوله وثوق رفتن کنار
 اکثر او اعتقاد به که گفت می ايرانی برجسته رجال از يکی پيش هفته دو ولی

 معلوم بعد هفته يک. کرد خواهند حمايت کابينه بر وثوق رياست از مجلس نمايندگان
 علی دمحم آقای با گفتگو در پيش روز چند... اند نشانده سرجايش را وثوق که شد

 برای وثوق نامزدی درباره مجلسيان نظر تغيير علت مورد در را نظرش فروغی
 امر اين علت وثوق نامزدی با شاه مدام مخالفت که گفت او. شدم جويا کابينه رياست

 بر وثوق رياست با هيچوقت شاه داند می که آنجا تا گفت فروغی آقای. است بوده
 واقعی دليل مسئله همين که کرد فرض توان می بنابراين،. است نبوده موافق کابينه
 بر کابينه احتمالی تغييرات با ارتباط در وثوق از حمايت در که است شايعاتی خاتمه

  )۴(».بود زبانها سر
 

 »قدرت مثلث«و کابينه تغييرات
 

 استيضاح پی در«: داد اطالع تلگرامی ارسال با فيليپ ،١٩٢٧ فوريه اول تاريخ در
 ،١٩٢٧ فوريه ٩ در) ۵(».شد پذيرفته ژانويه نهم و بيست در کابينه استعفای دولت،
 شماره تلگرام به عطف«: کرد معرفی را جديد کابينه اعضای تلگرام ارسال با فيليپ

 عدليه، وزارت تدين؛ معارف، وزارت فيروز؛ ماليه، وزارت. فوريه ١ مورخ ۵
 تغيير وزرا ساير وزير؛ بدون تلگراف و پست وزارت فاطمی؛ داخله، وزارت داور؛
 فوريه ٢۵ و ١٢ ،١١ مورخ های گزارش در را ماجرا جزئيات) ۶(».اند نکرده

ً احتراما  «: خوانيم می ١٩٢٧  برای گذشته ژانويه ٣٠ تاريخ که رساند می اطالع به        
... بود شده تعيين نمايندگان استيضاح به پاسخ و مجلس در مستوفی کابينه حضور

 اينکه و شد؛ نخواهد حاضر مجلس در دولت که شد معلوم ژانويه ام سی روز صبح
 داده؛ قرار مجلس رئيس اختيار در را فوق استيضاح به اش کتبی پاسخ الوزرا رئيس

 مجلس در کابينه حضور تاريخ از پيش شب که است، کرده شاه تسليم را استعفايش و
 ايران بر روزه هشت فترتی مستوفی کابينه استعفای دنبال به... است شده پذيرفته

 شد معلوم چند هر افتاد، ها زبان سر بر فراوانی شايعات روز چند اين در و شد، حاکم
 منظور همين به شاه. است داشته اصرار کابينه بر مستوفی مجدد رياست بر شاه که

 توجه قابل اکثريت رأی خفا در توانست و شد مجلسيان آراء آوری جمع مشغول
 وکالی اکثر که بود شده گزارش اين از پيش. کنند جلب مستوفی نفع به را نمايندگان

 نامزدهای عنوان به نامشان که ديگری افراد... هستند الدوله وثوق به متمايل مجلس
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 يزدان[ خان مرتضی ژنرال از بودند عبارت بود شده مطرح کابينه رياست احتمالی
 کافی حمايت از فروغی آقای که آنجا از حال، اين با. فروغی دمحمعلی آقای و] پناه

 ژنرال با درارتباط. رسد نمی نظر به معقول انتصابش برخوردارنيست مجلس
 بگويم بايد است شده مطرح جنگ وزارت بر اش تصدی احتمال که هم خان مرتضی

 شاه شخصی اعتماد نيازمند     ً کامال   باالتر مقامات به رسيدن برای او من نظر از که
 مورخ ٢۶۶ شماره گزارش ادامه در«: خوانيم می فوريه ١٢ گزارش در) ٧(».است

 ظهر، ١٢ ساعت فوريه ٩ مورخ ٨ شماره تلگرام ودرتأييد جاری، ماه يازدهم
ً احتراما    رياست به ديگر بار جديد کابينه فوريه ٩ تاريخ در که رساند می اطالع به        
 جديد کابينه در است، مستحضر خارجه وزارت چنانکه. شد تشکيل الممالک مستوفی

... اند کرده تغيير داخله و عدليه معارف، ماليه، خانه وزارت چهار وزرای فقط
 دربار، وزير ترتيب به) مشاورالممالک( انصاری قلی وعلی فروغی تيمورتاش،

 اند، داده نشان کابينه به نسبت زيادی کنجکاوی مردم عموم... اند شده خارجه و جنگ
 از چندانی کار جديد کابينه که باشد اين بر بيشتر نظرشان اتفاق که کنم می گمان ولی
 وزارت  ُ  پ ست در فيروزکه شاهزاده... کابينه جديد اعضای درميان... برد نخواهد پيش
 معارف، وزير تدين، دمحم سيد... است راز و رمز پر معمای يک است نشسته ماليه
ً دقيقا    در پسرانش از تن دو داشت؛ را آرزويش دانند می همه که يافته دست چيزی به      

 های طلبی جاه با تدين آشکار مخالفت. خوانند می درس تهران آمريکايی مدرسه
 معارف وزارت  ُ  پ ست اودر برانتصاب مثبتی تأثير       ً احتماال   ايران در روحانيون سياسی
 در مسئول مقامات تمام اخراج با عدليه وزارت در را خود کار هم داور... است داشته

 داور که رود می گمان. پايين به وزير ازمعاون يعنی. است کرده آغاز سازمان اين
. است رسيده رسوايی حد به آن فساد و کفايتی بی که باشد سازمانی اصالح صدد در

 امور احتمالی روند فاطمی خان مهدی سيد ميرزا رهبری تحت که نيست معلوم هنوز
 چندان نه ای سابقه برغم که نيست بيش چندی او. بود خواهد چگونه داخله وزارت در

 فقط    ً قبال   که است زده تکيه انحصاری مسندی بر بخش رضايت و درخشان
 امروز، که دانم می ذکر به الزم درپايان... بود تر رتبه عالی سياستمداران مخصوص

 اين. شد انتخاب مجلس رياست به) الملک مؤتمن( پيرنيا حسين جاری، ماه دوازدهم
 از تواند نمی ايران در پارلمانی نظام واقعی خيرخواهان از هيچيک که است اقدامی

 )٨(».نباشد خشنود و راضی آن
 می گزارش قدرت مثلث اين اعضای از تن دو مورد در فيليپ ،١٩٢٧ فوريه ٢۵ در

 پاکسازی پرسنلش از را عدليه بدنام خانه وزارت که داور، اکبر علی آقای«: دهد
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 و سازی مدرن را مزبور خانه وزارت تا يافته تام اختيار مجلس طرف از است، کرده
 هر برسد، ثمر به وجه بهترين به داور آقای های تالش که رود می اميد. کند ترميم

 عبدالحسين پيش از بيش حضور و فعاليت براين، عالوه. بود نخواهد ای کارساده چند
 اين. نيست پوشيده کسی بر نيز کشور عمومی عرصه در وزيردربار، تيمورتاش،

 مراتب به رسمی موقعيت دارد، بستگی شاه رضايت به فقط وزارتش دوره که وزير
 مقامی مدعی او ارتباط، همين در. است آورده دست به اسالفش به نسبت تری مهم

 و است، تر پايين الوزرا رييس از پله يک فقط رسمی های موقعيت در که است
 در... است گذاشته بجا خود از ای سابقه کار اين با و آورده دست به را آن هم      ً معموال  

 جلب پی در بريتانيا، جمله از تهران، در خارجی های دولت نمايندگان حاضر، حال
ً وعموما   هستند، تيمورتاش آقای نظر  امور در شاه اعتماد مورد وفرد سخنگو را او       
 و ميلسپو اخراج بانی و باعث مثلث، سوم ضلع فيروز،) ٩(».شناسند می المللی بين

 خوانيم، می سيزده درفصل چنانکه. بود آمريکايی مالی مستشاران کار تعطيلی
 روحانيت با جنگ اصلی های مهره تدين، دريغ بی های کمک با داور، و تيمورتاش

 و تيمورتاش به زندان در. شدند دچار هولناکی سرنوشت به نفر هرسه قضا، از. بودند
 اش زندگی به ترياک مقدارزيادی خوردن وداوربا خوراندند، »سفيد   ّ حب  «فيروز
 .داد خاتمه

 
 هدايت قلی مهدی وانتصاب الممالک مستوفی استعفای

 
 اين در. بود ١٩٢٧ سال اول نيمه حادثه مهمترين آمريکايی مالی مستشاران اخراج
 خواهيم توصيف داد رخ کابينه در حادثه اين از پيش که را متعددی تغييرات قسمت

ً احتراما  «: گويد می استعفا از فيليپ ،١٩٢٧ مه ٢در. کرد  که رساند می اطالع به        
 عالی ديوان رياست تصدی منظور به) مخبرالسلطنه( هدايت خان قلی مهدی ميرزا
 تصدی دوران در مخبرالسلطنه. است داده استعفا مستوفی کابينه در خود ازسمت تميز

 قدرت به تا بود معروف رسمی جسارت و انرژی داشتن به بيشتر عامه فوائد وزارت
 روزنامه مالک و مدير رهنما، خان العابدين زين انتصاب اوبا. سازندگی و اجرايی
 تنها نه عامه فوائد وزارت معاونت سمت در بيات خان قلی مصطفی بجای ايران،
 از پس هفته يک... برانگيخت نيز را زيادی انتقاد بلکه نکرد انتخاب را مناسبی گزينه
 فوائد وزارت تصدی پيشنهاد او به که شنيدم عالء آقای از مخبرالسلطنه، گيری کناره
 تصميمی هنوز ولی ندارد، وظيفه اين قبول به تمايلی که گفت او. اند داده را عامه
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 بنده نظر از که چرا بپذيرد، را سمت اين که خواستم عالء ازآقای. است نگرفته قطعی
 بزرگی کمک همچنين و کند دولت به بيشتری خدمت تواند می مقامی چنين در او

 وزارت مقام او که اند داده گزارش مطبوعات ولی. باشد آمريکايی مستشاران برای
ً موقتا   رهنما العابدين زين حال، عين در. است نپذيرفته را  عامه فوائد وزارت کفيل      

 ترين کننده نگران از يکی من، نظر از«: خوانيم می چنين مه ٨ در) ١٠(».است شده
 ايران سياسی محافل بانفوذترين افزون روز نارضايتی موجود وضعيت های ويژگی

 نزد دربار، وزير تيمورتاش، اعتبار افزايش ارتباط، اين در... است مجلس دست از
 که هستند القول متفق همکارانم همه      ً ظاهرا   مثال، عنوان به. است ذکر قابل شاه

. است ايران سياسی حيات حاضر حال شخصيت بانفوذترين و قدرتمندترين تيمورتاش
 در فيليپ) ١١(».است تر نزديک شاه به ديگری کس هر از تيمورتاش آنها نظر از

 سابق وزيرمختار عالء، حسين آقای«: نويسد می خود ١٩٢٧ مه ١٠ مورخ تلگرام
 بر را کشور عالی ديوان رياست که هدايت قلی مهدی بجای متحده، اياالت در ايران
 دوران) ١٢(».است شده تجارت و فالحت عامه، فوائد وزارت متصدی گرفته، عهده

 .بود کوتاه بسيار عالء تصدی
 الوزرا، رئيس ناگهانی استعفای با شاه«: قراراست اين از فيليپ١٩٢٧ می ٣٠ تلگرام

 پيشرفت عدم و مجلس اکثريت کارشکنی. کرد موافقت جاری ماه ٢٨ در مستوفی،
 گزارش در فيليپ) ١٣(».است دولت سقوط اصلی داليل      ً ظاهرا   شوروی با مذاکرات

 :دهد می بيشتری توضيح خود بعد روز
 

ً احتراما    در را خود استعفای الوزرا، رئيس الممالک، مستوفی که رساند می اطالع به        
 اينکه با. شد پذيرفته که کرد تسليم شاه به جاری ماه هشتم و بيست روز ظهر از بعد

ً عموما    وضعيت مجلس مدام های مخالفت دليل به مستوفی دولت کرديم می احساس      
 سياستمداران اکثر برای کنم، می گمان و همکارانم، همه برای او استعفای دارد، بدی

 ماه نهم و بيست مورخ شماره در سرخ شفق روزنامه. بود غيرمنتظره     ً کامال   پايتخت
 در و نداشته بيشترعمر سال يک الممالک مستوفی کابينه که داد توضيح اش جاری

 روزنامه اين. است کرده عوض را تصميماتش بارها و داده استعفا بار سه مدت اين
 عدم به فقط را دولت سقوط گيرد، می دستور پرده پشت از رود می گمان      ً عموما   که

 بسيار تأسف با شاه که رسد می نظر به... دهد می نسبت آن از مجلس اکثريت حمايت
 های جناح از يکی      ً اخيرا   که موضعی اين، وجود با. باشد پذيرفته را مستوفی استعفای

 ساخته غيرممکن    ً عمال   را دولت پيشنهادی لوايح تصويب کرده اتخاذ مجلس بسيارمهم
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 مجلس صحن مخالف جناح اين شد می گذاشته گيری رأی به ای اليحه هرگاه. است
 چه اينکه. انداخت می الزم نصاب حد از را مجلس ترتيب بدين و کرد می ترک را

 اشخاص اين شايد. نيست معلوم هنوز اند نشسته مخالفت اين پرده پس در کسانی
 از که باشند ديگری اشخاص همينطور و سياسی، چينان دسيسه و مخالفان از گروهی

 که اشخاصی ساير و روحانيون مسئول، مقامات    ً مثال   نيستند، راضی امور فعلی روند
 های جناح است؛ انداخته بيرون عدليه وزارت از را آنها عدليه، وزيرجديد داور،

 مدرس حاميان اند؛ نياورده دست به سياسی امتياز هيچ رهبرانشان که مجلس مختلف
 می ذکر به الزم همچنين. است فعلی دولت سقوط خواهان نامعلومی داليل به بنا که

 قرارداد تجديد در دولت تعلل از نارضايتی که است معتقد      ً ظاهرا   ميلسپو دکتر که دانم
 مستوفی که گويند می. است دولت با مجلس های مخالفت عمده داليل از يکی او

 ذکر خود اقدام اين دليل را مجلس اعضای از ای عده »ننگين موضع« الممالک،
 مجلس که است بوده آن فوق اوضاع فوری نتيجه که رسد می نظر به... است کرده

 جز نيست کسی شخصی اين و باشد، رسيده توافق به الوزرا رئيس انتخاب سر بر
 عامه فوائد وزير مستوفی درکابينه      ً اخيرا   که) السلطنه مخبر( هدايت خان قلی مهدی

 طور به نيز شاه که است شده اعالم. است کشور عالی ديوان رئيس اکنون هم و بود
 در. است کرده ابراز آن پذيرش به را خود تمايل و يافته اطالع انتخاب اين از مقتضی

 بر تنهايی به بايست می که است داده دستور مجلس به شاه که گويند می حال، عين
 جاری، ماه يکم و سی مورخ امروز،. برسد توافق به دولت هيأت رئيس انتخاب سر

 که ام شده متوجه. داشت غيرعلنی ای جلسه باره اين در گيری تصميم برای مجلس
ً تقريبا    و مدرس کنم می گمان. دادند اعتماد رأی مخبرالسلطنه به مجلس وکالی تمام       

 با هم مخالفتی هرچند ندادند، رأی که بودند کسانی ازجمله] انوار[ سيديعقوب
 صورت در هم مخبرالسلطنه که گويند می براين عالوه. نکردند مخبرالسلطنه

 آن از حاکی خبرها همچنين. است کرده موافقت کابينه رياست قبول با مجلس خواست
 عالء حسين آقای که ترتيب بدين کرد، خواهد تغيير کابينه از بخشی تنها که است

 رياست بر عالوه السلطنه مخبر و شد نخواهد منصوب عامه فوائد وزارت به      ً مجددا  
 شاهزاده و تدين داور، داشت؛ خواهد عهده بر نيز را فوق خانه وزارت تصدی کابينه
 که گويند می... شد خواهند ابقا ماليه و معارف عدليه، وزارت در ترتيب به فيروز
 دارد، کمی سواد ولی است، شاه قديم حاميان و دوستان از که خان، خدايار ژنرال
 به فروغی آقای از. شد خواهد وزيرجنگ) الملک ذکاء( فروغی دمحمعلی آقای بجای

 و سی ظهر، از بعد امروز تا ولی برند، می نام خارجه وزارت احتمالی گزينه عنوان
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 قابل بهبود فوق تغييرات با. است نشده او به پيشنهادی چنين هنوز جاری، ماه يکم
 عامه فوائد وزارت  ُ  پ ست در عالء آقای نبود ولی است، نشده حاصل کابينه در ذکری

 مطبوعات مستوفی، استعفای اعالم از پس اندکی. است تأسف مايه جهات بسياری از
 نپذيرفته را پيشنهاد اين او ولی شده پيشنهاد تيمورتاش به کابينه رياست که دادند خبر
 نزد را اش دائمی بيش و کم جايگاه تيمورتاش که کرد تصور توان نمی    ً اصال  . است
... بپذيرد را کابينه رياست ثبات بی مقام کندو رها داوطلبانه دربار، وزارت يعنی شاه،
 ساختن اعتبار بی به روزافزونی تمايل دولتی محافل که ام شده متوجه تعجب کمال در

 در تعلل با گذشته اندی و ماه دريک مجلس که ضعيفی نمايش. اند کرده پيدا مجلس
 فقدان همچنين و اش کفايتی وبی سياسی فايده بی های جروبحث لوايح، تصويب
 فراهم انتقادات اين برای موجهی داليل شک بی داده نشان خود از جدی رهبری

 تصميم باالخره شاه که کنند می گمان ای عده بيگاه و گاه رو، همين از... است آورده
 که رود می گمان حتی. گرفت خواهد مشروطه نظام براندازی و مجلس انحالل به

 چنين حقير، اين نظر از. باشند داده پيشنهاد او به را اقدامی چنين درباريانش از برخی
 )١٣.(بود خواهد ايران مصالح خالف بر     ً کامال   اقدامی

 
 :کند می معرفی را جديد کابينه اعضای ١٩٢٧ جوالی ٢ تاريخ به تلگرامی در فيليپ

 و عدليه ماليه، خارجه، امور وزرای هدايت؛ عامه، فوائد وزير و الوزرا رئيس«
 برای کسی هنوز سميعی؛ داخله، وزير اسعد؛ جنگ، وزير نکردند؛ تغيير معارف
 را اوضاع گزارشی در او) ١۴(».است نشده انتخاب تلگراف و پست وزارت تصدی
ً احتراما  «: دهد می توضيح  خان قلی مهدی رياست به جديد دولت تشکيل... بدينوسيله        
 هدايت، آقای... کنم می تأييد را الممالک مستوفی جانشين )السلطنه مخبر( هدايت
 واگذاری به »وافری عالقه« و... است انرژی پر پيرمردی جديد، الوزرای رئيس

 آقای رفت، می انتظار چنانکه... دارد هوادارانش و سياسی دوستان به دولتی مناصب
 عهده بر خود نيز را عامه فوائد وزارت مسند عالء آقای گذاشتن کنار با هدايت
 خدمات از دولت شدن محروم از را تأسفم مراتب داد دست که فرصتی در... گرفت
  ُ   پ ستی که گفت و کرد، تأسف اظهار مسئله اين از اونيز. کردم ابراز عالء آقای شايسته

 پيشنهاد عالء آقای به جديد کابينه در) عامه فوائد وزارت از غير جايگاهی       ً احتماال  (
 دهد می ترجيح را کشور از خارج در مأموريت اينکه دليل به او ولی است، کرده

 يا است شده موافقت او تصميم با آيا که دانم نمی هنوز. است نپذيرفته را پيشنهادش
 در ايران نماينده عالء آقای که دارند تمايل دولت و شاه که شدم مطلع پيش چندی. خير
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 عامه فوائد وزارت در عالء آقای خدمت دوره که رسد نمی نظر به. باشد ملل جامعه
 لبريز داشت مجلس دست از صبرش کاسه گويند می. است بوده دردسری بی دوران

 به حاضر گويند می همچنين. نداشت را آن تحمل تاب ديگر که نگوييم اگر شد، می
 را بانفوذ محافل خصومت مسئله همين و نبود کسی حال مراعات يا مماشات

ً دقيقا   عالء آقای تصدی کوتاه دوره که است عجيب خيلی. بود برانگيخته  همان فاقد      
 توصيه امورش اداره در ميلسپو دکتر به خواست می من از هميشه او که بود صفاتی

 شاهزاده ابقای دليل«: دهد می توضيح ها انتصاب برخی درباره سپس فيليپ» .کنم
 ميلسپو دکتر راه سر بر مانعی را او... شايد. نيست مشخص وزارت  ُ  پ ست در فيروز

 قراردادش موجب به که اختياراتی از آيد نمی بدش محافل برخی گمان به که دانند می
 و فيروز بين عميقی دوستی که رود می گمان همچنين. کند تجاوز شده تفويض او به

ً نسبتا   وزير  در. دارد وجود تيمورتاش، عبدالحسين دربار، قدرتمند بسيار و پروا بی      
 سمت در ميلسپو دکتر اختيارات عليه فيروز شاهزاده آشکار های فعاليت خصوص

 موجب که بوده مصرانه و شديد چنان اقدامات اين که معتقدم ايران های ماليه مديرکل
 خدايار ژنرال حذف من نظر به. است شده ميلسپو دکتر نفع به ای قاطعانه واکنش

 نيک فال به بايست می را جنگ وزارت برای احتمالی های گزينه ازميان خان
 ولی کردند، می تلقی بريتانيا جدی حاميان از يکی را سرداراسعد گذشته در... گرفت
 او به وافری عالقه آشکارا شاه. کند نمی فکر اينطور کسی ديگر که ام شده متوجه

 والی اين از پيش داخله، جديد وزير ،)السلطنه اديب( سميعی خان حسين ميرزا. دارد
 چنانکه... است شاه نزديک دوستان از و مشرب خوش سياستمداری او. بود تهران

 رأی دادن از مجلس سرشناس وکالی از شماری... دارد استحضار خارجه وزارت
 کابينه ترکيب  ُ  ي من بد جوانب از يکی... کردند خودداری هدايت جديد کابينه به اعتماد
 مجموعه از آمريکايی مالی مستشاران هيأت واقعی حاميان از تن سه حذف جديد
 که باشد آن نشانه مسئله اين شايد. عالء و فروغی مستوفی، آقايان يعنی - است دولت
 درباره بود، نبرده بجايی راه کنون تا که را، فيروز شاهزاده نظرات دولت کابينه

 )١۵(».باشد پذيرفته ميلسپو دکتر اختيارات کردن محدود
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 پهلوی سبک به »سياسی احزاب«

  
 اذهان »سياسی احزاب« ايجاد با تا کوشيد غيرمردمی دولت ميلسپو، اخراج متعاقب
 اولين آمد، وجود به ١٩٢٧ سال در که »نو ايران« حزب. سازد منحرف را عمومی

 »رستاخيز« نام با ١٩٧۵ سال در آخرينشان که بود »احزابی« سلسله از حزب
 :نويسد می فيليپ ١٩٢٧ جوالی ٢٩ در. شد تشکيل

 
ً احتراما    ايران« نام به سياسی حزب يک تازگی به که... رساند می وزارت اطالع به        

 توصيف حزب اين شعار يا سوگند، بتوان شايد که را آنچه... است شده تشکيل »نو
 ترين نزديک از حزب اين. است »ترقی برای فداکاری و شاه به وفاداری« کرد

 ،)عدليه وزير( داور فيروز، تيمورتاش، و است شده تشکيل شاه کنونی دوستان
 از) تهران قشون فرمانده( خان مرتضی ژنرال و) شاه خصوصی منشی( بهرامی
 های آل ايده به واقعی اشتياقی آنها از هيچيک. هستند حزب اعضای ترين معروف

 يک مخالف حداقل يا و آمريکايی ضد اکثرشان،       ً احتماال   و اند، نداده نشان آمريکايی
 تحت آنها، از ای عده حال هر به که، کنم می گمان. هستند قوی مالی مستشاری هيأت
 خارجی دول با پنهانی های وابستگی جديد پادشاه به وفاداری و پرستی وطن لوای
ً اساسا   و دارند  می شاه نام به آنها اين، وجود با. هستند خود شخصی منافع دنبال به      
 پيش خود های سياست در را ارعاب شيوه و »ببندند رو از را شمشيرها« توانند

 همين که ندارم شکی و... کنند می عمل خودسرانه خيلی هم حاال همين از و بگيرند،
 و مالی مستشاری هيأت رئيس به نسبت شاه ذهن ساختن مسموم با که است گروه

 هشدار خارجه وزارت به دانم می الزم. ساخت مختل را هيأت کار هايش سياست
 در آمريکايی ضد احساسات ايجاد با بکوشند است ممکن عده اين من نظر از که بدهم
 ستدهای و داد برای تری مناسب وضعيت و ببرند ميان از را ما کشوراعتبار اين

... کنند برقرار مغرورترشان و تر نزديک همسايگان با خالفشان اقتصادی و سياسی
 حزب اين که گويند می. است نامعلوم جديد حزب اين اصلی اهداف حاضر حال در
 شکل تازه وزارت در »جوان ايران« اعضای بر    ً مثال   زياد فشار اعمال با کوشد می

 وادار است شده موسوم »شاه حزب« به که حزبی به پيوستن به را آنها عدليه يافته
 دارد، سر در را کابينه رياست سودای وزيرعدليه، داور، اکبر علی که گويند می. کند

 داور که گويند می حتی. است معارف، وزير تدين، دمحم سيد راه اين در رقيبش و
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 نيز ای عده. اين نظاير چيزهايی و شود، ايران جمهور رئيس اولين روزی دارد آرزو
 نام باال در که گروهی. نيست دور خيلی دولت کابينه بر تيمورتاش رياست گويند می

 پرستان ميهن من، گمان به و ندارد مردم ميان در محبوبيتی حاضر حال در بردم
 با. نگرند می ترديد و   ّ ظن   ديده به شاه و گروه اين واهداف مقاصد به ايران واقعی
 است، سرشان پشت ارتش و عده اين کنترل در مالی منابع که زمانی تا اين، وجود

 برايشان چندانی اهميت سليم عقل يا و پرستی ميهن ندای يا و ملت اراده که است بعيد
 فعلی دولت کردن سرنگون برای جدی کوشش هر      ً ظاهرا   دليل، همين به. باشد داشته

 همچنين او» .شد خواهد مواجه شکست با ديگری محفل هر در چه و مجلس در چه
 کرده موجوديت اعالم تازگی به محدود عضويت با نيز ديگر حزب دو«: افزايد می
 الملک، حکيم: هستند آن اعضای جمله از زير افراد که ،»ترقی« حزب) ١: (اند

 تعداد       ً احتماال   و مشيرالدوله زاده، تقی عالء، حسين ،)خارجه وزارت کفيل( پاکروان
» )١۶(جوان ايران« حزب) ٢( و مملکت، سياستمداران ترين اعتماد قابل از ديگری

 اشخاص آنان از بسياری و دهند می تشکيل جوان اقشار را آن اعضای بيشتر که
 )١٧.(هستند خوشنامی و برجسته
ً احتراما  «: کرد ترک را ايران ١٩٢٧ آگوست ۴در ميلسپو  در که رساند می اطالع به        

 شد اعالم. است نشده حاصل کشور سياسی اوضاع در چندانی تغيير گذشته هفته دو
 به سپتامبر ششم تا جاری ماه سوم از مجلس جلسات سابقه، بی گرمای دليل به که

 در ديگری متعدد قانونی لوايح و بودجه لوايح که حاليست در اين و افتد، می تعويق
 سر بر ای شايعه پيش هفته دو... است نهايی تصويب منتظر و مانده بالتکليف مجلس
 قصد سوء مورد سرباز يک سوی از شهر حومه در منزلش در شاه که افتاد زبانها
 که کرد تيراندازی شاه سمت به بار چندين سرباز اين که گويند می. است گرفته قرار

 تأييد را شايعه اين ديگری منابع اينکه با. کردند اعدام     ً فورا   را او و بود، نتيجه بی
ً عموما   که ام شده متوجه اند، نکرده  ،١٩٢٧ آگوست ٢٧ در) ١٨(».دارند باور را آن      
 در«: دهد می ادامه اينطور ايران سياسی عرصه مورد در را مشاهداتش فيليپ

 جديدی حزب گيری شکل خبر ،١٩٢٧ جوالی ٢٩ تاريخ به ،٣٩٨ شماره گزارش
 مرتضی ژنرال و داور فيروز، تيمورتاش، که دادم، اطالع را »نو ايران« نام با

 رهبران معلوم قرار از. هستند آن رهبران و بنيانگذاران از ديگر نفر چند و خان،
 از. کنند خود حزب وارد را بيشتری افراد کنند می تالش سخت گروه اين قدرتمند

 به که است شده دعوت ها وزارتخانه ساير و ماليه عدليه، های وزارتخانه کارمندان
 در عضويت برای نيز غيره و داران هتل تجار، از حتی درآيند؛ حزب اين عضويت



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٣٣                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 داشت نخواهد تعجبی فعلی، شرايط به توجه با... است آمده عمل به دعوت حزب اين
 سياسی اوضاع... شوند حزب اين) در عضويت به وادار يا و( جذب زيادی تعداد که
 به ۴٠٩ شماره گزارش در که است وضعيتی از تر ناآرام و تر سخت تهران در

 بيشتر بر منفعالنه انتظار و ترديد فضای. کردم توصيف جاری ماه سيزدهم تاريخ
 اش، اصلی مشاور و شاه. است شده حاکم معروف روشنفکری و سياسی محافل

 را آنها به گفتن نه جرأت کسی وهيچ - کنند می کنترل را اوضاع      ً ظاهرا   تيمورتاش،
 اوضاع های ونشيب ازفراز يکی«: سرافتاد درد به سابق های  ُ     د ردانه از يکی» .ندارد

 مرتضی ژنرال ناگهانی برکناری شده مختلفی های گمان و حدس باعث که سياسی
 چشم از شفيق رفيق اين که مسئله اين از جدای. است تهران قشون فرماندهی از خان
 علت از هنوز است، کرده ترک اروپا مقصد به را ايران ها گزارش طبق و افتاده شاه
 هر به که بود کسانی از يکی خان مرتضی ژنرال. نداريم اطالعی هيچ ماجرا اين

 می مخالفت ارتش، در چه و شاه نزد چه ميلسپو، دکتر مالی مديريت با ممکن طريق
 از شاه يکبار وقت هرچند های عصبانيت مسبب زيادی حدود تا       ً احتماال   و ورزيد،

 داشت داور و فيروز تيمورتاش، گروه با نزديکی ارتباط      ً اخيرا   او. بود ميلسپو دست
 که است زده دامن شايعه اين به اش برکناری و اند، زده حلقه شاه اطراف همگی که

 چنين      ً ظاهرا   اين، وجود با. شد خواهد دچار او سرنوشت به زودی به نيز تيمورتاش
 نزديک دوستان يکبار وقت چند هر شاه که است معروف. ندارد وجود اندازی چشم

 پيش افتاد خان مرتضی ژنرال برای که اتفاقی. دهد تغييرمی را هايش  ُ     د ردانه وعزيز
 گمان. بود افتاده بودند شاه لطف مورد که ارتش رتبه عالی افسران برای نيز اين از

 خانه وزارت ثروت و قدرت از بيشتری سهم اند کرده سعی افراد اين که رود می
 شد اعالم تهران، از ميلسپو خروج از پس اندکی... بردارند خودشان برای را هايشان

 به نيز اين از پيش... است شده آذربايجان عازم معارف، وزير تدين،] دمحم[ سيد که
 داور مخالفت که کنم اضافه بايد و بودم، کرده اشاره داور و تدين آقايان سياسی رقابت

 به تدين» .است] تدين[ فعلی مشکالت عمده عامل دارد شاه اطراف در که دوستانی و
: بود کرده عزيمت تبريز به آذربايجان به پهلوی سفر مقدمات کردن فراهم منظور

 سفرخواهد تبريز به قبلی اعالم بدون آينده روز چند يا يک در شاه که شدم مطلع«
 را او تيمورتاش، آقای حاضرش، هميشه و سرزنده دربار وزير سفر، اين در. کرد

 احمدآقاخان ژنرال اتهامات بررسی که ام يافته اطالع همچنين. کرد خواهد همراهی
 فرماندهی از او برکناری لزوم درصورت و شمال، لشکر فرمانده ،]اميراحمدی[

 ترين سرشناس از احمدآقاخان ژنرال. است سفر اين مهم اهداف از يکی لشکر،
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 در زيادی حاميان که ام شنيده. بود دولت کنترل گرفتن دست به زمان در شاه حاميان
ً دائما   غيرنظامی فرماندار با ولی دارد، ارتش  اش کنونی منصب در و است، نزاع در      
 مشکالت همچنين او. است زده غيره و غيرقانونی اضافی مالياتهای اخذ به دست

 کرده ايجاد است امريکايی يک که تبريز در مستقر ايالتی مالی مدير برای زيادی
 شخصی معادالت در تيمورتاش العاده فوق جسارت و انرژی که نيست شکی. است

 سفر تبريز به شاه که شد اعالم پيش ماه يک. آيد می شاه کمک به بسيار نوع اين از
 تکذيب     ً رسما   را خبر اين زود خيلی آذربايجان استاندارغيرنظامی اما کرد، خواهد

  )١٩(».کرد
 

 آذربايجان به شاه رضا سفر
 

 در چنانکه«: بود سلطنت تخت بر نشستن از پس آذربايجان به شاه سفر اولين اين
 فعلی سياسی اوضاع با ارتباط در ١٩٢٧ آگوست ٢٧ مورخ ۴١٨ شماره گزارش

 جمله از ای عده همراه به گذشته ماه نهم و بيست تاريخ در شاه کردم، اشاره ايران
 الملک قوام قشقايی؛ ايل رئيس عشاير، سردار ؛]خرمشهر[ محمره ياغی      ً سابقا   شيخ

. شد تبريز عازم ديگران و ارتش های ژنرال از چند تنی فارس؛ استان متنفذين از
 برد، می سر به تهران در همچنان دولتی امور برخی انجام برای که تيمورتاش، آقای
 هيچ هنوز. شد ملحق شاه به و رساند تبريز به را خود هواپيما وسيله به بعد روز چند

 های گفته به توجه با اما است، نشده دريافت آذربايجان در شاه اقدامات از گزارشی
 نوعی به شاه از مردم استقبال که شدم متوجه آمده، آنجا از تازگی به که شخصی

 و هستند شاه مطيع منطقه عشاير که است شده گزارش     ً ضمنا  . است نبوده گرم چندان
 همچنين فيليپ» .داشت خواهد مردمان اين بر بسزايی تأثير ملوکانه ديدار ترديد بدون

ً احتراما  «: دهد می خبر جديدی سياسی حزب تشکيل از  تصور که رساندم اطالع به        
 که رود نمی انتظار و است مهری بی مورد معارف، وزير تدين،] دمحم[ سيد شد می

 نداشته صحت گمان و حدس اين معلوم قرار از اما. کند حفظ را خود وزارت بتواند
 اش وزارتخانه به و تهران به اکنون تبريز در شاه با مالقات از پس تدين آقای. است

 شده شايع اين، بر عالوه. است کار به مشغول سابق توان و انرژی همان با و بازگشته
 که است »تجدد« نام به سياسی حزب يک تحکيم و تقويت درحال او که است

 يگرید شايعه همچنين...داد خواهد تشکيل درمجلس »نو ايران« درمقابل اپوزيسيونی
   گرفت، قرار شاه غضب مورد زودی به نيز تيمورتاش آقای که زبانهاست سر بر
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 ايران جديد سياسی حزب اينکه بر مبنی اش وعده چرا که کرده توبيخ را او شاهزيرا  
   شاه. است نشده عملی کند، می پيدا محبوبيت کشور کل در     ً فورا   نو
 مملکت اول حزب به است، شاه حامی که نو، ايران حزب که بودند ساخته متقاعد را

 بود ها زبان سر بر هنوز شايعه اين که وقتی است ذکر به الزم. شد خواهد تبديل
 به که کرد تشويق را آنها جوان ايران اعضای برای سخنرانی ايراد با تيمورتاش

 به اش سخنرانی ضمن در و شوند، ملحق) شاه حزب به معروف( نو ايران حزب
 شک بی و شاه عالقه مورد هنوز تيمورتاش بنابراين. پرداخت شاه تمجيد و تکريم

ً ذاتا   او. است کشور فعلی سياسی حيات شخصيت ترين قدرتمند . است قمارباز يک     
 روس به او گرايش بر       ً صراحتا   خود اظهارات در بريتانيا سفارت اعضای گذشته سال

 می ايران سياسی چهره ترين برجسته را او      ً ظاهرا   روزها اين اما. داشتند تأکيد ها
 بسيار روابط      ً ظاهرا   بريتانيا، سفارت شرقی امور دبير هاوارد، آقای اينکه با. دانند

 تيمورتاش که رسد نمی نظر به اما دارد، تيمورتاش با ای صميمانه و نزديک
 نزديکان از يکی از. باشد داشته کشور اين در بريتانيا منافع به چندانی وابستگی

       ً احتماال   و ندارد، آمريکايی ضد های گرايش فيروز برخالف او که ام شنيده تيمورتاش
 )٢٠(».کرد خواهد اثبات را اين آينده در
 

 و کند می گزارش را شاه از آذربايجان مردم استقبال فيليپ ،١٩٢٧ سپتامبر ٢٠ در
 :پردازد می تهران در شاه نبود پيامدهای شرح به

 تلقی او سياست حسن نشانه را آذربايجان در شاه وگذار گشت شدن طوالنی ای عده
 رفاه به خود شخصی عالقه دادن نشان شاه هدف که دانند می بديهی زيرا کنند، می

 هنوز. است مردم اعتماد جلب و مملکت، مهم ولی دورافتاده استان اين در رعايايش
 دست به تبريز در امريکا کنسولگری طرف از شاه سفر مورد در رسمی گزارشی

 فاقد شاه از تبريز مردم استقبال که اند داده خبر محرمانه منابع اما است، نرسيده من
 .است بوده آنچنانی و خودجوش هيجان و شور

 
 :کند می اضافه او

ً احتراما    اوضاع آذربايجان، به سفرش و شاه غيبت مدت در که رساند می اطالع به        
 توسط دولت از آشکار انتقاد. است ديده خود به را ظريفی تغييرات] پايتخت[ سياسی

 نشانه کردند می عمل کارانه محافظه بسيار اين از پيش که سياستمدارانی از دسته آن
 از ايران برجسته رجال شديد انتقاد روزها اين مثال، عنوان به. است تغيير اين بارز
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 و تيمورتاش از. است شده مبدل عادی امری به فيروز شاهزاده های روش و اهداف
 افراد اين پيداست، که اينطور. فيروز اندازه به نه ولی کنند می انتقاد      ً شديدا   هم داور
 شان سياسی های فعاليت غرضی بی به نسبت را سياستمداران اطمينان اند نشده موفق
 استقبال عدم که است ذکر به الزم ضمن در... را شاه اطمينان       ً احتماال   مگر کنند، جلب
 را آن ديگر شماری و فيروز داور، تيمورتاش، که ،»نو ايران« جديد حزب از مردم

 وزير تدين،] دمحم[ سيد سياسی های فعاليت کنيم باور که کافيست دليل کنند می رهبری
 يعنی نو، ايران رقيب حزب حاميان بر کند می تالش سخت روزها اين که معارف،

 گيرد؛ می صورت او ترغيب و تشويق با بلکه شاه اطالع با تنها نه بيفزايد، »تجدد«
 به »نو ايران« حزب دادند می اطمينان که بود خورده را آنهايی فريب گويند می که

 اين گذشته هفته دو در... شد خواهد تبديل سياسی های موجوديت همه برای ملی لوايی
 دولت تهران به شاه بازگشت از پس کمی که است شده پيدا سياسی محافل در باور
 کابينه رياست به الدوله وثوق اينکه احتمال و شد، خواهد تحول و تغيير دچار

 شاهزاده شايعه اين طبق... است گرفته قوت ديگر شايعات از بيش شود منصوب
 ثروت مدت اين در ماليه، وزارت در خود موقعيت از استفاده با گويند می که فيروز،
 اين منبع ام نتوانسته هنوز. شود برکنار است قرار است افزوده اش دارايی به زيادی

 اغراض از مردم گسترده نارضايتی حاصل را آن توان می اما کنم، کشف را شايعات
 به الدوله وثوق پيش ماه چند که است ذکر به الزم. دانست فعلی رژيم های انگيزه و

 من استنباط و نيست، درک قابل برايش ماليه وزارت در فيروز اهداف که گفت من
 القول متفق همگان که رسد می نظر به... کند نمی تأييد را آنها وجه هيچ به که بود اين

 چيزی فعلی، الوزرای رئيس ،)مخبرالسلطنه( هدايت خان قلی ميرزامهدی که هستند
 با. کابينه نفوذ با اعضای از عده اين دست در اراده بی و راغب فعلی آلت جز نيست
 استتار برای ای وسيله بيشتر      ً ظاهرا   ولی است، خيرخواه و نيت خوش فردی اينکه
 زيادی حدود تا) ٢١.(دارند دست در را اوضاع کنترل    ً عمال   که است کسانی قدرت

 به توجه با. گفت نيز فعلی کابينه داخله وزير و جنگ وزير درباره را همين توان می
 بجز... نيست غيرموجه هم چندان دولت الوقوع قريب تغيير انتظار شرايطی، چنين
 برای تاريخی هيچ هنوز تبريز، به) فعلی رضائيه( اروميه از شاه بازگشت خبر

 وارد آينده هفته رود می انتظار اين، وجود با. است نشده اعالم پايتخت به او بازگشت
 )٢٢.(شود تهران
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 شاه«: کند می گزارش اينطور را] شاه[رضا بازگشت ١٩٢٧ سپتامبر ٢٩ در فيليپ
 الوقوع قريب تغييرات شايعه هنوز... بازگشت تهران به جاری ماه ششم و بيست روز

) مشيرالدوله( پيرنيا حسين الممالک، مستوفی الدوله، وثوق رياست واحتمال کابينه در
 قطعی تغيير هيچ هنوز ولی زبانهاست، سر بر کابينه بر تيمورتاش عبدالحسين يا و

 ام قبلی اشارات به عطف«: خوانيم می چنين شاه سفر درباره» .است نشده اعالم ای
ً احتراما   آذربايجان، به شاه سفر به سياسی های گزارش در  که را مواردی اينجا در        

 می اطالع به است، کرده گزارش جاری ماه نوزدهم تاريخ به تبريز در ما کنسول
 بود اعليحضرت سفر داد رخ تبريز در سپتامبر ماه در که رويدادی مهمترين«. رساند

 مراغه، شهرهای عازم سپتامبر ١۴ تاريخ در و تبريز، وارد سپتامبر ١ تاريخ در که
 از استقبال برای که بودند داده اطالع ها کنسول به. شدند خوی و اروميه ساوجبالغ،

 چادرهايی که بروند تهران، جاده در شهر، خارج فرسخی نيم و دردو ای نقطه به شاه
 شاه دنبال به حاضر جماعت سپس... رفتيم آنجا به همگی و بودند، کرده پا به آنجا در
 بودند آمده استقبال به که جمعيتی نيز جاده طرف دو در و کرد، حرکت شهر طرف به

 بستر در که نفر يک از غير به مجتهدين، تمام. افتادند راه به صدا و سر بی و ساکت
 در فرين آقای» ...بودند شاه منتظر قاپو عالی در شهر بزرگ علمای و بود، بيماری

 گمان و بود نديده خود به آرامشی چنين سالها تبريز که افزايد می خود گزارش ادامه
 هيچگونه کنون تا. باشد حکمفرما هم استان سراسر بر آرامشی چنين که رود می

 بی برکناری... است نشده گزارش ملوکانه ديدار با ارتباط در شورشی و ناآرامی
 انتصاب و خراسان واليگری از) الدوله شريف( آدم بنی خان دمحم علی ميرزا مقدمه
 شده زيادی های حديث و حرف موجب او جای به مهم چندان نه شخصی فوری
 .است

 داخله وزير اطالع بدون جابجايی اين که ام شنيده موثق منبعی از محرمانه طور به
 را آن دستور     ً شخصا   تبريز در خود حضور مدت در شاه       ً احتماال   و گرفته صورت

 خيلی که آذربايجان نظامی فرماندار که است ذکر به الزم همچنين. است کرده صادر
 چند در آذربايجان واليگری از) الدوله شريف( آدم بنی برکناری اصلی عامل را او ها
 هيأت سوی از ويژه به زيادی، شکايات و دانند، می خراسان به او انتقال و پيش ماه

 سمت در شاه دستور به      ً ظاهرا   اکنون است، شده او از امريکايی مالی مستشاران
 )٢٣(».است شده ابقا] غرب[ شمال لشکر فرماندهی

 نوامبر ٢۵ در فرين. نبود بخش رضايت چندان آذربايجان اوضاع اين، وجود با
 آشکاری مخالفت اين از پيش تا که سربازگيری مقدمات اجرای«: نويسد می ١٩٢٧
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 دکتر اخراج همچنين و است، شده فراوانی نارضايتی موجب حاال نداشته، پی در
 قشر شد ماليه اداره گير پا و دست آن متعاقب که ای عديده مشکالت و ميلسپو

 .است ساخته نگران و مضطرب بسيار را ايران تاجر و بازرگان
 عناصر وفاداری نکرده رعايت را عدالت غنايم تقسيم در شاه اينکه گمان گويند می

ً غالبا   ولی است؛ داده کاهش شدت به را نظامی  اخير جابجايی و تغيير انگيزه کسی      
 اصلی انگيزه را شاه حزب تقويت اين، وجود با. داند نمی سياسی را اميرلشکرها

 تبريز مردم. کنند می تلقی غيرنظامی مناصب از برخی در اخير تحوالت و تغيير
 آنها ندارند، باور آهن خط عظيم پروژه درباره را مرکزی دولت حرفهای هنوز

 خواهد هدر به ملموسی نتيجه هيچ بدون کار اين برای تخصيصی بودجه معتقدند
 رود می اميد عامه فوايد وزارت به اميرلشکر خان عبدهللا انتصاب با ولی رفت؛

 بسيار موتوری نقل و حمل توسعه برای زيرا يابد، بهبود بزرگراهها وضعيت
 گذشته تمايل... دارد بالقوه وضعيتی بيشتر آذربايجان اينکه خالصه... است ضروری

 چشم مايلند بيشتر آنها روزها اين و رفته ميان از »حرکت آغازگر« برای تبريز مردم
 انقالب جاده به پا ايران مناطق ساير مردم که بدهند اجازه و بنشينند انتظار

 .شد شروع استان اين در ها ناآرامی بعد اندکی) ٢۴(».بگذارند
 
 

 روسيه به شيالت امتياز اعطای
  

 اختالف شايعات، طبق« که کند می گزارش ١٩٢٧ آگوست ٢۵ در آمريکا کنسول
 کشور دو مساوی مشارکت با است قرار] شمال[ شيالت سر بر روسيه و ايران نظر
 رئيس هدايت، قلی مهدی آقای از که گويد می  ِ    فل سنر آقای. شود حل ماهيگيری در

 امضا کشور دو ميان مضون همين به قراردادی زودی به که است شنيده الوزرا،
 زيادی انتقادهای که رسيد، امضا به ١٩٢٧ اکتبر ١ در قرارداد اين) ٢۵(».شد خواهد

ً احتراما  «: نويسد می فيليپ ،١٩٢٧ اکتبر ١٩ در. داشت پی در  رساند می اطالع به        
ً اساسا   چند هر کشور، سياسی اوضاع که  حرف موجب همچنان است، نکرده تغييری      
 زمان از عمومی، باور خالف بر. است شده عمومی نگرانی و انتقادها ها، حديث و

 عدم برغم هم آن است، نداده رخ کابينه در تغييری آذربايجان سفر از شاه بازگشت
     ً صرفا   الوزرا رئيس که تصور اين و روحانی، و رو ميانه محافل نزد کابينه محبوبيت

 تنها. داور و فيروز تيمورتاش، يعنی شاه، قدرت مثلث دست در است فعلی آلت
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 تلويحی رضايت با که است تدين] دمحم[ سيد همچنان آنها اللهجه صريح سياسی مخالف
... دهد می ادامه معارف وزارت در هايش فعاليت به ديگر وزير سه از مستقل و شاه

 رياست ديگری، شخص يا و الممالک، مستوفی که شنويم می شايعاتی گهگاه هنوز
 نتيجه دولت تغيير اينکه برای معتقدند ها بعضی ولی گرفت، خواهد عهده بر را کابينه

 اگرچه. است افتاده تعويق به نشود تعبير شوروی با قرارداد امضای با ها مخالفت
 قرارداد اين از تمجيد و تعريف به ابتدا در گيرند می دستور دولت از که مطبوعاتی
 و شيراز اصفهان، تهران، تجار. کنند می انتقاد آن از      ً شديدا   مردم عموم پرداختند،

 تعطيل را بازارها روز چند مدت به آشکارشان اعتراض دادن نشان برای مشهد
 سربازگيری قانون به نسبت مردم اعتراض به ابتدا در را ها ناآرامی اين. کردند

 می حاال اما. است اجرا حال در متوالی سال دومين برای که دادند، می نسبت اجباری
 اين اصلی های علت از نيز شوروی و ايران اخير تجاری قرارداد که گويند

 به ها ناآرامی اين شديد سرکوب برای را دژبان نيروهای دولت. است اعتراضات
 مطبوعات. هستند ناراضی اوضاع اين از همچنان تجار ولی است، گرفته خدمت

) بريتانيا( بيگانگان توطئه به را شوروی و ايران تجاری قرارداد با مردم مخالفت
 در کنونی سياسی اوضاع... است نشده تأييد اظهاراتی چنين اما دهند، می نسبت
 رضايت و سالم هيچوجه به هستند آن درگير که کسانی همه و من نظر از کشور
 دست در را کشور اوضاع که مردانش از معدودی تعداد و شاه شايد .نيست بخش
 انزجار حس به      ً مسلما   ولی اند، کرده خوش دل خود اقدامات مدت کوتاه نتايج به دارند

. واقفند بخوبی نيز کند می ايجاد کشور سراسر در اقدامات اين که اعتمادی عدم و
 کرده جمع خودش برای فراوانی ثروت شاه که حاال گويند می ها بعضی که ام شنيده
 اين مايلم. بندد می کار به ملت و دولت منافع پيشبرد برای را تالشش منتهای است

 اينکه جای به شاه چرا که است اين بفهمم توانم نمی که چيزی اما کنم، قبول را حرف
 هايشان ترين بدنام سراغ به کند انتخاب ها ايرانی ترين خوشنام ميان از را مشاورانش

 دو شاه، دستور به«: نويسد می ارتش در گسترده فساد مورد در فيليپ» .است رفته
 لشکر در مالی اختالس ادعای به رسيدگی برای تفحصی و تحقيق کميسيون پيش هفته

 طهماسب، امير خان عبدهللا ژنرال از بودند عبارت اعضايش که شد، تشکيل مرکزی
 آقا کريم کلنل و آقا، جعفرقلی ژنرال و خان حسين دمحم ژنرال و کميسيون؛ رئيس

 از خان، مرتضی ژنرال قشون؛ های ماليه مدير السلطنه، ابتهاج و بوذرجمهری
 اين در داشتن دست اتهام به نيز لشکر، همين سابق فرمانده و شاه سابق معتمدين
 در خان مرتضی ژنرال معلوم قرار از. گرفت قرار نظميه نظر تحت ها اختالس
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 در و ساخت وارد تفحص و تحقيق کميسيون اعضای برخی به اتهاماتی محاکمه خالل
 مبالغی شايعات، طبق. گرفت قرار نظميه نظر تحت نيز خان حسين دمحم ژنرال نتيجه

 همچنين. شود می ذکر تومان هزار ششصد تا تومان هزار پنجاه از شده اختالس که
 خارج کشور از قبلی، های گزارش خالف بر خان، مرتضی ژنرال که است شايع
 از شود می که استنباطی. برد می سر به زندان در سختی بسيار شرايط در و نشده
 کند باز دهان تا آورند می فشار خان مرتضی به دارند که است اين داشت شايعات اين

 افتتاح«: کند می گزارش را بعدی رويداد همچنين فيليپ» .بگويد داند می چه هر و
 مهمترين جاری ماه شانزدهم در شاه شخص دست به سراسری آهن راه ساخت پروژه
 راه ايستگاه ساخت محل در پروژه افتتاح برای مفصلی مراسم. بود گذشته هفته حادثه
 اين در نيز تهران رجال و ديپلماتيک نمايندگان وليعهد، بودند؛ داده ترتيب تهران آهن

 زمين بر بود نقره جنس از که را پروژه اين کلنگ اولين شاه... داشتند شرکت مراسم
 موجب که کرد پا به زيادی خاک و گرد و وزيد شديدی باد ناگهان متأسفانه... زد

 و کرد، فروکش مراسم طول در طوفان اين، وجود با. شد خرافاتی ای عده نگرانی
 اين روی پيش سياسی مشکالت از نمادی را مذکور طوفان ها روزنامه از يکی

 شاه نهايی پيروزی نماد را آفتاب آمدن بيرون و آن کردن فروکش از و دانست پروژه
 کنوانسيون که کند می گزارش ،فيليپ١٩٢٧اکتبر٢١در)٢۶(»!دانست مخالفان برتمام
 اين. شد مجلس تسليم بود، رسيده امضا به ١٩٢٧ اکتبر ١در که خزر دريای شيالت

 بر بسياری«: بود کرده مخالفت آن با ميلسپو که بود قراردادی همان    ً عمال   توافقنامه
) ٢٧(».رسيد خواهد مجلس تصويب به خزر دريای شيالت قرارداد که باورند اين

 اعطای »عجوالنه« اکتبر ٢٣ در مجلس که نويسد می اش بعدی گزارش در فيليپ
 اين عجوالنه تصويب که نيست پوشيده کسی بر«: »رساند تصويب به« را امتياز اين

ً عمدتا   اليحه  در که است شده گزارش. بود مجلس برنمايندگان شاه سلطه از ناشی      
 اين از ديگر بار خود کاخ در مجلس وکالی درجمع شاه گذشته ماه دوم و بيست

 به خواب« نرسد، تصويب به توافقنامه اين زمانيکه تا که کرد استفاده عبارت
 با تيمورتاش است شده معلوم که گويد می نيز ازهمکاران يکی. »رود نمی چشمانش

. است فهمانده آنها به     ً کامال   را شاه منويات و کرده صحبت مجلس وکالی از تن چند
 و احترام حفظ با چندان قراردادهايی چنين »عجوالنه« تصويب در مجلس رويه

 اين موجب به که کنند می گمان بسياری      ً ظاهرا  . ندارد تناسب پارلمان نهاد استقالل
 در) ٢٨(».است يافته دست ايران به نسبت تری ملموس منافع به شوروی قرارداد

 دولت است شنيده که داد خبر محرمانه بريتانيا وزيرمختار«: ١٩٢٧ نوامبر ١٢
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  )٢٩(».است داده هديه کالنی مبلغ شوروی و ايران قرارداد عقد منظور به شوروی
. گرفت صورت دولت کابينه در تحوالتی و تغيير فزاينده های نارضايتی به پاسخ در
ً احتراما  «: نويسد می فيليپ ١٩٢٧ نوامبر ۵ در  مهمترين که رساند می اطالع به        

 از طهماسب امير خان عبدهللا ژنرال انتصاب گذشته هفته سياسی اوضاع رويداد
 يک که خان، عبدهللا ژنرال. بود تجارت و فالحت عامه، فوايد وزارت به شاه سوی
 شد، گزارش خارجه امور وزارت به شدنش مغضوب خبر بود جنگ وقتی پيش سال

 چند که بود خان عبدهللا ژنرال همين... است گرفته قرار شاه اعتماد مورد ديگر يکبار
 ای گسترده اصالحات به دست تبريز مرکز در درست خيابان يک احداث با پيش سال
 از ديگر يکی. گذاشت پا زير را مالکين از بسياری حقوق البته و زد، شهر سطح در

 داشت، پی در زيادی های حديث و حرف که گذشته، هفته در شاه مهم اقدامات
 رئيس و شاه معتمد منشی ،)دبيراعظم( بهرامی خان هللا فرج ميرزا ناگهانی برکناری

. داشت شاه های سياست در نامبارکی و بسزا نقش شخص اين. بود شاهنشاهی دفتر
 نقش او که رود می گمان داشت، بهرامی آقای به فراوانی اعتماد شاه که آنجا از

 يکی همچنين او. داشت آمريکايی مالی مستشاران هيأت ساختن اعتبار بی در بسزايی
 جمع از اخراجش من نظر به. بود داور فيروز؛ تيمورتاش؛ مثلث بانفوذ حاميان از

 کرده اعالم. است بوده ايران خيرخواهان مسرت و خيال راحتی موجب شاه معتمدين
 واگذار تلگراف، و پست وزارت کفيل الملک، شکوه به بهرامی آقای منصب که اند

 ميرزا و ماليه، وزير فيروز، شاهزاده که است شده شايع پيش چندی از. است شده
 اساس بر. کرد خواهند ترک را کابينه بزودی وزيرعدليه، داور، خان اکبر علی

 شخص منويات از مسئله اين کنم می گمان ام کرده دريافت که ای محرمانه اطالعات
ً موقتا   نيست، مشخص هنوز که داليلی به بنا اما باشد، شاه . است مانده مسکوت      

ً احتراما    اند، داشته سياسی محافل در پررنگی حضور      ً اخيرا   که روحانيون، اعتراض        
 محافل از بسياری در فيروز. است نبوده تأثير بی کاری چنين انجام برای شاه قصد بر

 هم او ذکاوت و هوش. دانند می انگليس عامل را واو است، منفور و مظنون سياسی
 با او تصدی دوران در ماليه وزارت که ببندد حقيقت اين بر را مردم چشم نتوانسته
 داور      ً ظاهرا   حال، عين در. شود می نزديک کننده نگران و آشفته وضعيتی به سرعت

 مدتها. کند ايجاد عدليه در زد می دم آن از که را عظيمی اصالحات نشده موفق هم
 سپس - کرد آغاز روحانيون اخراج با را کارش داور« که شنيدم شخصی از پيش

» .کنند می اخراج را او دارند روحانيون حاال و - برگرداند را بيشترشان شد مجبور
 ترک مازندران، استان زادگاهش، قصد به را تهران جاری ماه روز سومين در شاه
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 پيش تا رسد می نظر به بعيد. گردد برنمی تهران به ديگر هفته دو تا گويند می و کرد
 آنکه بی حاضر حال در که تيمورتاش،. دهد رخ کابينه در تغييری او بازگشت از

 می همراهی سفر اين در را شاه دارد، را کابينه رياست    ً عمال   باشد الوزراء رئيس
 منصب که فعلی، الوزرای رئيس هدايت، خان قلی مهدی ميرزا شايعات، طبق. کند
 کرده، واگذار] اميرطهماسب[ عبدهللا ژنرال به را عامه فوايد وزارت يعنی خود، دوم

 عالی ديوان رياست به ديگر بار کابينه رياست از رفتن کنار از پس که دارد اصرار
 احتمالی رئيس عنوان به الممالک مستوفی از گهگاهی هنوز. شود منصوب تميز

 لشکر در اختالس اتهام درباره تحقيقات نتايج از... آيد می ميان به سخن آتی کابينه
 اگر خان مرتضی ژنرال که پيداست... است نيامده دست به بيشتری اطالعات مرکز

 نوامبر ١٢ در فيليپ) ٣٠(».است نظميه مراقبت تحت       ً مطمئنا   نباشد، زندان در
ً احتراما  «: نويسد می ١٩٢٧  هنوز کشور سياسی اوضاع که رساند می اطالع به        

 خارجه وزارت به خود قبلی گزارش در که دارد را بالتکليفی وضعيت همان
 در همچنان مملکتی های شخصيت ساير و دربار وزير همراه به شاه. کردم توصيف

 و گز بندر آستارا، شهرهای از او ها، گزارش طبق. برد می سر به مازندران
 در را زيادی بسيار امالک شاه که رود می گمان. است کرده ديدن ديگر شهرهای
 پايان در... است کرده تصاحب مازندران منطقه در آهن خط احداث پروژه مجاورت

 فوری بسيار يادداشتی در بريتانيا سفارت که دانم می ذکر به الزم اجمالی گزارش اين
 اقامت از محمره شيخ) ١: (است کرده مطرح را زير تقاضای سه الوزرا رئيس به

 از بريتانيا معوقه مطالبات) ٢( شود؛ رسيدگی دعاويش به و معاف تهران در اجباری
] کاپيتوالسيون[ قضايی مصونيت لغو پيشنهادی طرح) ٣( و شود؛ تسويه ايران دولت

 )٣١(».شود اصالح
    

 محمره شيخ با ارتباط در بريتانيا درخواست
 

 که را يادداشتی تهران چاپ های روزنامه«: نويسد می ١٩٢٧ نوامبر ٢۵ در فرين
 بدهی، با ارتباط در آنها تقاضای... اند ساخته منتشر کرده تسليم ايران دولت به بريتانيا
 به حقی چه با بريتانيا دولت که فهمم نمی ولی است، درک قابل هواپيمايی و بانک

 الحمايه تحت قديم از چند هر که شخصی است، کرده مداخله خزعل شيخ از حمايت
 شخصی زندانی هم گذشته سال دو و است ايران اتباع از واقع در ولی بوده بريتانيا

 ماه در شيخ. رود می همراهش به جا همه شاه خاطر اطمينان برای و بوده شاه
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 زحمت قشر به فراوان های بخشش و بذل با و بود، درتبريز شاه همراه به سپتامبر
 می گمان. کرد کسب اينجا در فراوانی محبوبيت اش، مشفقانه رفتار همچنين و کش،
 هيچوقت ها آذربايجانی. باشد تر محبوب خودش از شاه زندانی تبريز در که رود

 سلطنت و آرمانشان به خائن را او خواهان مشروطه زيرا نبودند، شاه واقعی حامی
 برای شاه بودن اصالت و ريشه بی. دانند می قاجار تخت و تاج غاصب را او طلبان

 به که کردند می تعظيم کسی مقابل بايد ايشان فرمايی تشريف هنگام به که اشرافی
 ويليامسن) ٣٢(».بود ناخوشايند بسيار »آمده دنيا به اصطبل در« کنند می ادعا    ّ غلو  
ً احتراما  «: دهد می گزارش بريتانيا يادداشت درباره نيز ... که رساند می اطالع به        

 مطرح را هايی درخواست ايران کابينه رئيس به خطاب يادداشتی در بريتانيا سفارت
 نمانده پوشيده کسی بر آن محتوای نشده، منتشر مذکور يادداشت اينکه با. است ساخته

 های خواسته معلوم قرار از. است ساخته آشفته را ايران سياست عرصه      ً ظاهرا   و
) ٢( بود؛ داده وثوق دولت به بريتانيا که وامی بازپرداخت) ١: (قرارند اين از بريتانيا

 دولت سوی از عراق شناسايی) ٣( او؛ کردن آزاد و محمره شيخ مطالبات به رسيدگی
 به فرود اجازه) ۵( بحرين؛ جزاير درباره ايران دولت دعاوی تعديل) ۴( ايران؛

 موقت سيستم يک استقرار) ۶( ايران؛ جنوب های فرودگاه در بغداد بمبئی پروازهای
 کاپيتوالسيون قانون لغو از پس بريتانيا اتباع از حفاظت برای کاپيتوالسيون حق بجای

 )٣٣(».١٩٢٨ می ١٠ تاريخ در
 به ١٩٢٧ دسامبر ٢٢ در لندن، در آمريکا مختار وزير اترتن، ری که ای نامه در

 درخواست به عطف«: يابيم می باره اين در بيشتری اطالعات نويسد می شاو هاولند
 نوامبر ماه در بريتانيا وزيرمختار که يادداشتی درباره... خارجه وزارت تلگرافی

] بريتانيا[ خارجه وزارت از را موضوع که زمانی است، کرده ايران دولت تسليم
 طريق از را موضوع تهران در آمريکا وزيرمختار اينکه از آنها شدم، جويا

 گفتگو خالل در... کردند تعجب اظهار بود نکرده پيگيری آنجا در بريتانيا وزيرمختار
 آن به ناخواسته      ً ظاهرا   که شدم موضوعی متوجه بريتانيا خارجه وزارت مقامات با

 نقل ديگری جای و کرده فراموش را آن که خواستند من از گفتگو از پس و شد اشاره
 اطالع جهت فقط رسد، نمی نظر به مهمی موضوع که آنجايی از بنابراين،. نکنم

 خواسته کشور اين از ايران دولت به خود يادداشت در بريتانيا که کنم می عرض
 و کرده، دريافت بريتانيا پادشاه از ِ  س ر لقب که ايرانی، اتباع از يکی به نسبت که است
 پيش در منصفانه رفتاری است، محمره شيخ همان بدانم تا کنم تفحص خيلی نبود الزم
 در است، گرفته ِ  س ر لقب ها انگليسی از که شيخ، که است قرار اين از داستان. گيرد
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 را عمارتش و داشته ها انگليسی با ای دوستانه بسيار رفتار] اول جهانی[ جنگ طول
 آمدن کار روی با. بود داده قرار بريتانيايی نيروهای اختيار در بيمارستان عنوان به

 نابود برای من گمان به که شد، مطالبه شيخ از ماليات عنوان به مبالغی فعلی شاه
 و غيرايرانی ای تبعه را شيخ هيچوقت اينکه عليرغم بريتانيا ولی بود، او کردن

 به را شيخ که شد اين نتيجه و کرد، حمايت او از ندانست ايران قوانين از مستثنی
 زندانی اينکه با و کند می زندگی درپايتخت او تاکنون زمان آن از و فراخواندند تهران
 کند می احساس] بريتانيا[ خارجه وزارت. است نظر تحت بيش و کم اما نيست

 وخيم او برای را اوضاع است ممکن کند درز بيرون به ازشيخ حمايت خبر چنانچه
 آسيب و آورده فراهم را شيخ دست از ايران دولت نارضايتی اسباب يا ترسازدو
 انگليسی مقامات به پايان در. کند وارد ها انگليسی    ّ مسل م دوست اين به بيشتری
 باره اين در نيست الزم و کرد نخواهد درز بيرون به آنها اظهارات که دادم اطمينان
 )٣۴(».باشند نگران

 
 انگليس و ايران روابط درباره ،١٩٢٨ فوريه ٢١ تاريخ به خود گزارش در فيليپ

 گمان ايرانی، مقامات از تن چند اظهارنظرهای بنابر«: دهد می بيشتری توضيحات
 بسيار را انگليس و ايران روابط کشور اين دولت پيش ماه دو حدود در که کنم می

 که بود يادداشتی پيامد اوضاع اين که کنم می تصور. است کرده می تلقی وخيم
 بودن بالتکليف از آن در و تسليم، الوزرا رئيس به گذشته نوامبر در بريتانيا سفارت
 بريتانيا که وامی بازپرداخت در تأخير جمله از بود، کرده شکايت مسايل برخی

 عراق، شناختن رسميت به بود، داده قرار ايران اختيار در جنگ از پس بالفاصله
 در ايرويز امپريال هواپيماهای به فرود مجوز اعطای محمره، شيخ وضعيت

 اوايل در است، شده گزارش وزارت به هم    ً قبال   چنانکه. غيره و ايران فرودگاههای
 تصور زمان آن از و گرفت، بريتانيا سفارت با هايی تماس ايران دولت دسامبر ماه
 مزايای با بريتانيا منافع و آميزتر مودت روز به روز دو اين ميان روابط که شود می

 مثل حاال هم بريتانيا وزيرمختار حال، عين در... است شده همراه توجهی قابل سياسی
 ملی منافع درباره مهمش های حرف ها سفارت ساير و آلمان سفارت در خود همتای
 و قدرت اصلی منبع تيمورتاش که داند می حاال زيرا زند، می تيمورتاش با را بريتانيا
 رابرت سر بازگشت تريت ،١٩٢٨نوامبر ٢۶ در) ٣۵(».است فعلی دولت در انرژی
 پيش پار آقای اظهارات از«: کند می گزارش تهران به را بريتانيا، وزيرمختار کاليو،

 هوايی خطوط مسئله طرح برای او که شد دستگيرم اينطور وزيرمختار بازگشت از
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 را فرصت عراق و ايران روابط به مربوط مسايل برخی و معاهدات ايرويز، امپريال
 سرنوشت که شيخ به ای اشاره هيچ گزارش دراين) ٣۶(».داد نخواهد دست از

 دسامبر ٩ و ٧ مورخ های گزارش در تريت. است نشده بود انتظارش در هولناکی
 انجام دست در دارسی نفتی امتياز لغو برای که دارد می بر پرده اقداماتی از ١٩٢٨

ً احتراما  «: است  را نوامبر ٢٠ در الوزرا رئيس سخنان کامل متن ترجمه پيوست به        
 الوزرا رئيس که کنم می جلب نکته اين به را خارجه وزارت توجه... کنم می ارسال

 که کند می اميدواری اظهار آينده انداز چشم درباره سخنانش از هايی بخش در
 دولت کامل همکاری جلب ضروری شرط که هستند متوجه امتيازها صاحبان«

 اين که گفت توان می جرأت به» .است امتيازاتی چنين مفاد اصالح و بازنگری
 نفت شرکت از نارضايتی در نيز دولت که بدهد اطمينان مردم به دارد سعی سخنان
ً واقعا   آيا اينکه حال( است همراه آنها با ايران و انگليس  خود خير يا هست اينطور      
 نکته اين به را خارجه وزارت توجه«: افزايد می او) ٣٧(».)است ديگری مسئله
 خود به را روزافزونی توجه ايران و انگليس نفت شرکت امور که... کنم می جلب
 جکس، آقای از هم که باشد جالب وزارت برای شايد ضمن در... است کرده جلب
 ام شنيده بانک، رئيس ويلکينسن، آقای از هم و ايران، و انگليس نفت شرکت کل مدير

 مالی پشتوانه با شود می آنها به ها روزنامه در که متعددی حمالت آنها اعتقاد به که
 ايران مردم عمومی افکار واقعی انعکاس نتيجه، در گيرد، می صورت روس عوامل
 که... داشت اظهار... ازسفارت غيررسمی ديداری در      ً اخيرا   جکس آقای. نيستند

 دولت همکاری کند می تالش نتيجه بدون که سالهاست ايران و انگليس نفت شرکت
 بريتانيا که نداشت تعجبی) ٣٨(».کند جلب کارآمدتر تفاهمی به رسيدن برای را ايران
  .باشد ميلسپو برکناری مشتاق بسيار

  
 بسيارغيرمحبوب دولتی

 
: نويسد می ١٩٢٧ دسامبر ١۵ در آمريکا، سفارت موقت کاردار ويليامسن، ديويد

 مجلس نمايندگان همچنين و مردم ميان در فعلی کابينه که رسد خبرمی طرف هر از«
 قريب درباره بيشتری شايعات روز به روز دليل همين وبه ندارد، محبوبيتی هيچ

 در که است اين روشنگر و مهم نکته. افتد می زبانها سر بر آن سقوط بودن الوقوع
 حال، اين با است، نياورده رأی مجلس در دولتی ازلوايح يک هيچ گذشته هفته چند

 اعضای از يکی و عدليه، وزير داور،      ً اخيرا  . است نداده رخ کابينه در تغييری هنوز
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 مجلس وکالی ولی کرد؛ تسليم مجلس به فوريت يک قيد با را ای اليحه قدرت، مثلث
 ترک را مجلس صحن مخفيانه اليحه، نه و داور به خود اعتراض دادن نشان برای

 سه يا دو اتفاق اين بود؛ افتاده حدنصاب از جلسه گيری رأی هنگام نتيجه در و کردند،
 نظرش من با گفتگو در ايرانی برجسته رجال از يکی      ً اخيرا ،. است شده تکرار مرتبه

ً واقعا   دولت که وقت هر«: کرد بيان اينطور جاری اوضاع درباره را  خواهان      
 می پر را گوششان و دعوت کاخش به را مجلس وکالی شاه باشد، ای اليحه تصويب

 از مجلس نمايندگان وقتی که است نرفته يادشان آنها. شود می تصويب اليحه و کند؛
 اين. درآوردند محاصره به را مجلس سربازان کردند سرپيچی دستورات اجرای

 و مضحک خواندنش قانونی و مشروطه و برد می پيش ارعاب با را کارش حکومت
 مجلس به مملکتی ١٣٠۶ سال بودجه اليحه گذشته، هفته دو طی» .است دار خنده
 تصويب به بودجه اين هنوز گذشته جاری سال از ماه نه اينکه با. است شده ارائه

 مدرس شديدالحن سخنرانی. است آشکار     ً کامال   آن با نمايندگان مخالفت و نرسيده
) ٣٩(».بگيرد پس »بيشتر بررسی« برای را مذکور بودجه اليحه دولت که شد باعث
 کرده توصيف اينطور خود ١٩٢٨ فوريه ٢١ مورخ گزارش در را اوضاع فيليپ
ً احتراما  «: است  ماه يک طی ايران در سياسی کلی اوضاع که رساند می اطالع به        

 و فعلی دولت آشکار محبوبيت عدم اين، وجود با. است نکرده چندانی تغيير گذشته
 هستند، شاه حمايت کنف در که کسانی بجز اقشارجامعه، تمام گسترده نارضايتی

 وجه هيچ به که کرده حاکم جامعه بر بالتکليفی و اضطراب از سنگينی فضای
 از بيش... گزيده خلوت اش سلطنتی های کاخ در      ً معموال   که شاه. نيست اميدوارکننده

 تمام زمام دربار، وزير تيمورتاش، عبدالحسين. است شده تبديل مرموز مردی به پيش
 اينکه بدون را کابينه رياست واقع در اکنون و دارد دست به را کشور اجرايی امور

 است داده نشان فعلی، الوزرای رئيس هدايت، آقای. دارد عهده بر باشد الوزرا رييس
 و مقام بتواند که همينقدر و دارد، رضايت دولتی امور در اندک نقشی داشتن به که

 ستارگان و داور فيروز،. است راضی کند، فراهم بسيارش خويشاوندان برای منصبی
 وزير خان، عبدهللا ژنرال. اند کرده حفظ همچنان دولت بر را خود سلطه تر فروغ کم

 اين در که برد، می سر به درکردستان امور برخی انجام برای همچنان عامه، فوايد
 و مطيع     ً کامال   کابينه وزرا ساير رسد می نظر به. نيست دست در اطالعی هيچ باره
 در مجلس. است شاه اصلی نماينده که هستند، تيمورتاش های سياست و رهبری پيرو

 اکثريتی هميشه ولی دهد، نمی نشان خود از ای سازنده استقالل    ً عمال   لوايح تصويب
. است کرده عالقه ابراز آنها به نسبت شاه که دارد وجود لوايحی تصويب برای مشتاق
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 و دارد، را شرقی استبداد بوی و رنگ      ً شديدا   ايران کنونی حکومت اينکه، خالصه
 های ماليه آمريکايی کل مدير ميلسپو، دکتر برکناری زمان از که گفت بتوان شايد

 عامل البته،. است بازگشته پيش قرن يک به جهات بسياری از کشور اين ايران،
 از خانه وزارت اين به را اش عالقه هنوز شاه. است ارتش حکومت اين قدرت اصلی
 می يدک را وزير عنوان تنها جنگ، وزير بختياری، اسعد سردار است؛ نداده دست
 امير( نخجوان    ِ خان  ] احمد[ ژنرال انتصاب... ندارد درامورنظامی نقشی وهيچ کشد

 شده اعالم سمت اين از شيبانی ژنرال برکناری و حرب ارکان کل رياست به) موثق
 شاه سرسخت هواداران از و تهران سرشناس های ازچهره نخجوان ژنرال. است
 به اعتراض در شيبانی ژنرال شد، ذکر يازدهم درفصل که همانطور) ۴٠(».است
 پايانی روزهای در. داد استعفا خود مقام از ١٩٢٨ فوريه ١۴ در پوالدين کلنل اعدام

 قم، مقدس حرم در رضاخان است، آمده سيزدهم فصل در چنانکه ،١٩٢٨ مارس ماه
 به«: نويسد می فيليپ ،١٩٢٨ آوريل ٧ در. زد کتک را سالخورده روحانی يک

 از زود خيلی هدايت خان قلی مهدی ميرزا که است گرفته قوت شايعه اين تازگی
 احتمالی الوزرای رئيس را فيروز شاهزاده همچنين...داد خواهد استعفاء کابينه رياست

 نيست آن معنای به فوق شايعات از يک هيچ که دانم می ذکر به الزم... دانند می آتی
 همچنان ايران. شد خواهد عميق تحول و تغيير دچار دولت کنترل فعلی ساختار که

 )۴١(».ماند خواهد باقی دربارش وزير و شاه کنترل تحت    ً عمال  
 

 فوايد وزير طهماسب، خان عبدهللا ژنرال ام، داده شرح چهاردهم فصل در چنانکه
 می ۴ تلگرام در فيليپ. رسيد قتل به لرستان در ،١٩٢٨ آوريل ماه اوايل در عامه،

 ارکان کل سابق رئيس شيبانی، هللا حبيب«: کند می معرفی را او جانشين خود ١٩٢٨
 در او) ۴٢(».شد منصوب عامه فوايد وزارت به جاری، ماه سوم روز حرب،

ً عموما  «: دهد می باره اين در بيشتری توضيح می ۶ مورخ گزارشی  انتصاب از      
 استقبال خان عبدهللا ژنرال جای به عامه فوائد وزارت به شيبانی خان هللا حبيب ژنرال

 از بسياری حرب ارکان کل رياست از شيبانی ژنرال ناگهانی استعفای. است شده
 استعفايش نتيجه در باهوش و محترم افسر اين کردند می بينی پيش که را کسانی
 اوضاع نيز فيليپ» .بود ساخته نااميد و نگران گرفت، خواهد قرار شاه غضب مورد

 سنوات طبق شاه تاجگذاری سالگرد جشن«: کند می گزارش اينطور را سياسی
 چندان ها بازی آتش و ها چراغانی... شد برگزار آوريل چهارم و بيست در گذشته
 فيليپ» .شد نمی ديده مردم در هيجان و شور از اثری و نياورد وجد به را مردم
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 افتاد زبانها سر بر شايعه اين گذشته هفته«: دهد می خاتمه جمالت اين با را گزارشش
 که است شده موجب و آمده وجود به عدليه، وزير داور، و شاه ميان تفاهمی سوء که

 شود می تصور ولی نيست، دست در شايعه اين تأييد در شواهدی. بماند خانه در داور
 است، بوده کننده مأيوس بسيار عدليه در صدايش و سر پر اصالحات که داور، که

 در داستان اين) ۴٣(».ماند نخواهد وزارت مسند بر زيادی مدت مه دهم از پس
 گزارش آخر پاراگراف در«: کند می پيدا ادامه ١٩٢٨ ژوئن ٢ تاريخ به گزارشی

 عدليه، وزير داور، و شاه بين سوءتفاهم بروز شايعه به مه، ششم مورخ ۵٩٨ شماره
 وزيرمختار که دانم می ذکر به الزم. است نشده تأييد هيچوجه به که بودم، کرده اشاره

 گفت من به برود انگلستان به تعطيالت گذران برای مه ٢٣ در آنکه از پيش بريتانيا
 اکثر و بنده] اما. [آمد کنار و کرد معامله داور با شود می خوب خيلی است فهميده که

 شب چند«: افزايد می فيليپ» .ايم نداشته ای تجربه چنين همکارانم اتفاق به قريب
 صحبت شيبانی ژنرال با شد، برگزار سفارت اين در که رسمی ضيافت يک در پيش
... شيبانی ژنرال نظر... پرسيدم عامه فوائد وزارت در کارش پيشرفت از و کردم

 کرده واگذار او به را  ُ   پ ستی گفت. بود بدبينانه خيلی وزارتخانه اين در کارش درباره
 دست به مهمی های پروژه که است شده متوجه ندارد؛ آن از شناختی هيچ که اند

 اوضاع کنترل در را او توان طرحها اين پيشينه از او خبری بی و شده آغاز ديگران
 بسيار کردم احساس کرد، موقعيتش از که توصيفی با. است ساخته مواجه مشکل با

 جنگ از پس سال چند سايرين و او که هايی آرمان      ً ظاهرا   و است، شده سرخورده
 محکوم       ً عجالتا ، الاقل داشتند، نظر در خود برای ايران ترقی و اصالح برای بزرگ

 )۴۴(».است شکست به
 

  هفتم مجلس کار وآغاز انتخابات
 

 :نويسد می انتخابات درباره ،١٩٢٨ ژوئن ٢ مورخ گزارشی در فيليپ
ً احتراما    ده در کشور سياسی اوضاع در توجه قابل نکته تنها که رساند می اطالع به        

. است بوده مجلس انتخابات نتايج کنترل برای دولت آشکار     ً کامال   تالش گذشته روز
 هفته دو يا يک تا       ً احتماال   و شد آغاز تهران در می ماه دوم و بيست در انتخابات اين

 تأييد مورد نامزدهای از فهرستی اين از پيش که گويند می. داشت خواهد ادامه ديگر
 نيستند دولت تأييد مورد که نامزدهايی انتخاب از کنند می تالش و شده تهيه دولت

 پيرنيا برادران نام که داد خبر ها روزنامه از يکی بعد هفته يک. شود جلوگيری
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 مورد نامزدهای فهرست در نيز) مجلس فعلی رئيس الملک مؤتمن و مشيرالدوله(
 روزنامه يک مدير ها، گزارش طبق. است گرفته قرار آينده مجلس برای دولت تاييد

 انتخابات در شرکت به تمايلی که اند گفته آنها و کرده مالقات آقايان اين با نيز ديگر
 آن در بود قرار که مضمون همين به خبری که است شده گزارش همچنين. ندارند

 حذف روزنامه صفحه از چاپ از پيش و سانسور نظميه توسط شود منتشر روزنامه
 مورد و قلب خوش افراد که مشتاقند بسيار او مشاوران و شاه       ً احتماال  . است شده

 بعدی دوره اعضای از الممالک مستوفی و الملک مؤتمن مشيرالدوله، چون احترامی
 ايالتی انتخابات که است نبوده شکی هيچ هم درگذشته حال، هر به. باشند مجلس
 در رويه اين. است شده می دستکاری وقت سياسی قدرت ترين قدرتمند نفع به هميشه
 از قبولی قابل تعداد      ً معموال   نتيجه در و است، بوده محدودتر بسيار آن حومه و تهران

 آراء جلب برای آزادند نامزدها. اند يافته راه مجلس به مردم رأی با مستقل نامزدهای
ً علنا   مردم  چنين و آخر، الی و کنند سخنرانی بزنند، انتخاباتی مبارزات به دست     

 بيش و کم رجال از بيشترگروهی اميدواری موجب ازجنگ پس درسالهای وضعيتی
 دکتر زاده، تقی آقای به توان می آنها ميان از که بود شده خواه ترقی و پرست وطن

. کرد اشاره غيره و عالء آقای شيبانی، ژنرال پيرنيا، برادران فروغی، آقای مصدق،
 نماينده زمان آن در که افراد، اين از تعدادی نشست، تخت بر فعلی شاه که وقتی

 مخالفت آن با و دانسته اساسی قانون خالف را کار اين بودند، ملی شورای مجلس
ً نهايتا   اينکه با بعد، به زمان آن از. کردند  هيچگاه کردند، اعالم شاه از را خود تبعيت       
 قبلی دور در پيش، سال دو. اند نبوده هماهنگ او های روش يا ها سياست با     ً کامال  

 مستقل نامزدهای اين عليه شدت به دولتی عوامل که شد معلوم تهران، انتخابات
. نياورد رأی انتخابات آن در عالء آقای ها دخالت همين درنتيجه. کنند می فعاليت

 نامزدهای ساير و مصدق دکتر زاده، تقی آقای مجدد انتخاب به مردم عالقه عليرغم
 از مجلس در را خود کرسی جاری انتخابات در نامزدها اين قوی احتمال به مستقل،

 ميان داغی بحث همسربنده، ميزبانی به گذشته هفته درميهمانی. داد خواهند دست
 متوجه. درگرفت ديگر سوی از نظميه رئيس و تيمورتاش و سو يک از مصدق دکتر
 آشکارا نظميه رئيس اشاره با پليس ماموران که دارد شکايت دکترمصدق که شدم
 که است شده گزارش همچنين. کنند می دخالت انتخابات در نامزدها از تعدادی عليه

 ممنوع را عام مالء در سياسی مناظرات و عمومی سخنرانی هرگونه نظميه مأموران
 نمايندگانی هستند مصمم تيمورتاش و شاه که پيداست     ً کامال   توضيحات ازاين. اند کرده

 ازسياست دردسرساز انتقاد بدون تا باشند، فرمانبردار و مطيع     ً کامال   که شوند انتخاب
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 تلويحی های توصيه به هستيم، شاهدش فعلی مجلس در حدودی تا چنانکه دولت، های
 )۴۵.(کند عمل دولت
: نويسد می آذربايجان انتخابات درباره ١٩٢٨ ژوئن ٧ مورخ گزارشی در فرين

 خواهد ادامه ژوئن ٢١ تا گيری رأی است؛ جريان در آذربايجان در مجلس انتخابات«
 آراء آوری جمع برای محل يک فقط استان اين شهرهای از يک درهر و داشت،
 استان اين به را موردنظرش نامزدهای از فهرستی مرکزی دولت. است شده تعيين

 و سر بی تالش عليرغم. هستند مجلس فعلی نمايندگان از بيشترشان که است، فرستاده
 پيش مستقل کانديدهای به دادن رأی برای مردم تشويق در ناراضی روحانيون صدای

 ژوئن ٢٩ در) ۴۶(»...شود پيروز انتخابات اين در مذکور فهرست که شود می بينی
 ٢١ در مجلس انتخابات گيری رأی«: کند می ارسال را جديدی اخبار فرين ،١٩٢٨
 بيشتر نتايج که رود می گمان ولی است، نشده اعالم هنوز نتايج. رسيد پايان به ژوئن

 نشان] دولت با[ آشکاری مخالفت هيچ بحال تا که باشد مجلس فعلی نمايندگان نفع به
 کرده شکايت گيری رأی در ارتش و نظميه دخالت از روستا چندين مردم. اند نداده
 بيرون آراء صندوق از دولت خواست با مخالف رأيی که است بعيد ولی اند؛
 ناراضی ولی آرام تبريز«: خوانيم می آگوست ١۴ تاريخ به گزارشی در) ۴٧(».بيايد

 نتايج بيشرمانه ای عده شود می ادعا که مجلس، اخير انتخابات از ويژه به است،
 که است بعيد البته. دارد عموميت رژيم از انزجار و اند، کرده دستکاری را انتخابات

 فعاليتی ديگر      ً ظاهرا   دموکرات به موسوم حزب. بيانجامد حرکتی به ها مخالفت اين
 عهده بر را ناراضی عناصر رهبری ميان اين در که نيست مالها بجز کسی و ندارد
 فعلی تسلط شاه که زمانی تا گفت توان می بنابراين. کند سازماندهی را آنها و بگيرد
 به گزارشی در فيليپ) ۴٨(».يابد می ادامه آرامش اين کند حفظ ارتش بر را خود

 گزارش در چنانکه«: دهد می خبر تهران انتخابات نتايج از ١٩٢٨ جوالی ١۴ تاريخ
 دولت تأييد مورد نمايندگان فقط بودم کرده بينی پيش سياسی اوضاع به راجع ام قبلی

 بوده منوال همين به کشور سراسر در انتخابات نتيجه. اند يافته راه هفتم مجلس به
 اهميت به توجه با. است نشده اعالم ها استان تمام در آراء نتيجه هنوز چند هر است،

ً احتراما   خارجه، وزارت برای موضوع احتمالی  در که را تهران منتخب نمايندگان نام        
 همچنين. کنم می ارسال پيوست به شد، منتشر ايران روزنامه در جاری ماه دوم روز

 ارائه شده اعالم ژوئن ٢۴ تا شان اسامی که ها استان ساير نمايندگان نام از فهرستی
 هفتم، مجلس انتخابات بر دولت ترديد بدون که است آن از حاکی نتايج اين. شد خواهد

 داشته کامل تسلط کند، آغاز را خود کار آگوست ماه اواخر در شود می بينی پيش که
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 فعلی نمايندگان ترين دوست وطن و ترين سرشناس از مصدق، ودکتر زاده تقی. است
 .نياوردند رأی انتخابات از دوره اين در دولت های دخالت دليل به که هستند تهران

 از را تهران نمايندگی کرسی نيز بيات شيخ وحاجی بهبهانی الشعرا، ملک مدرس،
 از را اش کرسی دولت با آشکارش و جسورانه مخالفت دليل به مدرس( دادند دست
 عمومی افکار دادن قرار تأثير تحت منظور به دولت که است آشکار     ً کامال  ). داد دست

... است آورده فراهم را پيرنيا وبرادران الممالک مستوفی مجدد انتخاب اسباب
 نپذيرفته را نمايندگی کرسی پيرنيا برادران که دارد آن از حکايت مکرر های گزارش

 تعداد. داد خواهد انصراف مجلس کرسی پذيرش از نهايت در نيز مستوفی و اند
 تا چهل از اند داده دست از مجلس در را خود کرسی ها استان ساير در که نمايندگانی

 .است شده گزارش نفر پنجاه
 جمله از مترقی و مستقل اشخاص يا و ناسازگار روحانی عناصر دولت، مخالفان
 می ١٩٢٨ جوالی ٢۵ در فيليپ) ۴٩(».اند نيافته راه مجلس به که هستند کسانی
 با ارتباط در ١٩٢٨ جوالی ١۴ مورخ ۶۴٠ شماره گزارش به عطف«: نويسد

ً احتراما   کشور، سياسی اوضاع و انتخابات  و حسين آقايان که رساند می اطالع به        
 از     ً رسما   الممالک مستوفی و) ومشيرالدوله الملک مؤتمن ترتيب به( پيرنيا حسن

 اعالم بود، آمده دست به دولت حمايت با که هفتم، مجلس در خود کرسی پذيرش
 آرامش اروپا، به تيمورتاش عزيمت دنبال به«: افزايد می فيليپ» .اند کرده انصراف

. است شده حکمفرما سياسی و ديپلماتيک محافل تمام بر غيرمعمولی گی روزمره و
 فعلی دولت عمل ابتکار و عملکرد در او شخصيت بسزای تأثير از حکايت مسئله اين

 کابينه وزرای دربار، وزير غياب در که اند کرده اعالم سادگی با هم مطبوعات. دارد
 منابع گفته بنابر!... کرد خواهند رسيدگی مربوطه های وزارتخانه امور به     ً شخصا  

 زودی به که است کرده اظهار خصوصی محفلی در الممالک مستوفی دولتی، ضد
 )۵٠(».داد خواهد رخ دولت در اساسی تغييری

 مورد در«: دهد می خبر مجلس افتتاح از ١٩٢٨ اکتبر ١٨ مورخ گزارشی در تريت
 توضيح کند آغاز اکتبر پنجم در را کارخود مجلس شد گرفته تصميم ناگهان چرا اينکه

 .است نشده ارائه مشخصی
 سه فقط. است بوده ايران به تيمورتاش بازگشت از بعد مناسب فرصت اولين اين شايد
 عمل به دعوت خارجی رجال و ديپلماتيک نمايندگان از مجلس افتتاح از قبل روز
 از پس دربار وزير. شد برگزار ستودنی متانتی و سرعت با افتتاحيه مراسم. آمد

 به را آنها مجلس ساختمان ورودی های پله روی بر خارجی نمايندگان از استقبال



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٥٣                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 نمايندگان سالن به را آنها نيز مذکور مقامات و کرده معرفی خارجه وزارت مقامات
ً دقيقا   شاه. کردند می راهنمايی ديپلماتيک  و شد مجلس وارد صبح ٩ ساعت رأس      
ً رسما   ٩:٣٠ ساعت در تمام شناسی وقت با بود شده تعيين پيش از که همانطور  آغاز     

 و زدند، کف آرامی به حضار شاه نطق پايان در... کرد اعالم را هفتم مجلس کار
... يافت خاتمه نيز مراسم آمد کنار تريبون پشت از اعليحضرت اينکه از پس بالفاصله

 نمايندگان خوشبختانه که کرد دار خدشه را مراسم اين متانت و آرامش اتفاق يک تنها
 خارج از پس شاه. ماندند محروم آن ديدن از خارجی کنندگان شرکت و ديپلماتيک

 اصلی های خيابان از يکی در خود کاخ سمت به حرکت و مجلس ساختمان از شدن
 سالی و سن کم جوان و شد پياده اتومبيلش از نداشت مجلس با چندانی فاصله که شهر

 ولی بود، مشکل باورش ابتدا در. گرفت لگد و مشت زير بود نداده سالم او به که را
 بيش و کم آن دليل و جوانک آن زدن کتک ماجرای که شد معلوم چندی از پس

 است بعيد بنابراين ندارد، تازگی ايران مردم برای اتفاقاتی چنين. است داشته صحت
  )۵١(».باشد برانگيخته واکنشی که
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٨٩١ ،٢٢٢ شماره فيليپ، گزارش - ٢  .١٩٢۶ دسامبر ٢ مورخ ،٠٠/١٣٩٧
٨٩١ ،٢۴٢ شماره فيليپ، گزارش - ٣  .١٩٢٧ ژانويه ١١ مورخ ،٠٠/١۴٠۴
٨٩١ ،٢۵۴ شماره فيليپ، گزارش - ۴  .١٩٢٧ ژانويه ٢٧ مورخ ،٠٠/١۴٠٩
٨٩١ ،۵ شماره فيليپ، تلگرام - ۵  .١٩٢٧ فوريه ١ مورخ ،٠٠٢/١۶٨
٨٩١ ،٨ شماره فيليپ، تلگرام - ۶  .١٩٢٧ فوريه ٩ مورخ ،٠٠٢/١۶٩
٨٩١ ،٢۶۶ شماره فيليپ، گزارش - ٧  .١٩٢٧ فوريه ١١ مورخ ،٠٠/١۴١٠
٨٩١ ،٢۶٨ شماره فيليپ، گزارش - ٨  .١٩٢٧ فوريه ١٢ مورخ ،٠٠٢/١٧١
٨٩١ ،٢٧۶ شماره فيليپ، گزارش - ٩  .١٩٢٧ فوريه ٢۵ مورخ ،٠٠٢/١٧٢

٨٩١ ،٣٣١ شماره فيليپ، گزارش - ١٠  .١٩٢٧ می ٢ مورخ ،٠٠٢/١٧۵
٨٩١ ،٣۴٢ شماره فيليپ، گزارش - ١١ ١٩٢٧ می ٨ مورخ ،٠٠/١۴١٨  تلگرام - ١٢

٨٩١ ،٢۵ شماره فيليپ،  .١٩٢٧ می ١٠ مورخ ،٠٠٢/١٧٣
٨٩١ ،٣٧ شماره فيليپ، تلگرام - ١٢  .١٩٢٧ می ٣٠ ،٠٠٢/١٧۴
٨٩١ ،٣۶۴ شماره فيليپ، گزارش - ١٣  .١٩٢٧ مه ٣١ مورخ ،٠٠٢/١٧٧
٨٩١ ،٣٩ شماره فيليپ، تلگرام - ١۴  .١٩٢٧ ژوئن ٢ مورخ ،٠٠٢/١٧۶
٨٩١ ،٣٧٢ شماره فيليپ، گزارش - ١۵  .١٩٢٧ ژوئن ٢٧ مورخ ،٠٠٢/١٧٨
 .گذاشت بنيان سياسی اکبر علی دکتر را حزب اين - ١۶
٨٩١ ،٣٩٨ شماره فيليپ، گزارش - ١٧  .١٩٢٧ جوالی ٢٩ مورخ ،٠٠/١۴٢٢
٨٩١ ،۴٠٩ شماره فيليپ، گزارش - ١٨ ۵١A/405، ١٩٢٧ آگوست ١٣ مورخ. 
٨٩١ ،۴١٨ شماره فيليپ، گزارش - ١٩  .١٩٢٧ آگوست ٢٧ مورخ ،٠٠/١۴٢٧
٨٩١ ،۴٣۴ شماره فيليپ، گزارش - ٢٠  .١٩٢٧ سپتامبر ١٠ مورخ ،٠٠/١۴٢٨
. است الدوله نصرت – تيمورتاش – داور تريومويرای يا قدرت مثلث منظور - ٢١

 قدرت مثلث برابر در خود اختياری بی به بسياری اشارات خاطراتش در مخبرالسلطنه
 )ويراستار. (دارد مزبور
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٨٩١ ،۴٣٧ شماره فيليپ، گزارش - ٢٢  .١٩٢٧ سپتامبر ٢٠ مورخ ،٠٠/١۴٢٩
٨٩١ ،۴۴٧ شماره فيليپ، گزارش - ٢٣  .١٩٢٧ سپتامبر ٢٩ مورخ ،٠٠/١۴٣٠
٨٩١ ،۵٢ شماره فرين، گزارش - ٢۴  .١٩٢٧ نوامبر ٢۵ مورخ ،٠٠/١۴٣۶
٨٩١ نيلسون، گزارش - ٢۵  .١٩٢٧ آگوست ٢۵ مورخ ،۶٢٨/١٨
٨٩١ ،۴۶٨ شماره فيليپ، گزارش - ٢۶  .١٩٢٧ اکتبر ١٩ مورخ ،٠٠/١۴٣٣
٧۶١ ،۴۶۶ شماره فيليپ، گزارش - ٢٧  .١٩٢٧ اکتبر ٢١ مورخ ،۴/٩١١١
٧۶١ فيليپ، گزارش - ٢٨  .١٩٢٧ نوامبر ٣ مورخ ،۶/٩١١١
٨٩١ ،۴٨٧ شماره فيليپ، گزارش - ٢٩  .١٩٢٧ نوامبر ١٢ مورخ ،٠٠/١۴٣۵
٨٩١ ،۴٨٠ شماره فيليپ، گزارش - ٣٠  .١٩٢٧ نوامبر ۵ مورخ ،٠٠/١۴٣۴
٨٩١ ،۴٨٧ شماره فيليپ، گزارش - ٣١  .١٩٢٧ نوامبر ١٢ مورخ ،٠٠/١۴٣۵
٨٩١ ،۵٢ شماره فرين، گزارش - ٣٢  .١٩٢٧ نوامبر ٢۵ مورخ ،٠٠/١۴٣۶
٨٩١ ،۴٩۶ شماره ويليامسن، گزارش - ٣٣  .١٩٢٧ نوامبر ٢٨ مورخ ،٠٠/١۴٣٧
٧٩١ اترتن، نامه - ٣۴  .١٩٢٧ دسامبر ٢٢ مورخ ،۶٩/٠٠٣
٨٩١ ،۵۴٣ شماره فيليپ، گزارش - ٣۵  .١٩٢٨ فوريه ٢١ مورخ ،٠٠/١۴٣٩
٨٩١ ،٧١٠ شماره تريت، گزارش - ٣۶  .١٩٢٨ نوامبر ٢۶ مورخ ،٠٠/١۴۵٨
٨٩١ ،٧١٩ شماره وضميمه، تريت گزارش - ٣٧  .١٩٢٨ دسامبر ٧ مورخ ،٠٠/١۴۶٠
٨٩١ ،٧٢٣ شماره تريت، گزارش - ٣٨  .١٩٢٨ دسامبر ٩ مورخ ،٠٠/١۴۵٩
٨٩١ ،۵٠۵ شماره ويليامسن، گزارش - ٣٩  .١٩٢٧ دسامبر ١۵ مورخ ،٠٠/١۴٣٨
٨٩١ ،۵۴٣ شماره فيليپ، گزارش - ۴٠  .١٩٢٨ فوريه ٢١ مورخ ،٠٠/١۴٣٩
٨٩١ ،۵٧٨ شماره فيليپ، گزارش - ۴١  .١٩٢٨ آوريل ٧ مورخ ،٠٠/١۴۴۴
٨٩١ ،۴۵ شماره فيليپ، تلگرام - ۴٢  .١٩٢٨ می ۴ مورخ ،٠٠٢/١٨٧
٨٩١ ،۵٩٨ شماره فيليپ، گزارش - ۴٣  .١٩٢٨ می ۶ مورخ ،٠٠/١۴۴۶
٨٩١ ،۶٠۵ شماره فيليپ، گزارش - ۴۴  .١٩٢٨ ژوئن ٢ مورخ ،٠٠/١۴۴٧
٨٩١ ،۶٠۵ شماره فيليپ، گزارش - ۴۵  .١٩٢٨ ژوئن ٢ مورخ ،٠٠/١۴۴٧
٨٩١ ،١١٠ شماره فرين، گزارش - ۴۶  .١٩٢٨ ژوئن ٧ مورخ ،٠٠/١٢۴٨
٨٩١ ،۴۵ شماره فرين، گزارش - ۴٧  .١٩٢٨ ژوئن ٢٩ مورخ ،١٢/۴٠۴
٨٩١ ،١٢٢ شماره فرين، گزارش - ۴٨   ١٩٢٨ آگوست ١۴ مورخ ،٠٠/١۴۵۴
٨٩١ ،۶۴٠ شماره فيليپ، گزارش - ۴٩   .١٩٢٨ جوالی ١۴ مورخ ،٠٠/١۴۵٢
٨٩١ ،۶۴٨ شماره فيليپ، گزارش - ۵٠  .١٩٢٨ جوالی ٢۵ مورخ ،۴/٠٣
٨٩١ ،۶٩٧ شماره تريت، گزارش - ۵١   .١٩٢٨ اکتبر ١٨ مورخ ،٠٠١۴۵۶



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٥٦                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

  
  م پنجفصل 

 
ّ  مدر س     هاينماد استقامت درسخت   

 
س رهبرمبارزه با استبداد رضا خان د ّ ي  س   ّ                                حسن مدر  در مجلس چهارم ، پنجم و ششم  ی      

و  شهياو از نظر اند ،یپور فاطم فيبهاروس یملک الشعرا ريبه تعب. بود ی  ّ مل   یشورا
ّ             تفک ر آخوند نبود ّ  با آنکه مدر س« : آورده ام یپورفاطم فيدرمتن، ازقول س.    مجتهد            

مقام و  شرفتيپ ۀليمذهب را وس چگاهيبود، ه یو واقع یقيحق ةهللايو آ طيجامع الشرا
که حاج آقا جمال به  یموقع.                    ّ    و تظاهربه مذهب متنف ربود ايخود قرارنداد واز ر استيس

س  یعلما منتظردستور شما هستند چه کمک فرستدکه یم امياو پ ّ   ازما ساخته است؟ مدر                    
است که درمسجد مردم را براه راست  نيکمک شما ا نيبزرگتر« :ديگو یدرجواب م

وازخدمت به خلق غفلت  ديواگذارکن استمدارانيرا به س استيکرده و س تيهدا
 ».ستيعبادت بجز خدمت خلق ن رايز دينورز

و حقوق مردم،  یاستقالل، حقوق مل ،یآزاد ۀمنش و روش او درعرص یراهنما   
س، درمواضع. بود یعدم ۀموازن ّ           مدر  که  یاسيس یها      ّ                 که ات خاذ کرده ودرآزمون ی  

 رت،يوجامعه را،با بص شيمل خوعاونقد نظرو. است ، مصون ازخطا نبوده وارد شده
و اشتباهاتش را درزمان و مکان خود،  خطاها. است انجام داده یو بردبار یاريهوش
 .است کرده حيتصح

ّ                              اکثراهل نظرمعاصرمدر س،معتقدند که رشادت، شهامت وفض     او  یانسان یلتهاي                  
ّ                  برفقه و تبح رش درآن ودرمعارف  ی     ّ   و تسل ط و یاسيوس یدرمبارزات اجتماع           

 ی  ّ مل   ۀبارز رهبران برجست یها از نمونه یکياو را  ران،يو فرهنگ ا خي،  تاریاسالم
ّ             خاص  وتأ ثيرگزار ۀو صراحت لهج انيب رتقد. است کرده رانيمعاصر ا خيدرتار  ی  

س بر س ّ       مدر  استقامت و شجاعتش در برابراستبداد  ران،يا یو خارج یداخل استي  
وثوق الدوله در مجلس  ١٩١٩و  مخالفتش با قرارداد ی   ّ      مسل ط خارج یروهايو ن یداخل
آمدند و به من مى گفتند  هى مى«:آورده ام، طى بياناتى خاطر نشان ساخت درمتنکه 

من جواب مى دادم , قرارداد كجايش بد است؟ بگوييد تا برويم اصالح كنيم كه اين
اما آن چيزى كه در اين قرارداد به نظرم ... آقايان من يك فرد آشنا به سياست نيستم

 استقالل ايران را به) انگليسى ها(همان ماده اولش است كه مى گويد ما , بد است
  نده نمايندگان از همه جاى مجلس بلند در اين هنگام صداى خ ».سميت مى شناسيمر
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: آن گاه سكوت را شكست و به نمايندگان گفت. مدرس لحظه اى خاموش ماند, شد
اين حرف مثل اين است كه يكى بيايد و به من بگويد سيد، من سيد بودن تو را به «

استقالل مالى و نظامى ايران را از اين قرارداد «: مدرس افزود» .رسميت مى شناسم
مستقل بماند بايد همه چيزش در دست ايرانى , بين مى برد چون اگر بخواهيم ايران

اما اين قرارداد يك دولت خارجى , همه چيزش بايد متعلق به ايران باشد. باشد
در پولش و در قوه نظامى اش : شريك مى كند ارا دردوچيز مهم مملكت م) انگلستان(

س با  یدر زندگ یريس نک،يا»  .دليل اصلى مخالفت من با اين قرارداد استاين  ّ      مدر    
س نماداستقامت در سخت«عنوان  ّ                     مدر    : دهم یخوانندگان ارجمند قرار ماريرا دراخت »هاي  

 
ّ  سوء قصد به جان مدر س ۀتوطئ                    

 
 یبه جا  ١٣٠٤که در سال  یدرست همان روز یعني  ١٣٠٥روز هفتم  آبان  ماه   

را جلو مسجد  نيقزو حتينص ۀروزنام ريمد ینيبهار، واعظ قزو ملک الشعراء 
ّ  مأمور بودند مدر س ستيترور ی  ّ   عد ه ا بودند،   دهيسپهساالر سربر   .را ترور کنند                

ّ  چند نفر بودند ومدر س ستهايترور     . توانست با اغفال  کردن آنها جان سالم  بدر برد                   
 یچگونگ. گلوله به دست  راستش اصابت  کرد کيگلوله  به دست چپ و  فقط چند 

 ،یطالئ عصر گرانيبه بعدکتاب باز١٥٩ ۀازصفح یخواجه نور  ميتروررا ابراه نيا
 دميبا حيتوض( گذرد  یم  یاز نظرخوانندگان گرام ريدرز. کرده است حيخوب تشر

که تمام  مطالب  ستين  نيا ليدل  یخواجه نور  یقسمت  از نوشته ها نيداد  که نقل ا
است  ديترد از نکات  آن قابل   یباشد  بلکه  پاره ا ینگارنده  م دييآن کتاب مورد تأ

ّ  مدر س« که  در کتاب    ):بدان  اشاره شده است»  یقهرمان آزاد     
کرد  یمازندران گردش م  یکه رضا شاه درامالک اختصاص یبعد، موقع یچند... « 

ّ  که مدر س یزود، موقع یليصبح خ روز بعد   درس گفتن به طرف  یبرا زيسحرخ       
ً      چند نفرغفلتا  حمله  یسردار ۀمعروف به کوچ ۀرفت، درکوچ یم مسجد سپهساالر              

س. کنند یم کيشل  اوبه  ريکرده  و با هفت  ت ّ  مدر  دفاع  یبرا یو مجال لهيوس  چيه    
 کيچاک و  قهي یکرباس راهنيپ کيفقط با  یفيضع الغررمرديپ کي. ازخود  نداشت 

ّ             چند نفرمسل ح مصم م مأمور چه م کج و کوله درمقابل  یعصا کيعبا و    .تواند بکند ی          ّ    
خود را  یدست و پا  بيمرد  عج نيمعذلک ا... نبود  که از او استمداد کند  یسوراخ  

ع  که طب یبه جا. گم نکرد ّ         التماس وتضر  است که دچار  خطر   یغالب  اشخاص یعي          
  نيفقط باهوش تر  ديکه شا یدرصدد چاره برآمد و منحصرراه یفور شده اند،  یحتم
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 دايلحظه  پ کيکند ، در  دايممکن  بود پ ارديآگاهان اسکاتلند  ارک  نيوکار آموزده تر
  .موقع اجراء گذاشت کرد ودرهمان  لحظه  به 

س    ّ  مدر  کرد وعبا  را با دو دست بطرف سرخود بلند  نمود و  واريرو به د یفور    
را  یعبا قرار گرفت و آنجائ نيدر پائ فشيکه بدن نح یخم کرد بطور ان خود را  زانو

ّ  از پشت عبا محل   نيکه قاتل رم نهيقلب و س               ّ   تصو  ّ  مدر س یکردند جز دو بازو ی    یوعبا    
مفصل  کي           ّ شد که از شل   نيا بيماهرانه وعج عمل  نيا ۀجينت. نبود یگريد زيچ یخال
هم به کتفش خورد و  یکيو اواصابت نمود  به ساعد و بازوانريت نيچند انيجان

  . خطرناک  نشد کيچيه
س    ّ  مدر  رکردند افتهيخود راانجام  تيمأمور نيافتاد وقاتل     ّ       تصو         ّ  مردم عد ه  یازصدا.   
  هينظم ۀضخانيجمع شدند وآقا رابه مر یفور! یشهربان ۀحاضروآماد مأمور یا

  .بردند
 یمثل مورچه هائ رهيو مردم بازار و غ        ّ                         خبرالبت ه مثل توپ در شهر صدا کرد، نيا    

بطرف  ی                             ّ   آمده به جنب و جوش افتادند وعد ه ا رونيباشند، ب ختهير که آب درالنه شان 
  .ختندير  یخوئ ۀامام  جمع یمنزل علماء منجمله  حاج به طرف  ی   ّ   وعد ه ا ضخانهيمر

. رهسپار شدند  ضخانهيدرعقب، بطرف مر  انيامام جمعه درجلو، بازار یحاج    
خواست به اصرار  یم ضخانهيالدوله ، دکتر مر ميکه عل دنديرس یوقت خوشبختانه  
  ! فروکند  د ّ ي  به س تيتقو  یبرا ونيسوزن انژکس

ل    ّ  او  ّ  که مدر س یحرف ني  نخواهم  ريت نيمن از ا ديمطمئن باش‹‹ بود که  نيبه آنها زد ا       
ت قلب بدهند او با  گرانيد نکهيا یو بجا››  دهيهنوز نرس موتم  رايمرد ز ّ                   به او قو         

ت قلب م  گرانيبازوان  سوراخ سوراخش بد ّ        قو    .داد ی 
شتافته  ضخانهيبه مر مهيو سراس! خبر بود یآمد ب شيپ ني       ّ     که البت ه ازا هينظم سيرئ   

کردکه نگذارد  یوناماهر خود، اصرارم قيناال نيضمن لعنت به مأمور در بود
مزاج  یحرکت  برا نيا  ديترس یم رايز. ببرند گريد یجاوب مجروح را حرکت بدهند 

س  یرئوفش نم قلبو ! آقا بد باشد ّ  توانست مدر   یدلش  م ند،يرا بازدرحرکت بب           
  ...حرکت  بماند یتا ب...حرکت بماند یب الدوله  ميخواست همانطورتحت معالجات عل

ّ  امام جمعه فرمان حرکت داد ومردم تخت مدر س یول راسردست بلندکرده و همانطور                                        
) اءالدولهياح(  خي       ّ           تمام مد ت راه دکترش.سپه بردند ابانيدرخ یاحمد ۀضخانيرا به مر او 

  .آقا  مراقبش بودند  دانيازدوستان مر یاديز ۀ                  ّ وخود امام جمعه وعد    یريومال
س یکه مثل سلطان عادل(!)  یونيهما حضرتياعل     ّ  ازدورهم مراقب جان مدر                        

ّ  مدر س یدراحوالپرس ی                    ّ مازندران تلگراف تفقد   بود از!)؟( س     ّ  فرستاد ومدر  درجواب              
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ّ  تلگراف ملوکانه تشک ر ً کرده ضمنا                     ّ  چشم دشمنان مدر س ینوشته بودند به کور) ايگو(                         
  »...نمرده است

  :داده شود ديبا  یحيمختصر توض یرخواجه نو  ۀقسمت ازنوشت نيا ۀدر بار      
معدوم  ديکه با یغالب کسان. بود یشهربان مارستانيب سيالدوله همان رئ ميدکترعل    

 یمعروف، هر کس  را که م انياز زندان.  شدند یآمپول اوهالک م  ۀليبوس شدند   یم
او   ۀجناز یعنيالدوله خارج شد  ميازدرعل...گفتند فالن  یکشته اند، م نديبگو خواستند 

  .برند یکه اموات  را م را  از آن دربردند  
مشغول  یاحمد  مارستانيکه در آن موقع در ب  یکه دکتردمحم خان خلعتبر یبطور     

ّ  نگارنده نقل نمود، دراطاق مدر س یبرا بوده  ّ   محم د  پيمشغول پانسمان بودم که سرت                                
هم اکنون   یونيهما حضرتياعل« وارد شد واظهار داشت که   هينظم سيرئ  یدرگاه

س. نموده  یازشما احوالپرس وتلگراف کرده  ّ  مدر  چشم    یبه کور« : درجواب گفت    
  » .زنده هستم دشمنان نمرده ام  وهنوز 

                          ً                          ترورکه طرح شد رضا شاه عمدا  به مازندران  مسافرت کرده   ۀنقش نکهيا گريد     
س بود تا آنکه   ّ  گفته شود ترور مدر  و   یعيومسافرت شاه بوده و ترورطب  بتيدرغ                  

  .بوده است  و موجب  سوء ظن  نگردد یبدون دخالت شهربان
   س              ّ خبر  ترور  مدر    ١٣٠٥مورخ هشتم  آبانماه   ٢٢٣٩ ۀدر شمار رانيا ۀروزنام     

  :درج کرده  بود    نيرا چن
س یدر ساعت هفت و ربع  آقاروزيد ّ  مدر  از منزل خارج   یاحمد نام خيش ت ّ ي  به مع     

سپهساالر  ۀکه پشت مدرسريمحمود وز رزايم ۀمقابل کوچ ۀمعمول از کوچ و مطابق 
مدرسه    کيکوچه و نزد یدر  انتها. شوند یعازم م  آورد به طرف مدرسه  یسر درم

بر  یمشک یازآنها که عبا یکيشوند ،  یمصادف م ه ّ ي  مجهول الهو   خصونفر  شبه د
 یقاآبه طرف  ريآورده بود با هفت ت رونيعبا ب نيآست دوش داشته و دست خود را از

ّ  مدر س سر رد  شده در  یازباالريدست او را گرفته و ت احمد مچ  خيش.  کند یحمله م    
 یچپ آقا  یبه  بازوريشده و دوسه  ت بلند  کيشل  یصدا گرياز طرف د نيب  نيا

ّ  مدر س   .رسد یراست  م هم به دست    یاصابت  کرده مختصر صدمه ا     
ّ  مدر س یآقا است رفته   یکيداور  که درهمان  نزد یاحمد منزل  آقا خيش  ت ّ ي  به مع    

 یم  هينظم  ۀضخانيبه مر سيپل نيرا ازطرف مأمور شانيا ی               ّ وپس ازمختصر توق ف
برده    یدولت ۀضخانيرا به مر شاني         ّ  ً  زخمها مجد دا  ا یساعت وشتسشو  ميوبعد ازن. برند

خرد شده بود  عمل  شيرا که سخت مجروح واستخوانها  شانيا چپ  یزوبالفاصله با
  .کنند  یبندند و راحت  م ینموده و م
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 نيضارباز کنفريو بيتعق سيپل نيبالفاصله امرازطرف مأمور ه ّ ي  وقوع قض بعد از   
  ه ّ ي  در قض تيالعموم  بدا ی  ّ مد عگريشود ازطرف د یفرستاده م هيو به نظم  ريدستگ

 هيارتکاب  با مشار ال نياحمد که در ح خيضارب  ش یرياز دستگ مداخله نموده و پس 
نفر از   نيچند نيشده  را ب ريرفته و شخص  دستگ   هيشده بود به نظم  خهيدست به 

 یشده بود  خهيکه با او دست به  یکس اگر  ديگو یاحمد م  خيگذاشته وبه ش نيمحبوس
احمد پس ازمختصر  خيش. اوريب  روني  ّ                     عد ه است دستش را گرفته ب نيودرا یشناسيم

 نيهم ديگو یآورد وم یم  رونيشده  را گرفته  بريگمشاهده دست همان شخص دست
  .کرد یخالريبود که حمله کرده ت

  شودياز شخص ضارب، معلوم م هينظم ۀدر ادار یت                       ّ  پس ازمختصراستنطاقات مقد ما   
از طرف . حضرت بوده است قيساله و نوکرصد ٢٢وزياسمش عز  هيکه مشارال

 یرد م  هميو مشارال شنهاديپ نيدونفر از مستنطق یکيبه  ه ّ ي  قض   بيالعموم  تعق ی  ّ مد ع
را قبول نموده و مختصر   ه ّ ي  قض  بيمستنطق تعق  وسفي  رزايسپس حاج  م. ندينما
 شانيازا یساعت به غروب مانده کس کيتا و! برند یم فينموده تشر یقاتيتحق

ّ   اط الع شوند   یچند نفرمأمورم هينظم ۀادار از طرف . کند که کجا هستتند ینم دايپ ی 
 یکيخود ادامه  داده وحاال که    قاتيکه به تحق اورنديکنند و ب دايمستنطق را پ یکه آقا

و   هيمعاون عدل یآقا. ندينما ريو دستگ بيرا هم  تعق گرانيشده د ريدستگ  نيازضارب
  اتيو عمل  قاتيتحق  ۀجينت که از رونديم هينظم ۀالعموم هم خودشان به ادار یمدع یآقا

  !معلوم  نبود  مستنطق  کجا   بود؟ یمستنطق مسبوق شوند ول
ّ                واط العات مقامات رسم نشده بود یشتريب قاتيتحقروزيتا غروب د      یرسم ريوغ ی  

  .            ً         بود که  فوقا  اشاره شد  نيهم
 

 یدولت ۀضخانيدر مر
   

ّ  مدر س یبه آقا ريکه در فوق  اشاره شد  پس  از اصابت ت  یبطور    ل   شانيا      ّ   را او      
 ديدکتر سع یبرده وازطرف آقا یدولت  ۀضخانيبرده بعد به مر هينظم   ۀضخانيبه مر

راست را هم  که مختصر صدمه    یتحت عمل گذاشته شد وبازو                    ً خان لقمان ادهم فورا  
   .بندند  یخورده  بود م

وزراء و  و ی  ّ مل   یمجلس شورا ندگانيونما علماء انيواقعه آقا متعاقب انتشار
ع واحوالپرس یدولت  ۀضخانيمر به  نيمحترم   که  ینمودند وقت یم ی             ّ           آمده وکسب اطال 

ّ                              متوج ه نبوده وتنها صدمه به بازو رس  یمعلوم شد خطر   مقارن. مراجعت  کردند دهي   
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 یبرا)  الممالک یمستوف(الوزراء سيرئ یمحترم مجلس وآقا  سيئر یظهرهم آقا 
  .نمودند  یواحوالپرس حاضر  ضخانهيدرمر ادت،يع

ديدن گرديبستگان واالحضرت اقدس ومز یسالمت یمبارکت شوم،برا یخاکپا قربان
را ازهر  نيتمام  محبوس  یاست که مرخص ی   ّ       مقد س مستدع استير یآقابردعاگويان 

به  یديع ،یبزرگ اسالمديروزع نيباشندچه درمرکزوچه درخارج درا طبقه که 
  .ديفرمان عطا   چاکر

 شاه –شود  یچاکر  حسن اجازه داده م  
 نياللهم عشرالماض رحم

 یجهان  سپردند  یکه  به مرد  
 جان بندگان خدا راحت
 یشمردند شتنيخو  راحت

  یحس انساندوست  ۀالمالک  است، نشان دهند یمستوف یسند فوق که به خط وامضا    
  ).که رحمت  برآن تربت پاک  باد( آن مرحوم  است  یوطنخواه و 
رضا شاه قرار  ۀدر مقابل اعمال مستبدان ی      ّ چون سد   ی         ّ         درتمام مد ت زمامدار یو   

  .کرد یم یريخواهان و وطنخواهان جلوگ یشدن آزاد  یزندان داشت واز 
نوبت عمل خالف قانون صورت گرفته  که  کي یمستوف یزمامدار ۀفقط دردور   

ّ  به جان مدر س سوء قصد  شود   یجلد مالحظه م نيکه درهم یبوده است، آنهم بطور           
را  ندگانيمواجه شده وهنگام طرح سوءقصد درمجلس نما یمستوف با عکس العمل 

 ی                                               ّ   نموده  است و درخارج هم قصد استعفاء داشته  که عد ه ا   اجعهف یريگيبه پ قيتشو
او  ۀنيدرکاب عيوقا ليقب نيرايگرنظيکرده اند ود  یريقوم ازاستعفا جلوگ یاززعما

  .است وستهيبوقوع  نپ
آنان  یبه نابود ميکه مورد بغض رضا شاه قرارداشتند وتصم یبودند کساناريبس   

ّ    که زمامدارهم نبود، متعر ض   یام ّ ي  درا ی                    ّ الممالک زنده بود، حت   یتا مستوف یول داشت،                        
آنان همانجا  یو یدرگذشت وپس ازبخاک سپار یآنکه مستوف به محض . آنها نشد

مانند ) پارلمان داشتند تيازآنها مصون یبعض با آنکه (شدند  نزندا ۀو روانريدستگ
وضع درزندانها هالک   نيتر عيفج که با  گرانيود یقشقائ ۀالدول رصولتيسردارعشا

   .شدند
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ّ  مدر س یمالقات با آقا       

 
ّ  مدر س یآقا  نکهيساعت بعد ازظهر هم ٣روزيد    حالشان  یپس از مختصر استراحت    
 شانيا. مالقات نمودند شانيمخبراز ا           ّ    اداره به ات فاق ريمساعد شده بود مد یرائيپذ  یبرا

تخت خواب فنرخوابانده و دست   یدراطاق استراحتگاه  رو یدولت ۀضخانيمر را در
نفر  کيبا   یدکترخلعتبر یآقا. گذاشته بودند زيم کي یرو فتهکج گر را  شانيچپ ا

  ّ  رد    ليسئوال وجواب ذ شانيازا یبود وپس ازاحوالپرس ضيحال مر پرستارمواظب 
  :ديگرد وبدل

    ً           فعال  چطور است ؟ حالت مزاجى حضرتعالى : سؤ ال   
  .               ً                     حالت مزاجيم فعال  خوب است و عيبى ندارد:  جواب
 بود؟ یو همراهتان ک .صبح چه ساعتى از منزل حركت نموديد:  سؤال
من همه روزه براى تدريس صبح قبل از آفتاب به مدرسه مى روم و امروز :  جواب

              ً        احمد  که غالبا  همراه   خيو ش .از منزل حركت كردم  المعمول در همان موقع  هم حسب 
  .همراه بود من است  امروزهم 

                  ً                                          از كدام طرف سابقا  تشريف مى برديد و امروز از كدام سمت رفتيد؟:  سؤال
ازكوچه سردارى روبروى كوچه ميرزا محمود وزيرى مى رفتم و هميشه :  جواب

  .همان راه رفتم  امروز هم از 
  .دركجا تصادف نموديد:  سؤال
پشت مسجد نداشتيم كه اين تصادف  ۀنزديك اواخر كوچه وچيزى به كوچ: جواب

  .  ّ         ات فاق افتاد
 ازجلوحمله كردند يا عقب سر؟:  سؤال
                          ً                                  بعد ازآنكه من رد شدم فورا  حمله شد وازعقب سر، تيرخالى كردند؟:  جواب
 ملتفت شديد چند نفر بودند؟:  سؤال
  .ملتفت نشدم ولى ازاطراف بود و معلوم شد دو سه نفر بودند:  جواب
                                ً            آنها را ديديد و شناختيد و سابقا  ديده بوديد؟:  سؤال
  .نمى شناختم                       ً              آنها را ديدم ولى سابقا  نديده بودم و :  جواب
 گلوله به كجا اصابت كرد؟:  سؤال
چندين تيرخالى شد، دوتيربه بازوى چپ اصابت كرد و خون خيلى جارى :  جواب

  .هم بدست  راستم  وارد شد  یمختصر جراحت ،.شد
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 د؟يدر همان  موقع  بود که آژان  رس  ايآ  -  س
  خهيکه مشغول فراربود دست به  یکيو با  ديدرهمان موقع بود که آژان رس یبل – ج

  .کردندريرا دستگ یکيکه درهمان موقع  شد 
س ۀدربار »رانيحکومتگرا یخاندان ها«درکتاب   ّ  سوءقصد به جان مدر  قابل  یمطلب                  

ّ              توج ه نوشته است   ً نا  يوع      :گردد یم رنقليدرز   
س ديسردار سپه چند تن رابه عنوان مر سيدستگاه پل...«  ّ  مدر     س           ّ دراطراف مدر      

ّ  پاک مدر س یها شهياند ۀفتيازآنان ش یکيگمارد که   یم شود، کارخود راچنان   یم        
ّ  مدر س یبه جان و زندگاديجلوصدمات ز سيدهدکه با اغفال پل یم انجام    .رديگ یرا م    

من ،   یخاطرات جاسوس« تحت عنوان )  ش.ق.م(          ً               شخص  بعدا  با نام  مستعار نيا  
ّ  مدر س من مأمور  یراندازيت ۀازآنجمله نقش رديگيرازها پرده برم یارياز بس» بودم     

ّ  مدر س یبسو   :دهد یشرح م نيباره چن نيدرا سدينو  یرا م    
ّ  من ازمرحوم مدر س«       بيکه اد  دميموضوع  را استفسارکردم گفت به چشم خود د               

ّ  اورمحم دي السلطنه و  بود که به من  رآنهايکردند و ت یدازرانيبه طرف من ت خانيعل      
ّ    محم دعلاوريجمله که  نيازا من . اصابت کرد  یليکرد  خ یراندازيبه طرف من ت خاني  

ّ  ازمنزل مدر س تيکمال عصبان   یبر آشفتم واز رو ً ما  يخارج  شده مستق             اوريسراغ      
ّ     محم د عل الدوله  او را   نيتا آنکه روز شنبه درباغ حاج مع.  افتمين رفتم  واو را  خاني  

و آنهمه   عهد    ت ّ ي  ميخشونت به او گفتم تو با آنهمه صم و  یتند تيمالقات کردم با نها
 ؟ یچرا به من نگفت و یچه  عمل بود که کرد نيا  مانيو پ
ّ     محم د عل اوري       یتلخ   ۀبا خند  ميمطالب  را به او بگو  ۀنگذاشت  من  دنبال خاني  

 یسئوال را از من  خواه نيظارآن را داشتم که تو باالخره ادانستنم وانت  یگفت  من م
  یمرغ  کوچک یکمر  ۀکه من  با اسلح  یدان یم  ینداند  تو بخوب   چکسياگر ه. کرد

شما درموقع   نکهيا یواز طرف من به آقابگوبه نشان زنميداده و مقراررا هدف 
باالی  بهريدو ت. کردم ديبازدرا ريت یخودم  محلها کردم و  یخالريچهار ت  یراندازيت

است و ممکن است االن   یآن باق یاصابت  کرده وجا درب  نيبه پائريدرب و دو ت
 ميتوانم  بگو یالسلطنه به جرأت  م  بيبه اد راجع  . ميکن  نهيآنها را معا یو جا ميبرو

تواند  بزند هم چشم  یخودش شتر را نم یقدم بدهم که دردو  نانيو قسم بخورم و اطم
  .اوست  یبدنام یکمر ۀبا اسلح  یانداز ريلرزد ت یندارد وهم  دستش م یدرست

تواند  یالسلطنه نم بيمن او راهدف قرارندادم اد یگوئيمن ازاوسئوال کردم توکه م   
 یازباال  رهايازکجابه اواصابت کرده گفت آن ت رهايت  نيکند، پس  ا یريرا هدف گ او

سبود  بام  ّ  که مغزآقا راهدف قراردادند، آنها مدر    »...نکشتخدا او را  یرا کشتند ول                                    
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ّ  انعکاس ترور مدر س   درمجلس                 

    
س   ّ  پس ازترورمدر    موضوع ترور یخصوص ۀجلس نيوهمچن یرسم ۀجلس نيدراول             

اعتراض  صرف بحث ومذاکره و یرسم ۀجلس کيتمام وقت  ی            ّ مطرح گشت وحت  
ّ         توج ه شود بسگريجلسه وجلسات د نياگربه مذاکرات اکه ديگردنمايندگان   یاري  

 ترور نيدرا یشود که چه دست یم دهيفهم ندگانينما اناتيکلمات و ب یازالبال مسائل 
جلسه که روز بعدازوقوع سوء قصد، درمجلس  بعمل آمده،   نيمذاکرات ا. است  بوده 

  :است ريبه قرار ز
صص  یمک(  ديگرد ليهشتم  آبانماه  تشک کشنبهيساعت بعد ازظهرروز ميمجلس ن « 

٢٠١   - ٢١١ (  
مشعر  یشرح کيهر عقوبي دي         ّ        داور، محق ق وآقا س ،یبهبهان  ،یاسائي ،یعراق انيآقا -  

ّ   اظهار تأس ف  ّ  مدر س یاز وقوع سو قصد روز گذشته نسبت به آقا          ّ        وعلو  مقام ا     از  شاني   
ّ   وتوج ه  ی                 ّ به مملک وحکومت مل   شانيا متيق یوخدمات ذ  استيس تيروحان ثيح    

ّ          عام ه نسبت با  ني  ّ                مل ت وباالخره عظمت ا ندگانينما تيمصون هائله ولزوم  يۀقض ني  
 نيوتقاضا نمودند دولت درا ريتقر مملکت  یگونه حوادث برا نيا ريواقعه وسوء تأث
 یمجلس شورا تيبتول تام وتمام واهتمام فوق العاده واستظهار کامل  تي         ّ خصوص باجد  

منشاء  ننموده منبع  ینوع اقدام خوددار چياز ه یوبوسائل قانون بيراتعق هيقض ی  ّ مل  
 ديتجد هيدرآت عيوقا ليقب نيا ريرابه مجازات رسانده تا نظا نيکشف ومرتکب تيجنا نيا

  . نشود
ّ      ّ                مشعر به تأس ف تأث ر دولت از وقوع ا یشرح زين هيمال ريو وز هيعدل ريوز انيآقا     ني          

درتحت  نيمظنون بيتعق هياززمان وقوع حادثه قض نمودنديم واظهار  ريامر تقر
واقعه  قتينخواهد نمود تاحق یاقدام خوددار  چگونهياستنطاق هستند ودولت ازه

  .آسوده شود رهگذر  نيازا ترممح ندگانينما انيمکشوف وخاطر آقا
 و یعموم تيمطلوبه امنريغ  ّ ي ۀرو نياست ا یهياظهارنمودند بد سيرئ یآقا   

جامعه  تيمملکت را  که متضمن مصون یوباالخره قانون اساس  دگانينمان  تيمصون
 نانيدولت با اطم ئتياست ه یومقتض دهديقرار م است مورد تزلزل  ندگانيوافراد نما

موضوع  نيا ۀوسرچشم بيراتعق هيقض  ی  ّ مل   یواستظهارکامل بمساعدت مجلس شورا
   .ندهد یدر مملکت رو  عيفجا ليقب نيا گريرامجازات نموده که د نيراکشف ومرتکب
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 ١٣٠۵هشتم آبان ماه  کشنبهيدررابطه ترورمدرس مجلس مذاکرات مشروح 

  
   ديگرد ليتشک ن ّ ي  تد یآقا استيساعت بعداز ظهر بر کربعي مجلس
 ه ّ ي  محترم دولت از قض ئتيمحترم ه ندگانينما انيالبته خاطر محترم همه آقا– یعراق

ّ  مدر س یآقا. مستحضر است     ً کامال   روزيد ی سپهساالر  ۀکه به مدرسه یدرموقع    
وجدان واقع شده اند و  یدونفر ب یکيمورد حمله  اند  بردهيم فيتشر سيتدر یبرا

ع دارم  نبعدتاآن اندازه که م. مجروح شده اند  تي                        ّ دولت هم تاکنون باکمال جد      ّ       اطال 
 ه ّ ي  منبع قض نکهيتاا رادنبال کرده است  ه ّ ي  بوده وقض ه ّ ي  به قض یدگيورس قيمشغول تحق
بدولت  است که خواستم  نيا انيآقا عيوتصد نجايغرض بنده از آمدن ا یول. کشف شود

ّ           که طرف توج ه عموم نما مصون  وکال یعرض کنم که مطابق قانون اساس ندگانستي         
ض هستند وقو   از  ّ            ّ هرگونه تعر   ديولت باشد باد ئتيدر مملکت که عبارت از ه هيمجر ۀ         

 هيجار نيمحترم هم از قوان ندگانيهم از نما توانديکه م یبقدر یاساس مطابق قانون 
است که خواستم خاطرشان را  نيا عيتصد نيغرضم از ا                       ً مملکت محافظت کند و فعال  

ّ                متذک رشوم که مجلس شو    ً        جدا  انتظار  ،یصبر یبا کمال ب ندگانينما  انيوآقا ی  ّ مل   یرا   
رامعلوم  ه ّ ي  کشف،  منبع قض را  ه ّ ي  دولت که هرچه زودتر قض ئتيوتقاضا دارند از ه

ما . ندينما بيتعق وهرکس طرف سو ظن شد  ديکنند وهرچه هم به نظر بمبارکشان رس
  ه ّ ي  قض تا زودتر منشاء   دکر ميو مساعدت خواه یهمه گونه همراه تي             ّ هم با کمال جد  

  ) است  حيصح( واقع شده  است   هياز چه ناح  ه ّ ي  ردد که قضمعلوم شود و کشف  گ
  )اجازه ( یاسائي یآقا - سيير
ّ                      تأث ر وتأس ف فوق العاده که از قض– یاسائي محترم  ندگانينما یبرا روزيد ۀهائل  ّ ي ۀ   ّ     

) است حيصح( ستين حيدست داده محتاج به توض رانيبلکه جامعه ا طهران  ۀوجامع
س یآقا ّ  مدر  ما بودند  ی         ّ       از طراز ا ول علما نکهيواجتهاد وا تيروحان قطع نظرازمقام     

  .هستند ندگانياز نما یبعض
  . با ماداشتند یسمت همقطار – یاسائي

  .دارند– ندگانياز نما یبعض
ّ   درمسائل مهم ه  – یاسائي برجسته برداشته اند وهروقت  یقدمها کي شانيمملکت ا ی          
ر م کردهيآمد م  شيپ یائيقضا کي ّ    که تصو   نيا یاسيس اتياست مخالفت با ح رفتهي     

( خودشان درهرگونه مخاطره حاضر بوده اند نوع  یبرا شانيمملکت داشته باشد ا
ّ   ومتحم ل  دهيکش ی        ّ حکومت مل   اصول  تيکه درراه تثب ی          ّ  زحمات ومشق ات) است  حيصح     
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ر  ميهست       ّ  ه متأث ر بنوبه خود فوق العاد کيوما ها هر ستين ديشده اند قابل ترد ّ   وتصو     
ماهستند،  آنها هم فوق العاده  نانيدولت حاضر هم که طرف اعتماد واطم کنميم

  .ميمنبع فتنه وفساد دار هيکشف قض یاست برا یشده اند واهتمام و مقتض     ّ  متأث ر 
 یاست که چند سال بود اصول ترور باز ني               ّ         الزم است بنده تذ کر دهم، ا کهيزيچ  

 یمساع ۀموقوف شده بود وبواسط) ؟(! یونيهما حضرتياعل تي  ّ جد   مملکت به  نيدرا
حوادث  نيگونه از ا چيودرموقع سلطنت بخصوص ه وزراء  استيدرزماان ر شانيا

که  ميکن یسع ديافتاد وما با ینم  فاق  ّ             ّ ات فاق افتاد، ات  روزيد کهيصورت نيسوء به ا
وجامعه محفوظ  دولت  یرامجلس وب یبرا یاسيوس یسکونت وآرامش فکر تيوضع

 یاسيس  اتينظر اي یشخص اتينظر یشخاص ماجراجوئا کيازنو ميبماندواجازه نده
 یزهائيچ کي مملکت اعمال کنند و نيبخواهند درا رمشروعيغ قيخودشان را بطر

– ندگانياز نما یبعض(مملکت باب کنند نيشده است، دومرتبه درا خمنسو را که 
مملکت سابقه شده است که هر  نيبدو مشروطه تاکنون درا بعالوه از ) است حيصح
داشته  یاسيس ۀ        ً    که محتمال  جنب یجنائ  ّ ي ۀقض  کي اي     ّ           که ات فاق افتاده  یاسي  ّ   مهم  س  ّ ي ۀقض

 یبرگزار شده وهر کس رو  یداست وبه قضاوت فر دهينرس یاست به قضاوت رسم
است وهر  کرده  یقضاوت کيخودش  زيخصومت آم ايزيآم تياحساسات خصوص

 یمنجر نشده است وما برا یقضاوت رسم کيآمده است به  شيکه پ ی   ّ مهم    ّ ي ۀقض
ل جدا  به نام مجلس شورا نوبه  ّ      ً                 او  الوزرا ودولت حاضر تقاضا  سيرئ یاز آقا ی  ّ مل   ی 

ً    وجدانا  تعق   ً دا  يشد یقانون یرا از مجار صبخصو  ه ّ ي  قض نيکه ا ميدار  ه ّ ي  وقض بي      
  .مرتکب را به مجازات برسانند یمملکت نيقوان قضابرسانند ومطابق  ۀ     ّ وبمنص   راکشف

  )است  حيصح– ندگانياز نما یجمع( 
 اياستنطاق  ی         ً    را که قبال  برا یآن مراحل اي یبدو اي یاستنطاق انيودراواسط جر    

 یقضائ ۀمرحل نيرا تا آخر ه ّ ي  قض نينکنند وا دايکند وقفه پ یط  ديبا تيبدا ۀدرپارک
ّ      مسائل مهم ه درا یبرا یاصل قضائ کي. شود برسانند معلوم  زيتم یعال وانيد ی  ّ حت    ني        

طبقات  یاحساسات یبه قضاوتها  ايازقضا یليخ مثلمملکت مستقر ومستمر است و
کامل  نانياطم را خواهد داشت وما هم  هينظر ني                        ّ         وافراد برگذار نشود والبت ه دولت هم

وسائل اقدامات خودشان  نيعتريکه به سر ميانتظار دار ميبدولت حاضره داشته ودار
 یکه منته یهر جائ بهوزودترمنبع فسادرا کشف کنند به هرکجا هم بخورد و بيتعق را 
را  یمل یمجلس شورا هيقض انيواز جر بيراتعق ه ّ ي  است که دولت قض  یمقتض.  شد

ّ        مستحضر وافکار عام ه راهم    . واضطراب نگاه ندارند یدرحال نگران                 
  )اجازه ( یبهبهان یآقا– سيير
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است که البته از نقطه نظر قانون  یکردند مطالب انيکه آقا ب یمطالب – یبهبهان
بود  نطوريمردم البته هم ۀ                   ّ مملکت وحفظ وکال وعام   انتيوص استيس وحفظ  استيوس

در  یقدر کي ديبا یکردند ول انيبود که ب نيهم هم  انيآقا ۀهم ۀديکه فرمودند وعق
ّ  مدر س یکرد که آقا قيشد وتصد کتريبار نجايا  کي ست،يآدم فوق العاده ا کي     

س.  ستين یشخص عاد ّ  زدن مدر  س         ّ  وترور کردن مدر   نيمملکت ودر ا  نيرا درا               
– ندگانياز نما یبعض(کرد  ی       ّ شود تلق   ینم استياز س یمسأله خال کيموقع 

س نکهيگذشته از ا) است   حيصح ّ  مدر   ّ       د ه است، آدم فوق العا کيخودش  اتيدرعمل    
دارد که درعراق عرب  یعنوان کي    ً شخصا   استيوس تيعلم  ومقاماعم از وکالت 

خودش احراز کرده است که  یبرا یومقام تيشخص  کي رانيمملکت ا يۀوعجم وکل
ّ     امروز محل  غبط وکال هم  انيآقا ستيواقعه ا کيواقعه   نياست وا ايدن نيمسلم ۀهم ۀ        

 نيدولت هم درا ئتيه           ّ  کنند والبت ه  ی         ّ   اظهار تأث ر م هيقض نيبنوبه خود درا کيهر 
آنچه  والبته  ستندي         ّ   کمتر متأث ر ن دي        ّ            وکال متأث ر نباشند، شا انياز آقا شترياگر ب ه ّ ي  قض
نکته را  نيا یبرداشته شده است ول ی   ّ   مقد مات یباشد کرده اند و قدمها بيتعق ۀستيشا
 کيو دولت هنوز  گذرد یم هيساعت است از وقوع قض یس بيقر گفت که  ديبا

که تاکنون شده است  یقاتي    ّ     البت ه تحق دينداردکه بگو از اقداماتش  جهيراپورت ونت
مسأله هست  کي یول.  بشود ه ّ ي  قض کشف  یبه زود ميدواري     ّ                درمقد مات بوده است وام

ّ                               تذک ر دهم که آمدن به مجلس ونشستن ا خواهميکه م               ّ       مطالب دولت ومل ت وارد  ودر  نجاي  
است  ما متزلزل  یبرا نانياطم نياامروز .  است ینانياطم کيفرع  نهايشدن، ا

که با مجلس اظهار  یدولت با همراه ئتيه ديعرض کنم که با ديموقع با نيودرا
ّ             هم محل  اعتماد همه  قتايدولت دارد وحق تيکه مجلس نسبت به موقع یواحساسات  کنديم      

ابراز کند که مجلس  ه ّ ي  قض قتيفوق العاده درکشف حق تي  ّ جد   کي  ديمجلس است،  با
انشا هللا  قتيحق یاز رو گريتا چند روز د ه ّ ي  قض  نيکند که ا دايپ ناني    ً    کامال  اطم ندبتوا

اگر  یکرد ول بيتعق نطوريهم ديبا     ّ                            البت ه بنده هم موافقم وعمل را هم .  کشف خواهد شد
ر  نانياطم نينباشد ودولت امروز ا نانياطم نيا ّ   را ندهد بنده تصو  داخل در  کنميم                

انجام  تي          ّ با کمال جد  – یاسائينداشته باشد  تيصالحامور مجلس شدن چندان 
  .شود بيتعق ديهم با ه ّ ي  قض نيکرد ا ميخواه  فهيوظ
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 هيعدلرياظهارات وز

 
افتد تمام  یاتفاق م ليقب نيکه از ا ه ّ ي  قض نيدولت است که درکوچکتر فهيوظ البته

بخصوص چه از  ه ّ ي  قض نيبذل کند چه رسد به ا ه ّ ي  کشف قض یبرا خودش را  یمساع
         ّ  فوق العاد ه  تي   ّ اهم   کي استيوچه ازنقطه نظرس یعلم  ۀ، چه از جنب انتينقطه نظر د

د است  یهيبد) است  حيصح(ومخصوص دارد  ّ  بمجر   ني       ّ          دولت مط لع شد از ا نکهيا    
اقدامات شدند واز  امر مشغول  بيتعق یداشتند برا تياشخاص که صالح ه،يقض

تحت استتنطاق است  ه ّ ي                       ً   اقدامات بشود شده وفعال  قض ديتاکنون آنچه با روزيد
 ديدرباب آن حرف زدن شا اديشدنش وز یکه تحت استنطاق است علن هيقض والبته 

 نيوجه درا چيمحترم که دولت به ه انيبه آقا دهميم نانيمنقدراطميه  هصالح نباشد بند
    ّ               وتأث رفوق العاده که  تي                      ّ نخواهد کرد وبا کمال جد    یخودش کوتاه فياز وظا ه ّ ي  قض
خواهد کرد  بيخودش راتعق دولت حاصل شده است، اقدامات  یبرا هيقض نيازا
 نيمحترم ازا  ندگانينما انيکشف وخاطرآقا ه ّ ي  کامل دارد که انشاهللا قض یدواريوام

  . رهگذر آسوده شود
  انشاهللا  ندگانياز نما یجمع

  )اجازه ( داور یآقا – سيرئ
 

  نطق داور  
 
مسأله  کيرساندم، مسأله  انيبه عرض آقا یخصوص ۀکه درجلس یبنده همانطور  
است  دهيعق کي یباب دارا نيدرا گرکهيد ليبا وک یلياستثنا هر وک که بدون  ستيا

 نيها دو مرتبه درا ه ّ ي  رو نيگونه اعمال وا نياگر باب ا است که  ني   ّ            وات فاق مجلس درا
ً            شود واقعا  بدون اغراق  ديمملکت تجد لطمات  کياستقالل مملکت  یبرا  ومبالغه         

دراصول حکومت  است داخل  یچند سال رانيمملکت ا.  کنديم ه ّ ي  ته یوصدمات بزرگ
 ميکن یم ی                              ّ است که ما صحبت دراصول حکومت مل   یشده است وچند سال ی  ّ مل  
ّ                  متأس فانه وبدبختانه نم  یول تام وتمام  یبه معنا ی                ّ که هنوز حکومت مل   مييبگو ميتوان ی   

 شيب نيبنابرا. است یتازه ونو زيچ کيدوانده است،  شهيمملکت ر درتمام  شخود
مراقبت داشته  ی                             ّ مسأله وراجع به موضوع حکومت مل    نيراجع به ا ديبا یزيازهرچ

مجلس  لياست که وک نياصول ا نيتر از برجسته  کيو ميواصول آنرا حفظ کن ميباش
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 ه ّ ي  وهررو ديرسد بگو یم به نظرش  رچهآزاد باشد ومطمئن باشد وبتواند آزادانه ه ديبا
آن  ديآ اصل تزلزل برش وارد  نيکند واگر بنا باشد ا بيتعق دانديرا که مصلحت م

  )است  ححيص ندگانينما. (ندارد یمعن ی        ّ حکومت مل   گريوقت د
ّ                 متأس فانه درچند سال پ     آمده  شيمملکت پ نيدرا ینقالبا اناتيکه تازه جر یوقت شي   

طور  نيچهار پنج نفر ا یعني دادند،يم یخودشان قرار نيب  یاشخاص کيبود 
 گرانيد یاسيس ۀديوعق یاسيس  ّ ي ۀراجع به رو که  دانستنديحق م یخودشان راقادر وذ

ّ        را مستحق  اعدام  یکس کي ايبدانند  الزم ريراغ یکس کيکنند مثال وجود  دهياظهار عق        
 کيکه بروند و را وادار کنند  یانتيد یوجدان وب یاشخاص ب کيبدانند وبعد هم 

حرکات چگونه  نيمعلوم بود که باالخره ا یول. را به قتل برسانند یاشخاص
 نياز ا ميديدياواخر م نيداشت وبحمدهللا ا یوچه خطرات کرديرا متزلزل م مملکت 
 کيگفت  توانياست که م یاوضاع کيواوضاع  ستين  یخبر واشي واشيمسأله 

وهر  ميکه دار هيوماها هر کدام هررو ديبگو خودش را  ۀديعق توانديم یبه آزاد یليوک
ازهر طرف  یاسيس یخوردها وزد و  یاسيس ديوباالخره اظهار عقا ميکه داشت دهيعق

 هايوباز هايشوخ  نيصحبت ها واز ا نيااز گريد شد،يهرچه م یول. شد یبه هرشکل م
زتر یکيبدبختانه نسبت به  روزيد یول. نبود نيدرب ّ    ازمبر  مملکت  نيا یوکال ني    

 یرانم نيکردند ا انيمحترم ب انيخبر دارند افتاد وهمان طور که آقا اني  ّ          ات فاق که آقا  نيا
ّ  مدر س یشخص آقا رايز. کرد ی   ّ تلق   ی   ّ عاد   ۀمسأل  کيتوان   یمعامله وملک فاختال    
طور خوش مزه  نينکرده بودند که طرفشان بخواهد ا دايپ  یمسائل با کس ليقب نيواز ا

درکار بوده که خواسته  هينبوده ونظر یاسيس  هيمسأله بدون نظر نيپس ا. ها بکنند یگ
 یشوند وباالخره بنده وجنابعال را مرتکب  یهمچو عمل یمشروعريغ قيطر کياند با 
اش بکجاخواهد  ودنباله  روديشده وبکجا م ینظرها از کجا ناش نيکه ا ميبدان ديهمه با

مسائل  جزو  فتد،ي  ّ     ات فاق ب ی              ّ مسائل بشکل عاد   نيا یوقت کياگر اينددرممالک آزاد ديکش
کند،  آنوقت است  دايپ ی                 ّ ممکن است صورت خاص   یگاه یول. محسوب است یعاد

ّ                             متوج ه به او هستند وآنرا به شکل غ یليخ که مردم    .  کنند یم ی   ّ تلق   ی   ّ عاد   ري   
مسبوقند که  فوسيموسوم به در کنميکه عرض م یشخص ی ه ّ ي  از قض انيالبته آقا  

درکار  ی         ّ اشخاص مهم   یافتاد وچون پا ی  ّ   ات فاق کيدرمملکت فرانسه  درچند سال قبل 
 ی   ّ                                       ومت هم کردند وآن بدبخت رامحکوم کردند ورفت پ شخص را مظنون  نيبود آمدند وا

 گريد ینبوده ومطلب جا نطوريا ه ّ ي  قض مطلب کشف شد که  واشي واشيکارش، تابعد 
 ديبود وباالخره گفتند با                      ّ  سال مملکت فرانسه متشن ج  نيتازه شروع کنند چند ديبوده وبا

 یمسائل اصول  کيدرسر هي     ّ که قض   نيا یکاررا کردند،برا نيراکشف کردچراا قتيحق
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 اي یدولت کينند باک یهمدست یستيبا ینم یمملکت کيقضات  رايبوده، ز یواساس
         ّ   واو را مت هم  انيرا بکشند م یگناهيب کي یوآنوقت پا ی         ّ اشخاص مؤث ر کي با 

 اليکه تازه خ یگم کرده باشند،  ما بعداز چند  »زيا«  نکهيا  یبرا.  ومحکوم کنند
 یاسيرجال س نياز معروفتر یکينسبت  روزيد   م،يديکش ینفس راحت کي ميکرديم

 کي ديکار با ني  ّ               ات فاق افتاد،  درا  نيمجتهد ا رمرديپ د ّ ي  س کي یعنيمجلس  یووکال
وبنده چه خودم چه  کرد  ی        ّ اقدام جد   نکاريدرا دي  ّ                    دق ت کرد وبدون تعارف با شتريب یقدر
 ميباش وارد آورده  يیفشارها کيبدولت  مينخواستم،يصحبت کرد نجايرفقا که درا ريسا
ومخصوصا  استمجلس  تيدولت طرف اعتماد اکثر. مقصود نبوده است نيا ريخ

  .طرف اعتماد همه است  هيقض نيدرا
اقدام  نکاريهم بزنند وبه ا نکيچشمشان را باز کنند وع هيقض نيدرا ديبا نيبنا برا   

       ّ                      ّ        درست دق ت کردند،  بهر کس سوءظن شان رفت  نکهيپس ازا بنده  ۀديکنند وبعق
تمام افراد  نکهيبه ا نانيبدون مالحظه وبااطم  ديمنتسب شده،  با هيقض نيوبهرمقام که ا

بادولت خواهد داشت،  اقدام کنند  را  یمساعدت وهمراه جهدر یمجلس بال استثنا منته
کجا بوده ودنباله اش  کانون فساد از  نيکه ا نديدارند،  معلوم نما بيراتحت تعق ه ّ ي  وقض
شود،   برهمه معلوم ومبرهن  ه ّ ي  تاهم قض.  اند چه بکنند خواستهيداشته اند وم اليچه خ

مملکت معمول نشود  نيآن درا رينظا گريشود تا د یريجلوگ هايباز یلوط نيهم از ا
  است  یمداکرات کاف– ندگانينما از  یبعض

  )اجازه (محقق  یآقا – سيير
ّ         متأس فم که قض یليبنده خ – محقق  نديفرمايم انيواقع شده وآقا یبزرگ نيبه ا ه ّ ي     

هستم که اعتقاد نداشتم امروز مجلس  یازجمله اشخاص است، بنده  یمذاکرات کاف
 رانيا یبرا یبزرگ ۀفاجع کيرا  روزيد   ّ ي ۀهستم که قض یشود واز جمله کسان یعلن

که درخارج  یانيهمه آقا ومثل  شمارميم ی   ّ مهم   بمطل کيرا ه ّ ي  قض نيوا دانميو اسالم م
ّ           متأث ر ومتأس فند ومثل ا یليکه خ مينيب یم .   نندينش ینم سوزند وآرام  یاست درآتش م ني    ّ      

ّ        ّ    متأس فم البت ه هم یليبنده هم خ س داننديم انيآقا ۀ    ّ  که مدر    ست،ين یبودن کار کوچک       
که  یهستند وتمام اشخاص دهيکه با اوهم عق یکه تمام اشخاص یرانيمحترم ا ليوک  کي

د بود واستقالل طلب بود مملکت عالقه من نيکه او به ا دانندي، م ستندين  دهيبا او هم عق
آدم چه قدر صدمه  نيکه ا ميديديبود ودرادوار گذشته ما م  رانيودلسوز زحمت کش ا

به  همهر روز  انيندارم که آقا یبنده حرف .  رفتي               ّ    بار صدمات و مشق ات م ريو ز  ديد
البته .  کنديم یچه اقدام دولت  ننديمراقب باشند که بب یول اورنديب فيمجلس تشر

س  اورد،يمطلب را بدست ب نيا ۀشياست که ر نيدولت ا ۀفيوظ ّ  زدن مدر  زدن  ،         
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مسئله را  نيا شهير ديدولت با.  ستيباهم ن ی                                    ّ دونفر کاسب،  نزاع کردن دونفر آدم عاد  
مجازات کردن ولو بهر جا که  یبرا ديتمام وکال با.  رسديم ابکج نديتا بب اورديب بدست 

 ميديکه د نطوريهم کنميخواهش م انيپس بنده آزآقا. حاضر بشوند بشود ،  یمنته
بخرج بدهند  تي   ّ دجد  يبا انهميدارند،  آقا تي       ّ دولت جد   محترم  ئتيه یدرمجلس خصوص

گفته  یزيهفته چ کي نيندارم که ا اعتقاد  یول  اورند،يب فيهفته را تشر کي نيوا
   .راحت شود انيشود،  تامسئله کشف وخاطر آقا

  )اجازه ( عقوبي ديآقا س یآقا – سيير
 ندهياست که نما نيام ا دهيد ايدردن ندگانيآنچه که بنده از احوال نما  – عقوبي ديس آقا
                 ّ     احساسات وافکار مل ت را  یعني.                      ّ     احساسات وافکار آن مل ت است نهيآئ هرمجلس  یها

که  شوديقانون است حاضر م یکه مأمور اجرا هيمجر  ۀ        ّ کنند وقو   انيب یدرمجلس علن
از  انياز آقا  ی            ّ   بنده که باعد ه ا.  بشنود کنند  یاظهار م ه                 ّ      افکار واحساسات مل ت را ک

ّ    دولت اط الع  ئتيکه به ه مياستدعا کرد استيمقام محترم ر  فيبدهند که امروز تشر       
داراست،    حهيامروز جر رانيا ی          ّ احساسات مل   مييبود که بآنها بگو نيا یبرا اورنديب

ّ      توس ط نما راني  ّ   مل ت ا   کند،يم انيرا بشما ها ب خودخودش امروز احساسات  ندگاني  
فوق العاده که درمرکز مملکت واقع شده  حرکتۀبواسط راني          ّ   احساسات مل ت ا امروز 

از  نهايکشته شد،  ا ايفالنکس مرد  ايمردن کشته شدن .  است دار شده  حهياست، جر
 کيمقامات  ت ّ ي  ثيبه ح افتدي     ّ     که ات فاق م یائيقضا همچو  کي یول.  است یامورات عاد

در  مينيب یم مينظر کن خيتار که به  یوقت دييمالحظه بفرما. اورديصدمه وارد م یت  ّ مل  
بوده  ی  ّ مل ت کي  تي  ّ مل   ۀشيخاطر ر یبرا ا،يبزرگ دن یوتمام جنگها ايممالک بزرگ دن

 یهمانطورکه درجلسه خصوص. بوده است ی  ّ مل ت کيمذهب  ۀشير یبرااي
الوزرا ،  سيرئ یآقا نيدولت وا ئتيه ني              ً                کردم بنده کامال  مطمئن هستم که ا عرض 

ّ  مدر س یالوزرا به آقا  سيرئ یمخصوصا آقا وزرا  انيطور آقا نيهم.  ارادت داشتند    
ّ  مدر س یآقا ل علما ومقام اجتهاد  را دارد، تمام ماها  است از  یرمرديپ کي     ّ                                         طراز او        

 یال هايفنا ماالحوادث الواقعه نفارجعوا(  است نيمذهب ماا م،يهست یمذهب جعفر یدارا
س)ثنايروات حد ّ  مدر  .  ميرجوع کن شانيسخت با که در مواقع  ميداد صيتشخ نطوريراا    

 شانيمذهب ۀديعق  نيا ن،يستند بنابراماهم که مسلمان ه یماست، وزرا یمذهب ۀديعق نيا
. مي                 ّ       انعکاس احساسات مل ت تهران نهيکه ماآئ ديمجلس خواست بدولت بگو. است
فوج فوج دسته دسته  دميد ضخانهيآمدم رفتم بمر یبودم ،  وقت رانيخودم درشم بنده 

حال انکسار  کيبا  گريوچه از طبقات خودمان چه از طبقات د چه از طبقات علما 
ع وقلب شکسته بقدر ّ                  وتضر   خواهميکه م کردنديمسئله را بنحو نفرت نگاه م  نيا ی   
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 ۀ              ّ حفظ مقامات وقو   یکه برا  ی  ّ مل ت  کي.  ّ             م لت تهران بود یمثل روزعاشورا برا ميبگو
 زي    ّ   ن مل ت چ رايّ     م لت ا کرد که  قيتصد ديالتبه با  کند،يم یفداکار نطوريخودش ا يۀنيتقن

تا به    ندينش  یاز پا نم خوردياوبرم ت ّ ي  ثيکه به ح يیجاها کياست ودر ی      ّ  فهم حس اس
حرکت  نينفرت وانزجار ا تيهم بانها ی  ّ مل   یمجلس شورا.  مقصود خودش برسد

 گريد.   دانديم تيحرکت راخارج از مقام انسان نيوا کنديرا نگاه م فيکث و   ليرذ
ّ             بنام م لت اسالم بدول  راني          ّ   ما بنام مل ت ا نکهيا  ۀمسئل کيمساله را  نيکه ا مييگويت م     

 نيازا رانيملت ا نکهيراپرت بدهد تاا کند و زودتر هم به مجلس  ی         ّ     ّ فوق العاد ه تلق  
  .نديايب رونيب ینگران

 هيمال رياظهارات وز
   

   ّ                     تأث رات فوق العاده دارند  ه ّ ي  قض نيدرا ندگانياز افراد نما کياست که هر یهيبد   
           ّ                 فاجعه که ات فاق افتاده است،   ه ّ ي  قض نيدولت درا ئتيبدانند که ه  ديهم شا انيآقا ۀوهم

که  داننديمسئله راهمه م نيا.  ستي    ّ              متأث ر نباشد کمتر ن  انيبقدر آقا اي انياز آقا شترياگر ب
 یکياست و تيوحفظ شود حفظ امن تيرعا  ديمملکت با کيکه در یمسائل نيبزرگتر

است  یسميترور ۀمسئل   کنند،يبه آن بچشم نفرت نگاه م ايکه درتمام دن یاز مسائل
مقام   اي تيخارج ازمقام روحان یشخص کيهم اگرنسبت ب یسميومسئله ترور

 نيا دي   ّ           مسل م بود که با تدول ئتيبره افتادي     ّ     هم ات فاق م ی  ّ مل   یمجلس شورا یندگينما
 ه ّ ي  قض نيخصوصا که ا.  فتدي                  ّ     کند که نظائر آن ات فاق ن یکند وطور بيتعق             ً مسئله را جدا  
ّ  مدر س ینسبت به آقا س یآقا ادتيوس یافتاده که عالوه برمقامات علم آتفاق      ّ  مدر      

ل بودن جزونما ّ              وطراز او   هک یاز مسائل یکي شهيهم بوده اند وهم محترم مجلس  ندگاني       
کرده  تيرعا  تيمشروط  ام ّ ي  در ا یعنيخودش  ري         ّ          درتمام مد ت ادوار اخ راني  ّ   مل ت ا

 تيمصون  یندگينسبت بمقام نما  شد،يکه واقع م يیايقضا ۀبود که درهم نيبود،  ا
 نيمقام بود وا نيا یکه دارا یشخص محترم کينسبت ب نيبنابرا. کامال محفوظ بود

ل ۀقيدقبالشبهه از . افتاده است   ّ    ات فاق  ّ  او  ّ     که باط الع ه ی      ّ  متأث ر  یهمگ  د،يوزرا رس ئتي     
کشف شود ونظائر  ه ّ ي  قض قتيوحق شهيکه ر کردند بيمسئله را تعق  تي          ّ ودرکمال جد  

.  نباشد یاسباب سرشکستگ ی  ّ مل ت  ی            ً    نشود و واقعا  برا  ديدرمملکت تجد گريواقعه د نيا
ر م ّ    بنده تصو  مسئله اسباب  نيا چيباشند وه نمطمئ ديبا محترم  ندگانينما انيکه آقا کنمي       

فروگذار نکرده ونخواهند   نکاريدرا یا قهيدولت دق ئتيتزلزل فکر آنها نباشند  وه
هم  ندگانينما  انيآقا یوبرا ديمطلوبه بدست آ ۀجيواقعه مکشوف ونت قتيکرد تا حق

  .مرتفع شود  راني     ّ   از مل ت ا یسرشکستگ نيواقعه مکشوف گردد تا انشاهللا ا قتيحق
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  مجلس  سيرئ اناتيب

 
 انيآقا ۀ    ّ    البت ه هم.  چند جمله بعرض مجلس محترم برسانم خواهميدرخاتمه اجازه م  

 کندي       ً         را کامال  متزلزل م یعموم تيمطلوبه امن ريغ  ّ ي ۀرو نيکه ا  نديفرمايم قيتصد
 یقانون اساس جهيمجلس و بالنت ندگانينما تيمصون وبعالوه )است  حيصح ندگانينما(

ّ       ما را که متضم ن مصون  ندگانينما تيقانون ومصون ندگانينما  تيومصونجامعه  تي            
محترم دولت  ئتيبه ه مجلس  ۀواجاز انيآقا ۀبااجاز.  دهدياست،  مورد تزلزل قرار م

 یبرا از دولت حاضر  دييوتأ  تيکه مجلس حاضر است همه گونه تقو کنميعرض م
نشود  ائرنظ ديتجد نکهي،  ا نيبنابرا) است  حيصح ندگانينما. (بکند هيقض نيکشف ا

ت قلب واطم. درمملکت حکمفرما نگردد عيفجا  نطوريوا ّ           دولت حاضر با کمال قو   ناني                   
موضوع راکشف وتمام  نيا ۀومنبع وسرچشم بيراتعق موصوع  نيا ديخاطر با
بوده اند در مقامات صالحه تعقب و    ليدخ ايجرم  کيشر ايکه مرتکب  یاشخاص

نباشد وبا کمال  ینگران دولت هم  ئتيه یبرا کنميتصورم نيبنابرا.  مجازات شوند
ت قلب با ّ         قو  خاتمه  مذاکرات  نيا گربهيد ديدهياگر اجازه م.  بکند بيراتعق ه ّ ي  قض نيا دي 

   )است  حيصح ندگانيازنما یبعض( ميبده
 

ّ  مدر س یقاآقصد به  سوء       
  
   ١٩٢٦اکتبر   ٣١ – ترياخبار رو از

س  -  ٣٠طهران   «  ّ  مدر  ّ          از اعضاء  مهم   مجلس  ا یکيکه       است امروز صبح   راني            
او  ت ّ ي  که تاکنون هو یخود خارج  شده بود  از طرف  کس  ۀکه از خان یموقع زود  در

ششلول   ريشخص مهاجم  پنج ت ديمورد حمله و تهاجم واقع گرد معلوم نشده است 
ّ  کرده ودو دست مدر س  کي  ّ شل   کرد شخص    یکه سع یسيپل.  را مجروح  ساخت                   

      ّ  شده عل ت  ريضارب  دستگ. ديو مقتول گرد خود مضروب   ۀکند بنوبريقاتل  را دستگ
  .هستند جانيحال ه در   یليحمله  تاکنون  معلوم  نشده است و مردم  خ

س:  بعد خبر ّ  ازقرار معلوم سه نفربه مدر  حمله  کرده بودند که دو نفر از آنها  تا حال                           
ّ  شده اند  مدر س ريدستگ   ۀضخانيبرده  و از انجا   به مر هينظم  ۀضخاني       ً       را بدوا   به مر              
سچپ   یاستخوان بازو.             ّ                   چند نفرازاطب ا جراحات اورا بستند انتقال دادند و  یدولت ّ  مدر      

 تبخشياو رضا  یحالت مزاج یاست ول دهيهم مجروح گرد خرد شده ودست راست او



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٧٦                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 قاتياورفته  تحق ادتي       ً     ما شخصا  به عمجلس وعل ندگانينما و  نهياعضاء کاب  يۀکل. است
س ّ  به عمل  آورده مدر  . شناسد یخود  را م  نيدارد  که ضارب یاظهار م   نيچن                   

س از  یکياست  دهيکه مقتول  گرد  سيلعالوه  بر پ ّ  دوستان مدر  که همراه او بود و            
 ».اند دهينفر کاسب  مجروح  گرد کي نيهمچن

   
م مجلس  دربار جلسۀ ّ              دو    سوءقصد  ۀ 

  
و   افتي  تيمجلس دوساعت قبل از ظهررسم ١٣٠٥آبانماه  ١٠روز سه شنبه   

س   ً دا  يهم شد جلسه  نيدرا ّ  به ترور مدر   دولت را خواستند تا در ئتياعتراض شد وه            
. است دهيبه کجا  انجام  قاتيتحق  ۀجينت ديبدهد و بگو حاتيتوض اطراف سوءقصد 

و به قول   دينرس یکردند به جائ اديداد و فر ندگانينما پرواضح است که هر چه  
رضا شاه   یعنيمملکت   سيرئ یوقت. است اديفر نرسد  ی         ّ      آنچه البت ه بجائ:یجندق یغماي

 یعنيدولت  سيباشد  با آنکه رئ دستور ترور را صادر کرده  یشهربان سيبه رئ
س الممالک ازدوستان یمستوف ّ  مدر   یبه جائ یدگيرس ۀجينت ترورهم باشد  فومخال    

  .دينخواهد رس
 ليسخن پرداخت  حاج  آقا  اسمع راديسوءقصد به ا  ۀکه در بار یا ندهينما نينخست   

س  یکياراک  و  ۀندينما   یعراق ّ  از افراد طرفدارمدر    ی            ً          بود که  بعدا  خودش بطور                    
ر احضا  یمجلس  بود به شهربان  ۀنديبعد  نما  یکه دوره ها یهنگام که مشهور بود 

  .فوت  کرد  ديمحض  آنکه  به منزل  رس و به   مسموم  یا لهيو بوس
  هيگا ن هر کدام نسبت به امور جارندينما  انيآقا: ... گفت نيجلسه  چن نيدرا یعراق   

  ۀروز گذشت ضيعرا بيخواهم در تعق یکه بنده م یدارند، درصورت  یاعتراضات
ل   با خودم عرض کنم که  ّ       او    ايقضا  رياقدام  کرد  بعد در سا ه ّ ي  قض نينسبت به ا دي 

توانم   یواقعه را  بنده نم نيواقع شد ، ا  ی   ّ مهم    ۀفاجع چند روز قبل  . شوديچه م ديد
س.  کنم ی   ّ تلق    ی   ّ عاد    ۀواقع کي ّ  مدر  هستند که  یکس شانينبود ا ی   ّ عاد   یوکال از  یکي    

) است حيصح. (قرارداده اند خود راسپر بال  ۀنيس شهيحفظ استقالل مملکت هم یبرا
آن روز  نکهيدولت باا  نميب یواقع شده است بنده م شانينسبت با ه ّ ي  همچو قض کيحاال 

وکشف     ّ    مقد مات   ّ ي ۀمن مشغول ته ريکه خ گفتيبما م یزگيبا کمال پاک یليخ یليخ
ّ   از آن روزتابحال هنوز از طرف دولت اط الع یول.  موضوع هستم که  دهيبما نرس ی                                  

ضارب کشف شده؟   ايآ  د؟بعمل آورده ان ه ّ ي  قض نينسبت با یقاتياند؟ وچه تحق چه کرده 
 ئتيرا از ه یزيچ کي ی  ّ مل   یمجلس شورا یوقت انه؟يمعلوم شده  استنطاقات او  ايآ
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  !مسامحه کرده باشد وجواب ندهد نقدريا  ديخواهد،  دولت نبا یدولت م
دوسه  روزه  نيدارم  که باز دولت را بخواهند  و از دولت بپرسند که در ا دهيعق  بنده

ر م ه ّ ي  قض  نياست و تا ا چه کرده  ّ    کشف نشده است  بنده تصو  نتوانند    انيکنم  که آقا ی                     
  .ندينما  یدگيکارها  رسريبه سا  یخاطر  نانياطم کيبا 
 

  گفت   نيبامداد چن یسپس دمحم عل
  

ّ   تشک رم یعراق یخودم ازآقا ضيقبل ازعرض عرا « خصوص  نيکنم که درا ی  
ّ                              تذک ردادند امروزچهار روزازواقعه م      ً مجددا   خصوص   نيگذرد وازهرکس درا ی  

ّ   اط الع یاظهارب  ميديپرس   یزيچ ّ   مسأله بنده را وادارکرد که  مجد دا   تذک ر  نيا. کرد ی      ً  ّ                              
بماند مطابق سوابق  موجوده   رفته رفته  نطوريهم ه ّ ي  قض گرعرض کنم که ا داده 

ّ  مدر س یرود و کم کم خواهند گفت حاال که اقا یم  نيشده وازب حرارتها  کم  حالشان     
راکتک  ليدونفر وک یکيقبل  ۀدردور. ندارد یتي   ّ اهم  گريندارند د  یخوب است و خطر

خواهم از مقامات  یبنده نم.   ّ              ات فاق افتاده است ه ّ ي  ضق نيحاال هم چن نشد  بيو تعق. زدند
ّ  مدر س یآقا  ميخودمان حساب کن شيپ دياست که ما با نيعرض بنده ا عرض کنم،     
ّ  مدر س چه بوده است،  ه ّ ي  قض مينيوبب را شته بود وقصاص نشده بود که درعوض  یکس    

 نهايساقط  کرده بود؟  ا یرا ازهست یکس  ۀخانواد شود؟  یاقدام  نيآن مبادرت  به چن
س دميخود حساب کردم د شيکه نبود پس چه بوده ؟ بنده پ ّ  مدر   کيصراحت لهجه و    

س. دارد یشجاعت ادب ّ  مدر  س.  ديگو یکرد م  دايپ دهيعق یزياگر به چ     ّ  مدر  دل  کي    
 ۀاصل استفاد.  دارد   یمنافع کيمملکت   ی         ّ     خصلت البت ه برا نيزبان  و ا کيداردو 

بتواند حرف  ی  ّ مل ت  کي  ۀنديونما ليست که وکجا ا نيدرهم لي   ّ      ومل ت ازوک ملکتم کي
لحاظ    نيهم را از   ندهينما  تياصل مصون اديپس از مطالعات ز ايدردن. خود را بزند

س.  قبول  کرده اند ّ  مدر  ّ  صفت  وخصلت مدر س نيصفت را داشت و ا نيا      که  است                
 یدرموقع. مورد حمله  شده است  دهيعق یاصل آزاد  نيبرابنا. مورد حمله  شده است 

س که  ّ  مدر   ستمين یزيمن که چ.  است مورد حمله شود یمرد عالمريو پ ليجل ديس کي    
خود را آزادانه  درمصلحت  مملکت  اظهار  ديتوانم مطمئن باشم وعقا  یچگونه م

 خواهم  استدعا  کنم که سرد نشوند و یمحترم  بازم ندگانينما  انيدارم؟  بنده از آقا
 ٣٣مطابق اصل ندياجازه بدهند وموافقت بفرما  انياگرآقا  ی         ّ کنند،  حت   بيرا  تعق ه ّ ي  قض

نظرداشته باشد ازخود مجلس چند نفرانتخاب  ديکارهابا که مجلس درتمام  یقانون اساس
و نظارت کنند و به دولت  بيرا تعق ه ّ ي  بکنند وقض نظارت را اعمال  نيشوند وهم
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ّ                        تذک ربدهند که اگربناشد اصل    یموضوع تيمشروطگريد برود نيازب تيمصون   
  ) است  حيصح -  ندگانينما( نخواهد داشت 

ّ          وزراء  اط الع  داده  انيالوزراء وآقا سيرئ یدهند به آقا یاجازه م انياگرآقا – سيرئ            
  )است  حيصح – ندگانينما( که درمجلس حاضر شوند  شود 
 ساعت بعداز ظهر مي   ّ             ّ  ً      تنف س داده شدومجد دا مجلس ن یجار یازچند فقره کارها پس
  ۀو در بار افتندياز وزراء درجلسه  حضور   ی           ّ   الوزراء وعد ه ا سيو رئ ديگرد  ليتشک

  :به عمل آمد یشرح  مذاکرات   نيسوءقصد  بد
ّ    وزراء  اط الع  انيالوزراء وآقا سيرئ ی                 ّ        مذاکرات قبل ازتنف س به آقا  ۀجيدرنت - سيرئ           

هستند   ليما انيکه اگر آقا ابنديحضور ب ی  ّ مل   یمجلس شورا یعلن ۀشد که درجلس داده 
  انيدارند بکنند که آقا  یهالکه  بشنوند، سئوال يۀدولت را نسبت به کشف  قض اقدامات  

  .بدهند  جواب
محترم دولت  ئتيکه ه یدرموقع یبنده سه روزقبل درجلسه خصوص –یفاطم   

 یتيجد جهيامروز درنت ۀالاقل جلس یکردم منتظر بودم برا یضيعرا حضور داشتند 
 ريکه درسا یموضوع دارند و سرعت عمل نيدولت درا محترم  ئتيکه قطع داشتم ه

 شيشهر پ نيکه درا یومشکل مهم یبسرقتها بودم راجع  دهيد هي          ً      قسمتها قبال  ازنظم
عرض  توانميکه بنده م ی   ّ مهم     ّ ي ۀقض نيچن کي.  شديکشف م ی       ّ  عجله ود قت کيوبا  ديايم

ل اهم   ۀکنم که دردرج ّ      ّ او   یآقا.  ندياظهار نما اقدامات خود را درمجلس  جهياست، نت تي 
ّ  مدر س ال خودا یترورريهدف تنجاياگر ا     ّ       واقع شدند او  دارند؛   ن جنبه ي    ّ     البت ه چند شاني           

موضوع  نيدرا. ه خودشان  دارند و وکالت ک تيوشخص یانتيمختلف  د یاز جنبه ها
واقع شده است نه  ريهدف ت ی  ّ مل   یمجلس شورا قتيعرض کنم که درحق توانميم بنده 

ّ  مدر س یشخص آقا    )است  حيصح– دگانينمان  یبعض(  .    
ّ            تاکنون متأس فانه بنده ا     ی   ّ عاد   یايقضا یليکه مثل خ مينيب یم یطور کيرا  ه ّ ي  قض ني          

 یانتشارات کيدرخارج هم .  مينيب ینم ه ّ ي  ازکشف قض یآثار چيشده وه کوچک فرض 
توانم  یکه آنها را هم بنده چون سند ندارم،  نم شوديم زده  یحرفهائ کيهست و

اختالف نظر هست  هيونظم هيعدل نيمستنطق  نيب نديگويام م دهيمثال شن.  عرض کنم
درهر حال  ه ّ ي  را بکند که قض اختالف نظر  نيدولت است که رفع ا فياگر هست تکل

بدست  ه ّ ي  قض کشف  یبرا یليدل چيچرا تابه حال ه ست،يواگرن فتديخود ب انيبه جر
وهر  شاتيوتفت قاتيدولت تحق یعرض کنم که برا خواهميوباز بنده م امده؟ين

  ست،يبهتر از حاال ن یموقع چيموضوع بکند ه نيکه بخواهد راجع به ا یگريد اقدام 
هم  ی  ّ مل   یمجلس شورا. موضوع دارند  نيالزمه را درا تي       ّ دولت جد   ئتيچون ه
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از آنها خود  یکيبودند و ی  ّ مل   یدرمجلس شورا هم که  یچند نفر کي ی   ّ           ّ بات فاق کلمه حت  
 ۀ      ً            مخصوصا  آنروز درجلس  م،يبود ممتنع  دولتامورات  ريبنده بودم که نسبت به سا

متناع خودم آن ا کنم که  یعر ض م یعلن ۀعرض کردم حاال هم درجلس یخصوص
کشف   یبدولت برا بيدرتقو مي          ّ   ّ      کلمه عموما  مت فق هست کيجهت و کيرا برداشتم همه 

 هاست ک نيوانتظارات ما ا ميدار ی                ّ                  از آنطرف هم البت ه از دولت انتظارات تيجنا نيا
 یتوطئه بشود چرا ؟برا نيوهرچه زودتر کشف ا دينما یخود سع یتمام قوا دولت با 

ّ  مدر س یاسيس قيورف  کيماها هم که شر نکهيا  شانيا دهيما مطابق عق ۀهم  م،يهست    
ر نم ميدار دهيعق ّ     وتصو  اگر چه  ميداشته باشند که ما نداشته باش دهيعق  کي شانيکنم ا ی   

که  یدر آن اصل یول.  باشد ممکن است اختالف نظر  شهيهم ی   ّ عاد   یدرمسائل جار
ّ  مدر س یآقا  ميهست وهمه معتقد هست وبنده هم  ارند که بنده دارم را د دهيهمان عق    

ّ  مدر س یرا دارم که آقا دهيهمان عق باشد که  یطور کي ديجهت با نيپس به ا.  دارند    
با آمدن به مجلس      ً واصال   ميکن دهياظهار عق ميباشد که  بتوان یماها هم آزاد  یبرا 

خودم  دهيبنده بعق کنميعرض م نجايهستم وبا کمال صراحت ا هم مخالف  ی  ّ مل   یشورا
که اگردولت تا سه روز  کنمي    ً      شخصا  عرض م خودم  رم،يگ  ینم کيرا شر انيآقا(
شوم   یحاضر نم ی  ّ مل   یشورا درمجلس  گريراکشف نکرد، بنده د ه ّ ي  قض نيا گريد

شوم  یحاضر نم بنده درمجلس  ليکه بچه دل رميگيرا هم شاهد م یوتمام افکار عموم
 ندينب  یزيچ یهم ازبنده کسگريعرض بنده خواهد بود واگرتا سه روز د نيآخر نهميوا
هم حاضر نخواهم شد وبه  گرينخواهم کرد و بنده د یموضوع عرض نيدرا یعني

ّ    اصفهان اط الع    . نديمان ن ّ ي  مع گررايد کنفريبنده  یکه بجا دهميم         
  )اجازه ( یبهبهان یآقا– سيرئ

 ندگانياز نما یکيشد،   یکه امروزدرمجلس قبل ازدستورم یدرمذاکرات– یبهبهان
ل  ّ   محترم دراو  است که مذاکرات قبل از   نيام  ا دهيکه من عق(فرمودند  شاتشانيفرما          

هم  یکه مذاکرات دستور کنميم دايدارم اعتقاد پ بنده کم کم ! ) ندارد یدستور اثر
سواق  ۀمسئل یبطور تهگذش ۀدرجلس نکهيا یبرا. اثرندارد ّ  عه نسبت به مدر  کرده  جييته               

راجع بدستور را  یصحبتها  ی                        ّ کرده بود،  مجلس که به کل   جييبود مجلس وجامعه را ته
 کيطرف هر از  یصبر یصحبت را دستور قراردادند وبا کمال ب نيکنا رگذاشتند وا

آنها را  حبتکه ص يیکه صحبت کردندوچه آنها یچه آنهائ ندگانينما انيازآقا
که نسبت به  تيجنا نيفوق العاده راجع به کشف ا یصبر یب کي کردنديم  قيتصد

ّ  مدر س  دميکه درآنروز د یتي    ّ               البت ه بنده باآن وضع.  شد ینشان داده م واقع شده است     
 هيما ل ريوز یکه آقا یوبخصوص مذاکرات دميد دولت  ئتيکه درخود ه یوبا آن التهاب
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 انيمجلس آقا  یرسم ۀدستوروقبل از جلس  بودم که امروز قبل از ظربنده منت. فرمودند
که  یاتيکشف کيکرده اند و باب  نيکه درا ی                                 ّ وزرا خودشان حاضر شوند واقدامات جد  

واگر واقعا  یخصوص  ۀدرجلس ايمجلس  نيدرا ايکار درنظر گرفته اند  نيدراطراف ا
.  ندينما ودرآنجا مذاکره  ندينماتقاضا  ی                    ّ بود ممکن بود مجلس سر   ی  ّ سر   یليهم مطلب خ

ّ       متأس فانه م یول قصور  ه ّ ي  وزرا امروز را مثل روزقبل از وقوع قض انيآقا نميب ی   
ّ       توج ه به ا  چيفرموده ه که امروز  یتشنج نيوکال وا انيآقا یهمه اصرارها ني  

؟ بنده غرضم !نداده اند یاثر بيهست ترت رانيا طهران بلکه درجامعه  ۀدرجامع
ً ا  يرابازثان ه ّ ي  قض تي         ّ مطلب واهم    یاست که بزرگ نيا رضمغست،يناعتراض  را     ّ   ً ومکر     
 نيوبهتر ازا نياز ا شتريب خوب بود  انيبرسانم وهم عرض کنم که آقا انيبنظر آقا

بلکه  ی  ّ مل    یمجلس شورا نگانيخاطر وکال ونما یقدر کيوارد شده باشند و ه ّ ي  درقض
 فيتشر نيا واز داده باشند خودشان اتيبه عمل ینيتسک کيجامعه مردم را

ر کردم که شا   اوردنين ّ             ومذاکره نکردن بنده همچو تصو   هياقدامات کاف کيهنوز  دي                          
مسموعات هم هست که آن مسموعات  یبعض نيعالوه برا باب نکرده اند؟   نيدرا

خواهم  یبنده آن مسموعات را نم. کنديم اسباب تزلزل خاطر عموم را فراهم  شتريب
ر م رايز  م،عرض کن ّ    تصو   دهيام همه شن دهيتنها نشن هست بنده  یاگر مسموعات کنمي  

ر م کنميقسمت از آن مسموعات راعرض م کياند فقط  ّ    وتصو  قسمت  نيا چون  کنمي   
است که چون  نيبدهند وآن ا یحيتوض کيباب  نيوزرا درا انيآقا ديعمده است با

ّ     توانند درجمع امور اط العات  یميخودشان ن جامعه  روزنامه  ۀليکنند،  مگر بوس دايپ ی                   
ّ                  متأس فانه غدغن شده است  در. سنديننو یزيخصوص چ نيروزنامه جات درا .    

 دي  ّ            مط لع بشوند، با ايومردم هم ازقضا مردم بشود  اتيجلب نظر ديکه اگر با یصورت
ّ               بتوس ط جرائد منتشر   ديواقدامات دولت هم با سنديبنو زيباب چ نيروزنامه جات درا    

ّ  بشود تا عام ه افراد   ۀوامروز درجبه روزيمستحضر شوند وچنانچه بنده د عياز وقا           
درآنها  ی          ّ موجبات تأث ر کي     ً وافعا   مينيب یم) یوعموم یازبازار( کنميمردم مالحظه م

ّ  مدر س یتوانم حمل بر کسالت آقا ی   ّ       تأث ر را نم نياست وا فراهم شده   نکهيا یبکنم برا    
ّ  مدر س یآقا نشده است  یامروزهم خبر. بهتر شده است یليخ شانيمزاج بحمدهللا حال     

ر  روزيکه پر ّ   واقع نشده باشد پس تصو   نيالبته وقوع ا.  (انتشار است نيا کنميم                     
 جهينت تيعدم معلوم       ّ  طول مد ت  یقدر کيو)  ستيمردم خوب ن نيانتشارات درب

ّ                                 مردم را بحال تأس ف انداخته ومتأثر  کرده است از آن طرف هم جرائد درا                 ّ باب   ني               
 قتايدانم حق ی؟چون بنده نم!اقدامات دولت را بدانند ۀجيکه مردم نت سندينو ینم یزيچ

  !سند؟ينو ینم اخودشانيسانسور شده است  جرائد 
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وخواهند فرمود درهر صورت  داننديوزرا بهتر م انيهست آقا یزي     ّ      والبت ه اگرچ   
که مجلس  ی     ّ          آن شد ت عالقه مند ۀوزرا هستند وبواسط انيآقا مملکت  نيمسئوول ا

نسبت  یاحساسات کي                  ً       ابراز کرده و واقعا  اظهار   ه ّ ي  قض ني      ً    مخصوصا  درا ی  ّ مل   یشورا
ر م. کردنديبدولت م ّ    بنده تصو  ّ                    متوج ه دولت است ودولت با ،  تيمسئول نيا کنمي         شيپ دي   

.           ّ       ومردم رامط لع بکند  اورديبدست ب جهينت کيباشد که زودتر  نيدرصدد ا زياز همه چ
ّ      متأس فانه   ۀدرجلس گذشته مجلس چه  ۀ       ّ                  مارا مط لع نکرده اند درجلس اينشده  یهنوزاقداماي   
 نيکشف ا یبرا لهيعنوان شد که دولت هروس نجايا یعلن ۀوچه درجلس یخصوص

.  موافقت با دولت حاضر است یاعمال کند ومجلس باتمام قوا برا ديدارد، با  ه ّ ي  قض
ر نم ّ     من تصو  کلمه جامع  نيچن کي ی  ّ مل   یمجلس شورا کي یمواقع چيدره کنم  ی     

ّ   تام ه  اراتيهمچو اخت کيو نيچن کي ی  ّ مل   یشورا مجلس  یک یهمچو موقع کيو   
ر کرد که  شوديچطورم ست،يچ منتظر  خواهد،يبدولت داده باشد دولت چه م ّ          تصو   کي  

داشته باشد  رهيوغ هينظم ليقب وسائل مبسوطه از  کيمحرزه و اراتياخت کيبا  یدولت
 یآقا.  کنم نتوانسته ام کشف  یزيندارم وچ ینظر ه ّ ي  قض نيتاکنون من درا ديوبگو
   جهينت وزسه ر نيواگردرظرف ا شوميمنتظرمگريفرمودند من تاسه روزد یفاطم

 یاز رو یفاطم یآقا شيفرما نيالبته ا! به مجلس نخواهم آمد گريحاصل نشد د
 رياز طرف خودم وسا  کنميبنده عرض م ی  ّ     ّ        شد ت تأث ر است ول  یاحساسات واز رو

 قهيدولت عرض شود که ما امروز وفردا وهر دق  ئتيبه ه یستيبا ندگانينما انيآقا
ر م نشد بنده  اگرهمامر معلوم شود، اما  ۀجينت ميمنتظر ّ    تصو   یآقا یستيکه با کنمي  
که موانع را از   ستيموانع چ ميکنند تا بفهم تي   ّ وجد  نديباب موافقت بفرما نيدرا یفاطم

که           ّ      بماند واال  بنده  یهم بحال آزاد تيبوده وامن یومجلس هم بحال خود باق ميبردار نيب
 کيمجلس را  یهايکرس نيا ديکنار رفتند،  باالخره با یفاطم یآقا ايکنار رفتم 

 یومال یجان تيکنند وفقط امن چارهيمردم ب نيودخالت درامورا ندينما اشغال  یاشخاص
ّ     درهرصورت بنده تص ور م  نديبنما نيمردم را تام نيا باب  نيوزرا درا انياگر آقا کنمي               

 نديرا مستحضر فرما ندگانينما انيخاطر آقا گرفته اند خوبست  تجهيکرده ون یاقدام
سانسور  نيکه ا نديهست،  بفرما خدمتشان  یسانسور هم اگر معلومات ه ّ ي  بقض وراجع

 دارد بچه مناسبت است ؟ قتيواگر حق انهيدارد  تيواقع
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  هيمالريوز حاتيتوض

  
ّ          متأس فانه فرما یندارم ول یدولت اعتراض ئتيفرمودند به ه یبهبهان یآقا     شاتشاني   

ومردم  ی  ّ مل   یکه مجلس شورا ستيشبهه ن یجا چيمسئله ه نيدرا . همه اعتراض بود
.  ميچه کرده ا مييوبگو نجايا ميائيماهرروز ب نکهيا هستند،  نه منتظر  جهيمنتظر نت

مراجعت کردند،  تا سه ساعت از شب   نجاياز ا اوزر ئتيه نکهيبعدا ز ا روزيپر
 نيا یکه الزم بود برا یلماتيوتع مسئله بودند  نيا بيتعق یگذشته مشغول اقدامات برا

حاصل  یبزود ان  ۀجيکارها حساب کنند تانت ني    ّ        البت ه مهم تر نکاررايمسئله دادند که ا
ساعت  باشد ماهر  نياکنم که مجلس منتظر یرنم        ّ بنده تصو  .شود وبعرض مجلس برسد

امر  نيا یعمل ۀجيمجلس منتظر بشود تا نت ديبا  م،يچه کرده ا مييوبگو نجايا مييايب
 یزيچ کيخودش داده است  نيکه به مأمور یاتيدولت دستورالعمل وتعلم . ديبدست آ

اسباب  یدرجلسات خصوص ايذکرکنند  یعلن نجايدرا اي ذکر بشود  یکه علن ستين
عرض شد روزيمسئله همانطورکه پر  نيدولت درا. نديرا فراهم نما انيآقا قيتصد
 تيمسئول امن نکهيا یبرا . عجله داردشتريعجله دارند، ب ندگانينما انيکه آقا یبقدر

 بيشده درتعق که داده  یاتيهم هردوبا تعلم هيواداره نظم هيوزرات عدل. مملکت است
 کنديم دولت آن موانع راحل ورفع ديايب شيپ ینع              ّ                  کارهستند والبت ه اگردرضمن عمل موا

حاصل نشد، خودشان را کنار  جهينت گريفرمودند اگر تاسه روزد یفاطم یآقا نکهيوا
ر م .  کشنديم ّ    تصو            ّ  مسائل البت ه  راينداشته باشد، ز یمورد چيمسئله هم ه نيا کنمي  

شود که   ینم ليدل ني، چهار روز طول بکشد واروز ممکن است درتحت اقدام سه 
 یها ینگران کيازکار کناره بکشند که  که دارند  یصبر یمحترم با کمال ب ندگانينما
که از  روزيريهم  روزيد دولت هم  ئتيه کنميبنده عرض م.  ديايهم فراهم ب ی گريد
رفتند تمام   نجاياز ا نکهيشوند وبعد از ا ابيشرف نجايا نکهيهم قبل از ا یعنيرفتند  نجايا
 ی     ّ     که ات فاق م ه ّ ي  همچو قض کي                                        ّ  که الزمه بوده است کرده اند ومشغولند والبت ه  یداماتاق

ر نشود که درظرف  افتد  ّ                 تصو   یآقا نکهيگرفت وا جهيروز دوروز بتوان از او نت کي  
نداده  یباب دستور نيدولت هم در ا. روزنامه ها سانسور شده است فرمودند  یبهبهان

شود قابل گفتن  یکه  م يیکارها نکهيبجهت ا. بشود جرائد سانسور  ستيوموافق هم ن
استنطاقات  یخواسته اند خبرها هينظم با  هيقابل سانسور باشد واگرعدل نکهياست،  نه ا

استنطاقات   راياست ز درعمل بوده  عيتسر یخودشان را محرمانه نگاه دارند برا
مسئله ازراه   نيانتشارداد واومسائل رانشر نيتوان ا یبماند ونم یدمخفيکار با ۀ     ّ درمقد م
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نشده باشد  یاست که اقدامات نياست نه از بابت ا جهيسرعت عمل وحصول نت
ر م وبنده  ّ    تصو   فيداشته باشند که دولت دروظا ینگران چيه دينبا ندگانينما انيآقا کنمي  

رم کنديم  یخودش کوتاه ّ   وتصو  که  نطوريآنچه مقدور بشود خواهدکرد وهم کنمي   
                ً هم اگر باشد حتما   یموانع کي            ّ  فرمودند البت ه   یبطورخصوص سيرئ یآنروزآقا

شبهه  چيوه ديخواهند رسان واگر باشدکه الزم باشد بعرض مجلس برسانند  دارنديبرم
  .ندارد 

ؤال مطلب را بطور س کنميم الياجازه گرفته اند بنده خ انياز آقا یاديز ۀ  ّ عد  – سيرئ
   نديبفرما

  )اجازه ( یآباد روزيف یآقا– سيرئ
فرمودند وجواب  یوبهبهان یفاطم انيداشتم که آقا یضيعرا یبنده بعض– یآباد روزيف

 ۀهم دياست که ام نيعرض کنم وآن ا خواستميرا م یمطلب کيبنده  هم داده شد فقط 
است که  نياست ا ديجد ۀنيکاب نياست وا ديسلطنت جد  نيا یدرتحت لوا رانيملت ا

 کيدر ايراه است  نجايوهشتاد فرسخ تا ا  ستي              ً   دزد آب که فرضا  دو ۀاگر در ته گردن
ّ  بزند احقاق حق   یکس گوش  یتو ی    ّ ناحق   یليس کينفر  کياگر  یگريد ديمکان بع             

ّ       متأس فانه م  شود،يم ساعت از   مين ی  ّ مل  يمجلس شورا گين نزد رايا تختيدر پا مينيب ی   
ّ  مدر س یآفتاب گذشته نسبت بآقا       ّ                            مهم ات فاق افتاده است وچند روز است  ه ّ ي  قض نيا    

ّ             تمام م لت از دولت ا انتظار  که  دوارميمسئله شده باشد وبنده ام نياست که کشف ا ني     
  خورد،يّ       م لت برم نيتمام ا اتيثيمسئله بشوند که درواقع بح  ني   ّ        موف ق بکشف ا یبزود

 ی  ّ مل   یمجلس شورا گيکه درروز ونزد یبزرگ  نيهمچو امر به ا کي نکهيبجهت ا
 خورديتمام مردم برم اتيثيواقع به ح کشف کنند،  در  نتوانند هيواقع شده،  دولت ونظم

  . امر بشود  نيکه زودتر کشف ا نديبفرما یتي  ّ جد   کي دوارميوام
ّ                  فرمودند من اط الع ندارم بنده با  هيمال ريوز یسانسور جرائد را که آقا ۀمسئل -  داور             

ّ   کمال تأس ف  ّ    اط الع دارم وواقعا  اظهار تأس ف م                  ً               ّ به   ّ ي ۀقض ديکه با یدولت نکهياز ا کنمي 
ّ         سانسور جرائد اط الع ندارد را کشف کند از  ی   ّ مهم   نيا سئوال بنده راجع به آژان !                

خصوص  نيادولت در  ئتيه نميخواستم بب  یاست بنده م ه ّ ي  ن قضيدرا ديمقتول وترد
  .کنم خود را عرض  حاتيتابعد بنده توض  دهند؟يچه جواب م
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 الوزرا سيالممالک رئ اظهارات مستوفی

 
ال  بنده خ    ّ  ً       او    ّ ي ۀنيتام یايوقضا تيامن  ّ ي ۀبه قض انيآقا نکهيخوشوقت هستم از ا یلي 

 یوبا هرلحن تيحفظ امن یبه دولت برا کننديم ديوتأک دهنديم تي   ّ اهم   قدر  نيمملکت ا
                             ّ         نسبت به دولت بکنند بنده متأ ث ر نخواهم  یشاتيباب فرما  نيدرا انيکه آقا ی     ّ هر شد ت ايو

  )است احسنت  حيصح– ندگانينما. (شد
مملکت رابخوهند  تيامن  ّ ي ۀحق دارند قض انيمملکت است وآقا تيامن ه ّ ي  قض رايز
 یزيچ چگونهيهم اگر باشد حمل بر ه یزيهرلحن اعتراض آم وبا ) است حيصح(

) احسنت – ندگانينما. (از آن هم صحبت کنند  دتريکه شد انيبه آقا دهمينکرده وحق م
اهتمام خودش را بکند   نيآخر تيدولت هم هست که درموضوع امن ۀفيووظ
ّ  مدر س یصرف نظراز مقامات آقا. نکند قهيکه بکند، مضا دوارهستميوام مقام      

 کينسبت به  ه ّ ي  قض نياگر ا.  شانيا ادتيمقام س شان،يمقام وکالت ا  شان،يا یروحان
کند  یامکا ن سع ۀدرج ني                     ّ            هم واقع بشود دولت مکل ف است تا آخر ی   ّ عاد    یليفرد خ

ّ          عام ه را بنما ت ّ ي  امن نيوتأم اورديکننده را به دست ب شخص بد  آن نکهيا یبرا  نيا.  دي  
س  یدولت است تا چه رسد نسبت به آقا فهيوظ ّ  مدر  وهرچه  ستيذکر ن که محتاج به    

باب عرض کنم که چقدر  نيدرا بنده  ستي            ّ                 زائد است تأث رات دولت را الزم ن ميبنده بگو
ّ             وتذک ر بدهم خاطر  راعرض کنم  زيچ کيخواهم  یفقط م یبه دولت ناگوار است ول    

 یم که واقع  زياسف انگ یايقضا نگونهيا داننديم انياست که همه آقا نيرا وآن ا انيآقا
 یبرا  د،يايفاعل بدست ن ايشود،  اگر درهمان ساعت ودرهمان محل عمل ضارب 

 لکمما ريسا عيوس ضيعر یليخ یها هيدرنظم ی            ّ کردن او،  حت   دايپ یبرا کشف او،  
شود و اگر در آن موقع  یکشف نم ايقضا نگونهيدوروز ا روز  کيهم درعرض  ايدن

 نيدراطراف ا هينظم ديبشود،  با قاتيتحق  ديبا.  چند روز طول بکشد ديشا ديايبدست ن
.  کند تا به مقصود برسد  بيوتعق اورديبدست ب یعالئم کيمختلفه  ليکار به وسا

ّ               متأس فانه درآن ساعت .  کنند  ريرا نشد دستگ نيناگوار واقع شد ضارب  ّ ي ۀقض نيکه ا ی   
حق  یستيبا نايرا آقا نيبکنند ا یاتيکشف نکهيطول بکشد تا ا یپس حاال اگر چند روز

آنها   هينظم یليهم که خ یدرجاهائ ی        ّ کارها حت   نگونهيا ینشده است،  برا ريد بدهند که 
توانند  یدوروز سه روز نم فدرظر ارايقضا نگونهيتر است ،ا  عيتر،  وس مياز ما قد

 ديدولت ومراقبت دولت نبا تي      ّ عدم جد   اي هينظم را حمل برقصور  نيکشف کنند وا
ّ             اط الع ندارم از  چيفرمودند بنده ه که اشاره  یدرخصوص روزنامه ااما .  نديبفرما  
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وهمچو  سنديبنو  يیزهايچ ه ّ ي  قض نيروزنامه ها در ا نکهيمنع شده باشد درا نکهيا
ّ                  اط الع ندارم وگمان نم بندهرا  یزيچ که  هرکس  یستيبا یاگر بود م نکهيا یکنم برا ی 
 انيکه آقا کنميودرخاتمه هم عرض م         ّ              بنده رامط لع کرده باشند .  کنديکار را م نيا

 کيرا  ه ّ ي  کرده وخواهد کرد وقض یامکان سع ۀدرج نيدولت تا آخر مطمئن باشند که 
را به نوع  تي   ّ اهم   تيهم دولت نها تينوراجع به ام کند  ینم یتلق یکوچک  ّ ي ۀقض

ّ  مدر س یمربوط به آقا که  ه ّ ي  قض نيتا چه رسد به ا دهديم ايقضا نگونهيا از  یکيو    
فرمودند راجع   عقوبي ديآقا س یمختصر اشاره هم که آقا کيمحترم است و ندگانينما

ّ          تام  همچو اخت اريبه اخت  ارياخت  ظارهم دولت از مجلس تقاضا نکرده است و انت ی   ّ تام  اري  
ّ         تام  هم ندار ّ       تام  هم نم اريواخت مي   وبه  ميدار یفيما فقط درحدود قانون وظا ميخواه ی  

ّ  تام   ارياخت ميکن یعمل مخودمان هم   فيوظا الزم است که بخواهد از حدود  یوقت کي  
 یوهمان حدود قانونهم برا ميکن یتجاوز نم چوقتيماازحدود قانون ه قانون تجاوز کند 

ّ  تام   اراتياست واخت یما کاف را تاهرجا که الزم  هي     ّ            ودرحد  قانون هم قض ميالزم ندار   
  .کرد ميخواه بياست تعق

واقع  یجرم کيکه  ی   ّ محل   کيکه در یآژان کيرا بشنوم  نيهم خواستميبنده م– داور
 یالعموم ی           ّ ومستنطق ومد ع هيعدل یقانون بيطب نکهياست وبدون ا خورده  ريشده ت

ّ     اط الع پ واقع  ه ّ ي  قض نيچن کي یکه البته وقت یدرصورت . کنند دفن شده است داي 
 یکي   ّ                     ودق ت بشود وبفهمند وضارب   شودمطالعه  ديواطرافش با اتيتمام جزئ شود،يم

که  ستيالزم ن بشود حاال  ديبا یقاتيتحق کيبوده دو تابوده واز آن گلوله که خورده 
ّ      ّ به اط الع مد ع ديبا البته قانونا یعرض کنم ول نجايآنرادرا اتيبنده جزئ العموم و  ی    
  .روديم تباهجاست که دارد کار به اش نيکارها راکرده اند از هم نيا ايآ. برسدمستنطق 

ّ                را که آقا داور اشاره کردند بنده اط الع ندارم که به  یقسمت هائ نيا–الوزار  سيرئ                                  
توانم عرض کنم  یبه طور قطع نم یبه عمل آمده باشد ول ديشا  ر،يخ ايعمل آمده 

ّ     را اط الع م  جهيکنم و نت یم قيکنم تحق یسئوال م   » .دهم ی    
  .افتيبعد از ظهر  خاتمه   ميو ن  کساعتيدر   مجلس

و  ی، بهبهان اتي، بی   ّ  ً           مجد دا  ازطرف عراق١٣٠٥آبانماه   ١٢١پنج شنبه   ۀدرجلس   
اصرار در   ندگانيشود وهرچه از طرف نما یسوء قصد مطرح م بامداد موضوع  
را که  نيازضارب یکي یشهربان رايرسد ز ینم یجائ شود به  یکشف ماجرا م

اقدام   نيبه امر شاه  دست به ا  یشهربان  سيرئ و چون  مودکرده بودند رها ن ريدستگ
  .نوشته نشود  یباره مطلب نيدرا گريد زده بوده  به روزنامه ها هم اشاره شد که  عيفج

ّ  به مدر س سوءقصد و در مجلس  ! نشد  یبيتعق گريماند ود یاجمال وفراموش  ۀدر بوت       
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به آنها  فهماندند که کمر موضوع   را   ايگو امد،يبعمل ن باره  نيدرا یصحبت گريد هم 
س و  رنديدرز بگ ّ  پس از ترور مدر  س  نيمخالف ی         ّ بود که حت                  ّ  مدر  که آنچه  دنديهم  فهم    

ّ                      گفت محق  بوده ومملکت دچارچه د یبا سردارسپه م مخالفت  ۀدربار  س   ّ مدر     بيمه  وي      
  .است  دهيو استبداد گرد یو خودسر

ّ  سوءقصد  به جان  مدر س ۀکه در بار یندگانينما نيدرآنموقع  گفته شد، درب کهيبطور                     
بوده اند  نيعامل بي          ً             کرده  وجدا   خواستار تعق  حيعمل را تقب نيصحبت  و ا درمجلس  

             ً                                      شدند  که کامال   طرفدارو گوش  به فرمان رضا شاه بودند  یم  افتيهم  یندگانينما. 
به انها نشده بود هرگز جرئت اظهار  یو اگر اشاره ا  شناختند یهم آنان را م نوهمگنا

س ۀاظهارانزجارآنان ازمسئل و یهمدرد. را نداشتند یاناتيب نيچن ّ  ترورمدر    یو تقاضا        
را که سخت    یبوده است، تا افکارعموم رد گم  کردن  ی          ً    موضوع صرفا  برا  بيتعق

 ینم یگريسوءقصد  جزشاه  د   یداشتند عامل اصل  دهيآمده بود  و همه عق جانيبه ه
ّ  مورد شک    نيدر ا هم بودند که  ی    ّ                 البت ه  در آن روز کسان. نديتواند  باشد منحرف  نما       

س     ً     بعدا   که  یدانستند ول ینم یداشتند ورضاشاه را عامل اصل ديوترد ّ  مدر  و  ريدستگ    
 افتند،يدر را موضوع   قتيحقزيند آنها ن ديبه مقامات باالتر رس ندگانيشد وآن نما ديتبع

ّ        چون باتوج ه به طب  بارۀ  در یدستور یب ندگانيتوزرضاشاه اگرآن نما نهيک عتي        
ّ  به مدر س سوءقصد مغضوب    یستيبا یاالبد م یکردند  ال یم راديرا ا  یاناتيچنان  ب        

 )    ١(   .ابندي  ءکنارباشند نه آنکه  ارتقا و بر 
  

  و مآخذ حاتوضيت
  

 – ٢٣٣صص  - نشر ناشر –جلد چهارم » رانيساله ا ستيب خيتار«  ی  ّ مک   نيحس
٢٠١   
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  مششفصل 
   

ّ  نامه مدر س زندگی            
 
س ديس    ّ  حسن مدر  والدت من در حدود يك هزار و دويست و هشتاد و :  سدينو یم        

ً    ً                               كه تقريبا  فعال  قريب شصت سال زندگي را طي نموده هفت هجري  ام مولد من در           
                       ّ                                  اردستان پدرم اسماعيل جد م ميرعبدالباقي از طايفه ميرعابدين  قريه سرابه كچوازتوابع 

اي،       ً      و اصال  زواره یباطبائباشند ازسادات ط مي ساكن  ريه      ً                     كه فعال  هم اكثر آنها در آن ق
  ّ        زه ادمحسوب  ميرعبدالباقي از             ّ                              ّ        شغل پدر و جد  من منبرو تبليغ احكام الهي، جد  ابي من 

فارس نمودند، مرا  بودند مهاجرت به قمشه واقع در جنوب اصفهان در خط و طريق 
ّ                                       هم در سن  شش سالگي تقريبا به جهت تربيت هجرت داد ّ  سن  .به قمشه نزد خود بردند ه         

                     ّ  سال ازعمرم گذشت كه جد م  ١٤تقريبا  . وت راخدمت آن بزرگوار بسر بردهصبا
ّ  آن مرحوم تقريبا  در سن   ۀ                   ّ مرحوم شد، حسب الوصي   سالگي به جهت تحصيل به   ١٦               ً     

ّ  سيزده سال در اصفهان مشغول تحصيل بودم، در سن  . اصفهان آمدم سالگي پدرم   ٢١                                          
قريب سي نفر استاد را در سال شد،  ١٣توقف دراصفهان قريب  ت  ّ مد  . مرحوم شد

آنها در  ۀ  ّ             ّ                                          مد ت درعلوم عربي ه و فقه و اصول ومعقول درك كردم كه از برجست اين 
ً بوده كه تقريبا   ینحو یهرند یآقا ميرزا عبدالعل          ّ        علوم عربي ه مرحوم  سال عمر  ٨٠              

درعلم معقول . ماندند مهجوردنيا  یاقبال یب از یداشت و صاحب تصانيف زياد ول
ّ          انگير خان قشقائي و آخوند مالمحم د كاشاني مرحومين جه كه هر دو عمر خود را در                               

بعد از  . صدر اصفهان به آخر رسانيده به وضع زهد دنيا را وداع فرمودند ۀ مدرس
ف شدم بعدازتشر ف حضورحضرت آيت ۀواقع ّ               دخاني ه به عتبات عاليات مشر                ّ هللا       ّ                    

      ّ              يل توق ف در نجف اشرف هللا عليه به جهت تحص حسن شيرازي رحمت رزامي حاجي 
  . را اختيار كردم

كا  كال  درك كرده و از اغلب استفاده نمودم     ّ   ً   ً                                  علماء و بزرگان آن زمان را تيم نا  و تبر       ً   ّ                             
و  یتحصيالت من خدمت مرحومين مغفورين حجتين كاظمين و خراسان عمده  یول

  . بود یيزد
ف من درعتبات تقريبا  هفت سال شد، بعدمراجعت به اصفهان نمودم در مدرس    ّ                    ً                                              تشر    ۀ  

كوچكي است به اين اسم در اصفهان مشغول تدريس فقه و اصول شدم    ۀ  ّ      جد ه مدرس
  به  خواهم كه  سپهساالر مشغولم و از خداوند توفيق مي   ۀ              ً           بترتيبي كه فعال  هم در مدرس
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مراجعت از عتبات در اصفهان فقط از  بعد از. عمررا مشغول باشم ۀ            ّ همين قسم بقي  
زمان انقالب استبداد به  را اختيار كرده بودم تا  یمباحثه و تدريس یامورات اجتماع

) الراقع یعل اتسع الخرق (گفت  توان یپيش آمد كه م ی             ً           مشروطه مجبورا  اوضاع ديگر
م مجلس  ّ        برحسب امرحجج اسالم عتبات عاليات و دعوت دوره دو  به  ی  ّ مل   یشورا                                            

مجلس تا حال  یها به تهران آمدم ودوره ی  ّ مل   یطراز اول نظارت مجلس شورا عنوان 
در مدت چند سال انقالب از . ايد ها را شنيده ايد و شنيده را ديده ها یديدن . ام ادراك كرده
در جنگ  یداده دو سال مهاجرت است با مجاهدين ايران  یكه بر من رو یجمله وقايع

شد كه تفصيل آن را  یسوريه و استانبول منته به مسافرت عراق عرب و  كه یعموم
جده بزرگ   ۀاصفهان كه در مدرس در  یبايد و نيز دو دفعه مورد حمله شدم، يك یمجال

آنها را تعقيب نكردم،    ّ          وف ق نشدند و دروسط روز چهارتير تفنگ به من انداختند، ولي م
م سال گذشته بود كه جنب  ۀمرتب ّ                        دو  ل آفتاب كه به جهت  ۀمدرس  ّ                   سپهساالراو  تدريس به          

               ّ         ً                                               رفتم، درهمين اي ام تقريبا  ده نفر مرا احاطه نمودند و في الحقيقه تيرباران  مدرسه مي
ست چپ مقارن شد، سه عدد به د یاز تيرهاي زياد كه انداختند چهارعدد كار كردند 

 یتيراندازان قابل قيقهمرفق و باالي مرفق و زير شانه، ح پهلوجنب همد يگر زير 
اثر نمود يك عدد هم  هللا سبب را بي مشيه درهدف كردن قلب خطا نكردند ولي . بودند

شهر  یف(   . العظيم  ی                                    ّ         به مرفق دست راست خورد والحول والقوة اال  با العل
 ) ١(   -  س   ّ مدر   ٣٤٦ یالثان ربيع

س ارانيملک الشعراي بهار که از     ّ  مدر  س ديمرحوم س:  نظر است نيبود برا     ّ  مدر      
در اصفهان  تياو در آغاز مشروط. کرده بود ليواصفهان تحص در نجف اشرف 

« نجف، جزو  یمشروطه مشهور بود و از طرف علما  ی   ّ                  توق ف داشت و به هوادار
ل  ّ   طراز او  م از  یمجلس برا یالوک که  یروز.  شده بود ن ّ ي  مع»        ّ      شرکت در مجلس دو                

ساده  یاسبا بها فيضع یديس شد که  دهيد کردند،ياصفهان به طرف تهران حرکت م
ساده سوار شده،  تک اسب نهاده وخود هم بر آن مرکب  یو مختصر خود را در گار

 ديس«  ب،يمرد عج نيا. ، شرکت در مجلس به طرف تهران حرکت کرد یبرا
م جزو حزب اعتدال بود! ودب»   س   ّ مدر   حسن  ّ                     به تهران آمد و در مجلس دو   نيدر ب.                         

م، درد م و سو  ّ       مجلس دو        ّ که دولت  یاز مجالس عموم یکيناصرالملک، در  یکتاتوري       
ّ  مدر س دحسنيداده بودند، س ليتشک  یالسلطنه به منظور سياس بيو نا نطق کرد که     

 الي      ّ   و برضد خ خ یاساس نونقا یهوادار نطق او به . برهم خورد یمجلس به آن بزرگ
س در مجلس به  یمرحوم سپهساالر تنکابن. ناصرالملک بود ّ  مدر  س     ّ  حمله کرد و مدر                 

ض از مجلس برخاست و مجلس تق  ولق شد؛ و خواستند او را  ّ                          به تعر                            ّ کنند كه  فيتوق      
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ّ  مدر س یاسيازاينرو، شهرت س. نشد سر ّ ي  م  ليشروع شد و در انتخابات تهران و ک    
م  مجلسو وارد  شد  ّ   سو   )   ٢. (گرديد.) ش . ه  ١٢٩٣./ ق. ه  ١٣٣٢( 

    
 حسن مدرس  ديس ۀبهاردربار الشعرا ملک

 
ّ  به مناسبت روز شهادت مدر س ستيب وريبهار پس از شهر نوبهار  ۀدر روزنام                        

ّ  مدر س   : کشد یم ريبه تصو   نگونهيرا ا    
مغول به بعد نظيرش بدان کيفيت و  ۀبزرگ ايران که از فتن یاز شخصيت ها یيک   

در علم  ی  ّ فن   یها یو ويژگ یاز حيث صراحت لهجه و شجاعت ادب  یاستعداد و تمام
ّ  ديده نشده سيدحسن مدر س  یسياست وخطابه و امور اجتماع اعلي هللا مقامات بوده                      

  .است
و ... یرجال اصالح طلب و شجاع و فداکار مانند اميرکبير و سيدجمال الدين افغان ما

برگزيده و  یداشته و داريم که هر يک از اين بزرگان شخصيت ها غير اينان بسيار 
  .مي باشند یتاريخ

ّ  اما مدر س    ّ  ، چيز ديگر بود ودر مدر سیاز حيث تمام          یو هنر یو صنعت ی       ّ جنبه فن                         
ّ            و تقد س و پاکدامن یممتاز کرده بود عالوه بر آن که از جنبه علم بود که او را  و  ی    

 یهيچ کس نداشت و سرآمد تمام اين خصال ، سادگ از  یهوش و فکر نيز دست کم
او  یو فداکار یهمه از خودگذ شتگ و بساطت و شهامت آن مرحوم بود و مهمتر از 

  .ديده نشد یبود که در احد
س    ّ  مدر  هللا عليه  یکه باعث فخرپيغمبرما صل یفقيربود؛ آن فقر یعالم یبه تمام معن    

و  یو توانگر ینياز یکه عين ب یهمان فقر ،»یالفقر فخر«فرمود   یود و موآله ب
  . عظمت او بود

س    ّ  مدر  پاک وراست وشجاع بود و مقام روحانيت با سياست نزد اوازيکديگر منفک     
با اصالحات تازه و نو همراه بود و بالجمله . فناتيزم و خرافات دشمن بود با . وجدا بود

س. شد یشمرده م  ازعجايب عصرخود یيک ّ  مدر   یمجتهد مسلم بود، فقيه و اصول    
  . بزرگ بود

وخطابه درعهد خود همتا نداشت وچون  یبه تاريخ و منطق وکالم آشنا ودرسخنران   
بود، هيچ گاه  یاندازه قو یوثبات عقيده دراوب ینبود وغرور و پاکدامن عوام فريب 

  . آمد یکه به او زده مي شد برنم یتهمتهاي درصدد دفاع از حمله ها و 
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  حقايق در افکارش بيشتر متمرکز بود .          ّ                          همچنين هت اک و بي نزاکت و مفتري نبود
او در خطابه نيز همين  یاز اسرار موفقيت ها یو يک یمردم فريب و  یتا ظاهرساز

  .مرحوم وجود نداشت در آن  یبود، کينه جوي یمعن
احتمال فايده  یکرد و از آنها به جزي ینان گذشت مبه اندک پوزشي از دشم    

  . داد یو احساسات را در سياست دخالت نم نمود  یحمايت م یعموم
س     ّ  مدر  ل و در انتخابات دور     ّ                    در مجلس دوم جزو تراز او  م تا دور ۀ                       ّ         سو  ششم از  ۀ 

 یبعد از ختم دوره ششم مجلس دولت و شهرباني و شهردار ... تهران انتخاب شد
آغاز نمودند که تهران را  یهاي یدسته بند یدولت کردند و وکالي  یشروع به تجهيزات

  .درآورند چنانکه خواهيم گفت اطاعت خود  وغهم مانند اياالت و واليات در زير ي
س     ّ  مدر  با تغيير قانون اساسي به آن طريق و حق دادن به مجلس که شاه را خلع     

س. دمخالف بو  یکند، از لحاظ حقوق ّ  مدر   ۀدر انتخابات دور. نبود یاز احمدشاه راض    
دارند سپرده بود که به شاهزاده  یمعروف بودهزار رأ که  یپنجم احمدشاه به درباريان

  . بدهند یسليمان ميرزا رأ
س     ّ  مدر  بدهد، منعزل  یکه اين را شنيد، گفت پادشاهي که به حزب سوسياليست رأ    

س تعم دش اين بودکه . است ّ   مدر       ّ برداشتن احمدشاه نباشد، چنان که شهرت داده اند؛    
س ّ  بلکه مراد مدر  و  یهر پادشاهي که با مخالفان سلطنت همراه: که اين بوده است               

  .است کرده  ی         ً                 کند، طبعا  با عزل خود همراه یهمکار
س    ّ  سردار سپه مجلس مؤس سان را انتخاب کرد و در آن مجلس ، مدر                                      ّ      ّ         و اقل يت رفقاي                    

 یبه پادشاه یوهيچکدام در آن مجلس شرکت ننمودند و آن مجلس رأ نشدند  او انتخاب
ّ  او مدر س یبعد از پادشاه. فرق رضاخان شد یزينت افزا ايران  یاوداد و تاج پادشاه        

  .يافت برابرواقع شده  یخود را با امر
و اهمال هموطنان کار خود را کرد، ما هم تا  یسست یاين کار نبايد بشود، ول: گفت
کند، سعي کرديم و حرف خود را گفتيم و کشته هم داديم، ديگر  که بشر یجاي           ّ                                                        بتواند تقال 
حاال بايد با دولت و شاه موافقت کرد، بلکه خوب بشود و  به عهده نداريم و  یدين

  .کند یخدمت
س    ّ  اين حرف را مرحوم مدر  ّ      با حضور من وآقاي زعيم و سيدجالل الدين منج م که                                                              

  .در خانه خود گفت د از دوستان او بو
س. قسم هم شد همين ّ  مدر    .و ما ترک مخالفت کرديم    

س   ّ  مجلس پنجم هم به زودي ختم گرديد و مدر  اقدامات بعضي  ۀبه شاه در نتيج                                     
ششم به شاه نصيحت کرد که در  ۀگرديد و در انتخابات دور خيرخواهان نزديک 
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  . انتخابات مردم را آزاد بگذارند
مردم  ی                       ّ                                            اين پيشنهاد دراياالت مؤث ر نيفتاد، اما در شهر تهران نتوانستند از آزاد   

مانند  یب یها و شهامت ها یفداکار ۀمشاهد ۀدر نتيج یعموم افکار . نمايند یجلوگير
س... باک قليل در برابر آن قدرت بي  یجمع ّ  متوج ه مدر       ّ س      ّ  و ياران او بودند و مدر                         ٩ 

  . کانديدا کرده بود                   ّ      اعضاي فراکسيون اقل يت را نفر از دوستان خود و 
شما نبايداز تهران انتخاب شوند، بهتر آن  یاز رفقا یشاه به اوگفته بود بعض یروز

من اگر انتخاب نشوند  یکانديداها: اوگفته بود. واليات آنها را انتخاب کنيم است که از 
  .دولت وکيل شوند بهتر است تا به زور 

ّ  نديداي مدر ستن کا ٩تن از ٧  زعيم از  یاز تهران انتخاب شدند و يک تن از آنها آقا           
  . شد و مجلس ششم افتتاح گرديد کاشان انتخاب 

ّ  الممالک با موافقت شاه و مدر س یدولت مستوف  پنجشنبه  یکار آمد و روزها یبه رو                            
س ّ  مدر    .مي کردند یکردند و در اصالحات ضروريه همکار یمالقات م با شاه     

نقشه  یو خيل یآهن ذوب کن ۀکارخان یآوردن آب کرج، افتتاح خيابان ها و خريدار   
  .  وازمجلس گذشت وبه سرعت به موقع اجرا درآمد ريخته شد ها وطرحها 

  
ّ  روز پنجشنبه بود و مدر س - تابستان  یاز روزها یروز    با شاه صبح زود مالقات                       

ّ  مدر س - کرده بود ملک و جمع  ۀامروزبه شاه گفتم مردم راجع به تهي: به من گفت     
چه کنيد، ملک به چه  خواهيديشما پول م -   پول پشت سر شما خوب نمي گويند 

ران مال شماست هرچه باشيد، اي  یمحبوبوکارتان مي خورد، اگر شما پادشاه مقتدر 
و حرص  یگير و ملک  یدهد، ولي اگر به پولدار یبخواهيد مجلس و ملت به شما م

  .جمع مال شهرت کنيد، برايتان خوب نيست
اين بود که گندم ملک خود را يک سال  یمردم که پشت احمدشاه بد گفتند برا    

رند، بالطبع از کند و چون مردم فقي یداشت که پول جمع م گران فروخت و شهرت 
  . آيد یکه پول زياد دارد بدشان م یکس
. ندارم یمن پول زياد: شاه فرمود. نکنيد که مردم از شما بدشان بيايد یشما کار   

س. نصيحت شما را مي پذيرم ولي منبعد هم  ّ  مدر  پس ، از : گفت من به ايشان گفتم    
مختلف خرج  یپول به بهانه ها یگفته نشود، قدر کنيد که اين حرفها  یحاال طور
سه ا یکنيد، جاي ّ     بسازيد، مدر  هم داشت  یکه بگويند اگر پول یکار ،  یا يضخانه، مری          

  .کار نداشته باشيد                                  ً              اين کارها بود و بعد از اين مخصوصا  به امالک مردم  ی، برا
تو فردا جمعه به سعدآباد : پس گفت ... حواس شما را پرت مي کند یملک دار  
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روم ،  یجمعه امر فرموده اند خدمت ايشان برسم و م یصبح ها : رفت؟ گفتم یخواه
 مقصود چيست؟

فردا صبح بسيار زود . در او کرده است یمن چه اثر یمي خواهم ببينم حرفها: گفت
  .  ّ                                             ات فاق مرحوم  مجلل الدوله به حضور شاه شرفياب شدم در سعدآباد، به 

لين دفعه استقالل ايران                         ّ        داستان يعقوب ليث صفاروعي اران و ج    ّ                       وانمردان قديم و او                   
. پيدا کرده ايم یغريب یپول یب: يک دفعه شاه گفت... را نقل کردم           ّ      بعد از تسل ط عرب 

راه  یخواهيم پنج هزار تومان پول براي مصرف یم سه روز است من و مجلل الدوله 
ّ          بيندازيم ، ميس ر نشده اس کرده عرض  یيمالدوله ، او هم تعظ و رو کرد به مجلل  ت             

  ...             ً                کرد بله واقعا  هنوز فراهم نشده
ترسم اگر بنا باشد ما از اين مملکت  یم«: عجيب را گفت یبعد ازاين، حرف تاريخ   

نظامي خود را  ۀو بعد با دو دست دامن نيم تن» با اين پيرهن برويم بيرون برويم ، 
  .گرفته آن را به من نشان دادند

 ۀبنويسيد از قول من بدهد مجل یمقاله ا یگفته ام بهرام یتراس: بار ديگر فرمودند   
بود که به قلم استوار و  یآن مقاله را بگير و انتشار بده ؛ و آن مقاله ا . قشون چاپ کنند

خ ۀ   ّ مجل   ٥سال  ١١شماره  دبيراعظم در  یماهرانه آقا ّ  قشون مور   ١٣٠٥شهريور ماه  ۀ       
حسب االمر . ٣٦١نمره یقشون یحکم عموم«  تحت عنوان  ٣٦١تا  ٣٥٨از صفحه 

منتشر » دارد یارواحنافداه ابالغ م  یهمايون شاهنشاه حضرتيجهان مطاع اعل
طوفان خواهش کردم  مدير یگرديد و من چون خود روزنامه نداشتم از مرحوم فرخ

شده  طوفان نقل کرد، ولي بعد شنيدم بار ديگر امر  یاز شماره ها یدر سرمقاله يک
  .اله را نقل نکندآن مق یاست که کس

ّ  مدر س ۀشاه در اين مقاله به موجب توصي     صريح مي گويد، پول جمع کردن وبه     
خارجه جمع نمودن توليد  یمشغول شدن، خاصه پول را در بانکها بانکها  ۀمحاسب
ما خود تجربه کرده ايم و از آن عمل منصرف شده  خواهد کرد و  یخطرناک یبيمار

جمع ثروت دست بردارند و به  از  کهفرمايد  ین توصيه مايم و باالخره به افسرا
در  آورند، یبه قناعت به دست  م یحقوق خود و منافع مشروع قانع باشند و اگر پول

  ٢... آخر یال. کنند یداخل کشور صرف آباد
ّ  را عقيده بر اين است که شاه از اين حرف مدر س یبعض      یبدش آمد و چند                                          

  .عزيمت فرمود وشاه در سفر بود نگذشت به سفر مازندران 
از تهران رسيده است  ی                       ّ                        اطرافيان شاه او را متغي ر ديدند، معلوم شد تلگراف یروز   

س ّ  که مدر  را در آن ساعت  یازسران شهربان یهستند که بعض یکسان. زده اند را تير        
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س نزديک قتلگاه ديده اند و خود  ّ  مدر  ل را شناختم و او پليس بود که گفت من قات یم    
  .معروف است بعدها در جنايات محکوم شد و از مردم کشان 

 
  روابط تيره مي شود   

      
س  ّ  به مدر  چند تيرزدند وقلب اورا نشانه کردند، ولي به دست چپ اصابت کرد و به        

س - مديرقانون  - رسا یصبح سرآفتاب آقا. نيامد قلب وارد  ّ  به من تلفن کرد که مدر  را                       
من با عجله درشکه گرفته ، به . نظميه برده اند ۀمريضخان زده اند واو را به 

  .مريضخانه رفتم
س     ّ  مرحوم مدر  آمبوالنس درازکشيده بود و از دست چپ او خون جاري بود  یرو          

ه بايد باالي زخم قرار دهند تا عليم الدوله حلقه الستيکي را ک. بودند و هنوز نبسته 
اه ، اين که : گفت . برداشته، آن را کشيد و پاره شد ازجريان خون ممانعت کند، 

          ً                        کشيد وقهرا  حلقه پاره شد، آن را هم  با دوانگشت  فتهديگررا گر یپوسيده است ويک
  .ديگر برداشت یانداخت و يک

س    ّ  مدر  به شاه : گفت یبه درگاهبعد . نشده است ینترس طور: مرا ديد و گفت    
عليم الدوله . نزديک بود دوست شما ازميان برود، اماخدا نخواست تلگراف کن وبگو

ّ  که مردم آمبوالنس مدر س مشغول الستيک پاره کردن بود  را برداشته و به                     
اعلم الدوله قرار دادند و  لقمان و  نمريضخانه دولتي برده تحت نظر دکتر سعيدخا

  .زخم را بستند
خاصه آقاي آشتياني و داور نطقهاي . در مجلس بعد ازاين واقعه هنگامه راه افتاد   

ّ  تعقيب مرحوم داور اين بود که همان روز تير خوردن مدر س علت .    ّ       مهي ج کردند ، من                                                    
  .آنجا بودند  یجمع. شدم یوارد اتاق درگاه

کيل بردارد، رئيس نظميه عقيده اش اين بود که اگر دولت مصونيت را از يک نفرو   
س ايشان دست قاتل  ّ  حقيقي مدر    .را گرفته به عدليه تحويل خواهند داد          

ک اصلي است: مجلس گفتند که یهم در کريدورها یبعض     ّ           داور محر  عجب اين .        
ّ                                        اط الع يافتن داورازاين تهمت به شاه از درگاه است که بعد از  شکوه کرد و شاه از  ی 

ا آن که خود اين شهرت را داده بود، آن را به ب یدرگاه بازخواست کرد و  یدرگاه
  .ملک الشعرا چنين گفت : گردن من انداخته ، عرض کرده بود که

را ازعهد حکومت  یدرگاه یآقا ی، من نيز در حضور شاه، سوابق بي مهر بنابراين
خودم و داستان صحبت او را راجع به يک وکيل مورد سوءظن که در  وثوق الدوله با 
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او  یدادم و باالخره مرحوم داور قانع شد؛ ولي نطقها گفته بود، شرح  یحضور جمع
دانستيم اما گفتن  ینرسيد و همه م یجاي به   س                                ّ و ساير وکال در پيدا کردن ضارب مدر  

  .توانستيم ینم
س یحت     ّ  مدر   یرفته و تير م} نشانه{ماوزر را به او قراول } کلت{که  ینام کس    

ّ       انداخت مک رر به  س یاين واقعه کدورت:... گفت یماها م          ّ  بين شاه و مدر  ايجاد کرد و               
 یحاج مخبرالسلطنه به رو ۀموقوف گرديد و کابين روز پنجشنبه  یديگر مالقات ها

ّ  مدر س خود بار ديگر  تپيشرف یکار آمد و اطرافيان برا را لولو قرار دادند و او را به     
ّ  کردند، اما مدر س یمخالفت مجبور م  یرا نداشت و بو و دماغ سابق ديگر آن دل                

  .ديد یو فساد و عاليم ظلم و اجحاف را از در و ديوار م یدوروي
 یمن و يک. رفقايش روز به روز کاسته ، به چند تن انگشت شمار منحصر گرديد   

ّ  که مدر س یکه تا ختم مجلس و بلکه تا شب دونفر افتخار داريم  را بردند، نسبت به او        
ر  ّ   وفادار مانديم و به نصيحت مکر  غير از واقعه (                               ً مرحوم تيمورتاش که آينده را کامال                              

ّ                 کرد توج ه ننموديم چه به  یم یپيش بين) خودش را قدرت اراذل  ۀدر زير سلط یزندگ       
  .چندان عالقه نداشتيم

شود یمجلس ششم تمام م  
      

            ّ                               شد، دولت مقد مات انتخابات را با قدرت و دسته  یختم ممجلس ششم به اين طريق 
مجلسيان و دولتيان، همه همدست شدند و به . کرد یمحکمتر فراهم م هرچه  یبند

  . کار کردند شروع به  ی  ّ               ات فاق ادارات دولت
س     ّ  مرحوم مدر  کردند،  یهفتم خوددار ۀودوستانش ناچارازشرکت درانتخابات دور          

                      ّ  اجازت ندادند؛ زيرا مسل م  یاجبار یرا به گرفتن تعرفه ها یند وکسننمود          ّ  نامزد معي ن 
  شروع نمايند که  یبا دولت مقتدرپهلو یجنگ شديد یبايست اين عمل  ۀبود که در نتيج

وکالت  یتمام نامزدها یبدبخت و شايد دستگير مردم  یعاقبتش جزپامال شدن گروه
  !نبود یچيز ديگر

ل هفتاد ۀبودکه درحمل یقو یتجهيزات دولت به اندازه ا   ّ        او  هزارتعرفه بين   
عمله و  یتقسيم گرديد و معلوم است که سپورها و آژانها و جمع  یو شهربان یشهردار

 یو هفتاد هزارتعرفه به مصرف رسيد و کانديداها مزدور با مالئکه وجن همراه بودند
  .دولت انتخاب شدند

رت انتخابات تهران را به صورت دولت ومرحوم تيمور تاش خيال کردند که صو    
ّ  مردم نگويند دولت مانع انتخاب مدر س جلوه دهند تا  ی  ّ مل                    ّ        و بهار و دکتر مصد ق و تقي                                  
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           ّ                                    و به اين ني ت آقايان مؤتمن الملک و مشيرالدوله و . است زاده و بيات وغير هم شده 
  . انتخاب کردند را هم  دولهمستوفي الممالک و وثوق ال

انتخابات تمام شد و وزارت کشور نمايندگان را دعوت کرد؛ اما اين چهار نفر     
انتخابات تحميلي شهر مستحضر بودند، از وکالت  ۀکيف زمين                ّ   شرافتمند که ازکم  و

  . استعفا دادند
وادار کردند که در بعضي  ی                                              ّ اين واکنش عجيب تأثير بدي در دماغ دولت کرد و حت      

  . آقايان بد بنويسند و همين طور هم شد از جرايد به اين 
رنشود که استعفاي اين آقايان در دنباله تبان     ّ                                           تصو  س یيا اصرار ی   ّ  بوده است که مدر                  

ّ  کرده است ، ليکن تعج ب خواهيد کرد اگر بگويم که نه تنها مدر س مرحوم به آنها                                       ّ با                     
ّ              اط الع دارم که بي ی             ّ نکرده بود، حت    یآقايان در اين باب صحبت و  ین خود آنها هم تبان 

خود جداجدا  ی  ّ مل   یحفظ آبرو یبرا″ صرفا امربه عمل نيامده بودو  ندر اي یمشاوره ا
  .               ّ              اين تصميم را ات خاذ کرده بودند

چهاردهم که  ۀ                                                     ّ        از آن به بعد دولت طريق انتخابات را ياد گرفت و اين روي ه تا دور   
  .دوام يافت اکنون در آنيم ، 

ّ  مدر س    شود توقيف مي     
      

ّ  مدر س  یبه کارها یزعيم، بعض یبه اروپا گريختند مانند آقا یبعض. در خانه نشست    
ّ                            پرداختند مثل آقاي دکتر مصد ق و بيات و آشتياني ، به بعض یملک و  یشخص هم  ی                         
زاده و عالء و  یايالت و سفارت و وزارت دادند مثل تق عمده و مهم ازقبيل  یکارها

  .پرداختم و بعد از يک سال به زندان رفتم من هم به تأليف و تصحيح کتاب و تدريس 
                    ً            برد و با آن که صورتا  شکست خورده  یبنابراين، اين مردعجيب شبها خوابش نم   

ّ     اين فتنه را يک ه و  یاو بيکار نمي نشست ، مي خواست جلو یقو بود، باز هم روح               
اداره  یول... نفهميد چه کرد یکرد وعاقبت کس  یهر چيز فکرمبه .        ّ    تنها سد  کند

ّ  است که مدر س ی  ّ مد ع یشهربان   !مملکت را برهم زند است  واستهخ یم           
ّ  مرحوم مدر س یروز...   نگفت  یبه من فرمود پنج هزار تومان پول الزم دارم ، ول          

وام خواسته  الزم است و من اين مبلغ را با سند از آقاي س ب به یمصرف براي چه 
  .ايشان فرستادم یا م فرزند داين برا یآقا جهاد اکبر و  یتوسط آقا

ّ  با مدر س ی، عداوت و بغض مخصوص ی، رئيس شهربان یسرتيپ دمحمخان درگاه..          
  .و جاهد بود یو محض هللا در انهدام بنياد حيات ما ساع و ماها داشت 

س    ّ  او مدر  با چند تن  یساخت و شب یخانه نشين را نتوانست سالمت ببيند پرونده هاي       
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 یسيد شد آقا سيد جالل الدين تهراني قبال آنجا بوده است دمحم در گاه دژخيم واردخانه 
س وارد مي شود و دشنام به  ّ  مدر    .مي دهد    

س      ّ  مدر  اندازد و او را  یمپيرمرد  یخود را رو یدرگاه. کند یبه او تعرض م    
 یرسد و با درگاه یحين فرزند اوسيد عبدالباقي ازاتاق ديگر م در اين . زند یکتک م

 یدژخيمان سيد را سر برهنه و يک القبا دستگيرم دهد  یسپس امر م. طرف مي شود
پنج  ۀباقي ماند که یهشتصد تومان وجه هزاروچهارکنند واتاق او را هم تفتيش کرده 

ّ  مبرده بود از زير تشک مرحوم مدر سهزار تومان نا : گويند یدارند و به او م  یبر م                               
  »!...؟یها گرفته ا ی، البد ازخارج یاين پولها را از کجا آورده ا«

کرباسي آماده کرده  ۀکيس. برند یزياد او را از خانه بيرون م یو با توهين ها     
اندازند و او را از ميان افراد پليس وصاحب منصب  یمرحوم م برسرآن . بودند

دکاکين گذر گماشته بودند، عبور داده به ماشيني                           ً    پليس که قدم به قدم مخصوصا  در 
 ۀبرند و چون عمام یدامغان م و شبانه او را به  درسانن یاين کار بود م ی      ّ که مهي ا

آن که  یبرا درس مرحوم درتهران مانده بود، بين راه کالهي پوستي سياه رنگ من
گذارند و با اين صورت  یهم او را نشناسد، برسر او م یسرش برهنه نباشد و کس

و  رابنيمه خ یخواف در جنوب خراسان که اتاق ۀازقالع مخروب یبه يک او را 
  .کنند یداشته است حبس م سراچه و دو درخت توت 

ن و زندانبانان او را و ده نفرامنيه و يک اتاق خراب مجموع زندا ینفرعضو آگاه دو
بعدها  یکسي به فکرغذا واسباب زندگي آنها نبوده ، ول ی  ّ مد ت. داده است  یتشکيل م

  .                ّ       پانزده تومان معي ن کردند یماه اينها را  ۀمصارف هم
است ژاندارم ها و دوعضو  ی      ّ                     خرج سي د بوده است ، اما بديه یواقع اين مبلغ برادر

  ...نخواهند داد ینشوند، به محبوس بيچاره چيز آگاهي تا سير 
 

  کارد به استخوان رسيد   
  
ّ  به خط مرحوم مدر س یکوچک ۀورق یروز     درشهرمشهد به دست آقا شيخ احمد                

اين ورقه را يک نفر از آن امنيه . رسد یم) زاده حقير یداي(بهار   ۀبهارمدير روزنام
  .بهار داده بود یآقا خدا آورده و به  یها محض رضا

س     ّ  مدر  نان و لحاف  ی                        ّ من از هرحيث دشوار است حت   یدرآنجا نوشته بود که زندگ    
  .بود که ورقه به نام او بود یرقم قتل آن امنيه و آن کس اين ورقه ... ندارم

اميرلشگر  یآقا، به یووجدان دار یآقاي بهار آن ورقه رابه اعتماد مردانگ   
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قول  یجهانبان. کند یاواصالح اين وضع ناهنجاررادرخواست م دهد واز یم یجهانبان
حالش از حيث غذا بهتر  ینويسد و گفته شد که قدر  یدهد و به تهران م یاصالح م

  داند؟  یچه م یشد، اما کس
س یديگر نامه ا زيرا ّ  از مدر    . به فرزند محبوبش هم نرسيد ی  ّ حت   یبه احد       

يک بارپسرش با شيخ احمد، دوست آن مرحوم به ديدن پدررفتند، در بازگشت ما    
فقط يک مشت توت . ازايشان کسب کنيم» سالمتند«جزعبارت  ینتوانستيم خبر

من،يادبود فرستاده  یازدرخت محبس چيده و برا خشکيده که آن مرحوم به دست خود 
  .مرد بزرگ به آخرين دوست او دادند  نام آن هسفيد بيرون آوردند و ب یبود، از دستمال

مأمور  یتربيت حيدريه که چند یدارد که رئيس شهربان یآقا سيدعبدالباقي اظهارم    
ّ  مدر س در شهر تربت ، هنگام عبور به  یاو عقيده داشته ، يادداشت هاي بوده و به     

يش کنند رفت که تفت ینتوانستم با خود ببرم و گمان م من  یخواف به من دادول یسو
درمراجعت نتوانستم او را  یول. گرفت ازشما خواهم  عتوبگيرند؛ لذا گفتم در مراج

  .است ینزد آن شخص باق ماند و هنوز  یمالقات کنم وآن يادداشت ها نزد مشاراليه باق
س. آن مرحوم که هنوز به دست نيامده است یاين است يادداشت ها      ّ  مرحوم مدر            
بود ودر زندان با بدن نحيف و دل  یسال زندان ٨دستگيرشد و  سال داشت که  ٦٥

 یبه مأمورين شهربان ینوشت واوقات یم یچيز  یگذرانيد وگاه یشکسته روز م
ردان آن نزد او مانده است از شاگ   س   ّ مدر   یکه يادداشت ها یداد و کس یدرس فقه م
  .مرحوم بود

بزرگ که به سخت ترين احوال او را در زندان نگاه داشته  یاين بود احوال مرد    
س. دادند یماست را هم درست به او نم نان و  ی          ّ بودند و حت   ّ  همه بدانند که مدر  در                   

  .او غالبا نان و ماست بود یمعتاد نبود و غذا هم  یکشيد و به چا یاواخر قليان نم
مي کردند که با آن استغنا، مناعت و اين نخوت و  یيد با اين مرد قانع چه رفتارد بايد

ّ                               محرمانه توس ط اين يک نفر ازآن امنيه ها به  ۀ   ّ     موث ق نام یمرد ۀگفت قناعت به قرار            
... شکوه کرده است} ظ{وضعيت  یبهار نوشته واز بد حاج شيخ احمد  یمشهد نزدآقا

سرو  یرفتم ، يک چشمش نابينا شده و مو خواف  او به يدنمن به د: گويد یم ینواي
  .ريشش دراز و ژوليده و پشت او خميده بود

... برود و سر و صورتش را اصالح کند یسلمان: امرکردند. تهران گزارش دادم به
سال از  ٧٣سال زجر ديده ، پير شده و نابينا گشته و  ٨بزرگوار   یآيا چنين مرد

کردند  یگرفت؟ اگر هم او را رها م یکجا را م عمرش گذشته ، چه خطري داشت؟ 
 فرستادند؟ یحمام نم دادند؟ چرا او را به  یکرد؟ چرا به او نان نم یچه م
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رفت ، پولي به  یکه به حمام م یما به خواف رفتيم ، شب: اشخاص مي گويند یبعض
با آشنا بودن به عادات  یدر حمام ، آن حضرت را زيارت کرديم ؛ ول داديم و  یحمام

يک وسيله خود را با مردان بزرگ آشنا و دوست جلوه  مردم که هر کس ميل دارد به 
توان اين حکايت را نيز قبول کرد  ینمايد نم  نقلبدهد و از قول آنان حکايت واحاديث 

موهايش دراز : است که مي گويد خراسان صحيح تر  یرئيس شهربان یو روايت نواي
 یچشمش از حليه بيناي و بدنش نحيف و لباسش ژنده و پشتش خميده و يک و ژوليده 

  .عاطل شده بود
اما خدا عالم است که راست . گزارش دادم که اين شخص خطرناک نيست: گويد مي

ّ  مدر س یتنها وضع بدبخت گويد يا نه؟  یم را بدون شک از خود نساخته است ، زيرا     
   )  ٣...(نمايد یييد مرا تأ مسموعات ديگر اين سخن نوايي 

 
 ۀو با او  آ شنا بود ، در بار دهيمدرس را د کيکه از نزد یپورفاطم فينصرهللا س

س ا ّ    مدر  س درم: دهد یشرح م نگونهي   ّ      مدر  ب محضرآ اني   سرآمد  یرازيهللا ش تي  ّ       طال 
ّ        هللا مدر س رامرد تيهمه وآ وارسته، پاکدامن ، با هوش و بافراست و سرآمد  اقران  ی    

 .است  دهينام
س و قدرت  ب یپدرم م    ب به مدر  ّ            گفت تمام طال  و حافظه و فهم اودردرک مسائل  اني           ّ       

ت قلب و توانائ یدست م یبردند و  بهرکار یمشکل رشک م ّ               زد با قو  و اعتماد  به   ی       
 .ديرسان یم انينفس آن را به پا

ل دوصفت برجسته داشت  یازهمان روز ها د ّ ي  س    ّ                    او  به مال و مقام  یاعتنائ یب:  
س پس از ن. وعدم  ترس وخوف  از قدرتمندان ّ          مدر  از راه  خوزستان  اجتهادۀبدرج لي  

بزرگ  ۀ  ّ جد   ۀمدرس کينزد یبه اصفهان برگشت در آنجا منزل محقر یاريو بخت
کردند که او را به امامت  یسع  قمشههم به قمشه رفت ومردم   یاجاره کرد وسفر

.  است یکوچک یس درجواب آنها گفت قمشه جا   ّ مدر  . مسجد آن شهرانتخاب کنند
 .عرضه شود یدر بازار بزرگتر ديکه من دارم  با یمتاع

در شهرشهرت و  ی  ّ                    ّ جد ه آغازکرد ودراندک مد ت ۀفقه را درمدرس سياصفهان تدردر
ل اصفهان،  یاسيآقا نورهللا مجتهد س یکسب کرده وبدعوت حاج  یادياحترام ز ّ           ومتمو      

اصفهان   یالتيانجمن ا کهيشهر دخالت کرده وهنگام یو اجتماع یاسيمدرس درامورس
س  ) ما  ۀشوهرخاله زاد(ومرحوم ثقة االعالم  مآن پدر یشد دونفرازاعضا ليتشک ّ    مدر    

 تيهنگام انقالب مشروط.             ّ                  کردند وبه ات فاق آراء انتخاب شدشنهاديپ استير ابتيرا به ن
س ، صمصام السلطنه را ب یحاج ّ                       آقا نورهللا ومدر                           ّ    ه اصفهان دعوت کرده وبه ات فاق             
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 انشياقبال الدوله وسپاه(                             ّ                 کلک اقبال الدوله حکمران مستبد  اصفهان را کندند  هاياريبخت
س به ) . پناه برد سيانگل ۀمقلوب شدند وحاکم به کنسول خان ّ      پس ازفتح اصفهان مدر                    

س  یتازه ا اتيصمصام السلطنه مال کهيانجمن انتخاب وهنگام استير ّ   وضع کرد مدر            
صمصام .  کرد یسخنران هااياريصمصام و بخت هيخوانده و برعل یرقانونيآن را غ
باالخره .             ّ                                    مردم شهر دک انها را بسته وبه مسجد شاه پناه بردند. او را داد ديعدستورتب

س را با احترام تمام به شهر برگرداند وازمال ّ                                           حاکم مجبورشد مدر  هم صرف  اتي               
 . نظرکند

س چندم نيمخالف  ّ      در   یرا داشتند ول یمرتبه دراصفهان و تهران قصد ترور و ني 
 .    بسنگ خورد رشانيت
س  بود شهيهم  تيب نيا  ّ       ورود زبان مدر              : 

 یعالم بجنبد ز جا غيت اگر
د ّ  نبر   یتا نخواهد خدا یرگ   
س از طرف علما شيهنگام  گشا     م، مدر  ّ              مجلس دو        ّ   دينجف اشرف  و مراجع تقل ی      

ل  به مجلس  راه  یاز پنج نفر علما یکيبنام  ّ                 طراز او   .افتي      
س هنگام اقامت اصفهان برا     ّ                         مدر  هم به  يیکرد و کارها تي              ّ اسبه و قمشه جد   یآباد ی  

فرزند ارشدش   ت ّ ي  به مع یپست یگار  کيازاصفهان با .آنجا انجام داد انينفع روستائ
مردم او را با احترام  و در راه  .  عازم تهران شد یگار  ینفر گماشته وسورچ کيو 

درکوچه باغ سراج  الملک اقامت  یدرتهران  بدون سروصدا در اطاق. رفتندياکرام پذ
س آگاه  ۀليکه بوس ینينائ خانيقل یمرحوم مرتض. کند یم ّ        تلگراف  پدرم  از ورود مدر                          
را به منزل خود درکوچه  د ّ ي  س اديز ی                             ّ بنزد او رفته و با خواهش و تمن ا.  شود یم

 .کند یم یرائيبا کمال احترام از او پذ ی         ّ برده و مد ت راالسالميظه
س د یخوئ ۀتهران ازآنجمله امام جمع یعلما  ّ    از مدر  کرده و او را بخانه اش  دني     

س دعوت او را رد کرده و م. کند یدعوت م ّ                         مدر  مانند من  که  یافراد یبرا «ديگو ی  
هر کجا   شيدرو»  .فراوان استقانع اند منزل و مسکن   انيقل  ینان  وپک یبا لقمه ا

 ».اوست  یسرا ديکه شب آ
س ازمنزل مرتض   ّ              مدر   ی                           ّ حضور رفته ودر آنجا اطاق محق ر نيبه سه راه ام خانيقل ی  

م به هدا. کند یتازه  را آغاز م یاجاره کرده و زندگان ّ         مدر س درمجلس دو             ّ و کالء   تي  
خود وکالء را مفتون و مسحور   یاسي   ّ   و شم  س یو منطق  قو حيفص انيپرداخته و با ب

 .سازد یخود م
 انيرا با منطق  و ب  یدارائ ريوثوق الدوله وز ۀاز جلسات مجلس که بودج یکيدر    
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ّ    وقعودصح ه م اميبا ق یکاف روس واخراج شوستر،  ماتوميهنگام اولت. تازد یگذارند م ی      
رده وپس الوزراء حمله ک سيالسلطنه وصمصام السلطنه رئ بيبه ناصرالملک نا

س ازطرف مردم به نما ۀليازآنکه بوس ّ                    کودتا مجلس را بستند مدر   مجلس در یندگي                      
م انتخاب ودرضمن درمدرس ۀدور ّ                       سو  فقه واصول مشغول   سيسپهساالربه تدر ۀ 
 )    ٤(» .شد
س به تهران برگشت وابتدا با کاب انيپس ازپا « ّ                               جنگ مدر  صمصام السلطنه  و  ۀني      

کودتا وسردارسپه به مبارزه   ۀنيوکاب]  ١٩١٩[سپس با حکومت وثوق الدوله وقرارداد
 . مردم فدا  کرد شيوآسا یبرخواست تا آنکه جان خود را در راه آزاد

 :اظهارنظر کرد نيازجلسات مجلس چهارم چن یکيدر 
 ديکش یجنوب ما  را م هيبودن همسا یکطرفيداخله و فقروفالکت داخله و یگرفتار «

بعد از  بي    ّ              البت ه معلوم است رق هينفردولت همسا کيبه  رانيانحصارا یعنيبه قرارداد 
ّ   کند وآنها  مقص رن یرفتار م  نديآنکه طرفدارنداشت بهرشکل صالح خود را بب .  ستندي             

 راني  ّ   مل ت ا  یداريخداوند و ب  قيبه توف یهرکس درمقام صالح خود است بار   ّ بت هال
 ليآنها بوسا ی                                ّ آنها  دست ازسرما  برنداشتند و حت   یول. ميقرار داد خالص شد ازچنگ

ّ               مختلف هم که متوس ل شدند مثل کاب  اي اهيگذارند س یکه اسمش را م نياءالديض ديس ۀني               
که قرارداد   یازهمان ساعت. شد  ليکه مجلس تشک نيهم نشد تاازرنگ، با ههم اي ديسف

داد به  راني     ّ   به مل ت ا یقيباالخره خدا توف. تا امروز ميمنتشر شد با آن مخالف شد
ً استا  يس«            ً      ً     ً        ً        ً نفر که اصوال و فرعا ، عمال  ، ناصرا ، منصورا   ٦٨٤ یاستثنا     ً    کتبا  در  ايو »    

. مخالف با قرارداد بودند راني  ّ   مل ت ا یران موافقت با قرارداد کردند باقيتمام مملکت ا
. ست ومنتشر خواهد شد، ثبت استکه نزد من ا یزرد ی  ّ           عد ه درکتابچه  نيا یاسام

کودتا را  ۀنيو کاب ختير یقرارداد طرح تازه ا یانگلستان پس ازالغا یدولت استعمار
باالخره با مساعدت . ورضاخان بوجودآورد)اءيض ديس(نيالدموالنا رعد استيتحت ر

 ماندهيقرارداد که با ق یزهايشدکه آن آثاروخرده ر دايپ ت ّ ي  مجلس موفق ندگانينما
  :راجع به آثارکودتا  یول. رفت یبحمدهللا  تعال رهيجنوب ومستشاروغ سيپل ليبودازقب

  
 تا صبح دولتت بدمد    باش

 سحر است  جيهنوز از نتا نيک
  
ّ                         پدرم با مدر س موجب شد که  در آن موقع یو دوست یکينزد    و   یاسيکه  افکار س ی          

راد  نيودانش ا یگرفت از خوان معرفت و دانائ یمن نضج م  یو فرهنگ یاجتماع
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س  پدرم برا یدرسالها. خواراو باشمزيبهره گرفته و ر رانيا خيمرد تار ّ            قدرت مدر    ی       
 التياغلب درتهران بسربرده ومن هم نگام  تعط شيوموقوفات عمو یشخص یکارها

س افتخارز ّ          مدرسه درخدمت اودرمحضرمدر  ات و حرک اناتيباورا داشته وناظر ارتي                       
 .او بودم

س م یکي یپدرم هفته ا    ّ    دومرتبه بسر وقت مدر  س خانه محقر. رفت  ی                   ّ            منزل مدر   ی       
خانه  يۀکرده و مبل و اثاث یداريخر رالسلطنهيبود  که با حقوق  مجلس و قرض از مش

 یکهنه اصفهان یقال یرائيمستعمل فقط دراطاق پذ ميعبارت بود ازچند فرش، نمد و گل
ّ     که مدر س رو ی                  ّ درآن اطاق درجلومحل  . شد یم دهيد نشسته بود منقل و سماور  نيزم ی     

س د انيو قل یوقور ّ    مدر  ّ             حض اراعم  ازسردارسپه  يۀ     ّ شد کل   یم دهي        ّ قوام السلطنه در  اي 
س نشسته وبا اوصحبت م یپهلو نيزم یرو ّ                     مدر  . بود  ا ّ ي  همه مه یبرا یچائ. کردند ی  
نفر مستخدم   کيحاضرو   ّ حد هيعل انيقل ند،بود نايمانندپدرم که معتاد به قل یافراد یبرا

 .کرد یرا عوض  م انيآب قل یپسرش عبدالباق اي
س هم یچا    ّ     مدر  هر  یکرد ول یتعارف م یبه کمتر کس یچا نيازا. براه بود شهي  

 یدوستانش چا یبرا ختير یم یفنجان چا کيخود  یخواست برا یکس دلش م
حاضر   گرانيد یقند برا یول. خورد یرا با نبات م یخودش چا. کرد یتازه دم م

  یدر حدود ماه یمقام  حقوق نيا یبراسپهساالربا او بود و  ۀمدرس تيبا آنکه تول. بود
س د ن ّ ي  پانصد تومان مع ّ    شده بود مدر   .از حقوق مدرسه استفاده نکرد یناري          

س برا  ّ      مدر   همانانيخودجا داده و به م یپهلو شهيقائل بودواورا هم اديپدرم احترام ز ی  
ف) العلماء فيس( »ربرندهيشمش«بعنوان  ّ  معر   فيجناب  س نيا«  گفت  یکرد وم یم ی  
به خدمت   نيودرنائ  زانيتهران  گر یايو ر استيس طيازمح. ماعاقلتر است ۀاز هم

 ».استخلق  مشغول 
س عبارت بود از قبا     ّ                   درتابستان ، لباس مدر  مستان فدک و متقال و در ز یکرباس ی                   

. ديپوش یم یدزفول یودرتابستان عبا ینينائ یقبا،عبا یهنگام زمستان رو.کرمان بود
س و  یاعال برااريبس یعبا کيپدرم هرسال  ّ     مدر  که  یابوالقاسم کاشان ديس یبرا یکي  

س عباها. فرستاد یبود م شي  ّ     جد  وعمو ۀموقوف ی    ّ متول   ّ        مدر  ب  ريخود را به سا ی     ّ  طال 
 .کرد یم هيهد

 یقدرتش را برا. کرد یافراد کشوربود، کمتراعمال نفوذ م نيازمقتدرتر یکيبا آنکه  
را دخالت   یشخص یودشمن یدوست استيدرس. برد یبکارم انياز زورگو یريجلوگ

خود  ۀديکرد و عق یمخلوط م یعموم یرا با کارها یدادکمترمطالب خصوص ینم
 .داد ینم رييها تغ  تيوصخص یکشوربرا استيرا درس
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تهران  دور  بود  طيکرد وچون از مح یم یاز سردارسپه طرفدار وستهيپدرم پ   
ّ         اط الع  و هم یازمفاسد دستگاه ب یاو بود ول ۀبرجست یوکارها غاتيتبل  ۀفتيفر  شهي 
 .»دانم ینم  بيو از باطنش غ نميب ینم  بيدرظاهرش ع« گفت یم
ّ                           مدر س که مرجع عموم واز مکر و ک   رضا خان  فقط  «  آگاه  معتقد بود که   ميرژ دي  

خوب است آنهم بشرط آنکه بکارسروسامان دادن به سربازخانه  ) وزارت جنگ یبرا
ده مجلس و روزنامه ها  جلو  ديکارهم با نيدر ا ی  ّ حت  . سربازان به پردازد تيو ترب   ّ                          قال 

 ».که بند را پاره بکند داو را گرفته و نگذارن
ستودند  یسردار سپه را م یکارها سيوسفارت انگل سينگلا یروزنامه ها کهيهنگام 

ّ    ، مدر س م مارا که  یالوزراء و وزرا سيمن با هرکشورکه بخواهد رئ« گفت ی    
 نوکر  ديبا رانيدولتمردان ا. ومعاند هستم هستند انتخاب بکند مخالف رانينوکرمردم ا

 ». یباشند نه سفارت خارج یرانيا
را مراعات    اطيجانب احت انتانيدرگفتارو ب یکم« :گفت یکه پدرم به اوم یهنگام    
س در پاسخ م ديبکن ّ            ، مدر  ماهستند چه  انهيشغال وروباه اکنون درخانه و آش« : گفت ی    

 . هنگام صبح ما را خفه  بکنند ايکند که سرشب  یتفاوت م
س به زع یکيکردکه  یپدرم نقل م    ّ        ازکارکنان منزل مدر  من جاسوس   «ديگو یم مي                 
  نجايکه ا یچونکه افراد. نديدرگفتارشان مالحظه به فرما ديهستم به آقا بگوئ یهر بانش
ّ      اط الع  م یآقا را به شهربان شاتيها فرما یبعض نديآ یم س آن شخص .  »دهند ی  ّ          مدر    

ً           شما حتما  به شهر بان ميگو یم نجايآنچه من درا«ديگو یموکند  یرا احضار م  ی        
ّ         وجورآنها اط الع دارند یتا بدانند مردم از ظلم ودزد ديخبربده           . « )٥     ( 

ّ                   با آنکه مدر س مجتهد جامع الشرا      چگاهيبود، ه یو واقع یقيهللا حق تيوآ  طي          
و تظاهربه مذهب  ايخود قرار نداد و از ر استيمقام و س شرفتيپ ۀليمذهب را وس

فرستد که علما منتظردستورشما  یم اميکه حاج آقا جمال به او پ یموقع.     ّ     متنف ر بود
ّ           مدر س درجواب م ؟از ما ساخته است یهستند  چه کمک کمک  نيبزرگتر« :ديگو ی  

را به  استيکرده وس تيبراه راست هدا است که درمسجد مردم را نيشما ا
عبادت بجز خدمت   رايز ديواز خدمت به خلق غفلت نورز ديواگذار کن  استمدارانيس

 ».ستيخلق ن
س  با  آنکه در  ريرا تکف  رزايم مانينما ، سل یکه چند نفر روحان یهنگام  ّ                کردند مدر          

را  راويبود، ازاو دفاع کرده و تکف ستهاياليو گروه سوس  رزايم مانيمجلس مخالف سل
 .ديو احمقانه  نام  ستهيو ناشا حيقب یعمل
س با سوس ۀبه گفت    ّ         ملک الشعراء بهار، مخالفت مدر  از قوام  یو طرفدار ستهايالي                           
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س را مرتجع وطرفدار یاتسکيشام رروسيالسلطنه موجب شدکه سف ّ                   درتهران مدر             
 .بخواند سيانگل
س نه کهنه :  ديگو یکرده و م ی            ّ قسمت بحث مفص ل نيدرا یاتسکيملک با شام     ّ           مدر    

و با  رانيروشنفکر وعالقمند به ا یاو مرد. است یپرست ونه طرفدار  کشورخارج
ندارد  یکشورخارج  چيه ّ      سروسر       ).٦  (  
  
  

  و مآخذ حاتتوضي
  
  
م  ١٣٠٦آبان ماه  ٨مورخ  ٣٤٦به نقل از شماره   -  ١ ّ   سال دو  ّ      روزنامه اط العات                  - 

    )   ١٣٨٣  ماه  آذر  ٩دوشنبه 
ّ    محم دتق     - ٢  – رانيا یاسيمختصر احزاب س خيتار –) ملک الشعراء بهار( بهار  ی  

ل  .  هيانقراض قاجار ّ    جلد او      ١٣٣   -  ١٣٤، صص  ١ج    -      
 ١٠٠و  ٩٩شماره هاي  ٣٣نوبهار سال  ۀمشروح اين مقاله در روزنام  -  ٣
  .درج شده است) آذر ٩چهارشنبه   و  آذر  ٨روزهاي سه شنبه (
معاصر  خيتار یدادهاي،خاطرات و رو» عبرت  ۀنيآئ«  یپور فاطم فيس –  -  ٤ 
   ١٨٢ – ١٨٣صص – ١٣٦٨ – رانيا ی  ّ مل   ۀانتشارات جبه – رانيا
     ١٨٥ -   ١٨٧صص  -  نيشيپ   - ٥ 
     ١٨٧ -   ١٨٨صص   -  نيشيپ  -  ٦ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٠٦                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

  
 فتمهفصل 

 
ّ  مدر س ی  ّ مل   یمايس    

   
س  ی  ّ مل   یمايس«  ۀدرمقال ونيهما ليناصرتکم ّ   مدر  ّ  مدر س»    : کند یم یمعرف نيرا چن    

ّ  مدر س«  ّ  تبح ر یرسانده  و دارا انيرا دراصفهان و عتبات پا ینيکه علوم د     زبانزد  ی  
اجتهاد کامل و  ۀبه مرحل دنيو رس التيتحص انيبود  پس از پا  یبزرگان علم  و تقو

نهضت  به دور نبود و  ی، ازماجرایمشروطه خواه ۀگامدرهن سيمقام تدر رشيپذ
 انيپس از پا. داشت يیاصفهان رابطه ها خواهانيبا مرحوم حاج  آقا نورهللا وآزاد

  یرهبران انيآمدن اختالف م ديو پد» یمشروعه طلب« و» یمشروطه خواه« عيوقا
 یبودند، گستردگ گانگانينفوذ ب ت                              ّ               که، درآغاز،همه عدالت خواه و ضد  استبداد ومخالف

ّ     محم د عل یمردم و کودتا یتفرقه وچند دستگ در  يیشاه و بمباران مجلس ، نشانه ها ی  
ّ  مدر س یاجتماع یزندگ   ّ               مل ت و تداوم نهضت  انيم یه  فروغ وحدت بخششده ک دهيد     

استبداد  انياپس ازپ ليدل نيازآن ساطع است وبه هم یخواهيوآزاد یاستقالل طلب
ّ     و فرارمحم د عل خواهيمجاهدان  آزاد یروزيوپريصغ  ۀدور شيشاه و انتخابات وگشا ی        

م مجلس شورا ّ            دو  مجلس  یوتقاضا اتيعتبات عال ی، به درخواست علما رانيا ی  ّ مل   ی 
س ديس( = یو ّ  حسن مدر  ل، طبق قانون اساس) یاصفهان         ّ                  به عنوان مجتهد طراز او  ، ی                     

بات مجلس نظارت کرده و نما رانعازم ته ّ                          شد تا بر مصو   ی  ّ           مل ت را رهنمون ندگاني           
مجتهد طراز «  نيدرمجلس ، همگان دانستند که ا یدو بار سخنران – یکيپس از. دهد
ل ّ  او   . است رانيا  استگرانيس نياز برجسته تر»   

مجلس ، مخالفت با  یداخل ۀنظامنام ۀو قاطع دربار یبا چند اظهارنظرمنطق یو  
، یمذهب یتهاي                            ّ موقوفات، قانون انتخابات، اقل   ۀ، مسئلقاتي، قانون عتاکيانحصار تر

و  یدادرس نييآ ني، قوانهيروس ماتوميهرمز، مخالفت با اولت ۀريخاک سرخ جز
م، به عنوان مرد د ۀدور خاباتانت قيسرانجام  مخالفت با تعو ّ                  سو   رانيا استيوس انتي 

و مردم حق  ديبلند آوازه گرد رانينامش درسرتاسرا نيراست ۀو قهرمان مشروط
م قانونگذار ۀتهران در دور نيشناس و روشن ب ّ            سو    یقمر ١٣٣٢را  در سال   یو  ی 

ل  گريد ارب زين  رانيا تيعتبات و روحان یوعلما دنديخود برگز یندگيبه نما ّ   طراز او        
 .قرار دادند ديرا مورد  تأک یبودن  و

س     ّ  مدر  م بامبارزه برضد  استبداد وخودسر انيکه درفترت م     م وسو  ّ                ّ               مجلس دو       ّ  ی      
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ليازخود نشان داده بود، با آغازجنگ جهانگ یفراوان یستگيناصر الملک شا ّ  راو     
م، متأس فانه فرصت مبارزه  پارلمان ّ                          وکوتاه بودن عمرمجلس سو         ّ و  اورديرابه دست ن ی                     

ّ               خط  انگلستان وروس هيدوست واستقالل طلب، عل هنيم انيرانيا ۀبه سان هم و (  
قرارگرفت وبه ) ني  ّ  مت فق(= بودند رانيا یخيکه دشمنان تار) کايوامر ايتاليفرانسه و ا

، به سود ) ني  ّ  مت حد(= شي،با آلمان و اطریاسيس شيوگرا ی، باعثمان ینيحکم عالئق د
م  ّ   گروه دو  الممالک  یمرحوم مستوف استير به زين رانيکرد و دولت ا یريموضعگ      

 یمسلک ب« ) یالديم١٩١٤اول نوامبر(یقمر ١٣٣٢ حجةالحراميدردوازدهم ذ
 . »  ّ           ات خاذ  نمودند یطرف

س    ّ  مدر   رانيغرب ا یاز تهران به سو رانيا انيونظام استمدارانيس یو بعض    
»  دولت  مهاجرت «  یخان نظام  السلطنه ماف یرضا قل استيمهاجرت کردند و به ر

)  یدادگستر( =  هيدادند که درآن دولت، قهرمان ما به سمت وزارت عدل ليرا تشک
 .شد دهيبر گز

ّ  مدر س یاسيس یحرکتها     او با  سلطان و صدر  یمهاجرت و گفت و گوها ۀدردور    
ت که ازآن سخن اوس یاسيس یاز زندگ ی، بخش درخشانیعثمان یاعظم و رجال دولت

فراوان  یبهايفترت کشور آس ۀ    ّ                      درمد ت پنج سال وهشت ماه دور.  خواهد آمد انيبه م
ّ  مدر س. ديد بازگشت و با کمک   رانيبه ا ني  ّ  مت فق کستجنگ وش انيپس از پا    

ّ        ّ         مد ت به عل ت عدم رعا نيدرا. برادران کرد، از سنندج خود رابه تهران رساند  تي 
ّ     ّ  توس ط مت فق رانيا یطرفيب  یقحط. طاقت فرساگرفتاربودند یهايمردم به سخت ،ني  

 یامهايوق ی   ّ محل   یرافراگرفته بودوشورشها هنيسرتاسرم هايماريب یبرخ وعيوش
 یسرکوب. را بامرکز کشور متزلزل ساخته بود یحکومت یوندهايپ خواهانهيآزاد

کوچک  رزايم یبه رهبر( الني،گ)یابانيدمحم خ خيش یبه سرکردگ(جانيآذربا یامهايق
 سيپل یهايري،درگ) انيخان پس یکلنل دمحم تق یبه فرمانده( خراسان )  یخان جنگل
 ) چاکوتاهی  نيحس خيوش]یدلوار یعل سيرئ[به زعامت(تنگستان رانيجنوب بادل

در . افتندي         ّ زمان تحق ق ني،همه دراگريد یمنطقه ا یاسيس یحرکتها یبرخ
 یانقالب یکارها ی    ّ              متعد د ورواج پاره ا یاحزاب و انتشار روزنامه ها ليزتشکيمرکزن

 دهيامور را ازهم پاش  ۀرازيش...)  مجازات  و تهيکم( =  تيمسئول یو ب تيبا مسئول
 ميمستق یدخالتها گانهيب ۀ، سلطیاسيوس یاجتماع یهايسرو سامان یب نيبود در تمام  ا

 یروهايراندن ن رونيب ی          ّ            به مجمع ات فاق ملل  برا رانيا تيداشت شکا ميمستق ريوغ
ّ           مقد مات  انعقا يۀوته ايتانياستعمارشوم بر یتوطئه ها ، رانيازخاک ا هيروس قرار  د  
 یديخورش ١٢٩٩ اهيس یوسرانجام کودتا یالديم١٩١٩برباد ده  رانيداد ا
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ّ     استعمار انگلستان توس ط  س اق که طرح عمل اءيض دي                    ّ              ورضاخان قز  قرارداد وثوق  ی         
 انيفترت م  ۀهستند که در دور يیدادهايازجمله روبود، )  یالديم ١٩١٩(= الدوله 

م وچهارم به وقوع  پ ّ                    مجلس سو   یدردفاع از جنبش ها  ژهيآنها، به و یودرتمام وستهي      
استعمار و بساط  استبداد  ۀو مخالفت با گسترش سلط  تيمشروط ۀدنبال ۀخواهانيآزاد

 .داشت  یسهم  بسزائ
س ۀدر دور    ّ  چهارم بازهم مدر   ی  ّ مل   یمجلس شورا یندگيمردم تهران به نما یاز سو                

ل. شد  دهيبرگز ّ  او  به مناسبت ) رضاخان(= سردارسپه  اتيکه دربرابرعمل یکس ني 
ّ  مدر س ، زبان به اعتراض گشودیومال یناروا درامورکشور یدخالتها بود، درمورد     

در شهر تهران ،  ی، وجود اختالل و ناامن خواهانيفشاربه روزنامه نگاران و آزاد
باردرمجلس دادسخن داد و  ني، چندابانيدرکوچه وخ گناهيمردم ب دنيبه قتل رس

 .به مجلس آورد حاتيتوض یسرانجام رضا خان را جهت ادا
ّ   کشورتوس ط  دکترمحم د  ۀبودج تيتثب ،چونیمثبت یکارها نکهيمجلس چهارم با ا            ّ       

را به  یفترت، نظم ۀرسانده است وپس از دور بيرا به تصو هيمال ري   ّ    مصد ق وز
و  یانقالب یستهايالياز سوس دي                             ّ     ّ            کشور بازگردانده است اما به عل ت تشت ت افکار وعقا

با . پرداختند یگرميکديافراد به انتقاد  انيروقش انيرو تا ارتجاع انهيم  ۀاصالح طلبان
س نکهيا ّ  مدر   افتهي، فکرانسجام  رانيا ی  ّ مل   یبود،  اما برمجلس شورا تيرهبر اکثر    

 نيمجلس درمخالفت با استعمارانگلستان درموردب نيدرا. حاکم نبود تي    ّ         متعل ق به اکثر
الممالک  یمستوف ۀمدرمخالفت با برنا ،یامورداخل وساختن کشورعراق؛ ودر نيالنهر

ّ  درسقوط دولت ، مدر س یآن وپافشار ضاحياست خود  یاسيس ینطقها نيتر یخيتار                  
کشورشدند،  هيمجر ۀعهده دار قو نهيدوره ، که شش کاب نيدرا. کرده است راديرا ا

را  یمثبت وضع ۀموازن استيس یها وهيازش یبرخ یساز و کار سلطه و دگرگون
 ميو عناصرتسلرديانجام گ ینفوذ ارتش رضاخانريپنجم ز ۀآورد که انتخابات دور شيپ

 نهيکاب نيکميشصت و استيورضاخان سردارسپه به ر ابنديطلب به مجلس راه 
قدرت مطلقه  ۀنيگماشته گردد وبا داشتن پست وزارت جنگ، زم رانيمشروطه ا

 .خود را  فراهم آورد ۀووابست
س هايمجلس باز هم مردم تهران با تمام سخت نيدرا  ّ  مدر   دنديخود برگز یندگيرا به نما    

ّ      ّ   بار دکترمحم د مصد ق ن نينخست یباربرا نيوا  یوازسو افتيه را رانيپارلمان ا زبهي          
ّ  مردم تهران ، همگام  و همراه  مدر س  .شد                                  

دوره شکل دادن استعماربه نظام سلطنت  ران،يا ی  ّ مل   یدوره پنجم مجلس شورا 
مردان . بود نهيکاب استي  ّ                           مد ت چهاربار رضاخان عهده دار ر نياست درا دياستبداد جد
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ّ  آن را مدر س یمجلس بودند که رهبر تي         ّ نبرد، اقل   دانيم  هيعل یو. به عهده داشت          
 یوهمرزم ی               ّ          پاخاست ودکترمصد ق درهماهنگ هب یرضاخان انهيگرا استبداد یجمهور
س. را بر شمرد یکتاتوريساخته و د گانهيب یجمهور یانهايبااو،ز ّ  مدر  اعتبار  هيعل    

استعمار  یآلتها نيتر ت ّ ي    ّ حم   یداد سخن دادودرمجلس ازب»یانتصاب«  ندگانينما ۀنام
 تيراهمراه حقان یو تيومظلومديچيپ رانيدر سرتا سر ا شيخورد که صدا یليس

  استيدوره رضاخان ازر نيدرا .آشکارساخت رانيفراوانش به همه مردم ا
خواست با  نيآمد که ا انيسلطنت او به م ۀکرد و مسئل دايانصراف پ یجمهور

 ارانهيه است اما درست هوشمردم همراه  بود بيفر یرضا خان برا یتظاهرات مذهب
ّ         با تعه د کامل ب رضاخان،  یکه پس ازقهرظاهر ی          ّ کرد، به حد   یداريهراس پا چيه ی     

قوام الدوله بردند وبه عمد تا ساعت نه شب  ۀو به خان دنديدزد  بکارانهيرا فر یو
س شينگهدار ّ  کردند  تا مجلس به دورازمدر  اودوباره به سردار  یانيوب یواثرات فکر                           

 .دينما ليتما سپه  اظهار
ّ  مدر س     ّ برضد   « زمانها  ۀوغرض ورزهم نتيمردم بد ط ۀويبه ش ارانشيقهرمان و     

 .آغازشد، اما آن راکه  حساب پاک است ، از محاسبه چه باک است" یپرونده ساز
 رزادهيم خواهيترورجوان آزاده و شاعرآزاد: زدند یخشن تر یدست به کارها آنگاه
ّ  طرفدارمدر س تي   ّ اقل   ديجرا رانيبه مد یريوسختگ یعشق شکستن  جهيو در نت          
 .ساختند یاستعمارگران  را بر مال  م ديجد ۀکه زبان  توطئ يیقلمها

ّ  ارتجاع مدر س«،شي           ّ     مسکوکه ازمد تها پ غاتيتبل به دنبال   یخواهيترق«و »تيوروحان           
،  کايرا بر مال کرد در ارتباط  با قتل  کنسول آمر»  ی        ّ حکومت مل  « رضا خان و »

انجام شد که »  یپرونده ساز«  یاز روشها یگري، در تهران ، نوع د یمبريماژور ا
 اورديبه وجود ن یخان جزاعالم حکومت نظام رضادستگاه  یبرا ی    ّ     البت ه سود
س ّ  ومدر   ۀا زمزمرا ب یرضا خان یدولت، آشوبها ئتيدست به ه ۀدر مجلس با اشار     

  :پاسخ گفت  نيشعرچن تيب کي
 

  یشهرزمن داند و م نيفتنه درا محتسب
 نميب یهمه ازچشم  شما م نيمن ا کيل 
  

س ّ  مدر  درنگ  یسلطنت ، لحظه ا ۀمخالفت با رضا خان سردارسپه آماد ۀدرادام    
نسبت  استيسوء س « ۀکرد و او را به مجلس آورد و در بار  ضاحينکرد وبازهم است

به  نيوحکومت مشروطه وتوه ی            ّ           و اقدام برضد  قانون اساس  اميبه داخله و خارجه ، ق
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، آنچه را »  دولتۀبه خان رهيوغ نيّ  ص رندادن اموال مق ليوتحو ی  ّ مل   یمجلس شورا
 .کرد انيب لي، به تفص ديبگو ديبا
 یوگفت وگوبا احمد شاه وتالشش برا سيپار ربهيبا فرستادن سف گر،يد یسو از

 یو لشکر یبه تهران  وکوتاه کردن دست رضا خان از امور کشور یبازگرداندن و
درعوض، رضا  و اورديبه بارن ی                    ّ           را به کاربرد که البت ه چندان سود ی، روش تند تر

ّ             کل  قوا،به رغم  یگرفتن سمت فرماندهو یمردم یامهايخان را درسرکوب ق  
 تياکثر یديخورش ١٣٠٤ماه  ، جسورترکرد وسرانجام درنهم آبانتي   ّ اقل   یمخالفتها

، انقراض سلطنت  یرأ ٥دربرابر یرأ ٨٠، با  انينظام ۀمجلس ساخته و پرداخت
ّ  مدر س. را اعالم  داشت هيقاجار : گفت نيکرد، چن یکه مجلس را ترک م یدرحال    

  رهمانيپس ازخلع احمد شاه، ز .»، خالف قانون استديهم بده یرأ صد هزار«
ّ        مجلس مؤس سان تشک ،یفشارارتش رضاخان   تيخود با اکثر ۀجلس نيشد ودرچهارم لي       

 یقانون اساس ٣٨و ٣٧و٣٦سه اصل یمتن واحده ا  ّ ی  حاضرط تن ٢٦٠از یرأ ٢٥٧
 ١٣٠٥ بهشتيدرچهارم ارد. نمود ضيرا دگرگون کرد وسلطنت را به رضاخان تفو

 .بر پاشد یمراسم تاجگذار یديخورش
ّ    مدر س و یتالشها ۀهم با (= ديجد ۀسلسل              ّ   ازجمله دکترمصد ق، همگامش،  اراني  

س و . ديبر پا گرد است، رانيساخته درا گانهيب یکه تنها نظام سلطنت) یپهلو ّ     نه مدر       
« از یاريبه سان بس اي ند،يتوانستند قبول نما یرا نم ديرجدييتغ نيا چکدامي      ّ   نه مصد ق ه

داشتند ، رنگ عوض   يی، که با رضاخان سردارسپه هم مخالفتهاگريد» خوشنامان
 .رنديوزارت و وکالت و سفارت  بپذ یکنند و به گونه ا

س ومصد ق را به  یدرانتخابات دوره ششم قانون گذار  ّ       ّ        بازهم مردم تهران مدر                     
ل، درمخالفت با اعتبار نامه ها یدرهمان جلسه ها. دنديخودبرگز یندگينما ّ                              او   یبرخ ی 

ب«  ندگانياز نما س چهر»  ی  ّ قال  ّ      مدر   .را نشان داد رخوديناپذ یناآرام وخستگ ۀ  
ّ              خان برقتل مدر س وملک الشعرا رضا ملک  یبه جا. گرفت یقطع ميبهار، تصم ی            

س نحتينص ۀروزنام ري، مد ینيالشعرا، واعظ قزو ّ    ، به قتل رسد ومدر   یرکيبا ز زي                
  يیزخم درساعد وبازوان وکتف، ازمرگ رها نيتمام وبرداشتن چند یو زبردست

  .رضاخان به سنگ خورد ريبار ت  نيچندم یو برا افتي
  

 یمردن آسان  کن شتنيبر خو چو
  یمرگ  را هم  هراسان  کن زخود

س عصا زنان به مجلس  آمد  و  یاستعالج بتياز شصت  و چهار روزغ پس ّ                            ، مدر      
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مطرح بود، اظهارنظرکرد و تا آخر مجلس » خالصه جات  ۀحيال« درهمان  روز که 
صحبت نمود ؛ و با » راه آهن «  ، » اعزام  دانشجو«،  » معارف«  ۀچند بار در بار

 .مخالفت  کرد   ً دا  يالوزرا،  شد  سيرئکارآمدن مخبرالسلطنه به عنوان  یرو
او »  کاتيتحر« از ی،وبه پاره اافتيخان که اهل سازش نبودن مدرس را در رضا

 ١٣٠٧ کيتار یاز شبها  یکيدر .  واقف شد،  سرانجام درکشتن او عزم جزم کرد
ّ                 توس ط  مأموران  نظام کارگري، آن مجتهد پ یديخورش ربوده شد، و پس ازنه سال  ی  

 ونيهما حضرتيحسب االمرجهانمطاع اعل«یديرشخو ١٣١٦حبس وعذاب درآبانماه
ّ          حق  به نماز  ندگانيافطار رمضان ، چونان جو یزهربه جا دنيبا نوش»  یشاهنشاه  

مان حال با بستن عمامه به گردنش ، خفه کردند و او را در ه  ماني، اما  دژخستاديا
س  شه  نگونهيبد ّ      مدر    .رفت دگاريبه مالقات آفر دي  
 

 افتينگر  که کشته  عشق   قسمت
 که زندگان  به دعا  آرزو  کنند  یمرگ 
 

ّ         مدر س درگستر  وابتکار شهياند ۀ  
 

س ّ  مدر  ّ             و آگاه براحوال  زمان خود، خاص ه  در منطقه  یآشنا به معارف اسالم     ی                            
 یو.  همجواربود یدردرون کشور و کشورها عياز وقا یاري، شاهد  بسنيمشرق زم

  یو مطالب  مياز مفاه یاريبر بس ،یو قو یعلم یهايابي زهيور یاسيبا آن ذکاوت س
داشت و  ی، آگاه ديروشن گرد تشناسان وخبرگان حکوم استيکه بمرور برس

 یو نظامدار آرمانها قيشناخت دق ديترد یب. اظهار نظرکرد یآنها به گونه ا ۀدربار
ازمجلس و پس  شيسخنان او در مجلس و پ یساز هيبا نما ونديآن مرد بزرگ ، درپ

و  شهياند داني، م یو یبا راه و روش و رفتارها یدرهماهنگ وهيش نياز آن است وا
 .زمان را  در او  آشکارتر خواهد کردبر یمبتن یو خواستها  ارابتک
ارائه  خواهد  يیها استنتاج انيشود ودرپا یاشاره م یاساس یبند به چند نمونه  نيا در
 :شد
  
  
  

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣١٢                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 
  ت ّ ي    ّ     مل ت ومل

  
اگر  ی  ّ مل   یمجلس  شورا.  مقابله  کند یتواند با هرتهاجم یملت  است که  م ۀ  ّ قو  «  - 

 یووطنخواه  باشند، در صورت یاسي، سیمحکم، اسالم ده،يصاحب عق شيوکال ۀهم
.  باشد یو  باني  ّ             مل ت موافق و پشت عهيبکند  که بالطب ايتواند مقاومت درمقابل دن یم

ت با تو ّ        پس قو  ّ      به قلوب عام ه است جه               . « 
 یو روابط  ليوسا:   ّ            مل ت دارم  چون  ۀ  ّ          ّ         مل ت ، من  ات کاء به هم ۀهم یعنيمن «   - 

ّ                        دارم، چون اط الع  ازحالشان  دارم و خو  .»دهم یم صيب  مطلب  آنها را  تشخ           
 یکه خدمت ی                    ّ مملکت عبارت است ازمل ت قتيحق.   ّ     مل ت است انشيمملکت اصلش وبن« - 

                  ّ                   عبارت  ازمجموع  مل ت آن  مملکت است که  ی  ّ مل   یمجلس شورا. داراست فهيرا وظ
ً قتا  يحق                 ّ                 جمع اند وعظمت مل ت همان عظمت مجلس  ی  ّ مل   ی       ّ             تمام مل ت درمجلس شورا    

 ی  ّ مل   یوعظمت اوبه عظمت مجلس شورا یربزرگوا ی          ّ اوست وهرمل ت ی  ّ مل   یشورا
 ».اوست

خودمان است   تي       ّ وحفظ مل   تيو حفظ  قوم انتيحفظ  د یکه مقتضا يیقدمها ديبا«  - 
 ».ميکار قرارنده ني      ّ       را مقد م  به ا  یزيچ چيو ه یکار  چيوه ميبردار

 ؟ ستيچ  به  یهرقوم  ی     ّ و ترق    یهر قوم  شرافت ، یهر قوم  یبقا ، یهر قوم  ت ّ ي  قوم« - 
؛  هستند مختلف  یافراد  که  ی   ّ      واال  هرقوم  است  قوم  آن  جامع  ، از حفظ قوم  کي  تيقوم

  یهرقوم  یبقا. شود یم  ازافراد، منتزع  تيقوم  نباشند،عنوان  یجامع  کي  اگر در تحت
  ونيليصدم  یاگر قوم.  است قوم  افراد آن  نيب  جمع  حفظ  به  یهرقوم  یبقا ؟ ستيچ  به

  کيکالجراد المنتشره،   قوم  را نکنند، آن  خودشان جامع   باشد و حفظ  افراد داشته
ق. نخواهدبود      ّ مترت ب  رهيکث  بر آن  یاجتماع  ۀدياثروفا  چيوه            ّ هستند متشت ت  یافراد ّ  تر    ی 
  کنند و به  یرا نگهدار  خودشان  انيم  جامع  خواهد شد که  نيا  به  یهرقوم  یلو تعا
ق جامع  آن  ی   ّ ترق    ۀواسط ّ  ، تر    تشيثيداد، ح  را از دست  خودش  جامع  که  یهرقوم. کنند ی   
ر در هم یازباب مثال عرض م.کرد تنزل ّ        کنم، مکر   یگفتگو گريمجلس و مجالس د ني       

 تشيلسان خود را حفظ نکرد ، ضعف به قوم یکه هرقوم موافقملغت ولسان شده بنده 
خودش را حفظ کند، بهر اندازه  یلباس خودرا حفظ کند، صفات خلق. شود یوارد م

 .»است  یباق تشيکه جامع خودش را حفظ کند،  به همان اندازه قوم
ّ                متأس فانه در قرون اخ -  خودشان را بزرگان امراء خوب  ۀآن جامع نکهيازباب ا ره،ي   

 اريشده  و هوش داريب ديوقت  با کيباالخره  .  داشديقوم پ نيضعف برا حفظ نکردند ،
 .»ميخودمان را حفظ کن ۀو جامع  ميشو
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 آن یاسيوس یفرهنگ یايو جغراف رانيا   

 
، چه اش ، چه اش، همه  تش ّ ي  ثياست، مالش ، حالش ، ح یرانيتمامش مال ا رانيا« - 
 .»است یراني    ّ      متعل ق به ا زشيچ
 رانيرا بگذارد  درا شيپا رانيدولت ا ۀبدون اجاز راني       ّ  ازسرحد   ا یکس  کياگر «  - 

سرش  یکاله پوست  مينيب ینم  چيوه ميزن یم  رياو را با ت مي، وما  قدرت  داشته باش
 ايختنه  شده است  نميبب  ميکن یشابگاه،  بعد که گلوله خورد دست م ايعمامه   اياست  

 .»چي  ّ     وال  که ه مينمائ ی، او را دفن م ميکن ینه، اگرختنه  کرده است براونمازم
وعتبات و قفقاز و افغان و هندوستان  رانيا ونيوروحان پنجهزارعلما ۀنديبنده نما«  - 

 . »هستم
است که هرکس  یقتيحق کي ه؟يرانيوا رانيبه ا چه نسبت دارد نيالنهر نيب« - 

ّ     اط العات بکندکه االن موقع  ذکرآنها  یاستکشافات کي ديسابقه داشته باشد، شا ازقرون ی 
 ؟ نيالنهر نيدارد به  ب ینسبت رانياما ا.  ميگذار یو مسئله را مسکوت عهنا م ستين
ّ    ، قلبشان متوج ه ب هايراني، بالخصوص ا اي    ّ                    البت ه  اغلب مسلمانان  دن  .  است نيالنهر ني            
است  که امروز عراق عرب  نيالنهر نيب ۀاست  وبلکه  قطع رانيروح ا نيالنهر نيب

ب  شد؛ اساسا   ۀريمجاورت با جز نيو  قبل از ا ّ             ً العرب متعر  . بود  رانيقطعه ازا کي         
ً ا         ً     ما روحا  وجسم  .»ميعالقه  مند  نيآن زم یو اهال نيازهرجهت به آن  زم  

 ی          ً          است که اوال دولت عثمان نيکشورا نيبه ا انيرانيمقصود ازمهاجرت ما ا« - 
ً ا  يتا ثان  ديموقوف  نما یرا به خاک عثمان جانيازخاک آذربا یصحبت الحاق قسمت در   

 ».ميبه عمل آور  یو ترک  مذاکرات یرانيبرداران  مسلمان  ا  نيب متيموضوع صم
 یلغو ۀماد رايبه کار ببرند  ز»   یرانيا« لفظ »  یعجم «ۀکلم یبه جا یبگوئ«  - 

 رياز تحق یباشد واشتقاق آن به کلمات مختلف که حاک یم»  عجمه« از» عجم«کلمه 
که به  ميبود  یرينوابغ  و مشاه یکه دارا انيرانياست و ما ا یرانيعرب و ا رينژاد غ

که  ستيکرده اند، سزاوار ن یانيعرب واسالم خدمات شا گ         ّ        زبان وتمد ن و فرهن
و به  ديراازقاموس زبان خود خارج کن» عجم« لذا  خواهشمندم لغت  م،يشوريتحق
 )   ١. ( »ديرا انتخاب فرمائ»   یرانيا«  ۀآن کلم  یجا
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 جامعه  ی  ّ        ات حاد وبقا  

  
  ّ              ّ    ات حاد درغرض ، ات حاد  یعني        ّ          جامعه ات حاد است،   ۀموقوف بر کلم یغرض  اصل«  - 

 یکيشان در مطالب مختلف است، اما درغرض  قهيازعقال سل ی    ّ       البت ه جماعت قه،يدرسل
 .»حفظ  آن مرتبه کرد دياست ؛  با

ّ            نکته توج ه داشته باش نيبه اديبا«  -   یشکل باشد  ول کيکه ممکن است لباس همه  دي       
شکل  کيبهترازآن بودکه لباسمان  یليخ. ميشد یدل م کياگرهمه . نباشد یکيدلها 
 ».شود

دارم  یصنعت کيمن . ميستيکاله ما باهم دوتا ن یگرياگرمن عمامه سرم هست ود - 
دارد  یصنعت کي یگريآن د. است  که عمامه سرم باشد  نيصنعت من ا یکه اقتضا
در ديما است، ازاختالف صنعت ما است، با نيازتبا نهايا. کاله است شيکه اقتضا

 .»مياشاصل برابر، و اختالف  نداشته  ب
جامعه  یدوام و بقا یدرحال حاضر ، مفهومش اخالل درمبان رانيا ميرژرييتع«  - 
 کنار راازسلطنت بر حضرتيبودکه اعل نيا تنها رانگياست؛ هرگاه مقصودد یرانيا

ّ          را برسرتخت بنشانند ، من که مدر س هستم صر یگريسازند ود ً حا  ي                              که به   ميگو یم    
 .»پرداختم یمبارزه  نم

 
 نظام مشروطه تياحترام به قانون و حاکم   

 
 کيطرز حکومت ازحکومت . شدداري  ّ   مل ت ب یعني؛  رانيانقالب ا یعنيزمان ما، «  - 

 .»به اسم دولت مشروطه  شد ی         ّ           ّ و تمام مل ت مبدل ومسم   ی           ّ به حکومت مل   یوفرد ینفر
تواند درمقابلش  ینم زيچ چيدارد ، ه» مردم  یقيحق ندگانينما« که مجلس  یقدرت«  - 
 .»قدرت دارد زيمجلس بر هرچ د،يصالح  بکن نييشما  تع ستديبا
 یاست، هرچه قانون اساس یساسو حاکم  قانون ا ديخود را بگو ۀديعقديهرکس با« -  

 .»شود یعمل  ديگفته است با
 یاختصاص  به وکال نيمعروف به فساد ومتجاسر به فسق  نباشد و ا ديبا ليوک«  - 

خود  نيگرديد رملليسا یاگروکال. طوراست نيهم ا رملليسا یوکال. ندارد  نيمسلم
 .»کار نخواهند کرد  شيّ       م لت  خو یکه برا  ديبدان.  باشند دهيمعروف به فساد عق

 ديرا با  طي، در قانون  انتخابات شرا یويآثار  دن کيو  ميدار یآثار اخرو کيما «  - 
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 یاسيکه در امور س  یآن صفات  ميبدان  ميخواه یم. داشته باشد  یويکه آثاردن ميسيبنو
 »...بد یخوب است و ک یدر آخرت ک  مينيبب  ميخواه یدارد ،  کدام است،  نم  دهيفا

  
  یعلم یهايفرهنگ و برخوردار  

  
      ّ        از تجد د به ما  یاند نوع نوا طرح كرده ايران بي یكه نقشه آن را برا یدر رژيم نو 

.  آينده خواهند نمود یها را با رسواترين قيافه تقديم نسل یكه تمدن غرب شود یداده م
و کنگاوربا فکل و کراوات  نيورام یها هيقر یکه چوپانها ديآن روز فرا خواهد رس

 .کنند یم یخود نمائ
 یآهنگداز ۀروزافزون  گردد، اما کور  ینوشابه ساز یممکن است شمارکارخانه ها 

به عنوان خرافات  و اوهام بسته  ايمسجد و تکا یدرها. پا نخواهدگرفت یو کاغذ ساز
مطبوعات  و پرده  ۀليبه وس  یخارج یاز رمان ها و افسانه ها  لهايخواهد شد، اما س

پوچ  را به عنوان  یها شهيواند ديگشت وعقا واهدخ یکشورجار نيبه ا نمايس یها
و   عفتيها یارسن لوپن وب بيعج یهايآن هم با رقص وآوازودزد ،یفرهنگ غرب

 .»دانند یم  ی           ّ     را الزمه تمد ن غرب نهايخواهند کردوا ليمفاسد اخالقي ديگر به ما تحم
ّ    روند و تخص ص پ یهمه م د،ياثر بده بياگربه علم ترت«   -  کنند؛  تا علم  در  یم داي         

 .ميمان یعقب م ايشود و از دن یمشکل ما حل  نم. نکند دايپ متيمملکت ما قدر و ق
.  مياوريرا به مملکت خودمان ب دعلميبا ميامروزکه محتاج به علوم اروپا هست« - 

کرورمخارج او  کي یسال نکهيولو ا  مياوري   ّ          معل م ازخارج ب دياست که با نيمن ا ۀديعق
که به  یشاگردان يۀ          ّ     ّ فرستاد واال  ازکل   ی   ّ معل م یشاگرد برا ديممکن نباشد با] اگر.[باشد

 .»مملکت است انيبه ز نيگردند وا یشده و برم عالم کيروند، ده  یخارج م
ل کلمه ا«  -  ّ         او   .»ما ، به علم است عتيشود  نسبت  داد به صاحب  شر یکه م ی 
است  یعنياگردست ناکس افتاد، .است زهايچ نيالبته علم  که بهتر«  -  ّ     بداخالق ، مضر             

 .»ندارد  دهيو فا
ّ     است که محل  احت یزيچ کي نيا«  -  هم الزم است وما  یلياست وخ یعموم اجي         

ّ    متخص ص ز  .»ميخواه یم ادي   
ّ  البت ه متخص ص -  فهمند ، ماها  یکارها عمرصرف کرده اند، آنها م نيدر ا یليکه خ ني    ّ     

 .»ميفهم ینم
 بيعلم  دارد، به علم  او ترت نيبهره ازا کيکه ] یا[ یرانيآن ا ميبگرد ديما با«  - 

ّ       متخص ص بشود جاديتا ا مياثربده    «. 
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 واخالق  یآزاد  

 .»باشد نيزم یکنم  ولومخالف با تمام مردم  رو  یخود م  را اظهارم ۀديمن عق«  - 
 یو آزادگ تيآزاد باشد تا مراتب انسان یوبندديجان انسان ازهرگونه ق ديبا«  - 

  .»را حفظ کند شيخو
را   ی             ّ کنم وهرحرف حق   یم دهيازاسرار آزادانه اظهارعق یارياگر نسبت به بس«  - 
خواهم ،  ینم یزيهم چ یندارم  و از کس یزيآن است که چ یزنم ، برا یپروا م یب

 .» ديشو ی،  آزاد  مدي     ّ           و توق ع  را کم کن دياگر  شما هم  بار خود را سبک کن
قلبم مطمئن است که عاشق  هايرانيپاک است ، بنده از جانب تمام ا یرانيا ۀديعق«  - 
. ستيافسوس شجاعت ن کنيبدهند، ل  یرا به کس رانيخواهند ا یو نم راننديا

 . »شود ینم  یزود عمل  دهي، عق ستيشجاعت که ن
قدرت   یبه سرهرکس.  ديگوئ یکه درپرده سخن م ديشما مگرضعف نفس دار«  - 

پادشاه  را عزل   ميما قدرت دار. ميترس و واهمه ندار چيازرضاخان هم ه. ميدار
رضا  نيوهمچن مي،عزل کنميکن ضاحياست. ميسئوال کن مياوريالوزراء  را ب سيرئ. ميکن

 .»نندينش یروند ودرخانه  م ی؛  م ميکنعزل . ميکن ضاحيخان را است
اگرهرکدام از . و رد کردم دميرا د ريالوزراء  وچهل، پنجاه  وز سيمن ده رئ«   - 
س   ی       ّ مجلس مد ع  نيدرا نهايا ّ    شد که  مدر  ازمن کرده است، آن شخص  ی   ّ   توق عات کي         

 .»نکرده ام یازکس يیتقاضا  چيکاغذ دره کي. مرد است یليخ
 .»است کساني  شياگرانسان آزاد نباشد ، مرگ و زنگ. است یآزاد یزندگ قتيحق« - 

  
  دياقتصاد وتول  

 م،يمملکت بکن نيبه ا ميکه درنظر داشته باش  یاست که ماهرخدمت نيمن ا ۀديعق«  - 
که   ميبکن یکار کي  ديبا. انتيد ی، چه برا استيس یاقتصاد ، چه  برا  یچه برا

مفاسد به سهولت  درست  نيکنم  تمام  ا یبنده  گمان م. برود یمملکت رو به آباد نيا
 یهم ب یخراب یمملکت خراب است و مبنا نيکه ا یممادا یول رديشود  وصورت بگ

 .»شود یکه الزم  است نم یمردم است اصالحات آن طور یبضاعت
که ما . مملکت ما که پرازعمله  است ،  همه فقرا و ضعفا و کارگر و عمله هستند«  - 

عملجات هم  نيشود تا ا اديکرد که کاخانجات ز یکار کي یستيپس با  ميکارخانه ندار
 .»منتفع شوند

اما درمملکت . خراب شدند  هيحرفها را زدند  تا مثل روس نيهم ا یدرممالک یبل«  - 
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کند، آن وقت به عملجات  دايوجود پ ديبگذار. نکرده است دايما هنوزکارخانه وجود پ
ل  که ما  م  یول. رديکارخانجات   را از دست  صاحبانش  بگ نيا ديبگوئ ّ            روز او   ی     
کس  چيگرهيکه د  مياشکاالت را بتراش نيا یستينبا مينک سيکارخانه تأس  ميخواه

 .»فتديکارخانه ن  سيبه فکرتأس
را تخته قاپو کند تا گوسفند و  رانيا التيندارد که ا نيجزا یميتصم ندهيآ ميرژ  - 

هنگفت  داتيعا ۀو سرچشم ابدي یتجارت تا قلب اروپا انتقال م یکه برا رانياسب  ا
وپشم و پوست  ريو پنريش یبرسدکه برا یگذارد وروز یکشوراست را به نابود نيا

 )     ٢.  (»ميهم گردن ما به جانب خارجه کج  باشد ودست حاجت بدان سو دراز  کن
 

س دياز گفتگوهايش با س یکياز  ،ی٭ عبدهللا مستوف ّ  حسن مدر  : چنين آورده است        
 ليم یسردار سپه در نوبت خود ب یکارچاق یها هم برا ستياليمعلوم است سوس
ّ  نبودند که مدر س از مذاکرات  یکيدر . نازکترنکشد یرا آرام کنند، تا کار به جاها              

ّ  مدر س تي  ّ ضد   فسران حزب، که من هم حاضر بودم، دراطرا ، ودر افتادن با سردار    
ّ   جانب مضر  ا شتر،ي           ّ   گفت؛ و البت ه ب یم یزيکشور، هرکس چ یآن برا جيسپه و نتا  ني       

 نياست ا فيمن، معتقد بوديم که ح ی  ّ حت   ،یهمگ یول. کردنديرا گنده م یاحتمال شآمديپ
ّ  مرا با مدر س ۀخوب،چون سابق یرفقا. برود ني      ّ              مرد فع ال باجربزه ازب دانستند، به  یم           

 .     ّ                     از شد ت مخالفت او کاسته شود ديم، شاكن یکردند بروم با او صحبت شنهاديمن پ
س. رفتم د ّ ي  آن روز، به منزل س یبعد از ظهر فردا  ّ  مدر  دراطاق خود نشسته ، چند     

 توانستم در یداشتم، ونم ینزد اوبودند، منهم بعد ازظهردراداره محاکمه ا ینفر
سالم  به آقا   ۀ، بعد ازمبادل اطيح یازتو.بشوم یمجلس منتظر وقت مناسبتر يۀحاش

 یبا هم قدر م،يآ یم رونياالن ب دبزرگوارگفت ّ ي  س. دارم یگفتم من به شماعرض
 یدو بار کيآنجا نبود، رفته  یکه کس اطيگرحيمن به سمت د. ميزن یقدم  م  اطيدرح

تعارفات معمول، وارد مقصود   ّ ی  پس ازط. ديرس ديرفت وآمد کردم، س نياز باال به پائ
 .شدم

رنم: او گفتم به ّ    تصو  باشد؟  یاندازه اقدام کاف ني    ّ                 متنب ه شدن سردار سپه ا یدبرايکني  
شش هفت  نيگفتم درا! وزراء کوتاه شود استيالمحاله دستش از ر ديبا ر،يخ: گفت
نموده،  اديز یليخوب كار کرده، وقدرت وعظمت قشون را خ شيوزرا استير ۀماه

عظم  یدولت ريده هم وصول شده ، و دوامان بعق یاتهايمال ،یقدرت نظام ۀوبه واسط
 فيح. است دهيند یکشور کس ني    ّ          رامد تهااست درا رآنياندکه نظ داکردهيپ یواعتبار
              ّ                               ّ     و وحدت و مركزي ت از بين برود، و هرج و مرج ومزي تهاي  اريقدرت و اخت نياست ا
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 تنمرد و مرکزگرف نيقدرت و مواظبت ا ۀامروز، به واسط. سابق، جانشين آن بشود
           ً ماند و فورا   یکاغذ نم یرو رند،يدر هر قسمت از کارها بگ یميحکم دولت، هر تصم

ّ                                 حک ام و عم ال ازاو مالحظه دارند، کارها به الق. شود یاجرا م و  يیاعتنا یو ب یدي  ّ      
 .در کار آمده است یشود، و نظم و نسق حساب یواگذار نم یسرهم بند

 گريصاحبخانه را گرفت، د ۀبچ یپا  نکهيسگ هرقدرهم خوب باشد، هم: گفت د ّ ي  س 
ضرب  کي      ّ       مرد نط اق، با  نيا دميد. کرد رونشياز خانه ب ديخورد، و با یبه درد نم
ّ    حل  قض یها ليدل ۀهم ،یالمثل دهات داشتم بازهم  اليکه من آورده بودم، و خ ه، ّ ي   

! ختيهم ر یخراب کرد و رو هيرا از پا هگفته و نگفته هم م،يفزايبر آن ب یمقدار
ّ    توج ه م: مقصود خود  را دنبال کردم و گفتم ینشدم، و از راه نقض وسيمن مأ یول  ی  

چشم طمعش از کردستان  ميتکوهنوزيس. دارد یکردن او چه زحمات رونيفرماييد که ب
 خاکهرروز از خاک کردستان عراق به  ،یدولت یقوا ۀ                          ّ برداشته نشده، و با وجود عد  

مرد درهمه جا ساکت شده  نيقدرت ا ۀسطکه به وا یاشرار. در تک وتاز است رانيا
هنوز هم در لرستان سرجنبان . شرارت را از دست نداده اند يۀو ما شهياند، هنوز ر

ّ                   مترص د وقت مناسب اند، ز یکه مثل مار زخم يیها  ی             ً         هستند و اجماال  ما کارها ادي   
گذرد؛ ما جز  یسال از مشروطه م ستيب. مينزده ا تکه هنوزبه آنها دس م،يدار یاديز

. ميبرنخورده ا چيو همه جا هست، ه زيمواظب همه چ ثينفر، که ازهر ح کي نيبه ا
او  یجا ميرا دار  یک م،يجرم از خانه راند نيسگ را به ا نيبرفرض، به قول شما، ا

شمال و شرق  وکه از قشون جنوب  یوحش ینغمه ها نياز همه گذشته، با ا م؟يبگذار
د م گريد  کيرسد و به  یو غرب م ّ    دستور تمر  چه  کنند،يرا اغوا م گريدهند و همد ی        
دو دسته شوند،  نهايکار است، که ا کي نيهم م،يدار یکه باق یزيکرد؟ چ ميمي خواه

 رپايخودش ز ۀ            ّ            ّ            همه با هم مت حد شوند و مل ت را با اسلح اي فتد،يراه ب یو جنگ داخل
 ... کنند، و

به : حرف مرا قطع کرد و گفت اورم؛يود را بنقض خ ۀ   ّ ادل   یمجال نداد که من باق د ّ ي  س
« : فساد را هرچه زودتر بايد کند نيا ۀشيجهت است که من معتقد شده ام ر  نيهم

او در امان  یگرياغيبسپرد، و از  یکيتا سوار دست  ستيجرأت بکند ب ديآخر آدم با
المحاله از . سرشب ببرد دي ُ         ب رد، بگذار واهدرا که دم صبح شغال خ یمرغ! باشد؟

        ً امر کامال   نيدر ا د ّ ي  دانستم که س»  !ديتا صبح خودتان را راحت کرده ا یکش کيکش
ت گرفته است؛ که با هر  نهيزم نياست، و منطق و طرز فکرش در ا کاليراد  ّ                       قو   

 یبرا یاستكان چا کي. ميبا هم به اتاق آمد. نخواهد گذشت شياز منظور اصل یانيب
 )    ٣( » مياز هم جدا  شد یاز صرف چا و بعد ختيمن ر
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س ،یمستوف ّ  مدر   عتياو بر طب. داند یم اوري یمبارزه با استبداد تنها و ب دانيرا در م    
 سازو ۀداندکه هنوز رضاخان هم یوپرشتاب رضاخان واقف است وم یاستبداد
است که خواست خود را به شکل  اوردهيرا به چنگ ن کتاتورييالزم د یکارها
او به طور دلخواه  اتياو نبود که منو ردر اختيا هيو عدل هينظم.    ّ      تحق ق بخشد یقانون

 )   ٤( برآورده شود
  

   ومآخذ حاتتوضي
 

کتاب  – رانيمعاصر ا خيتار –مدرس  یمل یمايس – ونيهما  ليناصر  تکم   -   ١
 ٢٨ -  ٣٦صص  – ١٣٧٤ - یو مطالعات فرهنگ یمؤسسه پژوهش –هفتم 

 ٣٨ -  ٤٣صص  –  نيشيپ  -  ٢
،   ٣ج :   ١٣٧٧  - انتشارات زوار - » من  یشرح زندگان«  -  یعبدهللا مستوف  - ٣ 

   ٦٠٤ - ٦٠٥صص 
    ٣٧٦ص   – نيشيپ –٤ 
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 هشتم فصل 

  
ّ  مدر س   واستقالل    

   یدر روابط  خارج یموازنه عدم
  

س  رانيا تيموقع« صدر در کتاب  یبن ابوالحسن ّ   و نقش مدر  و  شهياند«  ۀدر بار»         
س  یاسياخالق س ّ   مدر    يۀدرزمن:کند یم ليتحل نگونهيا یعدم ۀبنابراصل موازن»   

س هياست که نظر یخارج یروابط  قدرتها ّ  با عمل  مدر   یم یکننده ا  رهيانطباق خ            
س بزرگ یصحنه ها یدرتمام قتيدرحق.  ابدي ّ  نبرد، مدر   ی  ّ مل   اتيح ۀپهلوان مبارز          

 یم شيتنها کهيکردند  وخواه وقت یم تشيحما» یاسيدستجات س«  کهيخواه وقت. بود
ّ  گذاردند، درهمه حال مدر س توطئه  هيمبارزات عل یدر تمام. صحنه را ترک نکرد                       

 تيوجودمحو م یحاکم  برا یگروهها یاريکه بدست( سيانگل بيرق یقدرت ب یها
 . رهبر ظفرمند خلق بود) گرفت  یانجام  م رانيمستقل ا

 یخود و. بود١٩١٩قرارداد  هيکارعلي، پ روزبدرآمديبزرگ که از آن پ کاريپ نينحست
 انتيمضر به د استيس کي یقرارداد منحوس« :ديگو یقرار داد م نيا  ۀدر بار

را رنگ  رانيوثوق الدوله خواست ا ۀنيکاب.. ما بود یطرف یب استياسالم، مضر به س
نمود حال هم هر  اميق راني     ّ      ّ   بر ضد  او مل ت ا ،کرد سيبه دولت انگل ليبدهد، اظهار تما

نمود، چه رنگ  ميبا اوموافقت نخواه رانيما ملت ا یعني د،ينما یاستيبه س یليکس تما
 » ...  ايشمال، چه رنگ جنوب و چه رنگ آخر دن

قرارداد   نيلت را داشتند که امردم کمال غف... «:  سدينو یآن م ۀصدر در ادام یبن
بنده بودم ) دانند  یم انيحضرات آقا(که ازجمله  یليو قل ی  ّ     اال  نادر ست،يمنحوس چ

 یقيتا امروزباالخره خدا توف. که درهمان ساعت که قرارداد منتشرشد با اومخالف شدم
      ً  منصورا ،           ً       ً     ً      ً  نفرکه اصوال ، فروعا ، عمال  ناصرا ،  ٦٨٤یبه استثنا. داد راني     ّ   به مل ت ا

ً استا  يس  » ....موافقت با قرارداد کردند راني    ً                  کتبا  در تمام  مملکت  ا ايو      
 یخيقهرمانان  تار ۀو در زمر افتني ديجاو اتيح یبرا یروزيپ نيهمان مبارزه و هم 
س. تي  ّ                  مل ت کهن درآمدن ، کفا کي ّ  مدر   کيآفتاب آسمان تار یروزيپ نيپس از ا    
و   شيآسا ريناپذ انيپا ۀريسابقه را ذخ نيا یدرکنار توانست  یشد، آقا شد و م  رانيا

  .آقائی خويش قراردهد
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 یخود م  ینيد  فهيرا وظ یموازنه عدم تيرعا یکس راما اگ. قراردهد شيخو یوآقائ
. کند یرود و نبرد را رها  نم یم یبه صحنه ا یکه جوهرداردازصحنه ا یداند و آدم

س نيا ّ  بود که مدر   .مبارزه استقالل، استوار و نستوه برجا ماند ۀدرصحن           
 هيروس یعني اني   ّ         مسل ح که خارج یجنوب وانواع دسته ها سيبا پل. از قرار داد شيپ  

 سيدر مبارزه با پل. کرد  یداده بودند،  مبارزه م ليتشک رانيو انگلستان در ا یتزار
ادغام  " ديقشون جد" پس ازکودتا، در س،يپل نياما در واقع ا. شدروزيجنوب به ظاهرپ

س ديگرد ّ  و البت ه مدر   .گذاشت"  ديقشون جد"  نيجان  را برسرمبارزه با ا        ّ    
ل پ یجنگ جهان یوقت ّ    او  دادند  ليتشک ی                       ّ جانبداراستقالل، دولت موق ت یروهايآمد ون شي 
ّ  اشغالگربه نبرد پرداختند، مدر س یروهاين فهيوظ ردند شکست خو. دولت بود نيدرا                             

 یعدم ۀموازنانگري، بشيوعمل خو شهيکه به اند ی، مردیدرعثمان .و مهاجرشدند
ّ   بود، درمدر سه را که   یساده ااري، معاش بسسيتدر قيوازطر تحجره گرف یا           

 یعثمان ۀفيبه حضورخل یوقت. کرد نيبود، تأم دهيصالبت وشجاعت بخش یآنهمه بو
ّ                  را با خود برد ومتذک رشد که وحدت را نم شيخو یعدم ۀموازن يۀرفت ، نظر توان  ی                  
 وحدت ملل یمبنا خواهد یاگرم نيد ايمرام و. ومرام بوجود آورد نيتنها بنام د

 یگريبرد چکسيهازيعمل پوشد وموجب امت ۀجام کسانيدرهمه جا ب  ديردد، باگ
شرکت  یوحدت واقع کيتوان در یاست که م یعدم ۀتنها براساس موازن .نگردد
 ست،يمحکوم باشند، وحدت ن ه ّ ي  حاکم وبق یقوا کيکه درآن   یوحدت.  جست

 )   ١.( ديخواهند کوش ختنيدرهم گس یبرا ،سلطه رياست و مردمان زريزنج
ّ  مدر س ۀصدردربار یبن  ۀمهم در بار نيبه ا رانيبه ا یپس از بازگشت از کشورعثمان    

س: [ پردازد که  یاوم ّ  مدر  بر آن شد که فرصت انقالب  در در بازگشت بوطن، ]    
. مغتنم شمارد یکامل موازنه عدم یحکومت مستقل واجرا کي جاديا یرا برا هيروس
شدند و  یرو ايگررويکدي، با ] مثبت[ یووجود] یمنف[یدمع ۀجانبدارموازن رو،يدون

از . نمود یرو یرضاخان یگذشت، کودتا" رانيا یاسيتحول س ريس"که در یبه شرح
س ، ا ّ      آن پس مدر   تيموقع نيکه تنها ا یسخت و پر خطر، مرد یها تيمرد موقع ني        

 زشديگالو یواستبداددرنبردرباشند، باغول استعما شيها یتوانند روشنگرتوانائ یها م
  .رفتينپذ  انيپا ی، اما  با مرگ  و ديانجام یکه گرچه به مرگ و
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 "ديقشون جد" حاکم و یهايدر روابط  با گروه بند یعدم ۀموازن 

   
داشتند و پراکنده  ینم یروابط  آل گريکديبا  یمردم ی       ّ               امر مسل م است که جنبشها نيا

  ، جنبشها رابرعهده گرفته بودند یکه در شمال کشور رهبر یکسان نيباوجود ا. بودند
س اري ّ  مدر  سرنوشت    ۀجانبدار او  در مبارز زيو ن ١٩١٩قرارداد   هيدرمبارزه عل     
را  ینام کسان" کتاب زردئ" در ی   ّ          مسل م است که و. مبارزه  با دولت کودتا بودند یعني

ّ                           حسا س  را داشتند ، آورده بود و  یقدرت ، مقامها یکه درتارعنکبوت روابط شخص    
از همان شب  ی   ّ            مسل م  است  که و. دياسايبرآن بود تا مگر کشوررا ازشرحکومتشان ب

راه در بحبوحه   نيودرارشديناپذ یآشت یا ارزهوارد مب ديقشون جد انيکودتا با بان
 قيعدم خلوص جنس ناال ی ايکه خطر و مزا یاريبس. چندتنها ماند یها با تن یسخت

. سرنوشت،  تنها گذاشتند نييرادرلحظه تع یو. معلوم کرده بود زيشان رابرخودشان ن
ّ  مدر س نهمهيبا ا  ۀشبکجاديبا ا یاست که و  ّ ل ممس...برجا ماند شهيتوارترازهماس    

   ّ             مسل م است  که از . کرده بود جاديا ميمردم ارتباط مستق یبا توده ها یارتباط
 هيکرد و سر جنبانان آنرا عل یعارض  به تارعنکبوت کمال استفاده  را م یتضادها

فرد، بلکه  کيبا رضا خان نه بعنوان  ی   ّ          مسل م است که و. ختيانگ یم گربريکدي
ّ      عامل تدارک  مقد مات   یعني،  ناريا ميرژ رييتغ یبرا سيبعنوان عامل قدرت انگل               

ّ  مدر س. ، مخالف بود ميدرآن نکيکه ا یوضع که  یميرژ  ۀرضاخان ، به مثاب ميبا رژ    
       ً و خصوصا   یو اجتماع یاسيوس یواساس استقالل اقتصاد تي  ّ مل   یآمده است تا مبان

چه  آمديبهرشکل که درم ميرژ رييتغ نيبا ا .بود فببرد مخال انيراازم رانيا یفرهنگ
باخت ونه  ديدم نه ام نيتا آخر  خيوچه سلطنت مخالف بود وبه شهادت  تار  یجمهور

در خاطرش چه  ميدان یو ما اگرنم ديصحنه، زهر را سر کش نيدر واپس. شد ميتسل
وشجاعت  نمون  بتصال  ۀافياو زبون شد و ق ۀمرگ درپنج ميدان یگذشت، اما م یم

کردن او  ديکه مأمور شه یمياگردو دژخ. ماند یربرجاييتغ یمرگ، ب یشاروياو پ
آرام که ازآن   افهيبودند ، در برابر کارگر نشدن زهر، در برابر ق یبودند، مست نم

 ...کرد؟ یچه م د،يبار یم ديفروغ  ام
 ديکوش یم شيخو یوباالخره مسلم است که تارعنکبوت با همه امکانات جهنم 

س ّ  مدر  س. را جذب و ازخود کند      ّ  مدر    یاستفاده از بر خوردها نيدرع  ديکوش یمزين    
به  یبر قرارکند و نگذارد  تارها بدست و پا یعنکبوت ، با آن موازنه منف یدرون

آنها را اشخاص نه چندان درستگار، دردسترس که اغلب  یخياطالعات تار. چنديپ
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تار  نيجذب  ا یعني            ّ              در مجموع موف ق بوده  است،   یکه و نديگو یمنتشر کرده اند، م
" رجال " کردن ريدر گ  استياست، اما به لحاظ  س دهيآن جنگ  هيعنکبوت نشده و عل

 ی     ّ     از حد  دشمن ادهيز. است دادهبها  هايريدر گ ني    ّ         ازحد  به برد ا ادهيبا رضا خان ، ز
  ميبا رژ" گرفته است و گمان کرده است که در مبارزه  ی  ّ جد   گريکديآنها  را با  یها
 .فراترخواهند گذاشت شيخو یتهايازحدود منافع وموقع یپا"  ديجد

ّ             با توج ه به پراکندگ   نيدر بدتر) مثل امروز( کهيو حضور کسان یمردم یروهاين ی     
  يۀبا تمام  قوا در تجز  یکردند ودرلباس  خود یم  عيابهام را تبل" یدئولوژيا" مواقع 

ّ                               با توج ه به تارو مار شدن  با تمام شبک دند،يکوش یم یمردم  یروهاين  یو  یارتباط ۀ     
س  ۀاش  با تود)  کيارکان( یآلروابط  ختنيو گس ّ  مردم ، مدر   یسخت کوش و خستگ           

 انيم یف بندص  جاديحال هم فرصت ا نيکه درع ديد ی، جزآن چاره نمريناپذ
.   غاقل نشود یحاکم را مغتنم شمارد وهم  ازعالج قطع یهايگروه بند یجناحها

ّ              چاره را درتوس ل به عمل جراح یچنانکه وقت  یمجازات انقالب یرا برا یا ه  ّ عد   د،يد ی            
سنهمهيبا وجود ا. رضا خان آماده کرد ّ  ، با وجود آنکه مدر   یبطورقطع با گروه ها                   

ّ         اط العات در  کهي، درصورتیو استيقسمت ازس نيداشت، ا یحاکم موازنه منف  
 السئو نيا یو جا. ديجو ینم یچندان سازگار یعدم ۀدسترس درست باشد، با موازن

برخوردها  بر سر قدرت دردرون  ديبستن به تشد ديام نيهم  ايگذارد  که آ یم یرا باق
ّ       او را از توج ه بوسا رگريتدب ۀشيواند زيتارعنکبوت، هوش ت  یکه مردم  م یلي           

س  نستکهيبگذارند ، مانع نشده است؟ گمان نگارنده  ا ارشيتوانستند در اخت ّ  اگر مدر           
" علما"بودند از اريبس: گفت  یم د،يسئوال پاسخ بگو نيا هتوانست ب یزنده بود و م

 ینظر کرده م ريرضا خان عکس و شمش یومردم حائل شدند ، برا یو انيکه م
" یانقالب" ها و "یمترق" بودند اريزبسيخواندند و ن یم یاله ۀفرستادند، او را  فرستاد
ف یخواه ی     ّ و ترق   ی              ّ نو مظهرنهضت مل   رانيا یها که رضا خان را بان ّ  معر   یم ی  

 رزايم مانيمگر نبود که چون کار رضا خان را زار کرد ، امثال شاهزاده  سل. کردند
فتند ووعده دادند که مجلس بسود او دگرگون  به سراغش ر" ستياليسوس" مانيسل

را از اثر   یمردم  یرويکردند و ن ی                                     ّ     خواهند کرد؟  مگر نبود که مردم  را متش تت  م
" ارگان  قتيحق ۀسرنوشت ، روزنام  ۀمبارز ۀ؟ مگر نبود که در بحبوح نداختندا یم

من رضا وتو رضا ، ملت " نوشت یخطاب به رضاخان م" رانيا ستيحزب کمون
 !رضا رانيا

ّ ا ميقرن ازآن ا مياز ن شيدانستند وهم امروز که ب یکس هم آنروز  م همه گذشته است    
ّ  دانند  که هدف مدر س ی، م خواست  ینبود، م"  دوله " وآن " سلطنه "  نيازا تيحما                  
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را   ديجد  اگر رضا خان و قشون. مستقل  باشد رانيخواست  ا یرضا خان نباشد، م
 یدرتارعنکبوت روابط شخص افتهيسازمان  یگروه ها تيدکه ستون فقرات موجو(

 رانيداد و ا یکرد، تارعنکبوت تاب مقاومت از دست م یبدرم دانيازم) قدرت است 
به صراحت به احمد  ايآ. آسود یتارعنکبوت م نيهم یعني"رجال"یخيتار یاز بال
  یخارج ۀعامل سلط"ديجد ميکنم، با رژ ینم تيمن از تو حما" نفرستاد که  اميشاه پ

 بانيگر یوعاص وانهيآنروزکه چون رضاخان د ميببر ادياز ايکنم؟ آ یمبارزه م
 یخواه یآخرتوازجان من چه م ديس" زد اديرادرمشت گرفت وفر نشيکرباس راهنيپ
ّ       سرد و مصم م و ام یمائي، با س ديس" ؟  یآر".  یخوام که تو نباش یم:"گفت  دواري        
ّ     وآن وضع را درنظرمجس م کن مايآن س ديبا را که درآن  یپاسخ یمعنا ميتا بتوان مي                  

 نيا  مياوريو بخاطر ب. ميابياندر ب ديلحظات اضطراب و هراس داد،  آنسان  که با
شما    مياگرما دست از رضا خان  بردار« :گفت سيفرستاده دولت انگل یپاسخ  را وقت

 ديشما اورا  رها کن  یوقت« :گفت یو د؟يدار یمربما  استيدست از مخالفت با س زين
 شيرهاياز ت چکداميپس از آنکه  ه ميوباالخره فراموش نکن» .چسبم یتازه من او را م

ّ        کارگرنشدند ورضاخان بدست قدرت انگلستان وعم ال داخل سازمان   نيهم یعني یو ی                                        
س یشاه شد،وقت... نيفراماسونها،هم نيم، هیتارعنکبوت یجهنم ّ  مدر  توپخانه  دانيدرم    

جواب »  یبريتا جعفر آباد قصر رضا خان ما را چند م« : ديپرس یاز درشکه چ
 » ...ارزد یهرگز،سردار سپه سه تومان نم!! سه تومان « : ، گفت»سه تومان« :داد

س  ّ  عادت مدر  گرفت  ینشست، عبا وعمامه را برم یدرمجلس م یبودکه ، وقت نيا          
 ايباررو نيآخر  یبرا فيپس ازشاه شدن رضاخان دوحر. گذاشت  یم  یو بکنار

 د،يصبرکن« : گفت. رفتارکند شيرضاخان ازاو خواست که به عادت خو. شدند  یرو
او را   ديکوش»  .خودم را بلدم فيکنم وگرنه تکل یاحترام م ديتشاه هس دمياگر د

 یبگونه، پشت تو رام هايسيبه انگل«گفت. خائنانه اش  باز دارد تيازانجام مأمور
ّ         توانم، تعه د سپرده  ینم:  شد نيپاسخ رضاخان ا." تورا بر دارند ميگذار یونم رميگ          

ّ  آورد، به من  سم   یم یکه چا شخدمتيپ نيمآنها ه  ۀنه، به اشار ميام ، اگر بگو               
ّ  جواب ، مدر س نيا دنيپس از شن. خواهد چشاند   یريبم« : ازجا برخاست و گفت           
رضاخان  دانست .  بار آزمودند  نيآخر یرا برا گريکديهردو  .»یهم که رضاخان

ّ  که شاه شدنش مدر س   نندهک  نييبزرگ و تع تيمبارزه  بغا نيرا از راه ، از ا                 
س ّ  منصرف  نخواهد  کرد و مدر  است که رياز آن حق شيدانست که رضاخان ب ینم                         

. شد یدست در کار نابود کردن و. دهد یبه ارباب خارج انيبخود جرئت عص
 )    ٢... ( سپرد؟ یراز را به  دشمن  نم ینمائ ارياگرجاسوس 
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  گانهيب ۀسلط و استعمار

    
س به ۀدربار ونيهما ليتکم  ّ     نظرمدر  از نظراتش  یفرازهائ» گانهيب ۀاستعماروسلط«      

 یدراثر كهنه شدن بعض ايدن اتيوضع رهيدرقرون اخ« :آورد یصورت م نيرا بد
 اليدول به خ یكهنه، بعض یايدول، دردن یدول و غرور بعض یدول و غفلت بعض

ق ّ  تر  ، در      ّ                 ازتجد د،بالخصوص دراروپااي اجيازاحت اي یاريازهوشاي. اند خود افتاده ی 
كردند و درصدد برآمدند  دايوجود پ يیها دولت كيازصد وپنجاه سال قبل ر،ياخقرون 

اقتضا آت را داشته  نيا شهيهم ايدن اتي    ّ     البت ه وضع. را بخورند ايكه دول كوچك دن
 رانيزمان اجداد و پ ازما،  یايقسمت بزرگش مقارن شده است با عمرودن كي. است

 .است به امروز دهيما تا رس
دارد ،   یداردغن یاعقل دارد،عاقل دارد، اغن. اند مختلف ی    ّ                    البت ه معلوم است همچو دول 

دول  یو ه كنند یوار حمله م  عقل در مقام بلع دول كوچك نهنگ  ّ ي ۀبه رو یبعض
كه  یبعض ف؛يضع نيريشدند و سا یبزرگ را كوچك كوچك كردند و خوردند وقو

 .شدند یكم قو تا كم دنديدرشت درشت را بلع یها عاقل بودند، لقمه
كرده مملكت ما، ما را مبتال  يیايجغراف اتيما و وضع  ِ ن  يوغفلت سابق ايدن اتيوضع 

ملتفت شدند، مثل ديهم شا نيازسالط یآن وقت بعض ه،يبه دودولت بزرگ همسا
 دايملتفت شده بودندكه مادودولت بزرگ همجوارپديشا ،شاه نيمرحوم ناصرالد

 . »ميا كرده
آن دول بزرگ هم به  عهيرا كرد و بالطب یدول بزرگ نيچن ديتول ايبعد ازآن كه دن«  - 
ً         خصوصا  اگر رفته. نظر دارند گريكدي  ديها رقابت تول آن نيب  ها كم شود، رفته لقمه       

شروع  یبود تا جنگ عموم رانيدرا نيچن هم ايحالت در تمام دن نيمسئله و ا نيشود، ا
ها از حالت عظمت  ازآن یبرپا شد، بعض ايدول بزرگ دن نيجنگ ب نيا یوقت. شد

ل كردند وبعض ّ             تنز   ميها در رژ   ّ مد ت. هيهمسا كيو  ميما ماند. برعظمتشان افزوده شد ی  
در  یليكه اگر حا ميكرد یم یزندگ یدودولت به نحو نيا ۀانيسابق ودرطرزالحق، م

ِ   وك شت]اعدمي[لهياسمش را عدم وس افتاد، ی  ّ     ات فاق م نيما وبحر نيب و اگر  ميگذاشت یم ی 
 نيحمل بر قصور مأمور  افتاد، یفاق م  ّ ات   یتوابع و بلوكات شمال مانع یما وبعض ۀانيم
اظهرشد  یجنگ عموم ۀجيما، در نت یها هيازهمسا یكيكه  لكن بعد ازآن. ميكرد یم

نما  دولت اي تدول هيهمسا كي] و[ ميماماند ،یقو یگريشد ود یاقو یكيظاهر،  گريود
 .بهتر از مادر يۀمادر دا اي
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به قرارداد؛  ديما را كش هيبودن همسا یطرف كيداخله و فقروفالكت مردم و  یگرفتار 
طرف نداشته  بيكه رق ني    ّ          البت ه بعد از ا. هينفر دولت همسا كيبه  رانيانحصار ا یعني

                 ّ  هم ندارد؛ چه البت ه  یريو تقص كند یصالح خودش رفتار م ی           ً         باشد، مسلما  به مقتضا
  . خودش است حدر مقابل  نفع و صال یهركس

استعمار ممالک  مشرق  کمر  ی، براشياروپا ، ازسه قرن پ  یاستعمار یدولتها«  - 
ّ              هم ت بستند، تا ا  یايآس ی  ّ   مل تها انيازم. کشورها را به اسارات خود رد آورند ني 

و خود را لقمه چرب ، اما  ديمقاومت ورز گانهيکه در مقابل  مطمع ب ی، قوم یوسط
 ».بود راني       ّ    داد ومل ت  ا انپرخار وخس  نش

دودولت بزرگ، و همجوار  کيما را مبتال کرد به  رانيا يیايجغراف تيموقع«  - 
و  یاقتصاد  اتيدول، وضع نيما باا انتيد یمقتضا. نايبا دودولت بزرگ د ميشد

ض ما بشوند ،  نکهيمگرا م،يما اقتضا دارد که در سلم و صلح  باش يیايجغراف ّ              متعر     
ضکه متع یوقت   ات ّ ي  و ن انتيدرحدود  دسوريبه قدرم ديبا یفي             ّ       ما شدند، البت ه هر ضع ّ  ر 

 .»ديخود در رفع  ضرر برآ
  یوابستگ استقالل و نا

خشک  ابانيبودند  که هم  مراقب ب اريمسئله هوش ني، به قدرقوه ، در ا یدولتها«  - 
  یخودمان که دو دولت  قو ی هيمرا قب دوهمسا یعنيتر باشند،  یايوهم مراقب در

 . »باشند یو قدرتمند  م
ض ما  یتازمان  ميدوست  ايما با تمام دن«   -  ّ      که متعر ض  ما نشده اند؛ هرکس متعر                           ّ       

ض او خواه ّ          بشود، متعر   .»شد مي         
وجود  رمتناسبيغ اتيبا وضع یا هيهمسا ،یکس یگياست اگردرهمسا یعيطب - 

باشد و متوجه باشد که  داريآن مشخص است که شب و روز ب فيداشته  باشد، تکل
ّ          متوج ه او بشود هياز آن همسا ینکرده صدمه ا یمبادا  خدا    «. 

من  . ميدان یکه صالح  وفساد خودمان را م  ديما را بگذار  ميگوئ یما به عالم  م«  - 
ما را بکند  فيتعر یکي. کنند دايپ یدانم که دولتها، دوستان خصوص یمناسب نم

 .»] ...مذمت؟[ ندامت  یکيو
 .» دياز او ترس ديمورما بکند ، باکه بخواهد دخالت درا یازهردو لت«  - 
 ست؟ياما حسنه چ. حسنه باشد  ديمن روابط  با تمام  دول با ۀديبه عق«   - 
ها، نسبت به دولت شمال ، نسبت به دولت   هيرهمسايها ، به غ هينسبت به همسا 

و  یسبک نميحسن  را درترازو وبسنجم وبب ديمن با. جنوب، تاچه اندازه وچه نسبت
  زانيتا آن م...هست اديز ايهست   اي ستيبه  اندازه خودش چ  نميآنها را ، بب ینيسنگ
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 .»قانع شوم  وانمت یرا نفهمم  نم
 نکهيهم ا یکيوزارت خارجه و یکياست، زيمملکت مستقل بودنش به دوچ«  - 

که دربه همه جا  دارد  و   یمن مملکت ۀديبه عق. مملکت به همه جا درداشته باشد
 ».استقالل است یمعن نياستقاللش دارد  و ا  اياش محکم  است در دن وزارت خارجه

عظمت داد و مأمور فوق العاده    ايسفارتخانه ها و قنسولخانه ها را در دن ديبا«   - 
قانون وزارت  خارجه   ديبا ی  ّ مل   یمجلس شورا. داشت به خارج فرستاد یخوب و عال

 .»سدي      ّ                             را مقد م  بر تمام  وزارتخانه ها  بنو
که از  یوقت  دميمأمور وزارت خارجه را ند کيام   دهيبنده چه رفته ام  و چه شن«  - 
؟    یچه کار کن یخواه یم یرو یخواهد برود  از او بپرسند  که آنجا  م یجا م  نيا

  رونيدروازه  ب  نيکه از ا  ستيمأمور وزارت خارجه  ن  کيکه  دميو د  دميبنده پرس
که  یهر مأمور یعمل کند ،  ول یزيبرود  به آن چ  کهدستش باشد  یزيرود  چ یم

 چکسيو آخوندم  و با ه لينفر وک کيشهر، من که  نيا یتو ديآ یاز خارجه ها م
داند، خوراکم   یداند، سجل احوالم  را م یرا م  خميتار. شناسد یمرا م ستميمربوط ن
 »!داند یخورده ام، م یم شلغم وکه در کوهستان بوده ام    یزمان  یرا ،  حت

کرد ؛   سيبه دولت انگل ليرا  رنگ بدهد ، اظهار تما  رانيوثوق الدوله خواست ا«  - 
 راني  ّ   مل ت ا یعنينمود ، ما  یاستيبه س یليتما  یحال هرکس. نمود امي  ّ       ّ     مل ت بر ضد  او ق

( = ، چه رنگ جنوب )هيروس(= چه رنگ  شمال. نمود مي، با  او موافقت نخواه
 ).کايآمر(=   نايد خروچه  رنگ آ)  انگلستان 

 یمبن رانيآنان در ا استيچون س. بازند  یم رانيهرجا هرچه ببرند، درا سهايانگل« - 
 .»خواهد شد  تي                            ّ لذا محکوم  به شکست و عدم موف ق. ستيبر عقل وعدالت وانصاف ن

ّ      مضر  به د استيس کي. بود  یقرارداد منحوس ١٩١٩قرارداد «  -  ّ  اسالم ، مضر   انتي            
 .»ما بود یطرفيب استيبه س

و استقالل ما به زور  یامر قرار گرفته  باشد که  آزاد نيخداوند برا ت ّ ي  مش ديشا«   - 
که ما خودمان به امضاء خود آن را از دست داه و  ستيسزاوار ن یازما سلب شود ول

 .»ميترک کن
نظام  ليازقب ،یيمسائل جز نيمن با رضاخان بر سرکاله وعمامه وا اختالف«

 یانگلستان که رضا خان  را عامل اجرا استيبا س  قتي، من در حق ستين یاجبار
و  یکه آزاد يیها استيمن با س. قرار داده ، مخالفم رانيخود در ا یمقاصد استعمار
راه و هدف خود را هم , کنم یکند مبارزه م ديدو جهان اسالم را ته راني         ّ   استقالل مل ت ا

ميشناسم و در اين مبارزه هم پشت سر خود را نگاه نميکنم که شما يا کسان ديگري 
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است که  یمبارزه در اين راه از خودگذشتگي و فداکار ۀالزم. همراهي ميکنيد يا نه
 )ع( یو نه عل اشيدقبولم داشته ب یمرا نه عمر ميدانيد که بنا به مصالح کل. شما نداريد

بايد به . امور مملکت با اظهار عقيده و ايراد حل نميشود. که عملم را حجت بدانيد
 .»عمل پرداخت 

  یعنيرا ،    یرا نسبت  به همه مراعات کرد نه توازن وجود یتوازن عدم  ديبا«  -   
 )  ٣( » .احترازکرد ديبا ادتريز ليخودمان از تما یخودتان ، ماهم برا  یشما برا

 
ّ  مدر س   یپول گرفتن از خارج ۀسئلو م    

 
س  در مذکرات مجلس،  ّ  مدر        ّ             که مصد ق به انتقاد   یمستوف ۀنيکاب یدر دفاع از اعضا    

 یسخنران  ١٣٠٥وريشهر ٢٩سه شنبه –ی  ّ مل   یدرمجلس شورا یوثوق الدوله وفروغ
ل گرفته بودند  یرا که در جنگ جهان یپول گرفتن از خارج ۀکرده بود ، مسئل ّ               او   

 یمنف ۀآن مخالف با اصل موازن هيو توج مدرسنگارنده موضع  دهيمطرح کرد که بعق
 عيوقا یبعد ازجنگ عموم رياخ  ده سال  نيدرا  «: پا گذاشتن آن است و گفت ريو ز

ّ      مهم ه درا به مهاجرت داشتند،    دهيعق یبعض :   ّ                             ات فاق افتاد مهاجرت دودسته بودند راني  
ً با  يبعدازمهاجرت که من تقر. نداشتند یبعض قرارداد   زودتر آمدم،  که بودم  یازاشخاص   

 یجمهور  ۀبعد مسئل.  آن کنده شد ۀشيبود، تار یمسائل بزرگ مملکت کيآمد درکار و
 ۀمسئل یجمهور ۀبعداز مسال.  بود یاز مسائل بزرگ مملکت یکيکه آنهم   آمد درکار 

 نيهفت هشت ده سال ا نيدرا.  از مسائل بزرگ بود   یکيسلطان آمد، که آنهم   رييتغ
 ريدرز یکه صورت قيدارعم هيما   یليبود خ یاسيکه س یمملکت بزرگ  ۀمسئل رچها

  مسائ نيتمام ا یدارد آنچه درباالست
 رزايم ۀآمد مسأل شيآنها بود پ ريهم که نظ یمسائل خرد   یرتيداشت وس یصورت ل 

ّ     محم د تق  ماژر ۀمسأل اتيوضع کوچک خان وآن   یابانيخ ۀمسئل ات،يخان وآن وضع ی  
           ّ  با کمال تأد ب (من  ۀديبه عق  .    ّ        ماد ه ها بود نيا یکوچکها  کيهم  نهايا ات،يباآن وضع

.  حل شود   ديبا یوقت کيمسائل  نيا)   الوزرا  سيرئ یکه دارم نسبت به آقا یوکوچک
 ندگانينما.دولت سراغ ندارم  نيانسب ترازا یودولت نجايبهتر ازا یبنده مقام ۀديبه عق

هم  یچهاردوره، بعض  یسه دوره، بعض یدو دوره، بعض یبعض  ،  هم که همه خوبند
از  زمينخ وقت بنده بر  کيحل شود، در ديبا  مسائل  نيا.  دوره درمجلس بوده اند کي

 اياست  دهيکش شيمهاجرت را پ   ۀکار نداشته مسئل شبيکه روز نامه د نميخواب بب
حل  ديبا یوقت کي  مسائل  نيا.  است دهيکش شيقرارداد را پ سدينداشته است بنو  یمطلب
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    یجمهور ۀقرارداد ومسئل ۀکه عرض کردم که مهاجرت ومسئل شود، مسائل رابعه 
بنده که .  است یمملکت ۀ                      ّ سلطان همه از مسائل مهم    رييتغ یعنيسلطنت،  رييتغ ۀومسئل

ل  یدرهر سه تا حاضرم انيخدمت آقا   نجايا ّ   او  .  آن جنگها بودم شقدميو پ دانيم گريباز  
مثل  انياز آقا یجمع با  نيالوزرا بودند، بنده هم جزو مهاجر   سيرئ یدرمهاجرت آقا

صالح   نيداشتند ا دهيمشت عق کيخواهان  یاز آزاد یو جمع رزايم مانيشاهزاده سل
به حل  مملکت    دهيمشت عق کي کندياقتضا م استيس.  مملکت است ّ        داشتند مضر       ّ          

ام برآن  دهيعق  من از آن دسته بودم که . ، به دودسته شدند یونظر یاسيس  ۀمسئل. است
نکردم ازآن  ديهم تنق گزوهر ميمملکت است به مهاجرت رفت وصالح  ريبود که خ

 یاسيمسأله س. ميهم نکرد بتيدانستند وغ ینم صالح مملکت  مهاجرت را  که  یکسان
.  رکردييالممالک تغ یمستوف  ۀنيرفتم قم،  بعد کاب  بودم،  دهيبود، خودم صاحب عق

  ] ميخرج کرد و  مياز آلمانها گرفت ميرفت[پولهم .  که آمد تعاقب کرد یگريد یها نهيکاب
  .  ديکرد انتيخ – ندگانينفر از نما کي

س ّ  مدر    .  داشتم وکردم دهيمن عق مينبود، صالح مملکت بود وکرد انتيخ ريخ –    
 ند،يمحاکم صالحه بگو دي           ً   راکه منحصرا  با یکلمات کنمياخطار م یعدل یبه آقا – سيرئ
  .  ديبگو دينبا    یاز قاض ريغ

س ّ  مدر    ميکرد دايچهار هزارنفر هم همراه پ بيبود کردم ورفتم وقر نيام ا دهيمن عق -    
 دايضعف پ یخسارتها وارد آمد، ژاندارمر نکهيام باوجود ا ستادهيا   نجايا االن هم که 

.  داشت یاسياست که فوائد س نيام برا دهيهستم عق   انيآقا خدمت  نجايکرد، االن هم که ا
من  ۀديعق نيبدهد که ا صيتشخ ديبا  محکمه  آقا  ۀفرمود ابهيدن ونياسيبه س ديرجوع کن

 ايخوب است  ديد  محکمه  اگر .  کردم ريتقص ايسهوکردم  ايخطا کردم  ايخوب بوده 
 ريتقص  من   دياگر محکمه د یاشتباه کرده ام معذورم، ول ايمن خطا کرده ام  ايبد است 

ّ            کرده ام ومقص رم البته با  بعدازمراجعت ازمهاجرت.مرامجازات کند حکمهآن مدي           
فرسخش            ّ         مملکت متشت ت بود وهر.  اريو زحمات بس اديز یتهران  با خوفها  ميآمد   ،
همانطورکه .  مواجه شده بود یبود، مملکت با قحط یجنگ عموم داشت،    یجائ کي

خدمتشان  شدم،بود که بنده وارد  یمستوف یآقا  ۀنيکاب     ّ                مصد ق اشاره فرمودند  یآقا
ف شدم وعرض حال دادم نسبت به مملکت  ّ                                   مشر        ّ                     ازسرحد  که من آمدم تا تهران  که آقا     

درمملکت .  بود کرده    رانيآثار قشون روس اغلب غرب را و.  قحط وغال بود نطوريا
حاال    شده است،  دهيرشته اش ازهم پاش.  شدينم دايفرسخش، چهار تا آدم پ ميفرسخ ن مين

من  ديدانيچه بود؟ همه تان م رانيدرا سهايانگل اتيوضع. با شاه شد بماند هچه مذاکر
 )  ٤(  . ميگويکنم، تمام مشهوداتم را م یامه نقل نم،از روزن ميگو    ینم خيتار
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ّ  مدر س دينقش شه « ل یدر زمان جنگ جهان رانيدر حفظ استقالل ا     ّ  او   «  

  
ّ  مدر س یازمنظرعل ّ  مدر س دينقش شه «ی   درزمان جنگ  رانيدرحفظ استقالل ا    

ل یجهان ّ  او   : دهد یشرح م نگونهيا»   
س)  سيروس و انگل(  ني  ّ  مت فق یروزيو پ یعثمان ی هياز شكست آلمان و تجز پس ّ  مدر      
از مركز  یپس از سالها دور. بازگشت واز راه اسالمبول به تهران وارد شد  رانيبه ا

ّ                       و تحم ل رنجها وكوششها، بار د كه  یدرحال. محقرخود شد یوارد خانه و زندگ گري    
  . برده بودند  ها یسخت گرشيو فرزندان د ادهزن و فرزند خود را ازدست د

س داستان ّ  مهاجرت مدر  كشور ما است كه  یخياو از حوادث بزرگ تار ارانيو            
 یخيسفر تار نيا یبه هر حال چگونگ. گشته  یگوناگون یآن اظهارنظرها ۀدربار

ّ  مدر س م درسال  ۀبوده است كه در اواسط دور بيترت نيبد     ّ         سو   یالملل نيجنگ ب ١٩٢٤ 
ل شروع شد ، مستوف ّ                  او   انيرا به جهان رانيا یطرف یب توق ريوز نخست الممالك ی 

خود را  ینگذاشته و قوا یوقع رانيا یطرف یبه ب یتزار يۀروس كنياعالم نمود ، ل
كشور فرستاده و استقالل وطن ما را مورد تجاوز قرار داد و  ی        ّ       به سر حد ات شمال

ف گشته و دامن ینواح شتريب ّ              شمال را متصر  را تا كرج  شيو تجاوز خو شرفتيپ ۀ           
 یجنوب هينفوذ همسا گرياز طرف د. قرارداد  ديمورد تهد دايان را شدو تهر دهامتداد دا

رو به  اتيدست پرودگانش در مركز و وال ۀليخودش و چه به وس ۀليچه به وس زين
هر لحظه امكان . ساخت  شاني       ً   را كامال  پر رانيا یاسيوس ینهاده وضع اجتماع یفزون

 . ديسقوط نما تختيداشت پا
ّ      هم نه تنها قادر به مقابله نبود بلكه اصوال  در آن زمان ارتش منظ م و ن ارتش  یرومندي                                        ً                   

از دست او ساخته نبود ،  ی                    ً    اگر هم وجود داشت عمال  كار ديوجود نداشت و شا
اش نتوانست در  ساله ستيب ۀبا سابق رانيكه ارتش ا ميديكه بعدها د یهمانطور

 یا      ً     اساسا  لحظه ايممانعت كند و  رانيبه خاك ا ني  ّ  مت فق یاز ورود قوا ستيب وريشهر
        ً              كه غالبا  از طرف ممالك  یالملل نيب استيس ی، در هر صورت وقت ديچند مقاومت نما

ّ      حق  حاكم گريد گردد یطرح م یزورمند و قو است  یمطالب فيواستقالل ملل ضع ت ّ ي   
ممالك .  نخواهد داشت يیگونه ضامن اجرا  چيكاغذ نوشته شده و ه یكه تنها بر رو

 كنند یقلمداد م فيخود را طرفدار ملل ضع یبزرگ كه امروزغالبا هر كدام به نوع
 یدر مواقع لزوم از قربان نديگو یاند كه بر خالف آنچه م بارها در عمل ثابت كرده

ّ       تعه دات خو ی  ّ حت   ی        ّ                           نمودن مل تها روگردان نبوده و به آسان  .  رنديگ یم دهيرا ناد شي  
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قرار گرفت واز جنوب  یتزار يۀروس یهر حال كشورما از شمال مورد تجاوزقوارد
 .خطرناك انگلستان شد  استيگرفتار س

 یمينتوانستند تصم جهياز شب گذشته مشغول مذاكره بودند و بالنت یدولت تا پاس أتيه
آمده  رونيدولت ب أتيازاتاق ه) الممالك  یمستوف(  الوزراء سي، فقط رئ ندي  ّ       ات خاذ نما

ومحرمانه به چند نفر گفت تا زود است مهاجرت "؟ ديهست نجايشماهنوزا:" گفت نيچن
كرده به  هيقرار گذاشتند كه صبح تهران را تخل وني          ّ مذاكرات مل   نيدر اثر ا.  دينمائ

 .  نديطرف قم مسافرت نما
 الممالك یمستوف ۀليصورت به وس نيكه بد خواهان یاز مهاجرت آزاد یاصل مقصود

بوده كه به نظر عموم  یعنوان شده آن است كه در آن روز مهاجرت تنها راه
  .است  دهيرس یم رانيحفظ استقالل ا یروشنفكران برا

 
 رانيحفظ استقالل ا یمهاجرت برا

  
 یا نمودن راه و چاره دايپ یها وقت خود را برا        ّ دولت مد ت أتيكه ه یآن شب بامداد

نفر از  ٢٧وقت با اشاره دستور مهاجرت را داد  ريوز صرف نمود و باالخره نخست
م و تعداد ز ۀمجلس دور یوكال ّ            سو  قم حركت نمودند  یاز طبقات مختلف به سو یادي 
داده و بر آن شدند كه به  ليتشك ی       ّ دفاع مل   ۀتيبه نام كم یا تهيكم دنديبدانجا رس یو وقت

 .نديدفاع نما رانيا یاز استقالل و آزاد ی            ّ                 ژاندارم و ات حاد با دولت عثمان یكمك قوا
ف تهران منصرف  هيروس یپراكنده گشت قوا تهيكم نيا ليتشك ۀآواز یوقت ّ               از تصر       

را از  خواهان یبه ساوه فرستد تا آزاد نيخود را از قزو یگرفت كه قوا ميگشته تصم
ّ  هم در محل   ی       ّ دفاع مل   ۀتيكم. آنان را با مركز قطع كند  ۀقم تار و مار نموده و رابط         

زد و خورد منجر بدان گشت  نيبرخورد نموده و ا یتزار يۀروس یبا قوا ميرباط كر
 .رفته و پراكنده شدند  رونيخواهان از قم ب یكه آزاد
س ّ  مدر   یآور مجاهد جمع یا          ّ بتواند عد ه نكهيا یو برا ديخود را به اصفهان رسان زين    

شده بود كه از مردم اعانه گرفته شود ، قبول ننموده  شنهاديبدو پ نكهي، با ا دينما
از  ینموده و قرار گذاشتند كه مبلغ سيرا در اصفهان تأس ی          ّ از بانك مل   یا شعبه
 . نديكار صرف نما نيا یراآن را به عنوان قرض ب هيسرما

سفر  نيول داده بود كه در اق شانيبه ا یاصفهان مرحوم حاج آقا نورهللا مسجد شاه در
ّ  با مدر س) مهاجرت (   یرا برا یبدو مهلت داده شود كه چند روز نكهيباشد به شرط ا       

 .او بگذارند  اريدر اخت گريد یآماده نمودن وسائل سفر و كارها
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س ّ  مدر  را امر به  گراني، د دينما قيسفر تشو نيحاج آقا نورهللا را بد نكهيبه خاطر ا    
  ّ  مد ت  نيدر ا. گشت  شانيحركت داد و خود تنها در اصفهان مانده منتظر آماده شدن ا

كه خود ناظر  شانيا ۀكه خواهر زاد ینموده به طور" ده اسفه"به  زين یمسافرت
 :سدينو یخود م یادداشتهايدر ) ١(بوده

سوار بودند چموش  یاسبو قطار بسته و بر  یبه خاطر دارم كه شخصا تفنگ آلمان           "
 . "آن بود  فيحر یكمتر كس شانيو سركش كه به جز خود ا

به اصفهان برگشتند و چون ) ٢(خود  ی             ّ               ّ       از چند شب توق ف در اسفه به ات فاق اخو پس
ّ  مهلت خواسته بود مدر س یباز مرحوم حاج آقا نورهللا مسجد شاه هم  گريدو شب د                    

خود را  یتوقف كرده و عاقبت از آنجا اخو یعل د ّ ي  آباد منزل مرحوم حاج س در نجف
 .حركت نمودند  نيمهاجر گريدملحق شدن به  یمرخص نموده و تنها برا

س ّ  ك هي یسرما و زمستان در سفر فصل ّ  و تنها ، چنانكه خود مدر      ً               بعدا  گفته با مشكالت                         
بوده مواجه گشته تا آنكه در كرمانشاه  یكه از جمله برخورد با سربازان روس یاديز

سه كيدر كرمانشاه در .  رسد یخود م)  نيمهاجر(  گريد یبه رفقا ّ   مدر  اقامت     
 . دينما یم

ّ  سفر مدر س نينماند كه در ا ناگفته   . را دارا بوده است  نيمهاجر أتيه استيسمت ر        
 

ّ  و نقش مدر س ی        ّ دولت موق ت ليتشك  مهاجرت  ام ّ ي  در ا          
  

 رانيا یمرز ۀنقط ني، آخر نيريبغداد تا قصر ش ريبه قصد تسخ یتزار هيروس یقوا
همدان و  نيب( خورده تا آوج  یشكست سخت یعثمان یدر آنجا از قوا یول. رفتند  شيپ

كرمانشاهان و همدان را  یتزار يۀروس یكه قوا یموقع. به عقب رانده شدند )  نيقزو
دوباره مجتمع گشته و در كرمانشاهان تحت  وني  ّ مل  كرده و به آوج عقب نشستند  هيتخل
ّ     ّ دادند به اسم حكومت مستقل  موق ت یدولت أتيه ليتشك یالسلطنه ماف نظام استير (  ی                       

 :عبارت بودند از  نهيدولت و كاب نياعضاء ا) هـ ق  ١٣٣٥سال 
 ) الوزراء سيرئ(  ی        ّ دولت موق ت أتيه سيالسلطنه رئ نظام - ١
س - ٢ ّ  مدر   و اوقاف هيعدل ريوز    
 كشور ريوز یعيسم السلطنه بياد - ٣
 ساالر لشكر  رزايعباس م - ٤
 جنگ  ريوز انيفرمانفرمائ - ٥
 پست و تلگراف ريوز ليقاسم خان صور اسراف رزايم - ٦
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 دار ك اردالن خزانهمالالمز ّ ع   - ٧
 يیدارا ريوز) نيفرز( كلوپ  یدمحمعل - ٨

در  یعثمان یبا قوا ها یسيانگل نكهيبود تا ا یبه حال خود باق طور نيمزبور هم ۀنيكاب
وارد  ینيتلفات سنگ یعثمان یبه قوا نكهيكرده ودراثر ا یجنگ سخت نيالنهر نيب
به  زين یرانيا نيمهاجر.  ندينما یم ارياخت ینينش و عقب هيبغداد را تخل ريناگز شود یم

خود را  هيسور قيكرده تاباالخره ازطر ینينش عقب طور  نيمه یعثمان یقوا یهمراه
ً با  يمهاجرت تقر ني  ّ   مد ت ا. رسانند یبه اسالمبول م   ) . ٣(انجامد یدو سال به طول م   

  
ل  یدرجنگ جهان رانيو ا یعثمان دولت ّ   او     

  
 ی    ً      قلبا  ناراض انيرانيدولت آزاد در كرمانشاه از طرف ا ليتشك آمد شياز پ ها یعثمان

س رايبه مخالفت نكردند ، ز یها تظاهر در مقابل آلمان یشدند ول ّ  مدر   بيترت نيبا ا    
 رانينسبت به ا شيادعا نيكه كوچكتر یچه دولت عثمان. نقش آنان را بر آب كرده بود

 كردند یم فيو توص فيتعر یوحدود زهاب را به طور. ودزهاب ب التيوا جانيآذربا
ر م اليبه خ.  گرفت یرا در بر م ريكه خاك همدان و مال ّ    خودشان تصو  مورد  كردند ی         

ف كرده یادعا ّ       خود را عمال  تصر   ه ّ ي  تمام شود قض ني                     ّ  د و اگر جنگ به نفع مت حدان           ً   
ّ                     وقت متوج ه شدند كه در پشت جبه كي یمحسوب است؛ ول افتهيخاتمه   یآنان ، دولت ۀ       

 تيدولت را به رسم نيو دولت آلمان كه علمدار جنگ است ا افتي لي، تشك یرانيا
 دهد یآن پول م یرانيامور دولت و قشون ا ۀادار یبرا یعني،  كند یم تيشناخته و تقو

 یقسمتها ی، و از طرف دنديد یم جهينت یب رانيا یكوشش خود را برا ها ی؛ عثمان
آثار عدم  هيقرار گرفته بود و حجاز و سور ني            ّ  مورد تعرض مت فق ناناز خاك آ یگريد

 یفرمانفرما نيحس فيكه شر بيترت نيخود رابا تركها ظاهر كرده بودند،بد تيميصم
به  ها یسيانگل ۀ، حمل ديبست و به نفع آنان وارد جنگ گرد یقرارداد ني          ّ  حجاز با مت فق
 .بود  زيآو دست نيعراق به هم

 یرانيژاندارم و داوطلب ا یاديز ۀ               ّ ظاهر شد، قتل عد   ها یرفته مخالفت عثمان رفته
س ۀدي       ّ      بود واال  به عق ها یعثمان ت ّ ي  وسوء ن انتيخ ۀجينت ّ  مرحوم مدر   ها یاگر عثمان          

ً                     ّ                 كه کال  در مقاومت با روسها ات فاق كرده بودند و  یرانيا التيداشتند با كمك ا تيميصم ّ     
ه هيوساز قشون ر یاديز ۀ  ّ عد   ّ  را در گوشه و كنار كوهها و در  و به قتل  ريها غافلگ                            

  بوده  ريپذ     ً      كامال  امكان نياز روسها و راندنشان به طرف قزو یريرسانده بودند ، جلوگ
 .است 
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ربار خالفت را در داخل كشور خودشان بهانه قرار داده و قدم به د یگرفتار ها یعثمان
در مقابل روسها ، دولت آزاد  یدر صورت پافشار رايز كردند یم ینينش قدم عقب

 االتياز قسمت ا یكاف یقوا  ّ ي ۀو ممكن بود با ته شد یتر م روز به روز مستحكم یرانيا
 یعثمان یاست هر زمان اراده كردند بتوانند قوا رانينقاط ا نيزتريغرب كه قشون خ
همدان حالت محاصره شدن  یكيآنها در نزد یقوا بيترت ني، با ا نديرا خلع سالح نما

 گريد ديكردند كه بدون عقد قرارداد و اخذ رس كيآلمانها را تحر یاز طرف. را داشت 
س انيرانيپول به ا ّ  ندهند ، مرحوم مدر   ديقرارداد و دادن رس دقادولت آزاد را از انع                  

 گريكدي، ما با جان و شما با پول با  ديدار لياگر شما م«: پولها منع كرد و گفت
خودتان  فيشما به تكل ديندار ليو اگر م ميكن یشركت و با دشمن مشترك جنگ م

 »!! ميده یانجام م ميديما هم هر چه صالح د ديرفتار كن
از راه قم به اصفهان و اراك وارد شد و از طرف همدان  هيروس یموقع قوا نيا در

داشتند  یرا كه صاحب منصبان آلمان یو عثمان رانيدولت آزاد ا ی  ّ مل   یروسها قوا زين
) شهر كرمانشاه ( در هم شكستند و خطر به مركز دولت آزاد بدون بودجه و پول 

خود به طرف  یقوا ۀندمايو باق خواهان یبا آزاد رانيناچار دولت آزاد ا. شد  كينزد
ّ                   منظ م آنان را از هم گس التي     ً    اساسا  تشك ها یعثمان سيبغداد حركت و در آنجا دسا  ختي  

در كربال و نجف و  ايبرگشته و  رانياز طرق مختلفه به ا خواهان یاز آزاد یا   ّ عد ه. 
ّ  مرحوم مدر س یول. كردند  اريلباس سكونت اخت رييبا تغ نيكاظم به  یگريو جمع د          

 .كردند متياسالمبول عز یعثمان تختيپا
 

ّ  مدر س   یخالفت عثمان تختيدر اسالمبول پا    
  
س ديس ّ  حسن مدر  ل دچار عسرت و ب ۀبعد از ورود به اسالمبول در درج         ّ                او   یپول ی 
ّ                        و علو  هم ت او مانع بوده كه به كس یو مناعت طبع وبلندپرواز شود یم    ّ  انيرانياز ا ی    
ّ              عم ال دولت عثمان اي به  نيهم بعد از ورود مهاجر ی، و افسران آلمان دينما یاظهار ی 

س دهيد گريو د همرتبه مفقوداالثر شد كيبغداد  ّ  نشدند ، مرحوم مدر  ف                   ّ  بدون معر  كامل  ی       
س ّ  خود در مدر  از اوقات خود  یفرد مهاجر ساده ساعات كياسالمبول به نام  انيرانيا  ۀ         
  . دينما یامرار معاش م ندداد یكه به او م یو با حقوق كم كند یم سيرا در آنجا تدر

س تيشخص ّ  مدر  با رجال برجسته  یو یرسم یرا از اقامت در اسالمبول و مالقاتها    
س رايز. داد صيتشخ توان یم یآن كشور به خوب یاسيو س ّ  مدر  مهاجرت  نيدر ا    
ً با  يتقر  یندگيسمت نما گريو از طرف د رانيا نيمهاجر یروحان استير ۀجنب   
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در كرمانشاهان و اسالمبول مقام  له    ّ متشك   ۀنيرا داشته به عالوه در كاب رانيا ونيروحان
 .دارا بوده است زيو اوقاف را ن هيوزارت عدل

كشوروقت، ريوز"پاشا ميحل ديسع"كه با پرنس یدرهنگام مالقات رسم نيهمچن
 گريجنگ و د ريوز" انور پاشا"و  شود یصدر اعظم م ی          ّ كه پس ازمد ت" طلعت پاشا"

س د،ينما یوزراء م أتيدر ه یوزراء دولت عثمان ّ  با آنكه اتاق مبله بوده معهذا مدر                                   
را ترك  هايصندل شوند یمجبور م یو حترامو تمام وزرا به ا ندينش یم نيزم یرو

  ) ٤.(ننديبنش نيزم یگفته رو
  

ّ  مالقات مدر س   یعثمان یوزرا أتيوه فهيبا خل          
  
س انيب ۀ    ّ و قو   تي          ّ  رشادت و فع ال ۀكه آواز یعثمان ۀفيخل ّ  مدر             ً بود و اساسا   دهيرا شن    

 شهي، هم یهمدان یاسدآباد نيالد جمال ديبعد از برخورد به مرحوم س یعثمان نيسالط
را در  یگريد نيالد جمال ديبوده و در واقع س عهيو ش یرانيبا علماء ا یكيدر مقام نزد

معموله  ليبرآمدوبا وسا ليجل د ّ ي  مالقات آن سكردند ، لذادرمقام  یجستجوم انيرانيا نيب
س ن ّ ي  وقت مالقات مع ّ  كردند ؛ و مدر   یدرآن موقع قاض. افتيبار  فهيبه حضور خل              

 نيا تي                      ّ بود حاضر بوده است؛ اهم   یدردولت عثمان یمقام روحان نيالقضاة كه بزرگتر
را صادر  فهيحكم قتل خل القضاة یقاض ر          ّ است كه مكر   ی     ّ به حد   یمقام در كشور عثمان

  .دارد تيمراتب را حكا خياجرا شده است ، كه تار یعثمان عهديكرده و به دست ول
ل قاض بعد ّ      از تعارفات معموله ، او    ّ    ات حاد   ّ ي ۀالقضاة شروع به مذاكره نموده و قض ی                     

داشتند مورد  رانيهم درا یا را كه شعبه" ی  ّ         ّ ات فاق و ترق  "حزب التيو تشك یاسالم
 ؛  دهد یبحث قرار م

ّ  مدر س مرحوم ف یو منتها دييرا تأ ی         ّ        ، لزوم ات حاد اسالم     ّ  آمال خود معر  و از وجود  ی           
ّ   اط الع یو مرام آن اظهار ب" ی      ّ         ّ حزب ات فاق و ترق  " ۀشعب  .دينما یم ی 
ّ             از مضار  وجود دولتها یشرح یقاض قادر به حفظ  يیكه به تنها یكوچك اسالم ی      

دولت  كي لياز منافع تشك ی   ّ مفص ل اناتياظهار و ب ستندين یحيخود در مقابل دول مس
س ريتأث ۀو منتظر مشاهد دينما یم یمعظم دول اسالم ّ  سخنان خود در مدر   .شود یم                 

ّ  مدر س مرحوم ل را تأ     ّ        قسمت او  ، و  داند یم یرعمليرا هم غ یو قسمت ثان ديي      
بن  یحضرت عل" ی              ّ شود مگر به تصد   ليتشك ستيممكن ن یدولت نيكه چن ديفرما یم
ل نيدر زمان خلفاء ثالثه راشد رايز" من ی  ّ     جد  گرام السالم هيعل طالبياب ّ  او  هم با  هي 

مردم عرب و  نياند باز ب ابراز داشته خود ی        ّ     ّ كه در مد ت تصد   یانجام از خود گذشتگ
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وترك قواعد ملل غالب و مغلوب  ی، قبطی، مصریراني، الياز قبگريد ینژادها
 كيبود كه خواست تمام مسلمانان را به  السالم هيعل ريفقط حضرت ام. ديفرما گرد حكم

 یاسالم يیايندهد ، و خالفت دن حياقوام ترجريعرب را برسا یعني ستهينظر نگر
و نهروان با  ني            ّ جنگ جمل و صف   لياز قب یسي            ً               دهد، كه فورا  قوم عرب به دسا ليتشك

از نژاد  القضاة یحضرت قاض ايآ. و نهضتش شدند  شرفتياو مقاومت كرده و مانع پ
ملل  ريمقصود استعمارسا اياز قوم عرب دارد ؛  یشتريانتظاربگريد ینژادها ايترك 

 جهان است ؟
ّ          محم د پنجم خل سلطان  یكار به جا نكهيا یبرا ديرا پر زور د في، كه حر یعثمان ۀفي  

مشروطه و  ني     ّ           و تجد د و اختالف ب یوآزاد كند ینرسد، درمذاكرات دخالت م كيبار
هنوز زود است كه به  راني  ّ   مل ت ا ديگو ی؛ ومدهد یردگفتگو قرارماستبداد را مو

 شرفتيمانع پ نكهيمردم ، عالوه بر ا ۀديآنكه اختالف عق ليبه دل. مشروطه نائل شود 
 . مختل كرده است رانيرا هم در سراسر ا تي                   ً    امور كشور شده اساسا  امن

س ّ  مدر   التيتشك. كرده است یانيشا شرفتيما پ ۀ، دولت مشروط ديگو یدرجواب م    
 ايخانه است كه با تمام ملل دن پست سيخود را اصالح كرده كه از آن جمله تأس یادار
خانه ندارد و ناچار  پست گريما د ۀدر داخل یدولت چيارتباط حاصل كرده و ه مايمستق

 یما رجوع و خودش فقط برا ۀخان را به پست دخو یاسياست مراسالت ومراجعات س
حق ندارد به نام ارسال  یداشته باشد ، ول یاسيس كيخود پ یشخص یاسيامور س

. هم داشته باشد یو در واقع اداره جاسوس یپست یرسم ۀشعب كيمرسوالت اتباع خود 
 جاديا. االهم فاالهم دارد یخواهند فرمود كه امور كشور قيسلطان تصد حضرتياعل

و اعصاب را در  انيور حكم شر     ّ             العاد ه مهم و در كش خانه مربوط با ملل عالم فوق پست
جا  به رفع نواقص د یهيبدن انسان دارد ، بد ّ   ً               است متدر  و . كرد  ميخود اقدام خواه گري       

 نينسبت به مشروطه ندارد و ا یو ناامن تيعدم رضا انيراني            ً         كشور ما ابدا  از طرف ا
منافع  نيو تأم ليتحص ايخودشان  استيس ۀحفظ موازن ۀسطهستند كه به وا گانيهمسا

 !! زنند یو دامن م جاديتشبثات را ا نيبه طمع خاك ما ا ايو 
 ضمن قرارداد هايعثمان رايبود ، ز یو نسبت به دولت عثمان هيمطالب فوق كنا يۀ  ّ كل  
منعقد " آلمان"و " ايتاليا"، " فرانسه"،"سيانگل:"يیكه با چهار دولت معظم اروپا يیها

ّ     آنان حق  تأس یكرده بودند ، برا دولت  ليخانه قائل شده بودند و تا زمان تشك پست سي      
 . برقرار بود یعثمان عيوس یكشورها يۀكل دررسم  نيا ديجد يۀترك

س ديپاشا ، مقاومت و معارضه شد ميحل ديپرنس سع یاعظم عثمان صدر ّ  مدر  را با     
مغلوب ) ٥( ريروزغد فهيپسر خل یخود را درمشت توانا ۀفيسلطان مشاهده كرد، وخل
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و گفت خوب  ديكش ینظام یخلط مبحث صحبت را به قوا یبرا!  افتيچاره  یو ب
 .بشود  یندولت عثما انيمثل نظام" عجم" انياست نظام

 یبرا یدولت عثمان رايآنكه دولت عجم نگفت ، ز یكيداشت ،  كيدو نكته بار انيب نيا
 نكهيا گريقائل نبودند ، د یواقع تيازخودشان رسمريغ یاسالم التيدولت و تشك چيه

 ايزبان و  یب وانيعجم ح ۀديبع یاز معان یكيعجم قصد اهانت داشته ، چه  ۀدر كلم
 .زبان بسته است 

س ّ  مدر  ّ      فورا متوج ه گرد     ال  از حال به بعد از استعمال : و گفت دهي         ّ  ً                          جناب صدر اعظم او                 
عرب  ريكه دارد بر غ یموهن یكلمه با معن نيا رايز.  ديفرمائ یعجم خوددار ۀكلم

از اعراب  یا                                     ّ و اتراك و تاتار را به قصد اهانت ، عد ه انيراني     ً             عنادا  اطالق شده و ا
ّ   متعص ب  آنكه اگر  گريو د مياهانت هست ني            ً        و شما مشتركا  مورد هم ام. اند گفته" عجم"   

، اما راجع به اصل مطلب ديبفرمائ رانيدولت ا دياست ، با رانيمقصود شما از عجم ا
به مراتب  مي     ّ       را مت حد نمائ راني    ّ   و مل ت ا یلوب تمام ملل عثمانق مي         ّ    اگرما موف ق شد

 !!دارد  حي    ّ                  برات حاد لباس وقشون ترج
 یشده كه از كلمه عجم و عثمان د ّ ي  مق هيترك ديمباحثه باعث شد كه در قرارداد جد نيهم

  .شود  ی      ً       متقابال  خوددار
  

ّ  بازگشت مدر س   از مهاجرت             
  

س)  سيروس و انگل(  ني  ّ  مت فق یروزيو پ یعثمان ی هياز شكست آلمان و تجز پس ّ  مدر      
از  یپس از سالها دور. بازگشت و از راه اسالمبول به تهران وارد شد  رانيبه ا

ّ                         مركز و تحم ل رنجها و كوششها ، بار د در .    ّ         محق ر خود شد  یوارد خانه و زندگ گري         
 . بودند  برده ها یسخت گرشيو فرزندان د دادهكه زن و فرزند خود را از دست  یحال

س ديگذران یفترت خود را م ام ّ ي  ا مجلس ّ  و لذا مدر  فقه و  سيمانند سابق مشغول تدر          
ّ  مطه ر ديشه ۀمدرس( كه در مسجد سپهساالر  یدر حال نبارياصول گشت و ا  یكنون ی  

ب علوم د یبرا)  داشت ، در  زيآنجا را ن تيو سمت تول گفت یدرس م یني  ّ        طال 
س يیبا بازگشا. نمود ی   ّ          مؤث ر و قاطع م ی مداخله زين یاسيس یكارها ّ  مجلس، مدر            

  ) ٥.(مردم تهران انتخاب شدو به مجلس رفت یندگيدوباره به نما
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   رانيا ۀوزارت خارجه و سفارتخان  

 
س  ّ  مدر  ّ       ششم با توج ه به ا ۀدور١٠٩ ۀدرجلس     النفس  یو ف قةيحق«: ديگو یامر م ني         

که  نيهم ا یکيوزارت خارجه و  یکي. است زياالمر مملکت مستقل بودنش به دو چ
که در به همه جا دارد و  یمن مملکت ۀديبه عق. مملکت به همه جا در داشته باشد
ّ          وزارت خارجه اش مهم  است دردن  یحاال معن. استقالل است یمعن نيداردوا اللاستقاي                 

فت باشد ملت ديکه با ميگو یبه مناسبت م یوقت کي) در به همه جا داشته باشد(را  نيا
وزارت خارجه را . کاهد یم شياز درها. بکاهد یکه هرکس بخواهد از استقالل دولت

 . ُ ّ      ا ب هت داد ديبا
عظمت داد و در هر کدام مأمور فوق العاده  ايسفارتخانه ها و قنسول خانه را دردن ديبا

قانون وزارت خارجه را  ی  ّ مل   یمجلس شورا. داشت و به خارج فرستاد یخوب و عال
مأمور وزارت  کيام،  دهيبنده چه رفته ام و چه شن. سدي   ّ                          مقد م بر تمام وزارتخانه ها بنو

 یرو یخواهد برود از او بپرسند که آنجا م یجا م نيا ازکه  یوقت دميخارجه را ند
که  ستيمأمور وزارت خارجه ن کيکه  دميو د دميبنده پرس ؟یچکار کن یخواه یم

. عمل کند زيدستش باشد، که برود و به آن چ یزيرود چ یم رونيروازه که بد نياز ا
و آخوندم  ليوکنفر  کيشهر، من که  نيا یتو ديآ یکه از خارجه م یهر مأمور یول

ّ             داند، سجل  احوالم را م یرا م خميتار. شناسد یمرا م ستم،يکس مربوط ن چيو با ه  ی        
   ّ اما  . دانند یخورده ام م یکه کوهستان بوده ام و شلغم م یزمان ی            ّ خوراکم را حت  . داند

 یهم فرمودند هر کدامش را م عقوبي د ّ ي  آقا س یام، آقا دهيمن نرفته ام اما د: مأمور ما
هر . رانياۀحفظ تبع. گفتند یم د؟يکن یکه چه م ميشد یبا آنها داخل مذاکره م دم،يد

. رانيکنند از دست مأمور ا یم تيوشکا نديآ یم رانيا ۀتبع دميد یم ميرفت یکجا م
خارجه مان بد  نياما مأمور. دانم که مأمور خارجه مان بد باشند یاگر چه خوب نم

   ّ واال  . خارجه مان همه بد است ني         ّ                        از باب ات فاق خوب شده است که مأمور یول. است
 یبد نيروز ا یکه به مقتضا ديراهم غفلت نکن نيا. رونيرفتند ب یاهل مملکت م ۀهم
هزار نفر از کردستان  ستيب بيقر ميکرد قيتحق نکهيچرا؟ به جهت ا. ب شده استخو

 یزن م رانيدر ا. گفتند از دست ظلم یم ديچرا آمد ميگفت یدر خارج بودند م رانيا
. خواستند یاز ما م یزيچ کيمرد،  یپدرمان م. گرفتند یتومان از ما م ستيب ميگرفت

بودجه وزارتخانه  کيدفعه من آرزوداشتم که  کي....شوم یمسئله نم نيحاال وارددرا
سفارتخانه در لندن درست  کيخواهم  یم ديصد هزار تومان به من بده: ديبگو ديايب
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که صد  ستين نيما به ا ۀعظمت سفارتخان. ميدر فالن جا بنا کن هسفارتخان کي اي ميکن
هتل  یما بروند در کاروانسرا و تو نيو مأمور ميبه آن اضافه کن یحقوق منش ناريد

 .از او بکنند ی   ّ توق ع کيکنند،  يیرايکه پذ نيشود عوض ا یمنزل کنندوهر که وارد م
در تمام ممالک  ميمختار نداشته باش ريوز ديچراما با. کنم یام و عرض م دهيرا د نهايا

ّ                ام ا ما هنوز حالوت  ميداشته باش نيدر چ. ميدر ژاپن داشته باش ؟يیايآس استقالل و  
کم  اي اديز ناريکه صد د ميا دهيرا فهم نيهم. ميا دهيحالوت سطوت و سلطنت را نچش

اما . و عظمت داد تي              ّ توسعه داد، اهم   ديخارجه را با زارتبنده موافقم که و. ميکن
 صلهيمأمور ما و دولت خارجه ف نيمأمورخارجه، کدام امر از امور ممالک خارجه ب

ّ            خواننده توج ه به دوره ب »ابد؟ي یم در اوج  یرانيکه ا یدوره ا. مطالب دارد نيا اني          
ّ        مفص ل مرام  یکتاب زرد به بررس ۀ      ّ در مقد م گريد يیدرجا. نداشت چياز خود ه ريتحق   

ما مرام ها و مسلک  یبرا نهايا«: ديگو یپردازد و م یم یواردات یها و مسلک ها
 ینيزهرآگ یها یما افع یکوچک اند و بعدها برا یآوردند که حاال مارها يیها

ترسم چون  یمن از گاو م«:ديگو یم یحکومت نظام ۀحيال یدر بررس» .خواهند شد
 ديجامعه با انسان ها و جوامع با ايرابطه فرد  فيتعر» .داردشاخ دارد اما عقل ن

الزم است که نه تنها . ميدر مقابل چه کن ديکه با ميدان یم یزمان نيدر چن. روشن شود
ل آن ن ريجوامع و نوع رابطه را شناخت بلکه الزم است تا به زمان و س ّ       تحو  ّ   توج ه  زي     

خود را  یباشند که کوله پشت داشتهامکانات را  ۀهم ديما با سانينو خيتار«. نمود
قرار  قي               ّ            ّ                      بگردندو ملل موف ق را و ناموف ق را مورد مطالعه و تحق ايبردارند و در تمام دن

ت، نقاط ضعف آنان را در ّ                       دهند، نقاط قو    ّ          مل ت و مملکت  اتيو با وضع اورنديو ب ابندي            
 یکتابخانه و دو کتابخانه نم کيامروز با  سند،يو بنو نديکنند و بگو سهيخودشان مقا

 شهيحادثه امروز ر کي. شده است خياسناد و مأخذ تار ايدن ۀنوشت، هم خيتوان تار
ما در ... ازامروز است یاني  ّ                 ات فاق فردا محصول جر کيودر دهها سال قبل دارد 

 یدارد غذا. ميکن تيوتقو مياموزيرا ب ستنيعقل ز ديکه با ميکن یم یزندگ یعصر
 ديرس ميخواه يیاست، به جا رييجسم ما هم در حال تغ یذاغ. کند یم رييروح ما تغ

نداشته  یکنند و فکر و دست ما در آن دخالت ه ّ ي  ته مانيبرا هايکمپان ديکه هر دو را هم با
خواهند کرد که عقل و  نيبه ما تلق. مياموزيرا ب یزندگ نيبا ا ستنيعقل ز ديبا. باشد

و  یفرد شتيما، مع نيما، قوان تي      ّ ما، مل   نيما، د خيتار انتيص. دست شما آلوده است
به  یزيهر روز چ.آن شدند ی                                         ّ ما را اگر از دست ما خارج کردند و خود متول   یاجتماع

. ميبرو ديدنبال چه با ميدان یو منگ نم جيکنند و ما گ یاز آن کم م اي نديافزا یآن م
در  ،یو نه سرب یرفتم و هنوز صنعت چاپ نه سنگ یسالها قبل که من به مکتب م
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گرفتم انگشتم را  ینم اديداشتم هر کلمه را که  ی       ّ قرآن خط   کينبود، ی  ّ         حد  وفور فعل
ً  آن کلمه طبعا  س. دميکش یآن کلمه م یزدم ورو یاحت به زبان مر یليخ  ايو  اهي            

خواستم بخوانم،  یرفتم و م یکه درخدمت استاد م یموقع. شد ی    ً      ً      اصوال وفروعا  پاک م
دو  یکيکلمه پاک شده است،  نيگفتم جناب آخوند ا یم بودمنگرفته  اديآن کلمه را که 
پاک شده بود و ... که در قرآن من کلمات تعقلون، تعلمون، تفعلون و ديسال طول نکش

که در آن نه عقل بود نه علم و نه عمل و از  یشده بود آسمان یمن کتاب ی       ّ قرآن خط  
 ) ٣(».آمد ینم انيبه م یصاحبان عقل و علم و عمل هم فکر

س ّ  مدر  ّ   از سر حد  ا یکس کياگر « :باوربود  نيبر ا      ران،يدولت ا ی بدون اجازه ران،ي       
 چيو ه ميزن یم رياو را با ت م،يو ما قدرت داشته باش رانيرا بگذارد درا شيپا
بعد که گلوله خورد، دست . شاپو ايعمامه  ايسرش است  یکه کاله پوست مينيب ینم
و او را دفن  کنم یاگر ختنه شده است بر او نماز م. هن ايختنه شده است  نميبب کنم یم
ّ  و اال   ميينما یم  .چيکه ه   

ما . ماست انتيد نيما ع استيماست، س استيس نيما ع انتيد. کند ینم یفرق چيه پس
ّ            که با ما دوست باشند و متعر ض ما نباشند یمادام ميا با همه دوست       ِ         همان ق سم که به .                          

  ) ٦( » .ميکن یما دستورالعمل داده شده است، رفتار م
  
  

  و مآخذ حاتتوضي
  
س  رانيا تيموقع« صدر  یابوالحسن بن – ١  ّ   و نقش مدر  س  –         ّ   انتشارات مدر             – ١٠ 

    ١٢٨ – ١٢٩ –صص    – ١٣٥٦آذر 
     ١٣٠ – ١٣٥صص  –   نيشيپ  -  ٢ 

س  ی  ّ مل   یمايس – ونيهما  ليناصر تکم  -  ٣ ّ   مدر    ٣٦ -  ٣٩صص  –  
  ١١جلسه  - ١٣٠٥وريشهر ٢٩سه شنبه  –ی  ّ مل   یمشروح مذاکرات مجلس شورا - ٤

س یعل -  ٥  ّ  مدر  اسالم ،  خي   ّ     مجل ه تار-  ١٣٧٤/ ، نشر هزاران  یمرد روزگاران/  ی  
  سايت اسناد انقالب اسالمي: منبع-  ١٣٤٨ بهشتيارد ١٤، دوره سوم ،  ٢٨شماره 

خرداد   ،ی مستوف ضاحيکشور،مذاکرات مجلس چهارم،است یرسم ی روزنامه - ٦
  ١٩٨، ص ١٣٠٢
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 نهم فصل 

 
ّ  مدر س  وثوق الدوله    ١٩١٩مخالفت با قرارداد      

  
  گانگانيب یطلب سلطه

ّ  مدر س«  ۀزواره  در بار یگل غالمرضا  یم» وثوق الدوله یو قرارداد استعمار    
ّ  مدر س نيب یجهت آشت یمالقات ۀکه واسط» مورخ الدوله «: سدينو و وثوق الدوله     

س یوقت: سدينو یم نيبود، چن ّ  به مالقات مدر  ل حرف لينا              ّ      شدم، او  که زداظهار کرد  ی      
شما عضو دستگاه  رايد،زيامدينزد من ن تاختالفا نيدر ا ديکرد یکار خوب اريبس

 . ديآورد فيحاال چه شد که تشر; ديدولت هست
س. نمودم انيوثوق الدوله را ب غاميو پ هيقض شرح ّ  مدر  وثوق ( یاظهار کرد که و    
ر است اريبس) الدوله ّ      جسور و متهو   ینم یانتيخ نياگر جسارت نداشت مرتکب چن.           

 : شود یتکرار م خيتار یشد، ول
 یخدا معتکف و اشتغال به تالوت قرآن داشت، ول ۀسال در خان یمروان س عبدالملک

شما بودم و بعد هم شهر  قيکه تا حاالرف ديقرآن را بوس ديکه به خالفت رس نيپس از ا
ّ                      مک ه را آتش زد و به منجن من کار  ديينما یبست، به هرصورت وثوق الدوله را حال قي 

 ديشوم و شما ضرر خواه ی              ّ   را، لکن من موف ق م تانو شما کارخود مينما یخودم را م
ر و منفور و از س شهينمود اگر قراردادلغو شد هم ّ                 متضر  و . شد ديدور خواه استي   

 تيرضا یندارد وبرا یبه شما کار سيانگل گريشد و انجام گرفت د یعملاگرقرارداد 
 . شما را فدا خواهد نمود راني  ّ   مل ت ا
س اميپ چون ّ  مدر  مرد که خود راصاحب هوش و  نيکردم ا انيوثوق الدوله ب یرا برا    

قرارداد  نيهارا به عقد ا یسياگر انگل: دانست، اظهار داشت یم شيذکاوت و دوراند
 ايژنرال  کي گرانيمن و د یکردندو به جا یرا اشغال م رانيمتقاعد نکرده بودم، ا

 یاست که بعد از امضا نيام ا دهيعق گرفت یامور را به دست م یسيمامور انگل
 نيوثوق الدوله چن یاز گفته ها. مصون خواهد ماند رانيا تيقرارداد استقالل و تمام

ر  یاسيست رفتن قدرت سکه او نگران از د ديآ یبرم ّ   خودش بوده و به زعم و تصو                         
اسناد  هک یاست، درحال رانيبه نفع ا ینيقرار داد ننگ نيخودفکر کرده تن دادن به چن

به شمار  رانيا ت ّ ي  هو یبرا ی  ّ جد   یديبرنامه تهد نيو مدارک مستند بعدها ثابت نمود ا
ّ  مدر سۀقرارداد به خان ميوثوق الدوله پس از تنظ یروز. رفت یم آمد و خطاب به آن     
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مخالفت کرده  سيما و دولت انگل نيب یميتنظ مانيام با پ دهيآقاشن: وارسته گفت د ّ ي  س
س د،يا ّ  مدر  آقا باصراحت  ست؟يمخالفت شما چ ليدل: ديوثوق الدوله پرس! یبلگفت     

 : فرمود
ل که نوشته بود ۀمن خوانده اند، جمل یاز آن قرارداد را برا یقسمت ّ               او   سيدولت انگل دي 

 تيکه استقالل ما را به رسم ستيک سيشناخته است، آقا انگل تياستقالل ما را به رسم
آقا به ما پول : وثوق الدوله گفت د،يهست فيقدرضع نيوثوق چرا شما ا یبشناسد، آقا

س ّ  هم داده اند، مدر    .ديرا ارزان فروخت رانيا د،يوثوق اشتباه کرده ا یگفت آقا                 
  

ّ    مضر  به استيس  انتيد   
ر نم: ديگو یالدوله، در مورد وثوق الدوله م مورخ ّ     تصو  را بر  یسيابل ليکردم رذا ی  

خاک تابناک  نياست که ا غيخود تن دهد،در هنيم یو به پست نديبرگز یسيادر ليفضا
اعتبارات  يۀقرارداد کل نيچن یآلوده ساخته وبا امضا انتيرا با غبار خ یاله ۀنيآ نيو ا

 رتيصاحبان غ رتيبر خالف س یحال که گام ودهسابق خود رااز کف رها نم
 ليوسا عيو به جم ميزيبه پاخ انشي        ّ        که بر ضد  او وحام ميدار فهيوظ زيبرداشته مان
لحظات  نيتر ج ّ ي  اکنون ما مه مي                ّ             قرارداد اسارت مل ت را پاره ساز نيننگ ۀممکنه ورق

ک یسکوت وب یموقع نيو در چن ميگذران یرا م خيتار ّ  تحر  در  تدر حکم شرک ی  
س انتيخ ّ  خواهد بود و در ادامه از مدر  نهضت مخالفان را  يیشوايکند که پ ی   ّ  تمن ام                            

 . قبول کند
س ديآ یتلگراف کاکس به لرد کرزن برم از ّ  که مدر  با  تي        ّ عوامل ضد   نياز مهم تر       
ل آن م نيا ّ       قرارداد بوده است در بند او  که مخالف قرار  یکسان نيدتريشد: ميخوان ی                         

ّ  شخص معروف مدر س یداد هستند به سرکردگ  . است...              
س ّ  مدر   یبود از برا یروز نحس کيق .ه ١٣٣٧ عقدهيذ زدهميس: ديگو یم یاناتيدر ب ،   

 ... رانيا
وثوق الدوله، صارم الدوله، نصرت الدوله، مردم  یاعظمش سه نفر بودند آقا جزء

که از جمله  یليو قل یاالنادر ستيداد منحوس چقرار نيکمال غفلت را داشتند که ا
بنده بودم که در همان ساعت که قراردادمنتشر شد با او مخالف شدم تا امروز باالخره 

                              ً  ششصد وهشتاد و چهار نفر که اصوال ،  یاستثناداد به  راني     ّ   به مل ت ا یقيخدا توف
ً استا  ي     ً    ً      ً        ً  فروعا ،عمال ،ناصرا ، منصورا ،س موافقت با قرارداد  راني    ً               کتبا  درتمام مملکت ا ايو     

ه ا دهيآن چه عق دوارميچون ام... مخالف بودند راني       ّ   تمام مل ت ا یکردند باق ّ    دارم ذر   ی      
... مجلس اند نين قرارداد در اينفر از موافق جدهيکنم که ه یندارم، عرض م یمخف
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ّ      مضر  به د استيس کي یقرارداد منحوس ّ      اسالم، مضر  به س انتي   ما  یطرف یب استي        
 سيبه دولت انگل ليرا رنگ بدهد، اظهار تما رانيوثوق الدوله خواست ا ۀنيبکا... بود

 یعني د،ينما یاستيبه س یلينمود حال هم هر کس تما اميق راني          ّ      ّ   کرد، بر ضد  او مل ت ا
نمود، چه رنگ شمال، چه رنگ جنوب و چه  ميبا او موافقت نخواه راني  ّ   مل ت ا ام

   ً حا  يصر مينداشته باش یرنگ چيوه ميطرف باش یب ديما با) کايامر( ايرنگ آخردن
ّ  مدر س» ....              ّ       کنم بنده بر ضد  اوهستم یعرض م از  یکي ۀدربار حيپس ازتوض    

 یرانيدايبا یرانيا«:اظهارداشت    ّ  ً مجد دا  وثوق الدوله درعقد قرارداد  یهمکاران وشرکا
 ینکته که مذهب و وطن خواه نيآن گاه با ذکرا» .باشد یرانيهم ا استشيباشد، س

 : شود، گفت رفتهياهل ندامت پذ ۀکند توب یم جابيا
باز  ميهست یرانيرا رها و ا سيبه انگل ليتما نديکه بگو یکسان یما برا آغوش«

ّ  قرارداد وثوق الدوله در مجلس، مدر س یهنگام بررس» .است خاطر  یاناتيب  ّ ی  ط                                 
بد است؟  شيقرارداد کجا نيگفتند که ا یآمدند و به من م یم یه«: نشان ساخت

 استيفرد آشنا به س کيمن  انيدادم آقا یمن جواب م م،ياصالح کن ميتا برو دييبگو
لش است که  ۀقرارداد به نظرم بد است، همان ماد نيکه در ا یزياما آن چ... ستمين ّ           او   
هنگام  نيدرا» . ميشناس یم تيرا به رسم رانياستقالل ا) ها یسيانگل(ما ديگو یم

ّ  مجلس بلند شد، مدر س یاز همه جا ندگانينما ۀخند یصدا آن . خاموش ماند یلحظه ا                  
و  ديايب یکياست که  نيحرف مثل ا نيا«: گفت ندگانيگاه سکوت را شکست و به نما

ّ  مدر س» .شناسم یم تيبودن تو را به رسم ديمن س د، ّ ي  س ديبه من بگو  نيا«: افزود    
 ران،يا ميبرد چون اگر بخواه یم نيرا از ب رانيا یو نظام یقرارداد استقالل مال

 راني    ّ      متعل ق به ا ديبا زشيهمه چ. باشد یرانيا دستدر  زشيهمه چ ديمستقل بماند با
ّ        مهم  مملکت  زيرا در دو چ) انگلستان( یدولت خارج کيقرارداد  نيباشد، اماا   

 نيمخالفت من باا یاصل ليدل نياش ا ینظام ۀدر پولش و در قو: کند یم کيماشر
ّ  با مخالفت مدر س» .قرارداد است ب يدرمجلس به تصو. م١٩١٩قرارداد گرانيو د              

س. دينرس ّ  مدر    ) ١(» قراردادداشت،  نينشدن ا بيدر تصو یسهم بزرگ    
  

س يیگفتگو« خود بنام ۀدمحم ترکمان درنوشت ّ  ناشناخته با مدر    یدگاههايبر د ینظر                
س  یواقتصاد  یاسيس ّ  مدر   :  نستينظرش ا»     

س ديوآراء و افکارشه یاسيس ۀشياند ۀدربار ّ  مدر  ّ            آثار  قابل  توج ه و ارزشمند       ی              
     ّ                                    در حد   توان اندک  خود در ده  سال گذشته ،  زيسطور ن نيمنتشر شده است و راقم  ا

براساس  ١٣٧٣، درآذرماه ديازجرا یکيمندرج در یاز جمله در  سلسله مقاالت
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م  و چهارم  مجلس  شورا یاه  یريمذاکرات  وموضعگ م و سو  ّ                       او درادوار دو        ّ    ی  ّ مل   ی            
 ديآن شه  ی، اجتماع یاسي، س ی، اقتصاد  یآراء  ومواضع  فرهنگ  حيبه ذکرو توض

،  ندگانيحکومت، مردم ، مجلس ، انتخابات، نما ۀاو در بار  ینقطه  نظرها نيوهمچن
، مناسبات   یه ادار، دستگاضاوت، قیآزاد خ،يتار ت،ي    ّ ، مل  انتيد ،یخارج استيس

،  دي   ّ        تمد نها، تول  جاديواستمرار درا تي، نقش امن یمذهب یتهاي   ّ اقل   گر،يکديمسلمانان با 
 .پرداخته ام... ، مصرف  و  عيتوز

س ، که  اگر نگوئ  یبه مصاحبه  ا  یابيبا دست نکيا ّ                 ناشناخته از مدر  معدود   تنها از مي              
       ّ    ودر مقد مه   ميآن بزرگواراست ، متن آن را به عالقمندان  تقد یمطبوعات مصاحبه های

ّ       قابل  توج ه آن م  یبه نکته ها  یاشاره ا  .مينمائ ی        
س ّ  مدر    یالتيو کوشش  تشک یزيواعتقاد خودبه برنامه  ر مانيگفتگو ابتداء ازا نيدر ا    

 یمحتو  نيوهمچن یکند ودرپاسخ مصاحبه کننده راجع به مواد برنامه، ازسادگ یمادي
  .ديگو ی            ّ        آن به سه ماد ه  سخن م

 
ل  ۀ   ّ ماد    ّ   او   یو خارج یاستقامت در برابر حوادث داخل« مجلس یبرا یشنهاديپ ۀبرنام 

س. است»  ّ  مدر   رنهادها،يبرمجلس وسا یو خارج یداخل ۀوارد یبه فشارها تيبا عنا     
ف  یابيوسا مان یضرور  طيمقاومت  را از شرا ّ  امور کشور معر   .کند یم  ی            

س ّ  مدر  مۀ   ّ ماد   انيدر آغاز ب     ّ  دو  ّ                       مهم  اشاره  دارد که  عدم   اريبس  ۀخود  به دو نکت ۀبرنام     
ّ                       توج ه به آنها موجب عدم دست ل   ۀنکت: شود یم یاسيس یبه اهداف در حرکتها یابي   ّ   او   

 گريد انيبه ب اي، یاسيعبارت است  از به روز  و به هنگام بودن مواضع  رجال س
ک وعدم تصل ب و توق ف درخط  مشو قدرت ت یريانعطاف پذ ّ    حر       ّ       ّ           ّ م ن ،ی  ّ    ونکته دو   زي       

 نيدرپرتو چن. باشد یم یدرهرمقطع زمان تهاياولو تيورعا صيناظربه تشخ
س ،ینگرش ّ  مدر  رابه  یکشور و مردم و اقدام عاجل درمسائل اقتصاد اجاتيرفع احت    

  کند و یم یابيارز ،یاصل ۀفيعنوان وظ
م  ۀ   ّ ماد    ّ   دو  کند و راه وصول   یاعالم م»  مملکت اتيکمک به اقتصاد «اخود ر ۀبرنام 

 .اندينما یم نيچن ليبه آن  را در چند تبصره به مضمون ذ
به   یو معدن  یاشتغال در بخش کشاورز  جاديبه مردم  به ا یخالصجات دولت فروش

 یروهاين  حيو تصح  لي؛ تقلنيازجمله ازراه  وجوه تقاعد مستخدم یبانک رهن سيتأس
استخراج به  ازي    ّ                             ؛ فع ال کردن بخش معادن با دادن امتیادار یمتمرکزو دستگاهها

حقوق  یداريذوب آهن و راه آهن؛ خر ۀکارخان سياشان ؛ تأس طيرااتباع داخله و ش
ّ                    ارباب حقوق از محل  فروش خالصجات مملکت  دنيواستفاده ازوجوه آن  رونق  بخش ی                
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 .ديصنتعگران ورشد تول قيجهت تشو  یدست  عيازصنا اتيبه اقتصاد کشوروالغاء مال
س  یها تبصره ّ  فوق وقوف  مدر  در نجات کشوراز فقرو » ديتول«  یواال گاهيرابه جا              
س. دهدينشان م یبه خوب یوعقب افتادگ یوابستگ ّ  مدر   ۀکه خود واسالفش  در عرص    

  .تداش  تي   ّ     تمد ن عنا  جاديدرا»  ديتول« به  نقش   ی   ّ               مول د بودند به درست شهيعمل واند
 

م   ۀماد ّ   سو  س ۀبرنام   ّ  مدر    ديمورد  تأئ یدولتها ئتيه» دوام « و» ثبات« بر  هيتک     
 یاو که تجر به ها. ، دارد  یمجلس قانگذار  ۀدور کي         ّ              مجلس ، حد اقل در طول عمر

 رانيدر ا تيمشروط یو تزلزل  آنها پس از برقرار یازآمد و رفت دولتها یتلخ
 یو عدم  ثبات حاصل یدر پ یمداوم و پ یهارييداده بود که تغ  صياست، به حق تشخ

 .کشور ندارد یها هيوهدررفتن  سرما  یشانيجز پر
س ّ  مدر   یکي یکه از سو یمشکالت ۀدربار»  رانيا«  ۀدر جواب سئوال مخبر روزنام    

ّ                   از فرق  مسلمانان حادث شده و راه رفع آن، حل  مشکل را درگرو تشک  یاجتماع لي                                         
 .نديب یدرو ن مجمع  م  مي                    ّ       دول و ملل مسلمان وات خاذ تصم ندگانيازنما

ّ            نشانگردرک درست اوازحل  معضالت درون یپاسخ نيچن  اسالم  است که   یايدن  ی                    
 زياست و آن  ن  یو فرقه ا  یگروه یها  قهيبه دور ازسل یجمع یراه حلها  ازمندين

 .خود مسلمانان ندگانينما  یاز سو
کشور شده بود،  یخارج  استياو در س  ۀديعق یايجواب به سئوال کننده که جو در

ّ  مدر س ّ          با توج ه به موقع     و در   یخيتار  اتيواوضاع روز وتجرب رانيا يیايجغراف تي     
  ۀمي   ّ       مود ت به ضم:ديگو یپاسخ راداه وم نيکوتاه بهتر ۀ،درچندکلم خرد پرتو

 » استقامت
ّ                     ششم تهران، با توج ه  به آنکه  آراء حوم  ۀدر پاسخ سئوال مربوط به انتخابات  دور   ۀ                

ّ                   عوامل رضا شاه مورد دخالت وتعر ض قرارگرفته بود و  یتهران مخدوش واز سو                             
ّ  بدون موک ل ی، امکان حضوروکالجهيدرنت س         ّ  رادرمجلس فراهم آورده بود،مدر                               

مردم درمجلس  حضور   یعيطب یوکال تهران شد تا ۀدرحوز خاباتانت ديخواستارتجد
 .ابندي

س کا،يآمر یمستشاران مال ئتياستخدام هديتجد ۀباردر ّ  مدر   ليتحل کيبراساس     
ّ            و توج ه به قدرتها یاسيس مذکور  ئتيبه ابقاء ه یومنطقه، رأ راني  ّ      فع ال درا یجهان ی    
 .دهد یم

  ۀجامع کيدر  یحزب یالتيتشک گاهيسئوال راجع به نقش و جا نيجواب آخر در
ّ            زنده، پس از اظهار تأس ف ازعدم پاگ سال  پس از مشروطه  و  ستياحزاب در ب یري                    
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 قيبرخوردار از توف جهيو درنت» هرچه بوده است اسم بالرسم بوده«نکته که نيذکرا
 یاز رو  یکه بذل جهد ،  حزب  بدطل یهموطنان  م ۀاز هم. و استمرار  نشده است

دهند ودر  ليتشک  یبرمحورمصالح مل یحزب وطن«نامبه  دهيبر عق ی   ّ           تفن ن بلکه مبتن
که  یدر حزب  تيعضو  یخود را برا یآمادگ ان،ياو در پا. آن بکوشند یمبان تيتقو

 .کند یبه کشور ومردم آن اعالم  م یو هماهنگ یخدمت جمع یشرح آن رفت برا
متن مصاحبه  فرا  ۀو خوانندگان را به مطالع ميکن یم یکالم خود دار ۀاز اطال نکيا
، روز  ی  ّ مل   یششم  مجلس  شورا  ۀ، قبل از افتتاح درو١٣٠٥در سال . ميخوان یم

در « ، » مجلس  ندگانينما ديعقا« : تحت عنوان یدر متون  رانيا یرسم ۀمين ۀنام
به گفتگو پرداخته و حاصل  آن   ندگانياز نما  یبا تعداد  یاطراف اصالحات مملکت

ل. منتشر ساخت  دهيرادر  آن جر ّ  او  س ني  ّ  گفتگو  با مدر    ١٩  خيانجام گرفت و در تر               
که بر   ی             ّ    مذکور  در مقد مه ا ۀروز نام. منتشر شد  رانيا ۀدرروز نام  ١٣٠٥ ريت

س  یگفتگو ّ  مدر  ّ                      به چاپ  رسانده  تعه د  کرده است  که در شم      گفتگو    یآت یها اره                  
  .به ان قول  عمل کرده است  زين  یتا حدودمنتشر سازد  و  زيرا ن ندگانينما  ريبا سا

 
  : ديخوان یم ريمتن گفتگو را در ز  نکيا
 
س  یآقا[  - س   ّ  مدر   د؟يدار ی      ً                  که فعال   سرکار است چه نظر ] یا]  نهيراجع  به کاب[     

  لياست که ممکن است  تشک یهائ نهيکاب  ني      ً                که فعال  سرکار  است بهتر یا نهيکاب – ج
 .نمود  ینگاهدار  یستيآن با  ليداد و  شکل حاضررا  با تکم

 ۀديکه عق  ديندارد ممکن است  بفرمائ رياز وزرات  خانه ها وز  یچون بعض  -  س
 ست؟يباره چ نيشمادر ا

 رياو را وز  ديوزارت داخله قوام السلطنه خوب است و با  یمن برا  ۀديبه عق – ج
      ً    که فعال  در  رالملکيمش ايدارم مشاور الملک   دهيقوزارت خارجه ع یداخله  کرد برا

 .الملک  ريظه ايخارجه باشند  با معاونت  اعتالم  الملک   رياروپا هستند وز
 د؟يدار  یچه نظر هيوزارت عدل یبرا  -  س
دارد که   التيتشک ثيو هم از ح نيهم از جهت قوان یادينواقص ز  هيچون عدل  -  ج
جزم  ليتوانم برسب یاست و اآلن نم اديدوره رفع کرد لذا محتاج به تأمل ز نيدر ا ديبا

 .حال خواهد بود  ني            ً      عرض کنم وفعال  به هم
داده    یالتيشود تشک ی    ً          رسما  افتتاح  م کشنبهيروز  ی  ّ مل   یچون  مجلس و شورا  -  س

 ؟  ريخ اي  ديا
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پروگرام  نيکه در تحت ا  ميدرنظردار یپروگرام یول مينداده ا یالتيهنوز  تشک  -  ج
ساده  یليپرو گرام خ کيو چون  ميده ليتشک یتيانشاءهللا  الرحمن درمجلس جمع

داده و   ليتشک  یتيکه جمع  ميدوارياست  ام ديمملکت فوق العاده  مف یو برا یوعمل
 .ميآن بشو  ی   ّ          موف ق  به اجرا

 ست؟يعبارت از چ ديکه درنظر دار  ی       ّ         که مواد   پروگرام ديممکن است بفرمائ  -  س
 :است ليساده و عبارت  از سه  ماده ذ  یليخ – ج
ل تشک  -  ١ ّ      نظر به آنکه او  اهل   یدي          ّ               است و البت ه درهر موضع  جد ديدولت جد لي             

ل  پروگرام   ۀ          ّ به جهت ماد   نديآ یبرم ی     ّ رمترق  يحرص و آز در صدد و جلب نفع غ ّ             او   
 .ديايب  شيل  پکه از خارج و داخ دهياستقامت است نسبت به حوادث جد

مملکت  و   اجاتي                   ً    روز و وقت است و فعال  احت یبه اقتضا استيچون مرام و س  -  ٢
دوم پروگرام کمک به  ۀ        ّ است، ماد   ی  ّ                                مل ت اقوام عاجل درهرگونه اموراقتصاد

 لي      ً                               که فعال  در نظرگرفته شده عبارت ازامور ذ يیزهايمملکت است و چ اتياقتصاد
 :است
 . یبانک فالحت  سي       ّ                       کمک مؤث ر به زراعت مملکت  و تأس  -  الف
 .که باشد  تيميوهر ق بيفروش خالصجات به اتباع داخله  به هرترت – ب
ّ                     از اکثر محل  و وجوه تقاعد مستخدم یبانک رهن سيتأس – ج جمع شده  نکيکه ا ني          

 .است
ند و در هست یمکنت ايصنعت  یکه دارا یدولت نيخدمت کردن مستخدم نيمنتظر – د

که نه صنعت ونه مکنت ونه ملک  دارند، به  یخدمت نيعوض به کار گماشتن منتظر
ّ  از متخص صريغ  .خواهند  ماند یکه درهر صورت به کار خود باق ی  ّ فن   ني      
سهله   طيازهرگونه به اتباع داخله  با شرا رهياستخراج معادن وغ  ازاتيدادن  امت  - ر

 .وکمک کمک   دولت 
راه آهن  از دو طرف     سيذوب آهن  و تأس  یـ وارد  وبه  کار انداختن  کارخانه  ه

 رانيدرد اخل  ا شترشيکار ب نيا  ید اده شده برا  صيتخص  یکه پولها  یبه نحو
 .صرف  شود

ّ                       حقوق ارباب حقوق ازمحل   فروش  خالصجات  مملکت یداريخر -  ی و احتصاص    ی                    
ّ            محل   آن  که قر الزم    یکه قرض یمواقع یشود  در بودجه  برا یم  ونيليم کي بي  

 یراه آهن  ده کرور  وجه  حاضرشده و برا دنيکش  ی      ً     که فعال   برا یمعن نيبه ا. شود
  ۀکارخان  ديکرور به مصرف خر ستيب نيا. خواهد شد حاضرهم ده کرور یسال آت

در آن   یرشتيو اگرالزم باشد که وجه  ب ديخط آهن خواهد رس دنيذوب آهن  و کش
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اعتبارخواهد بود  که ممکن  است با آن  ونيليم کي نيمصرف برسد ا نيسال به ا
که  راه آهن زودتر به  ردکرور خرج  ک ستيب ۀميکرور قرض  کرده وبه ضم ستيب

 .بشود  یمنته یجائ
 . نقاط  مملکت  موجود  است  يۀ    ّ درکل   یدي  عيکه بر صنا یهائ اتيالغاء  مال  -  یف

 کيشده  به دست   دايپ  ريسه سال اخ نيکه  در ا  یاتيدادن  به وضع خاتمه  -  ٣
نمود   ی  ّ                مد ت  دو سال نگهدار یبرا  نهياز کاب یعنيپارلمان ،   ئتيبا  ه یثابت  ۀنيکاب

 .تا بتواند  اصالحات  منظوره  را مجرا  دارد
 د؟يدار  یمجلس  چه نظر استير یبرا  -  س
  نيتوان در ا ی              ً    مجلس است و قبال   نم یداخل  اتيمسئله موکول به وضع نيا – ج

 .نمود  دهيخصوص اظهار  نظر و عق
 ست؟يچ  یها نظر حضرتعال یوهاب ۀدر مسئل  -  س
است  که  نيخصوص  بر داشت ا نيکه ممکن است درا  یمن  آن قدم دهيبه عق  -  ج

ّ           وتوس ط دولت برا ليدول وملل مسلمان تشک ندگانيکنگره ازنما کي رانيدر ا  ی   
کنگره  ازعموم ملل و دول  مسلمان دعوت شده  و با توافق نظرآنها  نيشرکت  درا

 .ميخواستگار شو تفاقفرقه  را باال نيا  ۀرفع  سلط
 ؟  ستيچ  یخارج  استيشما در س ۀديعق  - س  
 .اول پروگرام ۀ   ّ ماد    ۀمي   ّ        مود ت  به ضم –ج  

 د؟يدار[   یا] هيراجع  به انتخابات  تهران  چه نظر  - س
است    حياست وکالت او صح تياکثر  یپس از حذف آراء حومه  هرکس دارا  -  ج

 .شود  ديتجد ديآراء  حومه با نيو بنابرا
خواهد   یمجلس منقض ۀدور نيدر هم يیکايآمر  ونيسي      ّ           چون مد ت  کنترات م  -  س

 ست؟ياستخدام  آنها چ  ديشما  راجع  به تجد ۀديشد عق
 ونيسيکه بر وجود  م یومصالح ديشبهه از فوا یو امثال آن ب هيباوجود دولت حال - ج

ات مياست منتفع خواه يیکايامر ّ   شد و فرضا  اگر مضر  دارد  مرتفع خواهد شد ، لهذا   ی         ً       
 .است يیکايآمر  ونيسيمن در ابقاء  م  ۀديعق
شما   ۀديزنده  عق  ۀجامع کي  یو لزوم  آنها برا  یحزب التيراجع  به تشک – س
 ست؟يچ
ّ          متأس فانه  حزب  تيسال مشروط ستيب نيدر ا -  ج نکرده ، هر چه بوده  دايوجود پ  ی   

است  که   یبدبخت کي نيرفته  است و ا نياست  اسم بالرسم  بوده لذا زود از ب
 .جامعه  شده است ريدامنگ
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حزب «واساس بنام دهيعق یازرو یالزم است که بذل جهدکرده وحزب ی  ّ حس   یبرهرذ 
 تي                    ً    ومن هم حاضرم که رسما  عضو. ديآن کوشش نما یمبان دييتشودر ليتشک»  یوطن
  )  ٢. (به وطن  و مردم خدمت کنم یرا قبول وبه طوراجتماع وهم آهنگ یحزب  نيچن
  

  و مآخذ حاتتوضي
  
ّ  مدر س« زواره  یغالمرضا گل  - ١ غالمرضا » وثوق الدوله یو قرارداد استعمار    
 یاسيس یمؤسسه مطالعات و پژوهش ها   -  زواره  یگل

س يیگفتگو -  ٢  ّ  ناشناخته  با مدر  س  یو اقتصاد  یاسيس یدگاههايبرد  ینظر                   ّ  مدر       -  
ّ          محم د ترکمان   یاسيس یمؤسسه مطالعات و پژوهش ها -  )  ١٩٥ – ٢٠٠صص  -     
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  فصل دهم 

  
 زنان  مدرس و حق رأی

 
جايگاه  یخنگاريتار  رامونيپ   چند  ینکات«خودتحت عنوان  ۀدرمقال یخسروشاکر 

« تريبا ت ١٩١١اوت  ٩ازتهران،  مزيخبرنگار تا از  یگزارش«     جنبش  در   زنان 
 نيآورده و در ا  »یمل ی         ّ                   زنان و رد  آن درمجلس دوم شورا یبرا یحق رأ شنهاديپ

 ۀحوب    ُ  ُ در ب حب   یممنون باشند که حت یستيزنان با یحق رأ انيحام: گزارش آمده  است 
] شاه یدمحم عل[ نيشيدر حال حاضر، که پادشاه پ رانيا یها یگرفتار ها و  یدشوار

 رانيحق زنان در مجلس ا یحام کي است،   انيدر جر یپرچم افراشته و جنگ داخل
  .شده است دايپ

که در سوم اوت مجلس را با  ستيهمدان ن ۀندينما ا،يالرعا ليوک یجز حاج یکس او
 ۀآرام نظامنام ۀمجلس در حال مذاکر. کرد یدرشگفت خود از حقوق زنان   ۀدفاع جانان

زنان  تيبه محروم مربوط  ۀو به ماد رديانجام گ زيدر پائ ديبود که با یبعد] انتخابات[
به نظر  یرضروريغ یروشن نيبه ا یبرسر مسئله ا رهمذاک٠بود  دهيرس یازحق رأ

اعالم کرد که    ً حا  يرفت و صر بونيبه پشت تر ايالرا ليکه وک یهنگام و  د،يرس یم
داشته باشند، لرزه به تن ] هم[ یرأ حق  یستيزنان صاحب روح وحقوق اند وبا

 )   ١(   .افتاد انيمجلس
  

–یديخورش ١٢٨٩برج اسد  ١١شنبه  صورت مشروح روز پنج ٢٨٠جلسه 
 یالديم ١٩١٠

 
قبل از ظهر  قهيدق  ۴۵ساعت  و  ٢مؤتمن الملک   یآقا  استيجلسه مجلس به ر نيا 

 .  ديگرد لي    ً    رسما  تشک
                           ً                  که از حق انتخاب نمودن مطلقا  محرومند اول توان  یاشخاص« که۴رابطه با ماده  در

تبعه خارجه  - ٣هستند  یشرع تيوميها که در تحت ق دوم اشخاص خارج ازرشد و آن
از حکام شرع  یکياسالم در حضور  فيحن نيکه خروج شان از د یاشخاص - ۴

 - ۶سال داشته باشند ستيکه کمترازب یاشخاص - ۵باشد  دهيبه ثبوت رس طيجامع الشرا
معاش  ليتحص شرفانه یب ليکه به وسا یو اشخاص انيمتکد- ٧ريورشکستگان به تقص
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 یکه مستوجب مجازات قانون ینيقتل وسرقت ومقصر نيمرتکب - ٨ ندينما یم
                                       ً           به ارتکاب قتل و سرقت و امثال آن که شرعا  برائت خود  نيومعروفاند  شده   یاسالم

صاحب منصبان  یبه استثنا یوبحر یاهل نظام بر - ٩باشند  ردهرا حاصل نک
 . یافتخار

 ذکاء(  یفروغ ی،دمحم عل»زنان یبرا یحق رأ« بعنوان موافق  ايالرعا ليحاج وک 
بود که » زنان  یحق رأ« نداشت  و مدرس بعنوان مخالف  یموضع شفاف)  الملک
 : دهم  یخوانندگان ارجمند قرار م ارينظرات آنها را در اخت ريدر ز
که در آن اول محروم  کنم یو عرض م کنم یجرأت م یليبنده خ - ايالرعا ليوک حاج

با  ميها را محروم کن مخلوق خداوند است که آن قسمت از  کيکردن نسوان است که 
 ميما چه بخواه من جرأت کردم اگر  ميها را محروم بکن آن ميتوان یم یکدام دالئل منطق

 خواهند یها که نم آن ميعمل کردن به قرآن بهدر هر صورت ما محکوم  ميچه نخواه
 ميدار یليجا چه دل نيدر ا ميبدان ديپس با ستنديکه مجبور به اطاعت ن بروند و نخواهند 

 یاول کس ميها را محروم بکن که آن  ميدار یمنطق یلياگر دل ميها را محروم بکن که آن
جهت  به چه  نميبب ميخواه یبنده هستم و اگر م ندازديطوق را به گردن خودش ب نيکه ا
که  ستيها الزم ن دادن آن یشرط رو نيمحفوظ باشند ا ديبا مياگر بگوئ ننديها بنش آن

 نيداشته باشند ا زياست که خودشان عالم داشته باشند همه چ  داخل مردها بشود ممکن
محبوب خدا آن قدر به ذلت باشند  جماعت  کيمخلوق خدا تا چه وقت محروم باشند 

تا  ميديها بروز کند کم کم عقب کش است از آن تيکه نشانه انسان یزيک چيکه 
  . ميابر پنهان شد ريدر ز ميدياندازه عقب کش به 

جا  نيکه ا ميمترقب نبود یمسئله ول نياست ا یبزرگ یلينزاع خ کي - الملک ذکاء
 کيها  هستم که زن نيهوا خواه ا شترياز همه کس ب  ايبنده گو کنم یعرض م ديايب شيپ

باشند و حقوق نابته  داشته  یحيصح یزندگان بيترت یليحقوق عمده داشته باشند خ
است و بنده مترقب  ینزاع بزرگ کي نيا دمکه دارند داشته باشند عرض کر ینيمع

حال نسوان  بيمشتاق هستم که ترت یليو بنده هم خ ديايب شيمذاکره پ نيا نبودم که حاال 
 یکه در واقع زندگان یزندگان نيازا و  ندينما یمملکت خوب بشود و ترق نيدر ا

وضع  ن که يکه متأسف نباشد از ا ستيکس ن چيو ه نديايب رونيب نيمحبوس است از ا
محتاج به  ميها کرده ا که ما سلب آن حق را از آن نيا یول ستيها خوب ن آن یزندگان

شرکت در  نديايها ب بدهم هر وقت که ممکن بود زن حيتوض که  ستيو برهان ن ليدل
  .کرد ميخواه قي          ً    بدهند فورا  تصد یانتخابات بکنند و رأ

  ). یمدرس بل( د؟يمدرس موافق هست یآقا - سيرئ
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 یبنده ول یدر بر و بحر ممالک اتفاق افتاده بود برا ارياز اول عمر تا حال بس - مدرس
 دي      ً    که اوال  نبا نيا ونيسيبدنم به لرزه آمد اشکال بر کم و امروز  امديبدن بنده به لرزه ن

ندارند نسوان هستند مثل  که حق انتخاب  یبرد که از کسان نياسم نسوان را در منتخب
و اما  ونيسياشکال است بر کم نيا ستنديسفها ن ستندين ها وانهيد زا نديکه بگو نيا

 ینزاکت رفاقت است از رو ريبرهان نزاکت و غ یاز روز ميبده ديبا جواب ما 
 مينيب یم ميکن یامروز ما هر چه تأمل م است که  نيصحبت کرد و برهان ا ديبرهان با

 نيمستضعف خاب راداشته باشند انت حق اقتيقرارنداده است که ل ها نيدرا تيخداوند قابل
که در  نيها استعداد ندارد گذشته از ا ها از آن نمره اند که عقول آن و مستضعفات و آن

النساء در  یالرجال قوامون عال ومتنديمذهب اسالم ما درتحت ق نسوان در  قتيحق
    ً    ابدا  حق  ومتنديها در تحت ق است آن اسالم  ما یرجال هستند مذهب رسم تيوميتحت ق

قرآن  ها را بکنند که خداوند هم در  حفظ حقوق زن ديبا گرانيانتخاب نخواهند داشت د
 نيا یويهم دن ینيوحق انتخاب نخواهند داشت هم د اند تيوميدر تحت ق ديفرما یم

 )   ٢( » .شد                   ً     مسئله بود که اجماال  عرض 
 یاسيو س یو فرهنگ یاجتماع طيشرا١٩١٠برابربا  ١٢٨٩ خيدر آن زمان در تار اما

رضا خان هم با زوربا حجاب . را نداشت ايالرعا لينظرات همچون وک  یآمادگ رانيا
« او از  یکتاتورياعتقاد داشت و  در زمان د یشيمبارزه کردخود به انتخابات فرما

کشور  نياول« نکهيا حيتوض. امدين انيبه م یسخن سدر مجل» زنان یبرا یحق رأ
پرونده  . شناخت تيبه رسم١٩٠۶زنان را در سال  یکه حق رأ فنالند بود ،يیاروپا

. بسته شد شيربع قرن پ کي نيزنان در اروپا هم یشناخته شدن حق رأ  تيبه رسم
مثال در . شد یم »یزنان از حق رأ تيمحروم یبرا«  یمتفاوت هاتيو توج ليدال

زنان از حق  تيبود که محروم آمده  ١٩٠٩روزنامه مهم آلمان در سال  کيسرمقاله 
 یناش نيمتفاوتند، بلکه از ا یکه زنان و مردان به لحاظ عقل گردد یبرنم نيبه ا یرأ
و  یاسيس یها نهيتجربه در زم نيعالقه ندارند و فاقد کمتر استيزنان به س که  شود یم

زنان را هم عدم توجه آنان به مقاالت  ضعف  نينشانه ا قالهسرم نيا. هستند یاجتماع
اشاره داشت که چون زنان به  یو به نظر کسان دانست یها م روزنامه یاسيس

 یاز حق رأ ديو نبا کنند ینم یدر راه وطن فداکار یبه اندازه کاف روند، ینم  یسرباز
زنان  یکه براگفتند یم نانز یحق رأ استدالل، موافقان  نيفشارهم ريز. مند شوند بهره

  .فتديبه راه ب یاجتماع یها در عرصه یدوره خدمت اجبار
 دمکرات اليحزب سوس نيتر یميقد شد ینوع نگاه و تفکر بود که باعث م نيهم ديشا

زنان  یابيضرورت دست حيآلمان به رغم تصر دمکرات  اليحزب سوس یعنيجهان، 
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 یچندان تحقق آن تالش  یبرا یخود، درعرصه عمل ١٨٩١دربرنامه سال یبه حق رأ
 یآلمان به سو یانتقال لتدو یاصل یرويحزب ن نيهم که ا ١٩١٨سال . نکند

تر که در  چپ یروهايفشار ن رياسناد، حزب ز بنا به  داد، یم ليرا تشک یجمهور
 نياول از  یکيبار مشغول بودند،  و گاه خشونت زيآم به تظاهرات مسالمت ها ابانيخ

که  یوقت  .همه مردان و زنان اختصاص داد یبرا یاحکام خود را به اعمال حق رأ
 انتخابات آلمان با شرکت همه مردان و زنان برگزار شد، نياول ١٩١٩ هيژانو ١٩در 

ساالزار به  یکتاتوريپس ازسقوط حکومت د  یاندک یعني ، ١٩٧۶در پرتغال سال  
 ها التيا از یدربرخ  ١٩٧١حق درسال  نيا سيدرسو. داده شد یزنان حق رأ

به درازا  ١٩٩٠آن درسراسر کشور تا سال  یاجرأ یشد ول یجار) ها ونکانت(
زنان   یرا برا یبدون اما و اگر حق رأ ١٩۴۴حکومت  ژنرال دوگل در سال  . ديکش

 نيشناختن  و تأم تيبرسم  یمبارزات به حق زنان جهان برا»    .شناخت تيبه رسم
 )  ٣(   .».داشته است  یطوالن نديفرآ» زنان یحق رأ«  

    
  و مآخذ حاتتوضي

  
  
  »نگاتی چند پيرامون تاريخنگاری جايگاه زنان درجنبش « شاکری  خسرو - ١
برج  ١١شنبه هشتم شهر شعبان المعظم  صورت مشروح روز پنج ٢٨٠جلسه    -  ٢

  ١٣٢٩اسد 
انتخاب  یتا دشوار یزنان اروپا؛ ازحق رأ«  یديوح ديبه مقاله فر دينگاه کن  -  ٣ 

  )آلمان یصدا( وله  چهيدو -  ٢٩٫٠١٫٢٠١٣» شدن
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  فصل يازدهم 

 
ّ  مدر س یاز زندگ فرازهايی     

  
است که به نقل گفته های از  »١مدرس« علی مدرسیاين فرازها برگرفته ازکتاب 

 دکترعبدالباقی مدرس فرزندمدرس ودکتر دمحم حسين مدرسی خواهرزاده مدرس  می
  .باشد

  
  يقۀ باز مدرس 

  
رفتيم، يكي از نمايندگان مجلس  ها باال مي وقتي از پله. روزي همراه آقا به مجلس رفتم

شما در اين : كه به نظرم شيخ العراقين زاده بود، به ما رسيد و خطاب به آقا گفت
. شويد زمستان سخت با اين پيراهن كرباسي و يقه باز گرفتار سرماخوردگي مي

كاري به يقه باز من نداشته باش، حواست ! آشيخ«:ه اونمود و گفتمدرس نگاهي تند ب
  ) ١٨٧ - ١٨٨صصعبداباقی مدرس،(».هاي ايران باشد كه باز نماند جمع دروازه

  
  هوش انگليسيها 

زاده كه تازه از اروپا برگشته بود، به منزل ما آمد و طي  روزي سيد حسن تقي 
ها خيلي قدرتمند و باهوش و  مذاكرات مفصلي، اظهار داشت كه آقا انگليسي

كني، آنها  اشتباه مي«:مدرس پاسخ داد. توان با آنان مخالفت كرد سياستمدارند، نمي
كه چنين تصوري درباره آنان  هوشيد مردمان باهوشي نيستند، شما مردان بي

  )١٩٣صعبداباقی مدرس، (».داريد
   

 مدرس، رضاخان ، مشيرالدوله پيرنيا و  اصالح مملکت 
            ّ                                                        روزی مشيرالد وله پيرنيا، در کار مدرس نشسته و از جريان روز سياست دولت 

پس  چه زمانی  ! اقا: صحبت می کرد، در ضمن  با اندوهی عميق از مدرس پرسيد
روزی  که انگلستان در جزيره اش : مدرس گفت! اصالح  خواهد شد اين مملکت 

محصور گردد و شما بر گرديد به نائين و رضا خان به آالش و منهم بروم به واليت 
  )  ١٩٣ص  عبدالباقی مدرس،.(خودم
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  انسان دائم الخطا است 

  
. روزي با يكي از همكالسان در صحن حياط منزل مشغول درس خواندن بوديم

اي  مدرس كه در روي نيمكت نشسته و نامه. رسيدم به جمله انسان جائز الخطا است
يعني انسان هميشه خطا (انسان دائم الخطا است! عبدالباقي: كرد گفت مطالعه مي

  )١٩٧ص عبدالباقی مدرس،.(درستش اين است). كند مي
  

  طماع و ترسو
  

امير اعلم که نماينده مجلس و  زمانی آقا،  به ذات الريه شديدی مبتلی شده بود و دکتر
در ان زمان من شاگرد مدرسهطب . موافق اکثريت مجلس بود، طبيب معالج او بود

جناب : آقا به دکتر امير اعلم گفت.الفنون و مشغول مطالعهدروس  خويش بودمدار
دکتر امير اعلم گفت چراآقا؟ طب . به اين عبدالباقی نصيحت کنيد  طب نخواند! دکتر 

می ترسم مثل شما طماع وترسو : مدرس با لحنی جدی گفت. ی استصنعت خوب
  )١٩٧ص عبدالباقی مدرس،(.گردد

  
  رفع کدورت صد ساله 
  

يکی از روزها  پيشوای  دينی  آن ديار به دينم .  سرپرست  بهداری کردستان بودم
نام ايشان را ( پس ازمدتی، يکی ازهمکاران ياد آوری نمود که شيخ بزرگ .  آمد

منتظراست  که ازاوبازديدکنيد بعد ازظهريکی ازروزها ) متأسفانه فراموش کرده ام
به ديداراو رفتم، به استقبالم آمد ومرا به اطاقی دعوت   نمود و از من خواست درنقطه  

من تصور می کردم که اين مکان .  بخصوصی که قطعه پوستی گسترده بود، بنشينم
حقيقت تکيه بر جای بزرگان بدهم، ايشان جای خودايشان است ونمی خواستم در
) با همان لهجه مخصوص: ( باالخره گفت. اصرار   داشت درهمان مکان جای گيرم

شما فرزند مدرس بزرگ ما هستيد، ازاين جهت اصراردارم که در اين !  آقای دکتر
 روزی ايشان دربازگشت ازسفر:است شما محل بنشينيدکه جای مخصوص پدر

آمدند وبه همين خانه وارد شدند ودرهمين نقطه  نشستند و اختالفی  مهاجرت به اينجا
که صدها سال ما بين ما وشيعيان بود حل وفصل نمودند وکدورتها برطرف شد 
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وسالهاست ما دوفرقه از نتيجه انفاس قدسی ايشان با صميميت با هم ودرکنارهم 
. ی کرده اممن اين مکان راتاکنون به همين صورت نگهدار.  زندگی می کنيم

  ) ٢٠٠صعبدالباقی مدرس، (
  
  رفع کدورت صد ساله 
  

. يکی ازروزها  پيشوای  دينی  آن ديار به دينم آمد.  سرپرست بهداری کردستان بودم
نام ايشان را متأسفانه ( پس ازمدتی، يکی ازهمکاران ياد آوری نمود که شيخ بزرگ 

ازظهريکی ازروزها به ديداراو منتظراست  که ازاوبازديدکنيد بعد ) فراموش کرده ام
رفتم، به استقبالم آمدومرا به اطاقی دعوت نمود و از من خواست درنقطه  بخصوصی 

من تصورمی کردم که اين مکان جای .  که قطعه پوستی گسترده بود، بنشينم
 خودايشان است ونمی خواستم درحقيقت تکيه برجای بزرگان بدهم،ايشان اصرار

آقای ) با همان لهجه مخصوص: ( باالخره گفت. گيرم داشت درهمان مکان جای
شما فرزند مدرس بزرگ ما هستيد، ازاين جهت اصراردارم که دراين محل !  دکتر

روزی ايشان دربازگشت ازسفرمهاجرت به : بنشينيد که جای مخصوص پدرشمااست
ها اينجا آمدند وبه همين خانه وارد شدند ودرهمين نقطه  نشستند و اختالفی که صد

سال ما بين ما و شيعيان بود حل و فصل نمودند و کدورتها برطرف شد و سالهاست 
.  ما دوفرقه از نتيجه انفاس قدسی  ايشان با صميميت با هم ودرکنارهم زندگی می کنيم

عبدالباقی . (من اين مکان را تاکنون به همين صورت نگهداری کرده ام
  ) ٢٠٠صمدس،

 
 پيش گوئی اعجاز آميز

  
ين روز اقامت درخواف به آقا گفتم نمی شود کاری کنيد که از اين زندان در دوم

  .بيغوله رهايی يابيد
چرا، خيلی هم آسان، همين يکماه پيش رضاخان به وسيله مأموری پيغام :  آقا فرمودند

به : داده بود که من دخالت درسياست نکنم وبه عتبات بروم ومجاورشوم، گفتم
وظيفه  خود را دخالت درسياست می دانم، اينجا  رضاخان بگو، مدرس گفت، من

ترا هم روزی  انگليسها کنارت گذاشت به . جای خوبی است و به من خوش می گذرد
، هرچه باشد  )خواف( جائی پرتاب می کنند،اگرقدرت داشتی وتوانستی،بياهمين جا
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دروطنم به قتل ولی می دانم که من . بهترازتبعيد گاهها وزندانهای خارج ازايران است
  .ميرسم وتودرغربت وسرزمين بيگانه خواهی مرد

اين پيام مدرس را به رضاخان، بعضی اززندگی نويسان مدرس به صورتهای 
 عبدالباقی مدرس،( .ديگرنقل کرده اند، ولی آنچه من ازآقا شيندم به همين صورت بود

  )٢٠١ص 
  

  پيشقدم مبارزه
  

روحانيون تهران به مدس   اعتراض  ازدراوئل دورۀ چهارم مجلس شورا، چند نفر
. کردند که مدرس، هم جا  در صف مبارزه  پيشقدم است و مجالی به ما نمی دهد

   ً      نيا ، اين ااوال، شما بفرمائيد جاو، من پشت سرشما هستم، ث: مدرس جواب می دهد
شما می خواهيد اول . ميدان رفتن  جرئت  می خواهد وانتظارپاداش ازکسی نداشتن

  :آنگاه اين بيت را خواند.  ريد، بعد بيائيد واين کاردرست نمی شودمزد بگي
  درره  منزل ليلی که خطرهاست درآن     شرط اول قدم آنست که مجنون باشی 
  ) ٢٠١ص عبدالباقی مدرس،  ( 
  

  سازش 
روزی ، يکی  از نمايندگان که با رضاخان  ارتباط  برقرار  کرده بود، خدمت  اقا  

اگر با رضاخات بسازيد  بهتر است، بهتر می توانيد به مردم  خدمت   !آقا: آمد و گفت
سردار سپه  دوعيب  :  آقا جواب  داد. به شما ارادت.  او به شماعالقمند است. کنيد

لذا  من نمی .       ً                         ثانيا  طمعوی ، حد و مرزی  ندارد.    ً             اوال  ، دروغگو است: بزرگ  دارد
  )٢٠٢ص عبداباقی مدرس،.(توانم با او کنار بيايم

  
  جيب بزرگ

  
يکروز، رضا خان  برسبيل مزاح وشوخی درمجلس، دست به جيب آقا گذاشته، می  

بزرگ است ولی ته : مدرس می گويد. خيلی بزرگ است جيب شما! آقا:گويد
  )٢٠٢ص عبدالباقی مدرس،!(دارد،جيب شماست که ته ندارد
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  بينايی هيئت دولت
  

معمول سنواتی مجلس روضه خوانی    در يکی از روزهای  محرم که دربار  طبق
عزاداری  در تکيه دولت بر پا کرده بود، سلطان الواعظين باالی منبر داد سخن می 
داد، درغرفه ای که مستوفی الممالک وزراء ورضا خان نشسته بودند، مدرس 

همه به پا خاستند، مدرس درگوشه ای  کنار مستوفی  الممالک وزراء و . واردشد
سخن سلطان الواعظين به اينجا رسيد که  بايد خداوند  را سپاس .. .رضاخان نشست

گفت که رجالی به ما عنايت نموده که عائل اند وهمه مردم را ازعالی ودانی، با يک 
  .چشم می بينند

                         ً     اينها همه شان کورند و اصال  چشم . آخوند چه می گوئی: ناگهان مدرس فرياد زد 
  .ندارند که مردم را ببينند

ربهت وحيرت فرو رفت، مستوفی الممالک بشدت خنديد، سلطان الواعظين مجلس د
ازمنبرپائين آمد وبه سرعت ازمجلس بيرون رفت، رضاخان وداوررنگ باخته بودند، 

  ) ٢٠٧ص دمحم حسين مدرسی، .(مدرس آرام و خونسرد صحنه را تماشا می کرد
   

 !خندند ی مملکت ما می حاال به همه
  

که به مناسبت خاصی تشکيل شده بود و وکال و هيأت دولت روزی در مجلس بزرگی 
از مزايای تشکيالت دادگستری جديد » داور«. ی رجال نشسته بودند رضاخان و همه

او ضمن .می دانيد که داورمردی باسواد وماطق زبردستی بود. گفت سخن می
ً                         سابقا  مردم جهان به دادگستری ما: سخنانش که باعث جذب مجلس شده بود گفت       

س باصدای بلند گفت.خنديدند می ّ                  ناگهان مدر  اين .خندند ی مملکت ما می و حاال به همه:          
س، مجلس به آن عظمت را از خنده درهم ريخت و داور ديگر نتوانست به  ّ                                                                سخن مدر        

  ) ٢٠٩ص دمحم حسين مدرسی،. (سخنرانی خود ادامه دهد
  دل شير دارد

علنی بود، اقا ميرزا شهاب ،  فراموش  نمی کنم که روزی  در مجلس  جلسه رسمی و
نمی دانم به چه مناسبتی سخن می گفت؛  رسيد  به اين جا  که همه مثل آقا مدرس نمی 

  .بنده و امثال بنده رطبيابس به هم می بافيم. حرف بزنند توانند با منطق و مشعشعانه
  :مدرس فرياد زد

  »!به همين جهت سردارسپه دستور داد شماها انتخاب  شويد«  
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همه  وحنده نمايندگان فضا را پرکرد، درلژ تماشاچيان شخصی که کنار من نشسته هم
  ) ٢٠٩ص دمحم حسين مدرسی ،( » اين مرد دل شيردارد« :بود، زير لب گفت

  
  مدرس و قبول رشوه از انگليسيها 
  
پس از لحظه . من در کنار مدرس بودم که دو نفر آمدند که يکی از آنها فرنگی بود - 

. ايشان يکی از مأمورين عالی رتبه سفارت انگليسند«: که مترجم بود،گفتای، مردی 
: آقا گفتند» .چکی تقديم می دارند، برای اينکه هر نوع صالح بدانيد مصرف نماييد

چک براتی است که بانک می گيرد و مبلغی که در «:مترجم گفت» چک چيست؟«
بگوييد من پول و چک  به ايشان«: مدرس خنديد و گفت» .آن قيد شده می پردازد

اگر خواست به من پول بدهد، بايد تبديل به طال و بار شتر کند و ظهر . قبول ندارم
روز جمعه و هنگام نماز به مدرسه سپهساالر بياورد و آنجا اعالم کند که اين محموله 
      ً                                                                را مثال  انگلستان يا هر جای ديگر بری مدرس فرستاده است تا آن وقت من قبول 

مترجم رو به آقا کرد و گفت، . از ترجمه اين سخنان، فرنگی چيزی گفتبعد » .کنم
مدرس خنديد و » .ايشان می گويند شما می خواهيد در دنيا حيثيت ما را نابود کنيد«

دمحم حسين مدرسی، ( » .به ايشان بگوييد، از نابودی چيزی که نداريد نترسيد«گفت، 
  )١) (٢١٢ص

   
س اتيو خلق اتيخصوص ۀگلى زواره در بار غالمرضا ّ  مدر    : آورده است     

  
 اسب سوران

س مى رفتند تا گره از كارشان بگشايد  هنگامى ّ                                    كه مردم اصفهان دسته دسته نزد مدر                                 
خدا كند هرگز كسى از اوالد : راهنمايى كند، مى گفت  يا در مسائل زندگى ، آنان را 

وقتى . چارم انجام دهم نا                               ّ                 دمحمرضاخان سرهنگ گزى ، از من توقع ى نداشته باشد كه 
مخارج روزانه و هزينه تحصيل  ۀ           ّ من براى تهي  :   ّ                         عل ت را از وى جويا شدند گفت 

        ّ                                                   كه در اي ام تعطيالت هفته به دهات بروم و لباس عوض كنم و مشغول  ناگزير بودم 
يك روز به آبادى . بعد را فراهم كنم   ۀكار عملگى و بنايى گردم تا مخارج تحصيل هفت

ّ       رفتم و در آنجا، پيشكار محم درضاخا) توابع اصفهان  از)) (گز(( به  سرهنگ مرا  ن                         
كار گماشت و ديوار باغى را نشان داد و گفت كه اين ديوار را خراب كن و عصر دو 

  .قران بگير
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قبول كردم و مشغول كار گرديدم ، نزديك ظهر، اسب سوارى آمد و در كنار من  من
ت : ايستاد و گفت  ّ   مشدى ، خدا قو  آقا، من : من گفتم ! دهد، بقيه ديوار را خراب نكن ب             

ديوار را خراب كنم  شما را نمى شناسم ، كس ديگرى به من دستور داده است كه اين 
بدهم و بعد كلنگ را محكم تر به ديوار كوفتم ، آن  امو من هم بايد كار خودم را انج

حسابى ، مگر حرف مرد : فهميدم خود صاحب ملك بوده است ، گفت             ً مرد كه بعدا  
  .گويم خراب نكن  اين باغ مال من است و مى : سرت نمى شود

البته ممكن است شما صاحب باغ باشيد ولى من شما را نمى شناسم ، : جواب دادم  من
بايد بگويد كه خراب   است كه خراب كن و خودش  صاحب كار به من دستور داده 

من گفتم . خواهى  اله بنچاق از من مى قب: نكن نه ديگرى ، سوار خشمگين شد و گفت 
و كسى كه انكار مى كند، مى تواند قسم  ورد         ّ                       كسى كه اد عايى دارد بايد دليل بيا: 

به خود فرورفت ، سر باال كرد و دوباره چشم به زمين دوخت و  سوار اندكى . بخورد
  .رفت  ناگهان شالق به اسب زد و از آنجا دور شد و به خانه 

ّ      محم درضا  ۀادامه دادم كه ناگهان دو اسب سوار آمدند و مرا به خان به كار خود من   
مرد، مى دانى من چرا آنجا تو را در مقابل  : خان به من گفت . سرهنگ بردند

تا كنون  براى اينكه كسى : نه ، او گفت : سرسختى ات تنبيه نكردم ؟ من جواب دادم 
لحظه براى نخستين بار احساس  من آن. بود دهاين چنين در برابر من ايستادگى نكر

  .هستم  كردم كه وجود ضعيفى 
عين حال اندكى فكر كردم و حدس زدم تو با اين منطق و صحبت نبايست كارگر  در

اسم من ميرزا : تو چه كاره اى ؟ جواب دادم  به من راست بگو . حرفه اى باشى 
. اصفهان مى آيم   كمك هزينه تحصيلى به اطراف ۀ                             ّ حسن وطالب علم هستم و براى تهي  

و قبايى را كه در مدرسه مى پوشيدم  كردمسپس بسته كوچكى را كه همراه داشتم باز
مرحوم دمحمرضاخان يك نفر از . را كه به سر مى گذاشتم ، نشان دادم  و عمامه اى 

اى به يكى از بازرگانان مشهور اصفهان  منشيان خود را خواست و دستور داد حواله 
    ً خصا  ش      ّ                                     تا سي د حسن درمدرسه طلبه است ماهى سه تومان : نويسندبه اين مضمون ب

برده و درحجره تحويل او دهيد ورسيد هم الزم نيست، سپس ناهارى آوردندو خورديم 
  .برگشتم  و من به اصفهان 

است كه امروزمى گويم خدا كند هيچ كس از بستگان وى به من مراجعه نكند و  اين
من ناچارم،هر طورى كه ميل آنهاست اقدام كنم و نمى  سفارش نخواهد، چون آن وقت 
دليلى بررشادت و شهامت  كه رآنداستان مزبورعالوه ب. توانم درخواست آنان راردكنم 
س مى باشد ازكماالت ع ّ                    مدر    .وى بر فقه و اصول نيز حكايت دارد     ّ  و تسل ط  لمى  
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 زندگى ، حالل كسانى كه همچو سرو اين
  زيست كرده و آزاد مى روند آزاد

 
 كلوخ كوبى

س در  ۀكه واقع موقعى ّ      دخانيه  و نهضت ميرزاى شيرازى به وقوع پيوست ، مدر                                                 
سالگى به سر مى برد و مشغول فراگيرى علوم دينى بود،  سنين بيست يا بيست و دو 

ّ       اين جوان هوشيار و دل آگاه صرفا  متوج ه درس  ۀاما انديش و بحث نبود و فراتر از                                ً    
ت ، چنانچه خود مى را مى شناخ اسىمدرسه را مى نگريست ، فضاى اجتماعى سي

لين بار بود كه سياست را با دسيسه ها و فريبهايش مى ديدم و تجربه  براى : گويد ّ                                                                او   
  :مى كردم 

روزهايى كه به كار كلوخ كوبى مى رفتم با كشاورزان صحبت مى كردم ، اغلب ((... 
مى دهد كه   شركت تنباكو به ما قرض : بودند، مى گفتند راضى ) رژى (از قرارداد 

. و پول نقد مى دهد بدهكارى اربابها را بدهيم و بعد محصول ما را يكجا مى خرد 
نمى توان به خاطر پول نقد به فرنگيان داد، به  كهوقتى برايشان مى گفتم همه چيز را 

  .افتادند فكر مى 
                                                ّ                         كمپانى تنباكو هم در مقابل مخالفت با قرارداد، مبل غان فراوانى داشتند كه در  مزدوران

ّ                                         متوج ه شدم مردمى كه قرار داد، معاهده ، پيمان ... فريفتند تاها كشاورزان را مى روس    
خواهند ) سياه (مطبخى  نامه و اين دستاويز سياسى را نفهمند، چه روزگار سخت 

رسيد كه جايى درست كنيم و پولهايى جمع كنيم و با  كرمداشت ، همان روزها به ف
ه چشمشان براى قرض گرفتن به دست شركتها آسان به زمين كاران بدهيم ك شرايطى 

  .))صورت قرض الحسنه را داشته باشد هم   و كمپانيها نباشد و اين قرض 
 

  !! َ           َ        ا نگل ليس و ا نگل لوس 
س در خصوص روزگار تحصيل و حوادث دخانيه مى گويد  ّ                                              مدر  نمى   فراموش : ((  

به روى در ورودى اصفهان ، كنارايوان رو  دخانيه در  ۀكنم كه در گيرودار واقع
خادم . گفته بود بودم كه استاد برايم  درسىۀصدر نشسته بودم و سخت در انديش ۀمدرس

خيلى شلوغ است ، حرفهايى مى زنند،    ّ سي د             ّ                        مدرسه مرد مسن ى بود، نگران آمد كه آقا 
  .بيرونم كشيد از آن عوالم 
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ت طلبگى خارج اى نبود جز آن كه با او هم سخن شوم ، از مباحث و اصطالحا چاره
شاه سلطان توتون : مى گويند: گفت . شلوغ پلوغ است  بگو چه شده كه : شدم و گفتم 

و ) پروس (پوروس  و تنباكوها را از رعيتها مى گيرد و انبار مى كند تا به سلطان 
آنها مثل ما چپق و قليان : مى كشند؟ گفتم  يانمگر آنها خيلى چپق و قل. روس بدهد
اين همه توتون وتنباكو را براى چه مى خواهند؟   پس : عجب پرسيدت با . نمى كشند

ما، پيرمرد به فكر فرو رفت و با  مى خواهند بعد از گرفتن بدهند به خود: گفتم 
مى دهد  اپادشاه ما اين برگها ر: خوب اين چه كارى است ؟ گفتم : حسرت گفت 

  .به خود ما منى سه لایر منى يك لایر و آنها مى دهند )) انگل ليس ((تاجران  به 
يك لایر هم كه بايد به ما بدهند، نيم ريالش را بابت قرضى كه به آنان داريم ، برمى  از

انگل ليسها كرد وهنوز معتقد بود كه پروس و روس  پيرمرد ناسزايى نثار . دارند
اصفهانى كه اهل نجف آباد  همان انگل لوس است و انصاف دهيم كه اين مرد ساده 

خان ما فهميده بود كه در واليات ما همه راهزنان  زبه مراتب بهتر و بيشتر ا بود، ّ                                              مور    
حسنخان ، همه هم راهزنند و هم حسنخانند، نزد او پروس ، : يكديگر مى گويند به 

 ...)) داشت  روس و انگل لوس همان مفهوم را 
 

   ّ         بق ال سر محل
س در راهى كه از مجلس شورا به منزل مى رفت ، به بقا لى محل رفت  روزى ّ                                                  ّ           مدر    

س  ّ   تا ماستى تهي ه كند، موقعى كه بق ال مشغول كشيدن ماست بود، مدر  به شرح مسائل               ّ                  ّ                           
سياسى و آنچه كه درمجلس گذشته بود پرداخت و به نطقهايش در مجلس نيز اشاره 

آقا براى چه اينها را : اعتراض گفت  نوانوكيل ديگرى كه در كنارش بود به ع. كرد
س گفت ّ      به بق ال مى گويى ؟مدر  ّ                                   چون اين موك ل من است و بايد بداند و حق آن است :      ّ                         

آگاهى مردم . كه مردم از مسائل سياسى واجتماعى و روابط كشورها خبر داشته باشند
ّ                                               به حل  مسائل و مشكالت و نابسامانى ها، خيلى كمك مى كند و  يگانگى داين برخور.     

س با جامعه پيوندى  ّ                   نزديكى نماينده را با مردم ثابت مى كند و نشان مى دهد كه مدر                                                           
 . محكم داشت 

  
 زلزله در كاخ شاه

لين  شهيد س نهضت ميرزاى شيرازى ، پيروزى مردم و لغو امتياز رژى را او  ّ     مدر                                                           ّ   
كاخ پادشاهى را در ايران فرو ريخت و با  سنگينى قلمداد مى كند كه بام  ۀضرب

به دولتهاى  قاجار متزلزل گرديد، او عقيده دارد كه اين واقعه  ۀست قرارداد، سلسلشك



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٦٥                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

                      ّ             استعمارى ، نمى توان مل تى را به زير  راردادهاىقدرتمند ثابت كرد كه با بستن چنين ق
دخانيه توپى بود كه سحرگاه ، مردم تيزهوش خفته را بيدار كرد  ۀواقع((  : سلطه كشيد

آن بايستى به وقوع بپيوندد، باخبرشان  شديدى كه متعاقب  ۀزلو به طور طبيعى از زل
احساس  نداشتند، خطر را  ه                ّ                        مردم هم كه به عل ت بى خبرى دركى ازآن واقع ۀ        ّ نمود،عام  

  .نمودند و چون به علماى مذهبشان اعتقاد داشتند، همراه آنان به حركت درآمدند
ك و متحرك با تكيه به هم و عقيده به هم ،  اگر ّ                                         محر                         ّ         عالمانه به نفع جامعه فع اليتى را   

 ))                ّ            از آنان را تقب ل نموده است  شروع كنند، خداوند متعال حمايت 
 

 قليان پر دود آسمان اصفهان
             ّ                            ّ                        ّ     مدرس دليل موف قيت نهضت ميرزاى شيرازى را ات حاد مردم ، آگاهى از تبعي ت از  

          ّ                              بقاى هر مل تى در حفظ يگانگى آن قوم نهفته  روحانيت شيعه مى داند و عقيده دارد 
     ّ         جامعي ت خود را  باالخره ما بايد در ميان دول جهان بيدار و هوشيار شويم تا ((است 

دست يابيم و آن را با همان صفات خلقى خود حفظ  آنكه از دست داده ايم ، باز به 
قانون                             ّ                             قومى به همان اندازه كه جامعي ت خود را محترم بدارد و از آن       ّ    هر مل ت و . كنيم 

  .صيانت كند، بقاى خود را تضمين كرده است 
تهديد استقالل ايران و اسالميت آن بود در زمان ناصرالدين شاه در  ۀ      ّ كه مقد م امتيازى
سياست ندانى شاه آن روز به ما تحميل شد و براى آن  الت رجال آن روز يا اثر جه

به امضا رسيد و تا   ١٣٠٧رجب  ٢٦چهار كرور رشوه به رجال ايران دادند تا در 
         ّ    ملت جامعي ت و  ۀولى هم. وارد ايران شدند دستهانگليسيها هم دسته  ١٣٠٩و  ١٣٠٨
امضاهاى زير  ۀت كرد و همخود را حفظ كرد و از بزرگان خود اطاع همدلى 

ُ                          قرارداد را با آب ك ر شست و ناصرالدين شاه را  هم اگر شعور داشت ، سرافراز كرد                   
  .          ّ                                  كه چنين مل تى دارد و بر چنين مردمى سلطان است 

                                   ّ  مهم اين است كه ما بتوانيم اين جامعي ت .                ّ                 هميشه فتح و موف قيت به همراه دارد      ّ جامعي ت
     ّ                     ّ  دخاني ه كه به نجف رفتم ، مل ت  ۀمن بعد از واقع. داريم        ّ                    و قومي ت را حفظ و زنده نگه 

جا معروف بود كه هيچ  ايران را در كار كان لم يكن نمودن اين قرارداد فهميدم و همه 
در اصفهان هم . به قصر شاه توتون و تنباكو نمى رساند رونكس از درون و ب

ّ                                 را به ظل  السلطان دادند و در پاسخ او كه ب بهترين جواب  ايدهمه محصول رابه كمپانى        
لين بار آسمان اصفهان قليان  انگليس تحويل دهند، همه رادربيابان آتش  ّ                            زدند و براى او               

مأموران آشكار ومخفى  و ازهمين جا  كردپر دود سيرى كشيد و به جان شاهزاده دعا 
  .امپراتورى چند برابر شدند تا قدرتى كه قرارداد را بر هم زده ، بشناسند
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  ّ                                    مل تى كه جاهل است وبه حقوق اجتماعى خود :جامعه بفهمانيم ۀين است كه به هما مهم
نهضت و جنگى كه از سلطه آزادش كنى باز اندك زمانى  واقف نيست با هر انقالب، 

. به زير سلطه مى كشد ديگربه دليل جهلى كه نسبت به وضعيت زمان دارد، خود را 
بايد فهم و . اه هر رهگذرى قرار مى دهدرا در پن دكودكى كه از تاريكى مى ترسد خو

  )١٧.(ايجاد كرد  نترسيدن را در اعماق دلش  شعور 
 

 برگرديد سر كشت و زراعت
س تنگ شده بود و بيم آن مى رفت كه هر لحظه آن   ّ                                             در روزگارى كه كار بر مدر                         

ّ                     سي د توس ط عوامل رضاخان كشته         ّ                                    شود، عد ه اى از تيراندازان ماهر ساكن روستاى    ّ    
        ّ          ايشان عل ت آمدن آن  به تهران آمده و خدمت آقا رسيدند، ) واقع در نزديكى قمشه (ه اسف

آقا ما جان نثاران شمائيم : يكى از آنان جواب داد. دگروه تيرانداز را به مركز جويا ش
كه از جان شما حفاظت كنيم، شما دشمن داريد وصبح زود ازمنزل خارج  ، آمده ايم 

  .است مى شويد و اوضاع خطرناك 
من دشمن زياد دارم، ممكن است هرلحظه مرا مورد اصابت گلوله : گفت مدرس

باشيد وتيرى به شما بخورد من مسئول جان شما خواهم  قراردهند، اگر شما همراه من 
خودتان ، آن كار واجب  برگرديد سر كشت و زراعت . بود و به اين امرراضى نيستم 

هميشه براى كشته شدن آماده ام و از  نتر از محافظت ازمن است، از طرفى م
  .هراسى ندارم  مرگ 

 تيراندازى به پرندگان
  

         ّ      ّ                 ّ                                         آقا به ات فاق عد ه اى از افراد مسل ح از روستاى اسفه به آبادى خيرآباد مى رفت  روزى
آنجا را مورد بررسى قرار دهد، در مسيرى كه مى  تا از نزديك وضع كشاورزان 

              ّ      همراهان كه مسل ح بود  ع بودند، مدرس به يكى از رفتند، پرندگان زيادى روى مزار
آقا با تفنگ چكار داريد، :    ّ               مسل ح شگفت زده گفت  ردآن تفنگ را بده به من ، م: گفت 

س  ّ   مدر    .بده به من تا بگويم با آن چكار دارم : با لحنى هيجانى گفت    
بدهيد من اجازه : مرد در حالى كه تفنگ را به آقا تحويل مى داد، اظهار داشت  آن

ّ                                   توج ه به سخنان آن مرد، تفنگ را گرفت و  آقا بى . چند پرنده برايتان شكار كنم   
. پرنده را زد تفنگ را به سوى پرندگان نشانه گرفت وچند  ۀهمچون شكارچى ماهرلول

س . كرديم شما در تيراندازى هم مهارت داريد نمىآقا فكر : يكى ازهمراهان گفت  ّ   مدر    
  .بد از آن نكنيد ۀى كنيد هر كارى را ياد بگيريد ولى استفادسع:   در جواب وى گفت 
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 در محضرآقا

قرار شد : از نويسندگان معاصر كه كتابى درباره مدرس نوشته است ، مى گويد يكى
خود آقا در حياط وسيعى پشت به . يك روز صبح به حضور مدرس شرفياب شويم 

ديوار، يك زانو نشسته بود، گروه ارباب رجوع ، يك نيم دايره در مقابلش تشكيل داده 
   ّ                              مقد س باعث زمزمه ها و نگاههاى خشم  حيطورود من با كاله لبه دار در آن م. بودند

آلودى شد و مثل اين بود كه مريدان آقا ورود مرا با آن كاله ، اهانتى نسبت به مراد 
                                                                         ً خويش مى پنداشتند و منتظر بودند كه اين جسارت غير قابل عفو را خود آقا شديدا  

س نه تنها مرا تنبيه نكرد بلكه به عكس با كمال مهرب. تنبيه كند ّ                                                  مدر  در نزديكى  انى  
ً                                      در بين حض ار تقريبا  از همه طبقه وجود داشت ، وزير، وكيل ، . خودش جا داد           ّ         

حياط هم دو نفر پيره زن چادرنمازى  ۀ                     ّ                    داوطلب شغل ادارى ، بق ال ، و غيره ، آن گوش
 یاست و ديگر                             ّ                                  فقير،چندك زده بودند كه بعدا  فهميدم يكيشان از دست دامادش عارض 

ه خوب به خاطرم مانده اين است كه محضر بدون ك يزىچ. هم عصاكش اوست
ً                                                       تشريفات آقا،متناوبا  هم دادگاه مى شد هم دارالحكومه، هم شوراى سياسى هم مجمع                     

 .علمى
يكى ، اشخاص حاضر نزديك شده و برخى آهسته و بعضى بلند عرض خود را  يكى

س حرف عارض را با تكان دادن سر، تصديق مى كرد . به سمع آقا مى رسانيدند ّ                                             مدر    
و يكمرتبه به صداى خيلى بلند يك وكيلى را كه آن طرف نشسته ، مخاطب قرار مى 

ت و تلگراف بگو چرا كار فالن برو از قول من به آن وزير پس: داد و به او مى گفت 
. خدا اجحاف كند ۀشخص را درست نمى كنى ، چرا مى گذارى آن ارمنى به اين بند

او را به صداى بلند براى  ۀ                                      ّ           اگر تقاضاى ارباب رجوع بيجا بود، بى مقد مه حرف آهست
. همه مى گفت و با چند متلك شيرين مى فهمانيد كه درخواستش بى مورد است 

س در ا ّ       مدر                                                           ّ   جواب بلند دادن ، سياست عاقالنه اى داشت ، زيرا هم عارض پرمد عا  ين  
       ّ                          ّ                                       را متنب ه مى كرد و هم عارضين پر مد عاى ديگرى را كه حاضر بودند و مى شنيدند 

 )٣٧...))(سر جاى خود مى نشانيد
 

    ّ          ترق ى يا هرزگى
س رفتيم و مى خواستيم مطلبى را در امور: نورى مى گويد خواجه ّ                                      وقتى به ديدن مدر                  

اجتماعى مطرح كنيم ، من و دوستم را دنبال خود به زير زمين برد، زيرا مطرح 
 .آن روز تناسبى نداشت  ۀكردن آن مطلب با جلس
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در زير زمين ، سه نفرى روى يك تخت چوبى نشستيم و در همان چند : مى گويد وى
س بمن حالى كرد كه هيچيك از افكار خشك و كوچكى كه رياكاران ۀجمل ل مدر  ّ                                                         او       ّ و   

منحرفان بنام باورهاى دينى ، در اذهان جا مى دهند، در مغز روشن او جاى ندارد، 
 .وقتى راجع به حجاب صحبتى به ميان آمد

    ّ                                                            شرعا  هيچ اجبارى در پوشانيدن دستها و صورت زن نيست و منهم مخالفتى : (( گفت
در هيچ                                          ّ                          ندارم ، چيزى كه هست خوف آن را دارم كه عد ه اى از زنهاى ناقال كه هنوز

اجتماعى و حدود خود را نياموخته اند، آزادى را آزادى مطلق  ۀمدرسه اى وظيف
ر كنند و ترق ى را مرادف بوالهوسى و هرزگى بپندارند ّ             ّ                                    تصو    .((. 

م و راضى از پيشش  روى س پيشنهاد ما را پذيرفت ولى شاد و خر  ّ                  هم رفته مدر                                     ّ           
 ...يديم بيرون آمديم و صميمانه به قدرت و شخصيت او معتقد گرد

 
 صداى شليك گلوله

ّ                                             مى كنند كه وقتى مدر س درعراق مشغول تحصيل علوم دينى بود، روزى در  نقل                   
بود، در همان حجره فرد ديگرى نيز به درس  حجره اش نشسته و غرق در مطالعه 

لحظه اى بعد  ناگهان دربيرون حجره سروصدايى ايجاد شد و . خواندن مشغول بود
ّ      محل  اقامت مدر س شد  ۀوارد حجر قى ازتيرها برحسب اتفايك. تيراندازى شروع شد           ّ   

س در ديوار مقابل فرو رفت و بعد ازبيرون ريختن  و پس از گذشتن  ّ                                              از باالى سر مدر               
  .مقدارى گرد و غبار، سوراخى در آن باز كرد

ّ                                                       كه با مدر س هم حجره بود سراسيمه و وحشت زده از حجره بيرون دويد و  فردى         
درحجره هاى ديگر بودند نيز از اين حادثه نگران  صحنه را ترك كرد، طلبه هايى كه 

س گويى كه هيچ ات فاقى نيفتاده است ، همچنان  ّ                 ّ                          شده بودند، اما مدر  در جاى خود نشسته                   
   .و كتابش را مى خواند

 با پاى برهنه
پاشيده شدن بساط استبداد و روى كار آمدن مشروطه خواهان ، شهر اصفهان دچار  با

سركردگى صمصام السلطنه بختيارى پس از فتح تهران به  دگرگونى شد، بختياريها به 
طرف رژيم استبداد حكومت  كه از  - كاشانى  ۀاصفهان آمده و با بركنارى اقبال الدول

  .روى كار آمدند - داشت 
                                           ّ                  ن انجمن واليتى به رياست صمصام تشكيل شد، مدر  س كه در ميان مردم از آ پس

و بحث به مسائل اجتماعى مردم مى انديشيد به  محبوبيتى خاص داشت و ضمن درس 
  .نيابت وى برگزيده شد
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س ّ  مدر  همواره مى كوشيد اموراجتماعى وسياسى اهالى اصفهان طبق قوانين جاودانى    
ّ                                نى جريان يابد ام ا صمصام بر خالف وى فكر مى كرد و انسا اسالم و موازين عقلى و                 

  .طلبى خويش بهره بردارى كند در صدد آن بود تا از شرايط فراهم شده به نفع قدرت 
درمقام حكومت اصفهان مخارج قوا و خساراتى را كه در جنگ به ايشان وارد  وى

ّ          يخ مدر س مخالفت مردم اصفهان طلب نمود، از اين تار آمده بود به عنوان غرامت از       
ّ        باطل وى جلس  انجمن  با وى را شروع كرد و به عنوان اعتراض بر اعمال و رفتار            

  .واليتى را ترك نمود
س اط الع ميدهند كه حاكم اصفهان افرادى را براى گرفتن  در ّ                                               يكى از روزها به مدر      ّ                   

ق گرفته است ،  ّ              ّ              اخ اذى به زير شال   آرى صمصام به زودى دست ستم را باز كرد و  
رساند كه به  او كار را تا به آنجا . واقعى خود را به مردم اصفهان نشان داد ۀچهر

  .مردم اصفهان تقاضاى پول كرد ازخاطر مبارزاتش با مخالفين مشروطه 
س از اين وضع به شد ت ناراحت شد به ّ                   ّ           هر حال مدر              ّ     حاكم چنين حق ى را : و مى گويد.          

ق زدن حد  شرعى . ندارد ر صالحيت مجتهد مى باشد و اينها است پس د       ّ        ّ      اگر شال 
 ۀصمصام كه كين . ديروزبه نام استبداد وامروز به نام مشروطه مردم را كتك مى زنند

او را از سر راه خود بردارد و در حالى  رفتمدرس را به دل گرفته بود، تصميم گ
                ّ                                      شجاعت و رشادت سي د آفرين مى گفت به سواران تحت امر خويش  كه از ته قلب به 

س را دستگير نموده و به خارج از دست ّ                                ور داد مدر    .شهر ببرند          
س از مجلس درس مدرس فرداى ّ                   آن روز وقتى مدر  كوچك به منزل برمى گشت  ۀجد ۀ              

سواران بختيارى به او اخطار نمودند كه بايد خود را  ، هنوز وارد خانه نشده بود كه 
  .دبراى خارج شدن از اصفهان و اقامت در خارج شهر آماده نماي

س ّ  مدر  هم بدون لحظه اى درنگ ، كفشهاى خود را از پاى درآورده و زير بغل نهاده    
هر كجا مى : سوار به راه مى افتد و به آنان مى گويد به حالت پابرهنه جلوى آندسته 

تعطيل كرده و بدنبال  مردم اصفهان با ديدن اين صحنه ، مغازه ها را . خواهيد برويم 
  .دكنن مدرس و سواران حركت مى

س ّ  مدر  دوست ندارم ميان شما و افراد صمصام السلطنه نزاعى : به مردم گفت    
كارهاى خود بازگردند، آنگاه با صدايى رسا به  درگيرد و از آنها خواست كه به سر 

آرى او با )) شود من به تخت پوالد ميروم تا تكليف قطعى معلوم ((مردم اعالم كرد 
ّ        اين سخن كوتاه هم محل  تبعيد  ّ  شخ صخود را م                    نمود و هم اعالم كرد تا روشن شدن     

  .مبارزه را با حاكم اصفهان ادامه خواهد داد تكليف نهايى 
س، اصفهان يكپارچه غوغا شد، بازارها و كسب و  با ّ                                            انتشارخبردستگيرى وتبعيد مدر                            
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س بودند، چون سيلى عظيم به  ۀاصفهان كه سخت شيفت كار تعطيل گشت و اهالى  ّ                           مدر    
ب حوزه هاى علمي. حركت درآمدند اين شهر نيز دسته دسته   ۀ                 ّ               علماى اصفهان و طال 

س براه افتاد ّ             به سوى تبعيدگاه مدر  س بايد بازگردد و خشم : مردم فرياد مى زدند. ند                   ّ                      مدر    
چون صاعقه اى تشكيالت حكومتى صمصام را به لرزه در آورده بود و اين  آنان 

  .روش مهيب ، وى را ناگريز به تسليم كردخ
مزبور نگذشته بود كه صمصام با عذرخواهى فراوان و  ۀيك شب از حادث هنوز

س را به خانه اش باز  ّ                     احترام وافر مدر    .گردانيد و شهر آرامش خود را بدست آورد                
 

 از چشم شما مى بينم
ّ  مدر س ن از قبيل مولوى طبع شعر داشت و بسيارى از غزليات شعراى معروف ايرا   

به مناسبتهاى گوناگون سروده هاى اين شاعران .   ، حافظ و سعدى را از حفظ داشت 
عرفانى به اشعار آنان  را مى خواند وگاهى به هنگام تدريس واثبات مطلبى فلسفى و يا 

مخالفين   ّ              سق اخانه كشته شدو ۀآمريكايى درواقع)ايمبرىماژور(وقتى که. مى كرد استناد
س قلمداد كردند، طى  نطقى اين بيت را گفت قتل راين  ّ                      ا دراثر تحريك طرفداران مدر                    ّ                          :  

 فتنه در اين شهر زمن داند و مى محتسب
 من اين همه از چشم شما مى بينم ليك
حياط قدم زده  ۀشبى كه وى راتوقيف و تبعيد مى كردند، نزديك غروب دور باغچ در

   :و اين بيت را مى خواند
 كاخ كه مى بينى گاه ازتو و گاه از من اين

 نخواهد ماند خواه از تو و خواه از من جاويد
 

دوستان شاعر    
ّ                                                                 ّ  مدر س شعر را نيكو مى شناخت و با شعرا الفت داشت وى با ميرزا عبدهللا متخل ص     

ّ   هم ت ((   ّ  تخل ص  ، ميرزا عالءالدين با ))رحمت ((به  و آقا ) اورنگ (، ميرزا محمود )) 
و در يك دو بيتى  كه از نوادگان وصال شيرازى هستند در ارتباط بود ) ت عشر(شفيع 

  :   ّ                                  تخل ص اين چهار رفيق شاعر را آورده است 
  ))رحمت ((كه هستى تو طالب  اى

  ))همت ((عقل و نفس با  صاحب
  ))اورنگ ((دوست باش با  علوى

  ))عشرت ((از آن باده نوش با  بعد
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گرسنه اى در حجره    

س كه به عنوان طلبه در مدرس يكى ّ                           از روزها برادر مدر  كوچك مشغول  ۀجد ۀ                 
حالت غش بر زمين افتاده بود، طلبه ها دور                      ّ            تحصيل بود، بر اثر شد ت گرسنگى به 

وضع چيست ،                                                       ّ      ايشان حلقه مى زنند و وقتى وى بهوش مى آيد، مى پرسند عل ت اين 
يكى از شاگردان مدرسه . شدم                ّ                         جواب مى دهد ازشد ت گرسنگى به اين حالت دچار

س  ّ   خود را به مدر  آقا فكرى به : رسانيده و وى را از اين ماجرا خبر مى كند ومى گويد             
درس  ۀدرستى ندارد، امكان ادام خوب نيست ، وضع   حال برادرتان بكنيد، حالش 

س در جواب وى مى گويد. برايشان وجود ندارد ّ                     مدر  من روزى پنج شاهى :   
آن امرار معاش كند و كمك هزينه اى برايش باشد،  ۀم تا بوسيلا گرفتهدر نظر  برايش 

مشغول كشاورزى شود، بيش ازاين هم نمى  اگر كسر مى آورد، برگردد به روستا و 
س . توانم به او بدهم ّ   اين برخورد ازاستغناى طبع و قناعت مدر     .حكايت دارد                                      

 
منزل مخروبه    

س قمشه را به قصد عزيمت به اصفهان  هنگامى ّ                                  كه مدر  ترك  - تحصيل  ۀبراى ادام -      
كوچك به قرار هر سال صد  ۀبزرگ و جد ۀمدارس جد مى نمايد خانه اى در نزديكى 

استيجارى سكونت داشت تا  و بيست لایر ، اجاره مى نمايد، چند سالى در اين منزل 
قرار داد نمودند هر گاه سفر  -  نذر وربه ط - آنكه شترداران مهيارى و شهرضايى 

به سالمت و خالى از خطر به پايان رسانيدند، از كرايه هر شتر يك لایر جمع  خود را 
س در اصفهان خريدارى نمايند آورى كنند و از آن مبلغ خانه اى براى  ّ                           مدر    .  

ّ           پول به هزار و هفتصد لایر بالغ گرديد و توس ط آن ، خان اين             ّ      مخروبه و محق رى در  ۀ                                     
س ح ّ   والى بازار اصفهان براى مدر  ّ   مدر س . خريدارى نمودند                                ً                 معموال  چنين هدايايى را     

ّ                                      ّ          قبول نمى كرد ام ا اين بار چون هديه كنندگان ، مردم عاد ى بودند و  با اين كار مى                
  .كنند، آن را پذيرفت  اخواستند نذر خود را اد

س ّ  مدر  ّ              نمود، ام ا خانه آنقدر سكونت اختيار  در يكى از اتاقهاى نيمه ويران خانه           
فرزند خويش را كه در قمشه اقامت داشتند  خرابى داشت كه او نمى توانست زن و 

  .براى زندگى به آنجا بياورد
ً                       ّ  اين جهت براى بازسازى خانه تصميم داشت شخصا  مصالح مورد نياز را تهي ه  از                                          

. خود خشت بزند                    ّ       كرد تا برايش گل تهي ه كند و براى اينكار عمله اى را اجير . نمايد
صورتى داد و تا  پس از آنكه مقدارى مصالح مورد نياز را فراهم كرد، به خانه سر و 
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زن و فرزندان خود را به اصفهان آورد و در  رد،حدودى آن را براى سكونت آماده ك
  .داد اين خانه اسكان 

 
اتاق سى لایر    

س از سوى علماى نجف و ايران به عنوان مج هنگامى ّ                                       كه مدر  تهد بزرگ و طراز      
ل به تهران آمد، دوستانش براى  ّ                              او  اقامت وى در تهران دو اتاق اجاره اى پيدا كردند،   

س بدون آنكه از  . يكى با اجاره ماهى سى لایر و ديگرى ماهى سى و پنج لایر  ّ                مدر    
  .سى ريالى را برگزيد اتاقنزديك مكانهاى مورد نظر را ببيند، 

س به او گفتند همراهان ّ              مدر  اتاق سى و پنج ريالى راحت تر است ، چرا آن را نمى :   
نمى باشد ولى اين يكى رفاه و آسايش شما را بهتر  گيريد، فرق معامله پنج لایر بيشتر 

س پاسخ داد. تأمين مى كند ّ           مدر  اراده را مورد تهديد  چيزى كه استقالل ، عقيده و :   
دارايى  ۀاهم به كسى احتياج پيدا كنم ، من به اندازنمى خو نقرار مى دهد نياز است، م

احتياج .      ّ                                                           در حد  توان خويش بايد اتاق اجاره كنم ، مى خواهم محتاج مردم نباشم  خود و 
خواهم زبانم براى بيان حقايق و دفاع از مردم  به پول ، نوكرى مى آورد، من مى 

  .محروم و مظلوم ، آزاد باشد
س به جرأت مى گفت خاطر همين وارستگى و ق به ّ                  ناعت بود كه مدر  من ده نخست :               

                                   ّ    ّ           ام و آنها را رد كرده ام ، در اين مد ت حت ى يك نوشته  وزير و چهل پنجاه وزيررا ديده 
  .  به اعضاى كابينه نداده ام و از هيچ فردى درخواستى نداشته ام 

مجلس حقوق عقيده داشت كه قناعت ، استقالل را حفظ مى كند و وقتى خواستند در  او
پرداخت كنند، گفت من با ماهى بيست تومان زندگيم  ماهى دويست تومان را به وى 
  .تأمين مى شود و نيازمند نيستم 

بيمارى فرزند    
ّ  مدر س                                                             ّ  ، فاطمه بيگم را كه آخرين فرزندش بود، بسيار دوست داشت و از شد ت    

بندش به بيمارى دريكى از روزها اين دختر دل . عالقه او را شوريه خطاب مى كرد
كه بايد  پزشك معالج وى اصرار دارد . حصبه مبتال مى شود و در تب مى سوزد

س به شميران  ّ             فرزند مدر  انتقال يابد تا شايد معالجات )  ىبه خاطر خوش آب و هواي(        
س .     ّ          مؤ ث ر واقع شود ّ   مدر  فرزندان اين مملكت ، فرزندان من  ۀهم: درجواب مى گويد   

منتقل شود و ديگران در  رزند من به جاى خوش آب و هوا نمى پسندم كه ف. هستند
 ۀمحيط گرم تهران و يا جاهاى ديگر در شرايط سختى بسر برند، مگر اينكه براى هم

   .چنين شرايطى فراهم شود  انآن
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همسايه ۀ  ّ بچ      
كودكان محل بر اين بود كه در عيد نوروز، همديگر را خبر مى كردند و دسته  رسم

ّ           مدر س مى رفتند  ۀجمعى براى گرفتن عيدى به خان ّ                     آقا هم بچ ه ها را دوست داشت و .            
از اعياد، كودك  در يكى . يك ريالى، عيدى مى داد ۀ                          ّ ضمن نوازش به هر كدام يك سك  

ّ         همسايه جلوتر از همه سك ه را گرف رفت و لحظه اى بعد آمد و در گروه كودكان و  ت                     
ّ             سك ه نگرفته كه  س به او سك ه اى    ّ      نشسته بودند تا شيرينى بخورند نشست و باز مدر            ّ                                           

س نگاهى به . اين عمل چند بار تكرار شد. داد ّ            مدر  كودك كرد و او را شناخت و فهميد    
تا  : پرسيدمدرس ازكودك .         ّ                                        كه پسرعب اس درشكه چى است كه خانواده اى فقير بودند

س گفت . آن كودك از شدت شرمسارى سكوت كرد. ظهر چند بار ديگرمى آيى  ّ       مدر     :
مى بينيم ولى براى اينكه خسته نشوى بنشين اينجا، هشت  عيبى نداردهمديگر را زيادتر

ّ                         بار حساب مى كنيم وهشت سك ه يك ريالى شمرد و به او  آن كودك از شوق به . داد                        
  .رسرش  كشيد و مشغول دادن عيدى به بچه هاى ديگر شددستى ب ّ  ر سمد. گريه افتاد

  
 نوازش كودك   

س را درحوالى مدرس وقتى ّ                  مدر  سپهساالرمورد اصابت گلوله قرار دادند و شهر  ۀ  
شهر كسب و كار را رها كرده و به سوى بيمارستان  تهران آشفته گرديد و اهالى اين 

ّ   محل  بسترى شدن مدر س (               ّ و نوجوانان نيز با  از كودكان                 ّ     حركت مى كردند عد ه اى )   
  .نداين انبوه جمعيت ، در حال حركت بود

س به آگاهى مردم رسيد واز آنان خواسته شد كه دنبال كار  چون ّ                                                      خبرسالمتى مدر             
در اين حال كودكى هشت . و خيابانها خلوت گرديد خويش بروند، اهالى پراكنده شدند 

س در آن بود ساله وارد بيمارستان شد و خود را به اتاقى ك ّ             ه مدر  رسانيد و در كنار      
به كودك نگاهى عاطفى نمود و گفت پسر جان ،  ّ  ر سمد. تخت آقا ايستاد وسالم كرد

س نقش بست : گفت  كارى دارى ؟  ّ           نه آقا به عيادت شما آمده ام ، لبخندى بر لبان مدر                                                 
اراحت پسرم چيزى نيست ن: گرديد وگفت  و ازاينكه كودكى به عيادتش آمده، شادمان 

ّ  نباش، خدا حافظ است، اين كودك كسى جز سيد اسدهللا مبش ر نويسنده و  نبود همان  ى                                               
ّ                محق قى كه آثار ارزنده اى تأليف نمود و ازجمله كارهاى وى ترجم  نهج البالغه مى                                                        ّ   

ّ  اسدهللا مبش ر اديزنده [باشد،  ّ         کل  دادگستر ريو مد یدادگستر واني، مستشار د ی        در  ی 
  مرداد با  ٢٨ »یسيانگل –یکائيآمر« ی   ّ                 مصد ق بود وپس ازکودتا ی              ّ دوران حکومت مل  

         ّ        حکومت موق ت منهدس  یدادگستر ريکرد و وز یم یهمکار »ی         ّ مقاومت مل   ضتنه«
  .باشد روانش شاد . ] بارزگان بود
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افتتاح كارخانه    

وطن را به اصفهان آورد، روز افتتاح آن  ۀميرزا حسين كازرونى كارخان بوقتى
س به اين شهر  ّ              مصادف با ورود مدر       ّ                                 از سي د خواسته شد كه كارخانه را افتتاح . بود                 

س با شور و شعف به كارخانه آمد. نمايد ّ                              مدر  نامدار اصفهان نيز  علما و برخى رجال .   
.       ّ       نه مهي ا بودندهم براى راه انداختن كارخا آلمانىكارشناسان . در مراسم حضور داشتند

س از  ّ      مدر  مهندسين آلمانى پرسيد، اين كارخانه ساخت كجاست ، يكى از آنان پاسخ    
س گفت . ساخت آلمان : داد ّ       مدر  شد بايد چه كرد، مهندس آلمانى جواب  اگر خراب :   
  .لوازم مورد نياز آن را از آلمان مى آورند: داد

س ّ  مدر  كامل مى شود كه ماشين آالت و  اين يك قدم است ، اما وقتى كار شما: گفت    
         ّ                                   ايران تهي ه كنيد، در غير اين صورت كارخانه به  لوازم مورد نياز كارخانه را در 

پس از آن ، يكى  . جاى آنكه در آلمان پارچه ببافد در ايران به اين كار مشغول است 
ّ                     از متخص صان آلمانى پيشنهاد م و در آقا اجازه بفرماييد تنديس شما را ساخته : كند ى      

س در پاسخ وى مى گويد. يادگار قراردهيم اينجا بر حسب  ّ                     مدر  ل مجس مه :    ّ    در درجه او       ّ          
ّ    سازى در اسالم حرام است وانگهى مجس مه     .بايد در دل مردم باشد نه اينجا                                
  

چرخه كشى    
ّ  مدر س در اصفهان ضمن تحصيل و تدريس كارگرى مى كرد، مرحوم آية هللا خادمى    

س   باقر                ّ   از قول آية هللا سي د دمحم ّ   درچه اى نقل كردند كه مدر  بعدازظهرها كه به درس                          
ّ      و تفح ص مشخ ص شد  از تحقيق   و بحث حاضر مى شد، شلوارش پر از گل بود، پس       ّ     

  .كه در خانه خشت مى زند
سپهساالربود، هفته اى يك روز به دهات موقوفه مى رفت  ۀ  ّ           ّ      اي امى كه متول ى مدرس در

حفرواليروبى قنوات بودند، مورد ارزيابى و بررسى  ل          ّ               و كار مقن ى ها را كه مشغو
شد و سپس مزد          ً                                  خود شخصا  طناب به كمر مى بست و وارد چاه مى . قرار مى داد

  .آنان را مى داد
س ّ  مدر       ّ                                                         در اي ام تدريس در اين مدرسه روزهاى پنج شنبه و جمعه به روستاهاى    

از شاگردان وى تعريف  يكى. كار مى كرد                              ّ     شهريار مى رفت و سرقنات با مقن ى ها 
. رفتم  مى كند كه روزى در يكى از آباديهاى اطراف تهران به ديدن يكى از دوستان 

  ّ                                               سي دى است كه گاه هفته اى يك روز به ده ما مى آيد و : آن دوست ضمن صحبت گفت 
من ابتدا از مطلب گذشتم تا .    ّ               مقن ى ها كار مى كند ۀبيشتر از هم سر قنات مى رود و 
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                       ّ    بيرون رفتيم و بر حسب ات فاق  روز عصر پنج شنبه به همراه ميزبان از ده  اينكه يك
، ديدم  دم   ّ                                ّ    مقن ى ها مشغول كار بودند، وقتى كه دق ت كر. از كنار قنات عبور كرديم 

س  ّ   مدر  نيز باالى چاه ، مشغول كشيدن دلو از چاه مى باشد، ديگر نزديك نشدم و       
  .سخنى هم نگفتم 

حاضر شدم ، گفتم آقا شخصى شبيه شما را ) مدرس (س استاد شنبه كه سر در روز
س در جوابم گفت  . در فالن آبادى بر سر چاه ديدم  ّ                مدر  كار براى كسى عيب و عار :   

و حاللتر است و  نيست وانگهى مزدى را كه از اين راه مى گيرم از هر پولى پاكتر 
اين جمله را بر  سپس. سخنى نگويى  صاز تو مى خواهم كه با كسى دراين خصو

آنگاه افزود ) آنچه ديدى نديدى )) (ما راءيت ما راءيت : ((ساخت  زبان جارى مى 
  :                ّ       مگر نشنيدى كه جد م فرمود

ّ           ّ         لنقل الصخرة من قلل الجبال احب  الى من من ة الرجال ((                              ((  
نزد من كشيدن صخره ها و سنگهايى سخت از كوه بهتر از منت كشيدن از :  يعنى

   .مردمان زمان است 
  

دولت قاچاق    
محض آنكه به دستوررضاخان ، سرتيپ مرتضى خان يزدان پناه به رياست  به

       ّ                                آغاز عد ه اى از افراد سرشناس را كه حامى  حكومت نظامى تهران منصوب شد، در 
س ّ  جد ى مدر  جنازه پرشور  ستگيركردند، افراد مشهور محالت كه در تشييع بودند، د    ّ    

چند روز زندان شهربانى مملو   ّ ى  عشقى شركت داشتند، گرفتارشدند به طورى كه ط
س از طرفداران  ّ  مدر    .و افراد مخالف رضاخان و انسانهاى آزاده گرديد    

  ّ           عد ه اى را با . د                              ّ                              زندان شكنجه و انواع آزار و اذي ت را نسبت به افراد اعمال نمودن در
ق بقدرى زده بودند  كه آثار ضربات و صدمات تا چند روز بر بدنشان            ّ                  باتوم و شال 

  ّ           فع ال از قبيل  گروهى از مشاهير و افراد )   ّ                       حت ى پس از رهايى از زندان (باقى بود 
  .را به كالت نادرى و ديگر نقاط خراسان تبعيد نمودند اننويسندگان و روزنامه نويس

س    ّ عاد ى مردم ّ  اگركوچكترين آشنايى و ارتباطى با مدر  و طرفداران او داشتند توقيف                                     
س و يك نفر را .و دستگير مى شدند ّ  بدليل آنكه نام مدر  ت برده                     ّ        را به احترام و با عز                     

دستى  ۀراكه چاپخان شخص ديگرى . بود آنقدرزدند كه براثرصدمات وارده فوت نمود
عشقى چاپ  ۀراى شركت در تشييع جنازرا از مردم ب  س                    ّ داشت و آگهى دعوت مدر  

حين بازجويى چنان مورد ضرب و شتم و شكنجه هاى وحشتناك قرار داد  كرده بود، 
و نوجوانان را براى گرفتن اقرار به    ّ         حت ى كودكان . را از دست داد  كه جان خويش 
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ق مى زدند   .             ّ         حبس برده و شال 
ّ             توقيف شدند و مديران در تحص ن مجلس بودند تي        ّ جرايداقل   س.                           ّ  شهيد مدر  كه از اين          

اى آرام و قرار نداشت تصميم گرفت در مجلس  رفتارها به خشم آمده بود و لحظه 
شد افراد  عليه حكومت نظامى صحبت كند ولى به او اجازه ندادند تا اينكه قرار 

س ّ  طرفدار مدر  م مرداد و در روز  هدر جلسات مجلس شركت كرد            ّ         دو  به ملك  ١٣٠٣ 
اجازه داده شد كه پشت تريبون رفته و مطالبى   رئيس مجلس  الشعراى بهار ازسوى 

شكنجه ها، اشاره كرد و از  وى در سخنان خود به حبس ها، آزارها، . را بيان كند
ّ  اينكه تمام صدمات متوجه طرفداران مدر س است انتقاد نمود و بر اينكه سانسور                                     

ّ  ه مطبوعات حاميان مدر سنسبت ب  تنها در مذاكرات . اعمال مى شود اعتراض كرد                     
س اين روز كه بين مخالف وموافق با  ّ  لحنى تند و خشن صورت گرفت ، مدر  فرياد                                

عقيده اش   كس  اين جلسه مشروطه است ، هر ... اينجا جاى قانون اساسى است : زد
وقتى يكى از . بيرون  از در برود ودمخالف قانون اساسى است بايد چشمش كور ش

ّ  مدر س. رضاخان ازدولت وى دفاع كرد طرفداران  قاچاق . دولت اكثريت ندارد: گفت      
  .است 

. از حدود نزاكت خارج نشويد: گفت ) حامى رضاخان (          ّ        جواب وى سي د يعقوب  در
س ّ  مدر  آن كس كه چهارصد نفر را اينجا سرنيزه مى زند  : با حالت برافروختگى گفت     

س از حدود ّ  نزاكت خارج نمى شود؟ مدر  تا پيرامون  چندين نوبت اجازه مى گيرد                         
ّ                حكومت نظامى صحبت كند ام ا رئيس مجلس به  اجازه نمى دهد، سرانجام تحت  او                      

ّ   ابراز تأس ف : ((عنوان صحبت نموده و درنهايت به حكومت )) از قتل واقع شده          
ايشان . باره سخنى نگويد  نظامى اشاره مى كند ولى به ايشان اخطار مى كنند دراين

  :پاسخ مى دهد
نيايد و در   اطاعت مى كنم ولى عقيده ام اين است كه تا حكومت نظامى به مجلس (( 

و به اين .)) در خارج ترتيب اثرى به او داده شود مجلس مورد بحث واقع نشود نبايد 
  .   ترتيب با ذكر يك جمله همه آن چيزى كه بايد گفته شود را گفت 

 
سدى در چاهج  

                                      ّ                  ّ        سپه براى آنكه بفهماند وجود وى تا چه حد  در امنيت شهر مؤ ث ر است ،  سردار
اقها دستور  ّ            محرمانه به چند نفر از قز  مى دهد در شهر و خارج آن ايجاد اختالل نموده                         

مردم ايجاد  و با قتل و غارت اوضاع را ناامن كنند تا استعفاى او براى مجلس و 
در يكى از روزها در . ور راضى شوندام أسنگرانى نموده و به حضور وى در ر
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                                          ّ            كه آن موقع بيرون شهر تهران بود، دو نفر مقن ى مشغول حفر  انتهاى خيابان اميريه 
ّ                  قنات بودند، دوست آنها در محل  ديگرى مشغول كار    .بود                            

فرا رسيدن شب و اينكه خبرى از دوستانش نمى شود با نگرانى و به اميد يافتن آنها  با
ّ                 محل  كار آنها مى آيد نزديك صبح از شهر خارج و به  تا آنكه در آن حوالى جسد يكى .   

نموده اند، سپس دنبال  از دوستانش را مشاهده مى كند كه او را بوسيله طناب خفه 
مى مى رود كه تنه ّ                 رفيق دو  كاله و گيوه او را پيدا مى كند و معلوم مى شود، او را  ا      

  .انداخته اند در چاه 
ت تهران بين عد ه اى نزاع در مى گيرد كه در  شب                               ّ              ّ                           بعد از اين واقعه در يكى از محال 

ّ          بعد از تحقيقات مشخ ص مى شود . مجروح مى شود جريان آن يك نفر كشته و يك نفر                   
اقها بو ّ        كه ضاربين و قاتلين از قز  شهر مى كشند و  شب بعد شخصى را در . ده اند                       

اقها به قتل  ّ             جنازه اش را در خندق مى اندازند كه بعد از مد تى معلوم شد از ناحيه قز                        ّ                                           
شهر سرقت صورت مى گيرد تا  ۀعالوه بر اين كشتارها در چندين نقط . رسيده است 

 . ست     ّ               امني ت شهر سلب شده ا اين حوادث نتيجه بگيرند كه  ۀمردم از مجموع
 

از پاى بخارى تا سر خرمن    
س طوالنى شد، براى رفع خستگى  در ّ                            يكى از جلسات دوره ششم مجلس كه نطق مدر                                      

ّ                     شنوندگان ، حكايتى را براى نمايندگان و حض ار بدين شرح نقل نمود در زمستانى، :                                        
شاعرى براى زميندارى بزرگ قصيده اى سرودو رفت توى خانه پاى بخارى قصيده 

صد خروار گندم را به شاعر داد  والهارباب ملك از آن شعر خوشش آمد، حرا خواند، 
شاعرحواله را در جيب خود گذاشت و آن را تا هنگام درو . تا برود سر خرمن بگيرد

در موقع خرمن نمودن خوشه ها به نزد ناظرارباب رفت و حواله . گندم نگهدارى كرد
 ت                            ّ اين سخاوتها را ندارد و از شد   ناظر كه مى دانست اربابش. را به وى تحويل داد

بخل و طمع گندم را دانه دانه مى شمارد، از ديدن حواله صد خروار گندم متحير 
: شاعر گفت. آقا اجازه بدهيد من با خود ارباب گفتگو كنم : گشت و به شاعر گفت 

مانعى ندارد؛ ناظر شب هنگام به نزد ارباب رفت و حواله را نشان داد و گفت اين 
بودم ، آن شاعر بعضى چيزها گفت و ما  شستهشب پيش بخارى ن: مالك گفت . چيست

  .خوشمان آمد، چيزى نوشتيم داديم او خوشش بيايد
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هراس سردار    

مجلس بايد رئيس الوزرا به مجلس بيايد تا روز استيضاح  ۀنظامنام ٤٤ ۀموجب ماد به
انتقاد و استيضاح هراس داشت ، وحشت وى بدون دليل هم  سردار سپه از .    ّ     معي ن شود

س نبود، زيرا يكى از استيضاح كنندگان آية هللا سيد حسن  ّ  مدر  است كه دانشورى     
ّ    ستدالل و طرفدار حق  و فاضل ، فقيهى واالمقام ، نامدارى ناطق و نيز مرد منطق ، ا                 

  .بود حقيقت 
س ّ  مدر                 ّ            ّ                                  در ضمن نطق كامال  بر مجلس مسل ط مى شد و با شجاعت و شهامت ، بدون     

غيرقانونى سردار سپه را از پشت تريبون به آگاهى  هيچ پروايى تمام اعمال و رفتار 
يكى ازموارد  دليل ديگرنگرانى رضاخان مربوط به . مردم ايران مى رسانيد

ّ    تحويل ندادن اموال مقص رين(ح بود استيضا از اين مورد روشن شدن  غرض )                     
ف وغارت جواهرات و خزان موضوع قتل اقبال  ّ                       السلطنه ماكويى و تصر   . او بود ۀ                   

كردن موضوعات مطرح شده در استيضاح آن هم از سوى سردار سپه كه  روشن
طرفداران وى  را نمى توانست درست بيان كند،                              ّ  اهل نطق و بيان نبود و حرف عاد ى 

  .را نگران ساخته بود
                               ّ            ّ                          سپه قبل از آنكه روز استيضاح معي ن شود به فعا ليتهاى سياسى پرداخت تا آن  سردار

                   ّ                          شانزدهم مرداد به ات فاق وزراى خود به مجلس آمد                    ّ            را لغو كند ولى موف ق نشد و روز 
د         ّ    مجلس معي ن كن و اظهار داشت دولت براى استيضاح حاضر است و هر روزى كه 

ّ           سردارمعظ م خراسانى ( تاشتيمور. همانروز را قبول خواهد كرد پيشنهاد كرد كه )        
رضاخان كه همه جا از زور استفاده . مرداد استيضاح انجام شود روز بيست و هفتم 

طرفداران خود و گروهى از اراذل و  زيادى از  ۀ                             ّ مى كرد، در روز استيضاح نيز عد  
وكالى  . فرستادكه تغيير لباس داده بودند به مجلس               ّ      ّ           اوباش را به ات فاق عد ه اى نظامى 

                                                  ّ                            طرفدار او هم كارتهاى لژ ويژه را گرفته ، به همان عد ه داده بودند و چون طرفداران 
س ّ  مدر  ت تهران دستجاتى  دچار حبس و                                                ّ                تبعيد بودند، نمى توانستند هر كدام ، از محال 

ر را جمع كرده و به مجلس بياورند، از اين گذشته  ّ  تصو  نمى رفت كه رضاخان    
گستاخى و فضاحت را به جايى برساندكه ازچنين نيروهايى براى برهم زدن 

  . بهره بگيرد استيضاح 
  
 

   



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٧٩                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

آنوقت كى بشما پول مى دهد؟    
كارآگاهان شهربانى ، پليسهاى ) ق   ه ١٣٤٢محرم  ١٧(روز تاريخى استيضاح  در

مزدور، چاقوكشان حرفه اى ، هوچيان داوطلب و امثال  مخفى و آشكار، رجاله هاى 
تماشاچيان كنجكاو و در  آن به طرفدارى از رضاخان به مجلس آمدند و در ميان گروه 

س دهحوالى ساعت . اطراف مجلس پراكنده شدند ّ  در حالى كه چند تن از دوستان مدر                                  
  .                       ّ                                     رحيم زاده صفوى اطراف سي د را داشتند، آقا عصا زنان به مجلس آمد مثل 

س با ّ  ورود مدر  مزدوران از دم در طبق دستور شهربانى شروع به جار و جنجال و          
س ّ  اهانت به مدر  ّ  مرده باد مدر س«:         ّ               مرتبه عد ه اى فرياد زدند نمودند و يك               ، زنده باد              

ّ  نزديك عمارت به طرف مدر س »سردار سپه  . ولى آزارى نرساندند بردند   يورش                        
س ّ  مدر  تنها هراسى بخود راه نداد بلكه مثل اينكه آن حوادث  هدر آن جنجال خطرناك ن    

   ّ                                                     عاد ى و با نظر حقارت نگريسته باشد برگشت و خطاب به هوچيان         ً را كامال  
ّ  آخر اگر مدر س«: رضاخان گفت  و پس از . »شما پول خواهد داد بميرد ديگر كى به             
س...زنده بادخودم: آن فرياد كشيد ّ  زنده بادمدر  ّ  مدر س طرفداران (              ّ   ووارد اتاق اقل يت                   (

باز از پايين ، صداى زنده باد سردار سپه شنيده شد و غوغاى غريبى در صحن . شد
ّ  گويند مدر س مى . مجلس برپا بود كه رو به صحن مجلس باز مى شد سر  یراز د          

   »مرده باد سردار سپه «: بيرون كرد و گفت 
  

  !مى خام كوتو نباشى ؟  
س موقعى ّ  كه مدر  رسانيد، ) فراكسيون اقليت (خود را به اطاق نمايندگان طرفدار خود        

كرد و نفس نفس مى زد، چون هوا گرم بود، باد بزنى  در حاليكه سينه اش تنگى مى 
كات  گرفت و بنا كرد به باد زدن خود ودرحين اين كار از  بدست ّ     بازيها و تحر             

                                                      ّ                رضاخان و آشوب اطراف مجلس انتقاد مى كرد، در اين ميان سي د يعقوب انوار و 
م الملك وچند  ّ              مقو  س    ّ  نفرديگر از نمايندگان حامى رضاخان به اتاقى كه مدر  و همراهان                                                  

س و در آن بودند، هجوم آوردند ودوات، بادبزن ّ  اشياى ديگر را به سوى مدر  پرت مى                          
  .كردند و ناسزا مى گفتند

شما را توقيف خواهم ! شما همه محكوميد: از در مغربى وارد شد و گفت رضاخان
س... كرد ّ  سپس به طرف مدر  در اين حال ملك الشعراى بهار كه روبروى . كرد حمله                

ّ  مدر س نكنيد، مواظب  عجله : ايستاده بود با خونسردى خطاب به رضاخان گفت     
ّ                     سردار سپه توج هى نكرد و با دست راس. باشيد ّ  خود گلوى مدر س ت             را گرفته به ديوار              

                ّ                                   در حالى كه از شد ت غضب چشمانش سرخ شده و رگهاى گردنش  فشار مى داد و 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٠                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

س ّ  بيرون زده بود، به مدر  جان من چه مى خواهى ، آن خورشيد       ّ        آخرسي د تو از : گفت                       
ه اى ترس از خود بروز دهد با  ۀفقاهت درعرص ّ                             سياست، بدون آنكه ذر  رشادت و                    

  ّ                سي د حسين زعيم ديد !!! مى خام كوتو نباشى : راسخ به لهجه اصفهانى گفت  زمىع
از عقب سرسردار سپه دو انگشت راست . پيغمبر خفه بشود كه نزديك است اوالد 

ود دهان وى پاره نزديك ب خود را در دهان سردارسپه گذارده و بطورى كشيد كه 
ّ  شود، رضاخان دست از مدر س زعيم را چنان گاز گرفت كه  گشتتانولى ان. برداشت                        

س. جارى شد خون  ّ  سردارسپه غرغركنان بيرون رفت وبه رئيس مجلس ازسخن مدر                                                      
باالخره براثر گفت و شنودهايى . ظهرنزديك مى شد رفته رفته ساعت به . شكايت كرد

  .گيرد ر شد بعدازظهر استيضاح صورت      ّ                 كه مد تى جريان داشت قرا
 

تكليف استيضاح    
س.                         ّ                                          افراد استيضاح كننده ، عد ه اى بنا به احتياط ناهار را در مجلس ماندند از ّ  ولى مدر          

بدون واهمه از مجلس خارج شده به سوى منازل  ، كازرونى و حائرى زاده يزدى 
  .خويش رفتند

از اشرار و اراذل چماق بدست به سوى           ّ    در راه عد ه اى. در مجلس كه خارج شدند از
س . اين سه نفر يورش بردند ّ  شخصى بنام نايب چلويى سيلى محكمى به صورت مدر                                              

 ۀكازرونى با ضرب. نمودند سايرين نيز ضرباتى به كازرونى و حائرى زاده وارد . زد
در . شديدى كه به وى وارد شد، مجروح گرديد و به خاطر آن در خانه بسترى شد

گيرودار اهالى سرچشمه و خيابان نظاميه جمع شده و به اشرار حمله نمودند، زد  اين 
اشراروقتى اوضاع را وخيم ديدند فرار را بر قرار  و خورد بين دو دسته شروع شد و 

  .ترجيح دادند
علنى ، آنها  ۀ                      ّ                              نمايندگان اكثريت و اقل يت به مجلس حاضر شدند و زنگ جلس بعدازظهر

  .نمود ه دعوت را براى تشكيل جلس
س نمايندگان ّ  طرفدار مدر  در اطراف وقايع آن روز با هم به شور پرداختند و چون از            

استيضاح صورت گيرد ممكن است حوادث ديگرى بوقوع  بررسى اوضاع ديدند اگر 
از شركت در جلسه  بپيوندد، سرانجام يكساعت به غروب مانده تصميم گرفتند كه 

  .خوددارى كنند
س ّ  مدر  ملك الشعراى بهار گفت كه به جاى استيضاح وقايع صبح را در جلسه علنى به     

ّ     بعد از نطق مفص ل و . وقت ديگرى موكول كند بگويد و تكليف استيضاح را به               
سردار سپه  مشروح بهار، از سوى دولت ، سليمان ميرزا مدافعات و حمالتى كرد و 
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  .تقاضاى رأى اعتماد نمود
تماد گرفته شد و دولت رضاخان حائز اكثريت گرديد، اين در قيام نمايندگان رأى اع با

س               ّ        حالى بود كه عد ه اى از  ّ  نمايندگان آزاده و طرفدار مدر  رأى گيرى  ۀدر جلس                             
ّ  مدر س. حضور نداشتند ديگرى كشيد و  ۀشد، نقش وقتى از مجلس و نمايندگان مأيوس     

ً يعا  آن اينكه از احمد شاه بخواهد سر به ايران باز گردد ولى با انواع و اقسام حيله ها     
  ) ٢.( حركت او از اروپا به ايران مى شوند مانع 

  
تأثير رفتار متواضعانه مدرس بر نگهبانان عثماني      

گشت، آنقدر با نگهبانان قطار  وقتي مرحوم مدرس از كشور عثماني برمي  خالصه
چي قطار است، ولي وقتي فهميدند  قهوه تصور كردند او خوب رفتار كرده بود كه آنها 

در تمام عمرم، : گويد آنها مي كنند و رئيس  شخصيت بزرگي است بسيار تعجب مي
  .ام فردي به اين بزرگواري نديده

الملل اول و تشكيل حكومت موقت، موقع  معروف است كه در جنگ بين  حكايت
ِ                        برگشت  مدرس و همراهان از خاك  اني بود، جاي كافي در عثماني، چون تصميم ناگه     

احترام به شخص جناب  قطار نبود، دولت عثماني از جهت رعايت حال مهاجران و 
از  مدرس، دستورداد يك واگن اختصاصي به قطار ببندند و چند مأمور محافظ خاص، 

مرحوم مدرس به عادت طلبگي آدمي منظم و با سليقه بود و . اين گروه حفاظت كنند
در بين راه يك جا خواستند استراحت . كرد ود را فراهم ميخ خودش وسايل زندگي 

 . كنند
امير خيزي . بلند شد و قليان تميزي چاق كرد و چاي خوش عطري دم كرد مدرس

چند چاي و قليان برد و به . سفر، سمت مترجمي داشت هم در اين ) ناقل اين داستان(
آمد و از قيافه ساده و نحوه  نگهبانان داد، رئيس نگهبانان از چاي بسيار خوشش 

چاي  با اشاره دستور داد كه . ستا يئتچي ه خدمتگزاري مدرس فكر كرد كه اوقهوه
مرحوم مدرس با كمال خوشرويي چاي دوم را برد، هيئت به . ديگري هم بدهد

نزديك شدند رئيس نگهبانان پيش آمد وبه اميرخيزي گفت كه  ) استانبول(اسالمبول 
نيست، آن افسر اصرار داشت كه /الزم  وي پاسخ داد .خواهد پول چاي را بپردازد مي

 . چي بشود ضرري متوجه آن پيرمرد قهوهمايل نيست 
همين موقع قطار از حركت ايستاد، جمعي به استقبال هيئت آمده بودند و مدرس  در

افسر نگهبان با حيرت و تعجب . احترام پيشاپيش بردند را با سالم و صلوات و 
                        ً به افسر ضابط گفت كه اصوال   او . نگريست، از اميرخيزي جريان واقعه را پرسيد مي
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اضافه  محترم ـ جناب مدرس ـ به قطار  پيرمردالعاده، به احترام همين  اين واگن فوق
 . شده است

افسران پس از شنيدن اين مطالب و ديدن آن استقبال پر شكوه، شرمنده شدو  رئيس
به خدا قسم كه افندي به اين : دوستان خود كرد وگفت با كمال تعجب رو به 

  )  ٣.(ايم بزرگواري نديده
  

فعال در جيب وليعهد چيزي نيست      
را به  یبه سلطنت در اوايل امر، ژست يک سلطان مردم یرضاخان پس از دستياب{

ّ  مرحوم مدر س یروز«} گرفت و در اين زمينه یخود م را به قصر خود دعوت           
او کار  ۀغرضان یبا او گذراند و گفت ميل دارد با نظريات ب یطوالن یکرد و جلسه ا

 .يافت رمذاکرات آنها در ميان مردم انتشا ازيکند، قسمت
ّ  ديدار مدر س یبرا یهنگامي که رضاشاه پهلو: از آنها اين بود یيک  یبه اتاق پذيراي          

 .خود آمد، دست وليعهد در دستش بود
ّ  که وارد اتاق شد، به مرحوم مدر س یوقت ّ  مدر س یآقا: گفت                                ، وليعهد را همراه آورده     

ف ّ  ام که به شما معر  س. شما او را بشناسيد کنم و ی                ّ  مدر  که بغل را باز کرده  یدر حال    
 :بود گفت

س. ايرانۀشاه آيند! به به ّ  رضاشاه از اين توج ه و استقبال مدر                 ّ س. خوشوقت شد                   ّ  مدر      
 توي جيب چه داري؟: خطاب به وليعهد گفت

 یچيز: رضاشاه دست در جيب وليعهد کرد و گفت. کرد یهمان طور نگاه م وليعهد
س. نيست ّ  مدر   .آن جيبش را هم ببينيد: گفت    

 یچيز. نيست یچيز: جيب راست وليعهد را هم کاوش کرد و دوباره گفت رضاشاه
 .در جيب ندارد

س ّ  مدر  : ناراحت شد وگفت  یرضاشاه کم .باالي او راهم ببينيد یجيبها:گفت    
 مقصودتان چيست؟ 

ّ  مدر س وليعهد را هم ديد و باز  یباال یرضاشاه جيبها. ببينيد تا عرض کنم: گفت    
 .ندارد ینيست و چيز یچيز: گفت

س آن ّ  گاه مدر  همين را مي : گفت ی                   ّ مخصوص خودش و با تأن   ۀبا همان کلمات و لهج        
حرص به پول و جمع . خواستم ببينم شاه آينده ايران چطور است یم. خواستم بدانم

 آوري مال دارد يا نه؟
از  یخواهد سلطنتش پايدار باشد، بايد چيز یم خواستم بگويم شاه آينده ايران اگر مي
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 .پول پرست و مال دوست نباشد. مال و ثروت نداشته باشد
 یوقت است که تجاوز نخواهد کرد وبه حقوق مردم و به قوانين کشور دست دراز آن
خواستم بگويم که بايد او فقط شاه باشد، مردم پول و ثروت داشته باشند  یم. کند ینم

 .کس حکومت کندتامملکت آبادشود و مردم خوشبخت وقانون برهمه
 یگوييد در جيب وليعهد چيز یحاال شما م: کرد و گفت یاين وقت خطاب به پهلو در

  )   ٤.( خدا کند تا آخر اين طور باشد! نيست
  
  

  و مآخذ حاتتوضي
  
 – ٢١۴صص  - ١٣۶۶ –بنياد تاريخ انقالب اسالمی » ١مدرس« علی مدرسی  - ١

١٨۶   
س، قم، زواره،   -  ٢ ّ               غالمرضا گلي زواره، داستانهاي مدر                                ١٣٧٣  .   

 -   ١٣٧٨مستان  - ناشرهجرت »هاي مدرس داستان« رضا گلي زواره غالم -  ٣ 
كتاب محيط ادب، مقاله نان  یبه نقل از پاورق -   ١٦٢-  ١٦٣صص  چاپ سوم نوبت 

   ).از دمحمابراهيم باستاني پاريزي(جو دوغ گو 
پيکان ، : سنگلج تا سرير سلطنت ، تهران یخسرو معتضد، اشرف از سرا - ٤ 

   ٥٠ - ٥١  ، صص ١٣٧٧
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  فصل دوازدهم   

  
  يادداشت های مدرس در زندان

  
  ] ١٣[ ٠٨بهمن  ٢٠ليله يکشنبه 

ازتأمينات ] ؟[همان  شخص محترم] ١٣٠٧اواسط اسفند [ ١٣۴٧در اواخررمضان 
                                                           ً  چند ماه قبل هم آمده ودوسيه ای ترتيب داده و رفته بودند مجددا       ّ               نظمي ۀ مشهد مقدس که 

بعد از رمضان، چند روزمتعاقب همدگيررا مالقات کردند معلوم شد . وارد  شدند
درسئوال و جواب در مسئلۀ پول که دووماه  قبل مذاکره شده . دستورات جديد دارند

يافت شده نمرات آنها ] راندر ته[بود اظهارکردند چهل عدداسکناس که درمنزل  شما
] بودن[ من نمی دانم مسلسل وغيرمسلسل . شايد: من گفتم]. است[مسلسل ومترب بوده

               ً شايد اين پول کال  . زيرا همه قسم پولی نزد من آمده است. آن، چه قسم بوده است يا نه
ل        ً                                                                     يا بعضا  مقداری  ازهفت هزاروپانصد تومانی که ازبلديه داده اند باشد، ازآنها سؤا

کنيد، يا ازمورد ديگراز موقوفه  و غيره، ولی از مذاکرات ظاهر بود که بهانه جويی 
هرگاه منشا .            ّ                               ً                       می کنند واال  اين مطلب اگرو اقعيت داشت مسلما  از اول امرفهميده بودند

ً                           ايرادی می دانستند چرا دو ماه قبل که مخصوصا  مأمور تحقيق  پول بودنداين                                            
. قصود اصلی آنها راغير ازبهانه چيزی نفهميددرهرصورت،م. اظهاررا نکردند

ً                              درموضوع  تقاضای مکه رفتن که شفاها  و کتبا  کرده بودم، نتيجه را سؤال کردم        ً                                    .
ازجانب خود می گويد ومدرکی ] که[يک جواب هايی داد که  مظنون بهين غالب شد

 به هرحال مأموريتی  کهمراقب من بودند با کمال پريشان حالی درغياب. ندارد
مأمورمذکوربه من اظهار داشتند که دستورسخت گيری نسبت به شما، به ما داده شده 

  .من گفتم  شما به وظيفه خود رفتارکنيد. است
  

 ١٣٠٨بهمن  ٢١ دوشنبه
که  یداالنچه ا... بود جدا کردند درسمت یکي بايمواقبم تقر نيمرا که با مامور منزل

که داشتم در آنجا منزل کردم و  یمدارين نيذرع انداخته با پوست کيدو ذرع در  بآيتقر
 یبرده م یهم فقط اسم نان وآب یدر امورزندگ. اغلب اوقات درب آن داالنجه باز نبود

نوروز بود، بازآن مامور مرا مالقات  ديق که دو روزقبل ازعييتض نيبعد ازا. شد
 بآيفهماند و تقر یم یزهائيچ کي نيوتوسط مامور مآيواشاره مستق هيبه کنا. کرد
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خارج  یحس یکه ازعهده من و بلکه هر ذ ،یکرد به جهت عالج خالص یتقاضا م
ووعده داد  ديوشن فتمامورآنچه گ نيسفرا نيدرا. دانم مقصود چه بود یبود، نم

 یم هيمعاستشمام نکردم وبه نظرمن اغفال و ت قتيحق یوگفتگو کرد، من ازآنها بو
از تلف کردن من  ميتوانم بگو یجزم نم ليکه برسب بود یگريدزيمقصودچ ايآمد و گو

 .هر دو، وهللا اعلم اي یگريد یگرفتار اي) بود(
آنکه اگرمقصود تلف کردم من است  یکي: دومطلب به مامور گفتم ريمالقات اخ در

که مرا زجرکش  ديگرفته ا شيرا پ یعادريمرسوم وغريغ قاتييو تض هيرو نيچرا ا
مرا . ديدرمحوطه محبس شما سه نفر ديرا دار تيمامور نيممکن است اگرا. ديکن

تا من  ديمن بگذار یمن است رو ستيب بآيرکه تق یقطعه سنگ نيو ا ديگرفته بخوابان
و ممات به اراده  اتيح ميگو یبه شما م یندارم ول یمن که چاره ا رايز. تلف شوم
. ام دهيداريومهالک هرکس بالخصوص من درعمرم بس عيوقا نياز ا. است یحق تعال

دو  قطپنج قران بود، ف یمعاش من را که روز نکهيا گريد. است االتيخ االت،يخ نيا
مناسبت است عشر کردن؛ اگر  یب یليخ. قران است ميکه ن ديدانه نان قرار داده ا

. من گذارند اريقران را در اخت ميهمان ن ديخوب است مقرر کن ستيممکن ن ادتريز
 یدر جواب تعلل کرده گفتند م. نان برسانمريشد که به مصرف غ یمقتض یروز ديشا

 گريد. دهم و از مبحس خارج شدند یم اطالع نيروم مشهد اصالح کرده به مامور
نوروز من درهمان  ديشد که از شب ع نيا جهينت. دانم چه وقت رو به مشهد رفتند ینم

 . گذراندم یمذکور م یو مقرر نيپوستداالنچه با همان فرش وهمان 
؟ حبس !است نياش ا یاست؟ حبس معذب معن نياش ا یدانم حبس منفرد معن ینم

شب  ؟!است نياش ا یکه موجب تلف بشود معن ی؟ حبس!است نياش ا یمعن کيتار
ً                                     خصوصا  از برای دونفر مأمورمعذور، از يک طرف ! عيدی گذشت چه گذشتی      

ن که هم خيلی مراعات می کردم، از يک طرف موظف بودند به وظيفۀ خودشا
هر وقت من باب ضرورت بيرون آمده حال آنها  را .            ّ            مشاهده وضعي ات اسفناک من

                     ً                                                    مشاهده می کردم حقيقتا  متألم  می شدم، ولی من خودم به اشتغاالت جوارحی وفکری 
ِ  که تفصيال  در خاتمۀ اين قسمت ذکر خواهد شد شبم چون روز و روزم  با حال                                                            ً        

  .شن به سرعت می گذشترو
بعضی  اوقات مأمورين بعضی سئواالت مربوط به مطالب سابقه می نمودند و گويا  

مثل  اينکه شايد انتظار هم داشتند که ازاين فشارها و صدمات حادثه . دستور داشتند
ِ    َ خ ي ر  الماك رين   ای برای من روی ذدهد يا يک چيزهای نگفتنی و خالی از       ُ  ْ َ(  

  عالم دوام ما دهيثبت است بر جر        آن که دلش زنده شد به عشق رديهرگز نم
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و ازخداوند مسئلت می نمايم همين قسم که خداوند تبارک وتعالی آنی ازمن 
  .وسايرموجودات غفلت ندارد، مرا  موفق فرمايد که آنی از اوغافل  نباشيم

  کشد چون که بی آتش مرا گرمی می رسد          راضيم که آتشش ما را
مأمورين بی چاره شب و روزرابا . اگرهيچ نباشد. دارم] را[ دارم همه] را[گرتو

    ّ                                                                       وضعي ات ناگوارمن به سر برده انتظار رسيدن تکليف جديد را که وعده داده شده بود 
  .داشتند

  
 ١٣٠٨بهمن  ٢٢سه شنبه  لهيل

 .و بد و خوب در گذر باشد کيپسند آمد که زشت و ن نيهم ايدن یزندگان از
خان وارد  یعباسقل یآقا یمشهد به جا ناتياز تأم یشخص) خرداد(جوزا  لياوا در

بود که مأمور من  ميخان هفت ماه و ن یچه عباسقل. شد یموجب خرسند یليخ. شدند
دستش کوتاه  یوبستگان و امور زندگان االتيکه ازع نيمدت عالوه برا نيبودند و درا

 .شد یمتألم و آثارآنها از او مشهود م هم یو جسم یشده شب و روز از صدمات روح
که  دميکند د یکه برهنه شده بود تا در حوض آب تن یاواخر روز نيخودم در ا یحت 

صدمات و  نياو در مقابل ا تيخداوندعالم بر طبق ن). است(تمام بدنش پوست گذارده 
 .ديو آخرت عطا فرما اياجر دن ماتينامال
آورده  ميرا که ما منتظر بود یديبه من خبر دادند دستور جد دياز ورود مأمورجد بعد

 اريپنج قران خواهد بود به اخت یروز خيتار نيالسابق ازا یو مصارف و معاش کما ف
 .شما

بعض مطالب در بوته  یول ديموجب توسعه گرد یليمطلب خ نياست که ا معلوم
 .اهم ريقرآن خواندن و کتاب خواندن و غ لياز قب. اجمال ماند

داشتن و بعد از  سوانينشده اگر چه گ دهيسال است که سرم تراش کي بايتقر مثال
ندارد و فقط خالف عادت و معتاد  یبه بعض اجداد کردن مانع یشصت سال تأس

خودش نشانه  ميمحشورشو تيفيک نيوبه هم ميريحال بم نيامثال ماها است؛ اگرهم با ا
  .است یو عالمت

آقای ميرزا علی نقی . به هرحال آقای عباسقلی خان وداع کرده به مشهد مشرف شدند
ّ                          به معي ت مأمور جديد مسم ی به آقای ميرزا محمود خان)طاهری(خان  ) کالنتری(       ّ               

        ً                  که فاميال  ازقرارمذکورهميشه .    ً                                            اصال  طالقانی وازخانواده های محترم  آنجا می باشند
سمت بزرگتری محل خود معروف به  دو نآته به خدمات عمومی ودولتی اشتغال داش

                                      ً                    خود ميرزا محمود خان که سن ايشان تقريبا  درحدود پنجاه و شصت . کالنتربوده اند
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است اوايل ورود درحال ايشان غور رسی کردم ازخط وغيره صاحب کماالت می 
ازاوايل جوانی درخدمت رجال بزرگ اين مملکت مثل مرحوم حسينقلی خان . باشند

رحوم نظام السلطنه وامثالها مسافرت ها کرده وبه مأموريت های بزرگ رفته مافی وم
وهم چنين درجنگ های متعدد به سمت های قابل بوده اندکه يکی ازآن ها موقع 

قضيۀ مشروط واستبداد، خدماتی را درواقعۀ ارشدالدوله ] يعنی[انقالب صغيرايران،
درسياست يافتم  و چون خودم  متکفل بوده اندوايشان راصاحب عقيده محکم وثابتی

                                 ً                                            نيزباايشان هم عقيده هستم لذاصريحا  ذکرمی کنم عقيده ايشان اين است که اين مشروط 
  .ازهرجهت برای ايران مضرواقع شدوباالخره هم به اين زودی نتيجه نخواهد داد

بعدازاين کشفيات ازحال ايشان، پيش خود خيلی خرسند شدم که خوب شد درمحبس، 
چون هميشه من نسبت به مباشرت با زنان . ت مأموريت مرا پيدا کرداين شخص سم

راطالب بوده ونسبت به مباشرت بامردان ازاساتيدوغيراساتيد درعاديات [...]جوان و
وغيرعاديات طالب رجال سالخورده وسردوگرم روزگارچشيده وصاحبان حزم 

ً                        وثبات بودم، وغالبا  نسبت به هردوموفق شده ام )               ِ مشروطه استبداد  (فقط درانقالب .                   
ايران چون مسئله در نزد پيرو جوان  نارسيده و ملت هم غافل و استعدادش کامل نبود 

با اينکه پيش بينی کرده بودم که اين انقالب موجب زحمت فوق العاده  –         ً من مجبورا  
با اشخاصی که خود را آزادی طلب و پيشوا معرفی  می کردند  - وکم نتيجه خواهد بود

خسرالدنيا (                            ً                        ن مصاحب ومشغول کارشدم وطبعا  به نتيجه مقصوده نرسيديماز پيروجوا
ولی چون جناب آقای ميرزا محمودخان تازه .) هريا خسراالخره ويا خسرالدنيا واالخ

                                      ً           با من ومن با ايشان مأنوس نبوديم وغالبا  مراجعه من ] ايشان[ وارد شده بودند چندان
  .ماه بود با هم معاشر بوديم، بودکه چند ) سيد علی نقی خان( به مأمورديگر

      ً                                                                   تقريبا  بعد ازيک ماه که از دور ونزديک مشغول تحقيقات واستکشافات مذکورۀ فوق 
اوايل خود را .            ً                                                 بوده وباطنا  خرسند بودم گاهی ازاوقات جسته جسته مشاهده می کردم

 کم کم ملتفت شدم بيش از آن است که بشود. تخطئه کرده و حمل براتفاقات می نمودم
   ً                                               مثال  بعضی شب ها می ديدم  که الی قريب به صبح  مشغول . حمل  براتفاق کرد

بعضی اوقات موقع نماز صبح خوابيده و اهميت نمی . عبادت و مناجات می باشند
بعضی اوقات اغلب يک شبانه روز را خواب است و بعضی اوقات يک شبانه . دهند

مجرد ديدن من  ولواينکه تازه برخی اوقات به .                    ً          روز بلکه زيادترابدا  نمی خوابد
  .يکديگررا ديده بوديم سالم می کردند

 امور برخی اوقات من سبقت به سالم می کردم وجوابی نمی شيندم وامثال ذلک در
ن زياد ديدم] و[عادی ّ            غيرعادی افراط و تقريط و تلو               ً با آنچه  بدوا  . خيلی افسرده شدم.                           
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ِ                گرچه حال  من تفتيش اعمال. درنظرگرفته بودم وافعال وغيرنبوده ونيست، ليکن چون         
                 ً                                                             می ديدم مدتی البدا  با ايشان معاشرو زندگانی بايد بکنم ازآقای  طاهری مستفسر شدم  
                     ّ                                                           که شما از اداره  نظمي ه هستيد و آقای ميرزا محمود خان هم  از قراری که شنيده ام از 

    ً قطعا  . دامقانون  استخ ٢                       ّ                        رؤسا و اعضای قديمی نظمي ه مشهد می باشند با رتبه 
با اين سن و با اين کماالت و تحربيات و خدمات شايان، . ازحاالت ايشان باخبر هستيد

بعضی اعمال و افعال افراط  و تفريطی درايشان مشاهده می شود و خيلی بی مناسبت  
. اگر شما در اين مسئله  اطالعاتی داريد به من بگوييد تا من مراقب خودم باشم.  است

ً به من اشارتا   فهمانيد که شايد منشأ بعضی مشاهدات شما ابتالء  ايشان به ترياک باشد              
و سبب  اختالف حال شايد به واسطۀ مالحظه و دير و زودی همان بوده باشد و حال 
                                            ّ                           ايشان بدين جهت تغيير کند وکسالت عارض شود واال  يک کارهای  عمدی و ختياری  

  :ممن اسم ترياک را که شنيدم پيش خود گفت.  نيست
  .)آنچه  دلم خواست نه است     آنچه  خدا خواست همان شد( 
ِ ّ َ هللا  ي ق د  ر  َ  و    َ    ُ  ُ َ ِّ َ ا لعبد  ي د ب  ر    َ ُ  ُ    

چون شش ماه بود که . مقارن اين احوال کسالتی عارض آقا ميرزا علی نقی آن گرديد
                         ً               قا ميرزا محمودخان تلگرافا  ازمشهد تقاضای آمأمور من بودند، به اصرارمن وايشان، 

  .ايشان را نمودندتبديل 
  

 ١٣٠٨بهمن   ٢۵ليله جمعه 
ّ                         در اوايل شخص مسم ی به آقا ميرزا علی اصغر  که ازادارۀ پليس مشهد ) ابريشميان(                

سن . وارد شدند) طاهری(بودند با حقوق ماهی ده تومان به جای ميرزا علی نقی خان
ً                            ايشان تقريبا  سی سال، ازصنف  کسبه وصنعتگر سال بوده  قريب دو) شعرباف (             

است وارد ادارۀ پليس شده اند، چون  ميرزا علی  تقی  خان  هم از ادارۀ پليس بود با 
  .ايشان  سابقه داشت

به من گفتندکه اين ] ميرزا علی اصغرابريشميان[         ِ روز ورود  ] ميرزا علی نقی خان[ 
وقوايش به تحليل نرفته من ] است[بيچاره هم مبتال به ترياک است، ولی چون جوان 

وظايف اداری به کارها وامورات شما توجهی داشته  سفارش می کنم که درحدودبه او
دونفرمامور ومصاحب  یمن دارا قتيدرحق علی نقی خان، بعدازرفتن ميرزا. باشد

چون اين دونفرهردو صاحب يک مرض . شدم) رهيش( اکيمانوس ومبتال به ترريغ
بودند با هم مأنوس شده به لحاظ رعايت احترام من عمليات خود را با يکديگراز من 

چند روزبعد منزل مخصوص در داالن و راهرو محبس را تدارک مستور داشته 
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دراموزات . کردند یم ینادرآ به من سرکش یلينموده غالبا شب و روز آنجا بودند و خ
اگر . افتاد یم ريشد که از موقع خود به تاخ یآب و نان، بسا م یمن هم حت شتيو مع

 نيازا یکيکرد تا  ديشد مجبورآ تامل با یواقع م اجيمحل احت یجزئزيچ کي یوقت
 یدونفراتفاقا ازمحل خود وارد صحن محبس شوند تا به او اظهار شود آن هم غالبآ ب

 وقتاز جهت خرج و برج و  ضيمر رهچايدو نفر ب نيا یماند چون گرفتار یم جهينت
 . ستين نجاياو مناسب ا ليبود که تفص اديز یليخ

    ّ                       وضعي ت آنها نسبت به من خيلی ] شهريور[وسنبله ] مرداد[درعرض دوماه اسد
                                ّ                                     موجب تألم وتأسف گرديد و اين وضعي ات  مقارن بود با شدت گرمی هوا و بعضی 

توجهات وتوفيقات خداوندبا اينکه دراين اگرچه به . اعمال شاقه ای که اشتغال داشتم
                                                                      ً دو ماه روزهای من شب بود ولی اشتغاالت وافکار مرا  مشغول داشت مع ذلک قهرا  

 .قوای حيوانی مورد تألم و تأثر واقع شد
روزی آقا ميرزا محمودخان را خواستم و گفتم آخر مناسيرشما هستم رعايت اسير را 

ِ                    ساتخاره کرده و مجموع  قيمت  آنها به يک تومان  چند قلم لوازم که . اين قسم می کنند     ِ                    
در جواب همان . نمی رسيد برای خريد پيشنهاد کرده گفتم من کسالت و ضعف دارم

» من چه  کنم  من هم ناخوشم، پول ازکجا بياورم؟« :طوری که ايستاده بودند گفتند
ند، ولی  پس اينجا خواف است چيزی پيدا نمی شود، و سرخود را به زير  انداخته رفت

بعد از . از چند ساعنی آن اشياء  را فراهم کرده آورده درب   اتاق  من گذارده بودند
عذربدتراز (ان  دو ماه ناگواررفتارشان نسبت به من قدری بهتر شد وبه من  فهماندند

که اين رفتارهای ما به جهت اين بود که توجه شما به خداوند زيادتر شده ) گناه
ما وما فراهم شود، ولی  چه  فايده  که اين حرف يا حيقی بود يا موجبات خالصی  ش

درنتيجه، ايين مدت بعضی کسالت هايی  که در مزاجم سابقه نداشت . ساختگی
بعد ازآنکه تغيير .                  ً                                     عاارض گرديدکه فعال  اثرات آنها باقی است تا بعدها چه  شود

که ) مهر(ديم تا اواخر ميزان    ّ              ً                                  وضعي ت دادند، غالبا  شام ونهار يا شام تنها را با هم بو
هوا رو به سردی رفت منزلشان را دراتاقی که درخود محبس متعلق به آنها بود قرار 

من هم به جهت سرما وشام و ناهار و چای . دادند، شايد هم به واسطۀ خاطر من بود
  .    ً                    البدا  درآنجا با آنها بودم

  
  ]١٣٠٨[ بهمن   ٢۶ ليله شنبه

مشغول کار خود بودم و آن دو نفر نيز در    من درگوشۀ اتاق و پهلوی بخاری نشسته 
اين وضع ناگوار . گوشۀ ديگر اتاق دراز کشيده به نوبت مشغول عمليات خود بودند
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 .که در حقيقت هم آن بيچاره ها و هم من البد بوديم خيلی قلب مرا آزرده داشت
  دست بيچاره چون به جان نرسد  

  پيرهن دريدن نيستچاره جز 
       ّ                                                                و به حد ی اين وضعيت مرا افسرده داشت که شبی در مناجات با قاضی الحاجات با   

ً                                 اينکه در مناجات، حال من بالخصوص غالبا  متوجه به امور نوعی وخود بود، بی                                       
من خطور کرد که الهی من يک نفرشخص عادی بيش نيستم،    اختيار شده وبه قلب

کجا، انبياء واولياء هم که محبوس شدند هيچ کدام چنين من کجا واين همه ناماليمات 
َ   م ا » «.نداشتند) مريض و بيچاره]شيره ای[ترياک کش وشيره گی(ابتال ومصاحبينی

َ   َ ِ ٌّ أ وذ ي  ن ب ي    ِ ال ولی  فی آ لمحب س  ُ  ّ      َ    َ  و  ث ل  م ا أ وذ يت َ      ِ    م   ُ    َ   َ چند شب بعد ازمناجات درخواب ديدم » ِ  ْ
  :که  بيدارشدم اين شعربه خاطرم آمد

  احتالم انبياء ازپس بود        هر که از شيطان گريزد کس بود 
[ و به مناسب اين شعر خواب خود را تعبيرکردم که به زودی آقا ميرزا محمود خان

طولی . مريض، شخص سالمی خواهد آمد] اين شخص[ تبديل وبه جای ] کالنتری
ّ           نی مسم ی به ناصر جوا) آذر( نکشيد که اين تعبير واقعيت پيدا کرد و دربيستم قوس      

ً            از تأمينات مشهدکه تقريبا  دارای رتبۀ ) جوانشيری(قلی خان آقا . بودند وارد شدند ١                        
ميرزا محمودخان امور را به ايشان تسليم کرده و فردای آن روزما را وداع نموده به 

اينجا چهار مطلب است که  ذکرآنها بی مناسبت . سالمتی به مشهد مشرف شدند
  .نيست

ً        ّ                                                 فوقا  از وضعي ات مدت مأموريت آقا ميرزا محمود خان وريق اوذکر شد انچه : اول     
عباسقلی خان، اسدهللا خان، آقا (مقصود اين نبود که مأمورينی که ازاول تاکنون 

ميرزا شهاب، آقا سيدعلی نقی خان، آقا ميرزا محمودخان، آقا ميرزا علی اصغر، 
مده اند نسبت به وظايف اداری ازتأمينات و پليس مشهد به اين سمت آ) ناصرقلی خان

ُ   عالما ، عامدا  بعضی با بعضی ديگر تفاوت داشته باشند يا اينکه نسبت به من در ح ب                                                              ً       ً     
يک ] به[ اگر اداره نظميه. و بغض يا امورعادی يکی با ديگری فرقی داشته باشند

شخصی که از دست فلج  باشد مأموريت  دده که کوزه وکاسه مرا آب کند وآن بيچاره 
پله آب انبار محبس را که از زمان مرحوم  قيلچ خان تا حال تعمير نشده  ٢۴قريب هم 

به زحمت طی کرده در روزکوزه ودر شب چراغ را بشکند و دست خالی برگشته 
ديه برعاقله ( خبر آنها را بياورد؛ اين مريض چالق نسبت به من سوء رفتاری نکرده 

استکان را با ) کشيدن شيره(مرض  وهم چنين هرگاه درموقع ديرشدن معالجه) است
  .اوقات تلخی درحضورمن زمين زده بشکند نسبت به من سوء ادبی ننموده است
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سابق براين هم معتقد بودم که کشيدن ترياک که موجب کسرونقص يکی : دوم
مسکرات که حرام است . ازاعضاء و يا قوای انسان بشود حرام وازگناهان کبيره است

           ً        واسطه موقتا  عمليات .                      ً                غلوافراطی درقلب، موقتا ، می شودوبه اين      ً             غالبا  بالطبع موجب 
                                                             ً ازاستقامت خارج ميشود وهم چنين چرس وبنگ که قوۀ دماغيه را موقتا   اعضا

ازحداعتدال خارج می کند حرام است و هکذا هرچيزی که موجب ضرری و نقصی 
ۀ  تجويز دربدن يا تغييرصفات وی احوال انسان شود حرم است مگر اينکه  لمصلح

  .شده باشد
استمرارترياک به کشيدن وافور ياشيره  به تمام  اعضا و قوای ظاهره و با طنه ضر  

می آورد،چنانچه هرکسی درحال کسانی که مبتالهستند بعد ازمدتی غوررسی وتحقيق 
. کند مشهود اوخواهد شد که به واسطۀ تخديری که ازکشيدن ترياک حاصل می شود

قوای ظاهره وباطنه حتی مدرکه حيوانی انسانی آنها واخالق تمام اعضا و اجزاء و
  .وصفات وغيره  ناقص می شود

  
  ]١٣٠٨بهمن [  ٢٨ليله دوشنبه 

                                      ً                                  بالشبهه استمرار کشيدن ترياک که اال نادرا  موجل تغيير و نقض  در عضوی يا قوه 
فاعل اين فعل نسبت به تکاليف خدايی . ای  می شود حرام و ازگناهان کبيره است

معذورنيست که چه، درالسنه معروف  شده که معتاد چون دارای اعتيادشده اگر ترک 
با اين انواع .             ً              اين مطلب اوال   واقعيت ندارد. کند تلف می شود وموجب ضرر است

. واقسام معالجاتی که حاليه شايع متدوال است برآنها واجب است خود را معالجه کنند
گرچه . تفاوتی ندارد    ً ابدا   و بنگ باشد و مثل کسی که معنای به مسکرات يا چرس

مقصود »  ه     َ واء ل              َ داء بداء ال د   ل ُ ک   ِ ل   واء َ د   ونياف« :ازابن سينا مشهوراست که گفته است
                                                                     ً اوگرچه اعتيادبه خوردن می باشد، چه درآن زمان کشيدن مرسوم نبود، ولی اصال  

زمان، علم اين کلمه محمول برمبالغه است، برفض حدی بودند بديهی است که دراين 
طب درجات عاليه را طی کرده که بسياری  از امراض صعب، سهل العالج گرديده 

  .چه بسيارديده شده  که اشخاص مبتال معالجه شده اند.                 ً          و اين مسئله ابدا  مسوع نيست
ً                                                              ثانيا  به حکم عقل ونقل کسی که خودش به سوء اختيارخود، خود را درمحظور       

              ً             کسی که اخيتارا  شرب مسکرکند . دمعذورنستبيندازدهرعمل بدی که ازاوصادر شو
بعد کسی فحش دهد يا ظرف کسی  را بشکند يا شخصی را بکشد معذور نيست، يعنی 
ّ                                                   بعد از هوش آمدن به جهت فح اشی بايد او را تعزيرکرد و پول ظرف و ديه  مقتول را                          

  .بايد ازاو گرفت
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ِ  کسی که به سوء اختيار خود، خود را مبتال به ترياک کرد در عمل  ، بناء عليهذا                                                         
ناشايسته نسبت به خالق وخلق معذور نيست، حتی قضا شدن يک نماز صبح، به  

ترک جواب ]  اگر[ واسطۀ  خوابی که از تخدير تريک يا غيره  حاصل شده باشد، يا 
  »ر ال ينافی االختياراالمتناع باالختيا« .سالمی به جهت خمار ترياک  کرده باشد

  
  ]١٣٠٨[بهمن  ٣٠ليله چهار شنبه 

دراينجا ذکردين به واسطه اين است که مذهب فوق .  الناس علی دين ملوکهم:  سوم
                       ّ              هرگاه اشخاص درمذهب تبعي ت اشخاص مقتدر . هر چيزو مخفی تر ازهرچيزی است

خواهند  ت ّ ي  عتب ايند درامورات عادی و شخصی و صنفی و نوعی به طريق اولیمرابن
                               ً          ً                         ً مقصود اينکه هر زير دستی چه طبعا  و چه قهرا  به جهت احتياجات خود صورة  . کرد

مراد از ملوک ، نه  شخص اول .                ّ                         و بعد سيرة تبعي ت ازاشخاص مقتدرخواهد نمود
يا ناحيه وی  مملکتی يا طايفه ای می باشد بلکه مقصود مقتدر فوق شخص    صقمی
  ].است [لهذا تعبير به ملوک شده . است 

بزرگ يک خانه و يا خانواده يا قريه يا بلوکی چه بزرگ دينی باشد چه دنيوی،  
روز به روز ترقی کرده ومداين فاضله را  ملت فاضله که.  هرچه می خواهد باشند

تشکيل خواهند داد آن ملتی است که تمام طبقات و درحات مقتدر آن صاحب صفات 
وصنفی و نوعی  ازمذهب واخالق وصفات عادی  شخصی  واخالق فاضله باشند
[                                                   ّ  کما اينکه تاريخ مشهورات گواهی می دهد هرمملکت  و مل تی. نسبت به خود وغيره

شخص اول وسايرطبقات مقتدره آن ازوزرا وامرا و مأمورين جزء وکل صاحب  ] که
رات اقتدا ديارهصاحب اخالق صفات حميدة ثابتی بودند روز به روز ترقی  کرده 

خود توسعه  دادند؛ وبالعکس هر گاه  شخص اول يا طبقات ديگرتزکارگزاران نوع  
               ً                                           ً                      فاسد شدند، قهرا  ملت کم کم فاسد شده و  اقتدارآنها نيزتدريجا  به کلی از ميان خواهد 

  .رفت؛  اذا فسد العالم فسد العالم
ه دروغ ما گفته ايم در تمام مملکت هرکس دروغ بگويد را بکشند، چ: داريوش گفت

البته مأمورينی که مأمور جلوگيری از دروغ  . اسباب فسادوخرابی ملک وملت است
  :                                              ّ بودند خود نيز بايد اهل صدق و راستی  باشند واال  

  کی تواند  که بود هستی بخش     ذات نايافته از هستی بخش 
زم که عمرم به آحر رسيد ملت ايران را متذکر می سا. ای ناگرفته پند، مد پند ديگران

اگر حال  براين منوال  بماند  وطبقات ارباب  اقتدار به همين  صفات  و اخالق  حاليه  
        ً                                                                    که غالبا  هستند من الباب الی المحراب باشند پيش بينی می کنم که نه از تاک نشان 
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  .نه از تاک نشان] و[ماند
دراوضاع . در سفرمهاجرت، موقع جنگ عمومی دراسالمبول چند ماه توقف داشتم

آن مملکت و ارباب اقتدارآن غوررسی کردم، حتی طبقات مستخدمين و مأمورين 
درآنجا .                                     ً                                  جزء عدليه و ماليه و نظميه ووو تقريبا   اوضاع آنها مثل اوضاع حاليۀ مابود

پيش بينی کردم وطلعت پاشا که رئيس الوزراء بود درمالقات تذکردادم که اين 
                                     ً بقات ارباب اقتدارو مأمورين شما  غالبا      ّ                                 وضعي ات شما قابل بقا ودوام نيست وچون ط

پايبند مذهب واخالق وصفات حميده نيستند منتظرانقراض قدرت خود باشيد، و 
خصوص شهر اسالمبول، چون به هيچ وجه اخالق وصفات حميده سابقين شما 

چه، ماندن مدائن ازبرای شخصی، . دراونمانده ازبرای شما گمان ندارم باقی بماند
           ً       ً          است؛ واقعا نه صورة  تا همديگر تی متفرغ برتوافق اخالق وصفاتدول]و[سلطانی

  .     ً           واقعا  دوست دارند
  

  ]١٣٠٨[اسفند ٢ليله جمعه 
مذهب موجب جزای واحد است ] و[ تقصيرواحد به حکم عقل وعدل ودين: چهارم

اما برای تقصير واحد دو جزء .                              ً       ً           جزآن هم بايد  به همان نهج شدة  و ضعفا  مختلف  شود
 واضح است که هر. ن دوفلسفه باشد ازعقل وعدل وغيره خارج استکه منشأ آ

مجازتی بعد از وقوع عمل و تقصيرئ و ثبوت آن به موقع اجرا گذارده خواهد شد 
                                     ّ                                       واين محتاج به دليل نيست، چه وحشيان حت ی حيوانات بالفطره به همين رويه رفتارمی 

ه بصيرتی دارد هر   دو هرکس از کتب آسمانی تورات، انجيل، قرآن  وغير. نمايند
ً                مطلب ذکرشده را دينا  و عقيدتا  تصديق خواهد کرد          ً مجازتها هايی  که در اسالم .                    

مقررشده است هرکسی درآنها غورکند خواهد فهيمد که در اثبات تقصيرچه دقت ها 
شده؛ ازشهودعادل متعدد و اقرارهای  متعدد و امثالها  و پس  ازآن چه قدر مراعات 

  .يروجزا شده استتطبيق بين تقص
فالن شخص : آمده عرض کرد) ع(ضرت اميرعلی اين ابی طالب حجوانی خدمت  

واظهار کرد که من ديشب درخواب با ] شد[درحين عبور، امروز به من مصادف 
اقرار کرد  که . حضرت او را احضارفرمودند]. م[مادر تو جماع کرده متحلم شد

را  به دست آن جوان )  شالق ( تازيانه  چنين حرفی زده فرمودند در آفتاب بايست و
مقصود ارشاد ماست که همان مقدارتوهين . داده فرمودندهشتاد تازيانه به سايهاو بزن

            ّ   خود حضرت وصي ت  . که نسبت به آن جوان شده همان مقداربه ان شخص وارد آيد
که اگر من تزتين جراحت ابن ملجم از ] ع[فرمود به فرزند خود حضرت امام حسن
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      ِ درشرع   . يا رفتم شما هم با همان شمشيريک جراحت بيشتربه فرق او نياوريددن
  .مقدس اسالم امثال اين وقايع زياد است

قطع جوارح  د،يضرب، حبس، تبع: که در اسالم مقرر است يیمجازات ها اصول
ضرب و قطع و قتل واضح است و موارد آن در محل خودش . باشد یقتل م] و[

دراسالم از مجازات ) وانيمعامله کردن با انسان مثل ح(اما حبس.     ً         مفصال  مذکوراست
در مجازات،  یراسالميغ لچون دو]. است[نادر  اريسخت است و موارد آن بس یها

ِ          را مراعات نکرده اند، لذا مجازات  اغلب تقص ريفلسفه تقص را حبس قرار داده  تراي                              
 تيو جهالت از آنها تبع ديتقل یمسئله از رو نيهم در ا یمتأسفانه دول اسالم. اند

را که  ینفر کي رايز. است ادتري    ً              نوعا  از فساد قتل ز نيفساد حبس مقصر. نموده اند
اوالد و  یرشته زندگان] و[شود  یم ختهيخود او که گس یرشته زندگان دندحبس کر

 تيو بسا امور جمع ختهيگس[ زين[داشتند  یويکه با او ارتباط دن یو اشخاص اليع
 یريو جلوگ ليمجازات، تقل دياز فوا یکي. نفر مختل خواهد شد کياز حبس  یاديز

داشته باشد  رتيو قبل بص هيلحا یايدن اتيهرکس از وضع. استرياز آن نحوه تقص
 راتيحبس شده، آن تقص راتيکه مجازات اغلب تقص یخواهد نمود از موقع قيتصد

 ].است[شده ] هم[ اتريکم نشده بلکه ز
و  ليبه انسان و فام یرا بدون فلسفه حبس کردن ظلم و تعد یهر مقصر هذايعل     ً بناء  

در شرع مقدس هم آن چه حبس وارد شده از ]. است[بستگان و صنف ونوع آن 
کند که شخص مقصر  یمشاهده م ديدر فلسفه آنها تعمق نما یآن، هر کسريموقت و غ

و تدارک  یبا او کرد تا تالف رانسانيمعامله غ ديشده که با یتيمرتکب خالف انسان
دارد که در محل  یفعل اي ینقص ،یبياست که شخص ع نيبه جهت ا دياما تبع. شود

دور  دي      ً   اجبارا  با اي    ً ارا  يکند، او را فقط از آن محل اخت یم تيسراريخاص فساد او به غ
 م،قطع نظر از اسال. باشد ديخود آن شخص بااريبه اختگريمخصوص د یاما جا. کرد

دهد که شخص را از منزل و وطن  یم یکند وگواه یحکم م نيهم برا یعقل هرعاقل
مطالب را بر  نيا. را مبتال نکند یگرياست که فساد او د نيخود دور کردن به جهت ا

 .مي                       ً    که اهل فلسفه باشد اجماال  گفت یبه جهت هر کس اتيکل ليسب
ً با  يهفده ماه است تقر بيقر خيتار نيخود که در ا من فرسنگ راه از محل  ستيدو   

و  تيمحبوس هم هستم با مأمور یمحوطه مخروبه ا کيو در  دياقامت خود تبع
کفاره  دوارميکذا و کذا که ام یها یمختلف الصفات واالخالق و زندگان یقراول ها
دانم  ینفس شده و بوده باشد، نم هيتزکو موجب  هيشته و زاد و راحله سفر آتگناهان گذ

است که من نه در خود  یريچه تقص یمتعدده و مختلفه از رو یمجازات ها نيا
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کل  سيکه رئ یفقط شب. به من اظهار کرد یو نه کس دميشن یسراغ دارم و نه از کس
 تيخارج از نزاکت و انسان یمن با آن حرکات و حرف ها ديآمد به جهت تبع هينظام

سر ) بود ستادهيا ليو او درب اتومب ميبود ليدر اتومب نيکه من با مأمور يیمقارن جدا(
 نيداشت در ا تيمأمور). ٣(ديهست یسيشما انگل: انداخته اظهار داشت ريرا به ز
 .که در اوست از کوزه همان برون تراود. دانم یاز خود گفتم نم اياظهار 

آن  تيکرده اند حکا ريکه مرا اس یمن و کسان تيکنم حکا یهر صورت گمان م در
 :است با شتر دار زديدشتبان راه 

 یرها کرده خار م ابانيچرا در ب یخود را برا یشترها زديدر راه  یشتردار
امده شروع کرد شترها را با چوب زدن و مانع از  کينزد  ٔ ه  ياز قر یدشتبان. خوردند

شتر ها  یصاحب شتر ها علت را سوال کرد که چرا مانع چرا. خار خوردن آنها شد
 نياگر من ا: انداخته گفت رينداشت سر را به ز یچون دشتبان حرف حساب ؟یهست

  )!یبود دهيچران هيمحل را کاشته بودم تو حال
  

               ّ قرائت کليۀبقي هو ] ١٣٠٨[ اسفند ٣ليله شنبه 
  .نمی دانم گه منويات چه بوده که مرا مانع پنداشته قصاص قبل از جنايت نمودند 
  

 ١٣٠٨اسفند  ۴ليله 
 یاست کارها ليطبعا ما یباشد چه هر سلسله ا هيتق یاقدام از رو نيممکن است ا و

 . ديبنما یخيبرجسته و موجب افتخار تار
خواهد کرد واال نظر به اقدمات اريرا اخت یاست امور صيخود صاحب تشخ اگر
اند نادر شاه ، صدرالصدور را به جهت  دهيشن ديشا. سر سلسله ها خواهد نمود ريسا

و حسب من هم خواسته  ديدر موضوع تبع د،يکرد و به مقصد هم نرس ديشه يیحق گو
 .کرده باشند یاند از نادر شاه تأس

از آن جمله آوردن ثروت و نادرشاه هم که  گريد یکارها یخوب بود در بعض یول
 .کردند یم یو امثال ذلک است تأس رانيروح هند به ا

 اتياز منو یکيقسمت هم  نيا ديبه هند رفته، شا رانيثروت و روح ا بايتقر متأسفانه
که اسالم  مينما یاز خداوند مسئلت م). است( دهيو حسب من گرد ديبوده که موجب تبع

 اي نيآم. ديخارجه و داخله مصون و محفوظ فرما یو مملکت اسالم را از شراعاد
  .نيرب العالم
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  اسفند  اين مختصر و مبيضه  از اول  الی کنون ٨ليله پنجشنبه 

  
  .و گزارشات  مدت مأموريت ايشان] جوانشيری [ و اما  احوال  ناصر قلی  خان

  
  ]١٣٠٩[تير  ١٨ليله شنبه 

مشغول انجام  –] ابريشميان[ ميرزا علی اصغر  –پس از  ورود  با مأمورسابق 
اظهار اشتياق ] جوانشيری[ چند روز بعد از اين واقعه، ناصر قلی خان. وظيفه شدند

اين مسئله . از عرفان ومعقول: سوال کردم ازچه مقوله؟ گفتند. به مذاکره علمی نمودند
بصيرت بايد  زيرا طالب عرفان  دو چيزی  را عن اعتقاد و. خيلی موجب حيرت شد

غيرازکسب و صنعت دراين : دوم). مبدأ ومعاد(ديانت: دارا بوده واهميت دهد؛ اول
که تکميل نفس بادش الزم المراعات داند؛ و محصلين ] ی را[نشئه، امرمهم ديگر 

                 ً                                                          مدارس جديده غالبا  درعالم تصور فاقد اين دو مرحله  هستند چه جای تصديق؛ و اين 
من در مقام استفسار بر آمدم که شما درکجا و چه نزد که . دامور رااز اوهام می دانن

  تحصيل کرده ايد؟
ازجمله مدت تحصيلم شش سال دراسالمبول بوده وازجمله اساتيدی که : گفتند

که ازاشخاص  - )دهای اعظم(درمدرسۀ نظام وخارج داشتم يکی عبدالحق حامد
کرده وعلوم جديد  وارسته و دارای معقول ومنقول که مدتی در عراق عرب تحصيل

بود و مطالب لطيفه  را به  من ارشاد يم فرمود  و  - و دنيوی هم مهارتی بسزا داشت
  . قدری ازحکمت  طبيعی هم درنزد او تلمذ کرده ام

بعد از استماع اين اظهار، من پی بردم به اينکه آن استاد وآن شخص بزرگ، جزاه هللا 
. است نمه وآن بذرهنوزنپوسيده و درمقام خير الجزاء، تخمی در زمينۀ دل ايشان کاشت

« چه، استاتيدی که اهل حالند  و کالم شان ازاول عقيده و واقعيت است به مقتضای 
اثرش باقی مانده  باالخره مثمر ثمر » ان الکالم اذا خرج  من القلب دخل فی القلب 

ذر کشته درقلب بنابراين، مهيا شدم  که شروع  کرده به قدر استعداد ، اين ب. خواهد شد
               ً                                ّ          ً  شب ها، اال نادرا ، بعداز فراغ از نماز و اعمال مرت به  تقريبا   . ايشان را آبياری می کنم

                                                                 ً     شبی دوساعت قبل از صرف  شام مشغول حال و قال می شدم واز خداوند بدوا  طلب 
س  کرده  ّ         شرح صدر  کرده آنچه درکتاب نفس خود می خواندم تدريس و تدر  تا [                                                       

ً تقريبا  ] اينکه درعرض شش ماه  توسط سه دفتر، قسمت شوم از گنجينۀ خواف که       
. هريک مشتمل بريک مقدمه وچهل درس ويک  خاتمه می باشد آن بذر آبياری شد
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                ً                                                         الحق من چون بدوا  اين طلب و اين استعداد واين تلقی را درمورد ايشان تصور  و 
استاد می نمودم؛                                           ً                 اذعان نمی کردم، بعد از شروع تا ختم  کرارا  دعای خير برای آن

و ازخداوند .  که اين همه  آوازها ازشه بود، و اثرواقعيت وروحانيت آن استاد است
مسئلت می نمايم که ايشان را موفق داشته  آنچه ما آبياری  کرديم خود تکميل کرده به 

  .تفکر و عمل و رياضت نفس بدورود
  

  مرداد ٢١ليله سه شنبه 
) منتصرالدوله( رحوم ميرزاعلی خان جوانشيریفرزند م) جوانشيری(ناصرقلی خان 

        ً                        ً                                          گرچه فعال  ساکن خراسان است ولی اصال   تولد و نشو و نمای ايشان در تهران  بوده  
                      ً                  از قراراظهارخودشان فعال  سی و دومين مرحلۀ . وهمجنين تحصيالت ابتدايی ايشان

،بی ]ای[زندگانی راطی می کنند اين سن کماالت واستعداد درک مطالب ولو دقيقه
                                   ً                                 تناسب نيست ولی نسبت به مقامی که فعال  حائزاند بی تناسب است؛ مثل اينکه 

و ]  شده [ افراط و تفريط ]  دچار[                   ً در مورد اشخاص نوعا   مراعات قانون استخدام 
لذا به عقيده من ادارات . کم   می شود که قابليت ومقدار قابليت اشخاص منظورشود

ه ترقی است، ولی از حيث سيرت  رو به تناقض                   ً           مملکت اگرچه صورتا  خوب و رو ب
 هر ملتی کارکنانش با مراعات  قابليت نباشد» الملک االبالجال « چه، . و تنزل است

کارهای بزرگ به دست ( کاهای بزرگ به دست اشخاص کوچک و کم قابليت  نباشد(
ن ملت بايد انتظار انقراض  سيادت آ]) می افتد[اخاص کوچک و کم قبليت و بالعکس 

ولی خيلی متأسفم که اين شخص که کماالت ادبی اوکم نظيروکماالت  . را داشت
معنويش قابل تمجيد و از جهت عقيدۀ  مذهبی واعمال دينی خيلی مطلوب وپسنديده  
است از دوجهت به مقتضای آنچه  من استنباط  کردم، واحتمال هم  می دهم که اشتباه 

اول ازاين حيث است که هر فردی ازافراد : دهکرده باشم، به حد بلوغ و رشد نرسي
ً                                                         ملتی خصوصا  دوصنف يکی پيشروان  مذهبی ، يکی  کارکنان ادارات دولتی من            
الباب الی المحراب بايد  درعمليات وشغلی  که مشغولند عالوه بر نظر شخصی  و 
معاشی، نظر نوعی و صنفی را نسبت به ملت ومملکت خود دانشته باشند نه فقط 

  .به امور معاشی وشخصی باشد نظرشان
دوم از حيث عقيدۀ سياسی است که هر فردی  از ملت خصوص  دو صنف  مذکور  

بايد صاحب عقيده  ای باشد به اينکه مملکت را  کی بايد اداره کند  و به چه  ميف بايد 
ّ                             ناصر قلی خان با اينکه مرحوم والدش متوغ ل  دراين دو حيث بود تا وفات . اداره کند                                      

ت وخود ايشان هم درحقيقت مدتی ازعمر خود به عمليات اين دو مقصد اشتغال ياف
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دۀ   داشت و جنگ عمومی جزو مهاجرين و مجاهدين بود، در رباط کريم هم جزو
امير حشمت بود و مجروح  هم شده اند، مع ذلک امروزه  از اين دو حيث  هيچ بهره 

                              ً گانی و معاش است يا اينکه اساسا  ندارند، نمی دانم ازجهت فشارو تضييقات زند] ای[ 
درهر . وعمليات سوابق  ايشان هم صلرف تقليد بوده است] ه[اين دو جنبه را دارا نبود

نه اين است که نسبت به خصوص ايشان  يا  صورت، غرض من از اين مطلب
ه وجود و عدم اين صفات کمأمورين ديگر مقصد و نظری وبه لحاظ خود داشته باشم 

سياسی به من ومقاصد من ندارد بلکه به جهت تنبه است که هر گاه ملتی             ِ در مأمورين    
رعيت وتابعی خواهندبود که ارباب       ً                                  خصوصا  آن دوصنف فاقد اين دو حيث نظر شدند

                            َ ّ           هرکس صبح  زودتر بيدار شد و ع ل م برافراشت . و متبوع مخصوص نخواهند داشت
آنها تابع خواهند  بود و آنچه تاريخ نشان می دهد اغلب مللی که دليل وضعيف شدند 

  . ازاين دو حيث بوده است ولواينکه از جهات ديکر کامل و قوی بوده اند
  

 امرداد  ٢٢به ليله چهار شن
ً با  يتقر: است ليخان رخ داد به قرار ذ یناصر قل تيکه درمدت مأمور یعيوقا ماه  کي   

تشرف  یمثل سال گذشته تقاضا یماه شعبان، اواسط د ليدر اوا شانيپس از ورود ا
که از راه  نيبه ا حيخراسان از مرکز نمودم با تصر هيبه مکه معظمه را توسط نظم

 رانيباشد به ا یاتيازفراغ از اعمال اگر ح بعدراقبت رفته و تحت م] زاهدان[دزداب 
که وارد شوم از  رانيخواهد بود؛ ازهرنقطه ا هيحالتم حال حال) ۴(مراجعت کرده

 نينداد ا یا جهيسال گذشته نت یهم چنانچه تقاضا. است کسانيمن وکارگزاران  یبرا
در مملکت  است بهيازامورعج یکي نيا. تقاضا هم دربوته اجمال به مسامحه گذشت

ذ ا  یْ  ن ه َ ي   ی  َّ ال ذ  َ ت   ْ ي   َ َ أ ر  «فهيشر هيوهمدوش است بامصداق آ،یاسالم ِ  َ  ع ب دا اء    » ی َ َّ ص ل     َْ   ً 
ً با  يبهمن که تقر ٢۵در : بود نيا عيجمله وقا از گذرد  یم تميماه از مدت محبوس ١۶   

صد و  کيخان وارد شده و بشارت دادند که مبلغ پانزده تومان که  یناصرقل یروز
شود و هرچه  هيپنجاه قران بوده باشد اعتبار داده شده است که به جهت شما لباس ته

 یمعلوم است کس. شما بفرستم یبه امضا رازودتر آنها را مرتب کرده صورت آن 
ً با  يکه شانزده ماه تقر چهار . شود یباشد چقدر خوش وقت م یناگوار تيبه وضع   

 کيدستمال و  کيجامه کرباس و  ريز کيو  راهنيپ کيقطعه لباس موجود را که 
و موزه ] خانه قهيعت[خانه  قهياست و مناسب انت فيتوص رقابليغ اتشيقبا که وضع

آورده  یبجا] را[خود را مستور کرده شکر خداوند  دهيمهجور و با البسه جد دباش یم
 .ادنمودمي ريخ یرا به دعا یبان
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 مرداد ٢٧ کشنبهي ومي

 :است لياز قرار ذ صورت
 .قران کيسه زوج، : جوراب دست باف. ١
 .زوج، دوازده قران] کي: [کفش کار خواف. ٢
 .و هفت قران ستيچهارده ذرع، ب اط،يکرباس و مزد خ راهنيجامه و دو پ ريدو ز. ٣
 .قران ازدهيمتکا و بقچه هفت ذرع،  یو رو فهيلنگ و قط یناشور برا. ۴
 .قران کيو  ستيدو ثوب، ب: کرباس یقبا. ۵
ِ      آستر  قبا . ۶  .قران و مزد قبا پنج قران کي   
 .قران ازدهي رهيروانداز و غ یمستعمل برا یعبا. ٧
 .قران ازدهيزوح، ] کي: [وهيگ. ٨

شما  اليخان اظهار داشت مطابق مکتوب واصله، ع یاسفند ماه ناصرقل ٩ خيتار در
 یاجازه داده است برا زيطالق؛ و ن اينفقه به من دهند  ايدر تهران اظهار داشته است 

گرچه روز . داده شود رهيجهت نوشتن وکالتنامه و غ ريمرتبه به شما لوازم تحر نيا
که نوشتم اطالع دادم که اگر  یدر اول کاغذ ردندک» آباد]؟[کن«که مرا وارد  یاول

. من گرفتار نباشد یبنده خدا به واسطه گرفتار کيدارد او را رها کنند تا  ليخود او م
تر  چارهينداشته است و به واسطه طول سفر ب يیبه رها لي     ً  اساسا  م چارهيآن ب ايگو

فرستادم که  یدالباقعب ديفرزند خود آقاس یدر هر صورت وکالتنامه برا]. است[شده 
 یدر مملکت اسالم دياز مضرات حبس و تبع یکياست  نيا. دياو را رها و آسوده نما

 یروزگار م اهيس یجمع اي یگريد رمقصريغ اينفر مقصر  کي یکه از گرفتار
ً با  يداد که تقر ی     ً   بغتتا  رو یحال کسالت مهم نيمقارن ا. شوند نه ساعت خواب شبانه    
ً با  ياسباب تألم و تکدر شد و تقر یليشده؛ آن هم به دفعات، و خ فيتخف یروز ماه  کي   

 نيا یچند روز یبار برا کي یهر چند یادامه داشت و بعد بحمدهللا رفع شد، ول
 نييشده و نه موجب رفع اش تع نيشد و تاکنون نه سبب حدوث آن مع یم ديفاق تجدات

  ].است[ دهيگرد
 
 مرداد ٢٨شنبه  سهيوم  

ميرزا دمحم علی مباشران از اداره پليس مشهد به  ١٣٠٩) حمل( فروردين ٨در تاريخ 
[ جای ميرزا  علی اصغر ابريشميان وارد شدند و بعد از دو روز  ميرزا علی اصغر 

] طاهری[ ما را وداع  کرده  به مشهد مشرف شدند  و آقا ميرزا دمحمعلی ] ابريشميان
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 ريت ٨در  و نيز . مشغول  انجام وظيفه  شدند] جوانشيری[ به معيت ناصر قلی خان
 یخان کاغذ یمن است ناصر قل ديماه تبع نيکميو  ستيکه ب] ١٣٠٩) [سرطان(ماه 

است که  یاول کاغذ نيفرستاده بودندبه من دادند وا شانيکه از اداره توسط ا] را[
و  اتياز حال و ح یخبر چياست و تاکنون ه دهيرس یدعبدالباقيآقا س] م[ازفرزندم

ِ     ممات  احد  یهر بشر عتيمسرت فوق العاده که الزمه طب کي قتيدر حق. نداشتم ی   
الجمله  یف أسيهم بعد از  هياز اداره نظم. آوردم یاست دست داد و شکر خدا را بجا

که در آن کاغذ  یشتيو مشکالت امور مع یاز مطالب شخص. حاصل شد یدواريام
اند تا کارد  رفتهياو را نپذ یم رجوع به اداره کرده، تقاضاه ني            ً         درج بود قهرا  قبل از ا

بود  یشتيو مع یامور شخص یکه مناسب تقاضاها يیجواب ها دهيبه استخوانش رس
و از ) ۶(باشد دهياست که رس ديفرستاد، ام هينوشته توسط مأمورمذکور به اداره نظم

 .مقوله نوشدارو پس از مرگ سهراب نشده باشد
در اغلب موارد که کورکورانه در . فلسفه است یب یاز مجازات ها یکيبنفسه  حبس

] اند[ها هم براو بسته هيرايپ یکرده اند بعالوه بعض ديتقل گرانياز د یممالک اسالم
خود و خانواده  یشخص محبوس است از امورات شخص یاطالع یکه از آن جمله ب

 ینسبت به مال و عرض بلکه نفس م سادو ف ليکه موجب تعط یو بستگان خود، بالکل
نفر  کي دياز حبس و تبع یهم کرده امور جمع گرانيبه د تيبسا است سرا. شود

] در[ ی               ً      محبوس باشند اقال  اختالل ني   ً                       مثال  اگر در مملکت صد نفر چن. شود یمختل م
کندو  یم تيشود و اگر هزار نفر باشد به ده هزار نفر سرا یامور هزار نفر فراهم م

بلکه درهمه جا  ینشده، که حبس درمملکت اسالم دهيشن] یل[گفته ام و شهيهم .ذاهک
عالوه بر ضرر و خسارت . یو مملکت یاست نسبت به امور نوع یمجازات مضر

 یها هيراي                         ً     استحقاق او را ندارد خصوصا  با پ یمقصر چيکه ه یليو فام یشخص یها
 .یاختراع

 یاظهار داشت کاغذ] یريجوانش[خان  یناصرقل یآقا هيالثان یجماد جدهميه شب
که در تهران  لياسماع ديبه امضاء پسر بزرگ خود آقا س یمالحظه کردم پاکت. ديدار

مشهد  هيبه نظم. من بفرستند یبه وزارت دربار نوشته و تقاضا نموده است از برا
که  یبعد از آن. جهت خوشحال شدم کياز . از آن جا فرستاده اند] و[فرستاد شده 

 دهياوالد من از هم پاش یو اجتماع یرشته زندگان قتيدر حق دميغذ را خواندم، دکا
بعد  ايطب بود گو ليباشد که مشغول تحص یعبدالباق ديپسر کوچک که آقا س]. است[

به اروپا اعزام داشته، ] التيتحص[ لياز امتحان، او را وزارت معارف به جهت تکم
مشغول زراعت بوده چون زراعت او گرفتار آفت شده  تيکه در وال لياسماع ديس آقا
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و  شيمن چون موجبات آسا بتيبه تهران آمده، در غ شتيمع یبا عائله خود از سخت
از خانه را اجاره  یمختل شده بود، مستأصل شده قسمت رهياز زراعت و غ یزندگان

من . بودعالج نموده  یاز من تقاضا اغذدرک. کند یگذران م یداده به قناعت و سخت
خداوند مشکالت  دوارميام. نوشته ارجاع به خداوند منان نمودم یجواب او را فور

است  نيا. خان دادم که بفرستند یناصر قل یجواب را به آقا. ديهمه را اصالح فرما
 ستيمستأصل شده کم کم ن ريتقص یب تيو جمع ليفام کيکه  ديحبس و تبع جهينت

 .شوند یم بودونا
از . ديپسر بزرگ، مثل کاغذ سابق رس ل،ياسماع دياز آقا س یکاغذ زيشعبان ن مهين در

 یو نامساعدت رهياوضاع بد و معاش که در تهران و اطراف آ، از زراعت و غ
 بيخود با قر یامور زندگان یسخت قتينوشته بودندو درحق رهيشرکاء در زراعت و غ

از تهران  االتيبا ع ديشد که با نيا جهينتدرهر صورت . مضمون نوشته بودند نيبه ا
به  یآسان نيقطع عالقه کرده به مسقط الرأس خود رفته خانه تهران را چون به ا

آن چه قابل فروش است فروخته  ه،يمشکل است اجاره داده از اثاث دنيفروش رسان
ساخته  یفرض کرده به کلبه خرابه ده اصل کنيمثل پدر خود تهران را کان لم  یبکل

امورات من و اوالد  مينما یاز خداوند مسئلت م. ابديتا اجل به موقع خود او را در
 .ديرا اصالح فرما نيمسلم ريسا

         ً               که تقريبا  سی و يک ماه   ] ١٣١٠ارديبهشت  ٢۴[ ١٣۴٩در روز يست چهارم ذيحجه 
ان خبر تبديل  اقای ناصر قلی خ] اسم:اصل[ است که اسير  و تبعيد  و محبوس هستم 

                  ً                                                     جوانشيری که تقريبا  يک سال و نيم  است مصاحب من شده اند رسيد؛ موجب  تأسف 
که تغيير آن موجب تتأثر  ] بود[                 ً                 چه، اين مدت قهرا  مؤنسی حاصل  شده . و تدلم شد
از خداوند تو فيق . نيست] ای [ ولی در قضا و قدرحق غير از تسليم ، چاره . می شود

  .آمين يارب العالمين. وفقيت ممسئلت می نمايمايشان  را و صبر خود را  با م
  

  و مآخذ حاتتوضي
بکوشش  - )محموعه درس ها  و يادداشت های شهيد سيئ حسن مدرس(گنجينۀ خواف

  ۵۵ – ٨١صص  – ١٣٩١ –انتشارات ظهوری  –دکتر نصرهللا صالحی 
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  فصل سيزدهم 

  
ّ  شهادت مدر س            

  
لين جلس ١٣٢١سوم مرداد  روز یخارج شد و جهانسوز قشده از اتا ّ        او   ۀمحاكم ۀ 

س   ّ                   ّ مت همين به قتل شهيد سي د ّ  حسن مدر  الدين مختار،  سرپاس ركن. در تهران آغاز شد        
پاسيار نيرومند  ،یپاسيار راسخ، ياور مقداد ،یپاسيار منصور وقار، ياور جهانسوز

ل پرونده به شهادت رساندن مدر س یو پزشك احمد ّ  مت همين رديف او                              ّ  .بودند    ّ           
سال زندان  ٨الدين مختار به  سرانجام ركن. روز به طول انجاميد ٥٠  ّ     مت همين  ۀمحاكم

. سال تا يك سال محكوم شدند ١٠  ّ              مت همين هر يك از  ۀ            ّ                با اعمال شاق ه محكوم شد و بقي
 .                          ّ        مطلب زير ماحصل اعترافات مت همان است

ّ        سرپاس مختار رئيس كل  شهربان ١٣١٦آغازين ماه آذر  یاز روزها یيك در پاكت  ی                  
را به پاسيار منصور وقار داد و گفت آن را در مشهد به  یا سربسته و الك و مهر شده

گفت پاكت دستور انجام مأموريت قتل  یبدهد، سرپاس مختار به و یياور جهانسوز
ّ  مدر س بگويد يا به آن  یشد به جهانسوز ّ  ظ فهمچنين مو) منصور وقار( یو. است    

 .رددمأموريت برود و يا به تهران بازگ
. رساند یرا به اطالع ياور جهانسوز یدر مشهد دستور رئيس شهربان وقار

انداخت و گفت  یپاكت را باز كرد دستور را خواند و آن را داخل بخار یجهانسوز
اين دو در . بروم یبازرس ی          ّ                                       بايد به ات فاق حبيب خلج به مأموريت جنوب خراسان برا

ّ  قتل مدر س یحقيقت برا وارد  ١٣١٦عصر ششم آذر نآنا. رهسپاركاشمرشدند        
رئيس شهرباني كاشمرنيز  »یاقتدار«درچهارچوب همين مأموريت . كاشمرشدند

س» خواف«جداگانه مأموريت يافته بودكه به  ّ  رفته، مدر  . را با خود به كاشمربياورد          
س ّ  او اين مأموريت را انجام داد و مدر   یاقتدار. را به منزل خود در كاشمر آورد                                  

ّ  اجاره كرد و مدر س یا خانه یشهربان كيسپس درنزدي  .را در آن اسكان داد                
دريافت كرده  یجهانسوز ۀكه به وسيل یرمز یدستور  ّ ی  ط یبعد، اقتدار ۀمرحل در

ّ  بود، موظ ف به كشتن مدر س              ّ ّ                                         ام ا چون ازاين دستور استنكاف ورزيد به مشهد . شد           
ّ             همدان اعزام شد در آنجا با سم  به قتل رسيد یاز آنجا به شهربان یو. احضار شد                            . 

 ۀابتدا دو مأمور محافظ خان یو. كاشمر نيز به محمود مستوفيان واگذارشد یشهربان
س ّ  مدر  سپس همراه .را ترخيص كرد یو پاسبان ابراهيم یپاسبان ذوالفقار یبه نامها    
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و در حالت خورده  یهللا خلج، در شب عمليات مشروب فراوان و حبيب یبا جهانسوز
س ۀوارد خان یمست ّ  مدر  س. شدند     ّ  مرحوم مدر  بعد  یآنان چاي ريخت و دقايق یبرا          

س ّ  مستوفيان از مدر  پس از كسب موافقت .    ّ  ً          مجد دا  چاي بريزم دهيد یپرسيد اجازه م                
ّ             او در فرصتي سم  ريخته و جلو یمرحوم، در چا ّ      ام ا وقت. او گذاردند ی              ديدند كه با  ی 

 ۀو خلج برخاسته عمام یريز برنامه یا مستوفيان در نقشه مسموم نشد، ،یخوردن چا
س ّ  مرحوم مدر  او را . را از سرش برداشته در دهانش كردند و دور گردنش پيچيدند          

مستوفيان به مأموران محافظ منزل . را دفن كردند یخفه كردند و در همان شب و
ّ  مدر س  قاآنان را تهديد كرد كه اگر در مورد مرگ آ یو. گفت آقا سكته كرده است    

محافظ  یپاسبان ابراهيم.  ُ  ب رم غير از سكته را مطرح كنيد، زبانتان را مي یدليل ديگر
ّ  شهيد مدر س شب حادثه در ساعات غروب : هنگام محاكمه به بازپرسان دادگاه گفت         

 ً         ا  سه ساعت شدم تقريب ی                          ً              كاشمر مرا احضا كردند، فورا  رهسپار شهربان یاز شهربان
ّ                مرا معط ل كردند وسؤالها ّ  كار، محل  خدمت، محل   ۀراجع به سابق یمورد یب ی                 ّ        

 یزادگاه، آدرس منزل واز اين گونه پرسشها را از من پرسيدند سپس اجازه مرخص
كنار  یبه درب منزل آقا رسيدم ديدم درب منزل باز است و رئيس شهربان یوقت. دادند

تا اينكه رئيس  دممن به انتظار مان. ت به اتاق آقا نرويداو مرا كه ديد گف. درب ايستاده
او ازمن پرسيد آقا كجاست؟ گفتم . سرپاسبان آمد یشجاع خان یرفت وموس یشهربان

     ّ                                                     به ات فاق او وارد اتاق آقا شديم ديديم خواب است هر چه او را . در اتاق خودش است
اش هم باز كنار  عبايش روي صورتش بود و شال وعمامه. صدا زديم جواب نداد

دقيقه  ٢٠. از اتاق آقا خارج شديم یمن با شجاع. مرده است يدمفهم. سرش افتاده بود
مبادا غير از . گفت آقا سكته كرده است یبازگشت و به شجاع یبعد رئيس شهربان

  »...سپس گفت برو تابوت بياور. فوت آقا مطرح كنيد یبرا یسكته دليل ديگر
 :رئيس شهرباني كاشمر در دادگاه چنين گفت یدارخانم عشرت همسر اقت همچنين

به مشهد  یدر مأموريت كه رئيس شهرباني كاشمر بود،  یمرحوم اقتدار ١٣١٦آذر  در
در مشهد، شوهرم را مأمور كردند كه برود . بنده هم با او همراه شدم. حركت كرد

ّ  خواف مرحوم مدر س و مرحوم را به كاشمر بياورد، بنده از آنجا رفتم به كاشمر                
آمد و مرحوم  یيازده بود كه مرحوم اقتدار ،      ً        تقريبا  ساعت ده. به خواف رفت یاقتدار

س ّ  مدر  س. هم با ايشان بود با يكنفر مأمور وارد شد به منزل     ّ  مرحوم مدر  در منزل ما           
ّ  يك خانه اجاره كرد و مرحوم مدر س ینزديك شهربان یمرحوم اقتدار. بود را بردند                               

تلخ است و  یآمد منزل ديدم اوقاتش خيل یدو روز بعد مرحوم اقتدار. در آن خانه
اصرار كردم اظهار  ینگفت چون خيل یگرفته است گفتم چه خبر است؟ ابتدا چيز
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چه  دانم ی              ّ                                         راجع به اين سي د بيچاره و از بين بردن او رسيده است كه نم یكرد دستورات
من اين كار را بكنم جواب خدا را چه بدهم و اگر نكنم در دست اين  گفت یم. كنم

من گفتم ممكن است . را ممكن است از بين ببرند خودمدرنده چه كنم كه  یشيرها
اين استعفا در زمان سرهنگ . گفت همين خيال را دارم و استعفا داد. استعفا بدهيد

او قبول شد و دستور داد شهرباني  یاست، استعفا وقار رئيس شهرباني خراسان بوده
  .را تحويل مستوفيان بدهيد

ّ  راجع به تحويل مدر س یچون دستور یشهرباني را تحويل داد به مستوفيان ول ايشان                   
 كرد یكرد و مستوفيان هم هميشه اصرار م ینرسيده بود از تحويل دادن او خوددار

ّ  كه مدر س آمد به كاشمر به اتفاق  ین ياور جهانسوزدر اين بي. را هم تحويل بگيرد       
 یآمد به منزل مرحوم اقتدار یجهانسوز. بود هدهللا خلج پاسبان كه مأمور مش حبيب

من راجع به اين  یگفت معطل یمرحوم اقتدار ؟یكن یچرا حركت نم یگفت كه اقتدار
. هيدخان مستوفيان بد گفت او را هم بايد تحويل محمود. حبسي است كه او را چه كنم

س ّ  ايشان هم مدر  و  شهدآن روز حركت كرديم م یرا تحويل مستوفيان داد و فردا             
. روم یكرد گفت كه من م یهارابا اقتدار آمدو اين صحبت یكه جهانسوز یهمان روز

بعد از دو .شما نبايد اينجا باشيد گردم یدهم و بر م دارم انجام مي یيك روز مأموريت
م بود، يكروز اقتدار ّ                    روز گويا روز سو  خدا با ما بود كه اين كار  یديد: به من گفت ی              

از  یهمان شب كه ما حركت كرديم جهانسوز: است؟ گفت شدهگفتم چه . را نكرديم
 یهللا خلج و محمود مستوفيان مشروب زياد وبا حبيب گردد یمأموريت كاشمر بر م

ّ  با مدر س روند یو م ورندخيم  ی  ّ سم   یخورند و دوا مي یكنند و چا آتش مي یسماور       
ّ  در استكان مدر س  ینبخشيده جهانسوز یاثر بينند یگذرد و م مي ی            ّ ريزند چون مد ت مي              
ّ                             و مستوفيان هم عمام  سيد را كه سرش بود برداشته م رود یاز اطاق بيرون م  كند ی                 

از بين  یكه برا یدستور... كنند ینه هم دفن مو همان شبا شود یدهانش تا خفه م یتو
س ّ  بردن مدر  ... به امضاي سرهنگ وقار... از تهران آمده بود تلگراف رمز بوده          
آن تلگراف را كه رمز بود با كشف آن كه در خارج كشف كرده بود  یمرحوم اقتدار

ّ  ق مدر سقراول درب اطا ی            ّ كه هيچ كس حت   ینوشته بود بايد به طور  به من نشان داد،       
 .هم نفهمد او را از بين ببريد+
ّ  مدر س«جواب بازپرس كه سؤال كرده است  در را كه از خواف آوردند حالش     

 ».مريض نبود... سالم بود«گفته است » چطور بود
همدان منتقل شدند و پس از بيست روز از ورود  یاز مشهدبه شهربان یاقتدار مرحوم

 )    ١.(كه داده بودند مرحوم شد یعوض یاو بر اثردوا... به همدان مريض شد
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ّ         حسن مدر س پس از  د ّ ي  س یدفن شبانه و پنهان یماجرا   سال، ٧۵      

 ینيشاهد ع تيبه روا
  

 د ّ ي  س ديقتل و دفن شه ینيشاهد ع یبه اظهارات خواندن یقدس در گزارش ۀروزنام
س پرداخت و نوشت ّ                حسن مدر        : 

ّ     ام ا گو ست،ين یافتاده کارآسان شيسال پ ٧۵که  ی  ّ   ات فاق یبرا ینيکردن شاهد ع دايپ  اي 
 ۀکه حاال تنها شاهد زند ميصحبت کن یبا مرد ميبود و توانست اريبخت با ما  بار نيا

رخ داده  یديخورش ١٣١۶است که در سال  رانيمعاصر ا خيدرتار ی  ّ       ّ ات فاق مهم  
 !است

س به د ديآرامگاه شه یفرهنگ ۀکارکنان مجموع یهماهنگ با ّ       مدر   انيمي  ّ     عب اس عظ دني  
 یپس از ط. ماندگار شده است خيبوده که در تار ی       ّ   شاهد ات فاق یکه در نوجوان ميرو یم

ت جد یها از کوچه یکيدر  ابانيکردن چند خ    ّ  توق ف  یا کاشمر مقابل خانه دي   ّ    محال 
 ميانتظارش را نداشت. ميشو یم اطيدر وارد ح شدنپس از فشردن زنگ و باز . ميکن یم

او دعوتمان . ديايدارد، خود به استقبالمان ب یکه سن و سال یخيرخداد تار نيشاهد ا
ل ساختمان با او گفت ۀکرد تا در طبق ّ                    او  ّ            ام ا ما در طبق ميوگو کن             ّ   همکف با عب اس  ۀ 

  .ميهمکالم شد انيميعظ
 
 »نخل ۀکوچ« ديمهمان جد 

 مينخل کاشمر قد ۀسال سن داشتم و در کوچ ١۵حدود : ديگو یم انيميعظ   ّ  عب اس
بود که حضور  ی            ّ معروف شد، مد ت» خانه تلفن« ۀها به کوچ که بعد ميکرد یم یزندگ
ّ      ها در محل  زندگ آژان که چرا  دميپرس یها م مرا کنجکاو کرده بود؛ از بزرگتر مان ی        
در آن  ید ّ ي  س یکه روحان دميخالصه فهم دهند؛ یم کيکش هيهمسا ۀها مقابل خان آژان

  .است یخانه زندان
  

ّ                           نج ار و همسر روس تازه مسلمانش یرزايم اوستا   
ّ        نج ار بودم یرزايآن موقع من شاگرد استاد م: ديافزا یم یو بود و با  نداريد یاو مرد.  
 یبرا یزن تازه مسلمان روس ازدواج کرده بود و همواره صحبت از راه کي

 د ّ ي  س یبرا یبردن چا ۀگرفتند به بهان ميبار تصم کي. بود د ّ ي  ارتباط برقرار کردن با س
و کاسه داد به من تا  یقور کيدم کرد و با  یچا رزايزن اوستا م م،يوارد خانه شو
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 .کردند یم یريها سختگ ورود بزرگتر یها برا ببرم، چون آژان د ّ ي  س یبرا
ل ّ  او   یبود که مرد خان یعل يیها کربال از آژان یکي: دهد یادامه م انيميعظ يیچا ني 
س بروم یآقا دنيبار اجازه داد تا به د نيچند زيها ن بود و بعد ن ّ ي  متد ّ       مدر  آن روز .   

گذاشتم و به او  د ّ ي  را مقابل س ینيببرم، داخل شدم و س د ّ ي  س یبرا يیاجازه داد تا چا
ل ّ  تعارف کردم، ام ا با اصرار او او                  ّ من  یوآمدها خالصه رفت. را خودم خوردم یچا ني             

 یصحبت هم: ديگو یم یو. بردماو  یداغ برا ريشد و چند بار هم ش شتريبه داخل خانه ب
س ممنوع بود و رضاخان کسان یبا آقا ّ                          مدر  وآمد داشتند سر به  را که با او رفت ی  

ّ      ام ا برخ کرد، یم ستين درست  دردسرمردم  یبرا یليکه آنجا بودند خ يیها آژان ی 
  .کردند ینم
 

 »ديس« یبرا یکرس
 ۀوآمد کنم از رخن تر به داخل خانه رفت و راحت شتريآنکه ب یبرا: ديافزا یم انيميعظ

   ّ  مفت ش  لياسماع يیمنزل کربال اطيمدرس در آن بود و ح یکه آقا یا خانه انيم واريد
 یسرد است و به آقا اريخانه بس دميبه آنجا رفتم، د یشب وقت کي. رفتم یبه آنجا م

س گفتم من شاگرد نج ار ّ   مدر                    ّ بسازم و  یکرس کي تانيبرا ديهستم و اگر اجازه بده ی  
  .بردم شانيرا ساختم و برا یکرس شانيو پس از قبول ا اورميب
  

 يیاياول خيش یبرا »د ّ ي  س« ۀمحرمان ۀنام
به  ديکه با دهم یبه تو م یا اعتمادشان به من جلب شد، گفتند نامه ی        ّ پس از مد ت یوقت

معروف کاشمر در آن دوره  ونياز روحان يیاياول خيش( یبرسان »يیاياول خيش«دست 
 یلبه کالهم مخف یآن را ال فتد،يها ن آنکه به دست آژان ینوشتند و برا یا نامه) بود

 .کردند
 خيرفتم و با کمک او به حضور ش الزوار نيمع اکبر یبه سراغ عل: دهد یادامه م یو

» در کاشمر است؟ یديتبع خيمگر ش«: نامه را خواندند، گفتند یو وقت ميديرس يیاياول
آن روز رفتم و باز جواب را در لبه  یفردا. و جواب را ببر ايبعد به من گفتند فردا ب

س بردم یآقا یکردم و برا یکاله مخف ّ       مدر    .  
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 !شناس نفر نا سه

  
ها  جرس اسب یها صدا از شب یکيمنوال گذشت و  نيبه ا ی  ّ مد ت: ديگو یم انيميعظ

ّ              از کوچه توج هم را جلب کرد ّ        محل  نگهدار ۀها مقابل خان اسب.            س ا یآقا ی   ّ    مدر   ستادندي  
رفته و از آنجا داخل خانه را نگاه  واريد ۀهمان رخن   سراغ. نفر وارد خانه شدند ٣و 
داخل خانه چه  دانستم یبود و نم بيعج ميبرا شناس حضور چند آژان نا کردم؛ یم

س بروم یها بروند و من سراغ آقا افتاده، فقط منتظر بودم تا آن ی  ّ   ات فاق ّ       مدر    .  
  

   
   ّ  غس ال ميکر رزايهوا و م یکيتار

 دميبعد د یساعت ی              ّ ها نرفتند و حت   شد؛ آن آژان تر کيو تار کيگذشت و هوا تار ی  ّ مد ت
 توانستم ینم گريد! هم آورده بودند ی  ّ                           غس ال را به آنجا آوردند، تابوت ميکر رزايکه م

چکار  ديبا دانستم ینم. آمده بود شيپ ميبرا یسخت طيصبر کنم؛ نوجوان بودم و شرا
 .کنم

م که بود؟ شاهد ّ          دو    
 یرا برا انيجر. رفتم یکردستان یعل از معتمدان محل به نام حاج یکيسراغ  بناچار
ها از خانه که  همراه من آمد و بعد از خارج شدن آژان درنگ یکردم و ب فياو تعر

س را کشته یکه آقا ميکرد دايپ نيقي کردند یرا حمل م یتابوت ّ          مدر  ها راه  دنبال آن! اند   
ها به  آن. ميپرداخت بيشب به تعق یکيمتر در تار ١٠٠ دحدو یا و با فاصله ميافتاد

 !قبرستان شهر نرفتند و از شهر خارج شدند
اق«که به   ّ ی  گندم عبورکردند و به محل یاز کشتزارها ها آژان ّ   حوض قز  معروف » ها      

س  یآقا کريشدند وپس از دفن پ نيشب مشغول کندن زم یکيدرتار.دنديبود، رس ّ   مدر    
ّ                         با پوشال گندم و خاشاک اطراف محل  دفن را پوشاندند و رفتند                               . 

 
 دفن یجا یگذار عالمت

به  یکردستان یعل ها با حاج پس از دور شدن آژان: ديگو یم تيروا نيا ۀدر ادام یو
ّ       که آنجا محل  دفن پ مي      ً         و کامال  مطمئن شد مينجا رفتآ س است یآقا کري           ّ      مدر  آنکه  یبرا.   

و از  ميبا چند تکه سفال کوزه شکسته عالمت گذاشت ميکن دايآنجا را پ ميدوباره بتوان
  .ميمحل دور شد
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 يیاياول خيش افسوس

حسرت خورد و گفت در حال تدارک  م،يداد يیاياول خيرا به ش تيجنا نيخبر ا یوقت
افسوس که  م؛يانداخت ريو بخاطر ماه مبارک آن را به تأخ ميبود ديشه یفرار آقا
  .مياو را نجات بده مينتوانست

  
 گاهيروز در مخف سه

ّ      مدر س وضع یانتشار خبر قتل آقا با مبادا به دام  نکهيتر شد و من از ترس ا شهر بد تي  
بودم و پس از آرام شدن  یمخف يیاياول خيش ۀسه روز در خان فتم،يمأموران دولت ب

  .اوضاع توانستم به خانه برگردم
  

 آژان بازنشسته اعتراف
 برد، یها رنج م آن روز اتيجزئ یادآوريدر  یريهم از عوارض پ یکه کم انيميعظ

از  یکي ی         ّ بردند؛ حت   هيبه نظم یشرکت در عزادار ۀچند بار ما را به بهان: ديگو یم
تو را  ميخواست یچند بار م: به من گفت اش یها بعد و پس از بازنشستگ ها سال آژان
ّ      ام ا نشد م،يبکش  .  

 
 »ديشه یآقا« یو ماست نذر نان
ّ   قبر مدر س مشخ ص  خواست یهر چند دولت نم: کند یم یادآوري انيدر پا انيميعظ      ّ       

ّ            باشد، ام ا چندان طول  ازينذر و ن یبرا ی         ّ را به محل   ديشه یکه مردم قبر آقا دينکش ی       
حاجات  ديشه یمزار آقا یهمان زمان تاکنون نان و ماست نذر   کردند و از ليتبد
   ) ٢. (را برآورده است ها یليخ

      
  و مآخذ حاتتوضي 

س  -   ١  ّ  مدر    ٢ج  بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ،ی       ّ حسين مك   ،ی، قهرمان آزاد   
   قدس ۀروزنام  –نقل از  بهکلمه  تيسا -  ٢
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  فصل چهاردهم 

  
توسط رضا خان   ريوعشا التيقاپو کردن ا تخته  

 
ّ    محم دقل در  کايآمر ۀبراساس اسناد وزارت خارج »ايتانيرضاشاه وبر«کتاب در مجد ی  

  نيشودکه بزرگتر ی     ً   ّ   غالبا  اد عام: آورده استريرضا شاه درقبال عشا استيرابطه با س
با استفاده ازآن  راني    ّ          و مت حد ساختن ا»   ی  ّ مل  « ارتش کي  ليرضا خان تشک  تي   ّ موف ق
در باره  جيارسال کرده است، نظرات را ١٩٣٠درسالکه  یهارت درگزارش. بود

 :کند یم فيتوص  نگونهيارتش  را ا یدستآوردها
 کي ليتشک یکنون ميرژ تي   ّ موف ق نيتر یاصل صالحياز ناظران ذ یارينظربس از

ّ               و منظ م  به استعداد  افتهي          ً         ارتش نسبتا   سازمان     ّ          مؤث راز آن در  ۀاستفاد رو،يهزار ن  ٤٠    
 ريعشا ،یارتش نيبدون چن. بوده است ینظم و فرونشاندن هرج ومرج داخل یبرقرار

 ی   ّ    مقد مه ا –ريساختن عشا عيمط. شدند ینم] یدولت مرکز[عيهرگزمط رانيا
 ريشاع یساختن مدرسه برا یعنيدولت بود؛  یکنون استيس یجهت اجرا یضرور
ً با  يکه تقر  یها نياز آنها در زم یو اسکان  برخ. سواد  بودند یصد در صدشان ب   
راست باشد که رضا شاه   ديشا. رانيفالت ا یمسکون یموجود در قسمت ها یزراع

ً       مسل ما  با حما یول. به وجود آورد اارتش ر نيا  یارتش بود که به پادشاه نيهم تي   ّ  
است که از ارتش در حکم  ش،يدربار توانا ريتاش، وز موريت یها استيس ايو  ديرس

ل لهيتنها وس ّ  کنترل کشور، وبرداشتن او  گاه . استفاده است ،یمدرن ساز یگام ها ني                      
به   - از آن را یمياز ن  شتريب  - مملکت  ۀاز بودج یکنند که بخش اعظم یانتقاد م

  ١.دهد یارتش اختصاص م
و  رانيدر ا شانيها استيس هيتوج یها برا یسيکه انگل یليدال فيدر توص هارت

بانکدار « ،   )E.Wilkinson( نشنيلکيو.  یازقول ن. آوردند یاز رضا  شاه م تيحما
 ايتاني       ّ       که متعل ق به بر رانيا  یبانک شاهنشاه سيدر تهران  و رئ»  یخارج ۀبرجست

ّ           کشور را به طورمنظ م جمع کنند یاه اتيارتش خرج مال«  :سدينو یبود،  م که   -                 
ّ       ام ا افزا  -  زاستي    ّ             البت ه  اندک و ناچ  یها نهيهز شترازيب یليخ یاتيمال یدرآمدها شي 

 »!ارتش است  ینگهدار
 يیکايکالج امر سيرئ) [ Samuel M. Jordan(جردن. ام ليدکترسموئ یازسخنران

که هارت آن را  گزارش   ١٩٣٢درسال  انيدانشجو یليدرمراسم فارغ التحص]تهران
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ِ   توان شناخت  ب یکرده  است م  ۀمعاصران رضا شاه در بار یاز نظرات  برخ یشتري         
که به  شيسال  پ یس« :کرد دايپ ور  ّ           مت حد ساختن کش روياودر قبال عشا یها استيس
خودش  یبرا یا فهيو طا ليهر ا. دراوج خود بود  یت ّ ي  آمدم، نظام  ارباب و رع رانيا

. ميشده ا ديجد یحاال وارد عصر. برد یحساب نم یداشت که از دولت مرکز یسيئر
 نکيهم ا) کف زدن حضار( راني، شاهنشاه ایپهلو حضرتياعل یتوانا یتحت رهبر
  ّ    مت حد،  ی  ّ مل ت رانيا  نکيهم ا.               ّ     قدرتمند و موف ق است یدولت مرکز کي یکشور دارا

، که با یاسي  ّ     ات حاد س نيا ۀجيدرنت. واحد دارد یواحد، وحاکم یواحد، کشور یدولت
   ٢»  .رفته  است انيازم یميشاهنشاه به دست  آمده، اختالفات قد یفداکار

مثال ، او  یبرا. با جردن موافق نبودند یناظران خارج ۀکند که هم یهارت اشاره  م 
برجسته   یشناس  رانيرا، که ا)   Ernst Hertzfeld( نظرات پروفسورارنست هرتسفلد

 یبه خوب ١٩٧٩که هرتسفلد به آنها اشاره دارد  تا سال  »  یعواقب«. کند یبود، ذکرم
کند،  یکشوررا نابود م یپا رين نظام  دارد مراجع  قدرت مستقرو ديا« :آشکار نشد

سازمان   یشاهد نابود رانيا یهمه جا. آنها سازد نيگزيجا یگريدزيچ چيبدون آنکه ه
است که  یآمدن شکاف دياش  پد جهياست،  که نت  یاحساسات  مذهب  ّ       سن ت ها و  ی افتهي

ّ            ،متأس فانه، هرعملرايز. شدروزآشکارخواهد  کيعواقب آن   ».دارد  یرعواقبيناگز ی    
 

  ُ      ل ر وعرب ريعشا کوچ و اسکان اجباری 
     
وغارت  یگريبا وحش ران،ي    ّ           و مت حد ساختن  ا ريرضا  شاه  در ارتباط  با عشا استيس

 –١٩٢٣ یارتش رضا خان درسال ها. کشورهمراه بود تيچهارم از جمع کياموال 
را مصادره ، و مال و اموالشان  شانيها نيشد، زم رهيچ جانيآذربا ريبرعشا ١٩٢٤

آنها وغارت اموالشان  اديفقط به انقريعشا لرضاشاه درقبا استي    ّ   البت ه س.راغارت کرد
درسال  کا،يکار دار سفارت آمر ،) David Williamson(امسنيليو ديويد. شد یختم نم
ّ     ، اط العات١٩٢٩ به  دست  رانيا رمناطقيلرستان وسارازيعشا یکوچ اجبار ۀدربار ی   

ً قا  يدق« :داده است درمطبوعات  آمده است  . دچند نفرمجبوربه کوچ شده ان ستيمعلوم ن   
ً با  يتقر ايخانوار،  ١١٠که  ز ا یول. کوچ داده اند نيقزو ینفر، را  به روستاها ٦٠٠   

است  یزيازچشتريکه تعداد رانده شدگان  به مراتب ب ديآ یبرم نيچن گرياخبارمنابع د
هارت  ٣».رانده شدگان اسفناک است تيکه وضع نديگو یم...که گزارش کرده اند

 یم یجوان و کودکرويخود ازهزاران مرد و زن و پ هيفور ١٩٣١درگزارش مورخ 
راه  را از لرستان و خوزستان تا نقاط   ليکه محبورشان  کرده بودند صدها ما ديگو
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 نيدوران استال یاجبار یآور کوچ ها اديکنند، که  یط ادهيپ یخراسان با پا ۀدور افتاد
 .بود  ی    ّ        درات حاد شورو

ل فور شب ّ      او  جهت  »   یتيدو فور«  یا حهيال ه،يمالريزاده ، وز یتق ی، وقت١٩٣١ هي 
 یاياززوا یداد، بخش هيعمران لرستان ارا یبراگريهزار تومان د ٥٠ صيتخص

مزبورنه  ۀداد که بودج  حياو توض.   ُ                  ل رها درمجلس روشن شد یکوچ اجبار کيتار
کمک  به هزاران تن از افراد  یبلکه  برا د،استان خواهد ش نيفقط  صرف عمران ا

ه استان                              ً  که به مناطق دور افتاده، عمدتا  ب ست،يآنها در دست ن قي    ّ        البت ه آماردق ر،يعشا
مزبوربه   ۀحيال  ميتسل. استفاده قرارخواهد گرفت زموردياند ن افتهيخراسان ، انتقال 

ّ     مجلس اط العات از ابهام  بود، به  یدر هاله ا ا ُ           ّ ل رها  که مدت ه یکوچ اجبار ۀدر بار  ی      
» سند«باره  بعنوان  نيمجلس را در ا ۀدر بخش توضحات صورت جلس.[ دست داد

ّ                     اط العات  تهران از قول    ۀروزنام]  آورم یم ارتباط   نيمجلس ، در ا لي، وک یاسائي 
طبق « او افزود، » .ها کرده اند ت ّ ي  را که جابجا شده اند سربار رع يی ُ    ل رها « نوشت،

شان ،  رهي ُ                   ل رها ، پرداخت نشدن ج یکوچ اجبار ۀدربار ی    ّ متعد د اتيگزارش ها، شکا
خوب است . است دهيمقامات رس به دستگريد یجنب یها نهيحمل و نقل وهز ۀنيهز
بدانم کدام  لميما. ستيآن ک یها نهيوضع وهز نيبدهند  که مسئول ا  حيرتوضيوز یآقا

به داد   دنيرس  یبرا صالحيکند، و مرجع ذ یم یدگيرس اتيشکا نيوزراتخانه  به ا
کار اختصاص  داده ،  ني      ً            که قبال   مجلس  به ا  یمبالغ دي    ً       لطفا  بفرمائ  ست؟يمردم ک نيا

به آن طورکه با نيا نديگو یم. چگونه  خرج  شده است ّ               اعتبارات مصو   ینم  نهيهز  دي           
ّ          اط العات همچن ۀروزنام»  .شود    ً               مثال  شتر دارها  به  « د،يافزا یم  یاسائياز قول  ني 

  حيخواست  توض یم. وبه آنها جواب  تا حال داده  نشده کرده اند تيتمام  مقامات شکا
 »ه؟يوزارت  مال ايبا وزارت جنگ است . شتردارها با که است نيهند که سروکارابد
  یلشکر نيمخارج  تحت  نظر مأمور«  : گفت  یاسائيزاده درپاسخ به سئواالت   یتق

به زرند و ساوه و خوار   ی  ّ                      ّ   عد ه ازالواربه خراسان وعد ه ا کي. شود یم یو کشور
هنوزجابجا نشده بودند که حاال شده اند واشخاص  شيپ یکوچانده  شده بودند که تا چند

را  مخارج زيصورت ر شهيراپورت صورت مخارج اعزام شده که هم  ّ ي ۀته یبرا
گرفته شود و بعد  نيشده بود  که آن  هم از مالک نييتع رهيج کيدربدوامر. فرستند یم

 شده وبذرو تخم  وگاو هيته یقرار شد که خود دولت آن مخارج را بکند اراض
اعراب و  یاست وبرا دهيآنها فراهم  گرد  یراحت ليدرخراسان داده شده و وسا

 ديروخورشيشده و ش ستادهفر  بيالوارکه به زرند وساوه و خوار کوچانده شده اند، طب
آنها  یبرا  یانيداد و بعد هم اع نيکرد به آنها لباس و پوست یاديسرخ هم کمک ز
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رفع مرض آنها اعزام داشته  یمراقبت برا یليوجابجا  شدند وخ ديگرد یداريخر
آنها  تخت  ديآنکه  با یبرا نهاستيمشکل تر از امور ا یليدر لرستان کارخ یاست  ول

داردکه آنها را آشنا به  یو دولت سع ستندين یمأنوس به خانه دار چيشوند و ه وقاپ
است که  یهيدب. دهيشتردارها به بنده نرس تي         ّ                    بکندوالبت ه هم خواهند شد و شکا یزندگ

آنها  خواهد  تيرفع شکا یهم مراقبت برا ی   ّ محل   نيشود ومأمور یآنها م تيرفع شکا
 » .نمود
مناطق موجب  ني                    ُ        ، ابرازداشت انتقال ل رها به انيخوارو ورام ندهي، نمایجانيالر طيمح

 ه ّ ي  قض نيخوب است ا«گفت، یجانيالر. شده است یبوم نيوآرامش ساکن شيسلب آسا
بالفاصله در پاسخ   ه،يرعدليکه داور، وز» .شود یمنظورنظر بوده و رفع زحمت اهال

کارها    ليقب نيالزم است که ا یو رفاه اهال یمملکت ماتحفظ انتظا یبرا« :گفت
ّ        تحم ل بکنند  ديها هم با یني    ّ       البت ه  ورام. بشود و   .« 

ّ  نفر از کل   ٨٥ یگذاشته شد با رأ یمجلس به رأ یدرصحن علن حهيال  ۀندينما  ٩٨        
مخالف  یمزبوررأ ۀحيبه ال ندگانيازنما کي چيه. ديرس بيحاضر درمجلس به تصو

 :ابدي یمعمول هارت خاتمه م ۀويگزارش فوق به ش. نداد
ّ     اط العات چي ُ              ل رها شروع شد، ه يیکه جابجا شيازچند ماه پ  موضوع  از  نيا ۀدر بار ی 

 یمسافران ۀگفت زبراساسيرنيبر آورد تعداد افراد عشا. دردست نبوده است یمنابع دولت
مشهد   ی      ّ  در جاد ه  ادهيپ یاند  که پا دهيازآنها را د یميعظ یصورت گرفته که گروهها

برآورد  شتريب ی  ّ حت   گريد  ینفر، و برخ ١٥٠٠٠ها تعداد آنها را تا یخبر. پراکنده اند
ً قا  يدق ی    ّ        البت ه هنوزکس. کرده اند  ست؟يداند که  منظورازعمران استان لرستان چ ینم   

 یاي ُ            ل ربوده به رعا ري        ً          راکه قبال  دردست عشا يیها نيکه اکثرزم روديگمان م یول
 نيهمچن. دارند یوکشاورز ینيخواهند دادکه تجربه روستا نش ینيکوچ نش ريغ یرانيا

داشته و  یبه راهزن یشتريب ليکه تما يیآنها نيب ريعشا نيام که دولت درانتقال ا دهيشن
دانم  ی    ّ    البت ه نم. بوده اند، تفاوت قائل شده است ینينش  کجايبه  ليشترمايکه ب يیآنها

ّ                 با توج ه به سطح فکرکنون رايکاررابکند، ز نيچطورتوانسته ا رانيدولت ا  چي ُ     ل رها،ه ی     
ر باشد یبرا یبدون راهزن یا ندهيتواندآ ینم ی ُ ل ر ّ       خودش متصو           .٤    
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 اکراد اجباری کوچ واسکان

 
آورد که  یروزنامه را م  کياز  یقسمت یخود ترجمه  یدر گزارش بعد هارت

رضا خان در قبال  ۀرحمان یب یها استيهنوز هم خواندنش پشت آدم  را از س
 .لرزاند یرميعشا

و تالش  جانيآذربا یبه شمال شرق یکردان جالل فهيطا يیجابجا تيحکا ژهيوخبرنگار
 :دهد یاسف بار شان شرح م  تياز وضع يیرها ینافرجام آنها را  براو زيفاجعه آم

از  یبخش جانيسابق لشکرآذربا ۀ، فرماند]        ّ حسن مقد م[گذشته  ژنرال ظفرالدوله  سال
ُ        سرشناس  ک ردان جال  ّ ف  يطا را که به شجاعت معروفند خلع سالح کرد، و آنها را  ري        

در  یحيتوض  چيو ه ستين که هنوز روشن یليبه دال. اهرساکن ساخت ۀدرمنطق
با گاو )  نفر ٢٠٠در حدود ( فهيطا نيا یاز خانوارها یمورد آن وجود ندارد،  تعداد

 لويک ٢٨در  یواوغليا یشب از کوهها  مهيو گوسفندان خود از آنجا فرار کردند و تا ن
گروه  به طرف مارخانه  کي. شدند ميدرآنجا به سه  گروه تقس. گذشتند یخو یمتر

 فهم به طر یکيو  ،یخو یمتر لوي         ّ                    به طرف چل ه خانه  در حدود شش ک یکيرفت،  
خان  نيسروان  حس ،یخو  ینظام ۀفرماند.و روند  روانه شد  روقيآل قو یروستاها

مارخانه شتافت، که  یسربازبه سو ٢٠٠درنگ با  یخبر، ب نيا دني   ّ         مقد م ، با شن
 شيپ. فرستاد یواوغليخانه و ا            ّ را هم به چل ه يیماکو قرارداشت، و واحدها ۀدرمحدود

 یبسته بودند وجنگ سخن انيراه را بر فرار نهمارخا نيساکن ،یدولت یقوا دنياز رس
ُ      و ازک ردها  افت،ي  ّ  شد ت  یري، درگ یدولت یقوا دنيپس از رس. آنها  درگرفته بود نيب     

ّ                       زن وبچ ه به اسارت درآمدند، و  ٣٠ماند، و از جمله  یکشته و مجروح بجا نيچند      
  نجاما یسربازکه برا کيسرجوخه و  کي ن،يح نيدرهم.    ّ             موف ق به فرارشدند هيبق

 کي                         ُ        رفته بودند در راه  باآن ن ه مرد و   درآباديح یبه روستا  ی    ً       کامال  متفاوت  تيمأمور
ُ                                            زن ک رد مواجه  شدند که ناغافل به آنها حمله کردند تخته سنگ  کيسرجوخه پشت .    

ُ    وهفت نفرازمردان وآن زن ک رد  د،ي                ّ                        پناه گرفت وبه مد ت دوساعت با مهماجمان جنگ                        
ُ   وک ردرا به هالکت رساند، ود م  که راه آل قو. به فرار گذاشتند گرپايد   ّ                گروه سو   روقي      

روند حمله کردند و دام واحشام مردم رابه  یگرفته بودند، به روستا شيو روند را پ
 انيدر م. کمک خواسستند هيهمسا یروند ازروستا یروستا ساکنان. غارت بردند

آقا  ميبه نام ابراه یا لهسا ٣٠مجاور به کمک آمده بودند جوان  یکه از روستا یکسان
 یوقت  یول. کرد یراهزنان رهبر بيتعق یرا برا انييازروستا یبود گروه یطاهر
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، وحشت زده  پراکنده که به رگبار گلوله عادت نداشتند انييروستا دند،يبه آنها رس
ُ         اوجانانه با ک ردها جنگ. آتش گلوله ها تنها  گذاشتند ريشدند، و رهبر جوانشان را ز  د،ي            

ً تا  ينها یو چهارنفراز آنها را به هالکت رساند، ول ناجوانمردانه ازپشت سرمورد    
چند  نفر . دنديارتش سررس یکمک یروهاي، ننيح نيدرهم. اصابت  گلوله قرارگرفت

 ...شدند رياس گريکشته و چند نفر د انياز فرار
اقامت    یبرگرداندند که برا يیبه همانجا  یبا اسکورت نظام ررايو کودکان اس زنان

. خواهند  سپرد ینظام یدست  دادگاهها زبهيمردانشان را ن. بودند  افتهيانتقال  ميدا
     ٥. است ريو تقد نيدرخور تحس ینظام یروهايشجاعت  ن

 :دهد یبه گزارشش خاتمه م لياز نظر ذبا ابر  هارت
 نيو نادرست است، و همچن زياز آن  اغراق آم يی      ّ  ً        که مسل ما  قسمت ها ت،يحکا نيا 

  رياسکان  عشا یدولت  برا استيبه س  رانيکه در مطبوعات ا  یگرياشارات  د
 رانيا یبه وزارت خارجه   یرسم ینامه ا   ّ ی  شده است، من  را بر آن داشت که ط

در . صورت گرفته، سئوال کنم استيس نيا  یاجرا یکه برا  يیتالش ها  ۀدر بار
پرسند و   یآن را از  وزارت داخله م  قيپاسخ به من  گفته اند که آمار و ارقام  دق

ّ      به سفارت  اط الع  م  یدرموقع  مقتض آمار و  نيکسب  ا یبرا  یگريمنبع د.دهند ی           
ً ا  آنچه که غالب  تيموفق ني       ّ  ً       قام مسل ما  در تخمآمار و ار نيا. شناسم  یارقام  نم   استيس«   

ّ        جالب  توج ه  و مف ارينام گرفته است، بس»   ريشاه  در قبال  عشا  .خواهد بود  دي        
ّ     هارت ، محم د شا ۀپاسخ به نام در وزارت   یکاياروپا و آمر ۀادار ري، مد ستهي         

و  ريعشا  يیجابجا ۀدر بار   یآمار و ارقام  چيارسال  کرد که  ه  یخارجه،  نامه ا
 )   ١( ٦.بود امدهيدر آن ن  شانيخانواده ها

   
 یکي:  شرح داده  است نگونهيا   »ريبا سران عشا ميمبارزه رژ  «یپور فاطم فيس

ّ                 بود  که با کمال  تآس ف  نتوانسته موقع نيا  انشيازمشکالت  رضا شاه  و اطراف  ت ّ ي                     
 حيصح یآن نقشه  و برنامه  یرا در نظر گرفته  و از رو رانيا  خيو تار یائيجغراف

 .بکنند ادهيپ
بوده  نيعبارت از ا یمتماد یدر طول قرنها رانيا یخيو تار یائيجغراف التيتشک

کشور  کي  ترانهيتا مد حونيو ج  حوني  ّ                 مل ت و گروه از رود س  نياست که چند
ت بوجود آورده و عادات و مذاهب  یآرمان تحت لوا کي یدارا ّ                               عدالت ومدارا و مرو                   

و  رانيتا آمدن اسکندربه ا ه ّ ي  رو نيبشمارند و ا  ترمو معتقدات هرقوم  و گروه  را مح
 نيغوغا وهجوم  عربها  خواست ا. معمول  و متداول  بود  انيبعدها  در زمان  ساسان
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  نيو شام و فلسط قايمال آفرمصرو ش یرا مانند کشورها رانيقاعده را برهم زند و ا
که بر عربها غلبه   یرانيا   ّ                 تمد ن و فرهنگ و آداب  یبسازد ، ول یعرب ۀبه جامع ليتبد

زبان مخصوص ومذهب  انيرانيادغام کرد و ا رانيعرب را در ا یداشت تا اندازه ا
 یمانند  رودک یآداب وسنن خود را حفظ کرد و رادمردان يۀمتفاوت بوجود آورده و کل

و حافظ با آثارخود فرهنگ را زنده کرده و زبان و  یو سعد یو فردوس یقيو دق
  حونيو ج حونيمختلف ازساحل س یکردند وباز مردم  و گروهها ايرا اح رانيا خيتار

  نيکردند و سالط یخود افتحارم ی                                           ّ و از قلب  هندوستان  تا دجله  و فرات بسنن مل  
و  ريرشمشيعرب در ز یو خلفا دهيرسان سروخيوک قباديترک نژاد  نسب خود را به ک

ُ         و ح سن  ادار هيو آل بو نينيميابن طاهرذوال نيابومسلم و حس یلوا برامکه  حکومت   ۀ  
و  دونيداستان سلم وتور و فر یسلطان محمود افتخار داشت که فردوس. کردند یم

ّ           و ضح اک را بسرا ابيو افراس رجيرستم و ا  ...دي   
وآدم  تيبشر وانسان یوبرابر یبرادر ۀديکه زائ یبودن و فرهنگ یرانيآرمان ا نيا

 یمولو یمهرگان و شاهنامه وافکارعرفان دينوروزوع ديبود وع یو وطنخواه یدوست
 کپارچهيرا  رانيآن بود ا بانيپشت یرانيا ۀنديو حافظ وصدها شاعر وگو یو سعد

سه هجوم  مختلف مغولها مقاومت  کرده و  ليسبرنگهداشته وکمک  کرد که  در برا
 موريشاهرخ و هالکو و ت رينظ یتوانستند مغوالن  یرانيفاضل  و دانشمند ا یوزرا
 .و حکومت آشنا سازند  یني      ّ         به تمد ن و شهرنش یرا رام و تا اندازه ا  کيوالغ ب

 هيصفو  نيباعث  شد که سالط  عهيو مذهب  ش یرانيو فرهنگ ا دهيآرمان وعق نيا 
 یآل عثمان به زبان فارس  ني، سالط رانيکرده  و دشمنان  ا یداريدرمقابل تهاجم  پا

مغول هندوستان  نيسالط ی                                                 ّ افتخار کرده و آن را در کشور خود برقرار سازند و حت  
 یآثار جاودان یرانيداده با استفاده از نبوغ  ا ارکشور قر یرا زبان رسم یزبان فارس

 ..اورنديچون تاج  محل د رکشور خود بوجود ب
ّ                قسمت مهم   مردمش صحرا نش کيکه (  رانيدر ا نکهيفکرا نيبنابرا  یدارا  یول ني       
 ۀرا با لهج  یفارس یگروه یهستند ول یو وطن پرست یراندوستياحساسات  ا نيبهتر
دارد ها  فرق  یبا تهران  شانيکنند و ترکمن ها طرز زندگان یصحبت م یآذر یترک

تحت  یزندگان ستميس کي ديبا)کنند ینم یزندگان رازيکردها مانند مردم اصفهان وش اي
ّ         توج ه به خاص چيتهران بوجود آورد وه یامرحکومت مرکز  یائيو جغراف یمياقل تي  

 .بود یمردم نکرد فکر غلط یو زندگان
  ّ    ات حاد . ديآ یجوربوجود نم کي یوزندگان کنواختي  ّ                   ات حاد کشوربا دستورات   

ل در پرتو آرمان و ام ّ                     کشوراو  و مساوات در مقابل  یآزاد یکه بر رو یو آرزوهائ دي     
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و احترام به مذهب و  دهيعق یقانون واحترام حقوق و حدود افراد  و جوامع  و آزاد
سپس درپرتو  معارف و کمک به  زراعت  و . گردد یم جاديمختلف ا یسنن گروهها
ّ    مؤس سات جاديتجارت و ا . شود یم تيشاطرنه بار خاطرمردم باشند تقو اريکه  ی  
بلند و  یکوهها ۀکه دو هزارسال گوسپندان خود را در تابستان در دامن نيصحرا نش

ّ شفا   رآسمانيفارس چرانده و تمام عمردر ز جيخل کينزد ینهايدر زمستان  در زم  ف   
 یو جسم ی  ّ     لذ ت روح یعيآن آثارطب یو از تماشا دهيدرخشان وماه تابان خواب ۀوستار

توان  یکاله و لباس اورا هم نم. نخواهد شد  نيشهرنش ايبرده اند با امرتهران ، ده 
دهد  یم تياهم یزيشترازهرچيخود ب یو استقالل فرد یاوبه آزاد رايعوض کرد ز

کرده و  هيو مال هيو امن یمأمور نظام ريکه خود وخانوده اش را اس ستيوحاضرن
اساس تابستان و زمستان  یب یعمارتها رسقفيدرز یپنجاه متر  ۀمحوط کيدر

 یعملگ اي یخودرا بگذراند و حشم و رمه خود را برباد داده وسپس درشهرها به گدائ
 .بگذاراند یزندگان

 نيازبزرگتر یکي التيمطالعه و جاهالنه به اسکان ا یب یميبا تصم یپهلو ميرژ
بردن  هزاران  سر   انيتومان  وازم  ونهايليخطاها را مرتکب  شده و پس از خرج  م

 ینم دهيد یفرق چيه  التيا یامروز پس از شصت سال درزندگان ليبازوتفنگداران  ا
رفته و کشور امروز مجبوراست گوشت و  انياز م اازحشم  آنه یشود، جزآنکه قسمت

 شيپنجاه سال پ  کهيدرصورت. وارد بکند گريد یاز کشورها رخشکيکره و ش رويپن
فارس وعربستان  جيخل یبنواح یاديشد  بلکه  مقدارز یم نيقط مصرف کشورتأمنه ف

 .شد یصادرم  هيو عراق و روس
ً با  يتفر  م جمع کي    ّ      سو  حافظ  نيبهتر شهيافراد هم نيوا نيدرآنموقع صحرا نش رانيا تي 

 انهيدرقسمت کمک به اقتصاد کشورسال. بودند گانگانيومدافع کشور  درمقابل ب
 یو کره و روغن و پشم وقال ريتومان ازفروش حشم و گوشت و ماست و پن ونهايليم

 .شد یم ديعا ميوجاج ميوگل
از شمال تا جنوب از شرق تا :  شوديکشورم يۀشامل کل  رانيدرا  یالتيا یايجغراف
،  یاريکردستان، کرمانشاهان ، مازندران ، خراسان ، لرستان، بخت جانيآذربا. مغرب

  يۀمرتفع ، درکوهستانها، دره ها ، در حاش یفارس ، بلوچستان و کرمان در فالتها
 یروبرو م رانيمختلف ا التيفارس همه جا با افراد ا جيدر کناربحرخزرو خل ر،يکو
سروکار داشته   التيا یبا زندگان رانيا خيتا به امروزتار روسياز زمان س. ميشو

جلو قشون اسکندر را  یمراد ۀدرتنگ حيمس الديقبل ازم ٣٣١در هايراحمديبو. است
 .گرفتند
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درهمان تنگه گرفتارسواران  یبانيهللا خان ش سبيهم سرلشگرحب١٣١٠ درسال
پنج هزار نفر  يۀ      ّ بود کل   دهيشده واگرکمک صولت الدوله و ناصرخان نرس یراحمديبو

 .شدند یسربازان  درآن تنگه نابود م
 اميتا ق روسيزمان س از درتمام جنگها و بودند التيا از رانيا نيسالط ازشتريب

 هايکرد و عرب و لراز خود دالور شمرگانيعراق پ يۀوامروزدرجنگ علمشروطيت 
 .کشور کردند یاز آنها  جانشان را فدا  یارينشان داده و بس

 التيازجوانان ا ی    ّ   ، عد ه اهايتاريوفتح تهران بدست بخ تيپس از انقالب مشروط 
مجلس انتخاب شده و  یندگيها  و بلوچها به نما یو کردها وقشقائ هاياري      ً    مخصوصا  بخت

مانند   یوافراد رشديچند مرتبه نخست وز یاريتيبخ ليا سيصمصام السلطنه رئ
ّ                 مفخ م  وسردارظفر بختريامومحتشم  رياموسردار محتشم  به حکومت اصفهان و  یاري  

 یندگيگنه به نماوزن ديکردها مانندآصف وساالرسع یوکرمان منصوب ورؤسا زدي
منتها . مختلف در تهران و مختار بودند التياز جوانان  ا یاديز ۀ   ّ وعد    دنديمجلس رس

  انهيداشتند و سال یکمک بدولت اعزام م یتفنگدار برا ی             ّ   درموقع جنگ عد ه ا  شهيهم
را   ليا  اتيشد، مال یم ن ّ ي  مع  ليحکومت ا یاز خانها که از طرف دولت  برا یکي

 .داد یم هيمال نيمأمور ليجمع کرده و تحو
و   نيدهات  و زم  یدسته گذشته ازحشم و اغنام  دارا نيا –خان و کالنتران  – ١

و اصفهان  و سنندج  و  زيمانند  تبر کينزد یو درشهرها ليمستغالت در منطقه  ا
ن ها و اغلب خا. و مشهد وبروجرد وخرم آباد و اهواز بودند رازيکرمانشاه  و ش

شرکت   یوتجارت یو اجتماع یدولت یدرکارهاوخانزادگان در تهران و شهرها ساکن 
و  یارياز ترکمن و کردستان و لرستان و بخت یهشتم مجلس عده ا ۀتا دور.  داشتند
  فهيو قشالق انجام وظ القييبه  کينزد یبا شهرها ليا یندگيدر مجلس به نما یقشقائ

 التيا انياز م یداد که کس یهشتم رضا شاه اجازه  نم ۀبعد از دور. کردند یم
م شهر یول. انتخاب شود ّ      پس از سو  جنگ  ريچهاردهم ام ۀورق برگشت ودردور وري       

از کردستان دمحم  یو آصف و سنندج ی، صدر قاض یاريصمصام ازبخت یواحمد قل
از زنجان، دمحم آخوند از ترکمن  صحرا،  هايوذوالفقار روزآبادياز ف یخان قشقائ نيحس

افراد  نيا. افتندي،ظفر السلطان از بروجردولرستان به مجلس  راه  انازبلوچست یگير
ً    عموما  تحص عالوه  . کرده و وطن پرست وخدمتگزار و مورد احترام همه بودند لي     

، جهانشاه یاريخان به حکومت بخت  یقل یمرتض وريبر مجلس، پس از سوم  شهر
 ريحکومت بروجرد، ام به یرش به حکومت کرمانشاه و کرمان، هرمزاحمدپس

 مشاوراشتغال داشتند وريوز رويپسرسردارظفربه معاونت نخست وز نخانيحس
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م ثر ّ     باالخره محم درضا شاه درازدواج دو                      ّ  یاريبخت یازخانها یکيدختر یارياسفند ا ّ ي           
 .ازدواج کرد بايد انتخاب نمود وبعد او را طالق داده و با فرح یرا به همسر

                        ّ                        سال سناتور ومشاوردکترمصد ق و برادرانش خسرو خان و  نيچند یقشقائ ناصرخان
ّ     محم د حس               ّ                                  مجلس وعناصر فع ال خدمتگزار کشور بودند و خسرو خان   ۀنديخان نما ني  

 .و دکترعبدهللا  پسرناصرخان جانشان را در راه مبارزه فدا کردند
و هر  ليا یگروه  بعدازخانها مسئول کارها نيا -  ليا دانيسف شيو ر انيکدخدا  -  ٢ 
باشد و  یم یباف ميوجاج ميو گل یو قال یحشم و کارشان دامپرور یمقدار یدارا کي

  یودر کارها ليا یلخانيگروه همراه  ا نيا شتريب. پردازند یبه خان م یاتيمال انهيسال
 .اوامرهستند  یمجر ومشاور 

و  تيوامن یهستند مسئول  دامپرور ليگروه که شامل نود درصد ا نيا - ليافراد ا  -  ٣
محصول  یدردهاتشان بکارزراعت و جمع آور ايدستگاه خانها هستند یپاسبان

ّ          مؤس سات بکار  ريسا ايدرخدمت نظام کشوربا شرکت نفت  ايباشند  یمشغول م   
 اي ینازافراد شغلشان راهز ی      ّ   شاه عد ه ا رضاسلطنت  ۀقبل ازدور. مشغول هستند

. وارد قشون در شهرها مشغول کسب و زراعت شدند شتريبعدها ب. غارت دهات  بود
درخوزستان ولرستان وکردستان و فارس  و  ی   ّ محل   ی                   ّ      امروزهم پاسداروسرحد  دارها

 .هستند  ليا  شترافرادياصفهان  ب
از طرف  التيرايو سا یوکرد و قشقائ یاريبخت یرضا شاه خانها ۀتا قبل از دور 

 پس ازاستقرار یها یاريبخت. شدند یوشهرها انتخاب م ليدولت به حکومت ا
 یجرگه ا یاريبخت رمجاهديهر سال دراصفهان درباغ  ام ١٩٢٢تا سال  تيمشروط

خود  نيوکرمان واراک را ب ريمالو زديو یارياصفهان و بخت یکرده وحکومت ها
 .آنان  صادر کند یبرا یخواستند که احکام رسم یکرده و سپس از دولت م ميتقس

 یاداره م شانيرؤساء و خانها لهيبوس شهيو کرد هم هم یلرها و قشقائ التيرايسا 
. نديبساط  خانها را برچ جيبه بعد رضا شاه  شروع کرد بتدر ١٣٠٥از سال . شدند

الح الوار  خلع س یشاه  بخت پيوسرت)  یاحمد ريسپهدار ام( ابتدا سرلشگراحمد آقا 
آنها از  طرف    نيسران الوار و تأم  ميوتسل یمتماد یهارا شروع  کرده و پس ازجنگ

فرمانده لشکر  همانيکه م یدرحال ليا یسران وخانها يۀکل ینياحمد آقا با وضع ننگ
 .را درلرستان  ادامه داد یزيسال جنگ وخونر نيعمل چند نيوا دنديبودند به قتل رس

  ميديد یگريدرگفتار د کهيبه سروقت خزعل درخوزستان رفت وبطور سپس
 یبرده وخوزستان تحت حکومت دولت مرکز انيخزعل راهم ازم سهايانگل یاريبدست

 .قرار گرفت
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 یببرد  ول  انيسال دولت توانست نفوذ خان ها را از م نيکردستان هم پس از چند در
درجنگ .  کشورمتمرکزنشده  است رنقاطيمانند سا یقدرت  حکومت مرکز  چگاهيه

از خود نشان    رينظ یب یوجانفشان یخوزستان فداکار یعراق لرها و کردها وعربها
 .دادند
ل و درآمد ز یدرخوزستان  دارا يیو قشقا یاريبخت نيخوان ّ            تمو   یبودند درمنطقه  ادي  

قدرت و جاه  و جالل  از   ثيبرپا  کرده  و از ح ی                    ّ       ّ نفوذ خود دستگاه  مجل ل و مفص ل
 شديم اديز یقدرت بقدر نيا ینداشتند و گاه یدرتهران دست کم  هيقاجار  نيسالط

رساند  یرا به قتل م ليمقتدرا سيرئ سهيو دس لهيکه موجب ترس شاه وقت شده  وبا ح
ّ            شاه ، ظل  السلطان حس نيبه امر ناصرالد.  داشتند یدر تهران تحت نظرنگاه م اي  ینقلي       

 خانيقل  یو برادرش را دراصفهان به قتل رساندند ومرتض یاريبخت ليا سيخان رئ
 و از نيتهران جزو ملتزمدرشاه  نيخان تا مرگ ناصرالد ینقليحس ۀنواد یاريبخت

 .شاه بود یآجودانها
با اعزام تفنگداروومبارزه با دشمنان  التيا شهي، همیهنگام مشکالت حکومت مرکز 

آغا  یدر جنگها رانيا التيا. دادند یم یاريرا  یمرکز حکومت یوخارج یداخل
ّ             محم د خان وفتحعل  .کردند یباز  یشاه  با روسها  و در فتح  هرات رل بزرگ ی  

 
ّ     عامل بزرگ خلع محم د عل هاي اريبخت شاه و دفاع کشور در مقابل  ساالرالدوله  و  ی                

        ّ                        الملل مد تها درمقابل  قشون مهاجم  نيها هنگام جنگ ب یقشقائ.  شعاع السلطنه  بودند 
در  یاريبخت یلخانيا.  مقاومت  کرده و نگذاشتند که فارس را اشغال بکنند سيانگل

اصفهان واقع بود   ليم کصديکه در عياروسيبس رتعم کيتابستان در چقاخور که 
 .کردند یم یدگيامالک خود رس یوکارها ليوخرگاه خود را برپا کرده وبامورا مهيخ

  همانيوقت رفته و از م یلخانيا خانيقل یمن درچقا خوربه مالقات مرتضر   ّ مکر  
که در وسط  یاربزرگيخود خان درچادربس. شدم یاو بهره مند م ی     ّ   و محب تها ینواز

               ّ  در اطراف چادرعد ه .  کرد یو خرگاه  قرار داشت همه روزه جلوس م  مهيصدها  خ
گسترده و خان در صدر   یاريبخت یبايز یها یقرارگرفته و دروسط قال یصندل یا

  ینفر  منش کي نيزم یخان رو یپهلو. نشستند یدر اطراف  او م  همانهايمجلس و م
 .کرد یبا کاغذ  و قلمدان نشسته و او امر خان را ثبت م

اشان ومنش یاطراف چادرخان چادرهادر ّ          خواب اوومنزل قراوالن وفر   ني،  مأمور هاي                      
و آشپزخانه و  همانانيخانواده  خان و  م یدورتر سراپرده  یکم. برپابود رهيوغ هيمال

 .شد یم  دهيکارکنان اندرون  د ريچادرکلفت ها و آشپزها وسا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٢٠                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

و قراول   یآشپز خانه وفراشخانه ومنش یدارا خانيقل یزن مرتض گميماه ب یب یب
 .جداگانه  بود

 شکار،يو پ ینشقراوالن مخصوص،م ليازقب یسازمانهائ یاريبخت یلخانيدردستگاه ا 
،  لداري، تحو یاسلحه دارباش رآخورها،يم ات،يوصول مال ني، مأموریتفنگدارباش

 .وجود داشت  یريسربازگ  نيو مأمور نيمحاسب
ّ              افراد از محل   درآمد حکومت نيا يۀکل از حشم و  یلخانيا. شدند یخان بهره  مند م ی           

 یدعاو يۀ  ّ کل  . گرفت یوباج راه م اتيزماليدهات، عبورگله وگوسفند هنگام بهارو پائ
ّ        حل  و فصل  ندگانشيگناهکاران درمحضرخان به نما هيومجازات وتنب یوجزائ یحقوق  

 .پرداختيم"حق الحکومه"پنج ی                     ً            شدوپس ازصدورحکم معموال برنده دعواصديم
آن خرج  یفرستاد ومابق یرا به تهران م اتيمال نيازا ی     ً         معموال  مبلغ  کم یلخانيا 

 یبرا  یرضا شاه ، وزارت کشور حقوق ۀدردور. شد یاو م ليو طو ضيدستگاه عر
هر .  ما  یباده ها به مست نيدهد ا یکفاف ک یول. کرده بود  ن ّ ي  مع  یگيب ليو ا یلخانيا

ّ                       السالبق ازمحل  جرائم، مداخل بهره کاف یحکومت داشت کماف یاريکه دربخت  یبرم ی           
 .گرفت

ل و دارا          ً  وکرد عموما  م یوقشقائ یاريبخت یخانها  ّ         تمو  . بودند اديدهات ومستغالت ز ی  
و   یاريپسرش عالوه بردهات چهارمحال بخت خانيقل یصمصام السطنته ومرتض

ّ   وکمره، قسمت مهم  خ نيخوزستان وخم را در تهران  مالک   یاسالمبول وفردوس اباني              
 .بودند

و سردارجنگ  و سردار  ميمر یب یمجاهد وسردار فاتح و ب رياسعد وام سردار
بودند و بعالوه  یاريدر اصفهان و بخت اديامالک واموال ز یخانها  دارا رياشجع وسا

  داتيرو عا  نيمالک سه درصد سهام  شرکت  نفت  جنوب  و از ا  یاريبخت یخانها
 .داشتند یساالنه  بر م یخوب

ن مانند نوروز  رايا ی ّ ل  سنن و آداب م يۀکل لهيعالوه برعادات و رسوم قب رانيا التيا  
. کردند یبرگزار م هايرا بهتر از شهر رهيو غ یو جشن مهرگان،  چهارشنبه سور

بود  ميقد ارانياز  یادگاريکه  فياز ضع تيوحما ی، جوانمردینواز  همانيصفات م
افتاد که هنگام  ی      ّ     بسا ات فاق م. معمول ومتداول بود اقياشت و         ّ  باکمال دق ت  التيا  انيدرم

کرده   یرائياز شما پذ یبا کمال مهربان ديگرد ی   ّ   توق ف م یريفق ۀشب بردرچادرخانواد
. کردند یم ی   ّ تلق   نيتوه کنوعيآن را  ديبه آنها بده یپول دياگرخواست یو هنگام جدائ

را بدون  یخانواده ا ايکمترچادر . کتاب بود نيمهمتر یشاهنامه فردوس التيا انيدرم
با لحن  نشيمستمع یبرا یدرچادرعموم       ّ  کنفرنق اليهنگام شب . دينيب یکتاب شاهنامه م
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 ی    ّ        با د قت گوش م  گرانيکرد ود یمخصوص اشعارشاهنامه را قرا ئت م یو صدا
  ّ      نق االن و  فيخواندن شاهنامه جزو وظا یمجامع  عموم يۀ                    ّ درقهوه  خانه ها و کل  .دادند
 .بود شانيدرو
کتاب   ديخواست یکتاب م زبانيهر وقت ازم یقشقائ اي یاريحال بختدرچهار م یوقت

ل ّ  شاهنامه او   یاريهنگام جنگ وحمله تفنگداران بخت. دادند یبود که به شما م یکتاب  ني         
به آوازبلند اشعارحماسه شاهنامه را خوانده  و رفقا را به حمله  یراحمديوبو یو قشقائ

 . کردند یم  قيتشو
   

 ١٣٠٨ ۀفشار رضا شاه وغائل استسي
   
از  یبعض انياز شهر ها  و در م یدر برخ ینظام یفشارو حکومتها یاستهايس 

 ،یاحمد ري، بو یمرتبه از قشقائ کي ١٣٠٨موجب شد که در سال  التيا فيطوا
رضا  ميمخالفت با رژ یچهار لنگ و هفت لنک و لرستان زمزمه  یاري، بخت یممسن

که  یارادت و اعتماد یالممالک دررأس کار بود رو یتا مستوف. شاه شروع شود
راه مذاکره ومسالمت  و سازش   شهيبه او داشتند هم یاريو بخت یقشقائ ليا یرؤسا

پس از  کناره  یآمدند ول یبا حکومت کنارمزيهم بطرزکج دارو مر التيباز بود و ا
مرتبه رشته  از  کيها افتاد،   یتاش و نظامموريکه قدرت  بدست ت  یمستوف یريگ

و شورش    انيرفته ودرسرتاسرجنوب و مغرب کشورآتش طغ رونيب نيورکف مأم
کرده و  انيها شروع به طغ ی        ّ ها و ممس ن یاحمد ريها و بو یدر جنوب  قشقائ. بلند شد

با آنکه درآن موقع  . رامحاصره کردندرازيپنج هزارنفرشهرش کينزد ی     ّ   با عد ه ا
ابوالحسن خان  روز،يف یرزايم نيحس د   ّ محم   ،ی، زاهد یهار نفر افسرارشد شاه بختچ

          ً                                بودند کامال  درمحاصره قرارگرفته و راه آذوقه  رازيسربازدر ش یاديز ۀ         ّ زند با عد  
کمک  به  یبرا یا لهيوس چوجهيو دولت درتهران به ه ديوخوراک مردم مسدود گرد

 انبود که رضا شاه، صولت الدوله وناصرخان را که هردو در زند نيا. رازنداشتيش
پدر و پسربه فارس رفتند . کمک کرد یآورده و ازآنها تقاضا رونيبودند از زندان ب

صارم . فارس وافسران ارشد را احضارکرد یصارم الدوله وال نيمأمور يۀ       ّ وشاه کل  
 پيسرت. آزاد شد دياز ق یاديبود وباپرداخت مبلغ ز یدرحبس شهربان یالدوله چند
ّ     محم د حس را ازقشون  روزيرا محاکمه و ف یخان زاهد  فضل هللا پيوسرتروزيف ني  

محکوم به حبس   یزاهد یول. اززندان آزاد شد یبود پس ازچند گناهيخارج و چون ب
 .ابد شد
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 : من نقل  کرد یبرا  روزيکه  ف یبطور 
خدمت رضا شاه  به منزل  شيخان پ دهللايشب  کيرازيچند شب پس ازمراجعت ازش 

احضار فرمودند  حضرتيدارد اعل یبود آمده و اظهارم یاو که جنب  قصرسلطنت
شاه در وسط  .  ديآ ی    ً                                            فورا  لباس نظام برتن  کرده و با عجله به قصر مرمرم روزيف

در . ديپرس یازاو م یرسد با مهربان یمروزيوتا ف  ستادهيا یباغ  کنار درخت چنار
 ديگو یدر جواب م روزيماجرا دارند؟  ف نيدرا یچه رل سهايت، انگلفارس چه خبراس

 وبرداشتن صولت الدوله از ی     ّ درممس ن یحکومت نظام ۀجيدرنت شترمشکالتيکه ب
 ستنديآشنا ن ليابا عادات وسنن قب ینظام  نيبعالوه  مأمور.  است یقشقائ ليا استير

ّ                        هستند و متأس فانه لشکر فارس  در ادار ی              ّ ازآنها هم متعد   یو بعض   یدخالت  التيا  ۀ           
ً ما  يمستق  نينداشته ومأمور شاه در . شوند  یاز طرف وزارت  جنگ  کشورانتخاب م    

 .شما هاست یعرضگيب  ديگو یجواب م
 روزيف ؟یچه خبر دار  یازعمو اوغل  ديگو یموضوع  را عوض کرده و م سپس

ناصرالدوله مأمورکرمان  شده و  پيقربان سرت :ديگو یشود م یملتفت  سئوال نم
  رزايمقصودم  احمد م:  ديگو یشاه حرفش را قطع  کرده م. ازو ندارم یچاکر خبر

که او  یقربان از زمان« :دارد یخورده و اظهار م ّ  ک هي روزياست  از اوچه خبر؟ ف
مرخص  شاه  او را. »با او نداشته وندارم یخبروارتباط چگونهيرفت من ه رانيازا

  شهيآمد هم رونيکه اززندان ب یکند وهنگام یومحاکمه م فيکرده و فردا اورا توق
 .تحت نظر بود

 یرا از قشون  اخراج  و به حبس ابد محکوم کردند ول  یفضل هللا خان زاهد پيسرت
م شهر ّ      بعدها مورد عفوواقع شد تا سو  را "  فورد"  لياتومب یندگيدر تهران  نما وري                          

در لرستان . کرد یباز رانيا استيدرس ی      ّ رل مهم   ديد  ميخواه کهيطورداشت  و بعد ب
آباد را محاصره  کرده و سرلشگر احمد آقا  که   رمبروجرد و خ ی، الوار، شهرها

الوار او .  شد انياغيمعروف  شده بود باز مأمور قلع و قمع "  قصاب  لرستان" بنام 
را به کمک  فرستاده و با انداختن    یرا هم  محاصره  کرده و باالخره دولت شاه  بخت

ً         ازآنها مخصوصا  سردار رش ی        ّ   و جلب عد ه ا ليسران ا نياختالف ب و   نيو تأم دي             
م آباد را از محاصره  نجات داده و  یتوانستند  شهرها ديوعده وع ّ                                  بروجرد  و خر             

و کامل داد  نيبه قرآن  سوگند خورد و آنان را تأم ليسپس سرلشکراحمد آقا با سران ا
 تيمخبر السلطنه هدا.( بدون محاکمه اعدام کرد ريوهمرانش را دستگ ديسرداررش
داده   نيقرآن را مهر کرده بود  تأم یسپهبد  احمد:  سدينو یو خطرات م تدرخاطرا

 .)بود  سران الوارنزد او آمده بودند ، همه را بدار زدند
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را "  احمد قصاب" بود  که رضا شاه  ديشد یدر لرستان بقدر یزيو خور یآدمکش
. به او رجوع  نشود یمقام فرمانده  چگونهياحضار و دستور داد که  بعد از لرستان ه

 .کرد یپرورش اسب و دام دار" ارتقاء ومأمور  یسپهبد ۀبعد او را بدرج یچند
لرستان را مصادره کرد  نيخوان یگفت که احمد آقا  تمام دارائ یم  یسپهبد شاه بخت 

و مصادره و غارت  یاز مأخوذ یدهد که صورت یدستور م یو رضا شاه به شاه بخت
 یدفتر مخصوص م یصورت را برا یپس ازآن که شاه بخت. کند  ه ّ ي  ته نياموال خوان

وطال ها وجواهرات مصادره  از لرستان  را  نقدشود پول  یمجبور م یفرستد، احمد
م  شهر نيوصف ابا . شاه بدهد ليتحو ّ       درسو  تهران بود و  نيازمتمول یکي یوراحمدي   

به  کيتعداد کنتور برق نزد یروزنامه ها تعداد مغازه  وخانه و مستقالت  اورا از رو
 )   ٢.(هزار دستگاه صورت دادند

 
ّ    احمد قص اب " یاحمد ريلرستان به ام ۀرضاخان بعد ازفاجع نکهيعلل ا ◀ غضب "      
 :آورده است  نگونهيدركتاب خاطرات خود ا ی           ّ کند حسين مك   یم

 یها به سمت وزيرجنگ دركابينه یاحمد پانزدهم دومرتبه سپهبد امير ۀدوردر
ف یا عبدالحسين هژير وساعد مراغه ّ  به مجلس معر   ۀهنگام طرح برنام. شده بود ی          

 یو من مطالب تند زاده یحاير ،یدولت هژير نسبت به حكومت اختناق وديكتاتور
 یآنكه مخالف وموافق در چند جلسه صحبت كردند و دولت هژير رأ پسگفته بوديم 

مواجه شدم و  یاحمد اعتماد گرفت و جلسه خاتمه يافت درسرسرا باسپهبد امير
 .كند مذاكره یخواست كه چند دقيقه با من به طور خصوص

 یكتاتورمن با حكومت دي كنيد یشما خيال م«: گفت یو. مبل نشستيم یرو یكنار در
رضاشاه در ايجاد  یها ازهم قسم یمن يك! دارم؟ یموافقم و از دوران گذشته دل خوش

 یكه فرمانده لشكرغرب ولرستان بودم با فداكار یبودم و درادوار ١٢٩٩ یكودتا
راه خوزستان را از طريق خرم . كردمشب و روز خود را صرف امنيت آن خطه 

وب كردم و همواره مورد تشويق رضاشاه را سرك یآباد گشوده و امن و عشاير ياغ
دو روز  یتقاضا كردم اجازه دهند يك یادار یدرخواستها یا پاره یبودم، تا آنكه برا

به محض ورود به تهران و . اجازه داد یشاه تلگراف. به تهران بيايم و شرفياب شوم
 ی كه درباره یتقاضاهاي.                          ً                    گرد راه عازم دربار و فورا  به حضور پذيرفته شدم زدودن

 خواستم یو عطوفت، هر چه م یشاه باكمال مهربان. لرستان و ارتش داشتم بيان كردم
با اظهار رضايت . پس از آن كه تمام مسائل به نظر ايشان رسيد. كرد یموافقت م

 خواستم یكه م یهنگام. مرا مرخص كرد ننشا یاعطا ۀكامل از خدمات من و وعد
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آميز       ّ      العاد ه محبت ون رفتار شاه را نسبت به خودم فوقاز اطاق دفتر شاه خارج شوم چ
 یدر تهران بمانم و به كارها یدوروز یيك فرمائيد یديدم عرض كردم قربان اجازه م

 كنم؟ یرسيدگ یخانوادگ
        ً          است بعدا  ممكن است  تر یامر شاه گفت نه، وجود شما در لرستان ضرور یباد در

 یمانع: ساكت ماند و بعد گفت یا لحظه كرد و یسپس تأمل. به شما داده شود یمرخص
 .در تهران بمانيد سپس به لرستان برويد یندارد، دو روز

 یارتش منجمله داور وزير داراي یبعد به مالقات چند نفر از شخصيتها و امرا روز
م توق فم درتهران كه از بازديد بعض. رفتم ّ      ّ                           روز دو  دوستان، نزديك غروب به خانه  ی     

ّ                مراجعت كردم كه فردا صبح زود به صوب لرستان حركت كنم اط الع يافتم كه از                                                      
 .است یفرصت شرفياب شوم، امر فور لين            ّ اند كه در او   دربار چند بار تلفن كرده

داشتند؟  یبا من امر یدربار شدم و سؤال كردم اعليحضرت همايون یراه بالتأمل
 .به اعليحضرت خبر دادند و به حضور رفتم. نون منتظر شماستهم اك یگفتند آر

 یغضبناك وحالت چشمش طور یشاه به قدر ی وارد دفتر شاه شدم قيافه یوقت
 .نديده بودم یخشمگين بودكه تا آن ساعت چنان خشم و غضب

تير خود را كه روي ميز گذارده بود برداشت و به  ازپشت ميزش برخاست و هفت شاه
هفت تير  ۀو دست... زن فالن... و بالتأمل شروع كرد به فحاشي مادر  طرف من آمد

گفت همين جا تو را به  من كوفت و مي ۀآن محكم به سين ۀرا دردست گرفت و با لول
تو را همين حاال خواهم ! یا خود افتاده یبرا یساز حاال به فكر زمينه فرستم، یدرك م
 . كشت

ناگهان به فكرم . ايستاده و شهادت خود را گفتم همچنان به حالت احترام دست باال من
                        ّ            عرض كردم حال كه بايد تصد ق شوم بدانم   رابپرسم، یمهر  ی          ّ   رسيد كه عل ت ب

به ! شاه گفت تقصيرت چيست؟. سرزده است یازفدو یتقصيرم چيست و چه گناه
                  ّ      گفتم از اين كه تصد ق شوم ! یرو یافتاده و اين طرف آن طرف م یساز فكر زمينه

و پدر  یو اعليحضرت را ول یاعليحضرت همايون یندارم و خود را فداي یحرفهيچ 
كوچكترين  یفدو یوهر طور اراده فرموده عمل بفرمائيد ول دانم یو همه چيز خود م

شاه خشمش . بيان كردم یكه كرده بودم شرح یبازديدهاي ی ندارم و درباره یتقصير
ردا هم ديگر الزم نيست به محل ميزش گذاشت و گفت ف یتير را رو وهفت ستفرونش

 .، در تهران بمانيد تا تكليفت را روشن كنم و مرا مرخص كرد مأموريت خود برويد
. به خانه آمدم كرد یام درد م          ّ      تير به شد ت سينه هفت ی كه بر اثر ضربات لوله یحال در

ً                                                       مطلقا  از خانه خارج نشدم و همواره مترصد بودم كه هم اكنون حكم  یچند روز      
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از  یبسر بردم تا آن كه حكم یتا يك هفته در نگران. اني شدنم صادر خواهد شدزند
نژاد اسب ارتش  به سرپرستي رياست اصالح اريخستاد ارتش بدستم رسيد كه از اين ت

به من داده شد و تا  شدياداره م ی   ً                   قبال  اين پست بدست سروان. شويد یمنصوب م
 ».بودم یدر اين سمت باق ١٣٢٠شهريور 

 :سپس خطاب به من ادامه داد یاميراحمد سپهبد
امثال من بدتر  یتمام مردم بد است برا یبرا یبدانيد كه اگر حكومت ديكتاتور پس«

را نابود  یا توان با گزارش يك نفر مغرض خانواده مي یاست زيرا در چنين حكومت
وحشت  ینيستم و بيشتر از شما از ديكتاتور یگاه موافق با ديكتاتور كرد من هيچ

 ».دارم
ّ                                    مزيد اط الع خوانندگان بايد يادآور شوم كه وقت یبرا س  ی در مجلس دوره ی       ّ   پنجم مدر         

به حالت قهر و اعتراض  ی     ّ                                           و اقل يت نسبت به اعمال سردار سپه اعتراض كردند و و
مخابره  یلشكر غرب بود به مجلس تلگراف ۀكه فرماند یاحمد كنار گرفت، همين امير
از كار كنار برود تهران را اشغال خواهم  سپهكه اگر سردار و مجلس را تهديد كرد 

 !كرد
ق ١٢٦٩در  یاحمد امير سپهبد اقخانه مراحل تر  ّ  در تهران متول د شد، در قز                 ّ  ینظام ی             ّ          
 ی  ّ                                      مت حد رضاخان بود و پس از كودتا به فرمانده ١٢٩٩ یكرد، در كودتا یرا ط

به  ١٣٠٨، در شد یرئيس ژاندارمر ١٣٠٤در شهريور . لشكر غرب منصوب شد
  ّ  عل ت . مناصب نظاميش بركنار شد یبه دنبال خشم رضاشاه از تمام. رسيد یسپهبد
  در مأموريت یاحمد خبررسيده بودكه امير یرضاشاه اين بودكه به و یمهر یب یواقع

به دست آورده بود و برخالف اميرلشكر عبدهللا  یشمار یلرستان خزائن ب یجنگ یها
را در  یالسلطنه ماكوئ اقبال ی و زر وزيورو نقدينه یكه تمام دارائ یخان اميرطهماسب

آن همه  یاخالص قرارداده تقديم سردار سپه نموده بود، او از تقديم پيشكش قطب
خويش  ینموده و آنرا برا یقيمت به رضاشاه خوددار گران ی جواهرات و اثاثيه

در ارتش  ١٣٢٠يور تا زمان سقوط رضاشاه در شهر یاحمد امير. اندوخته بود
در . دادند یمداخله نم ینظامبه هيچ وجه او را در مسائل . نبود یشغل نظام صاحب 

كرد و از گذشته اظهار ندامت  یرضاشاه او را دعوت به همكار ١٣٢٠شهريور 
امنيت تهران  یآشفته برقرار یتهران نمودو درآنروزها یرا فرماندارنظام یو. نمود

ار  عهده یذكاءالملك فروغ ی ذرماه همان سال در ترميم كابينهدرآ. دار گرديد را عهده
بيگانه كشور از  ی       ّ        ّ                        درآن اي ام به عل ت اشغال ايران از طرف قوا. وزارت كشورشد

بهبود وضع  یبرا یاحمد تالش امير. شديد قرار داشت ی لحاظ خوارو بار در مضيقه
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 ماهيدر د. كنار رفت یمداح امير ،یفروغ ی با سقوط كابينه. نرسيد ینان شهر به جائ
آذرماه  ١٧ یجنگ گرديد و در ماجرا زيرالسلطنه و قوام ی در ترميم كابينه ١٣٢١

السلطنه و غارت كردن دكاكين و  قوام ی همان سال كه منجر به آتش زدن خانه
 ی پادگان مركز رسيد و از ادامه یتهران و فرمانده یها شد، به حكومت نظام مغازه

السلطنه رياست دولت به  پس از سقوط قوام. نمود یاغتشاش و هرج و مرج جلوگير
در . وزير جنگ بود یسهيل یوزير           ّ      در تمام مد ت نخست. قرار گرفت یسهيل ی عهده
ّ                نداشت، ام ا در ارتش بازرس یسمت یزودگذر ساعد و بيات، صدر،حكيم یها كابينه  ی        
السلطنه  قوام ی ستقامت شاه وارد كابينهو ا یبراثر پافشار ١٣٢٤در . را داشت ینواح

 یها با خواسته ی     ّ          به عل ت ناسازگار یعضويت داشت، ولاو  شد و در چهار كابينه
خود  یالسلطنه كه تحريكات شاه عامل ناسازگاريش بود ازكابينه اخراج شد و جا قوام

 .را به محمود جم داد
دالحسين هژير وزير جنگ عب ی الملك وزيركشورودركابينه حكيم ۀدر كابين ١٣٢٦ در

كه مجلس سنا تأسيس يافت،  ١٣٢٨در .ساعد همچنان وزيرجنگ بود ی و در كابينه
سال اين مقام  ١٦گرفت و تا زمان مرگ قريب  یبازنشسته شد و مقام سناتورانتصاب

 .دار بود را عهده یتشريفات
طول حيات خود هشت بار وزير جنگ، دو مرتبه وزير كشور، پنج نوبت  در
ّ          كل  ژاندارمر ۀتهران، دو بار فرماند یماندار نظامفر لشكر لرستان  ۀها فرماند و سال ی 

و حلول  یو وزيدن نسيم آزاد ١٣٢٠بعد از شهريور. و آذربايجان بوده است
 گرا چپيها روزنامه       ً مخصوصا  مورد انتقاد مطبوعات قرار گرفت؛  ،ینسب یدموكراس

ها به  در لرستان داستان هايش یكش ها و آدم به او نمودند و از قساوت یحمالت سخت
. ها ساختند تحرير درآوردند وازثروت و امالك و مستغالت او درتهران افسانه ۀرشت
 .برآمد یگوئ چه در مجلس وچه درمطبوعات به پاسخ. در مقام دفاع برآمد یاحمد امير
لين درجه یاو يك. ان درگذشتدر اثر ابتالء به سرط ١٣٤٤در  یاحمد امير ّ         از متمو   ی       

ل ايران بود و مستغالت زياد ّ                          او   یزياد یدر ورامين امالك مزروع. درتهران داشت ی 
ر،جسور، ب یمرد. داشت ّ          بود كم سواد، متهو  شناس و   وظيفه  ،یقلدر، جد رحم، ی                

ت او درتهران از هزار  تندگف مي. مال ومكنت یآور حريص به جمع            ّ                     تعداد مستغال 
آبادكه منزلش در  غالب مستغالت اطراف چهارراه عزيزخان و حسن.باشد یون مافز

. كرد یبا مستأجرين خود به خشونت رفتار م.                ّ           قرار داشت، متعل ق به او بود یآن حوال
ً                               شخصا  در مقام تعزيز و تنبيه آنها برم ّ  توس لاالجاره م  ازدياد مال یآمد و برا ی     به    

 .شد یم یانتظام یها دستگاه
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آن . نوشتن خاطرات خود دعوت كرد یاز نويسندگان را برا یعمر يك دراواخر
تدوين نموده و يك نسخه از آن  یاست هزار صفحه از خاطرات و ی          ّ نويسنده مد ع
ّ       توس ط امير ّ      اط العات  ی مدير وقت روزنامه ی                  ّ        در زمان حيات به عب اس مسعود یاحمد     

 یاحمد  بعد از مرگ امير ها شتبه موجب وصيت قرار بود اين ياددا. سپرده شده است
ّ      اط العات  ی ها در روزنامه انتشار يادداشت ،یاحمد پس از فوت امير. منتشر شود  

لين قسمت يادداشت. آغاز شد ّ                 در او  شده بود كه فقط او  ی      ً   ّ صراحتا  مد ع یاحمد ها امير     
 یرنادر شاه هم نتوانسته چنين كا ی                                             ّ بوده كه خوزستان را به ايران برگردانده است؛ حت  

امنيت در ايران فقط مديون  ی كه اعاده كرد ی      ّ            اين اد عا را بيان م یو یها يادداشت. بكند
. بلند شد یپس از انتشار اين قسمت از خاطرات، سر و صداهاي. خدمات اوست

ً       مخصوصا خانواده . شود یخاطرات خوددار ۀموجب شدند ازانتشاربقي یپهلو ی       
ّ        سرلشكر محم د توفيق( عظيمبا دخترسردار یدر جوان یاحمد امير . ازدواج كرد) ی         

و  یكدام از لحاظ علم اين وصلت چهار پسروچهار دختر بود كه هيچ ی حاصل و ثمره
 ) ٣.(       ّ نرسيدند   یبه جائ یسياس

  
ّ     ل رها توس ط  ت یکش قوم یمراد ینورعل . او.  اميليو:  سدينو یم  یاحمد ريام مساري ُ      

 ُ        ل رها، به  یکش پس از قوم یکه اندک کايکشورامر یعال وانيمشهور د یداگالس، قاض
ّ               لرستان سفر کرده و قص اب لرستان را ن « خود،  ۀمالقات نموده، درسفرنام       ً زحضورا  ي                   

ّ    وقتل وغارت  ع م ال  عي، فجا.» یداشتن دوست بانمهر یو مردم زيشگفت انگ نيسرزم  ُ   ِ          
شرح داده  ليرا به تفض یو ممسن راحمديبو ،یاريلرستان، بخت ی            ُ   رضا خان به ل رها

 .است
ّ      عام قص اب ام-   ُ           ً       ل ر که استثنا  از قتل یرمردياز زبان پ او جان به در برده،  ،یراحمدي     
 :سدينو یم نيچن
و  بيعج یاو نگاه داند؟ یچه م یاحمدريام ۀمن از او سؤال کردم که دربار «

تمام آغاز کرد و من  اطيتکان داد، شرح داستان را با احت یبه من کرد و سر یپرمعن
و به او قول  مينما بيماجرا ترغ اتيتالش کردم تا او را به بازگو کردن جزئ یليخ

 انياز او به م یالاقل اسم ايفاش نکنم  یکس یبرا ديگو  یدادم که آنچه را که او م
 .…اورمين
هزارها  م،يکرد  یم یکوچک و چادر زندگ ۀکلب ستيکه در ب ميما صد نفر بود..… 

از  یتعداد م،يها اسب داشت رأس بز وگوسفند وهزار رأس گاو وگوساله و قاطر و ده
. جوانان ما بال استثنأ کشته شدند. االفالک محاصره شده بودند  فلک ۀجوانان ما در قلع
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بود حاال  دهيرس انيبه پا ینبرد دفاع. روز شده بوديارتش پ. ما را دار زدند نيخوان
 ».که رضاشاه در نظر داشت بسازد وجود نداشت یا            ّ در راه جاد ه یمانع گريد
 :ادامه داد نياو داستان خود را چن 
  

را مشاهده  یاديکه ازدور گرد وخاک ز مي            ُ                    روز بعد در ا ردوگاه خود نشسته بود چند«
. آمدند  یما م یها طرف کلبه   از سوار نظام ارتش بودند که چهارنعل به یا   ّ عد ه ميکرد

 یسرهنگ با صدا دنديکه به اردوگاه ما رس یواحد بود وقت نيهم فرمانده ا یسرهنگ
سپس . شدند ادهيفرمان سربازها از اسب پ نيصادر کرد و با ا یرسا و بلند فرمان

فرمان سربازان ما را هدف  نيا یسرهنگ فرمان قتل عام ما را صادرکرد و دراجرا
زکودکان ما هنوز درگهواره درخواب ا یتعداد. کردند یراندازيقرارداده شروع به ت

ّ  سربازان به هربچ ه. کردند  یم یدرگوشه وکنارباز یبودند و تعداد  دنديرس  یکه م یا                
  یگذاشتند، ماشه را م  یاو م قهيخود را درشق ريت -   گرفتند و لوله هفت  یاو را م

 رونيو ازچادرها به ب دنديکش  یم غيزنها ج. کردند  یم یو مغزاو را متالش دنديکش
او  یمن جلو. ديلرز یم ديبود وازترس مثل ب دهيخز یا زن من درگوشه. دنديدو  یم
بلند شد و  یراندازيت یمرتبه صدا کيهم در دست داشتم که  یو کارد دمبو ستادهيا

 ». شدم و ازحال رفتم نيمن نقش زم
جسد او . است یکه خون از بدنش جار دميبه هوش آمدم، زنم را در کنارم د یوقت «

  دراثر اصابت گلوله نهايا ۀهم. افتاده بودند نيزم یرو گر،يوجسد چند زن وبچه د
که در گردنم  یا  خود من دراثراصابت گلوله یول. سربازان کشته شده بودند یها

ودند ام، مرا رها کرده ب که من مرده  نيا اليشده بودم و آنها به خ یفرورفته بود، زخم
من پس از هوش . رميبم یو زجرآور یجيمرگ تدر کيام با   کشته نشده انأيتا اگر اح

 یماندم، چون صدا یباق حرکت یآمدن بالفاصله چشمانم را بستم و در همان وضع ب
ّ                                           و متوج ه شدم که او و سربازانش هنوزمحل را ترک نکرد دميسرهنگ را شن من . اند  ه     

شما ممکن است حرف . زدم  یم ديباز آنها را د مهين یها  پلک ريچشم و از ز ۀازگوش
ً                شما قطعا  آنچه را که من د. ديمرا باور نکن که  یقسم به نان یول ديکن  یباور نم دمي        

 »دارد  قتيحق ميگو  یخانه هست آنچه م نيا ۀدرسفر
   

 !سر یاجساد ب دنيبر سر مسافت دو یبند شرط
 :ادامه داد نيبه سخنان خود چن رمرديپ خالصه

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٢٩                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

کرده بود جمع کرد و بالفاصله  رينفر ازجوانان ما را که اس نيسرهنگ چند «
ّ                          من فورا  متوج ه شدم در حال تدارک چه جنا. دستورداد با زغال آتش روشن کنند  تي       ً    

آتش  یبزرگ آماده کنند و طاوه را رو یآهن ۀطاو کياو دستور داد . است یعيفج
           ُ     از جوانان ل ر را  یکيبگذارند تا خوب تفته و قرمز رنگ بشود، آنگاه دستور داد 

م یدو نفر سرباز دستها. اورنديب ّ  جوان را محکم گرفتند و سو   زيت ريشمش کيهم با  ی                       
د با شمش ۀسپس با اشار ستاديدر عقب او ا سرجوان را قطع  ري              ّ        سرهنگ، سربازجال 

بدو …بدو« : ديکشاديافتاد، سرهنگ فر یوبه کنارکه سرازبدن جدا شد  یهنگام. کرد
 سر یجسد ب. چسباند دهيگردن بر یاز افراد طاوه سرخ شده را رو یکيو همزمان » 

 عيعمل شن نياز ا نکهيسرهنگ مثل ا. و بعدافتاد ديدو قدم دو یکياز جا بلند شد و 
  یفکر م. دياوريآن جوان بلند قد را ب« : ديکش اديحاصل نکرده باشد فر تيخود رضا

         ّ  بار با دق ت  نيرا هم آوردند و ا چارهيخالصه آن ب» .بدود ها نيکه او بهتر ازا ميکن
محکوم قرار دادند به  ۀديگردن بر یرا رو یآهن ۀوطاو دنديسر او را بر یشتريب

عمل  نيبدود، خالصه ا شتريدوقدم ب یکيتوانست سر یبار جسد ب نيا که یطور
ً     بار سرهنگ خودش شخصا  در ا کي نکهيتا اکرد  دايسبعانه ادامه پ  عيشن لعم ني                   

گردن محکوم  یتفته را رو یآهن ۀگذاشتن طاو تيبارخود مسئول نيشرکت کرد و ا
قرار دهد، لذا  دهيگردن بر یچون او به موقع نتوانست طاوه را رو یقبول نمود ول

د سرمحکوم را از تن جدا کرد خون از گردن محکوم در حدود  یوقت متر  کي  ّ                                                     جال 
 ».کرد یان را خونياطراف ۀاو و هم یو رو فواره زد و سر

 یا کشته شدند، فکرتازه  عيوضع فج نياز جوانان با ا یکه چند نفر نياز ا پس« 
کنند  یبند شرط سر یاجساد ب دنيسرهنگ خطورکرد تا بر سرمسافت دو ۀوانيدرمغزد

 ».ندازندي              ُ               توانند بدوند ب رد و باخت راه ب  یکه اجساد م يیها  و برسر تعداد قدم
 ۀهم یبارها و بارها تکرارشد تا آنجا که باالخره اجساد و سرها تيجنا نيا خالصه«

 نياست که هربارکه ا یگفتن. تلمبارشد نيزم یطرف رو کيهر کدام  نيمحکوم
 مثل رافراديداران و سا  خود سرهنگ و افسران و درجه شد یانجام م انهيعمل وحش

  یم قيو هلهله دوندگان را تشو دنيکش ازدن وهور مسابقه فوتبال با دست  انيتماشاچ
 ».بدوند شتريکردند که قبل از افتادن هرچه ب

کرد ومن از  یبود مکث دهيگرائ یکه از فرط خشم و غضب صورتش به زرد رمرديپ 
مسابقه دو اجساد، برنده  نيخوب، باالخره در ا«: دميفرصت استفاده کردم و پرس نيا

 »بود؟ یچه کس
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برنده  ها، یبند  سرهنگ در اغلب شرط«: سکوت کرد سپس گفت یا  قهيچند دق او
 قدم بدود، هزار لایر ١۵که جسد توانست  هايبند از شرط یکيفقط در  کنم یفکر م: شد

 ».برنده شد
  

ماجرا چه کرد؟ او در پاسخ به  نيسرهنگ بعد از ا: دمي   ّ  ً                  مجد دا  رو به او کرده پرس من
 :گفت نيسئوال چن نيا

ها  معلوم است که چه کرد، اودستور داد همه گاوها وگوسفندان و اسب واالغ خوب«
 هياسباب و اثاث ۀآوردند و هم ونياغنام و احشام ما را ببرند و روزبعد چند کام ريوسا

  نتيها وطالآالت و ز وبشقابها وسماورها  یقال ليدار وندارما را از قب ۀو باالخره هم
 ».کردند وبردند ونيرا بارکام ام یها آالت ولباس

  
 » ؟یچه کرد  روداريگ نيتو درا« : دميپرس

  
 دميقرارداشت کش یکوچک ۀ          ّ که داخل در   یآب  ۀمن خودم رابه طرف چشم«:داد جواب

شده بودم که دوشب تمام قدرت حرکت  فيمن آنقدرضع. و زخم خود را شستشو دادم
م قدر نيرا نداشتم تا ا ّ      که روز سو  و  ستميخود با یپا یحالم بهترشد وتوانستم رو ی        

ّ  ها و بچ ه همه مردها و زن. نمدفن ک اديوزحمت ز یاجساد رابه سخت بال استثنأ  ما یها        
  دفن کشته یمن برا که یبطور. کشته شده بودند و الشخورها گرد آنها جمع شده بودند

 ».ها مجبوربودم آنها را ازاطراف اجساد دورکنم
  

 »افتاد؟ ی           ّ   سرهنگ چه ات فاق یبعد ازآن برا« : دمي     ً   مجددا پرس
 :گفت یقابل وصفريغريدر پاسخ با نفرت و تحق او
      ُ                             که درل رستان انجام داده بود،به درجه  يیبه پاداش شاهکارها شانيا!سرهنگ؟«

 ».شد رجنگيو بعدها هم وز افتيارتقاء  یژنرال
 »او هنوز زنده است؟ ايآ«: دميپرس

او اموال غارت شده از . کند  یم یبله زنده است و درتهران زندگ«: در جواب گفت او
 . ُ  ب رد متيغن کرد و به  ها ونيدهات ما را بارکام

ّ                    قص اب لرستان معروف است یراحمديام مساريبله آن سرهنگ امروز به ت «  .« 
  

 یرانيا کيمن .…یدانيم« : سکوت لب به سخن گشود و گفت یقيس از دقاپ باالخره
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  چه یکشورم بکنم، ول یمن حاضرم جانم را فدا. دارم یهستم، من کشورم را دوست م
          ّ   جماعت متنف رم  یهم اعتراف کنم که من از نظام قتيحق نيکنم که مجبورم به ا

 ».رديکه خداوند انتقام ما را از آنها بگ نميچشم خود بب  ام به که تا من زنده دوارميوام
   

*** 
 !تو را بخورد یراحمديام گمي  ِ   وا ال م! ساکت

ّ                          داگالس، بعدها خود شخصا  قصا ب لرستان را مالقات کرد و چن  اميليو  :نوشت ني                     ً    
درتهران  ها یاز گاردن پارت یکيرا در یراحمديماجرا بود که من ام نيبعدازا ی  ّ مد ت«

 شصت ساله بنظر                               ً بودچهارشانه،راست قامت که ظاهرا   یمالقات کردم، اومرد
 یسر کياو : نافذ بود یوچشمان یچخماق اهيس ليسب کي ی      ً     اوضمنا  دارا. ديرس  یم

و  یبه زبان روس. شد  یم انينما یخوب  به دنيداشت که هنگام خند يیطال یها  دندان
اقستان  يیآشنا یترک ّ        داشت و درارتش قز  آموزش )  یتزار(   ّ ی  در روس) قزاق ها(                

خصوص از   وبه شيماي              ّ                  هنوزهم آثارتکب ر، نخوت وجسارت ازس ام ّ ي  درآن ا. بود دهيد
دا ياش هو -  یوخودمان یخصوص یهاثهنگام بح ی  ّ حت   شيطرزصحبت وآهنگ صدا

 .بود
                     ُ      مناسبات شما با مردم ل رستان ! مساريت« :ازاو سؤال کرد یخانم صيوب صيح نيدرا

. کنند  یم اديآنها با احترام ازمن « : او درجواب گفت» درحال حاضرچگونه است؟ 
 ».ها مطرح است  امروزاسم من دراغلب خانواده

 »چگونه؟ یول«: دوباره سؤال کرد خانم
 نديخند ی        ّ وپس ازمد ت دياش نمودارگرد  يیطال یها خنده همه دندان نيبا ا د،يخند او

ساکت کردن  یبکند، مادرش برا هيدرلرستان گر ینحو، که اگرکودک نيبه ا« :گفت
. داگالس. او. اميليو( » .تو را با خودش ببرد یراحمديام گمي   ّ  واال  م! ساکت:ديگو  یاوم

)  ١۵٩و١۶٧و١٧٠صفحات.یداشتن مهربان دوست یمومردزيشگفت انگ نيسرزم
)٤ ( 
   

در همان موقع  که : دهد یادامه م نگونهيا  هاياريشورش  بخت ۀدربار یپورفاطم فيس
 ی                         ّ   هم آتش انقالب باال گرفت وعد ه ا یاريسوخت، دربخت یفارس و لرستان درآتش م

خود مانند صمصام السلطنه و  یدولت و رؤسا يۀبرعل انيجوان پرچم  طغ یاز خانها
در حدود سه هزار نفر  یبلند کرده و با قشون ندسرداراسعد که طرفدار رضا شاه  بود

 .اصفهان  جلو آمدند یليم یتا نجف آباد  س
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 یاز پاسبانها ی                                                ّ   فاقد هرگونه دفاع بوده ومشارالدوله حاکم اصفهان عد ه ا شهراصفهان
.  از سرباز که در فرح آباد حضور داشتند یدسته ا یکرده و بهمراه زيشهر را تجه

  یوحشت مردم به قدر. د فرستادبه کوه آتشگاه  در راه نجف آبا یسنگر بند یبرا
ّ      از تج ار و   ی         ّ   بود که عد ه ا اديز ل     ّ  متمو  خانها فرستاده و حاضر به  شيپ ندهينما ني   

هم شهر را ترک کرده   یگروه. حفظ شهرازغارت  شدند یبرا  یپرداخت معتنابه
 .دنديبه تهران وکاشان و قم رهسپارگرد

ّ       محم د خان  بيو دفتر فرمانده قشون سرت  یحکومت  ۀمردم را به ادار یعموم وحشت   
  یسيانگل ني                       ّ درکالج اصفهان تامسن معل م. گشتند یسوق داده وهمه دنبال راه  چاره  م

معتقد بودند که کالج   یگروه. خواست یرا جمع  کرده و از آنها  کمک فکر یرانيو ا
  انيرفته تا پا به ده  سه و قهرود   یشبانه روز فرادو ا  ني          ّ کرده و معل م  ليرا تعط

کالج  سيفکر مخالف و باالخره قرار شد تامسن  رئ نيچند نفر با ا. کار درآنجا بمانند
 دنيترجمه وکمک  با او به د یازمن خوست که برا  نروياز حاکم استمداد کند و از ا

الحکومه   بيحاکم وناتظاراتاق ان یحکومت ۀورود به ادار در. ميمشارالدوله برو
ّ    تج ارو ی      ّ   پرازعد ه ا ّ    دونفرنزد ما آمده  و با تبس م   یکي. اصفهان بود  نيالک و محترمم                           
فتنه را  نيخواهند که ا یاز جان ما چه م سهايانگل ديبه پرس ويمس نياز ا" بمن گفتند

 امروز. ميندار یالع  ّ اط   چيما هم مثل شماه: تامسن  درجواب گفت" راه انداخته اند؟
خدا از دلت :  گفت هاياز بازار  یکي. ميکن فيازجناب حکمران  کسب تکل ميآمده ا
 »     .است یکيدلم و زبانم « : کرده و گفت  دنيشروع به خند  ارياخت یتامسن  ب. بپرسد

خانواده حکمت از جنوب  و از دوران  .  رفتيمشارالدوله ما را پذ قهيازچند دق پس
عالم  غياگر ت" ها معتقد بودند یشترجنوبيداشتند و ب سهايبا انگل یخوب ۀرابط  ميقد

د رگي تا انگل  یبجنبد زجا ّ              نبر  با آنها نرد مهر   ینخواه یخواه نروياز ا." نخواهد سي  
 ! پرست بودند  هنيو م راندوستيحال همه  ا نيدرع یول.  باختند یم

" شوخ  بود به  تامسن رو کرده و گفت      ّ            مؤد ب ، خوش رو و یکه مرد  مشارالدوله
زده واز من   یخورد و خود را  به نفهم ّ  ک هيتامسن  "  ابد؟ي یم انيپا  هايباز نيا یک

صد  سيدولت انگل: در جواب گفت. من او را روشن ساختم. ديسئوال را پرس  یمعن
ّ    کنسول اط الع   کهيوراست وبط رانيحکومت ا بانيدرصد پشت در تهران  ريسف افتهي       

 یهر کمک  را در خوزستان و نوا ح یبرا یخود را  بدولت اعالم  و آمادگ یبانيپشت
معتقدند که او شاگردان   یتآمسن اظهارداشت برخ  کهيهنگام. اعالم  داشته اند جيخل

و گفت   شفترا از شهر خارج بکند، مشارالدوله بر آ یسيانگل ني    ّ ومعل م یشبانه روز
.  درشهرخواهد شد یو باعث وحشت عموم ني            ً              عمل شما کامال   بر له متجاسر نيا
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دانند  یفتنه و جدال م نيرا باعث ا سهايعموم که انگل ۀديعمل شما به عق نيبعالوه  با ا
 ی     ّ   با عد ه ا یشاه بخت پيسرت یبزود  ديشما آسوده درکالج بمان ريخ. ديکن یکمک م
 رجنگيفرداهم صمصام السلطنه وسرداراسعد وز. شد اهدوارد شهرخو سرباز

آتش خاموش  نيهفته ا کيدهم که درظرف  یم نانيومن اطمازتهران خواهند آمد 
 .خواهد شد

وارد    دشيسف  یروز بعد صمصام السلطنه  با کاله  نمد. . حاکم درست بود یشگوئيپ
و حکومت  ندازينفاق ب"   یرضا شاه  را برا ۀ                 ّ                 اصفهان شد و به ات فاق سرداراسعد نقش

ازخانها را به شهردعوت  کرد و از آنها  خواست که  ی  ّ   عد ه ا. ساخت  یعمل" کن
سران  سردار  يۀ  ّ کل   یبرا  یدر ضمن  از تهران عفو عموم. دست از شرارت بردارند

گرفته و  دولت   گرانيخان ، سردار احتشام  و شهاب السلطنه  و د مردانيفاتح ، عل
  ی     ّ   با عد ه ا یبختهفته بعد  هم شاه  کي. اعالم کرد یعفو عموم نيمتجاسر ۀهم یبرا

صمصام  و   فرا  که به حر  ی              ّ   طرفدار دولت عد ه ا یوارد شده و با کمک خان ها
  تيرانده و کم کم  امن دگانينشده بودند، ازاطراف اصفهان و تنگ ب ميسردارتسل
وقت  یالوزرا سيرئ تيهدا ۀمخبرالسلطن. ديها هم خواب یاريبخت" ۀفتن" برقرار و

 :ديگو یم نيچن ١٣٠٨راجع  به شورش  
 الياهتمامات  نه خ ۀبا  هم. ستندياسلحه  ن یب  التيخلع سالح  شده است ا  نکهيبا ا  «

 یکم یدگيچيپ  نانيا انياستفاده  از دل نظام یرفته نه هوا رونيب التيشرارت ازسرا
 التيبهارلو ا. خان برادرصولت الدوله علم فساد برپا کرده یعل. انيکنند آنان  طغ

را  رازيبرداشته و ش ینا فرمان معرکه شده اند، در الرهم زادخان سر کيخمسه شر
 ۀندياست هم نما یقشقائ ليا سيو صولت الدوله  که هم رئ یبانيش. محاصره  کرده اند

دراطراف   یعفوعموم اره ّ ي  شد که با ط نيا یبانيشريتدب. مجلس مأمور فارس شدند
 .پرتاب کند

بدست آورده   یکرده ومجال یهم در اطراف اصفهان جنجال یارياثنا بخت نيدر ا  
.  یجمهور سيالممالک رئ یاست ومستوف یجمهور رانيآوازدرانداخته اند که ا

ل شب بود. سردار اسعد مأموراصفهان شد ّ         او  کنار پوش . آمد یخداحافظ ینگران برا.  
ّ     که محل  تشک ّ       است  مرا مالقات  کرد سخت متوح ش  آمد ولتد  ئتيه لي        شهيگفتم  اند.                            
گفت .  رفتم یکنار.  کرد یتاش آمد اشاره اموريت. ستين یخطر د،يبخود راه نده

         ً      است، ابدا  وحشت رياست، گفتم عاقبت خ دهيکش یاست که تسمه م دهيرس یخبر
  یمالقات. سخت نگران است  هگفت شا مورتاشيت. روزبعدبه سعدآبادرفتم. دينداشته باش

بود که   دايپ. نشسته  بودند یعمارت سنگ یغرب وانيرفتم درا یبه عمارت  سنگ. بکن
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قه صحبت کردم ستنديازمالل ن یخال ّ             متفر    یاياز قضا دينبا حضرتيعرض کردم اعل.    
ل ب ّ    فارس و اصفهان نگران باشند تا او   ريتأث یب. االول آرامش برقرارخواهد شد عي                              

ّ            با نظرتعج ب در من نگر کنيل. نبود  ».ستندي        
ل مرداد هم فارس هم اصفهان آرام گرفته  بود    ّ   ات فاق ّ                                          روزاو   فيتشر ئتيشاه به ه.     

فارس خدمت  یايدر قضا نيدردستشان وبعد فرمودند ا ايدست آر  کهيآوردند در حال
محل نداشت  به  یمطابق قانون جار. اوافزوده شود ۀبه رتب کدرجهيکرده است 

ارتقاء    ٨به  ٧ ۀازرتب. ديرس بياو به تصو ۀرتبه  دربار کيشد و  شنهاديمجلس پ
 ."افتي
ّ                                     ً     صارم الدوله پسرظل  السلطان را که حاکم فارس بود، مغضوبا  با ط   به تهران   اره ّ ي                  

بود که مزد  یموقع نيوا مشيکش یکه فرمودند نم  دميدرضمن ازشاه شن. آوردند
د استردا ١٩١٩دست وثوق الدوله و صارم الدوله ونصرت الدوله دربستن  قرار داد 

 ."شد یم
برادرش  ۀليتهران حبس  بود بوس  يۀکه در نظم  ی         ّ گفت در مد ت یصارم ادوله م 

طال به شاه  پرداخت   ۀريبا شاه تماس گرفتند و مبلغ  پنجاه هزار ل رزايم نيغالمحس
 به لایر یسيانگل رهيپنجاه هزار ل  متيزاده  معادل  ق یتق یو بعد ها هم وزارت  دارائ

م . از او گرفت ّ   بعد ازسو               ً کردند که رسما    شنهاديبه او پ یوگروه ی، دشتوريشهر       
 یاو با کمال جوانمرد یول. ديرشوه به شاه را بنام رهياسترداد پنجاه هزار ل یتقاضا

. رسد یاعمال خود م یرفته ودرغربت به سزا انياظهار داشت  آنمرد  امروز از م
 .بکنم  یداد خواه یتقاضاهمصدا شده  و  گرانيکه با د  ستين  ستهياز من  شا

 ستمگرکه ستم بر ما کرد    پنداشته
 گردن او بماند  و از ما  بگذشت   بر
 هنيشرافتمند و م یکه اغلب مردمان  رانيا التيرضا شاه و پسرش با ا ميعمل رژ 

م  قو کيبا  یدوست و خدمتگزار  بودند ظالمانه و رفتار با آنها مانند رفتار خارج
ها  ینظام کهيبطور قطع  صدمات  و فشار. بود یستيمغلوب  و محکوم  به زوال  ن

معامله   نيدر هندوستان و برمه چن  سهايانگل گزآوردند هر  رانيا  التيبه ا  نيمأمور
ساقط کرده  و باالخره  یرا از هست  ليا یاز رؤسا  یاريبس.  نکرده  بودند   یا

مانند  سردار اسعد ، سردار فاتح، صولت الدوله ، سردار اقبال، خان باباخان  یافراد
خان بلوچ  و  مجاهد، خزعل ، سردار  دمحم ريخان، ام مردانيعل د،ياسعد، سردار رش

  انيدر جلو گلوله  نظام ايرفتند   انيدر زندان رضا شاه  از م اي گريصدها  نفر د
  ) ٥(».جان سپردند
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   :و مآخذ حاتتوضي

 
؛ / کايبر اساس اسناد وزارت خارجه آمر  »ايتانيرضاشاه و بر«مجد  یمحمبدقل -  ١ 

ّ  مؤس س یرنجبركرمان اكبر یعل راستاريو ؛یريام یمصطف مترجم  مطالعات و  ۀ  
   ٨٠ – ٨٧صص .١٣٨٩    یاسيس یپژوهشها

 خيتار یدادهاي،خاطرات و رو» عبرت  ۀنيآئ«  یپور فاطم فينصرهللا س  -  ٢
   ٦١٥ – ٦٢٤ –صص  – ١٣٦٨ – رانيا ی  ّ مل   ۀانتشارات جبه – رانيمعاصر ا

و  یاسيشرح حال رجال س ،یانتشارات علم ،ی  ّ مك   نيحس یاسيخاطرات س:منبع   -  ٣
   - دوران  تيبه نقل از سا – ١نشر علم، ج  ران،يا معاصر  ینظام

  زمانه   بونيتر تيسا - »              ُ  قتل عام قوم ل ر «  یمراد ینور عل: منبع      -  ٤
   https://www.tribunezamaneh.com/archives/28513  
   ٦٢٤ – ٦٢٨ –صص  - » عبرت  ۀنيآئ«  یپور فاطم فينصرهللا س -  ٥  

  
  
   »ايتانيرضاشاه و بر«مجد  یاز کتاب دمحمقل :نوشت ها  یپ 
 
   ١٩٣٠ژوئن   ١٠، مورخ )  ٨٩١,  ٠٠/ ١٥٢٧( ٦٦٦هارت ، گزارش شمار  -  ١ 
   ١٩٣٢مارس  ٢٥، مورخ )  ٨٩١, ٠٠/ ١٥٦٢( ١٣٩٣هارت ، گزارش شماره  - ٢ 
    ١٩٢٩دسامبر  ١٣، مورخ )  ٠٠٬٨٩١/ ١٤٩٩(  ٩٨٨، گزارش شماره  امسنيليو - ٣ 
 ،) ٨٩١,  ٠٠/ ١٥١٥(  ٣٣٨هارت ، گزارش شماره   - ٤  
   ١٩٣١ هيفور ٤مورخ  
(  ٨٦٧در گزارش هارت  به شماره ؛ ترجمه  متن   ١٩٣١سپتامبر  ١٦ستاره جهان ،    - ٥ 

    ١٩٣١سپتامبر  ٢٣، مورخ ) ٨٩١،  ٠٠/   ١٥٣٢
     ١٩٣١سپتامبر  ٢٣، مورخ ) ٨٩١،  ٠٠/ ١٥٣٢(  ٨٦٧هارت  به شماره  -  ٦ 
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  فصل پانزدهم 
  

 حکومت پهلوی، استبداد داخلی و سرکوب عشاير: کشواد سياهپور
 

 ايل بويراحمد: مطالعه موردی
 

 مقدمه
که به تمام معنا حکومتی خودکامه و مستبد محسوب ) ١٣٠۴- ١٣۵٧(حکومت پهلوی 

سياستی استبدادی و  - همان قشر عظيم و مولد- می شود؛ در برابر ايالت و عشاير
رضاشاه، نظامی خشن و قلدر با همان خشونت ذاتی، . سرکوبگرانه در پيش گرفت

آن گونه  - ت عشايری رضاشاهسياس. نمود» قلع و قمع«ايالت و عشاير را سرکوب و 
عشاير را » هستی«درواقع،  - که بسياری از محققان داخلی و خارجی تبيين کرده اند

خلع سالح،  - بدون ايجاد زمينه مساعد و امکانات مناسب - اسکان عشاير. ويران کرد
تعويض سياه چادر، تعويض لباس سنتی، جلوگيری از کوچ و دام پروری، تبعيد 

نقاط ديگر، اخذ مالياتهای گزاف و کمرشکن، اعدام رهبران و توده  اجباری ايالت به
ی عشار، اختالف افکنی و تفرقه ميان ايالت وعشاير،استفاده ازجنگجويان يک ايل 
عليه ايل ديگر، حاکميت محض نظامی و فرمانداريهای نظامی و قتل عام مردم و 

و همه نمونه ای از سرکوب عشاير برای تأمين منفعت کمپانی نفت انگليس؛ همه 
با اين همه فشار و تعدی، . سياستهای اعمال شده ی رضاشاه عليه عشاير کشور است

البته عشاير با قيامهای مسلحانه، ضربات مهلکی بر حکومت وارد آوردند که در 
دمحمرضا، وارث مرده ريگ پدر؛ به گونه . درازمدت انحطاط رژيم را در پی داشت

وی مهم ترين مستمسک . تبداد داخلی را به پيش راندای ديگر سياست سرکوب واس
موفقيتش، تفرقه و اختالف داخلی ايالت وعشاير بود، که با کمک و راهنمايی 

دهه ی اول سلطنت وی در . عشاير را خاموش می کرد - و گاه انگليسيها - امريکاييها
رت و فشار اما در ادامه، اوج قد. وعدم توانايی مقابله با عشايرگذشت ضعف و تزلزل
البته، همچون عهد پدرش، ايالت و عشاير جنگجو،گه گاه به جنگ . را اعمال نمود

جمع بندی پيامدهای . مسلحانه دست يازيدند و ضربات سنگينی بر وی وارد آوردند
ضربات عشاير بر پيکره ی رژيم پهلوی، می تواند از عوامل مؤثر در اضمحالل و 
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مقاله حاضر که سيری سريع و فشرده از روابط  د. سقوط سلطنت پهلوی به شمار آيد
است؛ تالش - خاصه ايل بوير احمد - متقابل رژيم پهلوی و ايالت و عشاير جنوب

نگارنده بر تحليل وقايع و تشريح اسباب و عوامل سياست عشايری سالطين پهلوی و 
 .سرکوب عشاير بوده؛ که نقل قول نظريات محققان داخلی و خارجی مؤيد آن است

 
 عشايری وی ضاشاه و سياستر

  
احمدشاه قاجار، آخرين پادشاه سلسله قاجاريه، که فرد سست اراده و بی حال و عاشق 
تفريح و سفر در آخرين مسافرت خارجی خويش، تمام اختيارات مملکت را به 

 )١.(رضاخان سردار سپه سپرد
چ گونه    ً           عمال  قاجارها هي«محقق روسی، معتقد است؛ که در اين موقع » ايوانف«

چراکه، ) ٢(».تمام قدرت حکومت در دست رضاخان بود] و[قدرتی دراختيار نداشته 
رضاخان، شاه را مجبور کرد که به خارج از کشور برود و برادر وی را که در 

 )٣(».در امور دولت دخالت نکند«تهران، نايب السلطنه بود، ناچار نمود 
ای انگليسيان، برای به حکومت در پی اين تغيير وتحوالت سياسی، زمينه چينيه

کابينه ی جديدی را  ١٢٩٩رساندن رضاخان، سرانجام ثمر داد؛ و کودتای سوم اسفند 
 )۴. (سر کار آورد که به کابينه سياه مشهور شد

که قدرت را به دست گرفتند، دو نفر بودند؛ يکی » کابينه ی سياه«مهره های انتخابی 
نگاری جوان و ديگری رضاخان سردار سپه، روزنامه » سيدضياء الدين طباطبايی«

البته، طولی نکشيد، که سيد ضياء را کنار گذاشتند و رضاخان را يکه . نظامی قشون
 )۵.(تاز ميدان نمودند

رضاخان که به ظاهر پله های مدارج و مراتب نظامی را طی کرده بود، سرانجام به 
سالهای پس از کودتا،  وی در. برگزيده شد» رئيس الوزرا«و » وزير جنگ«عنوان 

تا زمان پادشاهی خويش، شورشها و قيامهای متعددی را در نقاط مختلف کشوربا 
                    ً         اين درگيريها، تقريبا  در اکثر . سرکوب کرد و فرونشاند  برخوردهای خشن نظامی

درآذربايجان، اردبيل، گيالن، مازندران، خراسان، کردستان، . نقاط کشور رخ می داد
 )۶.(، فارس، خوزستان، بلوچستان و بختياریلرستان، کرمانشاه

که در دوران نابسامانی و ضعف حکومت  - اگر شورشهای پيش از پادشاهی رضاشاه
مرکزی، وانحطاط اواخر قاجاريه پشت سرهم رخ داده؛ به منافع فردی قيام کنندگان و 

متها سودای جداسری و استقالل طلبانه و برخی از آنها، منسوب شود؛ بی ترديد، مقاو
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و مبارزات ايالت وعشاير، پس از پادشاهی رضاشاه و اعمال سياستهای به ظاهر 
سياستی که رضاشاه، در قبال . اصالحی وی، از سرناچاری و ناگزيری بوده است

اعمال  - که جمعيت کثيری از نفوس مولد مملکت را تشکيل می دادند - ايالت و عشاير
 .بی رحمانه بود و اجرا کرد؛ فوق العاده خشن، ستمگرانه و
عشاير را هدف قرار داده بود؛ و » هستی«در واقع، سياست عشايری رضاشاه، تمام 

به نظر می رسيد، مقصود اصلی، نابودی نهايی و کامل بخش وسيعی از مردم 
- بدبختانه، بسياری از مجريان اقدامات رضاشاه نظاميانی. مملکت ايران بوده است

بودند؛ و در بسياری مواقع از هر دشمن غداری، خشن، متعدی ومتجاوز  - همچون او
، »احمد اميراحمدی«ذکر نام نخستين سپهبد ايران، . بی رحم تر وسنگدل تر بودند

سلطان عباس «هرچند، اعمال ) ٧.(کافی به نظر می رسد» قصاب لرستان«ملقب به 
 درايالت بويراحمد و» حاجی خان ارمنی«و» ياوراکرم«درايل قشقايی، و» نيکبخت

 .ممسنی، شباهت کمی به کارهای اميراحمدی نداشته است
يکی ازنويسندگان ايل قشقايی، در اثری که در اوايل حکومت پهلوی دوم، منتشر 

 :کرده می نويسد
دولت رضاشاه با برگزيدن مأمورين رشوه خوار و مردم آزار و ايجاد حکومت 

فراد ساده و بدوی ايل ستمگر نظامی در ميان ايالت چيزی نگذشت که انزجار مطلق ا
تجاوز، تعدی و فشار و ظلم مأمورين دولت به خصوص . را نسبت به خود جلب نمود

به اوج شدت رسيد، تا آنجا ] عباس خان نيکبخت[در زمان حکومت سروانی به نام 
که اين افسر ناشايسته و خائن توله سگهای خود را برای آنکه بعدها زبان بفهمند با 

چند سالی نگذشت که اين مظالم طاقت فرسا . الت می پروريدشيرزنهای نجيب اي
 )٨.(گرديد ١٣٠٨]سال[منجر به طغيان قشقائيها در 

که مدت اندکی حضور  - »ياور اکرم«در ايل بويراحمد، يکی از نظاميان به نام 
بود، و در هر نقطه ای که اين » جوجه کباب«اسبی داشت، که معتاد خوردن «- داشت

 - اقامت می گزيد، مردم محل موظف به تهيه ی خوراک اسب او مأمور نظامی 
اين نظامی مغرور که با مهمان نوازی بويراحمديها روبه رو شده . بودند  جوجه کباب

تيمار می شد، بی شرمی را به اوج رسانيده با ديده » جوجه کباب«بود و اسبش نيز با 
يی از سادات بويراحمد، که سيد جنگجو» ميرغالم«. ی بد به ضعيفه ها نگاه می کرد

 )٩(».ناظراين برخوردها بودبا چند گلوله به زندگی سرگرد پايان داد» آبادی«دريک 
بهانه های متعددی که اين مأمور نظامی عنوان می کرد، جز برای آزار و اذيت مردم 

 :نويسنده ای بومی، می گويد. نبود
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می رفت دستور می داد که  وی به منظور ايجاد وحشت بين مردم به هر خانه ای که
. دو دانه مرغ کباب کنند، يکی را به اسبش می داد و يکی را هم خودش می خورد

شبهای زمستان اسبش را به داخل سياه چادر که يگانه مسکن و محل زندگی خانوار 
عشايری بود جا می داد، او از پارس سگها که بدون اجازه و اراده ی صاحب خانه 

. عصبانی می شد و صاحب خانه را به سختی مجازات می کردواق واق می کردند 
از همه اينها بدتر به ناموس مردم سوء نظر داشت، به همين جهت ميرغالم تصميم 
گرفت او را بکشد و زمانی که نظر سويی نسبت به يکی از زنان ايل داشت با پيش 

هدايت کردند و                                       ً                     بينی قبلی، اهالی او را به محلی که قبال  ميرغالم کمين کرده بود
 )١٠...(ميرغالم او را هدف قرار داد و کشت

نظامی ديگر،حاجی خان ارمنی، مأمور حوزه ی ايالت ممسنی، نيز ستمگرانه به هر 
. کاری دست می زد و از تعدی وتجاوزوهتک حيثيت مردم منطقه فروگذار نبود

همان  - مسرانجام، پس ازآنکه آوازه ی مظالم و مفاسد وی، همه گير شد؛ ميرغال
بنابر . وی را به قتل رسانيد جنگجوی مشهوردرحوزه ی ممسنی راه براو بست و

مشهور، ميرغالم، آلت تناسلی وی را بريد و جهت عبرت سايرين، بر درختی در 
 )١١.(آويزان کرد  مسير راه

به نظر می رسد، اجرای سياستهای خشن و ظالمانه ی رضاشاه در قبال عشاير، نياز 
البته، همين تعديات بسيار خشن و . مأموران خشن و ستمگری نيز داشته استبه چنان 

 .ظالمانه موجب طغيانهای فردی و جمعی مردان عشاير می شد
در ميان تحليلهای محققان داخلی و خارجی، از سياستهای عشايری رضاشاه؛ تحليل 

و کامل که خود، زاده و پرورده ی محيطی عشايری است ازهمه صائب تر تقوی مقدم
 :وی به درستی، بيان می کند. تر است

و بايد دانست که دام پروری مبتنی بر ... دام پروری محور زندگی عشايری بود... 
. کوچ بوده وبدون کوچ، بقای دام پروری در آن شرايط تاريخی، غيرممکن بوده است

نظام کوچ برای عشاير امری تفننی و تفرجی نبود، بلکه بخشی از ساختار زندگی و 
معلول وناشی از شرايط ]نيز[اين نظام معيشت . معيشتی آنان محسوب می شد

بنابراين آنان برای بقای زندگی ... بود] کوهستانی وکم باران[جغرافيای طبيعی کشور 
خود ناگزير بودند که به تناسب تغيير فصول سال و وضع علوفه و مراتع، به مناطق 

نی اگر چه برای عشاير پرزحمت بود، اما هم کوچ نشي. سردسير و گرمسير کوچ کنند
در زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه خودشان و هم در اقتصاد کشور نقشی مثبت و 

تنظيم روابط اجتماعی با ساير قبايل ... زندگی عشايری] به عالوه در. [اساسی داشت
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در از يک سو و مهاجرت به مناطق سردسير و گرمسير و حفاظت از اموال و احشام 
برابر تهديد خطرسرقت و جانوران وحشی ازسوی ديگر، مسلتزم تأمين ابزارهای 

بنابراين درساختار زندگی عشايری، اسلحه پيش . دفاعی و حفاظتی يعنی اسلحه، است
و بيش از آنکه ابزاری جنگی برای دست يابی به هدف تجاوزکارانه و تهاجمی باشد، 

و نياز اجتناب ناپذير آن شيوه ی زندگی  وسيله ای تدافعی و حفاظتی و جزو ضروری
 )١٢... (است

آميزه ای متناسب ازعناصرمذهبی و «عالوه بر اين،عناصرفرهنگی عشاير،که 
اين ) ١٣.(»کالبد زندگی اجتماعی عشاير روح و روان می بخشد«است؛ به» ملی

عناصر فرهنگی را هرفرد عشايری، ازهمان اوان کودکی ونوجوانی، در مکتب 
 .محلی، مدرس آن بودند، می آموختند» ماليان«ايی که خانه ه

درميان مواد درسی اين مکتب خانه؛ کتاب آسمانی قرآن کريم و شاهنامه فردوسی در 
 .قرآن کريم، نماداصلی مذهب عشايربود؛ وشاهنامه نماد مليت. اولويت قرارداشت

)١۴( 
ً                که غالبا  سادات محل بودند - به عالوه، علمای دينی ب مذهبی و دينی، ديگر کت -         

همچون نهج البالغه و ادعيه های مذهبی، و نيز احکام و اوراد شرعی و سيره و 
. و امامان شيعه را به مردم می آموختند) صلی هللا عليه و آله و سلم(سنت پيامبر اکرم 

مجموعه ی اين عناصر فرهنگی محتوای روابط اجتماعی جامعه ی عشايری را «
ا اين فرهنگ مأنوس بودند و با آن می زيستند و به همين تشکيل می داد، وعشاير ب

 )١۵(».سبب آن را همچون جانمايه ی زندگی خويش پاس می داشتند
،پايه های زندگی )مذهب وسنت(کوچ، اسلحه وباورهای فرهنگی«بدين گونه 

اجتماعی عشاير را درزمينه های اقتصادی، امنيتی و فرهنگی تشيکل می داد و 
املی که ارکان فوق را تهديد می کرد، بنيان زندگی عشاير را به طبيعی است هر ع

 ).١۶(»مخاطره می انداخت و موجب واکنش آنان می شد
برسه پايه ی تخته قاپو، خلع سالح و تهاجم فرهنگی «سياست عشايری رضاشاه، نيز

 ».                    ً                                        ، واين سه پايه دقيقا  درتعارض باارکان سه گانه زندگی عشاير بود]بود[استوارشده 
)١٧( 

 :بنابراين، تقوی مقدم به درستی نتيجه می گيرد
تنها وسيله ی » خلع سالح«عشاير بوده؛ و سياست » کوچ«مانع » تخته قاپو«سياست 

عشاير و » مبانی هويت«فرهنگی، » تهاجم«دفاعی عشاير را از آنان می گرفت؛ و 
 )١٨.(آنان را به خطر می انداخت» زيربنای سجايای انسانی و اخالقی«
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ادامه عمليات نظامی  - پس از سلطنت - ، سياست عشايری رضاشاه را»آبراهاميان«
پيشين می داند؛ که با گسترش دادن پاسگاه های نظامی در مناطق آنان، خلع سالح 
رزمندگان عشاير، به سربازی بردن جوانان آنها، تشديد اختالفات داخلی آنان، 

د کردن کوچ ساالنه، و گاه انتقال مصادره اراضی آنها، تضعيف سران قبايل، محدو
وی، ) ١٩(».اجباری آنها به روستاهای نمونه خواهان اطمينان از انقياد دائم آنان بود

نمونه ای از اين سياست را ازنحوه ی برخورد و رفتار رضاشاه با ايل بختياری، 
هرچند، آبراهاميان، احتمال می دهد، سياست عشايری رضاشاه ) ٢٠.(حکايت می کند

                                       ّ                                       با هدف بلندمدت تبديل امپراتوری کثيرالمل ه به دولتی يکپارچه با مردمان واحد، ملت «
) ٢١.(واحد، زبان واحد، فرهنگ واحد، و اقتدار سياسی واحد ارتباط نزديک داشت

و پايمال کردن همه  - اما به نظر نمی رسد، قلع و قمع قبايل و نابودی کامل يک ايل
مالزم با ايجاد دولتی يکپارچه  - ری از مملکتحقوق فردی و اجتماعی جمعيت کثي

او و . به عالوه، رفتار وعملکرد وی، با چنين انديشه ای، منافات داشته است. باشد
مشاورانش، نه درک درستی از نظام زندگی و معيشت عشاير داشته اند؛ و نه عالقه 

شاير، تنها از اين رو بدون کوچک ترين تمهيدی برای زندگی ع. ای نشان می داده اند
 .به سرکوب آنان پرداخته اند

 :ازعشايرومحققی برجسته در باب عشاير و ايالت می گويد - »سکندر امان اللهی«
ناخشنودی عشاير نه تنها به خاطر اخاذی مأمورين دولت مرکزی بلکه به جهت ظلم 
و ستمهای فراوان و پايمال شدن حقوق فردی واجتماعی آنان به وسيله نظاميان و 

مأمورين نظامی خود را مالک جان و مال و ناموس . ر مأمورين دولتی بوده استساي
 )٢٢... (عشاير می دانستند و خودسرانه تصميمات خود را اجرا می کردند

که در » لمبتون«در واقع نقدگونه ای است بر اظهارنظر خانم » امان اللهی«مطالب 
. اشاه ابراز داشته استکتاب مالک و زارع در ايران درباب سياست عشايری رض

سياست عشايری رضاشاه راچون غلط تعبيرو بد اجرا کردند «: معتقد است» لمبتون«
الجرم تلفاتی سنگين بر چهارپايان اهلی وارد آمد وعشايردچار فقر و مسکنت شدند و 

تأثير منفی اين عوامل در اقتصاد مملکت به حدی بود که او . از عده ی آنان کاسته شد
امان اللهی ) ٢٣(»...سالهای سلطنت خودمجبورشد اين سياست را تعديل کنددرآخرين 

 :در پاسخ می گويد
از ظلم و ستمهايی که از طرف مأمورين نظامی در حق  لمبتونبه نظر می رسد خانم 

کوچ نشينان به عمل آمده است آگاه نبوده، يا اينکه بنا به موقعيت خاصی نخواسته 
 .است حقايق را بنويسد
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، طرفدارانه به سياستهای پهلوی اول و دوم لمبتونالوه، بايد توجه داشت که خانم به ع
در حالی که نه تنها اصل سياستها غلط و نادرست . نگريسته آنها را تأييد کرده است

      ً                                     احتماال ، چنين تعريف و تمجيدهای بی دليل و بی . بوده که به غلط هم اجرا شده است
به چنين » گاوين همبلی«؛ محققی نظير لمبتونانم پايه ای، از جانب کسانی چون خ

 :اظهارنظری وامی دارد
                     ً                                               صاحب نظران غربی عموما  به تحسين از اصالحات رضاشاه پرداخته و تيره روزی 

 )٢۴.(هايی را که او برای عشاير به ارمغان آورده ناديده گرفته اند
 :همين نويسنده، به صراحت ابراز می دارد

پهلوی درايران به سختی می توان صفحه ای سياه تر از تعقيب و در تاريخ حکومت 
 )٢۵.(آزار عشاير توسط مزدوردان جيره خواررضاشاه يافت

 ١٣٢٩و  ١٣٢٨ويليام داگالس قاضی معروف ديوان عالی امريکا، که درسال های 
 :از ايران ومناطق عشايری، ديدن کرده است؛ عنوان می کند

ر مطرح شود، چه خوب و چه بد، فقط يک مسئله هرچه دررابطه با اسکان عشاي
بسيار مهم را نبايد از نظر دور داشت که نحوه ی اجرای اين برنامه به وسيله ارتش 

 )٢۶.(رضاشاه بسيار وحشيانه بود
                       ً                                                   سياستهای رضاشاه، تقريبا  تمام جوانب و زمينه های زندگی عشاير را، عرصه تهاجم 

، تعويض )تخته قاپو و يک جانشينی(اسکان اجباریو تخريب وويرانی قرارداده بود؛ 
سياه چادر، خلع سالح، تعويض لباس سنتی وجانشين کردن لباس فرنگی، تبعيد 

، حاکميت محض نظامی، اخذ مالياتهای سنگين و گزاف، اعدامهای بی دليل  اجباری
ه از دستجمعی انفرادی عشاير، اختالف افکنی و تفرقه ميان ايالت و عشاير، و استفاد

 .نمونه هايی از اين سياست می باشد... نيروی جنگی آنان برای سرکوب يکديگر و 
ً                                                              تقريبا  اغلب محققان داخلی وخارجی، به تأثيرات بسيارمنفی وويرانگرسياست        

برخی از محققان خارجی نيز که با حضور . عشايری رضاشاه، اشاره نموده اند
مطالعه و مشاهده ی وضعيت اجتماعی مستقيم در ميان ايالت وعشاير، از نزديک به 

 .و اقتصادی و سياسی و فرهنگی آنان پرداخته اظهارنظر نموده اند
است، که در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم، بيش » اوليور گارود«يکی از آن محققان، 

از يک سال ونيم، درميان ايالت جنوب و غرب ايران، به مطالعه و تحقيق پرداخته 
راجع به ايل قشقايی، به اثرات مخرب و نابودکننده ی تخته  وی در مقاله ای. است

 :بنا به گفته ی گارود. قاپو در ميان آنان، سخن گفته است
... روشهای اتخاذ شده، جهت اسکان ايل، وحشيانه، بی رحمانه و کوته بينانه بود 
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) ریدامدا(حکومت، شرايط الزم برای تغيير يکباره و ناگهانی اقتصاد آنان از شبانی 
مناطق انتخابی برای اسکان، بدون در نظر . به کشاورزی را پيش بينی نکرده بود

در نتيجه، مرگ و مير ... گرفتن شرايط محيطی و ناسازگاری با آن، برگزيده شده بود
 )٢٨...(کودکان آنها نيز افزايش يافت

النتيجه گارود می افزايد؛ چشمه های روستا دراثر فضوالت متعفن، آلوده شده بود و ب
باعث بيماريهايی چون حصبه، اسهال خونی، سينه پهلو، سل و غيره گرديد و تلفات 

 )٢٩.(جانی و مرگ و مير بسياری را موجب شده است
 :می نويسد - از جمله قشقاييها - ويليام داگالس، در باب اسکان عشاير جنوب

ور سرنيزه وادار در رابطه با تصميم اسکان عشاير، قشقاييها هم مثل ساير ايالت به ز
فقط در اينجا يک . شدند دست از کوچ نشينی برداشته در منطقه معينی مستقر گردند

   ً               مثال  بعضی از عشاير ... سئوال مهم مطرح بود که تحت چه شرايطی؟ و به چه نحو؟ 
قشقايی را مجبور کردند درمنطقه گرمسير خشک و لم يزرع خليج فارس سکنی 

ود فقط دو سه ماه از سال علوفه دامهای عشاير را تأمين منطقه ای که قادر ب. گزينند
خود دولت هم به موازات اجرای اين برنامه هيچ پروژه ای برای آبياری . نمايد

                                                                    ً        زمينهای منطقه ای که برای اسکان عشاير تعيين کرده بودند نداشت و نتيجتا  عشايری 
ياری مزارع و مراتع که در اين گونه مناطق سکنی گزيدند به علت کمبود آب برای آب

حتی آنهايی که به مناطق . نه تنها دامهايشان از بين رفتند بلکه خودشان هم تلف شدند
کوچ داده شدند نيز قربانی بيماری ] فارس[باتالقی يعنی شاليزارهای برنج خليج 

گذشته از اينها اين سئوال هم مطرح بود که اين مردم کوچ نشين که .[.] ماالريا شدند
سرنيزه وادار به سکونت در دهات شده اند از زندگی ده نشينی چه می دانند؟ به زور 

آن هم زندگی ده نشينی که آنها را با انبوهی از کثافات و منجالبهای دهکده روبه رو 
دهاتی . دهاتی که چشمه های آب آن آلوده به هزاران انگل و ميکروب بود. می ساخت

دهاتی که آفت تراخم چشم بين . داشت که تيفوئيد و حصبه و اسهال خونی شيوع
 ...روستاييان بيداد می کرد و 

اسکان داده شدند کمی بهتر ] سردسير[البته وضع آنهايی که در مناطق کوهستانی و 
             ً                                                           بود چون معموال  آب وهوای اين مناطق سالم تر است ولی عشايرساکن در اين مناطق 

به چه ] برف گير[سردسير و هم نمی دانستند که خانه های خود را دريک منطقه 
چگونه از خود و انبارهای ذخيره ی . گرم کنند] و با چه وسيله ای[ترتيب و چگونه 

چگونه مزارع خود را در يک جامعه ده نشين آبياری . مواد غذايی خود حفاظت نمايند
نظيرذات الريه، ذات  آنها اغلب گرفتارانواع بيماريهايی عفونی واگيردار. نمايند
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. ديفتری، سل و ساير بيماريهای ريه و حلق شدند و تعداد زيادی از آنها مردند الجنب،
کما اينکه [.] زمستانهای سخت و يخ بندان هم کليه اغنام و احشام آنها را ازبين برد

در آن سالی که ارتش آنها را مجبور کرد زمستان را ] دره شوری[»داراشوری«قبيله 
درصد اسبهای خود را  ٩٠      ً تقريبا  : ر باقی بمانندهم در همان منطقه کوهستانی سردسي

نرخ مرگ و مير مردم ايالت و عشاير در آن برهه از زمان به ... از دست دادند 
قدری باال بود که بسياری فکر می کردند که اگر اوضاع و احوال چند دهه ديگر به 

. د شدهمين منوال ادامه پيدا کند بزودی وجود آنها از صفحه روزگار محو خواه
شايان ذکر است که اين عشاير برای زنده ماندن چاره ای جز مهاجرت و کوچ نشينی 

لذا حاضر بودند برای اينکه به آنها اجازه مهاجرت داده شود تمام دارايی خود . نداشتند
را به افسران ارتش رشوه بدهند و ارتش هم مثل زالو به اين مردم محروم چسبيده 

 )٣٠.(گرفتن حق و حساب به صورت مد روز درآمده بود رشوه و باج خواهی و. بود
، در سفر به ١٣٣٠- ١٣٣١، که در طی سالهای »)ماری ترز(اولن دوشوتن «خانم

اصفهان و شيراز، مدتی را در ايل قشقايی به مطالعه و مصاحبه، گذرانده است؛ می 
 :نويسد

ت و تضعيف در سالهای گذشته، سياست رضاشاه پهلوی مبنی بر اسکان اجباری ايال
جلو کوچ ايل قشقايی گرفته . و تفرق آنها، سختی و بی نوايی را در پی آورده است

برخی از طوايف مجبور شدند . مسير کوچ را گشتهای نظامی مسدود کردند. شد
زمستان را در کوهها بگذرانند و دچار خسارتهای فراوانی شدند، گوسفندان و اسبها 

                                  ً که در تربيت اسب شهرت دارند، تقريبا  » ره شوریطايفه د«(از سرمان جان سپردند 
برخی از طوايف مجبورشدند تابستان را در ). تمامی اسبهاشان را ازدست دادند

افراد ايل که به زندگی آزاد ومتحرک و پاکيزگی . مناطق گرم وخشک بگذرانند
اف اردوگاه های متغير موقت خو کرده بودند، در اثر تجمع کثافت و خاکروبه در اطر

چادرها و دودزدگی کلبه ها، دچار بيماری شدند و ميزان امراض به سرعت فزونی 
 )٣١.(يافت

 :ايوانف، پژوهشگر روسی معتقد است که
سالهای حکومت رضاشاه برای تمام عشاير کوچنده و از جمله قشقاييها دوره ی بسيار 

جعانه ای اعمال درآن سالها مقامات دررابطه با عشاير سياست مرت. بد و ناگواری بود
می داشتند و با زور و فشار آنان را تخته قاپو کرده که منجر به هالک دستجمعی دام، 

 )٣٢.(بيماری و مرگ و مير فراوان در ميان کوچ نشينان شد
 :همو، راجع به اسکان اجباری ايل قشقايی، به تفصيل می نويسد
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چ نشينان به زندگی اسکان در اين ميان هيچ اقدامی که موجب انتقال بی دردسر کو... 
لزوم تأمين علوفه برای دام قشقاييها و پناه دادن به آن . يافته باشد صورت نمی گرفت

قشقاييهای تخته . از سرمای مناطق سردسيردرفصل زمستان در نظر گرفته نمی شد
عشاير به تابعيت حکومت . قاپو از نظر مسکن، بذروآالت کشاورزی تأمين نمی شدند

نظامی درآورده شده بودندکه دست به هرگونه تعدی و خودسری می  فرمانداران
                                                                 ً    زدند، به باج گيری می پرداختند و شخصيت کوچ نشينان را که پيش تر عمال  از 

تخته قاپوشدگان که فاقد مراتع برای دام . حکام مرکزی مستقل بودند، تحقير می کردند
سکونت خود رشوه های بودند، مجبور می شدند برای اجازه حرکت حتی در حيطه 

در منطقه گرمسير، قشقاييها . سنگين به فرمانداران نظامی و نمايندگانشان بپردازند
دود ناشی از اجاقها در ... اغلب در مکانهای ناسالم و آلوده به ماالريا ساکن می شدند

ماه های زمستان وخفگی هوا درکلبه های بی پنجره وبی تهويه شرايط مساعدی برای 
لجن، فضوالت و زباله . يه، سل وديگر بيماريهای ريوی فراهم می ساختذات الر

هايی که هرگز دراردوگاههای کوچ نشينان جمع نمی شد، اکنون روستاهای قشقايی 
حصبه و اسهال خونی پيدا می . ها را آکنده کرده بود و چشمه ها را آلوده می ساخت

تعداد زيادی . گسترش يافتشد، تراخم بيداد می کرد، مرگ و ميرکودکان به شدت 
دامهايشان در ماه های گرم تابستان از نبود عليق تلف می . قشقايی نيز از بين رفتند

قشقايی هايی که درمناطق مرتفع کوهستانی سردسير اسکان شده بودند، مصالح . شدند
آنان با کمبود سوخت مواجه . و تجربه الزمه برای ساختن خانه های گرم نداشتند

در زمستان های سخت و . هارتی درکارهای آبياری کشاورزی نيزنداشتندم. بودند
يخبندان که مراتع چندين ماه پوشيده از برف بودند، قسمت اعظم دامهايشان تلف می 

تمام اينها منجر به فقر و نابودی قشقاييها و کاهش جمعيتشان شد و بسياری از . شدند
نگليس به خوزستان رفتند، و بقيه ا - خانواده ها برای استخراج نفت شرکت ايران

 )٣٣.(راهی کار در جاده شدند
فقرو «چنان که پيش تر آمدبه تلفات سنگين چهارپايان اهلی عشايرو - لمبتونخانم 

جمعيت انسانی عشاير؛ در نتيجه ی سياست » کاسته شدن«آنان و نيز » مسکنت
 )٣۴.(اشارت دارد - از جمله تخته قاپو - عشايری رضاشاه
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 عشايری، عليه رضاشاه قيامهای

 
 )ايل بويراحمد: مطالعه ی موردی(
، نواحی کهگيلويه را »فارسنامه ناصری«مؤلف » حاج ميرزا حسن حسينی فسايی«

بر دو قسمت ذکر می کند؛ که قسمت وسيع تر و کوهستانی را کوه گيلويه و پشت کوه 
بالد : پشتکوه را شاملوی نواحی . و قسمت ديگر را زير کوه و بهبهان می خواند

شاپور، تل خسروی و رون ذکر می کند؛ و نواحی زيرکوه را مشتمل بر باشت، 
 )٣۵.(حومه ارجان، زيدون، کوه مره و ليراوی اسم می برد

او ايالت ساکن پشتکوه و زير کوه کهگيلويه را متشکل از آقاجری و باوی و جاکی 
قسمت چهاربنيچه و ليراوی تقسيم می در اين ميان، ايل جاکی، به دو ) ٣۶. (می داند

شود؛ که چهار بنيچه شامل؛ بويراحمد، چرام، دشمن زياری و نويی بوده؛ و ليراوی 
ليراوی کوه عبارت . به دو بخش ليراوی دشت و ليراوی کوه، تقسيم می شده است

هفت شهر «و ليراوی دشت، ساکنان ) ٣٧(بهمئی، شيرعلی، طيبی و يوسفی؛: بوده از
 )٣٨.(و ديلم و گناوه که در کناره دريای پارس می زيستند »ليراوی

همينان بودند؛  هرچند، ايالت مشهورومسکون منطقه درعصر قاجاربراساس منابع
اما به نظرمی رسد، در اثر فشار حکومت مرکزی و درگيريهای داخلی، برخی ) ٣٩(

 .از اين ايالت مضمحل و يا مستحيل و متواری گرديده اند
از ايالت  - ن به خصوص می توان به فرار ايل شيرعلی و ايل يوسفیدر اين ميا

ليراوی کوه دراثرفشارهای مالياتی حکومت مرکزی قاجاريه ونيزشکست و 
 )۴٠. (اضمحالل ايل نويی از ايالت چهاربنيچه در مقابل ايل بويراحمد، اشاره کرد

يل ، شش ا)ش١٣٠۴- ١٣۵٧(در هرحال، آنچه مسلم است، اينکه درعصرپهلوی
بزرگ ومشهور، درکهگيلويه، و بويراحمد ساکن بودند؛ ودروقايع سياسی، اجتماعی 

، )بابوئی(= عصر، نقشی تعيين کننده وسرنوشت سازداشتند؛ ايالت بويراحمد، باوی
هرکدام ازاين ايالت به تيره ها، طوايف، دهه ها . بهمئی، چرام، دشمن زياری وطيبی
 )۴١.(و اوالدهای متعددی تقسيم می شود

در اين ميان ايل بويراحمد، بزرگ ترين وپرجمعيت ترين ايالت شش گانه؛ به سه 
بخش بويراحمدعليا، بويراحمدسفلی و بويراحمد گرمسير، تشکيل يافته مناطق وسيعی 

 .از کهگيلويه و بويراحمد را دراختيارداشته است
  ايان شدن ماهيت ايالت کهگيلويه و بويراحمدبا رضاشاه، تا قبل ازپادشاهی ونم ۀرابط
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در جريان سرکوب . و اهداف واقعی او؛دوستانه وحاکی ازرفاقت وحمايت بوده است
       ً و ظاهرا  ) ۴٢(؛ »از طايفه ی بنی کعب] و[از شيوخ آل محسين«شيخ خزعل که 

سودای استقالل طلبی خوزستان را درسرمی پرورانيد؛ رضاخان ازحمايت ايالت 
 .ازجمله ايالت کهگيلويه وبويراحمد برخوردارشده بود جنوب

در اين واقعه، تنهاحسين خان بهمئی رئيس قسمتی ازايل بهمئی کهگيلويه به حمايت از 
بنا به نقل احمد کسروی، دختر ) ۴٣.(شيخ خزعل، درمقابل نظاميان رضاخان ايستاد

 )۴۴(».زن يکی از پسران شيخ بود«حسين خان بهمئی 
» حسين خان بهمئی دائی اميرمجاهد«براين،براساس گفته سرداراسعد،عالوه 

با «به طرفداری ازشيخ خزعل، درنزديکی بهبهان » پسراميرمجاهد«بختياری بود؛ و
 )۴۵(».قشون دولت جنگ می کرد

زيدون بود که ايالت کهگيلويه و  در همين جنگهای نزديک بهبهان درکيکاوس و
سرداراسعد ) ۴۶.(طرفداران شيخ خزعل می شوندبويراحمد، موفق به شکست دادن 

 :با اشاره به شکست و تلفات حسين خان بهمئی می نويسد
دمحمشفيع خان برادرزاده . نفراسيردادند ٢٢نفرکشته و ٢۵. حسين خان شکست خورد«

 ».زکی خان رئيس يک دسته بهمئی بود.زکی خان مقتول شد]و[حسين خان دستگير
)۴٧( 

کهگيلويه و بويراحمد از رضاخان وسرکوب شيخ خزعل و به رغم حمايت ايالت 
طرفدارانش؛ تعارض وتضاد آنان پس از پادشاهی رضاشاه و شروع اقدامات وی، 

که در آغاز زمامداری پهلوی دوم  - مؤلف کتاب کوه گيلويه و ايالت آن. آغاز گرديد
 :می نويسد - منتشر شده

] ماليم[سياست تحبيبی و مالئم  ]خرد، خرد[پس از برانداختن دولت قاجارخوردخورد
                                 ً                                          دولت پهلوی تغيير پيدا کرد ومخصوصا  برای نشان دادن قوه و اقتدار و توسعه نفوذ 
قدری جلو فرمانروايان نظامی سست گشت و آنان نيز دست خود را خوب بازی 
کرده، هر اندازه که توانستند قدرت و نفوذ خود را بر ايالت و ساير مردم تحميل 

 )۴٨.(                                 ً               ته رفته نارضايتی توده مردم مخصوصا  ايالت فراهم گشتکردند و رف
در واقع سياستهای خانمان براندازرضاشاه، نارضايتی توده مردم ايالت را بيش از 

در نتيجه، توده های مردمی، به فرماندهی و رهبری . سران آنان برانگيخت
رضاشان، به جنگجويان ايلی خويش، بيشترين مقاومت و مبارزه را عليه نظاميان 

 .منصه ی ظهور رساندند
به ويژه ايل بويراحمد، که در مسائل  - سياست سرکوب ايالت کهگيلويه و بويراحمد
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. ش آغاز گشت ١٣٠۶از سال  - اجتماعی کشور جلوه ی بيشتری داشت - سياسی
 - ١٣٠۶خرداد (در دولت مخبرالسلطنه  - سردار اسعد بختياری وزير جنگ رضاشاه

دستور سرکوبی ايل بويراحمد، توسط رضاشاه، اشاره ی صريح به  - )١٣٠۶اسفند 
 :وی می گويد. دارد

عرض . چندی قبل شاه به من فرمود بايد يک اردو برود برای سرکوبی بويراحمد
امر . يک دسته قشقايی با يک دسته نظامی بروند. کردم امر کنيد يک دسته بختياری

 )۴٩.(اردو همين قسمت حرکت کرد. شد
. انجام گرفته است ١٣٠۶ضاشاه برای سرکوب ايل بويراحمد، در مرداد اردوکشی ر

از ماه  - غالمحسين خان و سرتيپ خان بويراحمدی -      ً                        ظاهرا  سران ايل بوير احمد عليا
از جريان اردوکشی و منويات مخرب رضاشاه مطلع شده؛ در تلگرافی ) تيرماه(قبل

تمسانه از اوليای امور خويش، مل» خدمات«، ضمن يادآوری ١٣٠۶/۴/٢۴به تاريخ 
 :خواسته اند

نقشه کشيهای مغرضان را که برای جلب نفع شخصی است ترتيب اثر ندهند و خون 
بی گناهان را نريخته، اموال آنها را که مولد ماليات سنواتی است به دست قشقايی و 

و ازپايمال شدن خون حمعی بی گناه مظلوم جلوگيری ... غارت ندهند] به[غيره
 )۵٠( .فرمايند

در اين تلگراف، که به مجلس شورای ملی، آقای امام جمعه، رياست جليله وزراء 
عظام، وزارت داخله، وزارت جنگ، و روزنامه های مختلف چون گلشن، ميهن، 
ستاره ايران، جارچی وغيره ارسال گرديده مطالب مهمی بيان شده است، که خود 

به عالوه، نشان می دهد که مردم . مؤيد انديشه ی مخرب رضاشاه و مأموران اوست
ايالت و سران آنان، خواهان جنگ و جدل با حکومت مرکزی نبودند و در واقع 

 .واکنش آنها از سر اجبار و ناچاری بوده است
 :در اين تلگراف، آمده است

کريمخان ) ۵١(مرحوم]به[             ً بويراحمدمستقال  ] ايل[چندين سال قبل که کالنتری طايفه... 
بعضی اشخاص شکراله خان عموی ) ۵٢(زاربود وبه تحريکپدر چاکران برگ

چاکران محرک قتل مشاراليه گرديده پس از مقتول ساختن آن مرحوم خانه واحشام 
اين چاکران را غارت کرده، تمام ايل و احشام و امالک و کليه عالقه جات چاکران را 

فرصت جويی ديگری عزيمت نموده و ) ۵٣(                         ً        متصرف شده، اين اقالن فرارا ، به محل
برای استحقاق خود می نموديم تا اوقاتی که اداره جليله قشون مقتدر کنونی تشکيل و 
روزنه اميدواری برای چاکران پديدارآمده خود را معرفی کرده ومورد توجه و 
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ارجاع خدمات واقع شديم که شهادت دوسيه های مضبوطه در وزارت خانه های 
ست از دستگيری تسليم ميرمذکور ياغی که مربوطه خدمات نمايان چاکران عبارت ا

و موقع طغيان خزعل ] ؛[شرارت نموده ) ۵۴(چندين سال در فارس و کهگيلويه 
خدماتی نموده که مورد توجه رؤسای مافوق شده و شايد از اداء شهادت خود امروزه 
مضايقت نفرمايند و موقع خلع سالح از تمام ايالت و عشاير جنوب سبقت جسته 

نگ جمعی خود را گرفته تسليم مأمورين مربوطه داشته وخود را برای تفنگ وفش
                                                  ً                     انجام خدمات محوله از مراکز مربوطه حاضر داشته و فعال  از اظهار خدمات جزيی 

لکن در مقابل خدمات چاکران شکراله خان موصوف هميشه [.] صرف نظرمی نماييم
چون انقياد . هم می نمودموجبات بدنامی چاکران را فرا... درصدد تخريب کار بوده و

کامل چاکران و انجام خدمات محوله ازحيث مواظبت در نظم محل جمعی خود و 
تا اينکه به ... تأديه ماليات سنواتی و خدمات ديگرمانع از مقاصد مغرضانه او بود

اعزام داشتند و ]ايل[محرک گرديده مأمورنظامی درطايفه ]دولت[اتهام سرقتی 
ا تحت فشارقراردادند، چاکران هم در مرکز ساخلوی بهبهان کدخدايی يکی ازاحشام ر

چون موضوع اتهام صرف بود اين مردم وحشی تحميالت و فشارهای [.] بوديم 
از طرفی آقای ... مأمور مزبور را باالخره تاب تحمل نياورده او را به قتل رساندند 

يه و بهبهان می ياور امان اله خان را که چندين سال است فرمانده ساخلوی کهگيلو
باشد تطميع و با خود همراه نموده ايشان هم بهانه جويی کردند و موجبات بدنامی 
چاکران را بيشتر فراهم آوردند، آنچه خواستيم خود را تبرئه نموده اصل موضوع را 
حالی کنيم چون غرض شخصی درکاربود کسی گوش نداده چند مرتبه برای حفظ 

ای خود را تقديم مقام امارت معظم لشکرجنوب نموديم آبروی خود از امورايلی استعف
اينک براثرشرارت اشرارمعدود دولت گويا تصميم گرفته کليه [.] پذيرفته نشد 

[.] بويراحمد را تحت فشار قرار دهد مظلوم و ستمگررا بالتبعيض مورد حمله سازد
ً       علی هذا مشروحا  خاطرآن ذوات را تذکرمی دهيم بويراحمد عموما  وحشی و                                           ً                
کوهستانی هستند ولی دزدی و شرارت منحصربه چند نفر معدود است که آنها هم در 

خوب است اوليای امور نقشه کشيهای مغرضان [.] اين موقع کوهی و فراری هستند 
خون بی گناهان را نريخته، ] و[را که برای جلب نفع شخصی است ترتيب اثر ندهند 

غارت ندهند ] به[به دست قشقايی و غيره  اموال آنها را که مولد ماليات سنواتی است
چاکران بنمايند کليه منويات و مقاصد ممکنه اولياء ) ۵۵(فقط مساعدت به خود[.] 

چاکران دعوی دارد ) ۵۶(اگر کسی به اين[.] امور را اطاعت و اجرا خواهيم نمود
[.] حاضريم که در عدليه محاکمه نموده در صورت محکوميت از عهده براييم 
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 )۵٧.(که از پايمال شدن خون جمعی بی گناه مظلوم جلوگيری فرمايند] ايم[ ملتمس
به رغم اين تلگراف پيشگيرانه و ملتمسانه، دولت رضاشاه تصميم به سرکوب گرفته 

به همراه برخی از  - اندکی بعد اردوی نظامی، با همکاری بختياريها و قشقاييها. بود
دون جنگ وجدل وارد منطقه شد ودر ب خويشاوندان بويراحمديها درايالت مذکور

دراين زمان، دشمنی . سررود، درنزديکی ياسوج کنونی اردوزد ۀبويراحمد عليا حوز
و خونريزيهايی ميان بويراحمد عليا و سفلی به وجود آمده بود، و بنابراين نسبت به هم 

متن تلگراف نيزمؤيد آن است؛ زيرا غالمحسين ) ۵٨.(کينه توزانه عمل می کردند
ان وسرتيپ خان، خوانين بويراحمد عليا، اکثرمشکالت مربوطه را به تحريکات خ

اين مهم، فقط . عموی خويش شکرهللا خان خان بويراحمد سفلی منتسب نموده اند
. حاکی از اختالفات خونين خويش بود، و چندان نمی توانست صحت کامل داشته باشد

اکم نظامی، گه گاه موجب فشار و البته شک نيست که ارتباط نزديک يک کالنتر با ح
اجحاف حاکم نظامی بررقيب وی بوده است؛ واين جزيی ازسياست سرکوب رضاشاه 

اما، همه ی آن به رقابتها و اختالفات محلی برنمی گشت؛ بلکه سياست اصلی . بود
 !يعنی سرکوب دايم و کامل ايالت وعشاير: دولت چنين ايجاب می کرد

 عليا ل ازبختياری، قشقايی ودولت، درمنطقه بويراحمددرهرحال،اردوی نظامی متشک
، ضمن اخذ ماليات وغرامت ازمردم به دليل غارت فرادنبه و بروجن به وسيله برخی 
از بويراحمديها سرتيپ خان را نيزبه عنوان گروگان باخود بردند و در واقع بازداشت 

 )۵٩.(نمودند
در جنگهايی ١٣٠٧اواسط سال  به رغم اين گروگان گيری دولتی، بويراحمديها در

ممسنی و » امام قلی خان رستم«حضور آنان درجنگهايی که ميان . شرکت کردند
برسرامالک زرخيز ) معين التجار بوشهری(=»حاج دمحم معين دهدشتی«فرزندان 

دورگ «جنگ مشهور) ۶٠.(ممسنی اتفاق افتاد؛ حضوری سرنوشت سازو مؤثر بود
در » شورش عشايری فارس«که سرآغاز » ودورگ دهن«ياهمان » )مدو(مدين 

) ۶١.(محسوب می شود، نتيجه ی کشمکش مذکوربود ١٣٠٩تا  ١٣٠٧سالهای 
نيروهای دولتی که درمعيت چريکهای طوايف بکش، جاويد و دشمن زياری ممسنی، 

ابواب جمعی امام قلی خان رستم هجوم بردند؛ خيلی زود  - به حوزه ی رستم ممسنی
اما حضور جنگجويان بويراحمدی، عرصه . ان را شکست دادندنيروهای امام قلی خ

. را بر نظاميان و چريکها تنگ کرده درنهايت شکست سختی را بر آنان تحميل نمود
نظاميان نيز ضمن عقب نشينی، و در فهليان ممسنی و با حمايت چريکهای ديگری از 

از کردند؛ ولی ترکان قشقايی تيره های دره شوری و کشکولی حمله ی جديدی را آغ
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اين بار نيزهزيمت يافتند وتلفات جانی و مالی بسياری دادند و جمعی ازآنان نيز اسير 
ابوالحسن «درپی اين شکست مجدد و عقب نشينی نظاميان، فرمانده تيپ فارس . شدند

 )۶٢.(منصوب شد» دمحمخان شاه بختی«معزول گرديد و به جای وی » خان پورزند
 :ت به درستی بيان می کندهمان گونه که کاوه بيا

اول، به لحاظ تسليحات؛ .                             ً                     جنگ دورگ مدو به دو لحاظ کامال  به سود عشاير تمام شد
گذشته از غنايم جنگی فراوانی که طی دو نبرد به دست بويراحمديها افتاد، در حدود (

هفتصد قبضه تفنگ ومهماتی که از سوی دولت درميان چريک های فوق الذکر 
قبضه تفنگ ومهماتی که از سوی دولت در ميان چريک های فوق قشقايی هفتصد 

تقسيم شده بود تا در جهت کمک به نيروهای ] کشکوليها و دره شوريها[الذکر قشقايی 
)    ً                                                     مآال  درنبردهای بعدی عليه آن نيروها مورد استفاده قرار گرفت. حکومت به کاررود

] بويراحمديها[و مهيبی که و دوم،وشايد مهم تر از اسلحه، از حيث شکست سهم ناک 
اين موضوع بويژه ازنظرآن دسته ازکالنتران قشقايی . بر قوای نظامی تحميل کردند

که به عنوان رؤسای چريک در جنگ حضورداشتند دورنماند وعامل مهمی در 
 )۶٣.(پذيرش انديشه ی شورش از سوی آنان بود

 
 جنگ مهيب تنگ تامرادی

  
،وشکست )دورگ مدين(درجنگ دورگ دهنو با موفقيتهای جنگی بويراحمديها

سهمگين دولتيها، اقتدار رزمی و دفاعی ايل بويراحمد افزايش يافت وبه نظرمی رسد 
. رضاشاه و نظاميانش اجازه وقدرت حضور در بويراحمد را نيافته اند ١٣٠٩تا سال 

 - ١٣٠٩تا نيمه اول  ١٣٠٧ايل بويراحمد، نيز درطی نزديک به دوسال ازنيمه دوم 
تنها مورد ضبط شده، حضورعده ای از . مترين رويارويی با دولتيان داشته استک

 بود در گردنه ی شول ١٣٠٨جنگجويان بويراحمدی به طرفداری ازقشقاييها درسال 
يک ستوان تدارکاتی قشون دولتی را که قصد رسيدن به  ميانه ی راه شيراز به اردکان

. ی شاه بختی را با شيراز قطع نمودنداردکان را داشت، منهدم کردند وارتباط قوا
سرتيپ خان بويراحمدی نيز ازموقعيت استفاده کرد و به اتفاق تعدادی از بويراحمديها 

 )۶۴.(به بلوک بيضا حمله کرد و به غارت و چپاول روستاهای اين سامان پرداخت
 ، سرانجام با تدبير اميرلشکر شيبانی١٣٠٨شورش ايالت قشقايی وبختياری در سال 

ايل بويراحمد » قلع و قمع«آرام شد؛ وتمام هم و غم رضاشاه و نظاميان او، معطوف 
 .گرديد
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با امتيازاتی که حکومت به سران و کالنتران ايالت قشقايی و بختياری داد؛ بيش از 
استفاده از . پيش درصدد جذب جنگجويان آنان برای سرکوب ايل بويراحمد، برآمد

سرکوبی ايل شورشگر، از ترفندهای عصر پهلوی جنگجويان ايالت مختلف برای 
                                   ً اين انديشه ی مخرب و ويرانگر، احتماال  . بود که از آن بهره برداری می شده است

ً                      چرا که آنان، تقريبا  ده سال قبل از کودتای . از سياست انگليسيها ناشی شده است                    
 :عنوان می کردند ١٢٩٩

 )۶۵.(بويراحمدی را منظم نمايدجز يک اردوی معظم قوی هيچ چيز ديگر نمی تواند 
متشکل از سوارقشقايی و بختياری «بايد »اردوی معظم قوی«انگليسيها، اين ۀبه عقيد

ً متفقا    :به سرادوارد گری می نويسد١٢٨٨دی  ١١درتاريخ » سرجرج بارکلی«.باشد»     
اين طايفه بويراحمدی به واسطه ی بهره و نتيجه ای که از اعمال خود برده و ... 

                       ً                                         از اثر حمله ای که جديدا  به مسيو پاسک کرده اند جسارت زياد و نفوذ        ً مخصوصا  
                                                          ً                  کلی حاصل کرده اند وعقيده ی مستر بيل آن است که تنبيه آن جدا  لزوم پيدا کرده و 
اين طور اظهار عقيده می کند که فقط قوه ای که بتوانند چنين خدمتی را به عهده 

 )۶۶...(                  ً ايی وبختياری متفقا  گيرند اردويی خواهد بود متشکل ازسوار قشق
 :در نامه مستربيل آمده است

فقط موافقت وهم دستی بين قشقايی و بختياری برای مطيع کردن اين ايل خونخوار ... 
زيرا که اگر از دو طرف به آنها تهاجم نشود ... الزم و مفيد است] بويراحمد[غارتگر 

اين رشادت وفعاليت را بتوان بودکه يک طايفه کوه نشين به بی نهايت مشکل خواهد 
 )۶٧...(در تنگنا انداخت

براساس اندک اسنادی که امروز در دست است، انديشه ی قلع و قمع ايل بويراحمد، 
به جد دردستورکار ١٣٠٩پس ازمکاتبات انگليسيها با دولت ايران در تيرماه 

 - ليس،مديرکمپانی نفت انگ١٣٠٩درپنجم تيرماه . حکومت رضاشاه قرارگرفته است
 :ايران، در نامه ای به تيمورتاش وزير دربار رضاشاه می نويسد

االن تلگرافی از آبادان به تاريخ ديروز رسيده است و مشعر است : حضرت اشرف
که در شمال ] کوراغلی[که عمليات ما در ناحيه گچ پوکاک در نزديکی کچ کروقلی 

پنجاه نفر بويراحمدی  غربی بوشهر واقع است از طرف عده ای که بالغ بر يکصد و
بودند مورد حمله واقع شده و در نتيجه آنجا را غارت کرده و صدماتی به مؤسسات 

هرگونه وقايع ديگری که رخ داده واطالعاتی برسد البته به ... ما واردآورده اند
 ).۶٨...(عرض حضرت اشرف خواهد رسانيد

 :، تيمورتاش می نويسد»جکس«در پاسخ نامه 
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ب، زحمت می  ۶تير جاری تحت نمره س  ۵؛ در جواب مراسله مستر جکس عزيزم
از بويراحمدی در حدود کچ پوکاک قبل از وصول ] ای[دهم که خبر شرارت عده
اشرار مزبور برای جلب توجه به خود مبادرت به اين . مراسله شريفه رسيده بود

خلع  عمل نموده و خواستند که قوای خود را مهم جلوه بدهند که شايد در شرايط
در هر حال اوامر مقتضيه در سرکوبی آنها [.]سالح آنها تسهيالتی حاصل شود

 )۶٩.(صادر شده است
راجع به «، توضيحات بيشتری ١٣٠٩تيرماه  ٧ايران در  - مدير کمپانی انگليس

 )٧٠.(درگچ پوکک داده است» تجاوز به عمليات امتحانی آنان
به تيمورتاش وزيردربارمی ،نامه ای ديگر١٣٠٩تيرماه١٠همچنين، وی درمورخه

 :نويسد
 ٧مورخه ... تشکرات خود را برای مراسله ی شريفه: حضرت اشرف گرامی ام...

در دو مراسله ی سابق خود غرض از راپورت دادن . تير به عرض می رساند
شرارت بويراحمديها اين بود که اطمينان حاصل کنم که قضيه به عرض حضرت 

ريت و به طرز مؤثری اقدام فرمود و باعث خوش دولت به فو. اشرف رسيده باشد
وقتی است که اقدامات مقتضی برای مجازات آنها و جلوگيری از تکرار اين وقايع 

 )٧١... (که مانند سال قبل خساراتی به کمپانی ما وارد آورده خواهد شد
اوامر « - درهر حال، درپی اين مکاتبات آن گونه که تيمورتاش مکتوب نموده است

 اوامر«به نظرمی رسد،اين .»صادرشده است«ايل بويراحمد،»ه، درسرکوبیمقتضي
؛  »حکم عملياتی درتعرض به بويراحمد«تحت عنوان» حکم عملياتی«،در»مقتضيه

 .به خوبی ترسيم شده است
  

 ...حکم عملياتی در تعرض به بويراحمد
 :مأموريت - الف

مناطق مزبور از وجود قلع و قمع اشرار بويراحمد عليا و سفلی و پاک کردن 
اخاللگران که به شرارت مشغول و به وسيله تفنگچيان خودشان موجب ناامنی در 

 .صفحات فارس شده اند
 واحدهای جنگی - ب
تقويت [مرکز به فرماندهی سرهنگ ابراهيم زند  ١هنگ پياده پهلوی از لشکر  - ١

 يک گروهان مسلسل سنگين] شده با
تقويت [مرکز به فرماندهی سرهنگ احمد معينی  ٢هنگ پياده نادری از لشکر  - ٢
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 يک گروهان مسلسل سنگين] شده با
تقويت [مرکز به فرماندهی سرهنگ طهماسبی  ١هنگ پياده رضاپور از لشکر  - ٣

 يک گروهان مسلسل سنگين] شده با
 ...يک گردان سوار از هنگ سوار فاتح به فرماندهی سرگرد حسين فاتح - ۴
 )يبانیپشت(واحدهای حمايتی  - پ
چهار آتشبار هر آتشبار چهار (مرکز  ١يک هنگ توپخانه کوهستانی از لشکر  - ١

 ).عراده توپ
 .يک گردان چريک از افراد قشقايی - ٢
دو دستگاه زره پوش که فقط تا اردکان  - ، بمب افکن)هواپيما(چهار فروند طياره  - ٣

 .واحد جلودار را پشتيبانی خواهد کرد
 يک واحد مهندسی - ۴
 وای ذخيره و احتياطق - ت

 مرکز ٢هنگ آهن از لشکر  - تيپ شيراز با کليه عوامل
 تدارکات - ث
خواربار و آذوقه اردو و عليق دواب به وسيله پانصد و  - آشپزخانه و لوازم طبخ - ١

 )٧٢(»...پنجاه قاطر کرايه حمل خواهد شد
حرکت پس از صدور حکم عملياتی به طرح و انشای آن زمان، فرمان «بدين گونه 

صادر گرديد و نيرو به طرف اردکان آهنگ عزيمت نمود و در اردکان فرمانده نيرو 
 )٧٣(».برای يک هفته فرمان توقف صادر نمود

کيلومتر  ٢۴طول ستون در حدود «به نظر می رسد اين لشکرگشی گسترده، که درآن 
ای برای نابودی و فن) ٧۴(»ساعت مسافت بين سرستون و انتهای آن بود ٨بود و 

 .کامل يک ايل به حرکت درآمده است
پس ازاستقرار هنگهای عملياتی ارتش رضاشاه دراردکان، اردوگاه عظيمی تشکيل 

که اکنون فرسنگها ازمنطقه مسکونی خويش  درمقابل آن، جنگجويان بويراحمدی. شد
برای . فاصله گرفته بودند درتل و تپه های اطراف اردکان مستقرومهيای نبرد شدند

. ری ازجنگ وخونريزی، برخی ازروحانيون مقيم اردکان،به وساطت پرداختندجلوگي
لذا تالش آنها به ]. دولتی[     ً                                          ظاهرا  نه عشاير دل به اين وساطت دادند ونه مقامات«اما

 )٧۵(».جايی نرسيد
بنا به نقل سرهنگ فوالدوند در مهنامه ژاندارمری، فرمانده جنگی عشاير بويراحمد، 

 :، به سادات پيام رسان گفته است)هراسبکی ل(به نام لهراسب 
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ما اسلحه به دست گرفتيم تا عمامه يادگار جدتان راازشما نگيرند و کاله پهلوی سرتان 
 )٧۶.(بگذارند و آن وقت مجبورشويد گدايی کنيد

 درگير. درهرحال،چون طرفين شرايط يکديگررانپذيرفتند،جنگ اجتناب ناپذيرشد
دراطراف اردوگاه انجام گرفت؛ اما نبرداصلی، درنتيجه يهای مختصرو پراکنده ای 

يک شب خونين «شبيخونی که به گفته فوالدوند،. ی شبيخون بويراحمديها رخ داد
 )٧٧(».به وجود آورد] را[

. بويراحمديهاازجهات مختلف به اردوگاه يورش برده به داخل آن رخنه کردند
در قسمت . روی بويراحمديها نبودشليکهای مداوم مسلسلهای نظامی نيز مانع از پيش

غربی اردوگاه، عشاير پس از ورود به سنگرهای نظاميان جنگ تن به تن را آغاز 
جمعی ديگر از بويراحمديها به همراهی و فرماندهی لهراسب به قلب ستون . کردند

عده ای . نظامی يورش بردند و هر دو جناح خويش را به زير رگبار گلوله گرفتند
ضمن «آنها . م به سمت ستاد نيرو آتش شديدی به روی چادرها گشودندديگر با هجو

يورش به طرف مقر ستاد نيرو با فرياد و ايجاد سر و صدا، به لهجه ی لری شعار 
 )٧٨(».می دادند؛ بزنيد، بکشيد، نترسيد، اينها برای جان و مال و ناموس ما آمده اند

اميان و سقوط اردوگاه نزديک شده با فشار همه جانبه بويراحمديها، هزيمت قطعی نظ
بود؛ اما مقاومت همگانی نظاميان اردوگاه و روشن شدن هوا، موجب نجات نظاميان 

از نظاميان حاضر در - سرگرد پيشداد. و سرانجام عقب نشينی بويراحمديها گرديد
مجروحين «و» درحدودسی نفرسربازويک افسر «تعدادکشته های نظامی را - اردوگاه

منابع محلی تعداد مقتولين بويراحمدی ) ٧٩.(ذکرمی کند» از و دو افسرنفرسرب٢۵را 
 )٨٠.(را نه و هفده نفر اعالم کرده اند

بويراحمديها پس از شبيخون اردکان، عقب نشينی کردند تا بتوانند دشمن زخم خورده 
در خط سير اردکان به . و عصبی را به مناطق کوهستانی و صعب العبور بکشانند

. يريهای پراکنده و مختصری ميان نظاميان و بويراحمديها رخ داده استياسوج، درگ
در اين جنگ و گريزها، بويراحمديها، تلفات و صدماتی بر نظاميان وارد آوردند؛ اما 

لشکر ده هزار نفری رضاشاه، با . اين اقدام آنان تأثيری در پيشروی نظاميان نداشت
سل در برابر جنگجويانی که برخی از سالحهای مدرن و پيشرفته با توپخانه و مسل

. دست به عقب نشينی نزدند - به رغم تلفات زياد - آنان تنها سالح سرد همراه داشتند
و صعب  - بويراحمديها در نزديکی ياسوج کنونی، درمعبری کوهستانی و جنگلی

نبرد سنگ و منگ که دو روز و يک . به نام سنگ و منگ؛ به کمين نشستند - العبور
در اين نبرد، . شدت تمام ادامه يافت، برای هر دو طرف سنگين و سخت بودشب و با 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٥٧                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

ولی  - و درگيريهای مسير راه - به رغم تلفات زياد نظاميان نسبت به شبيخون اردکان
سرگرد پيشداد، . سرانجام موفق به شکست و عقب نشينی مجدد بويراحمديها گرديد

» نفر و چند افسر ١٢٠در حدود «بدون ذکر شمار کشتگان نظامی، تعداد زخميها را 
 )٨١.(عنوان می کند

 سرتيپ يکرنگيان) ٨٢.(منابع محلی،تعدادکشته های بويراحمدی رادونفرذکرمی کنند
 )٨٣.(ضبط کرده است ١٣٠٩»ششم مرداد«، تاريخ اين درگيری را 

با عقب نشينی بويراحمديها، نظاميان روستاهای خالی از سکنه ی ياسوج و تل 
با ورود لشکر عظيم رضاشاه به منطقه بويراحمد و عدم . غال کردندخسروی را اش

                                ً                                            شکست قطعی از بويراحمديها، تقريبا  تمام ساکنين روستاهای مسير عبور نظاميان، با 
عشاير بويراحمد با هجومی بی سابقه مواجه شده بودند و . تخليه محل پا به فرار نهادند

ن زمان سابقه نداشت که جنگجويان ايل تا آ. هر آن بيم نابودی کامل آنان می رفت
بويراحمد، آن هم با وجود فرمانده دلير و پرآوازه ای نظير کی لهراسب، اين گونه 

اين وضعيت فوق العاده، سران و بزرگان ايل را به انديشه ی . شکست خورده باشد
آنان برای جلوگيری از اضمحالل قطعی . مصالحه و پذيرش برتری نظاميان واداشت

بنابراين، نامه ای برای فرمانده . در آن هنگامه ی خطير، چاره ای نداشتند ايل
 .لشکراميرلشکر حبيب هللا شيبانی ارسال داشتند

 :فوالدوند که هيچ اشاره ای به درگيريهای پس ازشبيخون اردکان نمی کند، بيان نموده
واست در دشت روم پيکی از طرف سران ياغی از سرلشکر شيبانی اجازه مالقات خ

. و نامه ای از جانب سرتيپ خان و شکرهللا خان ضرغامپور تسليم فرمانده نيرو نمود
                                                    ً                            مدلول نامه تا آنجا که توانستيم از منابع مطلع که شخصا  در اين نبرد شرکت داشته اند 

 :به دست آوريم از اين قرار بوده
عزيمت نمايد  نيروی دولتی می تواند بدون مانع به طرف بويراحمد عليا و سفلی - اول

و در مراکز مورد نظر به استثنای قلعه لوداب و لنده مستقر شوند و مقدمشان را 
 !گرامی می داريم

اجازه داده شود عمل خلع سالح را کالنتران بدون دخالت سربازان خود برعهده  - دوم
بگيرند و به مدت شش ماه تفنگهای افراد عشاير را خودمان جمع آوری و تحويل 

فقط تعداد معدودی اسلحه به ما داده شود تا در موقع کوچ به ييالق، برای . دخواهيم دا
 !حفظ جان خودمان داشته باشيم

. عشاير از اوامرودستورات فرماندهان پادگانها همه گونه اطاعت خواهند نمود - سوم
  !مستقر نشود)ژاندارمری(اما تقاضاداريم درمناطق عشايرنشين بويراحمدپاسگاه امنيه
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دولت، عشاير را از استعمال کاله پهلوی که اجباری شده معاف بفرمايند و در  - چهارم
 !پوشيدن لباس محلی ممانعتی برای افراد عشاير نباشد

چون عشاير دچار خسارت شده اند دولت تا پنج سال ما را از پرداخت ماليات  - پنجم
 )٨۴.(معاف بفرمايند

 :فوالدوند همچنين می نويسد
رسالی از طرف سرتيپ خان و شکرهللا را پاره کرد و جلوی پای شيبانی نامه ا... 

عن قريب پاسخ . نامه های احمقانه قابل جواب نيست: پيک انداخت و به او گفت
 )٨۵.(مقتضی را ارتش به نحوی که صالح بداند به آنها خواهد داد

 :وی در توجيه عمل سرلشکر شيبانی، عنوان می کند
معلوم نيست از طرف ايادی بيگانگان انشا شده؟ يا ... که با توجه به شرايط پنج گانه 

از جانب ماجراجويان داخلی؟ تسليم به خواسته سران متمرد آن روز، پذيرفتن نوعی 
 )٨۶.(از ملوک الطوايفی مشروط و خالف منويات شاهنشاه وقت بود

د؛ هرچند بنابر شواهد موجود شاهنشاه وقت، در پی نابودی کامل ايل بويراحمدی بو
اما به نظر می رسد، پاره کردن نامه ی بويراحمديها، نيز نوعی نخوت نظامی و 

البته، بويراحمديها، خيلی زود در معبر . تبختر بی جای سرلشکر شيبانی بوده است
 .مخوف تنگ تامرادی، پاسخ آن را دادند

 
 تنگ تامرادی معبری مخوف

  
برخوردها و درگيريهای . گذشتيک ماه واندی ازاين لشکرکشی عظيم وهمگانی می 

البته .                                                         ً             مختصر و شديدی که تاکنون رخ داده بود، علی رغم تلفات نسبتا  زياد نظاميان
همين که توانسته بودند جنگجويان بويراحمدی را به . حکايت از موفقيت آنان داشت

. خاک خويش عقب برانند، پيروزی بزرگی برای شيبانی و رضاشاه محسوب می شد
روزنامه ها همه از . حادثه، سرو صدا و جنجال عظيمی در کشور برپا کردبروز اين 

قشون تحت امر شيبانی، اکنون به نقطه ای قدم . فتح و فيروزی نظاميان خبر می داد
می گذاشت که طبق گفته سخن گويان و مبلغان، نه اسکندر توانسته بود از آن بگذرد 

 .و نه تيمور و نادر
 :وقايع را چنين گزارش می نمايدخبرنگار مخصوص شفق سرخ 

در هفته گذشته از اردکان و هر طرف فرمان پيش صادر و پنج شش روز قبل آنها ... 
را مورد حمله قرارداده از باال قوای هوايی از پايين آتش توپخانه و حمالت قشون 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٥٩                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

طوری آنها و قالعشان را زير آتش گلوله نابود ساختند که ديگر شرارت را به خاطر 
برحسب خبر موثق خصوصی، لهراسب که رئيس شجاع آنهاست با . واهند آوردنخ

چند نفر رؤسای آنها مقتول، سايرين به کلی متواری و داغون شده اند و تا به حال چند 
] شيبانی[االن اميرلشکر . بار عجز و البه و استدعای بخشش نموده اند پذيرفته نشده

 )٨٧.(ه استبا قوا در تنگ تامرادی ميان کوه گيلوي
، ستون نظامی با آرايش ذيل وارد تنگ تامرادی ١٣٠٩مرداد  ١٣پيش از ظهر روز 

 :می شود
 هنگ نادری به فرماندهی احمد معينی مأمور حفظ عقبه - ١
 گروهان اول هنگ رضاپور مأمور جناح راست و ارتفاعات شرقی - ٢
 گروهان اول هنگ پهلوی مأمور سمت چپ و ارتفاعات غربی - ٣
 روی اصلی و عمده قوا در خط محور اصلی نفوذ به داخل تنگني - ۴
يک گروهان سرباز به فرماندهی نظام الدين ديبا و هشت چريک قشقايی مسئول  - ۵

 )٨٨.(تدارکات نيرو و پشت سر قوای اصلی
) البه الی سنگها و درختان(جنگجويان بويراحمدی در سنگرهای طبيعی خويش 

                    ً                         د تا ستون نظامی کامال  داخل تنگه شوند و آن گاه موضع گرفته به خوبی فرصت دادن
شليک گلوله . که راه عقب نشينی و پيشرفت آنها بسته شد، جنگ را شروع کردند

نيروی نظامی اکنون در . های فراوان و باران تير، بر سر نظاميان باريدن گرفت
 .مخمصه عجيبی گرفتار شده بود

عد بود، بدين گونه سپری شد که روز اول جنگ که اوج آن از حوالی ظهر به ب
                                ً                                            گردانهای پهلودار و جلودار تقريبا  به محاصره درآمده بسياری از نيروهای خويش را 

ارتباط زمينی اين گردانها که توسط سربازهای امربر صورت می . از دست داده بود
 .گرفت، قطع شده بود و فقط با آيينه های مخابراتی به يکديگر عالمت می دادند

شب نبرد و فردای آن، نيروی نظامی که . ا شدت هرچه تمام تر ادامه داشتجنگ ب
گردانهای .     ً                                                              کامال  خود را باخته بودند، با محاصره قطعی و انهدام کامل روبه رو شدند

تالش . ، با تلفات صد در صد از کار افتادند)چپ و راست(پهلودار در هر دو جناح 
گان را نجات بدهند، ره به جايی نبرد و گردانهای کمکی که سعی داشتند محاصره شد

که می خواست خط محاصره » سرهنگ ابراهيم زند«گردان . با شکست روبه رو شد
هنگ دوم . برود، خود به محاصره درآمد» جلودار«را بشکند و به کمک نيروهای 

در جناح راست شتافته بود به ) همين هنگ(رضاپور که به ياری گردان اول 
که در پشت » ديبا«نيروی تحت فرماندهی . ر گرديد و مضمحل شدسرنوشت آنها دچا
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نظام «ستون، باروبنه و تدارکات را حفاظت می کردند، به محاصره درآمد خود 
 .از ناحيه ران زخمی شد» الدين

جنگجويان و در رأس آنها لهراسب، که يک تنه بار سنگينی از نبرد را بر دوش 
تلفات نظاميان می افزود، در موقعيتی بس مهم  داشت و بيش از همه بويراحمديها بر

افراد نظامی را چون برگ خزان به زمين  - به خاطر شناخت کامل از منطقه - و عالی
هراندازه جنگ طوالنی تر می شد، تعداد زيادتری از نظاميان به خاک و . می ريختند

 .خون کشيده می شدند
رنمای نبرد را در روزهای نويسنده خاطرات سرلشکرشيبانی،دو»سرهنگ فوالدوند«

 اول و دوم، اين گونه به تصوير کشيده است
گردانهای پهلودار، وسيله مأموران، ] ١٣٠٩مرداد  ١٣[صبح روز  ٨در ساعت 

نيز گزارشی به  ١٢ارتباط زمينی تماس خود را با اشرار گزارش دادند و در ساعت 
 ١۵و  ١۴واصل ساعت در ف. همين منوال از قوای عقبه به فرمانده نيرو داده شد

گردانهای پهلودار گزارش دادند، دشمن تالش می کند ما را به محاصره درآورد و 
ارتباط زمينی يگانهای مزبور قطع و با  ١۶تقاضای کمک فوری کردند، در ساعت 

آيينه مخابراتی گزارش دادند دشمن از هر طرف و هر نقطه حتی جلوی پای ما می 
در تمام طول شب نبرد ادامه داشت و صبح نيروی . جوشد و به نبرد می پردازند

                                                   ً                     عقبدار گزارش داد با تالش و مقاومت شديد و تلفات نسبتا  سنگين که يک سروان و 
دو ستوان جزو شهدا هستند توانستيم اشرار را به عقب برانيم و سرهنگ احمد معينی 

صبح . ديدو به عقب ستون منتقل گر] شد[از ناحيه گوش مورد اصابت گلوله واقع 
فرمانده گروهان اول رضاپور گزارش داد دشمن از تاريکی شب و ] بعد[روز 

آشنايی به محل استفاده و ما را به محاصره کامل درآورده، تلفات متوسط و تعداد 
مجروحين قابل توجه است و سرگرد دمحم افشار فرمانده گردان از ناحيه شکم مورد 

از گردان يکم هنگ پهلوی که . وی وخيم استاصابت گلوله اشرار قرار گرفته، حال 
گزارشهای ناراحت کننده ای می .. حفظ جناح چپ نيرو بر عهده وی محول بود

                                                                  ً بدين لحاظ سرهنگ ابراهيم زند فرمانده هنگ مأمور شد با يک گردان، شخصا  . رسيد
به کمک يگان مزبور بشتابد و از محاصره گردان درگير شده جلوگيری نمايد، 

گردان يکم کمکی نه تنها نتوانست کاری انجام دهد، بلکه دشمن با شيوه های  متأسفانه
عشايری که ويژه جنگهای کوهستانی است موفق گرديد ارتباط آنها را قطع و به 

سرهنگ زند وضع خطرناک خويش را گزارش داد و اضافه . محاصره خود درآورد
تابد موقعيت ما هر لحظه کرد هرگاه توپخانه و نيروی هوايی به ياری محصورين نش
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ً                                 ليکن اين تقاضا تقريبا  حساب نشده بود، زيرا نيروی هوايی . وخيم تر خواهد شد                      
منحصر به چهار فروند هواپيمای اکتشافی بمب افکن بود که به مناسبت فزونی تعداد 
مجروحين تعدادی از آنان را به شيراز انتقال می داد، از طرفی بمبهايی که از هواپيما 

ف هدف فرستاده می شد در کوهستان قدرت تخريبی چندانی نداشت و به طر
تيراندازی آتشبارها نيز به علت ثابت نبودن هدفها که اشرار از پشت سنگی به پشت 
سنگ ديگر می خزيدند و وجود صخره های بزرگ نمی توانست در مضمحل کردن 

شدند و از  دشمن نقش مؤثری داشته باشد، مع ذلک همه اين عوامل دست به کار
گردان دوم هنگ رضاپور هم که مأموريت . تالش آنها نيز نتيجه ای عايد نگرديد

يافته بود گردان پهلودار جناح راست را نجات دهد به سرنوشت گردان دوم هنگ 
محاصره شدن گردانهای عملياتی، وصول اخبار موحش ديگر . پهلوی دچار گرديد

د مجروحين و نبودن وسايل کافی برای داير بر وارد شدن تلفات و افزايش تعدا
زخمبندی و انتقال آنها به بيمارستان و عدم امکان بيرون بردن مقتولين از صحنه 
کارزار، فرمانده نيرو را در يک موقعيت بسيار دشوار قرار داده بود، بويژه آنکه 

 که يکی از بهترين فرماندهان گردان بود و ستوان جوان... گزارش رسيد سرگرد قدر
به دست اشرار اسير گرديده و تالش برای پس گرفتن وی ... ميرفخرايی مجروح و 

 )٨٩.(به جايی نرسيد و اين افسر بر اثر جراحات وارده به هالکت رسيده است
 

 روزهای بعدی نبرد و پايان جنگ
  

نيروهای نظامی . دو روز ديگر نبرد ادامه داشت، اما از شدت اوليه برخوردار نبود
گردانهای کمکی جناحين نبرد با تلفات . تحرکات خويش دست می يازيدندکمتر به 

 .سنگينی، تنها، راه نجات خويش را می جستند
گردان کمکی پهلودار جناح چپ به فرماندهی سرهنگ زند، تنها کاری که توانست 

در جناح راست، . بکند، اين بود که خط محاصره را شکسته و عقب نشينی نمايد
رضاپور به همان وضع آشفته و مضمحل گردان اول دچار شده  گردان دوم هنگ

دراين قسمت، لهراسب با عده ای از مردان زبده خويش همچنان ستون نظامی را . بود
شليکهای دقيق و . زير آتش دقيق خود داشتند و امکان پيشروی را از آنهاگرفته بودند

 - به خصوص تنگه ها پی در پی جنگجويان، به عالوه تاکتيک جنگی ويژه کوهستان
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اين تاکتيک ويژه و عامل موثری . امان نظاميان را بريده آنها را از کار انداخته بود
که در تاريخ نظامی و جنگی کشورما البته سابقه طوالنی وقدمت بسياری دارد، همانا 
پرتاب سنگهای بزرگ و کوچک است، که بدين وسيله دشمن مانده در دامنه را خرد 

 .و له می کنند
تالش نيروهای نظامی، اکنون منحصر شده بود به نجات جان خويش به هر طريق 
ممکن، با اين وجود عده ای از آنها به دستور فرمانده ستون سعی در اشغال نقطه 

 .کوهستانی و ارتفاع مقابل مقر لهراسب نمودند
د به درحين صعو. اين مهم، البته با تحمل مشقات فراوان و تلفات زياد عملی گرديد

نوک قلعه قاطر حامل بی سيم مرتبط با تهران قصر رضاشاه وتلگراف چی هر دو 
قطع ارتباط و . بدين ترتيب ارتباط ستون با مرکز قطع شد. مورد هدف قرارگرفتند

. ازوضع نيرو،رضاشاه رادرنگرانی زايدالوصفی قرارداده بود عدم اطالع
 :می نويسد» فوالدوند«

شب بيدار و دراتاق بی سيم قصر تشريف فرما شدند و تا در تمام مدت ] رضاشاه[او 
صبح از استراحت صرف نظر فرمودند، تنها چيزی که ذات همايونی را مشغول و تا 

 )٩٠...(تابيدن آفتاب به قدم زدن وادار کرد، سيگار بود که آنی دود آن قطع نمی شد
قال بی سيم اصلی فردای آن شب، با پانسمان و مداوای بی سيم چی مجروح و نيز انت

رضاشاه در نخستين . به باالی ارتفاعات، ارتباط با تهران و با قصر شاه برقرار شد
 :ارتباط گفت

دستور دادم . شب گذشته بدترين شبهای زندگی من بود، سعی کنيد ديگر تکرار نشود
با اعزام دو گردان از لشکر اول و دوم مرکز جای تلفات پر شود، اگر تا چند ساعت 

با وضعی که پيش ... از وضع نيرو بی خبر می ماندم خودم حرکت می کردم ديگر
آمده تصور می کنم ادامه پيشروی از تنگ تامرادی بيش از اين صالح 

 )٩١(»...نباشد
نيروی . در اين موقع چهار روز از نبرد سنگين و خونين تنگ تامرادی می گذشت

اين . ست را قبول کرده بودندسرلشکر شيبانی با تلفات بسيار و صدمات فراوان شک
به دستور . موضوع را رضاشاه نيز دريافته بود بنابراين، امر به عقب نشينی آنان داد
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به گفته . او شورايی جنگی در مرکز و نيز درتنگ تامرادی تشکيل شد، و به دنبال آن
 :فوالدوند

نشينی و رؤسای اردکان ستاد عملياتی و فرماندهان هنگهای چهارگانه در امر عقب 
دهليز «تخليه تنگ وحدت نظر پيدا کردند و ترک اين معبر تاريخی که بعضيها آن را 

نام نهاده اند مورد تأييد سرلشکر شيبانی قرار گرفت و پس از کسب اجازه از » مرگ
 )٩٢...(و تهيه مقدمات، به موقع اجرا گذارده شد] رضاشاه[پيشگاه شاهنشاه وقت 

نظامی که ازهرطرف توسط جنگجويان در محاصره وضع بحرانی ورقت بارنيروی 
و فشار بودند، چنان وخيم بود که همگی، هر لحظه مرگ را به چشم خويش مشاهده 

به طوری که هر فرد نظامی به محض اتمام مهماتش، گلوله آخر را نثار . می کردند
حتی سرلشگر شيبانی خودرابرای خودکشی در آخرين لحظات . جان خويش می نمود

 .ده می کردآما
 :به خوبی اين وضع نابسامان و آشفته را بيان کرده است» فوالدوند«
در تنگ تامرادی از سيمای خسته افسران و سربازان که ] در چهارمين روز نبرد[

می بايست با شکم گرسنه و کامی تشنه و مشاهده مناظر کشتگان و وضع وخيم و 
، به نبرد ادامه دهند، آثار يأس رقت بار زخميها که دردرد و خون غوطه ور بودند

مشهود بود و برای فرماندهان يگانها و سرلشکر شيبانی مسلم شد که اگر بدان منوال 
زيرا روحيه و ! جنگ ادامه يابد بيهوده جان به هدر دادن است و نوعی خودکشی

بعضی ازافسران که درآن روز در ... نيروی پايداری به سرعت رو به کاهش است
نمودند وضع نيروی ده هزار نفری در تنگ تامرادی به .. .بوده اند اظهارستاد نيرو 

قدری وخيم و تکان دهنده بود که سرلشکر شيبانی اسلحه کمری خويش را برای 
آخرين لحظه در صورتی که وخامت اوضاع را به اسارت منتهی گردد به قصد 

 .خودکشی آماده کرده بود
ميان در تنگ تامرادی و در مرکز، دستور از اين رو طبق نظر شوراهای جنگی نظا

عقب نشينی و خاتمه جنگ داده شد و بدين ترتيب با وجودی که آنها تلفات زيادی داده 
 .بودند، شکست را نيز پذيرفتند

بنابر برآوردی که در شورای جنگی نيروی به عمل آمده، تعداد سربازان مقتول ... 
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کمک آنها شتافته بودند، همچنين تلفات  در دو گردان محاصره شده و يگانهايی که به
و ! وارده به قسمت عقبدار در طول چهار روز نبرد به يک هزار نفر تخمين زده شد

شماره سربازان زخمی به چهارصد نفر بالغ گرديد، که از اين تعداد، معدودی به علت 
 )٩٣...(نرسيدن وسايل درمانی جان سپردند

کهای قشقايی به رهبری ناصرخان قشقايی به خاطر به دنبال اين فعل و انفعاالت، چري
سابقه دوستی و رفاقت با خوانين و سران بويراحمدی دست به کار شده با فرستادن 

سران بويراحمدی باالخره . پيکهايی نزد آنها، پيشنهاد آتش بس و عقب نشينی دادند
پس . ی دادموضوع پيشنهادی را پذيرفته تنها لهراسب بود که رضايت به اين کار نم

از بحث و جدلهای فراوان و توسل به پند و اندرز و التماس، لهراسب مجاب شد با 
تقاضای قشقاييهای مصالحه جو موافقت کردند و بدين ترتيب بقيه نيروهای نظامی 

 .بدون اينکه بتوانند زخميها وسايل و باروبنه خويش را با خود ببرند، عقب نشستند
نفری حکومت رضاشاه برای تنبيه مردم بويراحمد،  بدين گونه لشکرکشی ده هزار

تنها حاصلی که درپی داشت شکست فاحش نظاميان وبه تبع آن دولت بود، به عالوه 
 .تلفات بسيار زياد و رسوايی عقب نشينی

باقی مانده نيروی تحت امر شيبانی به فهليان ممسنی عقب نشست ودرآنجا تقويت 
چند هفته بعدعده ای به تنگ تامرادی رفتند . شتنيروی کمکی وامدادی به شيرازبازگ
 .       ً                           و ظاهرا  اجساد مقتولين را دفن کردند

 
 پس از جنگ

منابع مختلف، . نبرد تنگ تامرادی، ضربه ی هولناکی برنظاميان رضاشاه وارد آورد
يکهزار و دويست افسر و «فوالدوند به . ارقام متفاوتی از تلفات نظاميان ذکر کرده اند

مؤلفان تاريخ پنجاه ) ٩۴.(اشارت دارد» هشتصد سرباز زخمی«ه، وکشت» سرباز
 :ساله نيروی زمينی شاهنشاهی ايران می گويند

نفر افسرو درجه دار و سرباز دلير نيروی زمينی شاهنشاهی  ١٢٠٠در عمليات فوق 
 )٩۵.(شربت شهادت نوشيدند و بيش از هشتصد نفر نيز به سختی مجروح گرديدند

ر جنگ رضاشاه، با تجاهل نسبت به اين حادثه ی مهم شمار سردار اسعد، وزي
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هشتصد » يک ماه جنگ«را در طی » قشون اميرلشکرشيبانی«مقتولين و مجروحين 
 )٩۶.(نفر ذکر می کند

. بيش از پيش گرديد» تنگ تامرادی«قدرت ايل بويراحمد، پس از پيروزی در نبرد 
، در )کی لهراس(»لهراسب«، اما حدد چهارماه بعد، جنگجوی نامی بويراحمديها

به محض کشته شدن . درگيری کم اهميتی با نظاميان،  در حوزه ممسنی به قتل رسيد
، نه تنها جنگجويان بويراحمدی هزيمت يافتند، که هيبت رزمی و اقتدار »لهراسب«

در واقع قتل لهراسب، مساوی با سلطه ی . سياسی ايل بويراحمد نيز درهم شکست
فشاری که اين ايل پس از قتل لهراسب، از حکومت . بويراحمد بوددولتيان بر ايل 

حکومت نظامی، حاکم مطلق منطقه گشت، و . رضاشاه متحمل گرديد، بی سابقه بود
خوانين بويراحمد تسليم دولتيان شدند و به همراه . ظلم و تعدی به اوج خود رسيد

در سال . ه شدندخانواده هايشان همچون ديگر ايالت جنوب در تهران نگه داشت
 ١٣١٣در سال . کالنتران ايل بويراحمد و ممسنی در تهران نگه داشته شدند ١٣١٣

اعدام گرديدند و فرزندان آنان  - کالنتران ايل بويراحمد و ممسنی وبرخی از بختياريها
در منطقه، عامه ی مردم، . ، موفق به خروج از تهران نشدند١٣٢٠تا اواخر سال 

اسکان اجباری يا تخته قاپو، در واقع از سال . و جفا می شدندمتحمل همه گونه جور 
خدمت . خلع سالح عشاير، به آسانی صورت گرفت. در بويراحمد اجرا شد ١٣١٠

. بدون واکنش مؤثری انجام پذيرفت - می خواندند» اجباری«سربازی که مردم آن را 
 .و اجرا می شداقدامات سختگيرانه و بی رحمانه ای از جانب حکومت نظامی اعمال 
به طور مثال؛ . حکومت نظامی، حتی نام دهات و برخی طوايف را تغيير می داد

: بويراحمد، به اسامی فرزندان سرهنگ جهانبانی نام گذاری شد» دشتروم«منطقه 
 .جهان آباد، منصور آباد، حسين آباد، اميرآباد

دشتروم بويراحمد، ، کدخدای طايفه ی قايدگيوی »مالبهمن«جهانبانی، درنامه ای به 
 :می نويسد

آقای مالبهمن، از اين تاريخ شما به کدخدايی قريه جديد االحداث جهان آباد که در 
از اين بعد به طايفه سپرده به شما ديگر . دشت روم ساخته شده شده برقرار می شويد

 )٩٧.(اسم قايدگيوی نداشته بلکه رعيت جهان آباد دشت روم است
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ن شده ها رامجبورمی کردند، در زمينهای زراعی در بويراحمد،حتی اسکا
محصوالتی بکارند که نه اطالعی از چگونگی کاشت، داشت و برداشت آن داشتند و 

سندی در دست است که حاکم نظامی منطقه، سرهنگ دوم پارس . نه امکانات آن را
» کليه سرپرستان و دهداران حوزه ی بويراحمد«به  ١٣١٨/دی /٢١تبار در آگهی 

 :الم می دارداع
که کشت شلتوک به طور کلی درحوزه تلخسرو و بويراحمد ممنوع بوده و بايستی به 

 )٩٨...(جای زراعت شلتوک کنف کاشته شود
از کشت محصوالت جديد » رعايا اطالع کافی«حاکم نظامی خود معترف است که 

چک کر- کنجد- کتان- پنبه- بجای زراعت شلتوک کنف«بنابراين چون بايستی . ندارند
زراعت نمايند و برای کشت و زراعت هر يک از محصوالتی که ذکر شده رعايا ... 

اطالع کافی ندارند به اداره کشاورزی مراجعه نموده البته دستور و تعليمات الزمه 
  )٩٩...(کامل به آنها داده خواهد شد

يک . تسلط حکومت نظامی چنان بود که به راحتی دست به اعدام افراد می زدند
نفر را ذکر می کند که در زمان زمامداری سرهنگ  ٢١سنده بومی، تعداد نوي

) ١٠٠.(در بويراحمد و بهبهان اعدام شده اند)١٣٠٩- ١٣١١(دمحمحسين ميرزاجهانبانی
                                                           ً            به نظر می رسد جرم برخی از آنان بسيار سبک و عادی بوده احتماال  برای ايجاد 

 .اندرعب و وحشت بيشتر در ميان ايالت، اعدام گرديده 
به اتهام سرقت يک رأس گوسفند اعدام می شود؛ ديگری » گدا«   ً               مثال  يک نفر به نام 

؛ و فردی ديگر به نام »جرم اغتشاش و تيراندازی«به » مالعلی مردان«به نام 
 )١٠١.(اعدام گرديد» هشت تير فشنگ«به اتهام فروش » خانبابا سی سختی«

، تا زمان خلع رضاشاه از قدرت در در هر حال، اوضاع منطقه کهگيلويه و بويراحمد
 .، بدين گونه بوده است١٣٢٠شهريور 
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  توضيحات و مآخذ

 
به نقل از »  حکومت پهلوی، استبداد داخلی و سرکوب عشاير«دکتر کشواد سياهپور 

مجموعه مقاالت دومين همايش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، : ٢کتاب سقوط
 ٢٧٩ -  ۴٠۶، صص  ١٣٨٧ - ژوهشهای سياسی پموسسه مطالعات و : تهران

  
مکی، حسين، مختصری از زندگانی سياسی احمدشاه قاجار، چاپ : رجوع شود. ١

رحيم زاده صفوی، اسرار سقوط / ١٣٧٠چهارم، اميرکبير، تهران 
 .١٣۶٢، به کوشش بهمن دهگان، انتشارات فردوسی، تهران )خاطرات(احمدشاه

، تاريخ ايران »قاجار، استقرار قدرت دودمان پهلویسرنگونی دودمان «ايوانف، . ٢
از زمان باستان تا امروز، ترجمه کيخسرو کشاورزی، انتشارات پويش، تهران، 

 .۴۵٣، ص ١٣۵٩
 .همانجا. ٣
، ترجمه ١٢٩٩اميل لوسوئور، زمينه چينيهای انگليس برای کودتای : رجوع شود. ۴

مکی، حسين، تاريخ بيست ساله / ؛١٣٧٣ولی هللا شادان، انتشارات اساطير، تهران، 
، جلد اول، چاپ چهارم، نشر ناشر، تهران، )١٢٩٩کودتای (ايران 
، ١٣٧٣آيرونسايد، خاطرات سری، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، /؛١٣۶٣
 .٣۵٩- ٣٧٨صص 

، نشر ١٢٩٩، اسناد کابينه ی کودتای سوم اسفند )گردآورنده(مرسلوند، حسن . ۵
پهلوی، دمحمرضا، پاسخ به تاريخ، به کوشش / ؛٣۵، ص ١٣٧۴ تاريخ ايران، تهران،

 .۴٣، ص ١٣٧١شهريار ماکان، انتشارات شهرآب، تهران، 
يکرنگيان، اميرحسين، سيری در تاريخ ارتش : جهت اطالع بيشتر رجوع شود. ۶

، چاپ دوم، انتشارات خجسته، تهران، )١٣٢٠از آغاز تا پايان شهريور(ايران 
کرونين، استفانی، ارتش و تشکيل حکومت پهلوی در / ؛٣٠٩- ٣۵٨، صص ١٣٨۴

، صص ١٣٧٧ايران، ترجمه غالمرضا علی بابايی، انتشارات خجسته، تهران، 
٢۶۴ -٢۵٩. 

سيری در تاريخ / ۴١٩- ۴٢١ارتش و تشکيل حکومت پهلوی در ايران، صص . ٧
برای اطالع بيشتر از نحوه برخورد قصاب لرستان با / ۴٣۵ارتش ايران، صص 

ويليام او، داگالس، سرزمين شگفت انگيز و مردمی مهربان و : ، رجوع شودلرها
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، صص ١٣٧٧دوست داشتنی، ترجمه فريدون سنجر، انتشارات گوتنبرگ، تهران، 
١٧٠- ١٧٨. 

بهمن بيگی، دمحم، عرف و عادت در عشاير فارس، انتشارات بنگاه آذر، بی جا، . ٨
 بهمن بيگی، عرف و عادت در دمحم: مقايسه شود با چاپ جديد کتاب/ ۶٢، ص ١٣٢۴

: نيز/ ٩٩- ١٠٠، صص ١٣٨١عشاير فارس، چاپ دوم، انتشارات نويد شيراز، 
 .٢٢٣- ٢٢۴داگالس، همان، صص 

، فصلنامه مطالعات تاريخی، سال »نبرد نابرابر«کشواد سياهپور، : رجوع شود. ٩
قدرت : برای اطالع بيشتر رجوع شود/ ١٧۴، ص ١٣٨۴دوم، شماره هشتم، تابستان 

صص  ١٣٧٠هللا اکبری، بويراحمد در گذرگاه تاريخ، چاپخانه مصطوفی شيراز، 
يعقوب غفاری، تاريخ اجتماعی کهگيلويه و بوير احمد، انتشارات گلها، / ۵٩- ۶۴

 .٢۶١- ٢۶٢، صص ١٣٧٨اصفهان، 
 .٢۶١- ٢۶٢تاريخ اجتماعی کهگيلويه و بويراحمد، صص . ١٠
 .۶٢- ۶٣تاريخ، صص  بويراحمد در گذرگاه/ ٢۶٢همان، ص . ١١
تقوی مقدم، تاريخ سياسی کهگيلويه، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران و . ١٢

 .٣١٢- ٣١٣، صص ١٣٧٧مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، تهران، 
 .٣١٣همان، ص . ١٣
پايان نامه (کشواد سياهپور، انقالب اسالمی و مردم کهگيلويه و بوير احمد، . ١۴

 .٨١- ٨٢، صص ١٣٨٢گاه آزاد واحد نجف آباد، ، انش)کارشناسی ارشد
 .٣١۴تاريخ سياسی کهگيلويه، ص . ١۵
 .همان جا. ١۶
 .٣١۴- ٣١۵همان، صص . ١٧
 .٣١۵همان، صص . ١٨
 .١٢٩همان، ص . ١٩
 .همان جا. ٢٠
 .١٣٠همان، ص . ٢١
پژوهشی درباره ی عشاير و (امان اللهی بهاروند، اسکندر، کوچ نشينی در ايران. ٢٢

 .٢٣٩، ص ١٣٧۴چاپ چهارم، انتشارات آگاه، تهران، ، )ايالت
، مالک و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميری، چاپ چهارم، علمی و لمبتون. ٢٣

 .۵٠٢، ص ١٣٧٧فرهنگی، تهران، 
، سلسله پهلوی و نيروهای مذهبی »رضاشاه: گاوين همبلی، خودکامگی پهلوی. ٢۴
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، ١٣٧٢چاپ دوم، طرح نو، تهران، به روايت تاريخ کمبريج، ترجمه عباس مخبر، 
 .٣٠- ٣١صص 

 .٣٢همان، ص . ٢۵
  .٢١٨سرزمين شگفت انگيز و مردمی مهربان و دوست داشتنی، ص . ٢۶
 .٢۴٠- ٢۴٣کوچ نشينی در ايران صص : برای اطالع بيشتر، رجوع شود. ٢٧
٢٨ .Oliver Garrod, "The Qasgai Tribe Of Fars", Journal of the Royal Central 

Asian Society 33(1964),pp.298-299.  
٢٩ .Ibid.  
 .٢١٨- ٢١٩، صص ...سرزمين شگفت انگيز. ٣٠
، )سفرنامه نواحی جنوب ايران و ايل قشقايی(ترز، ماری، شهسواران کوهسار . ٣١

 .٢٠۵- ٢٠۶، صص ١٣٧۶ترجمه دمحم شهبا، انتشارات پيراسته، تهران، 
قشقايی، خمسه، کهگيلويه، ممسنی، ، )عشاير فارس(عشاير جنوب.س. ايوانف، م. ٣٢

 .۵١، ص ١٣٨۵ترجمه کيوان پهلوان و معصومه داد، انتشارات آرون، تهران، 
 .٨٩- ٩٠همان، ص . ٣٣
 .۵٠٢مالک و زارع درايران، ص . ٣۴
فسائی، فارسنامه ناصری، جلد دوم، تصحيح منصور رستگار فسائی، چاپ . ٣۵

 .١۴۶٩، ص ١٣٧٨دوم، اميرکبير، تهران، 
 .١۴٧٩مان، ص ه. ٣۶
 .همان جا. ٣٧
عليرضا خليفه زاده، هفت : برای اطالع بيشترازايالت ليراوی دشت رجوع شود. ٣٨

 .١٣٨٢شهر ليراوی و بندر ديلم، انتشارات شروع، بوشهر، 
دومورينی، ژ، عشاير فارس، ترجمه : عالوه بر فارسنامه ناصری، رجوع شود. ٣٩

ميرزا فتاح / ۴٢- ۵٠، صص ١٣٧۵تهران،  جالل الدين رفيع فر، انتشارات دانشگاه
گرمرودی، سفرنامه ممسنی، به سعی وکوشش فتح الدين فتاحی، چاپ دوم، انتشارات 

 .١۴۶- ١۶۴، صص ١٣٧٠مستوفی، تهران، 
سفرنامه ممسنی، صص / ١۴٩١- ١۴٩٢فارسنامه ناصری، صص : رجوع شود. ۴٠

ی چاپ، محمود باور، کوه گيلويه وايالت آن، شرکت سهام/ ١۵٧و  ١۵۴
، حکومت، )رخش خورشيد(عزيز کياوند / ١٠٨- ١٠٩، صص ١٣٢۴؛ )؟(گچساران

، صص ١٣۶٨سياست و عشاير از قاجاريه تاکنون، انتشارات عشايری، تهران، 
۶٩ -۶٠. 
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جهت اطالع بيشتر از ايالت شش گانه کهگيلويه و بويراحمد و تقسيم بندی های . ۴١
ان، جمعيت و شناسنامه ايالت جواد صفی نژاد و ديگر: فرعی آن، رجوع شود

تيره و ساير مشخصات ايل، مؤسسه - طايفه - بر اساس اوالد] بويراحمد[کهگيلويه و
صفی نژاد، عشاير مرکزی / ١٣۴٧مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران، 

يعقوب غفاری، شناسنامه ايالت و عشاير کهگيلويه / ١٣۶٨ايران، اميرکبير، تهران، 
 .١٣٧۴شر روايت، تهران، و بويراحمد، ن

مستوفی، عبدهللا، شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری دوره قاجاريه، . ۴٢
 .۶٣١، ص ١٣۴٣جلد سوم، چاپ دوم، کتابفروشی زوار، تهران، 

تاريخ سياسی : راجع به داليل حمايت حسين خان از شيخ خزعل، رجوع شود. ۴٣
 .٢٩۶- ٢٩٩کهگيلويه، صص 

، ١٣٧٣احمد، تاريخ پانصد ساله خوزستان، انتشارات آنزان، تهران، کسروی، . ۴۴
 .٢۴١ص 
بختياری، سردار اسعد، خاطرات، به کوشش ايرج افشار، انتشارات اساطير، . ۴۵

 .١٣۶، ص ١٣٧٢تهران، 
تاريخ سياسی /٣۴بويراحمد در گذرگاه تاريخ، ص / تاريخ پانصدساله خوزستان. ۴۶

 .٢٩٩- ٣٠١کهگيلويه، صص 
 .سردار اسعد، همانجا. ۴٧
 .٧٢کهگيلويه و ايالت آن، ص . ۴٨
 .٢٠۵خاطرات، ص . ۴٩
تصوير تلگراف در صص (۴۵٩تاريخ اجتماعی کوه گيلويه و بويراحمد، ص . ۵٠

 ).به طور کامل چاپ شده است ۴۵٨- ۴۵٩
 .بمرحوم: اصل. ۵١
 .بتحريک: اصل. ۵٢
 .بمحل: اصل. ۵٣
 ).آمده در متن به همين صورت(کهکلويه : اصل. ۵۴
 .بخود: اصل. ۵۵
 .باين: اصل. ۵۶
 .۴۵٨- ۴۵٩تاريخ اجتماعی کوه گيلويه و بويراحمد، صص : رجوع شود. ۵٧
مردم بويراحمد عليا و سفلی، به تحريک  ١٣٠۶و  ١٣٠۵در طی سالهای . ۵٨

. کالنتران خويش، چندين درگيری خونين و قتل و غارت داخلی با يکديگر داشته اند
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                                              ً جنگ خونين ديگری ميان آنان رخ داده است؛ و ظاهرا  ) ١٣٠٧ بهار(حتی سال بعد
نظاميان رضاشاه و حکومت  - و شايد محرک عمده اين قتل عام - داور اين درگيری

کاوس تابان : برای اطالع بيشتر رجوع شود(نظامی بهبهان و کهگيلويه بوده است 
، صص ١٣٨٠، مؤسسه فرهنگی طيبين، قم، ...سيرت، دالوران کوهستان بويراحمد

۴١٨ -۴١٠. 
تاريخ اجتماعی کوه گيلويه و / ۴٠- ۴٣بويراحمد در گذرگاه تاريخ، صص . ۵٩

 .خاطرات، همانجا/ ٢١١- ٢١٢بويراحمد، صص 
بويراحمديها، قبل از شروع جنگ دورگ مدين، ماهرانه، سرتيپ خان را از . ۶٠

 .اردوی نظامی در فهليان مسنی آزاد کردند
- ١٣٠٩کاوه بيات، شورش عشايری فارس، : شود برای اطالع بيشتر رجوع. ۶١

 .٣٩- ۴۵، صص ١٣۶۵، نشر نقره، تهران، ١٣٠٧
، شورش ٢٢٨- ٢٢٩خاطرات، صص / ٧٣- ٧۴کوه گيلويه و ايالت آن، صص . ۶٢

غفاری، / ۴٣- ۴٧بويراحمد در گذرگاه تاريخ، صص / ۴٠- ۴٣عشاير فارس، صص 
 .٢١۵- ٢١٩همان، صص 

، در ١٣٠٨ييها، قيام خويش را از سال قشقا( ۴۴شورش عشايری فارس، ص . ۶٣
: رجوع شود. سطح وسيع آغاز کردند و ضربات متعددی نيز بر نظاميان وارد آوردند

 ).۴۵- ٧۶بيات، همان، صص 
 .٧٠شورش عشايری فارس، ص . ۶۴
گزارشهای محرمانه وزارت امورخارجه انگليس درباره انقالب (کتاب آبی. ۶۵

، ص ١٣۶٣وشش احمد بشيری، نشرنو، تهران، ، جلد چهارم، به ک)مشروطه ايران
٧٨٨. 

 .٧٩٠شورش عشايری فارس، ص . ۶۶
 .٨٠۴همان، ص . ۶٧
مجموعه مقاالت (»حکومت پهلوی و عشاير، سقوط«کيانی هفت لنگ، کيانوش، . ۶٨

، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای )همايش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی
 .٨١٨، ص ١٣٨۴سياسی، تهران، 

 .٨١٧و  ٨١۵، ص همان. ۶٩
 .٨١٣- ٨١۴همان، صص . ٧٠
 .٨١۶همان، ص . ٧١
، »مهنامه ژاندارمری«، »...گوشه ای از تاريخ ژاندارمری ايران«فوالدوند، . ٧٢
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دمحم کاظمی و منوچهر البرز، تاريخ : ؛ نيز۶۴، ص )١٣۴٩فروردين (٢۴۶شماره 
 .١٠٩- ١١٠ ، صص٢۵٣۶پنجاه ساله نيروی زمينی شاهنشاهی ايران،بی نا، بی جا، 

 .مهنامه ژاندارمری. ٧٣
گزارشی از نبرد «کاوه بيات، : پيشداد، بررسی عمليات در کوهستان، به نقل از. ٧۴

، تاريخ معاصر ايران، کتاب ششم، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی »تامبرادی
 .١٧٧، ص ١٣٧٣بنياد مستضعفان و جانبازان، 

 .٩۴شورش عشايری، فارس، همان، ص . ٧۵
 .١١، ص )١٣۴٩ارديبهشت (، ٢۴٧مهنامه ژاندارمری، شماره . ٧۶
 .١٠، ص )١٣۴٩خرداد (، ٢۴٨همان، شماره . ٧٧
 .۶٣- ۶۴همان، صص . ٧٨
 .١٧٧نشريه تاريخ معاصر ايران، همان، ص . ٧٩
 .٢٣٢غفاری، همان، ص / ٧١بويراحمد در گذرگاه تاريخ، ص . ٨٠
 .١٧٨نشريه تاريخ معاصر ايران، ص . ٨١
در اين برخورد «: غفاری می نويسد/ ٧۵حمد در گذرگاه تاريخ، ص بويرا. ٨٢

 .٢٣٣- ٢٣۴همان، صص . »                ً             بويراحمديها ابدا  تلفات ندادند
 .۴٠٣، ص ١٣٣۶ميرحسين يکرنگيان، گلگون کفنان، ناشر مؤلف، تهران، . ٨٣
 .١٢، ص )١٣۴٩تيرماه (، ٢۴٩مهنامه ژاندارمری، همان، شماره . ٨۴
 .همان جا. ٨۵
 .جا همان. ٨۶
 .٩۵شورش عشايری فارس، ص : ؛ به نقل از)١٣٠٩مرداد  ٢١(شفق سرخ . ٨٧
 .١٢، ص )١٣۴٩تيرماه (، ٢۴٩مهنامه ژاندارمری، همان، شماره . ٨٨
 .۶١- ۶٢همان، صص . ٨٩
 .١١، ص )١٣۴٩مهرو آبان (٢۵٢- ٢۵٣همان، شماره . ٩٠
 .۶١و  ١٢همان، صص . ٩١
 .۶١، ص )١٣۴٩آذر (، ٢۵۴همان، شماره . ٩٢
 .۶١همان، ص . ٩٣
 .١١، ص )١٣۴٨دی ماه (، ٢۴٣همان، شمره . ٩۴
 .١١۵تاريخ پنجاه ساله نيروی زمين، ص . ٩۵
 .٢٣۶خاطرات، ص . ٩۶
هيبت هللا غفاری، ساختارهای اجتماعی عشاير بويراحمد، نشر نی، : رجوع شود. ٩٧
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 .٢٩۶- ٣١٠صفی نژاد، عشاير مرکزی ايران، صص / ؛٢٢٧، ص ١٣۶٨تهران، 
 .٢٢۵ساختارهای اجتماعی عشاير بويراحمد، ص . ٩٨
 .٢٢۵- ٢٢۶همان، صص . ٩٩

 .٢۶۶- ٢۶٧تاريخ اجتماعی کوه گيلويه و بويراحمد، صص . ١٠٠
 .٢۶٧همان، ص . ١٠١

  
 :منبع مقاله 

 
به نقل از »  حکومت پهلوی، استبداد داخلی و سرکوب عشاير«دکتر کشواد سياهپور 

مجموعه مقاالت دومين همايش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، : ٢کتاب سقوط
  ٢٧٩ – ۴٠۶، صص  ١٣٨٧ - ژوهشهای سياسی موسسه مطالعات و پ: تهران
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  فصل شانزدهم

   
  رضا شاه   ۀدر دور ريوعشا التيسران  ا یسلب قدرت اقتصاد یروش ها 

    
 التيسران  ا یسلب قدرت اقتصاد یروش ها«تحت عنوان یواعظ درمقاله ا ۀسينف

 :  سدينو  یم»  رضا شاه ۀدر دور ريوعشا
ل، سلب قدرت س یدولت پهلو یريعشا استيس یازارکان اساس یکي ّ              او  و  یاسي 

حکومت  يیبرپا ،ی  ّ مل   یگانگي نيبا هدف تأم ر،يوعشا التيا از سران یاقتصاد
ّ         ام ا، نبود . قدرت بود ۀپراکند یبه   کانونها یقدرتمند وخاتمه بخش یمرکز برنامه  کي 

ن ازس قيدق یزير ّ      ومدو  ّ    خط  مش نيا یبررس ،یدولت پهلو یاستگذاري    را با  ی 
 و التيسران ا ۀاز آنچه در عمل دربار یسازد، ول یو ابهام روبرو م یدشوار

و  التياز سرکردگان ا یاسيسلب قدرت س یکه برا ديبرميآ نياعمال شد، چن ريعشا
 :به اجرا در آمد ريز ميمستق ريو غ ميمستق یها وهيش اي ريعشا

 
  یها رهيو عش یليو تحت نظر قرار دادن و اعدام سرکردگان ا ديتبع ،یزندان - ١
 از آنها یادار تيسلب مسئول - ٢
 یبا خارج ميمستق ۀرابط یاز برقرار ليمنع سران ا - ٣
 ريو عشا التيا یمداخله دولت در انتخاب روسا - ٤
 .مناطق آنان یادار کيتفک - ٥
درهم شکستن  یبرا یدولت پهلو: پرسش را دارد که نيا یپژوهش قصد بررس نيا

 یقدرت آنان در قدرت حکومت مرکز ۀو استحالريوعشا التيساختار قدرت سران ا
 را به کار برد؟ يیچه روشها یدبه لحاظ اقتصا

 ،یاسيپروژه سلب قدرت س ليدر تکم یدولت پهلو: است که  نيپژوهش ا نيا هيفرض
امالک  یاجبار ۀو امالک و معاوض یاز راه مصادره دارائ یبا سلب قدرت اقتصاد

ل بخت نيودرباره خوانريوعشا التيا ّ      متمو   یبا الزام آنان به انتقال سهم سه درصد یاري   
که با  یو چالش ريو عشا التيسران ا یزيزگرتمرک ۀمسئل ینفت خود به دولت، برا

 .پرداخت یشيکرده بودند، به چاره اند جاديدولت نوپا ا یخود برا یاقتصاد یتوانمند
ّ                      که دولت با توس ل به آن ازقدرت اقتصاد يیها وهيشريسطور زدر و  نيخوان ی             

 :شده است ليو تحل فيتوص ،ی                    ً                         سرکردگان کاست، عمدتا  با استناد به منابع اسناد
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 اموال ۀمصادر - ١
ها  با  رهيو عش یليا اتيح یها هياندک اندک پا ه،يحکومت قاجار انييسالهاي پا از

و تجارت و  یو بازرگان ستميو الزامات آن در قرن ب ینيشهرنش یگسترش زندگ
 .سست شده بود یخارج یهگذاريسرما

به  یراتييتغ ن،يمالک بيآشکار بود که در ترک یسلسله پهلو دنياز به قدرت رس پس
بر اساس . خواهند سپرد ديخود را به مالکان جد یجا ميوجود خواهد آمد و مالکان قد

شده است، در دوره  ليتبد رانيا خيدر تار یتکرار شونده که به قاعدها ۀواقع نيا
  یو رؤسا نيخوانو ازجمله  ميمالکان قدزين یپهلو

از امالک خود را از دست دادند و امالک و  یبر بخش تيمالک ر،يت و عشا اليا
مثل  ديجد یگروهها نيهمچن. آنها معاوضه شد ینهاياموال آنان مصادره وزم

 مقاطعه کاران  ران،يا یکارمندان سازمان ادار
ل به قدرت با آنها همراه  یپهلو یابيکه در دست انيبازرگانان و به خصوص نظام و ّ                         او   

 بودند، به گروه 
دست  یاجتماع تيثيو ح یاسيبه قدرت س تيمالک قيو از طر وستنديمالکان پ ديجد

 .افتندي
ّ  و رزم آرا در مظان   یراحمديدوره، سپهبد ام نيا يۀبلندپا ینظام ۀکم دو چهر دست                 

خود را از راه غصب اموال و امالک سران  عي  ّ                          ات هام قرار گرفتند که امالک وس نيا
که رزم آرا در چند قسمت از خاطرات  یبه چنگ آورده اند، به طور ر،يو عشا التيا

 .ثروت خود شده است یدآورگر ۀدرباره نحو حيخود ناچار از توض
 
براي سلب  ريو عشا التيسران ا یاسيس فيتضع ،یپهلو استگذارانيس دگاهيد از

کاستن از قدرت  یبرا یريبرنامه با تداب نيبود اما کافي نبود و ا قدرت از آنان الزم
براي سلب  یاقتصاد زييبرنامه ر. شد یم ليتکم ريو عشا التيا یرؤسا یاقتصاد

رضاشاه آغاز و در  دنيرس سلطنتاز به  شياز پ ر،يو عشا التيقدرت سران ا
ر شد که  ١٣٠٣در سال . بعد آهنگ آن تندتر شد یسالها ّ         مقر  وزارت داخله  ۀبودج«  

 یو در واقع قطع مستمر ابدياختصاص ن ١ »ريبگ ی     ّ مستمر   التيا یرؤسا یبرا
 .آنها بود یموقع اقتصاد فيتضع رجهتيو عشا التيسران ا

از سلطنت رضا شاه  شيپ زين ريو عشا التياموال و امالک سران ا ۀمصادر استيس
ّ    ام ا ه افت؛يادامه  یپهلو ۀدر دور يیها بيآغاز و نش با  استيس نيا.     ّ     متوق ف نشد چگاهي 

و  یمثل اقبال السلطنه ماکوئ رانيشمال غرب ا التيثروتمند ا نيضبط اموال خوان
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 یرؤسا گرياموال و امالک د ۀآغازودر دوران سلطنت با مصادر یخلخال ريرعشايام
 . افتيادامه  یا رهيو عش یليا

، ثروت ) قوام الدوله ،یشکرهللا  صدر( درلندن رانيمختارا ريبه اظهارات وز بنا
ف اموال ام ّ           رضاخان قبل ازسلطنت از راه تصر  و تصاحب ثروت  یخلخال ريعشا ري                            

ف اموال ام یدرباره چگونگ یبه دست آمده بود، صدر یاقبال السلطنه ماکوئ ّ           تصر   ري  
 یايدر یطرف به کرانه ها کياز  یحدود امالک و: اظهار ميدارد یخلخال ريعشا

دوران  ليدر اوا.... ديميرس ليخمسه و اردب یبه نواح گريد یخزر و از دو سو
برد، شخصا در  یدر خارجه به سر م ديبه حال تبع یمدت ريعشا ريکه ام تيمشروط

از طال درست  ريام یاروپا مهمانش بودم و تمام بشقابها، قاشقها و لوازم ناهارخور
رضاخان پس ... ناب بود یاز طال د،يکش یم انيقل شيکه رو زيآن م ی    ّ و حت   دشده بو

 ريخواباند، سر وقت ام النيکوچک خان و جنگليها را در گ رزايم ۀاز آنکه غائل
   انيو تمام ثروتش که در عرض سال ديمرد سرانجام به قتل رس نيا. رفت ريعشا

 ٢. بود که کجا رفت ومولي معل» غارت رفت « ً    ا  به اندوخته شده بود ظاهر
سالها، ادارات  نيدر هم. و مصادره شد فيبود، توص قيکه در چهر ینيگاه خزا آن

را به دولت ميدادند،  براي  ريو عشا التياموال ا ۀضبط و مصادر شنهاديپ یدولت
انگوران  یو قشالق یالقيي یضبط محلها«  شنهاديخالصجات خمسه پ ۀمثال ادار

 .عنوان امالک خالصه به دولت نموده بود٣»خمسه
دولت  ۀپس از غلب ريو عشا التيالشعراء بهار به ضبط امالک و اموال سران ا ملک

بهار از به غارت رفتن و ضبط و . اشاره کرده است حيو گاه به تلو حيبر آنها به تصر
ز بجنورد ّ         معاوضه امالک سردار معز   یقال: کنديم ادي ريز پس از اعدام او به شرح ی                    

را به مشهد  یاديو اسب و گاو و گوسفند ز فتبه غارت ر یمعتنابه یها چهيو قال
خانواده را برآورد  نيامالک ا داتيبرود و عا یاز تهران امر شد کارشناس... بردند

امالک را نود و سه هزار  انهيسال داتيکارشناس عا. کند تا عوض به آنها داده شود
امر ميشود آن را نصف کنند و به چهل و پنج . کند یبرآورد م)  لایر ٩٣٠٠٠(تومان 

دهند و بنا ميشود در اصفهان از  فيتخف)  لایر ٤٥٠٠٠٠( یهزار تومان و کسر
 ميتقد یپاکروان راپورت یمورد آقا نيدر ا. عوض داده شود یاريبخت نيامالک خوان

از سي و پنج هزار و  شيامالک ب نيا داتيبرآورد غلط است و عا نياکند که  یشاه م
امر ميشود که طبق راپورت  جهيدر نت) لایر ٣٥٨٩٠٠( ستيهشتصد و نود تومان ن

امالک اصفهان هنوز به دولت منتقل نشده  کنيل. پاکروان عمل کنند و عمل کنند
 ٤».بود
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که دولت اقدام به مصادره اموال و امالک امثال اقبال  یموارد ۀهر حال، در هم در
ز بجنورد ،یالسلطنه ماکوئ ّ         سردار معز  نمود، ... و  یاريبخت نيخزعل و خوان خيش ،ی        

رضاشاه  يۀمال ۀ                      ّ                 فرصت برخورد قاطع و مؤث ر با مأموران ادار ريو عشا التيسران ا
 .افتنديرا ن

 رينشان دادند، به تأخ یدولت استيس نيبه ا فيکه سرکردگان طوا یواکنش نيتر عمده
بر سر معاف کردن امالک ارز  یو چانه زن استيآن س يیانداختن اجرا قيو به تعو

شده بود،  فيکه امالک توق یامالک  بود و در صورت ۀبه قصد معاوض٥ »ابييارز«
 .نمودندمي ٦»از امالک خود را فيرفع توق« یتقاضا

ّ   را مشخ ص  یقواعد ر،يو عشا التيا یسلب قدرت اقتصاد استيبتوان در س اگر      
است،  ريامکانپذ یبه دشوار یمثل دولت پهلو یمطلقه ا ی       ّ           که البت ه در دولتها ميساز

ّ           متم رد، پس از  ريو عشا التيا یاز قاعده ها آن بود که امالک و اموال روسا یکي   
 استيس یدر مقابل حکومت مرکز کهخزعل  خيمثل ش شد،يغلبه بر آنها مصادره م

ّ       ام ا، برا. گرفت شيدر پ یا انهيه جومواجه که با حکومت  یريو عشا التيسران ا ی 
راندن آنها از  هيبه حاش ايبه اموال آنها و  یابيدست ۀنميشدند وسوس ريدرگ یمرکز

به آن  رنگيو ن سهيبا دس داشت،يبر نم یدست از سر مقامات دولت یريمگيمرکزتصم
که به  یمثل چگونگي تصاحب اموال و امالک اقبال السلطنه ماکوئ افتند،ييدست م
او  یاو را از خاستگاه خود دور ساخته و محبوس ساختند و آنگاه بر دارائيها یبهانه ا
ّ      و ام ا برا افتنديدست   هنگفت یبه دارائ یچنگ انداز ی   
حکومت نمودند وآنان در  یبر انداز ۀ           ّ          آن ها را مت هم به توطئ یاريبخت ليا سران

 از  ري  ّ       مت هم ناگز گاهيجا
 .نامرغوب خود شدند ینهايآن با زم ضيامال ک خود و تعو یاجبار فروش

دولت رضاشاه  یامالک خود،به خصوص خط مش یگذشته ازفروش اجبار هاياريبخت
 .تافتند خود را مغبون ميدانستند یدر تصاحب سهم نفت خود را بر نم

سر و کار  اريهايامالک، بخت ۀبا موضوع مصادر کياز نزدکه  یپور فاطم فيس
تنها ( یاريخان بخت یقل یمثل مرتض ینيخوان«اظهار ميدارد  نبارهيداشت، در ا

به ) ماند و به زندان نرفت یکه در دوران رضاشاه در رأس کار باق یليسرکرده ا
و اعتراض  یابيامالکش سود برد و آن قدرکار ارز یابيشدن روند ارز یطوالن ليدل

خان  یقل یو اموال مرتض ديفرا رس ١٣٢٠وريتا شهر ديحکم طول کش نيي   ّ      مجد د و تع
 ».                 ً          و مصادره استثنائا  مصون ماند ضياز گزند تعو

ّ   ام ا، ّ   استثناء در مصادره اموال دربار  ا نيا   سهم  ليخان خوش اقبال در قانون تحو ني                            
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شد  ريناگز زين یاريبختخان  یقل یمشمول حال او نشد و مرتض یارينفت سران بخت
 . رديکرد، بپذ نيياو تع یسهم نفت برا یرا که دولت در ازا یکم اريبس یکه بها

 یفضا جادي، و ا١٣٢٠سرنوشت ساز  وريو سقوط رضاشاه در شهر رانياشغال ا با
  یفرصت یاسيباز س

اموال و امالک خود  فياز توق ريو عشا التيا اتيدست آمد تا دادخواست و شکا به
 . ابديبروز ب ۀنيزم

روز پس از  کي یعني، ١٣٢٠ وريشهر ٢٦آن ميتنظ خيکه تار یمثال در سند براي
را در  یاعالم انصراف رضاشاه از سلطنت به سود دمحمرضا پهلو یآن بود که فروغ

ّ                      از محم درضا شاه درخواست رفع  یبه نام ماهرخ زمان یمجلس قرائت کرد فرد      
به خواست خود،  دنيرس یابر زياز آن ن شيپ او. دياز ملک خود را مينما فيتوق

اصفهان  یوزارت جنگ ارسال کرده بود که آنها از فرماندار یرا برا يیدادخواستها
ّ                       حل  مسئله را تقاضا نمودند یو مساعدت برا یريگيدرخواست پ متن دو سند فوق به .  

 :شده است ميقرار تنظ نيبه ا بيترت
 
 ] ١ سند شماره[

 ١٣٢٠/  ٥/  ٦وزارت  جنگ
 اصفهان ١٣ لشکر

 اصفهان یفرماندار
 ینصرهللا زمان الي   ّ  ً         مجد دا  ماهرخ، ع   ١٣٢٠/   ٢٨ -  ١٣٩٨/  ٥٨٠٨شماره    بيتعق

ّ        اط الع به پ ديمز یکه رونوشت آن برا ميدادخواستي به لشکر تسل . ميگردد فاديا وستي 
  تيکه پرونده امر حکا یبه طور

از آنها داشته باشد  یبا بعض ینبوده و اگر هم نسبت دور یاريشخص بخت نيکند ا یم
 اريهايچنانچه اغلب از بخت. امالک نميباشد دياز خر تيمحروم ايبه سوء سابقه  ليدل

    ً          بعدا  مالک شده  ايمالک بوده و  ايشرکت داشته اند دارا ١٣٠٨که در اغتشاشات سال 
استرداد امالک ما به  یامراجعه به پرونده بر بااست  ی         ّ صورت متمن   نيدر ا. اند

 .لشکر را مستحضر دارند جهيمعمول از نت ستهي   ّ                      االد عا به دادخواه اقدام شا
 
 یسرهنگ شعر - اصفهان ١٣لشکر  یفرمانده ليکف
 
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٧٩                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

م[  ّ  سند شماره دو             [ 
 

 کشور وزارت
 انتظامات اداره

 اصفهان یفرماندار
 

١٣٢٠  ٦/  ٢٦   
 یشاهنشاه یونيهما حضرتياعل شگاهيکه از اصفهان به پ یماهرخ زمان ۀضيعر
  تيو شکا ميتقد
را با  جهينت یشود که پس از بازجوئ یملک خود نموده است فرستاده م فيتوق از

 .ديفرمائ اعالم ضهيعر ۀاعاد
 
 ٧کشور ريطرف وز از

 ني     ّ  از مط لع یماهرخ زمان ۀدربارشتريب یهايکسب آگاه یجانب برا نيا یو جو جست
 یحيباره اظهارنظر صر نيتوان درا یولذا نم. است دهينرس جهيتاکنون به نت یاريبخت

 یاريبخت نياز خوان یکه خانم ماهرخ زمان ديبرميآ نيسند چن یاز محتوا یکرد، ول
از متن سند  یريعشا یاستگذاريدر س انينظام ميآنکه دخالت مستق گريبوده است و د
ل کامال  هو ّ       ً   او  رفع  یدادخواست برا ۀبا ارائ یاريخانم بخت نيمعلوم است که ا داست؛ي 

، )سابق  هيهمان عدل(یوزارت دادگستر یازملک خود به وزارت جنگ به جا فيتوق
و با  تکرده اس کيرضاشاه را ازهم تفک ۀقدرت در دور یو حقوق یقيساختار حق

دادخواست به  ۀارائ قيبه خواست خودراازطر دنيراه رس یا نانهينگاه واقع ب
را عهده دار بودند  ريو عشا التيا یاستگذاري   ً  عمال  س یررسميکه به طورغ يینهادها

  .نموده است بيتعق یرسم یو نه نهادها
  

  ريو عشا التيا یامالك رؤسا ۀمعاوض - ٢
 
و  التيسران ا یاقتصاد تيموقع فيتضع یدولت برا ميمستق یها وهيازش یکي

سران  اريشده که دراخت ضيامالک تعو. امالک آنان بود ۀمعاوض استيس ر،يعشا
آنها واغلب نامرغوب  یا رهيوعش یليگذاشته شد، دورازخاستگاه ا ريو عشا التيا

 نيا یدرقبال اجرا يیو مقاومتها یتيو بروزنارضا اتيبود که موجب طرح شکا
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 یبرا رشديکه دولت ناگز یشد؛ به گونه ا ريو عشا التيا یرؤسا یبرنامه ازسو
 .دهد ليتشک» امالک  ضيتعو ونيسيکم«به نام  یونيسيامرکم نينظارت بر ا

 نکهيبر ا یمبن  »ريو عشا التيامالک سران ا ضيتعو« حهيال ١٣١١در سال  دولت
نقاط با امالک  یاشخاص را در بعض یبعض ۀدولت درصدد است که امالک وتعالق« 

م  يۀته یو برا ديمعاوضه نما گريدر نقاط د یدولت ّ   مقد مات امر و اعزام مأمور و مقو                            ّ   
 » .تقاضا دارد مانهزار تو ١٨برابر  یمخارج اعتبار ريو سا

را ضبط کرده و  ريوعشا التيا نيمبنا امالک رؤسا و خوان نيبرا. به مجلس برد را
آن  یکردند و به جا یبه دولت م نيآنها را مجبور به فروش زم نيمالک ايرؤسا  ۀورث

 تيثيو ح یبه آنها ميدادند تا از قدرت اقتصاد رانينقاط ا گريدر د یامالک پراکنده ا
فوق الذکرکه به صورت قانون درآمد،  ۀحياز ال یبند رگرچه د. آنان بکاهند یاجتماع

بود، مابه  یکه درآمد ملک واگذار شده کمتر از قبل یدر صورت« : شده بود ینيشبيپ
 .شدياجرا نم یدر عمل، قانون فوق به درست یول»  .جبران ميشد ديالتفاوت آن با

که  یکه تا سقوط رضاشاه، از فراز و فرود حوادث ريو عشا التيا یاز رؤسا یبرخ
بر آنان گذشت، به سالمت عبورکردند، ازهرج و مرج به وجود آمده استفاده کردند 

را که به عنوان عوض به آنها داده بودند و هم  یکوچک نيکه توانستند هم زم يیوتا جا
ض را گرفتند که ر ّ                 معو  م سال  ۀمين یوزنامه ها   ّ       دو   نياز ا یگر برخ تيحکا  ١٣٢٠ 

 .رخدادها هستند
را ميتوان از زبان منصور،  ريوعشا التيامالک سران ا ۀدولت از معاوض هيتوج
سابق  طيمجبور نباشند در مح«                    ّ                       داخله بازگوکرد که عل ت را، آن دانسته است که  ريوز

 » شوند يیبمانند و داخل قضاها
ّ              با توج ه به شورش عشا یول ّ    فارس اظهار تأس ف م ري      ّ                  کند که متأس فانه معلوم ميشود  ی                        

سران  کيدال بر ارتباط تحر یدرسر دارند و دولت اسناد و مدارک قطع یاالتيبازخ
 ٨» .دارد یدولت مرکز هيخود عل ليبا افراد ا یقشقائ

ّ     اط العات براساس سران  تشريب امالک ضيتعو استيس افت،يکه از اسناد ميتوان در ی 
ً    را عمدتا  با  استيس نيلذا روند اجرا ا. را مورد هدف قرار داده بود یاريبخت ليا         

 یريگيموجود است، پ یاريبخت ليامالک سران ا ضيتعو ۀکه دربار یاسناد یبررس
 یاريبخت نيابتدا خوان اريها،يبخت الکام ۀمعاوض استيس یاجرا یبرا. ميينما یم

 ١٣٠٧مثال در سال  یاز امالک خود ميشدند برا »یاظهارنامه ا«ملزم به نوشتن 
به  یا ندهيدر خوزستان نما امالکشانۀاظهارنام یمجبور شدند برا یاريبخت نيخوان

ف ّ  دولت معر   . کنند ی       
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در دست داشتن  یکي: امالک دو مسئله الزم بود ۀمعاوض یبرا یبعد ۀدرمرحل
امالک به منظور  یابيارز یگريو حدود امالک آنها و د نيخوان یاز اسام یفهرست

 هر دو به  نيا گر،يمعاوضه با امالک د
درباره ضبط و  یداشت که گاه رضاشاه با صدور دستور ازين یطوالن یزمان
 .ديبخش یبرنامه  را سرعت م نيامالک، آهنگ ا ضيتعو
دستورضبط  یاريبخت نيخوان یاقتصاد تيموقع فيتضع ینمونه رضاشاه برا یبرا
از اصفهان تا خوزستان، امتداد داشت  یعيوس ۀکه در گستر ٩» یاريدهات بخت يۀ  ّ کل  «

به  جانيو آذربا نيدر کاشان و بلوک خار و رام یآن امالک یرا صادر کرد تا به جا
را نداشت و  اريهايامالک ضبط شده بخت تيامالک مرغوب نياز ا یکه برخ. آنها بدهند

 .بود یاريبخت ليدور از خاستگاه ا اريامالک معوض بس یبرخ
چند ده  یدهات قشقائيها در فارس و واگذار ۀمصادر«دستور  نيهمچن رضاشاه

 . را داده بود  ١٠»اريهايامالک آنها با بخت ضيخالصه در خراسان و تعو
صورت گرفت که به چند نمونه از آن اشاره ميشود؛  یدستور اقدامات نيا یاجرا براي

 یهيمعاوضه شد بد١١ یبا قشقائ یاريبخت نياز خوان ی       ّ   امالک عد ه ا ١٣١٣در سال 
 یژگيکرده و و کيرا تحر بيرق ليدو ا انينهفته م یها نهيبرنامه ک نيا یاست اجرا

 .ديل مي بخشيآن دو ا یها زهيوست یبه دعاو یديجد
شد، که  ضينحو تعو نيبا خالصجات فارس به ا یاريبخت نيکاز مال یبرخ امالک
 بيبه فارس فرستاد تا ترت  ١٢»امالک خالصجات یابيرا جهت ارز یئتيه« دولت 

 یعمل یدولت برا ن،يهمچن. در اصفهان داده شود اريهايآن با امالک بخت ۀمعاوض
 ونيسيکم« به نام  یونيسيکم سيتأساقدام به  اريهايامالک بخت ۀمعاوض ۀساختن برنام

ّ                           که متشک ل از فرماندار اصفهان، رؤسا »اريهايامالک بخت ضيتعو  ه،يرعدليداو ی      
 نيا فياز وظا یکي ،یاسناد موجود دولت ی         ّ  بنا به اد عا. ديشهرباني بود، مينما ه،يمال
 یبررس« و ١٣ »یاريبخت یامالک رؤسا دارانيخر تيهو«یبررس ونيسيکم

 .بوده است هاآن  »تيصالح
است،  ١٣١٦/اسفند/١٨ثبت آن  خياسناد که تار نياز ا یکيمثال چنانچه از متن  یبرا

ّ         محم درضا بخت ۀکه ورث ديبرميآ  یفروش قسمت ۀخود اجاز لي، به وک) سردار فاتح( اري  
 یراميدهندملک» ملک بن «و لنجان از جمله  یارياز امالک خود در چهار محال بخت

 ليوک)  ی  ّ جد   نيحس( نيآن بودند و بنابرا ديخواستار خر» بن «ده  یايکه رعا
ملک بن  تينوشته و تقاضا کرد که صورت وضع هيمال ۀادار یبرا ینامه ا هاياريبخت

افان اصفهان  یکيباغ چشمه و رمضان آباد که صفابخش  ۀمزرع نيو همچن ّ             از صر      
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ت يدر نها ١٤.بدهند که بتوان معامله نمود یخواستار آن بوده است، را به دفتر رسم
در  اريهايامالک بخت ضيتعو ونيسي، باحضوراعضا کم١٣١٧/ مرداد /١٦ۀدر جلس
ّ     محم درضا ۀورث ۀندينما ی  ّ جد   نيحس خيدرتار شنهاديپ اصفهان، یفرماندار  ريت/٨  

رمضان  ۀباغ چشمه و چهاردانگ مزرع ۀراجع به فروش شش دانگ مزرع ١٣١٧/
 ،ینعمت هللا تراب ،یمانيسل هللا فيس«یسه نفربه نامها ونيسيآباد، قرائت شده و کم

 ١٥».نديامالک مزبورصالح دانسته وموافقت مينما یداريخر یرابرا ی  ّ         عب اس کرکوند
بر  یاصفهان مبن یبا فرماندار هيمال ۀمقامات ادار ني، همچنان مکاتبه ب١٣٢٠سال  تا

آنها برقرار بود که  تيصالح یجهت بررس اريهايامالک بخت دارانيخر یذکر اسام
 نديدرفرا یوزارت داخله و ادارات تابعه مثل فرماندار گاهيجا تيامرنشانگر اهم نيا

مکاتبه ها که در  نيازا کييمثال در یبرا ضاشاهر یانيپا یدرسالها یريمگيتصم
اصفهان به فرماندار اصفهان  یمال ۀادار سيازسوي عبدهللا کامکار، رئ ١٣٢٠/ريت/٣

 :ميخوان یم نيارسال شده است چن
شاه  ۀميخواهند شش دانگ مزرع انيوجوجان خانان انيخانان فانياست انيچون آقا «

 یداريرا خر اريبخت نيغالمحس یآقا ضيواقع درچهارمحال، ملک مورد تعو یبالغ
 ونيسيملک مزبور در کم دينامبرده را براي خر انيآقا تياست صالح ی    ّ متمن   ند،ينما

  ١٦» .ديرا اعالم فرمائ جهيموده ونتمطرح فر یاريامالک بخت یداريبه خر تيصالح
 یبرا یريگ ميدر تصم ینظام یميتوان به نفوذ نهادها و مقامها یاسناد دولت یبررس با
که  ینمونه از متن مراسله ا یبرا. برد یآنها پ یو باالخص رؤسا ريو عشا التيا

اصفهان ارسال نموده است،  یفرماندار ۀادار یبرا رياصفهان، جواد آژ هيمال ليکف
 یصورت اسام«بر اساس  اريهايبخت کامال ضيتعو ونيسيروشن ميشود که کم

گذاشته است، اقدام به  یآنها م اريدراخت» ارتش اصفهان  ۀکه ادار یاريبخت یرؤسا
 »یبه نحو مقتض«کرده است تا آنها  یم یاريبخت یو معاوضه امالک رؤسا یابيارز
نظاميها امکان اعمال نظر را فراهم  یامر برا نيکه ا: ندينما یدگيبه موضوع رس١٧

 هايارياز امالک بخت یابياثرگذار در ارز یازمالکها یکياست که دايو ناگفته پ کردهيم
بوده  ١٣٠٨در  ريو عشا التيا ی                             ّ      مشارکت وعدم مشارکت در شورش ضد  حکومت

 .است
 ّ  س ريامالک به سادگي م ضيتعو ۀبرنام ی، اجراهاينظام ینظر از مداخله جوئ صرف
ّ            اط العات مربوط  ۀو هم نيزم ۀکه به مسئل یبه کارشناسان ازين بر عالوه راينبود ز  

 ۀآن وقوف داشته باشند؛ معاوض تيو عدم مرغوب تيآب، مرغوب نيبه آن از جمله تأم
ّ          ام ا اغلب چن ربود؛يانعطاف پذ یانيبا مجر ی          ً     زمان نسبتا  طوالن کيامالک، مستلزم   ني 
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و به  ريو تحق فيتضع استيس یدر نظر گرفته نميشد و دولت در اجرا یاتمالحظ
 یرا برخ يیبايناشک نيو آتش ا دياصرار ميورز ريوعشا التيا یراندن رؤسا هيحاش

وجود  نيساختند؛ بنابرا یسودجو، شعله ورتر م یرنظاميوغ ینظام انياز مجر
 نيبر سر ا یدولت یروهايبا ن ريو عشا التيا یو رؤسا نيخوان نيب یريدرگ

 .شد یم ريموضوع اجتناب ناپذ
 

بر سر  یدولت یروهايبا ن یاريو بخت یاحمد ريبو نيخوان ديآ یاسناد برم یازمحتوا
 . کردند دايپ یگسترده ا ی ريشان درگ ١٨» امالک  ٣ ضيضبط و تعو«
نامناسب و  یامالکشان با امالک ضيدر اعتراض به تعو یاريبخت نيخوان ۀورث ی  ّ حت  

» عمارات و امالک و قطع اشجار بيتخر«اقدام به  ١٣١٦سال دردور از انتظار آنها 
ّ                    ام ا با وجود دولت مطلق. نمودند ١٩ قدرت  ۀپراکند یکه نه اجازه به کانونها یمدرن  

ارکان قدرت خود بپردازند و نه  یميداد که به بازسازريو عشا التيا یمثل رؤسا
 یرو به رشد نوساز اني              ّ      که آن رادرتضاد  با جر یا رهيوعش یليا اتيح ۀفرصت ادام

 .ديها، چندان به درازا نکش يیآن مقابله جو کرد،يم ی   ّ تلق   رانيدر ا
چهارلنگ  نيو مالک نيدوره در دست است که نشان ميدهد خوان نياز اواخر ا یاسناد
 نيو مالک نيو خوان ٢٠شدند» امالک خود ضيتعو«ازريناگز١٣١٧در سال  یاريبخت
خود تن در  ٢١» امالك ضيفروش و تعو«سال به  نيدر خوزستان در هم یاريبخت

 ۀباشند که دولت خودکام دلخوش توانستندمي نيتنها به ا ريو عشا التيا یدادند، رؤسا
امالک نموده است که در  ضيتعو ونيسيمانند کم يیونهايسيکم سياقدام به تأس ،یپهلو
ً انا  يو اح ريو عشا التيا یؤسار ٢٢»  یملک یبه دعاو«آن  بازگرداندن امالک  به     

ل پادشاهي  ۀکه پس از سقوط رضاشاه و در ده یدل خوش.مي شود دگييرؤسا رس ّ           او   
ّ              محم درضا شاه با پ فرزندان آنها  اي یا رهيوعش یليا نياز مالک یوسماجت برخ یريگي  

 .به خود گرفت تيواقع ۀجنب یتا اندازه ا
 یکه امالک آنها در لرستان با خالصجات دولت رانونديب نيخوان تي      ً           احتماال  بر اثر شکا 

نمود که از  بيتصو ١٣١٣شده بود، دولت در سال  ضيدر مکران بلوچستان تعو
ّ                محل  اعتبار مخارج غ که از  ٢٣.اعطا گردد »رانونديب نيبه خوان  یوام«        ّ  رمترق بهي  

  نيوسخت تر نيتر یکه به طوالن یا فهياط یبرا یدولت ۀبناميتصو نيا یاجرا
ّ    رضا شاه  اقدام کرد،  اط الع  یل پادشاه.  ّ او   ۀمقاومت ها درمقابل ارتش در ده                       

 .ميدر دست ندار یگريد
آنها اجرا شد  ۀنحو دربار نيبه ا یقشقائ ليا یو رؤسا نيامالک خوان ضيتعو استيس
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به سر ميبردند،  یو پسرش در زندان رضاشاه یکه صولت الدوله قشقائ یکه در حال
 .عوض آن به آنها داده شد»  و توابع تهران نيورام«امالک آنها در فارس ضبط و در

مصادره  ۀاز برنام زيفارس ن ۀخمس التيا یانتصاب سيرئ یرازيقوام الملک ش ی  ّ حت  
 یفارس مورد ب یريکه پس از شورش عشا یامالک استثناء نشد و زمان ضيو تعو
  ی     ّ  به اد عا رضاشاه واقع شد، بنا یمهر

 شکشيخود را به شاه پ» طوع امالک « اصغر حکمت، در زندان قوام الملک با  یعل
عمل  نيرضاشاه ضمن تحس یول. کرد تا در امور معارف کشور به مصرف برسد

ف در آن اموال را که اگر گفت ۀقوام الملک، اجاز ّ                            تصر  اموال  شکشيپ ۀحکمت دربار ۀ  
ّ                 تأم ل نداشته باشد ول یجا ضاشاهو رغبت به ر ليقوام الملک با م یاز سو»  .نداد  ی  

غلبه کرده باشد،  شيخو یخوارگ نيسرکش زم ليموضوع که رضاشاه بر م نيا
  .خواهد داشت اريبس یشگفت یجا
 

 به دولت  یاريبخت نيدرصد سهم نفت خوان ٣انتقال  - ٣
 

 خيدر تار ینينو ۀديپد ستم،ينخست قرن ب ۀو صدور نفت در دو ده ديتول اکتشاف
. پرتو افکند یاسيابعاد اقتصاد س يۀ     ّ بر کل   بايتقر جيبه شمارميرفت که به تدر رانيا

ّ  مؤس س نيشدن ا یاسيوس سيو انگل رانيشرکت نفت ا یازسو ی        ّ   بروز تخل فات  ۀ  
آن شدند وبه خصوص وقوع جنگ  ۀسهامدارعمد سيهايپس ازآنکه انگل یاقتصاد

ل که ب یجهان ّ       او  سبب  گريد یر ساخت وعلل وعواملنفت را آشکا تي   ّ اهم   شياز پ شي 
 ٢٤م ١٩٣٣/خ ١٣١٢آن درسال  دياقدام به لغو قرارداد و تجد یشد ه دولت پهلو

شده  ريدرگ سيو انگل رانياز شرکت نفت ا  اريهايبا سهم بخت رودکهياحتمال م. دينما
با  ريو عشا التيکه به روابط سران ا ی        ّ و سوء ظن   زيگر گانهيباشد و با آن افکار ب

 ليا یارتباط خارجيها با رؤسا نيبه ا دنيبخش انيداشت، در صدد پا یخارج یقدرتها
 .برآمده باشد یاريبخت
خود، با  ساتيپرسنل و تأس تيامن نيدولت قاجار درتأم یبا توجه به ناتوان سيانگل

در مناطق  ینفت یخزعل که حوزه ها خيو ش یاريبخت ليمثل سران ا ی   ّ محل   یقدرتها
حفاظت از لوله و  یشدند که آنها در ازا ميمستق یسکونت آنها واقع بود، وارد گفتگو

رم سيهايشرکت نفت از انگل ساتيتأس ّ  قر   .کنند افتيدر ی 
 یکه در داخل اراض یبه موجب قرارداد جداگانه هر کمپان« : زاده جمال ۀگفت به

بدهد،  یاريبخت نيه خوانب ديسه با یشود، صد سيتأس نفتبراي اخراج  یاريبخت
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 رهيل ٤٠٠٬٠٠٠ هيبا سرما هيشرکت امداد کيقرارداد،  نيا یاتيعمل ليتسه یبرا
را از آن  اتيعمل نکهيا یبرا »یاريشرکت نفت بخت«شده موسوم به  سيتأس سيانگل

 ٢٥.توسعه دهد یاريبخت یاراض یمربع به مابق ليم کي
 
ل،  ی  ّ حت   سيانگل  ّ    در جنگ جهاني او  ّ         مهم ات و تسل یريمقاد«                نيخوان اريدر اخت حاتي  

طرف آنها را گرفته  نيالنهر نيدر ب سيانگل اتيخزعل، که در عمل خيو ش یاريبخت
از  یعالوه بر برخوردار یخارج یبه سالحها التيسران ا زيتجه ٢٦» بود، گذاشتند

خزعل  خيو ش یاريبخت ليسران ا یاسيوس یتوان اقتصاد شينفت، باعث افزا ديعوا
 خيو ش اريهايبخت رانيداده بودند که دولت ا یبيبا مهارت ترت سيهايانگل یميشد؛ ول

 یبر هم زدن آن کارشکن یببرند و برا یاز حفظ آرامش منطقه سود کيخزعل هر 
 ازدرصد  ١٦ رانيدولت ا« بود که  ني     ّ              که ات خاذ کرده بود ا یبيترت نينکنند ساده تر

درصد از سود  ٣ هاياريميداشت و بخت افتيشده را درحاصله از نفت استخراج  ديعوا
 ديآنها استخراج ميشد را به انضمام برخي عوا ۀکه در منطق یخالص حاصله از نفت

ّ    محم ره  خيش کهيميداشتند در حال افتيدر گريد از شرکت  یعالوه بر سهام) خزعل(  
حال از رونق  نيداشت و درع یم افتيرا در شيخو ینفت وجه االجاره اراض

 ٢٧».بهره مند ميشد زيتجارت ن
کرد، لر و  التينخست استقرار قدرت رضا شاه، اقتدار او از جانب ا یسالها در
ً         عمدتا  در مناطق یعنيقرار گرفته بود،  ديجنوب مورد تهد التيو ا یاريبخت که  ی     

 یزمان از نيبنابرا. شناخته شده بود یمنافع   اقتصاد یدارا یانگلستان از لحاظ سنت
و در  رانيدر سراسر ا تيامن نيبه تأم قادرزد و  هيقدرت تک کهيکه رضاشاه بر ار

را به  ی   ّ محل   یخود از گفتگو و معامله با قدرتها استيس سيهايشد، انگل زيمناطق نفتخ
و سران عرب به  یاريبخت نيمثل خوان. داد رييتغ یاز دولت مرکزي قو یبانيپشت
به  اريهايخزعل و انتقال سهم نفت بخت خيش یريدستگۀبا واقع سيهايانگل ليدل نيهم

بودند که  دهيرس ینهائ ۀجينت نيبه ا رايمنفعالنه برخورد کردند؛ ز یدولت مرکز
و سرکردگان  ني                  ّ           و کنترل رضاشاه مؤث رتر از خوان تيبا هدا رانيا یدولت مرکز

 استيگره خوردن س بيترت نيبه ا. منافع آنها است نيقادر به تأم ريوعشا التيا
رضاشاه و به عامل  انينه تنها به ز رانيا در سيهايرضاشاه با منافع انگل رييعشا

 زين سيهايانگل یاز همراه یريعشا استيس اتي                   ّ نشد که رضاشاه در کل   ليبازدارنده تبد
 . برخوردار گشت

 نيخزعل و خوان خيش یمسئله با ناباور نيا ايگو س،يانگل استيس رييوجود تغ با



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٨٦                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 ۀخزعل در آستان خيرضاخان به ش ۀغلب ۀدرواقع رايرو به روشد؛ ز یاريبخت
را  رييتغ نيو ا وستند،يخزعل پ خيبه ش یدولت مرکز هيعل یاريبخت نيسلطنت، خوان

 .نگرفتند ی  ّ جد  
 نيچن نيا ،یاريبخت نيخوان یناچار ۀرضاخان دربار دگاهيخوزستان د ۀدر سفرنام 

 : است افتهيبازتاب 
جنوب و غرب که  التيا نيو هم ،یاريبخت نيپشتکوه و خوان یخزعل و وال نيهم«

به »  سعادت  اميق« کرده و به نام  یزيتزلزل من طرح ر یخود را برا ۀامروز نقش
 تيدراز است که حق حاکم انيمملکت مشغولند، سال ۀشيشرارت و فساد و کندن ر

جز  دينيب یمرا در مقابل خود مکه  نمحفوظ داشته، اکنو رانيخود را نسبت به دولت ا
 ٢٨».ندارند یخود چاره ا ۀمطلق تيبه کار بردن تمام قوا و دفاع از مالک

 دهيشياند یم نيچن یرياعتبار اظهارات فوق رضا خان از همان دوران نخست وز به
تالش مي کنند و  یاستقالل عمل از حکومت مرکز یبرا یاريبخت نياست که خوان

ّ         حق  سه درصد افتيدر  نيبه ا یديابعاد جد سيهايمنافع آنها با انگل ونديسهام نفت و پ ی 
قدرت آنان به سود قدرت دولت  ۀاستحال  یهااز راه یکياستقالل عمل ميبخشد و لذا 

 یبوده است و  احتمال ميرود از همان سالها ی  ّ   ات کائۀنقط نيدر هم شکستن چن یمرکز
مربوط به ماجرا  لغو قرارداد  عيمقصود بوده باشد و وقا نينخست درصدد حصول ا

ّ                       او را مصم م کرده باشد که در سال  یدارس  دولتبا انتقال سهم نفت به  ١٣١٨- ١٣١٧        
 .سازد کسرهيکار  را 

 ۀنيمرکزگرا که زم یروهاياز نهادها ون یبانيانگلستان و پشت استيس ريياز تغ گذشته
انتقال  یها نهيزم رگيرا فراهم کرد، از د یبه دولت مرکز نيانتقال سهم نفت خوان

 ۀسالها بر سر نحو نيا  ّ ی  اغلب ط یعني. فراهم کردند هاياريسهام نفت را خود بخت
اختالف به وجود ميآمد و رضاشاه با  یاريبخت ليسرکردگان ا نيمنافع نفت ب ميتقس

. به وجود آمده به سود منافع دولت مرکزي بهره برد ی  ّ                      دق ت و ظرافت از آن شکافها
 ميدر تقس یاريارشد بخت نيخوان نيسردار اسعد در خاطرات خود به بروز اختالفات ب

 اليمحتشم خ دارسر. شد ميتقس نيخوان نيمنافع نفت ب«: اشاره مي کند نيچن نيمنافع ا
 ٢٩» .ديآ شيتا چه پ از شرکاء ميمينما تيمن حما. بر شرکاء خود دارد اديز ی   ّ تعد  
 اريهايامالک بخت یبرا ل،يوک یکه برادرش سمت نوع یپور فاطم فيبه اظهار س بنا

آن محاسبه و  یاليارزش ر اريها،يگرفتن سهام نفت از بخت یرا برعهده داشت، در ازا
 یاريخان بخت یقل یسهم نفت مرتض ۀدر بار یپورفاطم فيپرداخت شده س نيبه خوان

 ٣چرا که هرساله . او تمام شد اني                     ً     سهام نفت  معامله کامال  به ز درقسمت«:سدينويم
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 یشد، مرتض یپرداخت م یلخانيو حاج  ا یلخانيا ۀدرصد سهام به اوالدارشد خانواد
 يیبرحسب دستور رضاشاه وزارت دارا. بود یلخانيسهام اوالد ا ی        ّ خان متصد   یقل

که  يیبهاد،بپرداز را به لایرآن  یگرفته و بها ليمأمور شد که سهام را از آنان تحو
 ».دهم ارزش آن در بازار آزاد بود کيدولت پرداخت کرد کمتراز 

به انتقال سهم نفت، به عنوان  یارياهداف دولت از وادار نمودن سران بخت ۀدربار
ارائه شده  یمتفاوت یلهايآرا و تحل ر،يو عشا التيسلب قدرت از ا یاقتصاد ۀويش کي

درصد از سهام  ٣که پرداخت  ديآيبه نظر م حال نيبا ا باشديبحث خارج م نيکه از ا
در  هايسيانگل عيرا به کارگزاران مط ليا نيشرکت نفت، ا یاز سو هايارينفت به بخت

سهم به دولت و فرمانبردار  نيچاره را درانتقال ا یکرده بود ودولت پهلو ليتبد رانيا
 .دانسته بود یاريبزرگ بخت ليساختن ا

ّ    خط  مش یامدهايپ ۀهر حال، دربار در در محدود نمودن  یدولت پهلو یاقتصاد ی 
وارد بحث شد؛ چرا که شواهد امر  توانينم یبه درست ،یا رهيعشو یليا نيقدرت خوان

و  یليا اتياز آن دارد که دولت تنها درصدد آن بود که ساخت و بافت ح تيحکا
ّ         را در هم شکند ام ا، برنام یا رهيعش ّ  منسجم و مشخ ص ۀ                اح یرا به جا ی           ّ   آن طر   ی    

 ۀبرنام کيدر » یسازندگ ۀشياند«بر »   بيتخر ۀشياند« گرينکرده بود و بار د
ً  عمدتا  م یدولت شبه مدرن پهلو. افتي یتلخ ۀغلب یدولت ۀشتاب  زد که چه  دانستي     

منقول و  ینمونه دارائ یو برا تابديبر نم یا رهيو عش یليا اتيرا درح یعناصر
 ديديخود م یتمرکز گرائ استيس یبرا ی  ّ جد   یبيرا آسريوعشا التيسران ا نقولرميغ

 یمدرن ساز ۀقدرت آنان به بهان ی                   ّ به ساختار و بافت سن ت ميستقو چاره را در تهاجم م
را بر  یديجد ابعاد نيو بنابرا. ديديامالک م یاجبار ۀمعاوض ايو از راه مصادره و 
 .افزود ريو عشا التيبا ا یتعارضات دولت پهلو

را  یريعشا ۀقدرت در جامع ی         ّ ساختار سن ت ۀو ادام ی   ّ محل   یقدرتها یبقا یپهلو دولت
ّ         ام ا در نها. ديدي  ّ                مل ت همگون وهمسان م کي ليبا خواست تشک ريمغا نه تنها قادر  تي 

به وجود آمد  رانيدر جامعه ا یشکاف اجتماع ینشد که نوع ی  ّ مل   یکپارچگي نيبه تأم
و  یبائيکه با ناشک ديديم ینيمطرود گاهيجادرخود را  یريعشا ۀکه در آن جامع

ّ    در خط  مش یا رهيو عش یليا یزندگ اتيخشونت با آنها برخورد شده و به مقتض  ی    
 .صورت گرفته است یاعتنائ یدولت ب یريعشا

را به  ريو عشا التيسران ا ،یا رهيو عش یليدولت به سرکردگان ا ميمستق تهاجم
ّ                    دولت سوق داد و آنها را مترص د اوضاع نمود تا به  یبا خواستها يیمواجهه جو                           

 ) ١. (نديبر آ نيشيقدرت پ ینيمحض سقوط رضاشاه در صدد باز آفر
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  یربختيا عشاير یرجباا نسكاا حطرو  هضاشار  

  
 عشاير یرجباا نسكاا حطرو  هضاشار«خود بنام  یپژوهش  ۀدرمقال ربختيارپور ّ ا  غف 

 : بنوشته آورده است   نگونهيباشد  ا یم  »دسناا بر ینمبت«که  »یربختيا
 

 :  دهيچک
 هـك يدورز درتمبا یتمااقداز ا سلسله يك منجاا به سلطنت به نسيدازر پس هشا ضار 
 رشهوـم دنرـك»  قاپو تخته« به      ًصطالحا ا كه دبو عشاير یرجباا نسكاا  اـنهاز آ یکي
 لمشمو ركشو رمقتدو  مهم تيالاز ا یکي انعنو به یربختيا لـيا ناـمي نـيدر ا.  دوـب

 منجاا ونبد حطر ينا.  يددگر هضاشار لتدو بـجاناز شايرـع نسكاا یرجباا حطر
 به تنهاو  زمال یها مينهآوردن ز همارـف وندـبو یسشناركا تتحقيقاو  تمطالعا

 رطو به دوـخ هضاشار.  يددگر اجرا یربختيا يلدرا یمنتظاو ا یمنظا یونير نةاپشتو
،  امدـقا نـياز ا یو فدـه.  درـك یـم لاـنبرا د یراـبختي عشاير نسكاا نجريا مستقيم

آوردن  همافر نتيجهو در  نناآ ضعيتو به یگسيدو ر عشاير دنكر يكجانشين اـتنه
ن  دكر يكجانشين هشا ضار لتدو یلصا فهد بلكه،  دنبو جامعه ی ّ ـ  ترقو  دـشر ناـمكا
 یرو بر بيشترو  مستقيم رتنظا لعماا یابر ها یربختيا هيژو به ،عشايرو  تيالا
 یها هگارگذآن در  یهاونير ارتقرـسا اـبو  تشار كمك به هضاشار لتدو.  دبو نيشاا

؛  هدد نسكاا راـجبا هـبرا  اـه یراـبختياز  یا ه  ّعد  نستاتو،  یربختيا عشايررو  لما
 ضار لتدو.  ندداد ننشا متومقا یرجباا نسكاا حطر مقابلدر  یربختيا عشاير  ّ م اا

را  نشاـياز ا يیها ستهو د دنمو جديد یستاهارو ساخت بهزور وادار  بهرا  نناآ هاـش
 طسقواز  پس نناآ.داد لنتقاا نستازخو به یربختيا لمحارچهااز  شـتار یراـي هـب
 چكو یگندز به يگرد رباو  نددكر تخريبرا  اثدـالحاجديد یستاهارو هشا ضار

 . گشتندزبا یننشي
 

 مقدمه
ّ                  مهم  دولت رضاشاه پهلو یها استيازس یكي  ران،يا ريوعشا التيدرخصوص ا ی  

 استيس» تخته قاپو «  رانيا ريتا قبل از آن ، عشا. قاپو كردن آنان بوده است  تخته
كردند و همه ساله  یم یزندگ ینيچادر نش اي ینيكوچ نش ۀويبه ش اي رياسكان عشا

 یقشالق و بالعكس، مهاجرت م اي ريرمسبه گ القيي اي ريازسردس ینيمع ام ّ ي  درا
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 یزندگ.گذاشته بود  اريبس ريتأث رانيا ۀابعاد بر جامع ۀدر هم یطرززندگ نيا. نمودند 
الت جد .بود  ی  ّ سن ت یاز زندگ ینوع ريعشا ّ       آنان ، بر خالف تحو  ، همچنان به  دي                
الت حاصل از مدرن یم خود ادامه ی  ّ سن ت یزندگ ّ                دادند و به مظاهر و تحو  ّ   توج ه  تي                        

 .كردند  ینم
 انيو چندماه حركت در م گريد ۀبه نقط یاز نقطه ا يی، جابه جا گريطرف د از

 رانيدولت ا ميرا از نظارت و اعمال قدرت مستقريصعب العبور، عشا یكوهستان ها
تا قبل ازسلطنت رضاشاه به  نانينش ن،كوچيكجانشي ۀبرخالف جامع. نمود  یخارج م
عالوه بر . كردند  یم یستادگيا يیگرا مركزمركز درمقابل ت اززيگر یروهايعنوان ن

، تا  شياز قرن ها پ رانيا یحكومت ها ليتنها منبع تشك ريو عشا التي، ا نهايا ۀهم
 یريو عشا یليا ۀشي            ّ   در قرون متعد د ر رانيا یحكومت ها ۀهم. رضاشاه بودند ۀدور

كات تازه  گريبار د التيا نياحتمال وجود داشت كه ا نيداشتند و ا ّ          تحر   یرا برا یا  
 .نديبه قدرت آغاز نما دنيرس
الت حكومت یاريبخت یعنيدر جنوب كشور،  یمقتدر لي، ا انيم نيازا ّ         ، در تحو  پس  ی       

الت دور اناتيدرجر ی         ّ داشته وحت   اري، نقش بس یاز دولت صفو ّ       و تحو  قاجار و  ۀ    
را  تينظام مشروط گريها، با فتح تهران بار د یاريبخت. دخالت نموده بود تيمشروط

مهم  نيدولت رضاشاه به دنبال ا. افته بودند يدست  اريبرقرار ساخته و به قدرت بس
حبس واعدام رهبران، فروش  ،یريچون خلع سالح، سربازگ یبود كه در كنار اقدامات

آنان را  یاريبخت ريبا اسكان دادن عشا ن،يسهام نفت خوان ديوخر یامالك و اراض
 شاهو شناخت اهداف رضا یبررس. خود درآورد  ۀارت و سلطكند وتحت نظ فيتضع

، سرانجام و  تياقدام ، و در نها نيا یها و چگونگ وهي، ش یاريبخت رياز اسكان عشا
. شود  ینوشتار به آن پرداخته م نياست كه در ا یاريبس تي   ّ اهم   یعواقب آن ، دارا

. پرداخته است  یو بررس قيبه تحق یتاكنون كمتركس یاريبخت رياسكان عشا ۀدربار
 .است یو اسناد یپژوهش كتابخانه ا نيروش ا

به  ايرضاشاه، كمبود و  ۀدردور ريعشا تيوضع ۀدربار قياز مشكالت تحق یكي
خان دور. است یخيتار یبهتر، فقدان منابع و كتاب ها یعبارت ّ        مور  ، به  یپهلو ۀ  

اسكان  یها تيكه آشكاراست ، ازجمله ترس از حكومت، در خصوص واقع یليدال
تنها به امورومسائل مطلوب آن  ايدوره كم تر سخن گفته و  نيدر ا رانيا ريعشا

ّ         متأس فانه تحق. پرداخته اند  الت دور عيوقا ۀصورت گرفته دربار قاتي    ّ       و تحو  رضا شاه  ۀ    
 اينبوده است ؛  طيتفر اياز افراط و چندان به دور  ر،يعشا ی،و از جمله اسكان اجبار

خان طرفدار و  ّ              منابع و مور  از اقدامات  شيتنها به ستا ،یوابسته به حكومت پهلو اي          
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خان مخالف و منتقد هم نكهيا ايرضاشاه پرداخته اند ، و  ّ                     منابع و مور  اقدامات او را  ۀ          
قاعده  نياز ا زياو ن یاريبخت ريعشا یطرح اسكان اجبار. مورد نكوهش قرارداده اند 

 .شود یپژوهش به آن پرداخته م نيكه درا ستين یمستثن
 

رانيا ريعشا یرضا شاه و طرح اسكان اجبار  
 
 و چادر ینيكوچ نش یزندگ ۀويبراساس ش یقرون متماد  ّ ی  ط رانياريوعشا التيا

خود در حركت بودند  ليا یريوگرم س یريمناطق سردس انيخود، هر ساله م ینينش
آنان به طور . داشتند  یو پرجنب وجوش ال ّ ي  س یو به صورت خانه به دوش زندگ

رو هم ّ      مكر  . كردند یو بالعكس نقل مكان م قبه قشال القييدرحركت بودند واز یشگي  
كردند و به  یخود را بر پا م یچادرها اهيس دند،يرس یكه م یآنان به هرمنطقه ا

آنجا به  یچراگاه ها افتني انيشدند، و سپس، با پا یول مخود مشغ یچراندن دام ها
از آنان به  یبا گذشت زمان ، بخش. كردند یكوچ م یگريمملو از علف د ۀمنطق یسو
و با  اسكان  دهيدست كش ینيكوچ نش یاززندگ یاريبه صورت داوطلبانه و اخت جيتدر

كند  یم ادينوع  نياز ا یعبدهللا مستوف. بودند  دهيگرد نيكجانشيدر روستاها و شهرها 
 عتياسكان با عنوان طب»  یعيطب یتخته قاپو«  انيجر ريي، كه به مرور زمان و تغ

 اتيساوه ، ب یبغداد یچون شاهسون ها یريو عشا التياو ا. صورت گرفته است 
 ی، افشارها نيقزو یها یقم وساوه، چگن ی، خلج ها ريقم ومال يۀزرند ، زند یها

در  کندکهيذكرم یرا جزو آنان گراني، هداوندها و د نيورام یساوجبالغ ، بور بورها
 یمستوف. (كند یم»  یعيطب یتخته قاپو« اند كه به صورت ،  دهيجا سكونت گز كي
)١٣٨٤:  ٣/٥٠٨( 

ّ  ام ا روزگارخود  ینيهمچنان به صورت كوچ نش رانيا ريوعشا التيازا یگريبخش د  
آنان . منطقه نداشتند  كيدر  یبه اقامت واسكان دائم یليگذراندند و تما یرا م

 نيكجانشي یو به صورت نديخود را ترك گو ینيچادر نش یزندگ یحاضرنبودند به آسان
 ريوعشا التيا ال ّ ي  س یزندگ. ابندي اناسك یوشهر يیروستا یمسكون یدرخانه ها

كه دولت  ديگرد یصعب العبور باعث م یوعبور آنان از مناطق و كوهستان ها
حضور آنان در . و مناسب برآنان داشته باشد  مي          ّ             نتواند تسل ط ونظارت مستق یمركز

 یو نظام یادار یروهاين يیتا كمترتحت نظارت وشناسا ديمناطق باعث گرد نيا
 .رندي، قرار گ سي، همچون ارتش و پلیدولت مركز

 ینينظام كوچ نش ريكه عشا یبرد تا زمان یپ یدولت رضا شاه به خوب     ً اصوال  
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، بلكه ازرهبران و  یكنند، نه از دولت مركز یرا حفظ م القييوحركت از قشالق به 
 ريعشا یو رؤسا نيكه خوان ی، تا زمان رايز. ندينما یو اطاعت م ت ّ ي  خود تبع نيخوان

كردن مراتع ،  داي، مانند پ ی   ّ مهم   یاه تيو مسئول فيمراحل كوچ ، وظا  ّ ی  در ط
و  گرانيدر مقابل د فيو طوا ليخطرناك و دفاع از ا  یگذرگاه هااز  ليعبور دادن ا

ّ                    حل  و فصل منازعات داخل نه تنها از آنان  ريعشا یدهند ، توده ها یرا انجام م ليا ی 
 ندينما یم یبانيخود پشت نياز رهبران و خوانزيكنند، بلكه به هنگام لزوم ن یاطاعت م

آنان را ، سمبل عقب  ینيكوچ نش یزندگ ژهي، به و ريسو، رضاشاه عشا گرياز د. 
 ینيكوچ نش یدانست،ودرصورت تداوم زندگ یكشور م يیوسنت گرا یماندگ
 نيرا مناسب تر ريبود ؛ لذا اسكان عشا ريامكان ناپذ شيبرا شانيسلطه بر ا ر،يعشا

 .دانست یم یمشكالت نيچن یراه حل برا
انتقا د  ژهي، و به و رينكته ادغان داشت كه مبارزه با عشا نيبه ا یستي، با     ّ البت ه

رضاشاه وجود داشت  دنيآنان ازسال ها قبل ازبه قدرت رس ینيچادرنش یاززندگ
كه اذهان روشنفكران و  یاز مسائل یكي ت،ي    ً                    اصوال  از آغاز انقالب مشروط.

 ۀ، مسئل مشروطه خواه را در كشور به خود مشغول و معطوف داشته بود شمندانياند
روشنفكران در سخنان و . بود  نانياسكان كوچ نش ۀ      ً     مخصوصا  مسئل ريو عشا التيا
كشور ، و به خصوص  ريو عشا التيا تيخود زبان به انتقاد از وضع ینوشته ها اي

 هانتقاد ازعملكرد و اقدامات نامناسب كوچندگان ، گشودند و خواستار آن شدند تا آنان ب
. . خلع سالح گردند ايصورت ، به اجبار اسكان داده شوند و  نيا ريدر غ اي، و ارياخت

 )  ٣/  ٥١١ - ٥١٢: ، همان  یمستوف(
ّ                        تفك رونظر مشروطه خواهان،و ن یدرراستا یرضاشاه، و دنيبه قدرت رسبا  زدري  

را به هر شكل ممكن حل  ريو عشا التيا ۀتا مسئل ديخود ، كوش یجهت قدرت طلب
. دهد انياجبار ، پا یو چه از رو اريآنان، چه به اخت تياز مركز زيكند وبه قدرت گر

رهبران  اريرضا شاه درمقابل قدرت بس یكارهاازراه  یكي، رياسكان عشا ۀمسئل
، یريگ ،همچون خلع سالح، سربازگريد یبود،كه دركنارراه حلهاريوعشا التيا

ف امالك وغ ّ          تصر  ّ                      ام ا دولت رضاشاه ، به جا. ، به كار بسته شد  رهي    وهياستفاده از ش ی 
و مطالعات كارشناسانه  قاتي، وبدون تحقیواقتصاد یو اجتماع یفرهنگ یها و راهها

ّ       توس ل جست  یتيو امن یخشن نظام ی، تنها به روش ها در واقع نگاه دولت رضاشاه .   
 التيبخواهد با اسكان ا نكهيبود ، نه ا یو نظام یتيامن یو اسكان آنان، نگاه ريبه عشا
ل وترق   ايآنان،  ۀبه رشد و توسع ريو عشا ّ       ّ تحو   چي، ه رايرساند، ز یاريكشور،  ی  

 ري، بلكه عشا اوردين فراهم شانيا ی، مانند مسكن و خوراك ، برایامكانات رفاه هگون
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ّ                   موظ ف و مجبوربودند برا آنان به . وخانه بسازند ندينما سيخود روستا تأس ی  
ّ      بودند، ام ا نحو دهيخود بر یو دام پرور ینيكوچ نش یاجباراززندگ  دشانيجد شتيمع ۀ        

ّ       هم مشخ ص نبود       . 
 قتيو در حق یريبر اقتصاد عشا یدي، ضربات شد قيمطالعه وتحق یاقدام ب نيا

خود را  حتاجياز ما یاديوارد آورد ، كه در آن روزگار بخش ز رانيا ۀاقتصاد جامع
دولت رضاشاه . نمود  یم ني، تأم اتيگوشت، پوست و لبن لي، از قبريعشا داتياز تول

، با  یدولت مركز یو خود كامگ يیتمركز گرا استيس یبه دنبال آن بود تا در راستا
و  ن ّ ي  از مركز را در نقاط مع زيگر یروهاين ر،يو عشا التيا یاسكان دادن اجبار

،  ینظام یها وهيش یريرو ، با به كارگ نياز ا. خود درآورد ۀشناخته شده تحت سلط
را  یريعشاو  التي، توا نست ا هيو امن هي، نظمانيو با خشونت و زور ارتش یسيپل

كه دولت خود  یكردند به اجبار در مناطق یاسكان مقاومت م استيكه در مقابل س
 .به اسكان در آنها داشت، سكونت دهد ليتما
ترس و  یجبرو فشار ، از رو نيدر مقابل ا ريو عشا التياست كه واكنش ا یهيبد

نشان  اريخود مقاومت بس یدر مقابل اسكان اجبار ريو عشا التياگر چه ا. اجبار بود 
ّ                        دادند ، ام ا با سقوط رضاشاه در شهر مساكن خود ، بار  بي، پس از تخر ١٣٢٠ وري         

 )  228  - ١٣٦٨،  ی  ّ  غف ار. (ندسابق بازگشت ینيكوچ نش یبه زندگ گريد
 

 از آغاز تا زمان سلطنت رضاشاه یاريبخت رياسكان عشا ۀنيشپي  
 
اسكان  استي            ّ            بود كه به شد ت تحت فشار س یريوعشا التياز جمله ا یاريبخت ليا

ّ       با توج ه به ا. قرار گرفت  قدرتمند كشور بودند كه با  التيها از معدود ا یاريبخت نكهي     
ً بر عهده داشتند ، طبعا   رانيا یو نظام یاسيدرامور س یاديخود نقش ز اريقدرت بس                       

و اسكان آنان داشت تا بد ان  ینيكجانشيبه  ليالت، تمايا رياز سا شتريدولت رضاشاه ب
در  یدراز و متماد یسال ها  ّ ی  ها ط یاريبخت. قدرت و نفوذ شان را كاهش دهد لهيوس

به  ینيچهارمحال به صورت چادرنش یريخوزستان و سردس یريگرمس ۀدو منطق
 یريگرمس ۀقآنان هر ساله با آغاز بهار منط. مشغول بودند یرفت  و آمد و كوچ رو

كردند و در  یچهارمحال ، ترك م یعنيخود ،  ريسردس یخود رادر خوزستان به سو
ل پا ّ     او  اسكان  استيس یتا قبل از آغاز اجرا.گشتند یدوباره به خوزستان باز م زيي 
ّ              توس ط رضاشاه، بخت ريعشا یاجبار  ۀدو منطق اني، م یشگيها ، بنابرعادت هم یاري  

به صورت  شانيا انيدرم ینيكوچ نش. وحركت بودند د                        ّ خوزستان و چهارمحال درترد  
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 ینيشان را در نظام چادرنش یليا ت ّ ي  هو یاريبخت ريفرهنگ درآمده بود وعشا كي
ها و اقدامات  تي                    ّ  سال ها گذشت زمان، فع ال  ّ ی  ، ط نيبا وجود ا. كردند یجستجو م

صورت  یاريبخت ريعشا یاريواسكان اخت ینيكجانشيدرخصوص زين یزياندك و ناچ
ّ    چون محم دتق یو رهبران نياقدامات درزمان خوان نيا. گرفته بود خان چهارلنگ و  ی      

،  تياز مشروط تيها در حما یاريبه هنگام شركت بخت اي، و  یلخانيخان ا ینقليحس
 .و پس از فتح تهران ، صورت گرفته بود

ّ    دوران حكومت محم دتقدر  كجايدرخصوص اسكان و  یخان چهارلنگ، اقدامات ی              
ّ    ها توس ط ا یاريبخت ینينش : »باره   نيدر ا نسونيراول. انجام شد یاريخان بخت ني     
ّ    نوشته است محم دتق نيچن خان چهارلنگ با تمام قوا تالش  خود را در جهت اسكان  ی            

 یاراض دنياو در فر.        ّ          راه موف ق شده است  نيدرا زين ی                 ّ به كاربرده وتا حد   التيدادن ا
 .گذاشته است  انيرا درآنجا بن ی    ّ متعد د یكرده وروستاها یداريرا خر یعيوس
تومان در سال  ٣٠٠٠را به مبلغ  رازي                      ّ           دشت رامهرمز مزارع متعل ق به حاكم ش در

،  نسونيراول. ( ها را در آنجا سكونت داده است  یارياز بخت ی               ّ   اجاره كرده و عد ه ا
١٤٨:  ١٣٦٢ ( 

ّ    و اهتمام محم دتق یگزارش داده است كه در اثر سع ارديبه نقل از ال زين تيگارثو   ی           
 زيحاصل خ یرا رها كردند و در دشت ها یگرد اباني، ب فياز طوا یخان، تعداد

ّ    اقدام محم دتق نيا. رامهرمز تخته قاپو شدند   یرانيمقامات ا ديخان با مخالفت شد ی        
 ديگرد جاديمناطق ا نيدهكده در ا نيچند جينداد و به تدر یا جهينت یروبه رو شد ، ول

ّ    ، محم دتق نيهمچن.   دنيرا در فر یشتريخان كوشش نمود تا همانند پدرش ، دهات ب ی    
ّ   را در آنجا اسكان دهد، ام ا  یاريبخت نيكوچ نش فياز طوا ی    ّ   و عد ه ا دينما یداريخر                        

معتمدالدوله  ۀوطئو در اثر ت ديبا مخالفت حكومت اصفهان مواجه گرد یو یتالش ها
 )  ١٢٦: ١٣٧٣،  تيگارثو(دهات مورد غارت قرار گرفت  نيا شتريب
ّ    ، محم دتقنيوجود ا با  فيو تخته قاپو كردن طوا سيالتأس ديخان در احداث دهات جد ی    

        ّ               او به مد ت دو سال درفصل . كسب كرد  یاريبس یها تي   ّ موف ق یاريبخت نيكوچ نش
نرفت و با اقامت در رامهرمز بر کار تخته قاپوشدن و اسكان ريتابستان خود به سردس

 یکي ن،يعالوه  برا) .  ٣٥٤: ١٣٨٥،  یريام(، نظارت نمود  یاريبخت ريعشا
ّ     محم د تق تيتحت تابع فيازطوا  نيروستانش زينريگرمس یجانك ۀفيخان، به نام طا ی  

:  ١٣٧١،  ارديال( »  >كنند یو قشالق م القييهستند و به ندرت  نياغلب ده نش نانيا
ّ     محم د تق  ط   ّ توس   يینارويد ۀفيازاسکان دادن طا زين یفرانسو  ۀبابن وهوس) . ٤٠   ی  

 یعل).  ٦٧:  ١٣٦٣بابن و هوسه ، ( دهند  یخبرم ريمالم  ۀخان چهار لنگ  درجلگ
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ّ    محم دتق نكهيرغم ا  فيكردن و اسكان طوا نيكجانشي ۀنيدر زم يیخان كوشش ها ی  
ها ،  یجانك یعني،  بانشيپشت فيطوا نياز قدرتمند تر یكيبه عمل آورد، و  یاريبخت

ّ    نت داشت، ام ا هتل سكو  ۀعالوه خود اغلب درقلع بهبودند ، و  نيكجانشي گاه از  چي          
حكومتش ، س ۀدر كنار قلع ی     ّ ، وحت   ديدست نكش ینيوچادرنش یكوچ یزندگ ّ           تل مقر   اهي     

 یاز سال را در آنها زندگ یرا برپا كرده بود تا خود و خانواده اش چند ماه يیچادرها
 )  ٩١:  ١٣٧٦،  ارديال( ندينما

ّ     محم د تق ۀ، كه در دور یفوق الذكر، بارون دوبد روس احان ّ ي  س برخالف خان به  ی  
از چهارلنگ ها تخته قاپو  شتريها آمد ، معتقد است كه هفت لنگ ها ب یاريبخت انيم

كرده اند  شهيرا پ یثابت یچون بربرود و كمره با كار زراعت زندگ یر مناطقشده و د
، اگر چه خود   یاريبخت یلخانيخان ا ینقليحس زيسال ها بعد ن).  ٣٠٣:  ١٣٧١دوبد، 

ّ  كرد، ام ا یوقشالق م القيي یاريبختريبه همراه عشا  خور چغاۀ با احداث قلع       
.   داد   نشان   مستحكم   و   بزرگ   یا   قلعه   در   سكونت   و   ینيكجانشي   به   را   خود   ینسبۀعالق

 اهيخود و خانواده اش را در س    ام ّ ي  ا    شتريب   خان     یّ    م دتقمح   همانند    زين او    ،  نيا باوجود
از «  یخانيکه ا سدينو یسردار  اعد م. گذراندند یچغاخور م ۀاطراف قلع یچادرها

    عمارت  زيقشالقات در چند نقطه عمارت ساخته بودند و در چغاخورکه منزل ن
سردار اسعد ( نمودند   یم   یزندگ   چادر   ريز  در را    چهارماه  یول   ،   داشت    مخصوص

 ،١٧٢:  ١٣٧٦  ( 
 
 كوچ نبهيخوان   ۀعالق   ،  یطوالن   ۀدور   كي    ّ ی  ط   و   جيتدر   به   ،   یلخانيا   قتل از    پس   دوران از 
    هنگام كوچ   به   ،  یاريبخت   یگيب   ليا   و   یلخانيا   دوران    نيا    ّ ی  ط  . ديگرد   تر   كم   ینينش 
گشتند،    یم   باز   بهار   در   و   رفتند   یم    ريگرمس   به   ريعشا   مراهه   به   خود    چه    اگر    ،  ليا

ّ  ام ا و    چغاخور   ۀقلع   در   را   آنان   بلكه   ، بردند   ینم   همراه   به   را   خود   فرزندان   و همسر     
از     بازگشت   از   پس   خود   و   گذاشتند   یم   یباق   خود   یالقيي   مساكن   و   ها   قلعه   ريسا

 ). ١٨: تا    یب   ،   كوپر .( وستنديپ   یم   شانيا   به   ،   خوزستان 
به    و   تهران   فتح   در   آنان   شركت   و   تيمشروط   انقالب   از   ها   یاريبخت   تيحما   از   پس

 یحكومت   و   یوزارت     ّ  حس اس   مناصب   به   یاريبخت   بزرگ   نيخوان   دنيرس   از   پس   ژهيو
 یشهرها   و   تهران   در   سكونت   و   تاقام   قصد   به   را   یليا   قلمرو   آنان   ،   وطه مشر   دولت

 ینينش   كوچ   یزندگ  و   یريعشا   برنظام   ی  ّ جد     بيآس  امر   نيا .گفتند   ترك   بزرگ
از    ابتين   به   و   مانده   یباق   ليا در    کوچک تر، که نيها وارد ساخت خوان یاريبخت
ّ  توج ه   چندان   دند، بو   پرداخته   یاريبخت   ليا امور   ۀادار   به   بزرگ   نيخوان   یسو عالقه    و     
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 ريسردس   به   ريگرمس   از   مهاجرت   در   ليا   با   یهمراه   و   ینينش   كوچ   یزندگ  به ی  ّ جد     یا
ريش به عالوه، با توجه به بافت فرهنگی جامعۀ بختياری که . بالعکس نداشتندو

خانين جوان جايگاهی در نظام . سفيدان طی کوچ بيشتر از جوانان مورد احترام بودند
عالی لذا ، پس از مشسروعيت و به مرور، ايل بختياری ، بدون . نشينی نيافتند    کوچ

،  ليا یاني، و تنها به كمك رهبران م یگيب ليو ا یلخانيا یعني خودرهبران  نيتر   
داد  یخود ادامه م ینيكوچ نش یكالنتران، به زندگ ژهيكوچك تر و به و نيخوان یعني

شان نسبت  یدر كنار آنان ، بر دلسرد ليا یرهبران عال یكه فقدان همراه ی؛ در حال
ّ     ام ا عل. داشت  يیبسزا راتي، تأث ینيكوچ نش یبه تداوم زندگ مشكالت  نيا ۀرغم هم ی 
نسبت به گذشته  به  یها همچنان اگر چه با شوق و ذوق كم تر یاريو موانع، بخت

با  زييدادند و همه ساله در بهار و پا یخود ادامه م یو كوچ رو ینيچادرنش یزندگ
 .كردند یبالعكس مهاجرت م ايو  ريبه سردس ريخود از گرمس یگله ها و رمه ها

 
 یاريبخت ررضاشاه و اسكان عشاي

 
اح رضاشاه ّ   به هنگام طر  و  ینيكجانشي، به  ريو عشا التياسكان ا استيس یو اجرا ی          

ّ  توج ه و حس س یاريبخت رياسكان عشا       ّ او  دگاهياز د. معطوف نمود  یاريبس تي  
شدن طرح  يیبودند كه اجرا رانيجنوب ا ريو عشا التيا نيها از مقتدرتر یاريبخت

 ريعشا یاسكان اجبار. داشت  یا العادهو فوق  ژهيو تي       ّ شان اهم   ۀدربار رياسكان عشا
، غصب  یريامالك، خلع سالح، سربازگ یاجبار ضيدر كنار فروش و تعو یاريبخت

      ّ بر ضد   یپهلو دياقدامات دولت جد گرياز د ره،يو غ یاتيمال یسهام نفت ، فشارها
ش به بعد ،  ١٣٠٦از سال . قدرت و نفوذ آنان بود  فيها و با هدف تضع یاريبخت

خان سردار  یجعفرقل ۀبه نوشت. ربرآمديطرح اسكان عشا یل اجرارضاشاه به دنبا
ّ     مشكل ام ا    یكار التيجنگ رضاشاه، تخته قاپوكردن ا ريو وز یاريبهادر، خان بخت       

 ۀرضاشاه دستور داد تا در بودج)     ٢٥٦:  ١٣٧٨سردار بهادر ، ( الزم بود یاقدام
و احداث  یخانه ساز یبرا ريبه اعتبار اسكان عشا یا ژهيهر سال دولت، مبلغ و

 ) ٢٩١ – ٧/  ٦/ ٢ ۀسند شمار(منظور شود ديجد یروستاها
ّ         توج ه به تما با رات  ر،يو عشا التينمودن ا نيكجانشيبر  یرضاشاه مبن ديشد لي   ّ     مقر    

ل ،  ۀماد.  ديرس بيماده به تصو ازدهيسرانجام در  ريو عشا التيتخته قاپو شدن ا ّ     او   
ل  ۀدست. نموده بود  ميرا به سه دسته تقس رانيا نيچادرنش ريو عشا التيا ّ   او   

 القييچادر اقامت د ارند و با چادر  ريسال در ز یهااند كه در تمام ماه  ینانيچادرنش
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م طوا. ند ارند ی             ً                كنند ، ومعموال  خانه و مرتع ملك یوقشالق م ّ      دو  اند كه شش ماه  یفي 
ّ          كنند ، ام ا در مناط یسال را با خانواده درچادراقامت م خانه و مرتع  یريق گرمس        

م دامداران. دارند  یملك ّ           سو  سكونت د ارند و تنها سه  تاند كه در روستاها و قصبا ی 
 . هستند ینيبه چادر و چادرنش ازمنديماه از سال را ن

م ذكر شده بود كه برا ۀماد در ّ                     د و  واز  یتيو رع ینيبه ده نش نانيآشنا شدن چادرنش ی  
و  دانيسف شياقدام شود كه ر یبيدر هر سه مورد به ترت یستي،با ینيرفتن چادرنش نيب

الن دست ّ       متمو  ل ملزم شوند تا در مد ت ۀ    ّ                     ّ او  خود در هرنقطه كه  يیبا صرف دارا ن ّ ي  مع ی 
خانه بسازند و  یارباب ايدر امالك خالصه  ايكنند و  یداريررا خ یباشند، امالك ليما

رؤسا . نديوادار نما یتيو رعوانجام زراعت  ینيبزرگ هرخانواده را به ترك چادرنش
خود و در  يیملزم نمود تا با صرف دارا یستيبا زيرا ن مۀدو ۀدست دانيسف شيو ر

ف یمراتع ملك ّ  و متصر  مشغول  یتيو امور رع راعتخود، منزل بسازندوبه ز ۀفيطا ی     
م ن ۀدست دانيسف شيور رمردانيپ. شوند ّ    سو  ملزم گردند كه در مناطق  یستيبا زي 

 ).همان سند(بنا كنند یالقيي ی   ّ                        توق ف سرپرستان احشام،خانه ها یبرا یريسردس
م ا ۀماد براساس ّ    سو  ّ                       نظام نامه ، حك ام و والت موظ ف شدند كه به محض وصول  ني             ّ              

ب وفع ال حوز ینفرازاعضا كيدستور وزارت داخله،  ّ      ّ      مجر   اي التيا تيمسؤل ۀ  
رات مربوط به امراسكان برگز یاجرا یحكومت را برا ّ                           مقر  ف نندي   ّ  و با معر  به  ی       

 فهيمأمور وظ نيا.  نديو حشم داران اعزام نما التياقامت ا ۀوزارت داخله به حوز
و كوچ رو هستند ،  ني          ً       را كه كامال  چادرنش يیها رهيو ت فيداشت تا آن قسمت از طوا

كند و  ه ّ ي  ته شانياز تعداد ا یقرار دهد و فهرست و آمار جامع يیو شناسا قيمورد تحق
را كه مورد  يینفر كدخدا كيو  فهيمورد اعتماد طا دانيسف شير نيهم تردو نفر از م

باشند، انتخاب و   فهيطا یخانواده ها تيو اكثر دانيسف شيو مقبول آن ر نانياطم
 شيكدخدا و ضمانت ر یبه امضا فهيو طا رهيو التزام جداگانه ازهر ت دياحضار نما

ّ                 تامتعه د شوند خانه و كل رديبگ رهيوت فهيهمان طا دانيسف را در روستا  یتيرع ليوسا يۀ     
 ۀو با اخذ ورق ندينما ینيآنان ترك چادرنش فيها و طوا رهيت فرادفراهم كند تا تمام ا

 ).همان سند(                    ّ           ّ      ،مردانشان به لباس مت حدالشكل ملب س شوند ت ّ ي  هو
از  ی  ّ                               حك ام ووالت درخصوص ارسال گزارش جامع ۀفيوظ ۀچهارم دربار ۀ   ّ ماد  

 فياز فهرست و آمار طوا یقلمروخود و ارسال نسخه ا ۀحوز التياسكان ا تيوضع
 . باشد یاسكان داده شده، به وزارت داخله م

اسكان  ۀژيو مخارج مسافرت مأمور و تيپنجم حقوق و فوق العاده پاداش مأمور ۀ   ّ ماد  
 . را ذكر كرده است
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و صاحبان احشام و  التياداشتند كه  فهي                 ّ           ششم نظام نامه ،حك ام و والت وظ ۀ        ّ بنابرماد  
باشند، به  یداشتن چادر م ازمنديبروند و ن ريبه سردس یستيباريرا كه ناگز يیدام ها

ل اسفندماه هرسال فهرست تعداد چوپانان و سرپرستان هر  يی  ّ       دق ت شناسا ّ                                                    كنند و دراو            
 ۀورق تيطبق درخواست صاحبان احشام و پس از مطالبه و رؤبرو ه ّ ي  ته فهيو طا رهيت

ز حركت احشام به  ايسرپرست  ت ّ ي  هو ّ                 چوپان ، مجو   .به نام آنان صادر شود القيي          
بوده  نيكه چادرنش يیخانوارها ايآ نكهيا صيتشخ یهفتم در خصوص راه كارها ۀ   ّ ماد  

 . ر،استيخ ايشده اند  نيده نش یاند ، به طور قطع
ن و   ّ         حك ام و مسؤال فياسكان و وظا طيشرا ۀدربار زين ازدهميهشتم تا  یها    ّ ماد ه

اسكان  یبررس ۀژيواعزام مأ موران و بازرسان وريمأموران در قبال اسكان عشا
 ).همان سند(باشد  یم ريعشا

رات ّ    مقر  مأمورعمران  ی              ّ  به محمودخان غف ار ١٣١٢مرداد  ٢٨ خيدرتاررياسكان عشا   
و به طور  ردي      ّ          ها، مد نظر قرار گ یارياسكان بخت یتا در راستا ديابالغ گرد یاريبخت
دولت  ١٣١٣خرداد  ازدهميدر )   ٢١٩ – ٧/  ١/٦ ۀسند شمار(اجرا شود قيدق

اعتبارات  هزار لایر ٥٠ب نمود كه مبلغ يوزارت داخله تصو شنهاديبرطبق پ یفروغ
 یاريبخترياسكان عشا یبرا یاريبه بخت یبه منظور مخارج اعزام مأ موران یعمران

 اريها، دراخت یارياسكان بخت تيوضع یبازرس یبرا یو مخارج بازرسان اعزام
 ). ٢٤٠ – ١٣٧٨/  ١٠/  ١٧ ۀسند شمار( وزارت داخله گذاشته شود  

م شهر ۀمين در ّ      دو  ل مهرماه  ۀميو ن وري  ّ          او   شيو ر انيبه دستور دولت ، كدخدا ١٣١٣ 
تابع  فيطوا یساكن شد ن خانوارها ر،يدرسردس یاريمختلف بخت فيطوا دانيسف

 شيو ر انيكدخدا. قرار دادند  دييحداث ، مورد تأاال ديجد یخودرا در روستاها
خود را كه اسكان گرفته و در روستاها  ۀفيطا یفهرست خانوارها فهيهر طا دانيسف

 .و مهر و امضاء نمودند ه ّ ي  خانه ساخته بودند، ته
ّ      هنگام كل  منطق نيهم در چغاخور،  یبه هفت حوزه به نام ها یاريچهارمحال و بخت ۀ       

ّ   كل  ا.  ديگرد ميتاران و بازفت ، تقس یدواب ، د رگان،يشوراب، دره زرد، ب هفت  ني 
 ريعشا یفهرست خانوارها.  ديخانوار گرد ٢٩٠١و  ديجد یروستا ١٤٢حوزه شامل 

ساكن شده بودند،  ديجد یدر روستاها كهمختلف،  یها رهيو ت فياز طوا یاريبخت
ّ  ، و فهرست تعداد كل   رهيو ت فهيهر طا دانيسف شيور انيبزر گان و كدخدا دييمورد تأ                  

ّ      آنان ، توس ط نما ت ّ ي  روستاها، خانوارها و جمع و  هيوزارت داخله، وزارت  مال ندگاني         
 حاكم  ۀنديو پسرش جهانشاه صمصام نما یاريخان صمصام حاكم بخت یقل یمرتض

 ).٢٤٠٠٢٤٣٧٩ ۀشمار ۀپوش.( ديقرار گرفت و امضاء گرد ديي، مورد تأ یاريبخت
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ل نيبد ّ  گونه ، او  تا . به وجود آمدند یاريبخت یريدر مناطق سردس ديجد یروستاها ني        
معدود  یچهارمحال تنها چند روستا ۀدر منطق ر،يطرح اسكان عشا یقبل از اجرا

مانند دستگرد، ده نو، شمس آباد، اردل و ناغان ، وجود داشت كه اغلب ساكنانشان را 
 یاريكه ساكنانش بخت يیدر روستاها نكهيا  ايدادند، و  یم ليها تشك یاريبخت ريغ زين

ّ            بودند ، اغلب آنان محل  سكونت خوان  .بود  یاريو كالنتران بخت ني                    
ّ  ام ا ّ                توس ط رضاشاه ، منطق یاريبخت ريپس از اسكان عشا   چهارمحال مملو از  ۀ  

  ايبا تعداد دو و  یكوچك یروستا ی  ّ حت   یكه گاه ديگرد یبزرگ و كوچك یروستاها
   ً        عمال  در سال  یاريبخت رياسكان عشا.  ديگرد یآنها مشاهده م انيدر م زيسه خانوار ن

مطابق .  دي، آغاز گرد یاريبخت رهبرانو  نيش، و پس از حبس و اعدام خوان ١٣١٣
در آنجا ، و  یستيساكن در خوزستان با یاريبخت فيدستور دولت رضاشاه ، طوا

د ر همان محل سكونت كنند و از مهاجرت  یستيبا زيساكن در چهارمحال ن فيطوا
چادر به  اهياستفاده از س. چادر اجتناب ورزند  اهيبرافراشتن س ايو قشالق و  القييبه 

           ّ         نمود، به شد ت مجازات  یچادر م اهيكه اقدام به بر پا كردن س یممنوع بود وكس   ّ شد ت
رفتند،  یم نيشدند و از ب یكه اگر دام ها جابه جا نم ی   ّ خاص   طيدر شرا.  ديگرد یم

ز چوپان یستيصاحبان دام ها با ّ        از حك ام و فرمانداران مجو  ز چادر ، آن هم  ی     ّ                   ّ                و مجو      
ز تعليا ايو  رنديبگ د،يچادر سف ّ      نكه از مقامات مجو   .دارند  افتيدام ها را در في                

ّ             تعه د و التزام م ريعشا حركت را  ايدام ها قصد كوچ  فيتعل یدادند كه تنها برا ی  
ّ  تعه د نيپس از دادن چن. نددار آنان صادر  یحكومت برا یدام از سو في، جواز تعل ی  

ّ              ّ گشت ؛ ام ا در صورت تخط   یم رات و نداشتن اجازه نام ی        ّ                       از مقر  به  ريعشا ف،يتعل ۀ     
 .شدند یم مهي  ّ    شد ت جر

عمران  یگرفت برا ميش ، بنابردستورشخص رضاشاه ، دولت تصم ١٣١٥بهار  در
را از چهارمحال  یاريبخت ريچهارهزارخانوارازعشا یخوزستان حدود سه ال یو آباد

/  ٦٥٠/  ٦ ۀسند شمار(به خوزستان كوچ دهد و در نقاط مختلف خوزستان ساكن كند 
ّ    ام ا ا)  ١٢٠٠٧ مطابق  یاريبخت ري              ً    بهار، كه معموال  عشا لاقدام ، آن هم درفص ني 

 ريغ ی                      ّ نمودند ، كاردشوار و حت   یمرسوم هر ساله از خوزستان به چهارمحال كوچ م
ّ         داده شد ، ام ا حكومت  یاريتعداد خانوار به حكومت بخت نيدستورانتقال ا. بود  یممكن            
بدون  ايو  یشناسگونه مطالعات كار چيتعداد خانوار بدون انجام ه نيانتقال ا یاريبخت

نمود  دهيبه خوزستان رامشكل دانست و ابراز عق یاريفراهم آوردن امكانات، از بخت
،  یوند و آسترك نيخواهند رفت و تنها انتقال پانصد خانوار حس نيآنان از ب ۀكه هم

ّ       ام ا ادار). همان سند(داشت  خواهدندارند ، امكان  یمسكن القييكه در قشالق و  ّ  كل   ۀ   
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ّ                                     اط الع داد كه انتقال پانصد خانوار از بخت ريبه نخست وز یفالحت در نامه ا ها  یاري 
كه از دو سال قبل خود شان از چهارمحال فرار  يیهم خانوارها به خوزستان، آن

، شوشتر و رامهرمز سكونت نموده اند،با هدف  مانيكرده و در اطراف مسجدسل
مطابقت » باشد، غدغن  یو عمران خوزستان م ايرعا اديرضاشاه كه ازد یصلا

ّ      كل  ادار سيلذا ، رئ.ندارد   دييتقاضا نمود كه دستورفرما ريفالحت از نخست وز ۀ 
ً عا  يامر صادره را سر یاريحكومت بخت به موقع اجرا گذارده و سه    

 ۀشمار ۀپوش( » .دارندكوچ دهند یسكن یاري      ً      كه فعال  دربخت یالتيچهارهزارخانوارازا
١١٢٠/  ٧/  ٦٥٠/  ٧ ( 
ّ            كل  فالحت بار د سيرئ از  ريبه نخست وز ی   ّ مجد د ۀدر نام ١٣١٥ ريت ٢٥در  گري 
تا هر چه  ديدستورصادرنما یاريتقاضا نمود تا به وزارت داخله و حكومت بخت یو

ّ                                                تراوامر مؤك د رضاشاه درخصوص انتقال سه چهار هزار خانوار از ا عيسر  لي          
در  ريلذا ، نخست وز). پوشه نهما(به نقاط مختلف خوزستان اجرا گرد  یاريبخت
،  یدفتر مخصوص شاهنشاه استيبه ر ینامه ا  ّ ی  ، ط١٣١٥/ مرداد/ ٢٩ خيتار

ر گرد یآباد یبرا« : نوشت ّ      خوزستان حسب االمر مبارك مقر   ليا یاز خانوارها دي                         
در  یاريكه به حكومت هفت لنگ بخت یبه آنجا منتقل شود و بر طبق دستور یاريبخت

 ۀادار ۀندينما یدهد كه با همراه یم یگزارش تلگراف ده،يانتقال آنها صادر گرد
 ستيبا یكه م يیچغاخور مشغول جنبش دادن خانوارها یلومتريفالحت از هشت ك

به شاهور  ديكه با يیخانوارها یهم برا گريبه شاخه منتقل شوند، شده و چند روز د
 ). همان پوشه( » و اقدام خواهم نمود تي               ّ روانه شوند،  جد  

را به اجبار و زور از  یاريبخت رياز عشا یدسته ا ١٣١٥ وريدر شهر سرانجام
ّ                  اقدام با توس ل به خشونت و ستم  نيا. خوزستان حركت دادند  یچهارمحال به سو            

ّ    ها توس ط ن یارياز بخت ی              ّ   صورت گرفت و عد ه ا اريبس  ندگانينما ايو  هيامن یروهاي     
به  یاريقلمرو بخت ميتقس). پوشه انهم(فالحت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند ۀادار

و خشونت به  یمأموران دولت ۀرغم رفتارستمگران یامر اسكان عل منظور سهولت در
شان از چهارمحال به  یوانتقال اجبار یاريبخت ريخرج دادن آنان، كاراسكان عشا

ش به دستور رضاشاه  ١٣١٥ زييدرپا. نرفت شيپ یخوزستان با سرعت چندان
           ّ  اقدام به عل ت  نيا.  ديگرد ميبه دو منطقه تقس یاريو خاك بخت یملغ یاريحكومت بخت

در . صورت گرفت  یاريبخت فيامرتخته قاپوكردن وخلع سالح طوا شرفتيعدم پ
 استيبه ر یسرپرست ستاد ارتش ، در نامه ا ،ی، سرلشكر ضرغام ١٣١٥آذر  ٢٣

 شرفتيراجع به عدم پ یدر اثر وصول گزارشات« : خصوص نوشت  نيوزراء در ا
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 حضرتي، اوامر مطاع مبارك اعل یاريبخت فيامر تخته قاپو وخلع سالح  طوا
به  یاريو خاك بخت یملغ یاريكه حكومت بخت افتنديشرف صدور  یشاهنشاه ونيهما

 ۀخوزستان ، و منطق ٦ ۀتحت نظر لشكر نمر یريگرمس  ۀشده، منطق ميدو منطقه تقس
 یاريجوان بخت ني، ودرهر منطقه از خوان دهياصفهان واقع گرد پيتحت نظرت یالقيي
اقدام  فيطوا یو جهت خلع سالح و تخته قاپو نييحكومت تع ابتينفربه سمت ن كي

 ) همان پوشه( » ...شود
 تي             ّ                     اهداف خود موف ق به دگرگون ساختن وضع یگونه ، رضاشاه درراستا نيبد

كه از كوه  یاريبخت ۀ  ّ خط  .  ديگرد یكشور ماتيدر تقس یاريبخت نيسرزم يیايجغراف
تا خاك لرستان ، در  هيلويدشت خوزستان تا محال اصفهان ، و از مرز كهگ یها هيپا
واحد خارج شد و  یساختار ادار كيشد، از  یاداره م تيمركز كيو تحت  ونديپ كي
 مانيو مسجدسل ذهيا یعنيآن،  راتيگرمس ۀمنطق. ديگرد ميهمجوار تقس یاستان ها نيب

بخش  راتياز سردس یقسمت.  ستوي، به استان خوزستان پ ريگرمس یو بخش جانك
 یالقييبه استان اصفهان و مناطق  يیو موگو یانرسيمحمودصالح ، ك فيطوا یالقيي

آن هم  ۀماند یبه استان لرستان ، و باق یو آسترك یزلك وند،يمم فيو طوا گچهارلن
، به نام استان چهارمحال و  دنيفر كيتا نزد رزايرخ ، و از خان م ۀاز دهدز تا گردن

 ) .  ٢٩٥: ، همان  یريام( خوانده شد یاريبخت
داده شد ؛ و با لغو  ی، فرمان دار یاريچهارمحال و بخت یعنيمانده ،  یقسمت باق به

ل یقل ی، مرتضیاريبخت یگيب ليوا یلخانيمناصب ا ّ  خان صمصام به عنوان او   ني                    
دولت )  ١١٤:  ١٣٦٨،  اونديک( ديمنصوب گرد یاريفرمان دار چهارمحال و بخت

به  یاريبخت یانتقال خانواده ها یسدر خصوص برر یونيسيگرفته بود تا كم ميتصم
، و وزارت  اين عيبد عيستاد ارتش وزارت جنگ ، سرهنگ رف. دهد ليخوزستان تشك

ف ونيسيكم نيدر ا تيعضو یداخله حسن اعظام قدس ، را برا ّ  معر   .كردند ی  
 یاريانجام شد و بس یشتريچهارلنگ با سرعت ب ۀشاخرياسكان عشا ١٣١٥سال   ّ ی  ط

 – ١٨/  ٥٣/  ٣٠٤ ۀسند شمار(  دنديساختند و اسكان گز یاز آنان در روستاها منازل
 یبا موانع و مشكالت یاريهفت لنگ بخت ريبود كه اسكان عشا یدرحال نيا.  ٩ ٢٩١

ارت خصوص به وز نيدر ا ینامه ا  ّ ی  طلذا ، حكومت اصفهان . مواجه شده بود 
 فياز دفتر مخصوص رضاشاه كسب تكل زيوزارت داخله ن. داخله اعتراض نمود 

 .نمود فياز رضاشاه كسب تكل زيدفتر مخصوص ن. نمود 
 ینامه ا  ّ ی  ط یدفتر مخصوص شاهنشاه سي، رئ ١٣١٦خرداد ٣، در  جهينت در

چهارلنگ در  یكه حكومت نظام یوزراء نوشت كه با اقدامات استيمحرمانه به ر
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و تقاضا كرده  یباق ینيهفت لنگ به حال چادرنش فينموده ، طوا ینيترك چادر نش
آنها، ممكن است  یبا حالت فعل   ّ اال  ، و دياقدامات الزم به عمل آ زياسكان آنها ن یكه برا

 حضرتيحسب االمر مطاع مبارك اعل. نداشته باشد یخوب ريچهارلنگ تأث فيدر طوا
آنها استثناء ندارد  ینيو ترك چادرنش فياسكان طوا دينما یالغ ماب یشاهنشاه ونيهما

محمود ).  ١١٢٠٠٧ – ٥٧٦ ۀشمار( » اسكان داده شوند ديهفت لنگ هم با فيو طوا
دستور رضاشاه را به وزارت داخله  نيا ١٣١٦خرداد  ١٩ زدريالوزراء ن سيجم رئ

 ).همان پوشه(ابالغ نمود 
 یاريبخت یريگرمس ۀو حوز یريسردس ۀحوز ر،يآغاز به كار طرح اسكان عشا با

 ليا.  ديمجزا گرد گريكدي یريو عشا ی   ّ محل   یقدرت ها یازرضا شاه و سرکوب
بود ،  دهيگرد ميش به دو قسمت چهارلنگ و هفت لنگ تقس ١٣٠٣كه از  یاريبخت

 چهارلنگ ۀمنطق.  ديگرد یگريد یبند ميدچار تقس زيسپس ن
                  ّ                    هفت لنگ تحت امر حك ام اصفهان و خوزستان  ۀ، و منطق یحكومت نظام یدارا

ّ     بودند، ام ا نا  یاصفهان انتخاب م پيآنها با نظر لشكر خوزستان و ت یالحكومه ها بي        
ر گرد ١٣١٦كه سرانجام در بهار  دند،يگرد ّ      مقر  حكومت هفت لنگ  ابتين یكه برا دي  

 ريعشا یاسكان اجبار استيس شرفتيپ درشود تا بتوانند  نييتع یمأموران نظام زين
 ) همان پوشه( به وجود آورند یشرفتيپ زيهفت لنگ ن

چه چهارلنگ و چه هفت لنگ ، به هفت بخش  یاريبخت ليا ی، تمام بيترت نيبد
اصفهان، و چهار  یو جزو فرمان دار ريكه سه بخش آن در سردس د،يگرد ميتقس

 یبرا یبند ميتقس نيا. اهواز، قرار گرفت  یو جزو فرمان دار ريبخش آن در گرمس
باز هم  ن،يبا وجود ا. صورت گرفت  یاريبخت ريو آسان اسكان عشا قيدق یاجرا

 .ديحل نگرد یاريبخت ريعشا یمشكل دولت در خصوص اسكان اجبار
خاص نشدند و در  ۀنقط كيو اسكان در  ینيحاضر به ترك چادرنش یاريبخت ريعشا

مستقل  ت ّ ي  را نماد هو ینيآنان چادرنش. كردند  یمقاومت م ريمقابل طرح اسكان عشا
نبود ؛ لذا ،  رشيقابل پذ شانيبرا یاز كوچ رو یريدانستند و جلوگ یو آزاد خود م

 ر،يبه گرمس رياز سردس یمأموران دولت مو به دور از چش انهيمخف رياز عشا یبعض
كه كوچ   رايبردند ؛ ز ینم یكردند و مأموران و بازرسان پ یبالعكس ، كوچ م ايو 

 یبدان خاطر بود كه مأموران پس از سپر نيا. بعد از مواقع معمول كوچ بود  شانيا
و لذا،   ؛كردند  یرا ترك م یاريبخت ريعشا یراه ها ليكوچ، گذرگاه ها و ا ام ّ ي  شدن ا

 ٧٥/  ٣و ٤و  ٥ ۀشمار ۀپوش(كردند یفرصت اقدام به كوچ م نيدر ا یاريبخت ريعشا
ّ                         ام ا اگر مأ موران به كوچ طا).  ٢٩١ -  ٢١/              ً            بردند ،غالبا  آنان را به  یم یپ یا فهي 
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 یامر باعث شده بود ب نيا. گرداندند  یسابق خود باز م یجا ربهيزور و باغل و زنج
 یمرزها رايشود، ز جاديا یاريبخت ريوگرمسريسردس ۀمنطق دودر یو مداخالت ینظم

ّ            مشخ ص نشده بود  قير دقدو منطقه به طو از مداخالت  یريجلوگ یرو ، برا نياز ا.   
 یبرا یونيسي، كم گريكديدر قلمرو  یاريبخت یريو گرمس یريسردس یحكومت ها

مداخالت  انيجر اخلهدريوز ١٣١٦خرداد ١١در. شد ليدومنطقه تشك نيحدود ا نييتع
ّ      خان سردارمعظ م بخت یفتحعل هفت لنگ  یريسردس ۀحوز ۀالحكوم بينا یاري           

حكومت  تيشد، شكا یمحسوب م یريگرمس ۀدراموردهدز، كه جزو حوز یاريبخت
ّ       اط الع داد رياقدام را به نخست وز نيخوزستان از ا  ١١٢٠٠٧ – ٥٧٦ ۀشمار ۀپوش(  

 ريو گرمس ريحدود سردس نييتع ونيسيكم ليتشكگرفت با  ميدولت تصم جه،يدر نت) 
. ديرا دنبال نما یاريبخت رياسكان عشا ۀمسئل یشتري       ّ          ، با دق ت و سرعت ب یاريبخت

و  یهاشم فيمستقل اصفهان سروان كمال سهراب ، و وزارت داخله محمود شر پيت
ف نييتع ونيسيخود در كم ندگانيرا به عنوان نما قيوث رضايعل ّ  حدود معر  ( دنمودن ی       

 )  ٢٩١ – ١٤/  ٦٢/  ١٨٢ ۀسند شمار
به  ،یاريبخت ريو گرمس ريسردس یحدود مرزها  نييمزبور، عالوه بر تع ندگانينما

داشتند  تيمستقل اصفهان ، مأمور پيعنوان بازرسان مخصوص وزارت داخله و ت
ّ     كنند و گزارش مفص ل و  ی        ّ      را به دق ت بررس یاريبخت رياسكان عشا یاجرا تيوضع                

و به د یاريخاك بخت ميتا با تقس رددولت تالش ك. جامع آن را به مقامات ارائه دهند 
ّ          بتواند توس ط مقامات  ر،يو گرمس ريسردس ۀقسمت چهارلنگ و هفت لنگ و دو منطق          

 یاريبخت ريو طرح اسكان عشا رديها را تحت نظارت بگ یاريو مأموران ، خود بخت
  ديو كامل اجرا نما قيرا به طور دق

  
 یاريبخت رسرانجام اسكان عشاي

 
و  یخشن و نظام یها وهيدولت رضاشاه در به كار بردن ش ريتداب ۀرغم هم یعل
 استيس یاجرا یبرا یو انتظام ی، نظام يی، اجرا یادار یشدن دستگاه ها جيبس

با سقوط رضاشاه .  ديوبه طور كامل اجرا نگرد تي      ّ با موف ق استيس ني، ارياسكان عشا
همانند  زين یاريبخت ريعشا شور،آزاد در ك یفضا یو برقرار ١٣٢٠وريدرشهر

 یبه زندگ گريكردند و بار د بيخانه ها و مساكن خود را تخر گر،يد ريو عشا التيا
به وجود آمده  عيسر یليو خ یكه به طور اجبار يیروستاها. آوردند یرو ینيكوچ نش

 بودند
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ّ  ام ا از  یروستا را نداشتند ، و گاه كي یواقع ت ّ ي  و هم هو یهم شكل ظاهر قتيدر حق  
خود را  ی، كه آزاد یاريبخت ريرفتند و عشا نيشده بودند، از ب ليدو سه خانوار تشك

 یني        ّ  ً          خود، مجد دا  به چادرنش یبردن خانه ها و روستاها نيبه دست آورده بودند، با از ب
ّ                    ام ا سال ها بعد به تدر. آوردند  یرو یو كوچ رو  ريعشا یشگياسكان ، هم ۀنيزم جي 

رضاشاه ، داوطلبانه و  یاسكان برخالف طرح اسكان اجبار نيا. فراهم آمد  یاريبخت
 .بود ارياخت یاز رو

 ۀدر شهرها و روستاها و استفاد ديجد یو گسترش مظاهر زندگ رانيا ینوساز با
به  شيچون رفاه و آسا ران،ياز مظاهر مدرن شدن ا يیو روستا یمردم جوامع شهر
 ۀوياز ش جيشهرها به تدر گريد ريو همانندان آنان ، عشا یاريبخت ريوجود آمده، عشا

 ن،يبا وجود ا. و شهرها شدند  وستاهاو جذب ر دنديخود دست كش ینيچادرنش یزندگ
 یقرن از اسكان اجبار مياز ن شيها هنوز پس از گذشت ب یارياز بخت یاندك ۀعد

ّ                توس ط رضاشاه ، از ش شانيا اند و همه ساله  دهيخود دست نكش ینيچادرنش یزندگ ۀوي  
در رفت و آمدند و از  ريو گرمس ريسردس انيم اريبس ۀبا زحمت و شوق و عالق

از  زي  ّ   عد ه ن نيكه چه موقع ا ستيمعلوم ن. برند  یبهره م یزندگ یعيطبمواهب 
 .ديروستاها سكونت خواهند گز ايكشند و در شهرها  یدست م ینيكوچ نش یزندگ

 
 یريگ جهنتي  

 
 ريطرح اسكان عشا یبه اجرا ميبه سلطنت، تصم دني، پس از رس یپهلو رضاشاه

بودند كه به علت كوچ  یزيقدرتمند تمركز گر یروهاين ريو عشا التيا.گرفت رانيا
تا قبل از  رانيا یدولت ها ميمستق ۀو مداوم خود كمتر تحت نظارت و سلط انهيسال

 یاغلب حكومت ها رايبودند ز سازخود حكومت  ی       ّ آنان حت  . درآمده بودند  یپهلو
به  یاريبخت ليا. داشتند  یريو عشا یليا ۀشي، ر یباستان تا پهلو ۀاز دور رانيا

ّ                      كه محل  استقرار آن در جنوب ا ر،يو عشا التيا نياز  ا یكيعنوان  قرار داشت  راني     
الت تار اناتيبهره مند بود و در جر یاري، از قدرت بس ّ       و تحو  ، از سقوط  رانيا یخي    

 انيآنكه در جر ژهيبه و. كرده بود  فايا یاري، نقش بسیتا حكومت پهلو هيصفو
الت انقالب مشروطه، بخت ّ                     تحو  خودرا سازمان دادند و با  ینظام یرويها ن یاري  

ّ    شكست محم دعل  .را برقرار نمودند تيمشروط گريشاه قاجار و فتح تهران بارد ی       
بالعكس ، و حضور در  اي، ريبه گرمس ريو مداوم آنان از سردس انهيسال حركت

نظارت و سلطه  تيرا ازدسترس و قابل شاني، ا یاريعب العبور بختص یكوهستان ها
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ّ         توس ط دولت ا ، دولت  یاريبخت ريطرح اسكان عشا یاجرا. ان خارج ساخته بود  ري  
 ليا ري، طرح اسكان عشا جهيدر نت. ساخت  یهدف مهم نائل م نيرا به ا یپهلو
و  بيتعق یشتري      ّ       ّ     ّ   ، البت ه با شد ت وحد ت ب التياز ا گريد یهمچون بعض ز،ين یاريبخت

ّ    ام ا ا.  دياجرا گرد و تنها از  یكا رشناس قاتيطرح بدون هر گونه مطالعات و تحق ني 
اسكان  ۀنگاه دولت رضاشاه به مسئل. ديگرد یعمل یتيو امن ینظام یدستگاه ها یسو

رفاه و  یبرا یداتيتمه ايگونه امكانات و  چيبود، و ه یو نظام یتيامن ینگاه ريعشا
 . اسكان داده شده در نظر گرفته نشده بود ريعشا شيآسا

 ايو  یالقييارتش و به اجبار در مناطق  ۀرا تنها با پشتوان یاريربختيعشا یپهلو دولت
 رياسكان عشا یبر اجرا مي           ً               رضاشاه شخصا  و به صورت مستق. ساكن نمود  یقشالق

 ريطرح اسكان عشا یمر اجراسهولت در ا یاو برا. نمود  ینظارت م یاريبخت
. گردد ميتقس یريو گرمس یريسردس ستانبه چند ا یاريدستورداد قلمرو بخت یاريبخت

 ريرا از سردس یاريبخت رياز عشا یاديز یكاربا عجله انجام شد و دسته ها نيا
 دنديكوچان) خوزستان( ريبه اجبار و با اعمال خشونت به گرمس) یاريچهارمحال بخت(

ستاد ارتش وزارت جنگ و . آنجا اسكان دادند  یو در مناطق گرم و بد آب و هوا
ّ   ام ا . داشتند  یها نقش مهم و برجسته ا یاريبخت یاجبار ینيكجانشيداخله در  توزار  

اسكان خود، مقاومت و  یدر مقابل فشار دولت رضاشاه برا یاريبخت ريواكنش عشا
ها به طور  یارياز بخت یاديز یدسته ها همه ساله. بود  ینيكوچ نش یتداوم زندگ

تحت فشار و اجبار دولت و با اكراه  زيناز آنان  یاريكردند، و بس یكوچ م انهيمخف
ّ                 ام ا با وقوع حوادث . خانه ساختند و سكونت نمودند  سيالتأس ديجد یدر رو ستاها  

خود ساخته ،  یخانه ها بيرضاشاه، آنان با تخر یكتاتوريو سقوط د ١٣٢٠ وريشهر
 ) ٢. (آوردند یرو ینيبه كوچ نش گريبار د
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  و مآخذ حاتضيتو

   
سران   یسلب قدرت اقتصاد یروش ها« تحت عنوان   یواعظ  در مقاله ا ۀسينف  - ١
زمستان /  ٦ش  – ٢س  – ٢د / بهارستان  اميپ - »رضا شاه ۀدر دور ريعشا و  التيا

    ٩٥١   – ٩٦٤صص  – ١٣٨٨
 - )دسناا بریمبتن یشهوپژ( »یربختيا عشاير یرجباا نسكاا حطرو  هضاشار «ربختيا رپو ر  ّ غف ا -  ٢

 ٣٣ -  ٥٦صص   - ٨شماره , ٢دوره , ١٣٨٧و بهار  ١٣٨٦زمستان , دو فصلنامه مسكويه
  
 
 یسلب قدرت اقتصاد یروش ها« واعظ  تحت عنوان  سهينف ۀنوشت ها  مقال یپ  ◀

 :» رضا شاه ۀدر دور ريو عشا التيسران  ا
 
 ٢٩٠٠٠٨٤سند شماره  ران،يا ی              ّ سازمان اسنادمل  : نک شتريب یآگاه یبرا. ١
. را بازگو نموده است یخود با و داريکه در آن شرح د نفيبه آل وينامه سر رابرت کال.  - ٢

 . ٣ص ،یاال سالم خيجوادش: نک
ّ       اط العات ب یبرا  - ٣  ، سال ٢٤٠٠٩٧٩٢سند شماره  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل  : نک شتري 

١٣٠١. 
)  هيانقراض قاجار(  رانيا یاسيمختصر احزاب س خيتار) : ملک الشعراء ( بهار یدمحمتق - ٤
     ٢٤٨ص  .  ١٣٧٩  ريرکبي، تهران، ام٢ج
 .١٣٠٧، سال ٢٩١٠٠٣٣٨١سند شماره  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل   - ٥
 .٣١٠٠٠٠٢٧١سند شماره  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل   - ٦
 .٥٨، ص٢٩١٠٠٣٦٣٠٠اصفهان، سند شماره  ی               ّ سازمان اسناد مل    -  ٧
ّ         اط العات در : یعباس مسعود  -  ٨ ّ  مؤس س: ربع قرن، تهران کي  ّ       اط العات،  ۀ    ٩٥.  ١٣٢٩ 
با شماره سند  یبه سند هفت برگ ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل  : نک شتريب یآگاه یبرا  -  ٩

ف ۀ، که دربار٣٠٦٠٠١٣ ضيو شماره ف ٢٤٠٠١٧٦٧٥ ّ  لزوم معر  ثبت  یبرا ندهينما ی       
که در خوزستان داشتند،  یدر مورد امالک یاريبخت یاز طرف رؤسا یملك ۀاظهار نام

 .است
ّ     اط الع ب یبرا  -  ١٠ به  ٢٤٠٠٠٦٨٣٦سند شماره  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل  : نک. شتري 

 .٧٠، جمالزاده، ص  ٢٧ – ٠١٢٩٠٠٣٨  – شيشماره ف
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سند چهل و چهار  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل  : موضوع نک نيا لياز تحل یآگاه یبرا  - ١١
 شيو ش ف ٢٤٠٠٠٦٧٣٦با شماره  یبرگ
خالصجات فارس و  یبررس یاعزام ئتيه نيکه ب یگزارشها، مكاتبات ۀدربار  -  ١٢

 :مربوط نموده است نک یدر اصفهان با مقامات دولت یاريبخت نيآن با امالک خوان ۀمعاوض
، که ٢٣٠٠٠٠٨٤٦به شماره سند  یسند صد و پنجاه و چهاربرگ ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل  

  - شده است ميتنظ ١٣١٨در سال 
ّ     اط الع ب یبرا - ١٣ /  ٢٩  خي، به تار٢٩١٠٠٣٦٣٨سند  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل  : شترنکي 

١٣١٦/  ٦  
ّ     اط الع ب یبرا -  ١٤  شيبه شماره ف ٢٩١٠٠٣٦٣٨سند  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل  : نک شتري 

   ١٣١٦/  ٢/ ١٨ خي، به تار٠٠٢٠٠٠٠١
ّ     اط الع ب یبرا.  -  ١٥ به شماره  ٢٩١٠٠٣٦٣٨سند  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل  : نک شتري 

   ١٣١٦/  ٢/ ١٨  خي، به تار٠٠٢٠٠٠٠١ شيف
 .همان سند  -  ١٦
 خيندار اصفهان به تاراصفهان به فرما يۀمال ليکف ۀاصفهان، نام ی               ّ سازمان اسناد مل    -  ١٧

 .٠٠٢٠٠٠٠١ شيو شماره ف ٢٩١٠٠٣٦٣٨به شماره سند  ١٣١٧/١/٩
سند شماره  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل  : نک یدر اسناد دولت یريدرگ نيانعكاس ا ۀنحو  -  ١٨

٢٩٣٠٠٣٢٦٥. 
سازمان اسناد :دينگاه کن استيس نيبه ا یاريبخت ۀواکنش ورث ۀاز نحو یآگاه یبرا  -  ١٩
 .٠٠٠٤٠١٦٥ شيبه شماره ف ٢٩١٠٠١١٥٧، سند شماره  رانيا ی  ّ مل  
 

امالک آمده  ضيچهارلنگ و واکنش آنها نسبت به تعو یرؤسا تيسند وضع نيدر ا  -  ٢٠
 .٠٠١٤٠٠٦٣ شيبه شماره ف ٢٩١٠٠٢٨٥٦سند شماره  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل  : است
امالک  نيدولت به ا یابيدست ۀويدر خوزستان و ش نياز امالک خوان یآگاه یبرا  -  ٢١
 .٢٤٠٠٢٦٢٣٥سند شماره  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل  : نک
 .٢٤٠٠٢٦٢٣٥سند شماره  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل    - ٢٢
ّ               اط الع از عملكرد ا یبرا  -  ٢٣ سند شماره  ران،يا ی               ّ سازمان اسناد مل  : نک ونيسيکم ني 

 ٠٠٢٠٠٠٠١ شيبه شماره ف ٢٩١٠٠٣٦٣٨٠
 .٠٢٩١٠١٩٥ شيبه شماره ف ٢٤٠٠١٥٩٦٨همان، سند شماره   -  ٢٤
مترجم : رضا شاه ۀدر دور سيو انگل رانيا یاسيروابط س خيتار: اصغر زرگر یعل  -  ٢٥

  ٢٧٩ – ٣٣٠، صص  ١٣٧٢ ن،يتهران، پرو ات،يکاوه ب
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ّ     محم د عل  -  ٢٦ افشار از  رجينظر ا ريز ران،يا یاوضاع اقتصاد گانيگنج شا: جمالزاده ی  
 .٧٠، ص ١٣٧٦انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، : تهران ن،ينسخه چاپ برل

 .٤٤ص ن،يشيزرگر، پ  -  ٢٧
حفاظت از  یالزم برا رياز تداب ی       ّ شرح مفص ل ،یدفاع امپراطور ۀتيدر گزارش کم  -  ٢٨

 .١٠٩ارائه شده است، زرگر، ص رانيجنوب ا ینفت ۀحوز
 .٩٦ص  ر،يخوزستان رضا شاه کب ۀسفرنام  -  ٢٩
افشار،  رجيبه کوشش ا ،یاريخاطرات سردار اسعد بخت: سردار اسعد نخايجعفرقل  -  ٣٠

 .١٣٧٢ر،ياساط: تهران
 .٨٧٤ص  ن،يشيپ ،یپور فاطم فيس  - ٣١

 
 »یربختيا عشاير یرجباا نسكاا حطرو  هضاشار «ربختيا رپو رغفا� ◀
   

 و مآخذ منابع
 اسناد

اسناد وزارت داخله،  ر،يعشا التيا یتخته قاپو ۀ، نظامنام٢٩١- ٢/٦/٧سند شماره  - 
 .رانيا ی                          ّ سازمان اسناد و كتابخانه مل  

، نامه وزارت داخله به حكومت اصفهان، اسناد وزارت داخله، ٢٩١- ١/٦/٧سند شماره  - 
 .رانيا ی                          ّ سازمان اسناد و كتابخانه مل  

وزراء  أتياعتبار الزم ه بيتصو ه،ي، اسناد وزارت مال٢٤٠- ١٧/١٠/٣٨٧سند شماره  - 
 .رانيا ی                          ّ سازمان اسناد و كتابخانه مل   ،یاريبخت ريكان عشااس یجهت بازرس

 ،یاريبخت ريعشا ۀافتياسكان  ی، فهرست روستاها و خانوارها٢٤٠٠٢٤٣٧٩پوشه شماره  - 
 .رانيا ی                          ّ سازمان اسناد و كتابخانه مل  

 خيوزراء در تار استيداخله به ر ريوز ۀنام ،ی، اسناد دست٦/٦٥٠/١٢٠٠٧سند شماره  - 
 .رانيا ی                            ّ ، سازمان اسناد و كتابخانه مل  ١٥/٢/١٣١٥

ّ           كل  فالحت به ر ۀادار سينامه رئ ،ی، اسناد دست١١٢٠٠٧- ٧/٦٥٠پوشه شماره  -   استي 
 .رانيا ی                            ّ ، سازمان اسناد و كتابخانه مل  ١٦/٤/١٣١٥ خيوزراء در تار

ّ                 كل  اداره فالحت به ر سيهمان پوشه، نامه رئ -  ، ٢٥/٤/١٣١٥ خيوزراء در تار استي 
 .رانيا ی                          ّ سازمان اسناد و كتابخانه مل  

 خيدفتر مخصوص رضاشاه در تار استيوزراء به ر استير ۀهمان پوشه، نام - 
 .رانيا ی                            ّ ، سازمان اسناد و كتابخانه مل  ٢٩/٥/١٣١٥
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 .رانيا ی                          ّ سازمان اسناد و كتابخانه مل   ،یريوز به نخست یهمان پوشه، گزارش تلگراف - 
 خيدر تار ريوز سرپرست ستاد ارتش به نخست یسرلشكر ضرغام ۀهمان پوشه، نام - 

 .رانيا ی                            ّ ، سازمان اسناد و كتابخانه مل  ٢٣/٩/١٣١٥
به حكومت  دنيآباد و فر نجف ۀالحكوم بي، نامه نا٢٩١- ٣/٥٣/١٨و  ٤سند شماره  - 

 .رانيا ی                                  ّ اصفهان، سازمان اسناد و كتابخانه مل  
وزراء  استيبه ر یر مخصوص شاهنشاهدفت سيرئ ۀ، نام١١٢٠٠٧- ٥٧٦پوشه شماره  - 

 .رانيا ی                            ّ ، سازمان اسناد و كتابخانه مل  ٣/٣/١٣١٦ خيدر تار
، ١٩/٣/١٣١٦ خيبه وزارت داخله در تار الوزراء سيمحمود جم رئ ۀهمان پوشه، نام - 

 .رانيا ی                          ّ سازمان اسناد و كتابخانه مل  
، ١٧/٤/١٣١٦ خيوزراء در تار استيسرپرست وزارت جنگ به ر ۀهمان پوشه، نام - 

 .رانيا ی                          ّ سازمان اسناد و كتابخانه مل  
 .رانيا ی                            ّ ، سازمان اسناد و كتابخانه مل  ٢٩١- ٣/٧٥/٣١و  ٤و  ٥پوشه شماره  - 
، ١١/٣/١٣١٦ خيدر تار ريوز داخله به نخست ريوز ۀ، نام١١٢٠٠٧- ٥٧٦پوشه شماره  - 

 .رانيا ی                          ّ سازمان اسناد و كتابخانه مل  
 .اصفهان یداخله به فرماندار ريلگراف وز، ت٢٩١- ١٨٢/٦٢/١٤سند شماره  - 
ّ            مستقل  اصفهان به  پيت ۀفرماند یسطوت پي، نامه سرت٢٩١- ٣٤/٦٢/١٤سند شماره  -      

 .رانيا یاصفهان، سازمان اسناد و كتابخانه مل یفرماندار
 

 كتابها
 .گريت یانتشارات پاز: تهران ،یاري؛ حكومتگران بخت)١٣٨٥(مهراب  ،یريام - 
خان  از دمحمحسن قاتيترجمه و تعل ران،ي؛ سفرنامه جنوب ا)١٣٦٣(بابن و هوسه  - 

 .كتاب یايانتشارات دن:    ّ        محد ث، تهران رهاشميم حياعتمادالسلطنه، به تصح
: تهران ا،يآر نيلرستان و خوزستان، ترجمه دمحمحس ۀ؛ سفرنام)١٣٧١(دوبد، بارون  - 

 .یو فرهنگ یانتشارات علم
گذر از زهاب به خوزستان،  اي نسونيراول ۀ؛ سفرنام)١٣٦٢( یسر هنر نسون،يراول - 

 .نشر آگاه: بهاروند، تهران یآلله ترجمه اسكندر امان
 ديبه اهتمام جمش ،یاريبخت خيتار ن،ي؛ سپهر، عبدالحس)١٣٧٦( خان یقليسرداراسعد، عل - 
 .ريانتشارات اساط: تهران فر، انيك
 رجيبه كوشش ا ،یاريات سرداراسعد بخت؛ خاطر)١٣٧٨( خان یسردار بهادر، جعفرقل - 

 .چاپ دوم ر،يانتشارات اساط: افشار، تهران
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 .ینشر ن: تهران راحمد،يبو ريعشا یاجتماع ی؛ ساختارها)١٣٦٨( هللا بتيه ،یغفار - 
: ظفر، تهران لخانيا نيرحسيدالوران، ترجمه ام ني؛ سفر به سرزم)تا یب( انيكوپر، مر - 

 .ريركبيانتشارات ام
 ريانتشارات سازمان عشا: تهران ر،يعشا است،ي، حكومت، س)١٣٦٨( زيعز اوند،يك - 
 .رانيا
 ،یريترجمه مهراب ام ،یاريبخت یاجتماع یاسيس خي؛ تار)١٣٧٣(جن راف  تيگارثو - 

 .تهران، نشر سهند
م، تهران ،یريمهراب ام ۀترجم ارد،يال ۀ؛ سفرنام)١٣٧٦( یسرهنر ارد،يال -  ّ         چاپ دو        :

 .انتشارات آنزان
خوزستان، ترجمه و  یبوم ريو عشا یاريدر قلمرو بخت یري؛ س)١٣٧١( یسرهنر ارد،يال - 

 .انتشارات فرهنگسرا: تهران ،یرياز مهراب ام یحواش
ج  ه،يقاجار ۀدور یو ادار یاجتماع خيتار ايمن  ی؛ شرح زندگان)١٣٨٤(عبدهللا  ،یمستوف - 

م، چاپ پنجم، تهران ّ                   سو  ار:   ّ   انتشارات زو            . 
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 فصل شانزدهم 

    
 یاريبخت  ميمر  یب سردار بی   

 
خان سردار  یقليو خواهر عل یاريکل بخت یلخانيخان ا ینقليدختر حس ميمر یب یب«

شاه در حدود سال  ميمردان خان قهرمان مبارزه با رژ یاسعد فاتح تهران و مادرعل
 یارث انيک ۀفيطارضا خان از یفاطمه دخترعل یب یمادرش ب. آمد ايق بدن.هـ١٢٩٠

ّ    ازجهت مادرنسبش به محم دتق ميمر یب یلذا ب. چهارلنگ بود  یارث انيخان ک ی                    
فاطمه  یب یاز ب یلخانيا. ديرس یچهارلنگ که درمبارزه با قاجارها شهرت داشت م

در  یدرکنار شش برادرو دوازده خواهرناتن. او. دختر شد کي نيتنها صاحب هم
او  یلخانيپدرش ا م،يمر یب ی                ّ   چهل روز پس ازتول د ب. کرد یم یزندگ یلخانيا یخانه 

ّ    خان پسر محم دعل یقليرا نامزد عل محمودصالح  ی فهيخان از طا یقليعل. خان نمود ی          
ّ    پدرش محم دعل. بود یاريچهارلنگ بخت یشاخه  بزرگ چهارلنگ  نيخان از خوان ی       

مردان  ی  ّ        جد  آنان عل. داشتسالها با دولت قاجار مبارزه  ميمر یب یب ۀبود که به نوشت
 یب یب .ديخان زند جنگ ميسلطنت داشته و با کر ی  ّ  اد عا هيخان بود که درزمان افشار

شاه و به  نيبه دستورناصرالد یلخانيخان ا ینقلي     ً                       حدودا  نه ساله بود که پدرش حس ميمر
ّ             دست ظل  السلطان در   یازآن پس دوران دربدر. ديق به قتل رس.هـ١٢٩٩رجب  ٢٧     

ّ                  ام ا هفت سال بعد با . ديکوچک آغاز گرد ميمر ژهيبه و یلخانيا یخانواده  یتو بدبخ  
ّ           سرداراسعد از زندان ظل  السلطان،  ارخانيبه نام اسفند ميآزاد شدن برادر بزرگ مر                     

هفت سال  یعنيهنگام  نيدر ا. دنديوقدرت رس یدوباره به خوشبخت یلخانيا یخانواده 
ّ    محم دعل مرگو سالها پس از  یلخانيپس از مرگ ا                 ّ           خان چهارلنگ، مقد مات ازدواج  ی  

آنچنان که  ميمر یب یب. ديخان چهارلنگ فراهم گرد یقليبا عل ميمر یب یب یو عروس
 یزدواج نداشته وبه برادرهاا نيبه سرگرفتن ا یليتما چيه سدينو یدرخاطرات خود م

ّ                      اما  خان چهارلنگ حاضربه صر. خود اصرار برگرفتن طالق نموده بود نظر  ف   
درسن  ميمر یب یو ب دهيبرقرار گرد یسرانجام عروس. نشد ميمر یب یکردن از ب
 نيچهل ساله بوده و چند یو یرفت که به نوشته  یشوهر یبه خانه  یپانزده سالگ

. خان چهارلنگ بود یقلي        ّ                        او به مد ت چهارسال وشش ماه همسرعل. زن و فرزند داشت
 انيدر م یارينفوذ داشته و قدرت بس شيومزاج شوهر خ یبررو ی  ّ   مد ت و نيدر ا

ّ         ام ا شوهر و. آورد  چهارلنگ ها به دست   یمطابق نوشته  اي یعيبه مرگ طب ی 
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ّ     توس ط سم ميمر یب یب   یب یب. بود درگذشت دهيخوران یکه برادر بزرگش به و ی  
 ی    ْ           ازآ  نها در کودک یکيسه پسر شد که  یخان چهارلنگ دارا یقلياز عل ميمر

ّ           درگذشته ام ا دو پسر د ّ    مردان خان و محم دعل یعل یبه نامها یو گري          خان بعدها در  ی              
برخاسته و نام خود را  ی     ّ          بر ضد  دولت مرکز اميزمان سلطنت رضاشاه به ق
به نزد  ميمر یب یبا مرگ شوهر ب. ثبت کردند خيدرفهرست حماسه سازان تار

   ّ     مجد د با  جاو حاضر به ازدوا. نمود یبازگشته و با مادر خود زندگ شيبرادران خو
 غمينزد مادر و برادران، فتح اله خان ض ی        ّ        پس از مد تها زندگ. ديچهارلنگ ها نگرد

خان از  او  یقل یدر گذشته اش مصطف یپسر عمو) یبعد سردار ارشد(السلطنه
ّ    نمود ام ا ب یخواستگار شناخته است به  یخود را خوب م یکه عموزاده  ميمر یب ی      

سرانجام با اصرار و سماجت فتح اله . ديگرد ینم یحاضر به ازدواج با و وجه چيه
عموزاده درآمد  به ازدواج یليم یبا اکراه و ب یو م،يمر یب یخان و فشار برادران ب

 یفتح اله خان فرد. فرزند بود نيو چند یا غهيص ،یزن عقد نيچند یکه دارا
در  ميمر یب یب. داشته است يیطوال دي یعفت یبوالهوس بوده که در فساد اخالق و ب

را  شيشوهر خو یتيشخص یو ب یعفت یاز فساد اخالق، ب يیخاطرات خود گوشه ها
 یشوهر داشته است سخن م نيکه با ا یها و مشکالت یسازد و از بدبخت یبرمال م

را در  شيخو یو امالک و اموال ارث یفتح اله خان زنان و فرزندان شرع. ديگو
صاحب گذاشته و در عوض در اصفهان ضمن  یتنها و ب یاريختچهارمحال و ب

ّ                                          ظل  السلطان به گذراندن وقت در کنار دلبران خو ینوکر  . مشغول بوده است شي 
دانستند  یکه نقاط ضعف شوهر خواهر خود را م ميمر یب یبرادران ب گريد یسو از

ّ    ام ا ب اورنديبه چنگ ب یاريرا در چهارمحال و بخت یدر تالش بودند تا امالک و  یب ی 
از  یاريبس یو با دشوار ستادهيا شيبا قدرت و صالبت در مقابل برادران خو ميمر

تا  ی        ّ راستا حت   نياو در ا. نمود یمدفاع  شيحقوق و امالک شوهر معلوم الحال خو
 یب ،یاو سرانجام از دست هوسباز. رفت شيپ شيزد و خورد با برادران خو یپا

ّ            ام ا برادران و ديخسته شده و خواستار طالق گرد شيشوهر خو یرتيغ یو ب یعار  ی 
بدون  یسالگ یدر سن س ميمر یب یندانسته و لذا ب زيگرفتن طالق را از شوهر جا

 یب یفتح اله خان و ب انيکه م یمطابق توافق. دياز فتح اله خان جدا گرد طالقاخذ 
که  ديحاضر و ناظر بودند قرار گرد زين ميمر یب یصورت گرفت و برادران ب ميمر

و بزرگ کردن پسرش  تيبر سر امالک فتح اله خان مانده و به ترب ميمر یب یب
ّ            مشغول شود ام ا هرگز زندگ  خاناو از فتح اله . ن نداشته باشدخا هبا فتح ال يیزناشو ی           

          ّ        رفتند و عل ت آن را  ني          ّ      بعد از تول د از ب ايداشته که اغلب آنها قبل و  ی    ّ متعد د یفرزندان
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از  یتنها پسر. دادند صيتشخ شيها یفتح اله خان به خاطر هوسباز یماريپزشکان ب
 ميمر یب یخان بجا ماند که بعدها داماد سردارظفربرادر ب یقل یبنام مصطف یو

 . ديگرد
مانده و به  یو یپس از جدا شدن از فتح اله خان بر سر امالک و خانه  ميمر یب یب

 . ديمشغول گرد شيپسر خو تيترب
ق یکي ،یاريبخت ميمر یب یبسردار ّ  ازمشو  ، جهت فتح یاريسردار اسعد بخت یاصل ني    

و  ليسران ا نيمختلف ب یها ها وتلگراف نامه  ّ ی  ط یو. شد یتهران محسوب م
دمحم علی استبداد(ريرا،جهت مبارزه بااستبدادصغ ليافراد ا را،يوگ ج ّ ي  مه یها یسخنران
و  یاستعمار ضد یها تيازشخص یکيوهمواره، به عنوان کرد یآماده م) شاهی
 .است عصر قاجار مطرح بوده یاستبداد
سوار وارد تهران شده و  یا      ّ با عد ه انهيقبل از فتح تهران، مخف ،یاريبخت ميمر سردار
د حمل. منزل کرد یثقف نيحس یپدر ۀدر خان ّ      به مجر  سردار اسعد به تهران، پشت بام   ۀ     

سوار  یا             ّ نمود و با عد ه یبهارستان بود، سنگربند دانيخانه را که، مشرف به م
اق ،یاريبخت ّ   از پشت سر با قز   ...!مشغول جنگ شد ها               
اقان جنگ         ً                   خود شخصا  تفنگ به دست گرفت و ی  ّ حت   او ّ         با قز  نقش او در فتح تهران ، . دي    
که به  یبه طور افت،ي یاريداد و طرفداران بس شيافزا ليرا در ا تشيمحبوب زانيم

ل، با وجود آنکه  یدر جنگ جهان یاريبخت ميسردار مر. مفتخر شد یلقب سردار ّ                 او   
 یا               ّ پرداخت و با عد ه ها سيکرد، به مخالفت با انگل یم تيحما ها سيازانگل یاريبخت ليا

 ».را گرفت ني                     ّ  و سرداران خود جانب مت حد انياز تفنگچ
 
ل به همراه عد ه ا یجنگ جهان  ّ ی  در ط ميمر یب یب« ّ              ّ   او  چون  یاريبخت نياز خوان ی 

ّ          سردار معظ م، سردار  ،یاريخان ضرغام السلطنه و پسرش ابوالقاسم خان بخت ميابراه         
 ».ها را گرفت یجانب آلمان گرانيصولت و د

ساخت و در اريپشتکوه را با خود  نيچون خوان ،یاريجزء بخت نياز خوان یا پاره او«
جنوب،  سيکه پل یوارد ساخت به طور یصدمات ها، سيمداوم خود به انگل یها ورشي

راه، او از سربازان و افسران  نيدر ا. را با او شروع کرد یريگيو پ یمبارزات دائم
کوچک،  نيو کنترل خوان راحمديو بو هيلويکهگ زنانع و قمع راهوسرکوب وقل یآلمان

ها به هنگام فتح  بود، که روس ی             ّ درمنطقه به حد   ميقدرت سردار مر. استفاده نمود
اموال و  يۀ          ّ بردند و کل   غماياو را به  يۀاصفهان ، خصمانه به منزل او تاختند و اثاث
از  یاريبس گاهمنزل اومأمن و پناه.امالک او را دراصفهان، مصادره کردند
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 ...عصر مشروطه شد خواهانيآزاد
ّ      که هنگام فتح اصفهان توس ط روس یطور به ل یدر جنگ جهان(ها                         ّ  او  ؛ فن کاردف، ) 

 مي             ّ            پناه برد و مد ت سه ماه و ن یاريبخت ميسردار مر ۀشارژ دافر سابق آلمان ، به خان
نفر،  ۵٨ها و کشته شدن  از روس ها یاريپس از شکست بخت نکهيدر پناه او بود، تا ا

 .کرمانشاه شد و از آنجا به برلن رفت یراه
از فن کاردف، امپراطور آلمان، کمان  ميمر یب یب ۀسرسختان یها تيپاس حما به

نشان  نيخود را، که مهمتر نيآهن بيصل نيو الماس نشان و همچن یناکاريتمثال م
 نيا افتيتوانست به در ايبود که در دن یاو فرستاد و او تنها زن یدولت آلمان بود، برا

چون سردار محتشم، سردار ظفر  یاريبخت نيواناز خ ی  ّ   عد ه ا برخالف دينشان نائل آ
در  یاريبخت رزنيش نيا. کردند تيها حما یسيو انگل ني                   ّ  و سردارجنگ که از مت فق

                           ّ                                 و آلمان ها به شعار و حرف ات کا نکرده بلکه اسلحه به دست گرفته  ني     ّ  از مت حد تيحما
و وطن پرست  ی          ّ از رجال مل   یليهمچون خ زياو ن. ديها و روسها جنگ یسيو با انگل

 هيتوان به منافع روس یآلمان م ژهيبه و ني         ّ  از کمک مت حد یريبود که با بهره گ افتهيدر
و  ميمر یب یتوان ب ینم. ج نموداخرا رانيضربه زده و آنها را از ا سيو انگل

ل را ژرمانوف یجنگ جهان  ّ ی  ط رانيدوستان ا هنيم] تياکثر[گريد ّ             او  وابسته  ايو  لي 
 ی نهيريبا دشمنان د دنيراه جنگ نيتر یبلکه در آن روزگار عمل. به آلمان دانست

با دشمن قدرتمند آنها  یاز چنگال آنها همکار يیو رها سيروس و انگل یعني  رانيا
 یکاربرد عمل هنيدفاع از م یها برا وهيراه حل ها و ش ريآلمان  بوده است و سا یعني

 . نداشته است
 

 ۀکه در روزنام»  ميمر یب یب« از کنش و منش :   سدينو یم یاريبخت یتارنما
خاطرات دوران  ۀرنديخاطراتش به قلم ساده و روان خودش ثبت شده است و دربرگ

 . ديگشا یما م یشناخت بهتر او به رو یبرا یا چهياوست، در یتا جوان یکودک
 : حقوق زنان ۀو مطالب ميمر سردار

برخالف  ینوجوان نيآمده و در سن ايمردساالر به دن ۀجامع کيکه در  ميمر یب یب
ّ       خواست خود مجبور به ازدواج شده و از حق  ارث ن محروم شده بود، عمق  زي                                    

زن  یخيپس به سهم خود سکوت تارکند  یرا درک م یرانيمشکالت و مسائل زن ا
شدن حقوق  ماليها و پا ینابرابر نيشکند و به اعتراض نسبت به ا یرا م یرانيا

 یرانيا ۀمردساالرانه در جامع جيرا یپردازد و خواستار زدودن سنت ها یزنان م
ّ       حق  ارث، نداشتن حق  طالق،  ینابرابر ،یو ازدواج اجبار ی        ّ       ُ همچون سن ت ناف ب ر                ّ  
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ّ         از حق  آموزش م ینابرخوردار  ینابرابر نياز ا یاريبس ۀشير ميسردار مر. شود ی    
ل ننداشت یها را آگاه ّ  زنان از حقوق او   :سدينو یداند و م یخود م يۀ              

و نه حقوق  ميکه نه علم دار رايباشد ز یما از خودمان م یها یتمام بدبخت...  «
    ّ           البت ه در اطراف  ميچه خلقت شد یکه برا ميدانست یاگر ما هم م م،يدان یخود را م

رفع شهوت  یفقط برا ميکن یما حاال فکر م. ميکرد یها م یحقوق خود جان فشان
 یبرا ميتوانست یما م. ميخلق شده ا یزياسارت و کن یبرا اي ميمردها خلق شده ا

 رايز ميو حقوق خود را برقرار بکن مي                        ّ     خود به تمام ملل عالم تظل م بکن یحقوق انسان
امروز زن . يیها عصر طال یاصطالح فرنگ] به [ باشد و  یم ستميکه امروز قرن ب

 یکرس ،باشند یرا دارا م یمقام بزرگ ی    ّ و مل ت یدر تمام اداره جات دولت يیاروپا یها
ّ           وکالت را اشغال نموده اند ام ا ما زن ها  . »... ميخارج تي    ً              ابدا  از عالم انسان یرانيا ی                          

 
زن  ژهيو به و یرانياز زنان ا یاريخود و بس ۀبرباد رفت یاز آرزوها ميمر سردار

 : سدينو یو م ديگو یسخن م" و بن  خياز ب دهيپوس ی         ّ    برکندن سن ت ها" یبرا یاريبخت
 
 کين یکارها یاريآرزو که خاک شده، چه قدر آرزو داشتم که در بخت یبس یا... «

 . »... بدبخت  یزن ها ی          ً    بکنم خصوصا  برا
 

داند و  یاو م یواقع گاهيمحدودتر از جا اريه را بسنقش زن در جامع م،يمر سردار
و آن را به  ابندي یخود در جامعه آگاه یواقع گاهيخواستار است که زنان از نقش و جا

 : سدينو یمورد م نياو در ا. دست آورند
بزک بکنند، شبانه روز در فکر لباس و پودر  ديبا ايبدبخت  یزن ها رانيدر ا...  «

افسوس . است نيکار بزرگ آن ها هم دن،يتاب سمانيو ر یاطيخ ايو سرخاب باشند 
 یتيکس اهم چيه یاز عدم علم برا رانيزن در خاک ا]  ونيليم[  نيکه وجود چند

 یم. باشد یبادمجان انداختن م ار،يخ ،یدهند، ترش یکه به آن ها م یندارد، کار
داند  یکوچه راه برود و خدا م انيخودش را مثل بادمجان کند و م ديزن با نديگو
زند به  یروند و آن روبنده را م یکند و در کوچه راه م یکه چاقچور و چادر م یوقت

 » ... بادمجان بزرگ که راه بروند  مني
 : دهد یادامه م او
 اءياش یليخ یمغازه چارقد فروش کيدرون  دم،يالله زار د ابانيدر خ یمغازه ا...  «

مال فروش است؟  نهايا: به صاحب مغازه گفتم. گذاشته است نهييآ ريطال و جواهر ز
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افسوس  يیايدن. را خانم ها گرو چارقد تور گذاشته اند نهايخانم ا ريخ: جواب داد
آنچه پول . باشد یعلم و بدبخت م یقدر ب نيران که ايا ۀچاري  ّ   مل ت ب یخوردم به بدبخت

حاال . به خارجه رفت زهايچ نيوامثال هم زهايچ نيدر مملکت بودعوض هم
 » ...تور بدهند ۀعوض پارچ ديکه دارند با یجواهر
 : در برابر استبداد یستادگيو ا ميمر سردار
 یحاکمان ب یها یشاهد فقر روز افزون مردم و ولخرج کيکه از نزد ميمر سردار

 یها هيپردازند و سرما یکه مردم م یاتيکاش مال یکند که ا یاست، آرزو م ريتدب
ّ      که در کشور وجود دارد توس ط شخص یعيطب  یو منتخب مردم صرف آبادان قيال ی                       

نفر را به  کي  ّ  مل ت  ايکند که آ یرا مطرح م یپرسش اساس نياو ا. شد یم رانيا
و مدرسه و راه آهن بسازد و کمبود  یبهدار شانيکنند تا برا یعنوان حاکم انتخاب م

 شيو عشرت خود و خانم ها شيپول مملکت را خرج ع ايکشور را جبران کند  یها
  د؟ينما
 

 : سدينو یو در ادامه م زديخ یبرم زيبا روش موجود به ست ميمر سردار
 تي     ً            خصوصا ، سلطان را آ راني     ً        عموما  و ملت ا ايدن ی     ّ    از مل ت ها یبدبختانه بعض...«

شوند  یآدم جمع م ونيليچند م م،يکيچه خاموش و تار دينيبب ديفکر بکن... دانند یخدا م
کنند  یکرورها پول جمع م يیايو عذاب دن یو هزار جور بدبخت انهياز دست رنج سال

تمام  ۀنفر قبول زحمت کند ادار کيکه آن  نيا یادهند، بر ینفر م کيو به دست 
 یباشد نه خدا ی              ّ   آن آدم نوکر مل ت م ميپس اگر فکر داشته باش د،يآن ها را بنما یزندگ
 دي  ّ                     مل ت خوب کارکرد او را با یمستخدم برا نير وقت اصورت ه نيپس در ا...   ّ  مل ت؛

 د،يرا رس ابشمعزول نمود و حس ديدعا کرد و برقرار داشت، اگر بد کار کرد با
 » ...نمود ششيکه ستا نيپدرش را سوخت، نه ا

 
برداشتن ستم و  انيشکند و خواستار از م یسکوت در برابر ظلم و ظالم را م او

 : شود یمستبدان م یپناه از سو یسرکوب مردم ب
 
 فيتواند ضع یظلم حکم فرماست که ظالم م ی         ّ خاک به حد   نيهنوز سرتاسر ا...  «

باشد  یم ستميکه قرن ب نيهنوز با ا. را بکشد، مال او را ببرد، ناموس او را ببرد
باشم با چشم خونبار و  ینفر زن م کيکه  چارهيمن ب. چوب و فلک هست، داغ هست

 دايپ یخورم و آرزو داشتم که قدرت یم دلو خون  نميب یرا م زهايچ نيرده اقلب افس



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥١٧                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 تيوال نيرا از ا انهياستبداد وحش ۀديپوس ۀشيو ر ميظلم ها بنما نيکنم و رفع تمام ا
 . »... قطع کنم

 
  به مشروطه یابيو مبارزه در راه دست ميمر سردار

  
 طيشرا نيخود را در دشوارتر یو جوان ینوجوان ،یکه دوران کودک ميمر یب یب

همچون  یرزم یتوانسته بود مهارت ها یکرده بود به خوب یسپر یليا یزندگ
 . رديخود به کار بگ ۀخواهان یو در مبارزات آزاد اموزديرا ب یو سوارکار یراندازيت

 یبه مشروطه م یابيخواه خود را در راه دست یآزاد هنانيمبارزات هم م ميمر سردار
 : سدينو یم یجانيمبارزان مشروطه خواه آذربا ۀبارو در ديستا
 یو کارها یوطن پرست یکه همه وقت برا ديو رش وريغ یها یجانيآذربا...  «

  ّ                           ست ارخان و باقرخان معروف بلند  یرا به سردار یقدم بودند، علم آزاد شيبرجسته پ
 . »...نمودند 

ّ                   که سردار اسعد برادرش و هم  جوانان برومند بخت یهنگام ميمر یب در راه رفتن  یاري                        
به آنها  یدلگرم کننده رو یو با سخنان ديستا یبه تهران هستند، عزم راسخ آنها را م

 : ديگو یم
ّ               کار متعه د و مردانه باش نيدر ا ديدار ميحاال که تصم...  «  ديرش یاگر تمام مردها د،ي       

را جمع نموده، کفن به گردن، تفنگ به  یاريبخت یشدند، تمام زن ها ديشه یاريبخت
... ميکن یاستبداد حرکت م یشکست دادن دشمن رو به طرف اردو یدست برا

خودتان و به  قيبه عقل سرشار و فکر عم ار دهياستبداد پوس ۀشيکه ر...  دوارميام
 . »...ديو بن بکن خياز ب یرانيا ديرش یآتش بار جوان ها ريزور شمش

 
  ّ            حس اس کشور خود  تينسبت به وضع یخيتار طيکه در آن شرا ميسردار مر اما

 ینم زيرا جا دنيدست گذاشتن و انتظار کش یکند، دست رو یم تياحساس مسئول
از ورود سردار اسعد به تهران،  شي، پ» یاريبخت خيتار«  یداند، پس به گواه

 یو در پشت بام خانه ا ودر یبه تهران م یاريتفنگدار بخت یبه همراه گروه انهيمخف
ها با عوامل  یاريکند و در هنگام نبرد بخت یم یبهارستان، سنگربند دانيمشرف به م

 . شتابد یم شانيارياستبداد به 
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 خواهان  یپناهگاه آزاد م،يسردار مر گاهپاي

 
ل ن یدر دوران جنگ جهان. خواهان بود یپناهگاه آزاد شهيهم ميسردار مر ۀخان ّ    او   زي 

 یها استيپرداختند و از س سيبه مخالفت با اشغالگران روس و انگل رانيا وني     ّ که مل  
ها بر  یسي     ّ      و تسل ط انگل یدولت عثمان فيکردند با تضع یم تيحما یآلمان و عثمان
اکبر دهخدا، ملک الشعرا  یهمچون عل یو فرهنگ یاسي     ّ     از فع االن س یبغداد، گروه

 . پناه بردند ميبه خانه سردار مر... و یدستگرد ديبهار، وح
 یو کودتا ١٩١٩قرارداد  ّ ی  ها در ط سيبا انگل یاريبخت ميمر یب یمبارزات ب انيجر

ّ      ّ     که دکتر محم د مصد ق هم  یطور«به   افتيهمچنان ادامه  ١٢٩٩ از  گريد یکي          
 یاريبه بخت ی                        ّ از دست عوامل استبداد، مد ت زيبود که پس از گر یخواهان نام یآزاد
فشار  ريز یديخورش١٢٩٩سال  ماهاسفند  مۀکه درسو ی        ّ       دکتر مصد ق هنگام. رفت
ّ    ها توس ط س یسيانگل  یارياز حکومت فارس عزل شد، از اصفهان به بخت اءيض دي     

عمر همواره از  اني        ّ       دکتر مصد ق تا پا یرو نياز ا. شد ميسردار مر همانيرفت و م
 ». کرد یم ادي یکيبه ن یاريو قوم بخت ميسردار مر

 
 : ميسردار مر یآرزو گانهي ان،يرانيو ا رانيا یآزاد

 
را  یدر اصفهان زندگ ،یديخورش ١٣١٦سرانجام در سال  ،یاريبخت ميمر سردار

به خاک  یرفندرسکيم يۀدر آرامگاه تخت فوالد اصفهان در تک کرشيبدرود گفت و پ
 يیبها خيش ابانيخ یاو را که در اصفهان در چهارراه قصر ابتدا ۀسپرده شد و خان

ّ         دادند که در محل  آن مدرس هيهدفرهنگ  ۀخودش به ادار ت ّ ي  واقع بود بنا به وص  ۀ              
 . رودابه ساخته شد

ّ  ام ا لحظات  نيتا آخر یاز دوران جوان یاريبخت ميسردار مر نيراست یآرزو گانهي  
خاطراتش به صورت  ۀدر روزنام ندهيبا نگاه به آ یبود که روز يیعمر، همان آرزو

 دياو در آن سال ها، شا. نهاده بود انيبا نسل پس از خود در م نيسخت و سنگ یسؤال
 : بود دهي، پرس مينخوا یخطوط را م نياز ما که امروز ا

" رانيا" اگر در عصر شما  د،يينما یمرا مطالعه م ۀکه روزنام یکسان یا...  «
و مشعشع شده و قدم  یبه دانش و علم نوران ديديد] را [ مرا و خودتان  زيوطن عز

 چارهياز من ب دينمود ی         ّ        علم و تمد ن زندگان يۀدر سا اي ديگذاشت یدر راه و خاک آزاد
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که من در قعر گور  یساعت ايآ. دييبنما یادياست،  راني   ّ   تمد ن ا ميآرزو گانهيکه 
شمرده شمرده  یقدم ها یبا کمال سرفراز د؟يبدبخت، آزاد یها یرانيام شما ا دهيخواب

 »  ... د؟يزن یم
 

   هاياريبخت یتارنما – ايپد یکيو تيوبالک همسفران کارون وسا –یسيرئ ۀنوشت منابع
 

 :مردان خانعلي
 
زاده  یاريبخت مي، معروف به سردار مر ميمر یب یبه نام ب یخان از مادر مردانيعل 

فاطمه دختر  یب یو مادرش ب یاريبخت یلخانيخان ا ینقليدختر حس ميمر  یب یب. شد
ل جهان ميمر یب یب. بود  یانرسيخان ک رضايعل ّ       در جنگ او   رانياز ا يیکه بخشها ی        

قرار گرفته بود به  یسيو انگل یروس گراستعمار یروهاينفوذ ن رياشغال و ز
 اميق سياشغالگر روس و انگل یروهاين هيو عل یآلمان و عثمان یروهاياز ن یطرفدار

مستقل  یسرکش و فکر یبرجسته روح رزنيپ نيا: تيبقول پروفسور گارثو. کرد 
ل نقش مهم   یدر جنگ جهان ژهيبه و یاريبخت استيس نييداشت و در تع ّ          ّ او   .کرد فايا ی 

 یليفام یدر اثر توطئه ا یخان چهارلنگ بود که در جوان یقليخان، عل مردانيعل پدر
خان سردار اسعد و  یقليخود عل یها يیخود را نزد دا یو کودک افتيوفات 

ا  ١٣٠٢در سال  نکهيخسروخان سردار ظفر گذراند و به مکتب رفت تا ا ّ   بعد از مجز           
ّ     خود محم د عل درچهارلنگ از هفت لنگ به همراه برا فيشدن طوا خان به عنوان  ی      

 یاريبخت ۀحزب ستار ليبا تشک ١٣٠٠در سال .  دنديگرد نييتع فهيطا نيا یرؤسا
 ...کرد  دايحزب پ نيبه ا یديشد شيعالقه و گرا

ّ      مرک ب از  یاريبخت يۀاجتماع ئتيبه نام ه یت ّ ي  جمع ١٣٠٧خان در سال  مردانيعل   ١٢ 
و شوراب اجتماع  یسپس در تنگ گز. داد  ليتشک یارينفر از سران و کالنتران بخت

حمله به  ۀادرا با انفجار پل شالو بستند و آم یاريکردند و راه جنوب به شمال بخت
ّ    و محم دتق فاتحشدند که دولت با شتاب سردار  دنيفر  یجنگ را برا ريخان ،ام ی    

  ،  یاحمد خسرو ،یزراسوند، بامد فيزمان طوا نيدر هم. مذاکره نزد آنها فرستاد 
ّ                                      و محم درضا خان سردار فاتح و سردار اقبال هم  وستنديبه نهضت پ یو باباد ینارانيد     

 جهينت یب مردانيبا عل یاريبخت نيمذاکرات خوان یول. کردند یباني   ً            عمال  از نهضت پشت
  به دست  یاريو اکثر مناطق بخت)یشهرکرد امروز(دهکرد ١٣٠٨در سال . ماند 
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ف و  هياجتماع ئتيه یروهاين ّ     تصر   .  وستنديبه آنان پ اي  
 یخود در سراسر کشور را برا یروهايتمام ن اميق نيرضا شاه هراسان از ا دولت

که  یدر زمان. منطقه کرد ۀو روان جيبس یشاه بخت مساريت یسرکوب به فرمانده
  زرد و  یسران نهضت در روستا گريخان و د مردانيصلح با عل یبرا یاعزام ئتيه
مورد  یاريمشغول مذاکره بودند از همه طرف بخت) قه فرخ ( قهوه رخ  ۀدر حوم اي

،  یسرهنگ محتشم یاز جنوب ، لشگر اهواز به فرمانده. تهاجم ارتش قرار گرفت 
تاج بخش از شمال سرهنگ بهادر  پيسرت یاز غرب لشکر خرم آباد به فرمانده

  . حمله را کامل کردند یشاه بخت مساريو ت یاريبخت
ها بود، با  یاريبخت ۀارتش در محاصر پيت کيروز  ٢٠         ّ  دشت که مد ت  ديسف  ۀمنطق
ف دولت درآمد و ن نيخون یجنگ ّ                 به تصر  . کردند ینيعقب نش یاريبخت یروهاي     

با وساطت  یزانيو جنگ پارت یريسال درگ کيبعد از  ارانشيخان و  مردانيعل
 یبا آمدنش به تهران توطئه برا یول افتيو به تهران انتقال  ميتسل نياز خوان یبعض

به همرا سردار فاتح و سردار اقبال و چند نفر  ی         ّ بعد از مد ت. مرگ او هم شروع شد 
م حماسه ساز بخت ۀو حماس ديو به زندان قصر منتقل گرد ريدستگ گريد ّ                دو  آغاز  یاري 

 )وبالک همسفران کارون  – یسيرئ ۀبه نقل از  نوشت(» .گشت 
 یزيغم انگ یزندان قصر فضا اطيح ١٣١٣اسفند  یاز روزها یكيدم  دهيدرسپ«

 ۀكه در فاصل.شد یم دهيد یدار ۀچوب اطيدر وسط سنگ فرش ح.بخود گرفته بود
كردند جهت  یم كي  ّ شل   ۀخود را آماد یتفنگها كهي   ّ        مسل ح در حال ینظام یتعداد ین ّ ي  مع

 مردانيجز عل یمحكوم به مرگ كه كس.بودند دهيصف كش یمرگبار تيمأمور یاجرا
بر تن كرده و سر  بايز یجامه ا یبزرگ علو ريبه تعب كهينبود در حال یاريخان بخت

ه ئ یاراسته داشت با گامها يیو رو ج وار بدون انكه ذر  ّ    بلند و استوار حال  ترس در  ی                ّ                 
رفت تا شهادت  یاو م قتيشد و در حق یم كيوجودش داشته باشد به قتلگاه نزد

 .رقم زند یكتاتوريد ميژ ر ی فهيخود را بر صح یمظلومانه 
 ريدل ۀاز زندانبانان كه شاهد اعدام آن سر كرد یكياز قول  یور شهيجعفر پ ديس

را به چوبه دار ببندند  یو خواستنديكه م یلحظات نيدر اخر: سدينو یبود م یاريبخت
 یمچاله كرد و دور انداخت و صدا یپهلو ميخود را به نشان نفرت از رژ یكاله پهلو

چند گلوله خاموش شد و  ريبا صف یو آزاد رانيگفت زنده باد ا یكه م شيرسا
 دانيداشت و در م نيپوالد یو عزم ريچون ش یكه دل یمرد جانيبعد جسد ب یلحظات

در  نيچوبه دار بر زم یبود دمر بپا دهيپشت او را ند یرزمنده ا چيجنگ ه یها
 .ديغلط
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آفتاب از .داد یرا نوازش م یاريبخت ريدل ۀسر كرد ۀبخون خفت كريپ یصبحگاه مينس
 یكه رنگ زردفامش را به سرخ یقيرق ۀهال انيپوش دماوند در م ديبلند سف ۀ      ّ پشت قل  

زندان قصر  اطيسنگفرش ح یرخسارش را با خون گرم رو يیكرده و گو ليمتما
ُ    خضاب بسته اند با ط مأن خون  یبا آن چهره  خواستيو م ديكشيو وقار گردن م نهي                 

شب  یكيدر تار شيپ یساعات رميا مانيرا كه بدست دژخ ینيخون تيجنا ۀبسته صحن
 .بود برمال سازد وستهيبوقوع پ

كوچك  یبه همان اندازه كه در محوطه  یاريخان بخت مردانيعل ۀمظلومان اعدام
و  یاريبه همان اندازه هم در قلمرو بخت ختيرا بر انگ اني             ّ       زندان قصر تأث ر زندان

 .گذاشت یبر جا یقيعم ريمناطق همجوار تأث
كردند  هيو مو دنديبر یزنها مو دنديكش نييبهوها را پا ركيو د دنديجامه در مردان

را ساختند و  مردانيعل ريش ۀها سرودند و آهنگ سازان تران هيء او مرث.شعرا در رثا
گذرد چوپانان در  یم یاريبخت ديهنوز هم كه هفتاد سال از مرگ آن سردار رش

پر  ايم شستن لباس وچشمه ساران هنگا رو زنان در كنا یاريسرسبز بخت یدشتها
چادر ها هر وقت  اهيس ريخود در ز یآب و مردان در اجتماع شبانه  یكردن مشكها

هم با آهنگ موزون  یو گاه زيخوش و حزن انگ یآورند با صدا یبدست م یفرصت
 ) یاريبزرگ بخت ليبه نقل از وبالک ا( »خوانند  یم ريان رادمرد دل اديب ین

 :http://www.kog.blogfa.com/cat-99.aspx 
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  ١٣٠٩بهمن ماه  ١٢ کشنبهي ٧ در مشروح مذاکرات مجلس جلسۀ

  
  ۀنيهز ۀدر بار یشيمجلس  فرما ندگانياز نما یو برخ وقت  يۀمال  ريزاده وز یتق 

خوانندگان  اريدر اخت»سند « بعنوان  نجاينطق کرده است که در ا  التياسکان  ا
 :دهم یارجمند قرار م

 کنميم ميتقد انيدارم خدمت آقا حهيـ بنده چند فقره ال) زاده  یتق یآقا(  هيمال ريوز  
که راجع به اعتبار عمران  ستيا حهيال. ميتقاضا نما تياز آنها را ناچارم دو فور یکي

 یمعهذا مختصر ميشرح بده ستي           ّ                  از تمام مقد ماتش مسبوقند الزم ن انيلرستان چون آقا
هزار تومان در بودجه منظورشده بود  کصديمسبوقند  انيآقاچنانکه :  کنميعرض م

به  ی           ّ   الزم دارد عد ه ا یاديز یلياست مخارج خ یعيکار مهم و وس کي نيچون ا
هم در خود  ی                  ّ   اعزام شده اند و عد ه ا نيبه قم و ساوه و خوار و ورام ی         ّ   خراسان عد ه ا

و انشاءهللا  خواهنديم رهيآنها مسکن و مکان بنا شود ج یبرا ديلرستان هستند که با
و بعد کم کم آخرش موقوف  کننديشان را کم م رهيج هيکه از سال آت شوديداده م یبيترت

و مساکن شان هم به خودشان  شوديم ه ّ ي  آنها بذر و آالت زراعت ته یچون برا شوديم
است  نيا رکنديکه دولت تعم وندشيمحتاج نم گريکنند د ريکه خودشان تعم شوديداده م

 یآن هم کاف یداده شود ول یهزار تومان اعتبار اضاف کصديتقاضا شد که  لقب یچند
تلگراف  یليخ رياخ یروزها نيدرا ی                 ّ در ضرورت هستند حت   یلينشده است و حاال خ

که  مياست که باز پنجاه هزار تومان اعتبار محتاج هست نيخواهندايو به عجله م کننديم
 حيصح(هم پرداخت شود  نيکه از آن صد هزار تومان داده شده بود ا ی         ّ از آن محل  

ابخانه و ضرب مسکوکات طال و طبع  گريد ۀحيال کي)است  ّ                               هم هست راجع به ضر                  
 یاوقات مخارج ني        ّ                  کار متعل ق و الزم است چون هم نياسکناس و تمام آنچه به ا

ابخانه در همان محل اجيطرف احت ّ                   شده است و ضر  ضرب  یو برا شوديتوسعه داده م            
و  نهايو مس و ا کلين ليمسبوقند از قب انيکه در خارجه که آقا یتقسم کيمسکوکات 

 کيو  شوديم مياست که تقد حهيال کيآن هم  یعمده است برا یليطبع اسکناس که خ
ّ        متخص ص آلمان اياستخدام دو نفرمهندس  یهم برا گريد ۀحيال  یاست که برا ی   

ابخانه استخدام شده است و آمده اند و مشغول کار شده ان ّ                                                     ضر  کنتراتشان به  ديو با د 
هم راجع است  یگريد ۀحيال کيمجلس برسد تا قرار کنتراتشان داده شود  بيتصو

داده شود و  شيقانون بيترت ديبا یالزم ندارد ول یوجه ةيکه در واقع تأد یکار کيبه 
ّ                   حق  العمل بانک منظور  یبرا یزانيم کيان خودم ۀاست که ما در بودج نيآن ا  
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ّ                  گفته شود که حق  العمل و فرع وجوه یستيبا نجاياو در  ميداشته بود که از بانک  ی             
ّ  حق   یقدر کيکه  یدارد در صورت ی          ّ به بانک مل   حيتصر نيو همچن شوديگرفته م  

خواهد  انيکه به نظر آقا حهيال کيجهت  نيو از ا شوديهم م گريد یالعمل با بانک ها
 انيهم هست که آقا گريد ۀحيال کي.  کنديرا درست م یقانون باتيترت نيا ديرس

 یدفع ملخ از مملکت شورو یکه برا یائيمسبوق هستند به ا مثال و نظائرش که اش
 حهيپنج ال نيا دينمايمعاف م یراه و عوارض گمرک اتيرااز مال نهايوارد شده است ا

 تيفور یراجع به عمران لرستان عرض کردم تقاضا حهيو در باب ال کنميم ميرا تقد
 یدارم برا عيتسر یراجع به ضرابخانه را هم تقاضا حهيال نيو عالوه بر ا کنميم
 یمسبوق هستند و اآلن در صورت مجلس خوانده شد برا انيهمانطور که آقا نکهيا

نمانده وبه  یباق ی      ّ هم محل   ندگانيو حقوق نما ی  ّ مل   یاز مخارج مجلس شورا یقسمت
ابخانه  حهياز آن ال یقسمت کي ۀواسط ّ        راجع به ضر  که  شوديباز م ی ّ ل  مح یقدر کي         

 کرد  نيمخارج را از آنجاتأم یبعض شوديم
 از طرف وزارت معارف  حهيفقره ال کي ميـ تقد ۴
 وزارت معارف  ليکف یـ آقا سيرئ
 ۀکه در دور یقانون نيمستحضر است که ا انيوزارت معارف ـ خاطر محترم آقا ليکف

 ني        ّ دارالمعل م یو دو نفر برا شونديکه از اروپا استخدام م ني                     ّ سابق گذشت راجع به معل م
ّ      متأس فانه  ميکه منظور کرده بود یبا حقوق یول ميامسال استخدام کرده باش یستيکه با    

دو سال هم از موقع سال  یکيو  ميرا استخدام کن    ّ معل مکه آن دو نفر  مي   ّ     موف ق نشد
 کيکه در تهران بودند استفاده شد و به  ینياز معلم ميت و ناچار شدگذش یليتحص

 نيدر دار المعلم ميکرد ميآخر سال آن دروس را تقس ميدو ماه و ن نيدر ا یمبلغ کمتر
ّ    متوس طه  نيکه برزخ ب اتيعيو طب یميو ش کيزيو کالس ف یعال     
مقام  ميشده است که تقد ه ّ ي     ّ    ماد ه ته کيمنظور  نيا یّ            ط ب است و برا یعال ۀمدرس و

 . شود  یم ی  ّ مل   ی              ّ      محترم مجلس مقد س شورا
 اعتبار عمران لرستان  ۀحيال بيـ طرح و تصو ۵
 :  شوديشده است قرائت م تيفور یکه تقاضا حهيـ ال سيرئ

  ی  ّ مل   یمحترم مجلس شورا ساحت
مخارج عمران منظور  یهزار تومان اعتبار برا کصدي یمملکت ١٣٠٩ ۀبودج در

به موجب قانون  یصد هزار تومان اعتبار اضاف کيبوده و نظر به عدم تکافو آن 
 ليتکم یاضافه اعتبار هم برا نيمعذالک ا ديرس بيبه تصو ١٣٠٩هشتم مهر ماه 

الوار و  دنيقاپوکردن و کوچان هعمران لرستان و تخت یکه از دو سال قبل برا یاتيعمل
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مذکور را  اتيو چون عمل کندينم تيشروع شده است کفا یتيرع يۀساختمان ابن
آن را  بيو تصو شنهاديرا پ ليذ ۀواحد ۀ                  ّ ناقص گذاشت لذا ماد   توانينم یدرحالت کنون

 :  دينماي    ّ  تمنا  م
مخارج عمران لرستان پنجاه هزار تومان  یبرا ی  ّ مل   یـ مجلس شورا واحدهۀ   ّ ماد  

ّ    که از محل  ذخ دينمايم بياعتبار تصو یاضاف  . به قران پرداخته شود  یمملکت ۀري        
 افسر  یآقا. مطرح است  تيـ فور سيرئ

 مخالفت  کيـ بنده موافقم بعد از  افسر
  یدشت یـ آقا سيرئ

بپرسم که  هيمال ريوز یاز آقا خواستميم یول ستميمخالف ن حهيـ بنده با اصل ال یدشت
ر م ميتقد تيفور ديرا به ق حهيال نياگر ا ّ    نکنند تصو  سه روز  اياز دو روز  شيب کنمي        

 ستين یزيچ حهيبه مجلس چون ال ديايو بعد ب سونيطول نکشد که برود به کم شتريب
بودجه  سونيبرود آنجا در کم حهيممکن است ال استشده  ليبودجه هم تشک ونيسيکم

 حيو توض سونيشوند در کم اورندحاضريب فيتشر هيمال ريوز یهم آقا یو از طرف
داده شده است چطور  یپولهائ نيکه تا به حال شده است و ا یمخارج نيبدهند که ا

 حدر مجلس که مطر نکهيا اي ستيچ کننديتقاضا م تيفور نکهي           ّ    خرج شده و ع لت ا
 باشد  یفور ديمسئله با نيداشته باشند که الزام بکند که ا ه ّ ي  قو یليدال کي شوديم

 ی                    ّ کار منظور شده بود مد ت نيا یکه برا یاست که آن اعتبار نيا لشيـ دل هيمال ريوز
 تيدرجه فور ني       ّ               درجه مط لعند و اگر به ا تياست که تمام شده است وآنها هم نها

اگر تا آخر سال  نهايکه ا کنميعرض م حيتوض یشد و برا ینداشت تقاضا نم
ما اشخاص  یول داشتنديم الزم یشتريمبلغ ب کيکارشان تمام شود  ميخواستيم

 سيو رئ هيبلد سيدر محل از حاکم و رئ یونيسيکم کيکه  ميمأمور کرد یمخصوص
که آنجا بودند منعقد شود و  یني            ً                        محل و مخصوصا  ناظر مخارج آنجا و مأمور يۀمال
الزم  تيفور ديبه ق یشانزده هزار تومان کيمبلغ  ني  ّ                    دق ت را هم کردند و از ا تينها

بود فقط  یکه چون فور کنميعرض م ی            ّ نداشتند و حت   رهيالوار که ج رهيج یداشتند برا
نشد مجبورند  بي                                                 ّ         مجبور بودند که شش هزار تومان آنرا قرض کنند و البت ه اگر تصو

شده است و چون  تيفور یاست که تقاضا ی            ّ      بکنند و البت ه ضرور یگريفکر د کي
است  حيصح – ندگانينما(  نديفرمايم بيهم تصو اني                    ّ     درجه لزوم داشته البت ه آقا تينها
 ) است  یکاف
  یاسائي یـ آقا سيرئ
 ـ در اصل مطلب هم عرض داشتم  یاسائي
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 )است  یکاف – ندگانينما( 
 ) یبل –اظهار شد ( است مذاکرات ؟  یکاف تيـ در فور سيرئ
  نديفرما اميق تيبا فور نيـ موافق سيرئ
 ) نمودند  امياغلب ق( 
 .  شوديواحده قرائت م ۀ   ّ ماد  . شد  بيـ تصو سيرئ
مخارج عمران پنجاه هزار تومان اعتبار  یبرا ی  ّ مل   یمجلس شورا –واحده  ۀ   ّ ماد  

ّ    که از محل  ذخ دينمايم بيتصو یاضاف  . به قران پرداخته شود  یمملکت ۀري        
 یاسائي یآقا. ضرور است  یاصالح کوچک کيـ  سيرئ
 نيوآن سؤال هم از نقطه نظر ا هيمال ريوز یداشتم از آقا یسؤال کيبنده ـ  یاسائي

جا  از  یحيسال است که لوا نياست که مطلب متناست با الوار است که چند ً    متدر     ّ    
گذشت راجع  حهيال   ً  را هميراجع به عمران لرستان و اخ گذرديم ی  ّ مل   یمجلس شورا

ّ      مخارج آنان متأس فانه  نييو تع گريد یبه هجرت الوار به نقاط مشرق و جاها               
مخارج آنها را  ی  ّ مل   یمجلس شورا نکهياز مردم راجع به ا رسديم هيمتوال اتيشکا
و  یبه مکار ی  ّ حت   شوديبشود نم ديکه با یمخارج آنطور نيکرده است ا بيتصو

و باالخره  دهنديآنها را حمل کرده اند پول نم ۀبار و بن کهيحمل و شتر دار و آن کسان
 یجهت هائ کيمشرق و خراسان شده اند از  یخوار و قسمت ها یايل رعايتحم

 یقسمت ها ريسا داخل نديايب ديبا نهايباالخره ا نکهيا یبرا کنميبنده اعتراض نم
عوض شود وآشنا شوند به امور فالحت و اسلحه شان  اتشانيمملکت بشوند بلکه روح

 نيعرض بنده هم از ا نيو ا ستيمخالف ن یقسمت ها کس نيکنند در ا ليبه ب ليرا تبد
 نهاينقاط و بار ا ري  ّ                              عد ه شتر دار بروند در خراسان و سا کي نکهيا یول ستيبحث هان

بکنند هر روز که  اتيبه تمام مقامات شکا نهايآنها ندهند و ا به  هيرا حمل کنند و کرا
هر  خرهو باال  ستيبدهد ؟ مسؤل ک ديبدهد وزارت جنگ با ديما را که با هيبابا کرا

            ً است بنده اصال   یبيغر زيدهد و چ یجواب به آنها نم یچه تلگراف مکنند کس
 نياست ؟ وزارت جنگ است ؟ ا هيکارها وزارت مال نيبدانم مسؤول ا خواهميم

 ديباالخره با هيبا ارکان صلح وزارت مال ايکارها با ارکان حرب وزارت جنگ است 
 یو کس رسديم یاتيشکا کي           ً بکنند مرتبا   مبه کجا مراجعه کنند استغاثه بکنند استرحا

 یاتيمستحضرند که شکا نجايهم ا ندگانينما انيعده از آقا کي ديشا دهديهم گوش نم
ً  ا هميشده است و متوال  یجواب نم ميکنيمراجعه م هيباالخره به وزارت مال رسديم  

 خرهبپردازند باال ميدستور داده ا ندي گويم ميکنيبه ارکان حرب مراجعه م ميشنو
که تا حاال پرداخت شده است راجع به الوار چه  یپول ديبفرمائ حيتوض کنميخواهش م
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که مخارج  یو چه در قسمت شوديکه در خود محل لرستان خرج م یراجع به قسمت
ّ      و حم االن چ هايمکار فيو تکل ستيشرق شده مسؤل پرداخت ک  ست؟ي   

 
 یندارم که عرض بکنم برا یسؤال بخصوص مطلب نيـ بنده راجع به ا هيمال ريوز

ّ       اط الع ندا نکهيا  نياز ا یزياست چ امدهيبنده ن شياست و پ دهيرم و به نظر بنده نرس 
           ً        ً        مساکن اساسا  و عموما  در دست  يۀو جابجا کردن و ته دنيبابت کار عمران و کوچان

            ّ                          را آنها متکف ل بوده اند و مخارجش را هم  تزحما ۀبوده است و هم یلشکر نيمأمور
کرده  ن ّ ي  هم که از خود در آنجا مع یتيمأمور ۀبواسط یپرداخت ول یم هيوزارت مال

نظارت در  یهم برا یمخصوص نيمأمور هيمال نيعالوه بر مأمور یعنيبودند 
کس  چيه تي         ّ  ً               مخارج مرت با برسد و باعث شکا نيا ۀکرده بودند که هم نييمخارج تع

 یاز وقت. کمال مراقبت را داشتند  هيمال نيو هم مأمور یلشکر نيهم مأمور.  دنشو
ّ         بنده اط الع دارم  هم در خوار و  یقسمت کيکه خراسان بوده اند و  نهاياز ا یقسمت کي      

هاشان در  یبعض یعنيمستقر نشده  بيترت نهايطرفها بوده اند ا نيو ساوه و ا نيورام
هم شده است که بنده  یادي            ّ           بودند و البت ه اقدامات ز شدهراه بوده اند و هنوز جابه جا ن

که  کنميعرض م ديفرمائي       ّ          اگر مفص لش را هم م –رض کنم مختصرش را ع توانميم
کار را تحت انتظام  نيما ا نکهيا یبه عرض برسانم برا ی         ّ راپرت مفص ل کي توانميم

که در باب عمران  یخالصه حساب هفته به هفته از تمام مخارج کيو  ميدر آورده ا
 یخوب اريو بس حيکار هستند و اشخاص صح ني      ً        مخصوصا  مأمور ا یاشخاص شوديم

در خراسان بودند  کهيجا آنهائ نيدر خود لرستان ا ميو فرستاده ا ميانتخاب کرده ا
ق بودند و  بيترت یکارشان ب لياوا ّ           بود و چون هنوز در واقع در راه بودند و متفر                                           

 شديم الي    ً  بدوا  خ ديشده بود شا ن ّ ي  مع رهيبه عنوان ج یزيچ کي داننديم انيچنانچه آقا
که در سه چهار ماه قبل  یبيآن تصو ۀبعد بواسط یرفته شود ولمحل گ نيکه از مالک

نشود باالخره با مصرف  یليتحم چيه نيکردندقرار شد که خود دولت بدهد به مالک
 هيته یاراض اآنه یبجنورد برا یهزار تومان در حدود خراسان در نواح ٢۵ بيقر

داده شد و تمام لوازم  زيبنا شد گاو و بذر و تخم وهمه چ ايخالصه آس یشده اراض
ّ    عد ه او ساوه و خوار و قم  نيهم در ورام نجايآنها در آنجاها داده شده در ا یراحت  ی 

ّ                      عد ه هم اعراب بودند در ا کياز الوار بودند و   یبرا یاديز یلياواخر اقدامات خ ني 
از  ی                  ّ آنها فرستاده شد حت   یآنها فرستاده شد دوا برا یبرا بيطب دمراقبت آنها ش

پول و  یآنها شدمبالغ یبرا ی   ّ مهم   یسرخ هم کمک ها ديو خورش ريطرف ش
 کيهم  نهايا کرديکه دولت م یدادند عالوه بر کمک یو لحاف و کرس نيپوست
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بود  یبمرطو شانيجاها یآنها که ناخوش بودند باالخره بعض یکردند برا یکمکهائ
 ميان بود راحتشان کردکه ممکن م ی                   ّ خوب نبود و ما تا حد   تشانياعراب وضع نيا

و بنا شد بذر وگاو به  ميو جابه جا کرد ميديرا خر شانيانياع ميخالصه داد یاراض
که اندک  یجزئ تيتمام آن شکا نهايبشوند از همه ا تيآنها داده شود که آنها رع

ّ     و ممکن بوده است هر وقت اط الع پ ودهکه استطاعت ب ی    ّ تاحد   رسدياندک م  داي                        
 یاديخودم مراقبت ز یلي      ً          ً مخصوصا  بنده شخصا خ ميمراقبت را کرده ا تينها ميکرد

ّ       کل  مملکت يۀو از صح ميکرد شدندکمکيناخوش م نجايکه ا ینسبت به کسان  ی 
 ميفرستاند آنچه که ممکن بود کرد اديز یفرستادند دوا بيطب ميخواهش کرد

ّ        نداشته اند در هر صورت چه مقص ر و چه  ايداشته اند  یريتقص هماگر  شانيبرا                            
ّ     مقص ر جا ريغ و زحمت بشوند حاال اعراب در زمستان  ضيکه گرفتار مر ستين زي  

و هر چه ممکن بود  ميلحاف بهشان داد ميبهشان داد یما کرس شوديتابشان کمتر م
جاست چون  نياز ا رمشکل ت یلياما در باب لرستان آنجاها کار خ.  ميو کرد ميداد
بناکنند و خانه  یانياز الوار را تخته قاپوکنند و قلعه بنا کنند و اع یريکث ۀ  ّ عد   یتسيبا

 . و خانه  یبسازند تا آنها مأنوس شوند به زندگ
که خانه مال دولت است  کردنديم اليو اوائل هم خ شونديمأنوس نم یزود نيبه ا آنها

بود که دولت  نيدولت آن را بسازد ا ديکه اگر خراب هم بشود با کردنديم اليو خ
در خانه مأنوس کنند و  یکرده به زندگ یمشغول است آنها را مجبور به خانه دار

 دهديخانه شان بکنند بذر م ريخانه ها را به خودشان بدهند و خودشان را مراقب تعم
بشود آنچه  ديبا جي    ّ                                 البت ه محتاج به مرور زمان است و به تدر نهايو ا دهديم یتيآالت رع

 هيکه شتردارها بار را برده اند و کرا نياما ا. شوديباب م نيهم که ممکن است درا
هم که به کار  یجزئ تيکا    ّ                        البت ه ممنون خواهم شد که هر ش یام ول دهينداده اند بنده نشن

د ا یکيمربوط باشد دولت  یگريد ۀبنده مربوط باشد چه به ادار ّ    است به مجر  که به  ني         
 بيو تعق قيتحق تي                    ّ رفع شود و با کمال جد   ی                  ّ خواهم کرد که به کل   تي      ّ نده جد  بنده برسد ب

مراقبت را خواهند داشت  تيهم در محل نها ینظام نيدارم که مأمور نيقيو  کنميم
 ) است  حيصح( هم اگر باشد رفع شود  یتيگونه شکا هرکه 
 افسر  یـ آقا سيرئ

ً       ـ بنده اساسا  با فور افسر کلمه عرض دارم که رفع  کيموافق بودم و حاال هم  تي            
ر م. اشکال بشود ّ    اگر تصو   نهايکه به مجلس دولت داده است ا یاعتبارات نيکه با ا ديکني      

    ً قطعا  . سهو است  نيخوب شوندا یمثل مردمان شهر ايخوشان راحت باشند  ۀمثل خان
ه در خراسان مکرر آنها الزم است نبوده و البت یهم که برا یمبلغ عشر مبالغ نيا
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داده اند  یاهال یصنف یجمع یشخص یکرده اند اعانه ها یجمع آور یمردم اعانه هائ
قدر  نيباشد ا دهيآنها را د تيهر کس که وضع ايکرده اند  یکه با آنها زندگان یآن کسان

ً قتا  يآنها حق تيو وضع دانديمذاکره را هم الزم نم هر چه زودتر  ديبا ترقت آور اس    
که کوچانده اند بشود که  ینهائيا یبرا یاساس یفکر کي یستيبا یشود ول بيتصو
 کيساخت  ديبا شانيبکنند چه بکند خانه برا ديکه مهاجرت کرده زراعت با يیآنها
باشد عمر آنها در خطر است حاال خانه شان  یکه اساس ديآنها بکن یزودتر برا یفکر

 کيخوبست که در خواست بشود  ديبکن یشفقت و مهربان ديخواهاگر ب زالبتهيچ چيه
چقدر الزم دارند تا مأنوس شوندبه زراعت و فالحت و آن  نهايا ننديبکنند وبب یمطالعات

 ستين یکاف نهايو صد هزار تومان و ا ستيکنند و اال ده پانزده ب ینيب شيمخارج را پ
 نکهيد به جهت ا    ً         قطعا  خواهد رس رمودندف یاسائي یکه آقا یاتيگونه شکا ني        ّ   ـ و البت ه ا

کاغذ  رسديآوردپولش نم یبار م ديآ یکه م یشتر دار کينبود  یاعتبار کاف یوقت
 یتر یکار فکر اساس نيا یپس خوب است برا دهديم  ّ ی  مل یبه مجلس شورا یتيشکا

 ی    ّ      البت ه اعضا نهايبکند ا یبعد هم دولت فکر ميبده یرا رأ نيبکند حاال خوب است ا
لرها  ديه خوايمملکت است حاال که م نيا یمملکت هستندلرستان از اعضا کي

ق شان کن ّ         رامتفر  با  ديمأنوس شان کن رنقاطيدر سا دينقاط متفرق شان کن ريو به سا دي     
کنند و  دايبروند و نان پ گرانيمثل د نکهيتا ا دياوريشان را هم فراهم ب شيآسا گرانيد

 یفيبه همان حال بالتکل نهاينخواهد داشت و باز ا دهيدوسه هزار تومان فا ني    ّ      البت ه با ا
 خواهند بود یباق
 است  یـ مذاکرات کاف ندگانياز نما ی  ّ   عد ه ا. ـ

 موضوع  نيداشتم راجعل به ا یـ بنده عرض مختصر طيمح
 ديـ بفرمائ سيرئ
افراد که اهل لرستان هستند و فرستاده اندبه سمت شرق  نيا يۀ  ّ کل  ـ  یجانيالر طيمح

آنجاها  یبوم تيمهم با رع  ّ ي ۀدردوجمله و دو قض نجاهايو ا نيخراسان و ورام
ً تا  ي           ّ کرده اند کل   دايتماس پ  یهستند ول یآشنا به امور داخل نيورام نيساکن یايرعا   

که الوار را  ینيورعادت کرده اند و مأم زهيو به فشارسرن ی        ّ امور عاد   ريآنها به غ
ً تا  ي   ّ وکل   هستند یمردمان نظام کي کننديجابه جا م را  نيورام یهمان اهال یراحت   

ّ                        عد ه لرمنزل دارند تمام آن  کيکه  یدردهات .سلب کرده اند نهايا یبرا ّ     ده موظ فند  کي       
 یمسائل فور کي نهايا هو البت یانتظام نيبکنند با فشار مأمور يیکارها کيکه با او 

….. 
.( …آقا ستيعمران لرستان ن یاعتبار برا  ّ ي ۀمربوط به قض ه ّ ي  قض نيـ ا سيرئ
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 ) است  حيـ صح ندگانينما
 ندارم  یخوب عرض اريـ بس یجانيالر طيمح
که مطرح است همانطور که  ی                   ّ       که آقا فرمودند البت ه موضوع یـ مذاکرات هيعل ريوز
 کنينداشته باشد و ل ديکه شد شا یشيفرما ليقب نيبا ا یاديفرمودندارتباط ز سيرئ یآقا

ّ    مذاکره شد بنده خودم را موظ ف م کيچون   یبکنم که از برا یآور اديکه به آقا  دانمي                         
( آقا بتوانند راحت بشوند  یها ینيهمان ورام نکهيا یبراو از  یحفظ انتظامات مملکت

 ميبا ش فراموش کرده یستينبا ميديرا که د يیگذشته ها نکهيا یو از برا) است  حيصح
که همه در آن مملکت  ميدرست کن یمملکت کي ميبخواه ميريآنها همه را در نظر بگ

 کي دانديدولت الزم م که ی         ّ     کنند البت ه وقت) است  حيصح(  یزندگ شيبتوانند به آسا
آقا هم  ینيمملکت بکوچاند آنوقت دوتا ورام گريبه نقطه د یرااز نقطه ا یاشخاص

ّ           تحم ل نکنندکه  یستيبا آنها رفتار  ۀدر آنجا و بر خالف عادات سابق ديايهم ب یلر کي  
 . کند 
 ستياست مذاکرات کاف حيـ صح ندگانياز نما یا   ّ عد ه
  ميريگيم یو رأ ميکنيقرائت م گريبار د کيواحده را  ۀ     ّ ـ ماد   سيرئ
 )قرائت شد  ليبه شرح ذ( 

مخارج استان لرستان پنجاه هزار تومان اعتبار  یبرا یمل یواحده ـ مجلس شورا ۀ   ّ ماد  
ّ    که از محل  ذخ دينمايم بيتصو یاضاف  . به قران پرداخته شود  یمملکت ۀري        

 . خواهند داد  ديسف ۀورق نيموافق انيـ آقا سيرئ
 ) تعداد شد  ديورقه سف ٨۵اخذ آراء به عمل آمده و ( 
 شد  بيتصو ٨۵ تيبودند به اکثر ٩۵حاضر  ۀ  ّ عد   یـ در موقع اعالم رأ سيرئ
 

(  ١٣٠٩بهمن ماه ١٢ کشنبهي٧ۀصورت مشروح مذاکرات مجلس جلس: منبع
 )  ١٣۴٩دوازدهم شهر رمضان 
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  هفدهمفصل 

  
  ُ       ل ر و عرب ريعشا یکوچ واسکان اجبار

  
و غارت  یگريبا وحش ران،يو متحد ساختن ا ريرضا شاه در ارتباط با عشا استيس

- ١٩٢٣ یارتش رضاخان در سال ها. کشور همراه بود تيچهارم از جمع کياموال 
را مصادره، و مال و اموالشان  شانيها نيشد، زم رهيچ جانيآذربا ريبر عشا ١٩٢۴

آنها و غارت  اديفقط به انق ريرضا شاه در قبال عشا استيالبته س. را غارت کرد
، کاردار سفارت ).David Williamson(امسنيليو ديويد. شد یاموالشان ختم نم

 رياز لرستان و سا ريعشا یدرباره کوچ اجبار ی، اطالعات١٩٢٩در سال  کا،يآمر
ً قا  يدق«: به دست داده است رانيمناطق ا . چند نفر مجبور به کوچ شده اند ستيمعلوم ن   

ً با  يتقر ايخانوار،  ١١٠در مطبوعات آمده است که   نيقزو ینفر، را به روستاها ۶٠٠   
ِ         ازاخبار  منابع د یول. کوچ داده اند که تعداد رانده شدگان به مراتب  ديآ یبرم نيچن گري      

 ...است که گزارش کرده اند یزياز چ شتريب
هارت درگزارش مورخ ) ١(».رانده شدگان اسفناک است تيکه وضع نديگو یم

که  ديگو یم یوجوان و کودکريخود از هزاران مرد و زن و پ هيفور ١٩٣١
راه را از لرستان و خوزستان تا نقاط دور افتاده  ليمجبورشان کرده بودند صدها ما

در اتحاد  نيدوران استال یباراج یکوچ ها ادآوريکنند، که  یط ادهيپ یخراسان با پا
 . بود یشورو

جهت  »یتيدو فور« یا حهيال ه،يمال ريزاده، وز یتق ی، وقت١٩٣١ هياول فور شب
 یاياز زوا یداد، بخش هيعمران لرستان ارا یبرا گريمان دهزار تو ۵٠ صيتخص

داد که بودجه مزبور نه  حياو توض.  ُ                   ل رها در مجلس روشن شد یکوچ اجبار کيتار
به هزاران تن از افراد  مکک یاستان خواهد شد، بلکه برا نيفقط صرف عمران ا

                             ً          که به مناطق دور افتاده، عمدتا  به استان  ست،يآنها در دست ن قيالبته آمار دق ر،يعشا
مزبور به  حهيال ميتسل. مورد استفاده قرار خواهد گرفت زياند ن افتهيخراسان، انتقال 
به  ،از ابهام بود ی ُ                      ل رها که مدتها در هاله ا یدرباره کوچ اجبار یمجلس اطالعات

ارتباط  نيامجلس، در  ليوک ،یاسائيروزنامه اطالعات تهران از قول . دست داد
طبق «او افزود، » .ها کرده اند تيرا که جابجا شده اند سربار رع يی ُ   ل رها«نوشت، 

شان،  رهي ُ                  ل رها، پرداخت نشدن ج یدرباره کوچ اجبار یمتعدد اتيگزارش ها، شکا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٣٢                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

خوب است . است دهيبه دست مقامات رس گريد یجنب یها نهيحمل و نقل و هز نهيهز
بدانم کدام  لميما. ستيآن ک یها نهيوضع و هز نيبدهند که مسئول ا حيتوض ريوز یآقا

به داد  دنيرس یبرا صالحيکند، و مرجع ذ یم یدگيرس اتيشکا نيوزارتخانه به ا
ً      لطفا  بفرما ست؟يمردم ک نيا کار اختصاص داده،  ني      ً          که قبال  مجلس به ا یمبالغ ديي    

 ینم نهيهز دين طور که بااعتبارات مصوبه آ نيا نديگو یم. چگونه خرج شده است
آنها  هي   ً                    مثال  به شتردارها که اثاث« د،يافزا یم یاسائيقول  از روزنامه اطالعات» .شود

 تيشتردارها به تمام مقامات شکا نيدهند که باعث شده ا یرا حمل کرده اند پول نم
بدهند که سر و کار  حيخواستم توض یم. کرده اند و به آنها جواب تا حال داده نشده

زاده در پاسخ  یتق »ه؟يمال ارتوز ايبا وزارت جنگ است . شتردارها با که است نيا
. شود یم یو کشور یلشکر نيمخارج تحت نظر مأمور«: گفت یاسائيبه سئواالت 

به زرند و ساوه و خوار کوچانده شده بودند  یعده از الوار به خراسان و عده ا کي
 هيته یجابجا نشده بودند که حاال شده اند و اشخاص برا هنوز شيپ یکه تا چند

. فرستند یمخارج را م زيصورت ر شهياعزام شده که هم خارجراپورت صورت م
گرفته شود و بعد قرار شد  نيشده بود که آن هم از مالک نييتع رهيج کيدر بدو امر 

شده و بذر و تخم و گاو در خراسان  هيته یکه خود دولت آن مخارج را بکند و اراض
و الوار که به زرند  عرابا یاست و برا دهيآنها فراهم گرد یراحت ليداده شده و وسا

سرخ هم کمک  ديو خورش ريفرستاده شده و ش بيو ساوه و خوار کوچانده شده اند طب
و  ديگرد یداريآنها خر یبرا یانيداد و بعد هم اع نيکرد به آنها لباس و پوست یاديز

به  بيهم طب هيآنها شده و صح یحفظ امور صح یمراقبت برا یليجابجا شدند و خ
مشکل  یليدر لرستان کار خ یرفع مرض آنها اعزام داشته است ول یبرا یاندازه کاف

 یمأنوس به خانه دار چيآنها تخت قاپو شوند و ه ديآنکه با یبرا نهاستيتر از امور ا
بکند و البته هم خواهند شد و  یدارد که آنها را آشنا به زندگ یو دولت سع ستندين

شود و  یآنها م تيکه رفع شکا تاس یهيبد. دهيشتردارها به بنده نرس تيشکا
 » .آنها خواهد نمود تيرفع شکا یهم مراقبت برا یمحل نيمأمور

طق منا ني                   ُ        ابراز داشت انتقال ل رها به ا ن،يخوار و ورام ندهينما ،یجانيالر طيمح
خوب است «گفت،  یجانيالر. شده است یبوم نيو آرامش ساکن شيموجب سلب آسا

 ه،يعدل ريکه داور، وز» .شود یاهال زحمت منظور نظر بوده و رفع هيقض نيا
الزم است که  یو رفاه اهال یحفظ انتظامات مملکت یبرا«: بالفاصله در پاسخ گفت

 » .تحمل بکنند ديها هم با ینيکارها بشود و البته ورام ليقب نيا
 ندهينما ٩٨نفر از کل  ٨۵ یگذاشته شد و با رأ یمجلس به رأ یدر صحن علن حهيال
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مخالف  یمزبور رأ حهيبه ال ندگانياز نما کي چيه.ديرس بيحاضردرمجلس به تصو
 : ابدي یمعمول هارت خاتمه م وهيگزارش فوق به ش. نداد
موضوع از  نيدرباره ا یاطالعات چي ُ              ل رها شروع شد، ه يیکه جابجا شيچند ماه پ از

بر اساس گفته  زين ريبرآورد تعداد افراد عشا. در دست نبوده است یمنابع دولت
جاده  ادهيپ یاند که پا دهياز آنها را د یميعظ یصورت گرفته که گروهها یمسافران
. در طول جاده مشهد پراکنده اند ليما صديس تا ايکنند و  یم یتهران را ط -  ُ      ل رستان 

. برآورد کرده اند شتريب یحت گريد ینفر، و برخ ١۵٠٠٠ها تعداد آنها را تا  یبرخ
ً قا  يدق یالبته هنوز کس گمان  یول ست؟يداند که منظور از عمران استان لرستان چ ینم   

 ینرايا یاي ُ             ل ر بوده به رعا ري         ً           را که قبال  در دست عشا يیها نيرود که اکثر زم یم
 دهيشن نيهمچن. دارند یو کشاورز ینيخواهند داد که تجربه روستا نش ینينش رکوچيغ

داشته و  یبه راهزن یشتريب ليکه تما يیآنها نيب ريعشا نيام که دولت در انتقال ا
دانم  یالبته نم. بوده اند، تفاوت قائل شده است ینيکجانشيبه  ليما شتريکه ب يیآنها

 ُ     ل رها،  یبا توجه به سطح فکر کنون رايکار را بکند، ز نيتوانسته ا چطور رانيدولت ا
 )٢.(خودش متصور باشد یبرا یبدون راهزن یا ندهيتواند آ ینم ی ُ ل ر چيه
 

 اکراد  یو اسکان اجبار کوچ
آورد که هنوز  یم   روزنامه را کياز  یخود ترجمه قسمت یدر گزارش بعد هارت

 یم ريرحمانه رضاخان در قبال عشا یب یها استيهم خواندنش پشت آدم را از س
 . لرزاند

و  جانيآذربا یبه شمال شرق یکردان جالل فهيطا يیجابجا تيحکا ژهيو خبرنگار
 یاسف بارشان شرح م تياز وضع يیرها یو نافرجام آنها را برا زيتالش فاجعه آم

 : دهد
از  یبخش جان،ي، فرمانده سابق لشگر آذربا]حسن مقدم[گذشته ژنرال ظفر الدوله  سال
ُ         سرشناس ک ردان جالل فهيطا را که به شجاعت معروفند خلع سالح کرد، و آنها را  ی       

خزر  یايکه فاصله آن با در زيتبر یدر شمال شرق یزيمنطقه حاصلخ(در منطقه اهر
ً با  يتقر  ستيکه هنوز روشن ن یليبه دال. کن ساختسا) .است زينصف فاصله آن تا تبر   
در حدود ( فهيطا نيا یهااز خانوار یدر مورد آن وجود ندارد، تعداد یحيتوض چيو ه

 یشب از کوهها مهيبا گاو و گوسفندان خود از آنجا فرار کردند و تا ن) نفر ٢٠٠
گروه  کي. شدند ميدر آنجا به سه گروه تقس. گذشتند یخو یلومتريک ٢٨در  یِ     و اوغليا

و  ،یخو یلومتريبه طرف چله خانه در حدود شش ک یکيبه طرف مارخانه رفت، 
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 ،یخو یفرمانده نظام. و روند روانه شد روقيآل قو یتاهاهم به طرف روس یکي
 یسرباز به سو ٢٠٠درنگ با  یخبر، ب نيا دنيخان مقدم، با شن نيسروان حس

را هم به چله خانه و  يیاحدهامارخانه شتافت، که در محدوده ماکو قرار داشت، و و
 انيبر فرار امارخانه راه ر نيساکن ،یدولت یقوا دنياز رس شيپ. فرستاد یواوغليا

 یريدرگ ،یدولت یقوا دنيپس از رس. آنها درگرفته بود نيب یبسته بودند و جنگ سخت
ُ         و از ک ردها چند افت،يشدت  زن و بچه  ٣٠ماند، و از جمله  یکشته و مجروح بجا ني     

 کيسرجوخه و  کي ن،يح نيدر هم. موفق به فرار شدند هيبه اسارت درآمدند، و بق
آباد رفته بودند در  دريح یبه روستا ی    ً       کامال  متفاوت تيمورانجام مأ یسرباز که برا

ُ                                           زن ک رد مواجه شدند که ناغافل به آنها حمله کردند کي         ُ       راه با ن ه مرد و سرجوخه .    
و هفت نفر  د،يتخته سنگ پناه گرفت و به مدت دو ساعت با مهاجمان جنگ کيت پش

ُ     از مردان و آن زن ک رد را به هالکت رساند، و دو ک رد د                            ُ . پا به فرار گذاشتند گري                 
روند حمله  یبه روستا د،گرفته بودن شيو روند را پ روقيگروه سوم که راه آل قو

 یروند از روستا یساکنان روستا. کردند و دام و احشام مردم را به غارت بردند
مجاور به کمک آمده بودند  یکه از روستا یکسان انيدر م. کمک خواستند هيهمسا

 یرا برا انيياز روستا یبود که گروه یآقا طاهر ميبه نام ابراه یساله ا ٣٠جوان 
که به رگبار گلوله  انييروستا دند،يبه آنها رس یوقت یول. کرد یهبرراهزنان ر بيتعق

آتش گلوله ها تنها  ريعادت نداشتند، وحشت زده پراکنده شدند، و رهبر جوانشان را ز
ُ        اوجانانه با ک ردهاجنگ. گذاشتند ً تا  ينها یو چهار نفر از آنها را به هالکت رساند، ول د،ي                

 یروهاين ن،يح نيدر هم. گرفت گلوله قرار ابتناجوانمردانه از پشت سر مورد اص
 . ... شدند رياس گريکشته و چند نفر د انيچند نفر از فرار. دنديارتش سر رس یکمک
اقامت  یبرگرداندند که برا يیبه همانجا یرا با اسکورت نظام ريو کودکان اس زنان

. خواهند سپرد ینظام یبه دست دادگاهها زيمردانشان را ن. بودند افتهيانتقال  ميدا
 )٣.(است ريو تقد نيدرخور تحس ینظام یروهايشجاعت ن

 : دهد یبه گزارشش خاتمه م ليبا ابراز نظر ذ هارت
ً        که مسلما  قسمت ها ت،يحکا نيا  نيو نادرست است، و همچن زياز آن اغراق آم يی        

شده  رياسکان عشا یدولت برا استيبه س رانيکه در مطبوعات ا یگرياشارات د
درباره  رانيبه وزارت خارجه ا یرسم ینامه ا یاست، من را بر آن داشت که ط

 قيدر پاسخ به من گفته اند که آمار و ارقام دق. سئوال کنم ،یاجرا یکه برا يیتالش ها
. دهند یبه سفارت اطالع م یپرسند و در موقع مقتض یآن را از وزارت داخله م

ً    آمار و ارقام مسلما  در  نيا. شناسم یرقام نمآمار و ا نيکسب ا یبرا یگريمنبع د                   
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 نام گرفته است »رياشاه در قبال عش استيس«             ً آنچه که غالبا   تيموفق نيتخم
 )۴.(خواهد بود ديجالب توجه و مف اريصورت گرفته ، بس استيس نيا

وزارت خارجه،  یکاياداره اروپا و آمر ريمد سته،يپاسخ به نامه هارت، دمحم شا در
 شانيو خانواده ها ريعشا يیدرباره جابجا یآمار و ارقام چيارسال کرد که ه ینامه ا

 . بود امدهيدر آن ن
 

  جردن. ام ليدکتر سموئ نظرات
او  بيمعا ريبه حرص و ولع رضا شاه و سا یاز ناظران خارج یبرخ ١٩٣۶سال  تا

 سييجردن، ر. ام ليسال از قول دکتر سموئ نيدر ا کايسفارت آمر. عادت کرده بودند
   ً را  ياخ«تهران، گزارش داد که  يیکايکالج آمر

 یجردن مبن یادعا» .دست کاسته شده است نيچپاولگرانه از ا یها تيشدت فعال از
داده اند به عنوان  تيرضا شاه رضا یبه ثروت اندوز   ً حا  يها تلو یرانيا نکهيبر ا
کاردار  ام،يمر. یجردن و گوردن پ یگفتگوها ادداشتيمحرمانه در  اريبس یمطلب
 : آمده است کا،يآمر

برخوردارند از  یکه از مکنت و مقام یباهوش یها یرانيجردن معتقد است که ا دکتر
 یاو پ یفرهنگ یبه کمبودها یآن، بخوب ليو دال کايشاه نسبت به آمر ینگرش کنون

د به وضع دار حضرتياست که اعل نيشان ا یو کل جيبرداشت را یول. برند یم
رهگذر  نياو را در ا یها یالفکارخ یبرخ لندي               ً    رسد و، الاقل فعال ، ما یمملکت م

شخص خودش،  یکه شاه برا یميو چشمشان را بر اموال و ثروت عظ رند،يبگ دهيناد
ً                                و عمدتا  هم از راه زور، جمع کرده، ببندند             ً     کنم که ظاهرا  روش  دعرضيبا     ً ضمنا  .        

درصد ارزش آن را به  ١٠است که فقط در حدود  نيکسب امالک ا یمتداول شاه برا
است، و  زيچ چيدرصد بهتر از ه ١٠که به هر حال  ديگو یکند و م یم شنهاديمالک پ

با . آورد یاز دستش درم یعوض چيملک را بدون ه رد،ياگر مالک مبلغ فوق را نپذ
رانه چپاولگ یها تياز شدت فعال   ً را  يمتوجه شده است که اخ دندکتر جر ن،يوجود ا

سلطنت مشروطه  یاو معتقد است که استقرار نوع. دست کاسته شده است نياز ا یا
 کيقابل تحمل تر شود، هر چند در واقع  یکنون ميشاه باعث شده که رژ یاز سو

          ً است که فعال   تدرس«: نديگو یبا نفوذ به خودشان م یآدم ها. است یاستبداد ميرژ
 یم ليبه هر حال جلسه تشک یول. ستينوکر بله قربان گو ن کيبجز  یزيمجلس چ

اگر تا . ميريگ یم اديمجلس دار بودن را  ميکند، و ما هم دار یم بيدهد، قانون تصو
شاه مشروطه  کيمثل  ديبا اي: گفت ميشاه فوت کند، به پسرش خواه گريچند سال د
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است که  ني     ً           ظاهرا  منظورشان ا» .ميگذار یرا کنار م تو ريناگز ايو  ،یحکومت کن
  ً               کال  معتقدند که به  یپرداخته است، ول یبابت خدمات شاه کنون یاديز یبها رانيا
بود که شاه دارد  نيا کايو آمر رانينظر دکتر جردن درباره روابط ا. ارزد یم متشيق

خود را به  وقعت یب یدوست ،یمتماد انيسال یکه، ط یبا نگرشش نسبت به مردم
 شرفتيدکتر جردن پ. کند یبه کشورش وارد م یاريها نشان داده اند، لطمه بس یرانيا

مثال  یکرد و برا نيتحس اريبس حضرتيرا در دوران حکومت اعل رانيا یماد یها
 نيکه بهتر از بهتر ستيدر تهران ن یابانيخ چيمطلب اشاره نمود که امروزه ه نيبه ا

 )۵.(قبل نباشد لشهر در دو سا ابانيخ
 نيظن ديبا ريناگز. نداشت قتياز حق ی        ً     جردن اصال  نشان لينظرات دکتر سموئ متأسفانه

هرالد،  کاگوي، خبرنگار ش)۶(وارن همچون خانم مود ردفورد زيشد که دکتر جردن ن
اقدامات  ینه فقط مردم چشمانشان را بر رو رايداشت؛ ز یو شوم یدستورکار مخف

 نياز شدت ا نکهيدال بر ا یشواهد چي، بلکه ه»نبسته بودند«چپاولگرانه رضا شاه 
ً قا  يدق. وجود نداشت زياقدامات کاسته شده بود ن  ريبا پ: او صادق بود یخالف ادعا   

و انتقال  زديبافان  شميابر تيحکا. شده بود ادتريشاه حرص و ولع او هم ز رضاشدن 
 . است یادعا کاف نياثبات ا یآنها به مازندران برا

  
 ريسردارعشا ،یالدوله قشقائ صولت

  
جنوب در مقابل تجاوز  ريمفصل مقاومت شجاعانه عشا خيکه باالخره تار یوقت
 ،یخان قشقائ لياسماع رزاينوشته شود، بدون شک از م رانيها به جنوب ا یسيانگل

اکتبر  ٣هارت در گزارش مورخ . خواهد شد ادي یکيمعروف به صولت الدوله، به ن
گزارش، و پس از  نياز ا شيپ یول ،کند یبه او اشاره م) که در باال آمد(خود  ١٩٣٣

در  شيچند هفته پ«: صولت الدوله خبر داده بود یريهم از دستگ راز،يسفر به ش
 هيعل[ یخاطر که شواهد نينه به ا ،یقشقائ ليا سيکه صولت الدوله، رئ دميشن رازيش
ّ                                           دال  بر توطئه بر ضد دولت به دست آورده اند دستگ] او  دهو در تهران به زندان افتا ري  

او را داده اند تا شاه آزادانه همه ملک و  یرياست، بلکه به باور قاطع دستور دستگ
) ٧(».است ببلعد رانيدر جنوب ا ماندهيمناطق باق نيامالکش را که از سرسبزتر

و مصادره اموال صولت الدوله و  یريدر ارتباط با دستگ یشتريهارت اطالعات ب
 )٨.(دهد یم هيارا ١٩٣٣در گزارش مارس  یرازيقوام الملک ش

 اتيگاه مقتض: مقدمه«: کرد بيرا تصو ري، مجلس قانون ز١٩٣٢اکتبر  ٢٠در
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 ن،يريوسا رياشخاص، از جمله سران عشا یکشورمستلزم تبادل منافع آب وملک برخ
 خيبه مدت دو سال ازتار: شد بيتصو. است یخالصه دولت یها نيبا قطعه زم

کشور مستلزم انتقال  یاسيس اتيقانون دولت مختار است هر گاه مقتض نيا بيتصو
را که جزو  يیها نيباشد زم یگريمنطقه به منطقه د کياشخاص از  یامالک برخ

 )٩(».اشخاص منتقل کند نياست به ا یدولت یاراض
 یرضا شاه را قادر ساخت تا اراض نکهياول ا. اقدام با دو هدف صورت گرفت نيا

که جزو امالک  یارزشمند یکشاورز یرا که به دولت تعلق داشت با اراض یموات
 زيهدف آن ن نيدوم. »بخرد« دولتکند، و سپس آنها را از» مبادله«بود  یخصوص

قانون پس از  نيا. شان بود يیاز مال واموال وداراريمحروم ساختن سران عشا
 ١٩٣٢هفتم ژوئن هارت در . ديرس بيدرفارس، به تصو یشيطرح آزما کي یاجرا

  ّ    مال کان  نياز بزرگتر یکيمصادره اموال  یبرا یا حهيال«گزارش داد که مجلس 
عرب خمسه، به  ليا یموروث سيقوام الملک، رئ یعني راز،يش یفئودال نواح ماندهيباق

در گزارش خود ذکر  زيمزبور را ن حهياز ال یهارت بخش» .رسانده است بيتصو
منافع آب و  یتمام یاست که به موجب سند رسم مجاز هيوزارت مال«: کرده بود

 ،یخالصه دولت یقوام واقع در استان فارس را در مقابل اراض ميابراه رزايملک م
کاشان و  شابور،يدر اشرف، سمنان، دامغان، ن رهيحق آب، قنات و غ ن،يشامل زم

 )١٠(».مبادله کند ديعوا یتورقوزآباد بر اساس برابر
قوام با  یها نيزم) مصادره ديبخوان(دهد که پس از مبادله  یگزارش م هارت
در آنجا نداشت،  یاسينفوذ س چگونهيدور افتاده خراسان و دامغان که قوام ه یاراض

که صولت  ،یقشقائ ليا یعني راز،يبزرگ فئودال ش ليا نيبا نفوذ دوم یمبارزه جد«
روند مقابله با  نيچناو هم» .شد وعآن در مجلس بود شر ندهيو نما سييالدوله ر

 . کند یم فيرا توص یاريبخت ليبخت ا رهيت یرؤسا
 یپارلمان تيبه سلب مصون ١٩٣٢اوت  ٣٠داخله، مجلس در  ريوز شنهاديپ به
داد و  یرأ» )از پسرانش یکي(و ناصر خان ) صولت الدوله( یخان قشقائ لياسماع«
 نيمن درباره ا یخبر انتخاب» .دولت مجاز ساخت یآنها را از سو یفريک بيتعق«

: به مجلس است حهيال نيا هيمزبور در زمان ارا رياز اظهارات وز یا دهيتحول گز
ّ      در دست دارد دال  بر ا یدولت شواهد متقن«  سهيدر توطئه و دس ندهيدو نما نيا نکهي              

 رانيکه با هدف برگرداندن ثبات و آرامش به جنوب ا يیکردن تالش ها یخنث یبرا
   اريبس تيوضع درفارس یکنون یخشکسال. دست داشته اند رد،يگ یصورت م
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 یپرورانند در پ یدر سر م یطانيکه افکار ش یبه وجود آورده است و کسان یحساس
ارتباط  نيهم در ا یگريکه تعداد د يیاز آنجا. فرصت برآمده اند نيسوء استفاده از ا

که در  یعاتيطبق شا» .محرمانه بماند ديبا سهيدس نيا اتيمتهم شناخته شده اند، جزئ
 نيدانستند، ا یم یاتهامات، که همگان آن را ساختگ نيا زهيآن زمان رواج داشت انگ

 چيشده بود، ه مير اراده ملوکانه تسلبود که صولت الدوله، بر خالف قوام که در براب
 حهيال نيا بياز زمان تصو. نشان نداده بود رازيمبادله امالکش در ش یبرا ینرمش

 اريسکوت اخت ندهيدو نما ني     ً                      مطلقا  در ارتباط با سرنوشت ا یدر مجلس، مقامات رسم
است که آنها هنوز در زندان قصر قاجار در  نيبر ا یباور عموم یکرده اند، ول

 )١١.(تهران محبوس هستند
است  یوقت ميشنو یم ر،يدرباره صولت الدوله، سردار عشا نيکه پس از ا یخبر تنها

اگر چه خبر . شد دهيدر دست غساالن سردخانه تهران د ١٩٣٣که جسدش در سال 
شود  یگفته م«: کند یم دييمرگ صولت الدوله اعالم نشده بود، هارت مرگ او را تأ

و صولت  ريبه لقب سابقش سردار عشا شتريکه ب( یخان قشقائ لياسماع رزايکه م
که سال گذشته به  یقشقائ ليا زيست یسيثروتمند و انگل سيرئ) شود یالدوله شناخته م

هفته ) ١٩٣٣مارس  ٢۵مورخ  ١٣٩٣گزارش شماره (حکم مجلس به زندان افتاد 
به  یداخل یاز روزنامه ها کيچيخبر مرگ او در ه. گذشته در زندان درگذشته است

 » .است دهيچاپ نرس
تمرکز رضا شاه،  استيدرباره س ینظرات) ١٣٩٣شماره (در همان گزارش  هارت

تمرکز را  استيهارت س. کند یبود، ابراز م ريعشا انهيوحشکه مستلزم سرکوب 
 : کند یم فيتوص نگونهيا

 زيرضا شاه متما یرا از اسالف قاجار یپهلو ميکه رژ یبتوان مشخصه بارز ديشا
تمرکز  حضرت،يدستان اعل در قدرتتمرکز. درکلمه تمرکز خالصه کرد. سازد یم

مملکت است بلکه  یشده که نه فقط مرکز ادار يیاروپا تختيپا کيو  ،یمنابع مال
تحرک  یبرا یکمربند یجاده ها ستميوس زهيارتش منظم مدرن کيمحل استقرار 

 یخواهم به موضوع اصل یکه م نجاستيدرا. است ديجد ميبه هسته رژ دنيبخش
که  یريعشا يیو جابجا یشدن نظام فئودال یمتالش یعنيگزارش حاضر اشاره کنم، 

از ارکان  گريد یکيامر  نيا. دهند یم ليکشوررا تشک تيارم جمعچه کيحداقل 
در سرتاسر  استيس نيا یجي ِ        ا عمال تدر. دهد یم ليتمرکز شاه را تشک استيس یاصل

 یاجرا و             ً           شاه شود، کامال  مشهود است  نکهياز ا شيپ یحت یکه پهلو یمملکت از زمان
بوده است که قدرت  نيبرا شهياعتقادشاه هم.      ُ           وجه ک ند نشده است چيبه ه استيس نيا
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. شود شکسته ديباشندوچه نباشند،با یقدرت مرکز عيچه مطر،يسران عشا یفئودال
)١٢(  
 

 یخان قشقائ یسرنوشت عل: شاه دعوت
 ٣١ازخبر روزنامه شفق سرخ مورخ  یدرگزارش مرگ صولت الدوله، بخش هارت

 : آورد ،یخان قشقائ یبرادرجوانتر صولت، علرياخ یريرادرباره دستگ ١٩٣٣ هيژوئ
 نيا. است یدولت یروهايبه ن یخان قشقائ یشدن عل ميمملکت تسل نيخبر ا نيمهمتر

 یشدن او به معنا ميتسل رايشده، ز یعموم یکوبيجشن و پا یبرا یبهانه ا داديرو
 یدر طول چند سال گذشته، عل. در جنوب کشور است یگر یاغيخاتمه اغتشاش و 

طرفداران او . استان فارس را بر هم زده است تي     ً            مکررا  آرامش و امن یخان قشقائ
 یدست به کشتار و اقدامات ب یروستاها و مسافران را غارت کرده اند، و گاه حت

 دستور یدولت یروهايتابستان ن ليدر اوا. زده اند گريرحمانه د
بوده، و  زيآم تيآنها موفق اتيعمل. گروه بپردازند نيو سرکوب ا بيکه به تعق افتندي

خان هم مجبور به  یشکست خورده و پراکنده شده و خود عل یخان قشقائ یگروه عل
خان  یعل یها یهم که از راهزن یاغيکوچک  یگروهها ريسا. شده است ميتسل

 ) ١٣.(بودند، سرکوب شده اند افتهيجرئت 
: دسينو یخان، م یدرباره سرنوشت مخوف صولت الدوله، برادر بزرگتر عل هارت

ً   واقعا  کس« هارت در » .داند برادر کوچکتر چند وقت در بند خواهد ماند ینم ی     
را  یخان قشقائ یعل» اسارت«و  »ميتسل« طياکتبر خود شرا ۴گزارش مورخ 

 : کرده است فيتوص
ِ  و معزز   یاغي سيرئ ،یخان قشقائ یعل  - فارس یاستان بزرگ جنوب] التياز ا یکي[     

 یروهاين »ميتسل«گذشته  هيدر ژوئ - که البته صفت معزز را حساب شده استفاده کردم
شماره [است که در گزارش باال  یهمان اصطالح نيحداقل ا. رضا شاه شد ینظام

 تيريمد ليکرفتر، کف شيدريفر یآقا ازحاال  یول. از آن استفاده کرده بودم] ١۵٠٨
 تيتا تهران را در مع رازيکه از ش د،يتخت جمشدر  يیکايآمر یگروه باستان شناس

قرار است که  نياز ا تيحکا. شنوم یم یمتفاوت تيخان سفر کرده بود، حکا یعل
 یشورش تقويميآقا س لياسماع(مکويو س] یخان کاش[خان هم، مثل ماشاهللا یعل

سفر به تهران در  یدعوت شاه را برا بلکهنشده  رانيا ینظام یروهاين مي، تسل).کرد
تهران شده  یگارد احترام راه کياو به همراه . بود رفتهيگرانقدر پذ همانيم کيحکم 

                  ً                                                    و در طول سفر مکررا  در ملک دوستان برجسته اش توقف کرده بود و همه مقامات 
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 ليمسا یريگيپ یکرفتر برا. کردند یاحترام م یمحل به او ادا یو کشور یلشکر
روانه تهران بود و طبق مقررات  ديدر تخت جمش یبه گروه باستان شناس مربوط

 .نداشت اجازه سفر در شب را
 ليسبب کرفتر با کمال م نيکرد، و به هم ینم تيخان مقررات را رعا یعل یول

کرفتر دبدبه و کبکبه  یبرا. بود رفتهياش پذ یهمراه یخان را برا یدعوت عل
محتوم  یسرنوشت ی                ً              انقدرش، که ظاهرا  ندانسته به سوگر زبانيم یکاروان و ساده لوح

 عيشا یراني     ً       معموال  مطلع ا حافلدر م نکيهم ا. جالب بود اريداشت، بس یگام برم
 کيبردند که  یبلکه او را به همان خانه ا امد،يخان ن یاست که شاه به استقبال عل

 رونياش صولت الدوله را به آنجا برده بودند، و زنده از آن ب ندهيبرادر نما شيسال پ
 یکس را در تهران نم چيه. رانيا) ١۴(نگيس نگيس ايقصر قاجار  یعني امد،ين

خان هم به همان سرنوشت برادر بزرگتر و سرشناس  یکه شک داشته باشد عل سمشنا
 )١۵.(ترش گرفتار نشود

 
 ١٩٣٣ ،یاريبخت ريسران عشا یريدستگ

ً   که اسما  وز ،یاريخان، معروف به سردار اسعد بخت یجعفرقل جنگ بود هم از  ري       
 :را نزد رضا شاه کردند مورتاشيبود که شفاعت ت یجمله کسان

 ست،يدر کار ن مورتاشيدر محاکمه ت ینرمش چيام چون از قرار معلوم ه افتهي اطالع
تمام  انيدر م.         ً                         جنگ، عمال  وساطت را کنار گذاشته است ريسردار اسعد، وز

دربار معزولش  ريو نظر شاه درباره وز ینفر از رأ کي         ً     شاه ظاهرا  فقط  انياطراف
. داند یبه پرونده او م یدگيرس مختلفدرباره مراحل  یزي   ً  اصال  چ ايو  افتهياطالع 

ا شاه، که در رض. شاه تحت امرش بود یمرد همان سردار اسعد است که روز نيا
به رضاخان معروف بود، پنج سال با درجه  تيپس از اعالن مشروط یروزها

از الطاف  شهيهمو  خدمت کرد یجنگ فعل ريوز یتحت فرمانده یسرباز صفر
 یبه معنا یاريلقب بخت کيسردار ) (١۶(سردار نسبت به خودش سپاسگزاربود

در دوران وزارت  مورتاشيدوستان ت نيتر یميسرداراسعداز صم). فرمانده کل است
او بارها نزد شاه وساطت کرده بود  مورتاشيت یريپس از دستگ نديگو یم. دربار بود
 شيبود التماس ها کيکه دوبار نزد نديگو یم. رديمغضوبش سخت نگ ريکه به وز
هنگفت در بانک  یاز اختالس ها یشتريکه ناگهان فاش شدن موارد ب فتد،يکارگر ب

روزنامه  نيو تحس ديو تمج ؛یاسيس یها سهيبازگو نشد؛ دس چکسيکه نزد ه ،یمل
 ) ١٧.(اورا نقش بر آب کرد یدهايسرشناس،همه ام یزندان نيا تيازکفا یسيانگل یها
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شود و  ريبود که دستگ یارينوبت خود سردار اسعد بخت مورتاش،يپس از دفن ت یکم
کاردار موقت ، ).George Wadsworth (جورج ودزورث. در زندان جان بسپارد

او  کياز بستگان نزد یاريسردار اسعد و بس یريدستگ یدر تهران، ماجرا کايآمر
 : دهد یشرح م نگونهيا ١٩٣٣نوامبر  ٢٨را در 
شاه بازداشت شد؛ تحت الحفظ به  یو حام یميجنگ و دوست قد رياسعد، وز سردار

به  کينزد زينروز بعد . ديو در زندان قصر قاجار محبوس گرد افتيانتقال  تختيپا
که سردار اسعد هم  - ساکن در تهران یاريبخت یخانواده خان ها یده نفر از اعضا

هنگ  »شگاهيآسا«در  ايو  ريستگد سيتوسط پل بيترت نيبه هم - از آنهاست یکي
اسعد، که  برادرسردار اشخاص سردار بهادر، نيا انيدر م. محبوس شدند شانيها

. شود یم دهيد زيسواره نظام مستقر در تهران است، ن یاز هنگ ها یکيسرهنگ 
خبر در روز گذشته از  نيها از زمان اعالم ا یاست که همه تهران ی؛ سئوال»چرا؟«

 يیکايو مبلغان آمر انيهمتا ري                    ً        من هم از منابع معموال  مطلع نظ. پرسند یخودشان م
 )١٨.(نشده است رميدستگ یزيچ

 ل،يو جورج مک گ ران،يا یبانک شاهنشاه ريمد نسن،يلکيبا ادوارد و ودزورث
 ليمک گ. صحبت کرد نبارهيدر ا ران،يدر ا یسيانگل دکنندگانياز تول یکي ندهينما

 مزياز دوبات، خبرنگار تا یچاپ مقاله ا ليسردار اسعد به دل یريمعتقد بود که دستگ
شاه، «مقاله  سندهينو ل،يمک گ هاراتطبق اظ. لندن در تهران، صورت گرفته است

و برنامه اش را به باد انتقاد گرفته؛ و در  ش،يمقاماتش، دستاوردها رانش،يوز
مبالغه، و  - است یعيطب اريبس یکه امر - ريعشا نيموجود در ب یها یگزارش ناآرام

 یآقا یول«: ديافزا یودزورث سپس م» )١٩.(انقالب را کرده است کي ینيب شيپ
           ً او عجالتا  . از مقاله دوبات در کار باشد شتريب یزيچ دياست که با معتقد نسنيلکيو

 یفرض نيسال گذشته چن ستيتجربه ب. کند یسرداراسعد به شاه را رد م انتيمسئله خ
 یتينارضا یهم برا یجد ليدل چياز نظر او ه ن،يعالوه بر ا. شمارد یرا مردود م

هم وجود  ريفرض انکار ناپذ نيا هيضق یالبته در آن سو. ها وجود نداشت یاريبخت
است که  يیکردن همه آنها» معدوم«شاه  یاساس یها استيازس یکيداشت که 

باشد؛ و سرداراسعد،  یتداوم سلسله پهلو یبرا یديهنگام مرگ شاه تهد به نفوذشان
 یتوانست در زمره کسان یم یبه سادگ ،یاريقدرتمند و هنوز مسلح بخت ليا سيرئ

 )٢٠(».شاه بودند یآرزو نيتحقق ا یبرا یديبالقوه تهد که به طور رديقرار بگ
 یاز سو ١٩٣٣دسامبر  ١٠ خيشان در تار یپارلمان تيمجلس هم که مصون ليوک سه

 ريام( یاريخان اسعد بخت یدمحمتق: مجلس لغو شده بود از جمله بازداشت شدگان بودند
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، )قوام الملک(خان قوام  ميابراه رزايو م ،یاريبخت لخانيخان ا نيرحسي، ام)جنگ
از مباحثات مجلس در ارتباط با لغو  یودزورث بخش. خمسه در فارس التيا سيرئ

روز دهم دسامبر . اعضاء را در گزارش خود آورده است نيا یپارلمان تيمصون
 : در مجلس گفت ینطق یداخله ط ري، وز١٩٣٣

کشور تحت  انهيمترق یاستحضار دارند که از زمان شروع حرکت ها حضارمحترم
کشور صورت  تيکه در راه امن يیها یچه جانفشان یونيهما حضرتياوامر اعل

را بر  تيوضع نيافراد ا یموارد و مناطق برخ یمتأسفانه در برخ. نگرفته است
به  شتريکه ب دمتوسل گشته ان یو به اقدامات عبث افتهيشان  یخالف منافع شخص
 یتأسف است که سه تن از وکال یبس یجا ).حضار دييتأ(ماند  یحرکات مذبوحانه م

 رزايو م) جنگ سابق ريام(خان اسعد  یدمحمتق لخان،يخان ا نيرحسيام یعنيمجلس 
متهم  رياخ عيبه دست داشتن در وقا)قوام الملک سابق( یرازيخان قوام ش ميابراه
ً        قانونا  تحت تعق ديتن با هس نيکه ا يیاز آنجا. هستند از  لهينوسيبد رند،يقرار بگ بي      

تا دولت  دينما یپارلمان تيتقاضا دارد که از آنها سلب مصون یمل یمجلس شورا
 )٢١.(قرار دهد یقانون گرديبتواند طبق قانون آنها را مورد پ

سه  نيا یتپارلمانيبه سلب مصون) به اتفاق آراء( زيرفت، مجلس ن یانتظار م چنانکه
 : دهد یشرح م نگونهيگسترده را ا یها ی ريدستگ ليودزورث دل. داد یتن را

. را وارد کرده اند انتياتهام خ نيا ینشده است که بر اساس چه شواهد هنوزمعلوم
 یاريبخت یدانشجو نيتهران، که چند يیکاياستاد کالج آمر انگ،ي. یب. پروفسور اچ

طبق  ليا دانيسف شير: نقل کرده است ميداستان را برا نيدارد، ا شيدر کالسها
در غرب اصفهان به  القييکه قرار بود از  ل،يا ليرباره مساصحبت د یمعمول برا

جلسه، نامه  نيمتعاقب ا. شوند، جمع شده بودند یدر خوزستان راه یچراگاه قشالق
نامه، که  نيا ینوشتند؛ ول ليبزرگ ا سيشان، خان بابا خان، رئ»برادر«به  یمفصل

. افتاد یمخصوص فرستاده بودند، در اصفهان به دست مأموران دولت کيپ کيتوسط 
 یکي: نداشت یعاقبت خوش ليا یبه دو نکته اشاره شده بود که برا داقلدر آن ح

کشور؛ که در  یاسيس تيبه وضع یگريو د ل،يا یمهمات جنگ رهياشاره به محل ذخ
 - نشده ینيب شيپ داديافزوده بودند در صورت وقوع هر رو ريارتباط با نکته اخ
را لغت به لغت  یرسکنم عبارت فا یم یموضع آنها، که سع -       ً        احتماال  فوت شاه

 نيا زيمنابع ن ريسا» .یکي یهمه، همه برا یبرا یکي«: خواهد بود نيترجمه کنم، ا
را که  یگريد یداستان ها نينامه، و همچن اتيدر محتو یداستان را با اختالفات اندک

بر سر زبان هاست،  یالقييچند اقامتگاه  ايمهمات از دو  یاديز ريدرباره کشف مقاد
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مسئله در وزارت جنگ  نيدرباره ا قيتحق أتيه کيطبق گزارش ها . کرده اند دييتأ
قرار گرفته اند؛  يیمورد بازجو یتوسط دادستان نظام انيشده است؛ همه زندان ليتشک

 ريشامل سردار اسعد، برادرش ام یاريپنج تن از سران بخت یو حکم اعدام برا
 . درخواست شده است نيرحسيجنگ، و برادرزاده اش ام

مردم . مردم دامن زده است نيشاه در ب ینيها دوباره به بحث داغ جانش یريدستگ نيا
   ً        جدا  به فکر  ١٩٠٩سال  در آوردند که پدر سردار اسعد یم اديرا به  يیروزها

 یروهايافتاده بود، و ن رانيدر ا یاريبختسلسله  کي سيقاجارها و تأس یسرنگون
را در اعاده مشروطه و خلع  ريتأث نيشتريراه افتادند و ب تختيپا یبه سو یاريبخت

 یسلطنت به دغدغه ذهن ینيمسئله جانش«: از منتقدان یکيبه گفته . شاه داشتند یدمحمعل
در طول سه . ستين یتازه ا زي         ِ        البته نفس  سئوال چ» .شاه مبدل شده است یبرا یبزرگ

که از کارکشتگان  یسئوال نيمکررتر دي ُ                   پ ست خدمت کرده ام، شا نيکه در ا یسال
» خواهد افتاد؟ یبعد از فوت شاه چه اتفاق«: بوده که نيکشور شده است ا نيا ليمسا

ً   مسلما  دس. فتدياتفاق ب یزيممکن است هر چ«: باشد که نيا ديپاسخ شا از هر  سهي     
ً            حتما  در درون و ب. ستيطرف دور از انتظار ن  یم جاديا یارتش چند دستگ روني    

 رانيا عهديالبته ول. نديبنش یارتش بر تخت پادشاه یاز ژنرال ها یکي ديشا یحت. شود
 زهيهم انگ انيحام نيا یبرا یمسلم است که منافع شخص یول ست،ين یهم بدون حام

را که سال گذشته ابراز کرده بودم، حاال  یتوانم نظر یم» .خواهد بود یقو اريبس یا
سابق و قدر قدرت  ريوز مورتاش،يت«: پاسخ اضافه کنم نيبه ا یشتريب نانيبا اطم

 یانتظار وفادار رشيتواند از وز یکرد که نم یشاه احساس م رايدربار، نابود شد ز
مظنون شود، او هم به  یاگر شاه به کس. ودنب ليدل یداشته باشد، که چندان هم ب

سر و کار  یمستبد شرق کيبا ] رانيدر ا. [گرفتار خواهد شد یسرنوشت مشابه
داند،  یخوب م یليمردمش را خ تيکه ذهن یندارد؛ کس یرحم و شفقت چيکه ه ميدار

اش؛ و  یآن تا شرق یغرب یبه معنا یوحش یاست؛ ول یخشن و وحش ی      ً    و ذاتا  فرد
به اهدافش  دنيرس یبرا انهيحسابگرانه و سلطه جو یتدر سرسخ نکهيمهمتر از همه ا

ً با  يتقر   )٢٢(».است رينظ یها ب یرانيا انيدر م   
  
.  
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 سردار اسعد در زندان  مرگ

  
 یهورن. اچ اميليبه نام و یديمختار جد ريوز کايگزارش، آمر نيپس از ارسال ا یکم

 یهورن. فرستاد رانيبروک، که از طرف شخص روزولت منصوب شده بود، به ا
 ديبه کاخ سف یمور. واالس اس ت ّ ي  به قصد تهران، در مع کاياز ترک آمر شيبروک پ

داشت از  انهيو خاورم رانيا ليبه مسا یکه عالقه خاص کايجمهور آمر سيير. رفت
ً ما  يبروک خواست مستق یهورن  تيدرباره وضع يیو به طور مرتب گزارش ها   

مساعد درباره  یگزارشش نظر نيبروک در اول یهورن. ارسال کند شيبرا رانيا
او ابراز و در آن به  یتحت رهبر رانيا یساز زهيو مدرن شرفتيرضا شاه و پ

زود  یليخ ن،يبا وجود ا. اشاره کرده بود ايتانياز سلطه و کنترل بر رانيا يیرها
 . افتي يیتوهمات رها نيهمچون سلفش هارت، از ا

 قتياتفاق افتاد، حق مورتاشيمرگ ت وهيه همان شسردار اسعد در زندان، که ب مرگ
بروک  یهورن. مکشوف ساخت شيحاکم بود برا رانيرا که بر ا یحکومت وحشت

سردار اسعد در زندان، گزارش اعدام  »یسکته قلب«بعد از ارسال گزارش  یکم
. واشنگتن ارسال کرد به زيمتهمان را ن ريسا نيو احکام سنگ یاريبخت ليسران ا

قتل عام زائران مرقد مقدس امام رضا در  تيکه مجبور شد حکا ديطول نکش یچند
 دنديبه قتل رس زهيو سرن رباريرا که با ت ١٩٣۵ هيژوئ ١۴تا  ١٢ یروزها نيمشهد ب

تحت  رانيا شرفتيدرباره پ یگزارش چيه گرياو پس از آن د. گزارش کند زين
 . ارسال نکرد تنحکومت رضا شاه به واشنگ

 یبراساس خبر کوتاه«:گزارش داد ١٩٣۴ ليآور ٢مورخ یدرتلگرام بروک یهورن
جنگ سابق  رياست وز دهيدر مطبوعات به چاپ رس حيتوض چگونهيکه بدون ه

) ٢۵(».درگذشته است)٢۴( بسته ومهيگ یسکته مغز)٢٣(باز ومهيگ جمعه شب براثر
  : دهد یشرح م نگونهياسعد را ا سردار مرگ لشيآور ٧اودرگزارش مورخ 

سران  ريسردار اسعد و سا یريبه دستگ یاخبار درباره حوادث منته نيتر جياگرچهرا
ذکر شد، ] ١٩٣۴ هيفور ١٠، مورخ ١۶۵۶شماره [در گزارش فوق  یاريبخت ليا

 ی           ً          ً                    ها، چه فردا  و چه جمعا ، وصله داشتن نقشه ها یاريحاضر است به بخت یکمتر کس
دهند نگاه داشتن جانب  یم بتکه به آنها نس یزيکارانه بچسباند؛ حداکثر چ انتيخ
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که با سردار  يیآنها. پس از مرگ شاه است یهر نوع اتفاق یو آماده بودن برا اطياحت
ً   اسعد آشنا هستند شک دارند که او واقعا  چن صاحب  ايدر سر داشته و  ینقشه ا ني                                    

ه باشد، افتاد رانيدر ا یسلسله پادشاه سيبوده که به فکر تأس یتيچنان قوت شخص
شاه به پست  یدانند که با الطاف شخص یم یريآزار و گوشه گ یرا شخص ب وبلکه ا

شده بود که او  عياز انتشار مرگش شا شيچند هفته پ. است دهيمهم وزارت جنگ رس
 یخبر چيه گريد. دچار شده است مورتاشيو ت یهم به سرنوشت صولت الدوله قشقائ

از  یدر گوشه پرت یهخبر کوتا١٩٣۴مارس  ٣١در روز  نکهياز او نبود تا ا
 یجعفر قل«: است بيترت نيکه ترجمه اش به ا د،يروزنامه اطالعات به چاپ رس

خانه زندان قصر قاجار بر اثر سکته  ضيجمعه شب در مر یاريخان اسعد بخت
هم در اطالعات و  شتريسطر ب کي ايکلمه  کي یحت. و بس نيهم» .درگذشت یمغز

به نقل از اطالعات منتشر کردند چاپ نشد؛  اخبر ر نيکه ا یگريد یزنامه هارو اي
 . داشتند یاديز یرهايو تفس ريمسلم است که مردم تعب یول

داشتند مرگ سردار  یها سع یسيدهد که چگونه انگل یبروک سپس شرح م یهورن
 : نسبت بدهند یعياسعد را به علل طب

هم  شيسال پ کيبه  کيسردار اسعد نزد ا،يتانيسفارت بر یبخش شرق ريگفته دب طبق
 یعيهمان علت طب جهيمرگش در نت فيشده بود و به احتمال ضع یدچار سکته مغز

ً     مردم عموما  بر ا. نظر را قبول دارد نيا یکمتر کس یول. بوده است باورند که  ني          
محو  یکي: رحمانه شاه است یب استيدو س انيقربان از گريد یکيسردار اسعد 

 ینابود یگرينمونه آن هستند؛ و د ريو سران عشا ريکه عشا رانيعناصر فئودال در ا
مانع از تداوم سلسله  ميرمستقيغ اي ميکند ممکن است مستق یکه شاه تصور م یهر کس

ً عتا  ياول طب استيالبته، س. بشود یپهلو  . تر از آن است امعدوم و ج استياز س یبخش    
 یرا به خود مشغول کرده همان سئوال رانيکه امروز ذهن مردم ا یسئوال نيمهمتر

تهران  يیکاياستاد کالج آمر انگ،ي کيهر یاز آقا یاريسران بخت از  یکياست که 
با سرنوشت اسفناک سردار  یشتريتوان گفت که ربط ب یم ليدل نيو به هم - ديپرس

کند؟ و  دايهد ادامه پخوا یم گريوضع تا چند وقت د نيا نکهيا - کند یم داياسعد پ
است؟  یچه کس یبعد یبانقر نکهيسئوال دوم، که در دل سئوال اول نهفته است، ا

فوق با آنها صحبت کرده ام متفق القول  تيکه درباره وضع یاگرچه تمام اشخاص
منزجر و متنفر و    ً دا  ينشود که از شاه شد دايپ یکس رانيدر تمام ا ديهستند که شا
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ها  یاريبخت انيدر م ی     ً                         ظاهرا  داستان مرگ سردار اسعد حت یمرعوب او نباشد، ول
 شتنيخاموش و خو رشيپذ شهيبتوان ر ديشا. است اوردهين جوشرا به  یهم خون کس

 نيکرد که نگرش ا دايها پ یرانيمذهب ا انهيجبرگرا تيرا در ماه تيوضع نيدارانه ا
 چيمسئله، ه نياصرف نظر از . بخشد یدهد و روح م یشکل م یمردمان را به زندگ

 یثابت را از سو تسن کي تيکه دارد ماه داديرو نيدر مقابل ا یواکنش قابل ذکر
نشان  رانيگذشته ا خيتار ن،يبا وجود ا. صورت نگرفته است رد،يگ یشاه به خود م

شود، و من بر اساس مشاهدات  یم زيمردم لبر نيداده است که باالخره کاسه صبر ا
 ني                    ً     به دست آورده ام شخصا  بر ا نيريکه از همکاران و سا یاندک خودم و اطالعات
شود،  یها کاشته م یرانيدر دل ا نکيکه هم ا یا نهيو ک ضباورم که ثمره بذر بغ

 یبر ضد سلسله پهلو] اميق کيدر [ رانيشاه از صحنه ا یسلطه جو تيمحو شخص
قوام را از زندان قصر قاجار  ميابراه یآزاد یبروک سپس ماجرا یهورن.خواهد بود

 : دهد یشرح م
ها در کمال  یهمان اواسط ماه مارس، تهران ايچند روز قبل از نوروز  ن،يا باوجود

خان قوام، از زندان قصر  ميابراه رزايقوام الملک، معروف به م یتعجب شاهد آزاد
ه پس از آزاد ک يیآنها. او همزمان با سردار اسعد به زندان افتاده بود. قاجار بودند

 شيندارد همه موها شتريچهل و چند سال ب نکهيا اب نديگو یاند م دهيشدنش او را د
با  یکه در زندان رفتار خوب ديگو یحال، خود قوام الملک م نيدر ع. شده است ديسف

 نيوقت کوچکتر چيه یگذاشتند، ول یم ارشيخواست در اخت یاو داشتند و هر چه م
 )٢۶.(حبسش نکردند ليبه دال یاشاره ا

سردار اسعد  نيمرگ و تدف یبه شرح ماجرا گريگزارش د کيبروک در  یهورن
 : پردازد یم

از تهران  یام که جسد سردار اسعد را بالفاصله با اسکورت نظام دهيشن گريد ازمنابع
 لشيخانواده و فام یشهر نگاه داشتند تا اعضا رونيبه اصفهان فرستادند، و جسد را ب

 یاندک اريبا حضور تعداد بس ديفقط با نيکنند؛ سپس به آنها گفتند که مراسم تدفرا خبر 
 یليکاردار هلند خ. جسد را ندارد نهيکس حق معا چيو ه ودانجام ش کينزد  ِ ل  ياز فام

و » کنند یبا اجساد مردگان م یرفتار نيکه چن ستيفقط در آلمان ن«بجا گفت که 
 .بود» )٢٧(وان در لوب«معلوم است که اشاره اش به 

 زيهمکار ن کيوجود دارد، و ] سردار اسعد[که درباره علت مرگ  یعاتياز شا یکي
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که منابع  زيخ عهيکشور شا نيا در که يیالبته تا آنجا - کند یم دييآن را تأ یتا حدود
است که مرگ سردار اسعد متعاقب  نيا - دارد امکان داشته یمحدود یموثق اطالعات

 نيماجرا از ا. شفاعت از او صورت گرفته است یبرا ونياطالع شاه از قصد روحان
جشن نوروز در کاخ  یداشتند به مناسبت برگزار ميتصم ونيقرار است که روحان

 نديگو یم. از شاه بخواهند که سردار اسعد را عفو کند ١٩٣۴مارس  ٢١گلستان در 
طبق روال معمول در آنجا به انتظار  ونيکه روحان یاز ورود به سالن شيکه شاه، پ

به هر حال، شاه بعد از ورود به . افتينشستند، از قصد آنها اطالع  یورود شاه م
 یپرداخت که در ماه اوت برا ونياز روحان یکيسالن با حدت و شدت تمام به مالمت 

شاه چنان برافروخته . بود کرده یسست حضرتيخود در حضور اعل یبلند شدن از جا
 نديگو یبرد که م یبه کار م يیادعا یاحترام یدر اشاره به ب یکيبود و کلمات رک

چند . جرئت نکردند شفاعت سردار اسعد را بکنند گريکه د دنديچنان ترس ونيروحان
 )٢٨.(ديمارس، اجل سردار اسعد سر رس ٢٩روز بعد، در شب 

 
 ريعشا یسران زندان ريسا سرنوشت

در گزارش  زيشده بودند ن ريرا که با سردار اسعد دستگ یبروک احکام کسان یهورن
محاکمه شدند، واحکام صادره  ینظام یوپنج نفردردادگاهها یس. خودشرح داده است

 : »زبان منتشر شد یفارس یدرروزنامه ها یدوروز متوال یط«دادگاه  یازسو
در شماره عصر اطالعات ] دادگاه یاز سو[خبر مربوط به احکام صادره  نياول

کاران و  انتيخ«: قرار است نينوامبر منتشر شد، که ترجمه آن از ا ٢٧مورخ 
به  یکه در دادگاه نظام ريز یو ممسن ،یاحمد ريبو ،یقشقائ ،یاريبخت انيشورش

 : شده بودند، اعدام شدند محکوم مسلحانه کشور و شورش هيعل انتيخ
 ) دار فاتحسر( یاريبخت دمحمرضاخان - ١
 ) سردار اقبال( یاريخان اسفند دمحمجواد - ٢
 خان چهار لنگ  مردانيعل - ٣
  یاريبخت یآقا گودرز احمد خسرو - ۴
  یاحمد ريخان بو پيسرت - ۵
  یاحمد ريخان بو شکرهللا - ۶
  یقشقائ یريخان دره ش نيحس - ٧
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   یخان ممسن] رستم[ یقل امام - ٨
اعدام شدگان  ینوامبر خود پس از آوردن اسام ٢٩جهان در شماره  ستاره روزنامه

» .شدند ربارانيکاران فوق الذکر ت انتيجنگ اجرا شده و خ یحکم شورا«افزود که 
 گر،يد ی، روزنامه اطالعات و به دنبال آن روزنامه ها١٩٣۴نوامبر  ٢٨در روز 

ودند و احکام صادره ب شدهمحاکمه  یکه در دادگاه نظام یاشخاص رياز سا یفهرست
 : است ريآنها را منتشر ساخت، که به قرار ز یبرا
 ، حبس ابد )جنگ ريام(خان اسعد  یدمحمتق - ١
 حبس ابد  ،یاريخان زراسوند بخت لياسماع - ٢
 ، حبس ابد )بهادرالسلطنه( یاريخان بخت یموس - ٣
 حبس ابد  ،یاريبخت یجنق رهللايمال خ - ۴
 منوچهر خان اسعد، ده سال حبس با اعمال شاقه  - ۵
 ده سال حبس با اعمال شاقه  لخان،يا احمدخان - ۶
  یمجاهد، ده سال حبس انفراد ريخان ام وسفي - ٧
 هشت سال حبس با اعمال شاقه  لخان،ينصرت هللا خان ا - ٨
 هشت سال حبس با اعمال شاقه  ،یاريبخت یآقا اسکندر بابا احمد - ٩

  یهفت سال حبس انفراد ،یاريبهداروند بخت یخان عجم یمصطف - ١٠
 خان بابا خان اسعد، شش سال حبس با اعمال شاقه  - ١١
 شش سال حبس با اعمال شاقه ،یاريبخت گيب ليدمحم خان ا یعل - ١٢
 ، پنج سال حبس با اعمال شاقه )ساالر اعظم(دمحمخان اسعد  - ١٣
 پنج سال حبس با اعمال شاقه  ،یاريبخت یاريخان اسفند ميعبدالکر - ١۴
 پنج سال حبس با اعمال شاقه  ،یاريبخت گيب ليآقا ا رزايم - ١۵
  یپنج سال حبس انفراد ،یاريبخت یلطف احمد خسرو آقا - ١۶
 سه سال حبس با اعمال شاقه  لخان،يخان ا نيرحسيام - ١٧
  یبيسه سال حبس تأد ،یاريبخت ینصر هللا خان سولمول آقا - ١٨
   یبيسال حبس تأد کي ،یاريبخت مورخانيت - ١٩

 
 : هم تبرئه شدند عده نيا

 ) شهاب السلطنه(خان  یسلطان عل یحاج - ١
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 ) سردار بهادر(خان اسعد  یدمحمقل - ٢
  یاريبخت ريخان ام ميرح - ٣
  یاريخان اسفند لياسماع - ۴
  یارياسفند زخانيپرو - ۵
  یاريهللا خان اسفند بيحب - ۶
  لخانيا محمدخانيعل - ٧
   لخانيخان ا اسيال - ٨

 یحيتوض چگونهياشخاص بسنده کردند و ه نيروزنامه ها فقط به ذکر نام ا البته
 . درباره احکام صادره ندادند

اشخاص  نياز ا یبروک خودش درباره احکام صادره و برخ یهورن ن،يوجود ا با
 : دهد ینظر م نينگون بخت چن

 یريدستگ د،يسفارت که ذکر آنها رفت استحضار دار یقبل یاز گزارش ها چنانکه
لو رفتن نامه بابا خان  ی     ً     ظاهرا  در پ گرشيد یالتيو ا یاريبخت انيسردار اسعد و همتا

اذعان  ديهر چند با. به هفت سال حبس محکوم شده است نکيصورت گرفت که هم ا
باورند که  نيعموم مردم بر ا یول وده،ب رمحتاطانهيغ ینامه قدر یداشت که محتوا

در صورت فوت  ديبا ليکه ا یدرباره اقدامات یعاد ینيب شيپ کياز  شتريب یزيچ
. ديآ یاز آن نامه بر نم ،یاتفاق نيچن وقوعوحدت عمل در صورت یعنيشاه انجام دهد، 

که دولت که  ديآ یبر م نيچن اورميکه توانسته ام به دست ب یاطالعات اندک نياز هم
 انتيبه خ ١٩٣٣مجاور را در ارتباط با حادثه  ريو عشا یاريبخت نينتوانسته محبوس
که شرح آن در  ١٩٢٩دارد با توسل به بهانه شورش در سال  یمحکوم کند، سع

سفارت رفته است، آنها را مجرم  ١٩٢٩ هيژوئ ١٩و  ١٣مورخ  یها ارشگز
ساکن در منطقه  ريازسران عشا یبرخ یتيدرآن موقع، به علت نارضا. بشناسد

گذراندند،  یوقت خود را در تهران م شتريو مجاور آن از رهبرانشان که ب یاريبخت
خان اسعد  یبرضد آنها آغاز شد ودولت، سردار اسعد وبرادرش دمحمتق یشورش

که آنها موفق  يیاز آنجا. خواباندن غائله به آنجا فرستاد یرا برا) جنگ ريام(یاريبخت
. خود را به محل اعزام کرد ینظام یروهايبه سرکوب شورش نشدند، دولت ناچار ن

بودند، ازجمله سرداراقبال، سردار  یکه اعدام شده اندازسران شورش یهمه هشت نفر
 مرداني، عل)یفعل لخانيسابق و برادر ا لخانيا ختهي، پسر فره١٨٨۶ ولدمت(فاتح 
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 . بودند یمردان جوان ريدو نفر اخ نيخان و شکرهللا خان، که ا پيخان، سرت
جنگ، آدم  ريهم که به حبس محکوم شده اند ساالراعظم، برادر ام یآن عده ا از

 کيکه دارد  نديگو یدارد و م ادياعت یاست که به سوزن دوز یآزار ی    ً  کامال  ب
کامل شود و شاه آن را  یدوزد و مطمئن است که وقت یشاه م ريبا تصو یروبالش

 یباباخان که ادعا م یزندان برا الفقط هفت س دنيبر. کند یاز زندان آزادش م ند،يبب
ِ     کنند مخاطب  اصل ُ         ً    بوده ح کم نسبتا  سبک ١٩٣۴نامه لو رفته سال  ی          رسد  یبه نظر م ی     

که  شيچند سال پ نديگو یم. دانند یاز حدش م شيب یرکيکه مردم آن را به خاطر ز
بر  حضرتياز اعل یعکس چيه نکهياز مقامات به خانه اش رفته بودند از ا یتعداد

اش گذاشته بود و  نهيس یخانه اش نبوده گله کردند، و خان بابا هم دستش را رو واريد
 که هستم يیمن از آنها یدرست است، ول«: گفته بود یتصنع یبا شور و حرارت
 » .دارم یدر قلبم نگاه م شهيعکس شاه را هم

، که با انجام داده رانيا ليو قبا ريکه شاه بر ضد عشا یتمام اقدامات انيدر م نديگو یم
بر ضد کردها، ترکمن  یمحمره آغاز شد و با اقدامات  ِ خ  يقدرت ش فيتضع یتالش برا
 ريها و عشا یاريبخت هيکه عل يیکارها افت،يها، لرها و قوام ها ادامه  يیها، قشقا

از قرار معلوم دولت به محاکمه . بوده است زتريآم نتمجاورشان کرده از همه خشو
دو ماه  یبسنده نکرده و ط ینظام یجنوب در دادگاهها ريسرشناس عشا یاعضا

فرستاده است تا امالک متعلق به  یاريبخت ليا یها نيبه زم زين يیها ابيگذشته ارز
گوشه و  در یگريآنها با امالک د یرا با هدف معامله اجبار یاريسران سرشناس بخت

 ريشورش عشا دولت موجب یاست اقدام فعل ديبع. کنند یارزش گذار رانيکنار ا
 چگونهيدهد ه یشاه است که اجازه نم عيمط یارتش به قدر رايشود؛ ز یاريبخت

از  یکيکرده  ليبد نباشد نظر فرزند تحص ديشا ن،يعالوه بر ا. سر برآورد یشورش
که . »ديآ یاز دستمان بر نم یکار چيه«را هم نقل کنم که معتقد است  یاريسران بخت

مسئله  نيا ريدرگ ميرمستقيغ اي ميدانست که مستق یتوان آن را نظر همه کسان یم
 یها وقت یرانيها و ا یاريکه بخت ستيهمان جمله ا نيا» .خواست خداست«. هستند

   ِ آتش   یوقت یول ند،يگو یپوشاندن ضعفشان م یبرا ديآ یاز دستشان برنم یکار
 یگري      ً         احتماال  به شکل د» خواست خدا«خشم ملت زبانه بکشد، آن وقت  روخوردهف

سفارت به  ١٩٣۴ ليآور ٧مورخ  ٢٢در گزارش شماره . خود را نشان خواهد داد
دوگانه از  استيس کي یاجرا انگرينکته اشاره کردم که اعدام سردار اسعد ب نيا
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نمونه  ريو سران عشا ريشاکه ع رانيمحو عناصر فئودال در ا یکي: شاه است یسو
 اي ميکند ممکن است مستق یم که شاه تصور یهر کس ینابود یگريآن هستند، و د

ً عتا  ياول طب استيشود، که البته س یمانع از تداوم سلسله پهلو ميرمستقيغ از  یبخش    
شاه با  ايکه آ دهد تواند نشان یم اميتنها مرور ا. دوم و جامع تر از آن است استيس

را مستحکم تر ساخته  ی     ً           واقعا  سلسله پهلو اياقداماتش بذر زوال سلسله اش را کاشته و 
 )٢٩.(محتمل تر است یدو شق، اول نياز ا. است

    ً                کامال  ثبت و ضبط کرده  زيرا ن عيوقا نيها به همه ا یسيواکنش انگل] بروک یهورن[
  : است

ترات، که چند  یآقا ا،يتانيسفارت بر یبخش امور شرق ريبا دب يیها صحبت یط
را از اقدامات دولت  قميعم اريخدمت کرده است، مراتب تأسف بس رانيدر ا یسال

بخش  ريبه نظر دب. خواندم زياز حد خشونت آم شيابراز کردم و آن را ب] رانيا[
 طيبا شرا ايتانيسفارت بر گري         ً            که احتماال  از هر عضو د ا،يتانيسفارت بر یامور شرق

 ینيآنکه جانش یمورد خاص بجا نيدر ا رانيآشناتر است، اقدام دولت ا رانيا
در  یتيبه نارضا یکند، به احتمال قو نيرا تضم - اش یهدف احتمال یعني - یموروث

خاکستر خواهد  ريآتش خشم تا زمان مرگ شاه ز نيدامن خواهد زد که ا ريعشا انيم
 ) ٣١(، ) ٣٠.(نشان خواهد داد یماند و آنگاه خود را به صورت شورش علن

  
  

  رانيا ليباست
 یسال ها یها یريآن است که متعاقب قتل ها و دستگ ديمؤ یمتعدد یها گزارش
مردم و ارعاب  انيدر م یمحابا دست به وحشت افکن ی، رضا شاه ب١٩٣۴تا  ١٩٣١

 اهيدوره س نيا یاسيس انياز زندان یبرخ. زد یاشخاص سرشناس و شهروندان عاد
 نگيس نگيس ايو  رانيا ليستدر زندان قصر قاجار محبوس بودند، که هارت آن را با

پس  مورتاشيبنا شد، ت ١٩٢٩طرح زندان قصر قاجار را که در سال . بود دهيام رانيا
 یاسيس انيزندان یبرا یمنزل مناسب«از چند زندان در اروپا داده بود تا  دياز بازد

ً تا  يمحبوس شد و نها زين مورتاشي            ِ   جا بود که خود  ت نيدر هم» .باشد  نيا«. درگذشت   
» حومه شمالشرق تهران است ین نشانه هاياز بارزتر طبقه که کي ميساختمان عظ

رعب و  یاحتمال »یاسيمجرمان س«شده بود که بر دل  یهدف طراح نيآشکارا با ا
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 )٣٢.(ندازديوحشت ب
   ِ                   موس  پسر، نام زندان در . اس مزيج کاياساس گزارش کاردار موقت سفارت آمر بر

ً              احتراما  به عرض وزارت «: کرد رييبه دستور شاه تغ ١٩٣٨سال  ] امور خارجه[       
معروف به  رانيا یاسيرساند که به دستور شاه از امروز نام زندان مجرمان س یم

 ميس یب ستگاهيا کي. کرد رييتغ) یسيانگل wirelessمعادل ( ميس یقصر قاجار به ب
ً قا  يدق ینظام زبان نام به فرهنگستان  نيا. زندان مستقر شده است یدر ضلع شمال   
 )٣٣(».دينما یم دي  ّ      رد  آن بع یارجاع نشده است، ول یفارس

به ) .J. Rives Childs(لدزيچا وزير. یج کاي، کاردار سفارت آمر١٩٣۵ ليآور در
 : کرد ديزندان بازد نياز ا يیکايکالج آمر یجامعه شناس انياز دانشجو یهمراه عده ا

هم در  یتعداد زندان ني               ً   را دارد و معموال  هم یزندان ١۵٠٠تا  ١٢٠٠ شيگنجا زندان
که در  ینظم و نظام حاکم در زندان قصر قاجار و امکانات انسان. آن محبوس هستند

تحت    ً دا  يآن من را شد سيفهم و شعور رئ نيو همچن رد،يگ یقرار م انيزندان ارياخت
 یارد و تعداداختصاص د یاسيس انيمتوجه شدم که چند سلول به زندان. قرار داد ريتأث

به    ً را  يکه اخ یاريبخت ليا انياز زندان یارياز جمله بس دم؛يد زيرا ن یاسيس انياز زندان
آنها بود فقط  اريکه در اخت یمختلف محکوم شده بودند؛ و امکانات یحبس به مدت ها

ما  ديچند روز قبل از بازد نکهيمگر ا. کم داشت ويو دستگاه راد یحمام خصوص کي
 دي         ّ   کنند، واال  با دايپ ريسر حال و شکم س یداده باشند تا ظاهر ژهيو یها غذا یبه زندان

نظر کم و  نيکه وضع شان از ا ديرس یم جهينت نيآنها ناچار به ا دنيکه آدم با د ميبگو
ما پاسخ  یکه به همه سئوال ها ميزندان بود سيرئ همانيدر آخر هم م. ندارد یکسر

چند ساعت حق مالقات  یاسيس انيکه زندان ديزندان پرس سيينفر از ر کي یوقت. داد
  )١(»دوست هم دارند؟ یاسيس انيمگر زندان« هبا دوستانشان دارند، او پاسخ داد ک
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  توضيحات و مآخذ 

 
 ١٩٢٩دسامبر  ١٣، مورخ )١٤٩٩/٨٩١٫٠٠( ٩٨٨گزارش شماره  امسن،يليو - ١ 

 ١٩٣١ هيفور ٤مورخ ، )١٥١٥/٨٩١٫٠٠( ٣٣٨هارت، گزارش شماره   - ٢
 ٨٦٧؛ ترجمه متن در گزارش هارت به شماره ١٩٣١سپتامبر  ١٦ستاره جهان،  - ٣
 .١٩٣١سپتامبر  ٢٣، مورخ )١٥٣٢/٨٩١٫٠٠(
 .١٩٣١سپتامبر  ٢٣، )١٥٣٢/٨٩١٫٠٠( ٨٦٧هارت، گزارش شماره  - ٤
 .١٩٣٦ هيژوئ ٨، مورخ )١٦٤٣/٨٩١٫٠٠( ٨٢٤گزارش شماره  ام،يمر - ٥
اکتبر  ١٢مورخ ) ٨٩١٫٤٤ مورتاشيت. خ. ع/١٢( ١٥٥٣شماره هارت، گزارش  - ٦

١٩٣٣. 
 ٢٦، مورخ )٨٩١٫٤٤ مورتاشيت. خ. ع/٤( ١٣٣٩هارت، گزارش شماره  - ٧

 .١٩٣٣ هيژانو
 .١٩٣٣مارس  ٢٥، )١٥٦٢/٨٩١٫٠٠( ١٣٩٣هارت، گزارش شماره  - ٨
 .١٩٣٣مارس  ٢٥، )١٥٦٢/٨٩١٫٠٠( ١٣٩٣هارت، گزارش شماره  - ٩

 .١٩٣٣مارس  ٢٥، )١٥٦٢/٨٩١٫٠٠( ١٣٩٣ش شماره هارت، گزار - ١٠
 .١٩٣٣مارس  ٢٥، )١٥٦٢/٨٩١٫٠٠( ١٣٩٣هارت، گزارش شماره  - ١١
١۵۶٢/٨٩١( ١٣٩٣هارت، گزارش شماره  - ١٢  .١٩٣٣مارس  ٢۵، )٠٠
٣٣۵/٨٩١( ١۵٠٨هارت، گزارش شماره  - ١٣  .١٩٣٣اوت  ١١، مورخ )٩١١١
١۴ - Sing sing – ۵٠ه شدت حفاظت شده در مشهور و مستحکم و ب یزندان 

 .کايدر آمر ورکيويشهر ن یلومتريک
١۵٧٩/٨٩١( ١۵۴٣هارت، گزارش شماره  - ١۵  .١٩٣٣اکتبر  ۴، مورخ )٠٠

 
ها  یاز اردوکش یکيدر . بود رانيا ینظام یدر آن دوران سرداراسعد از رؤسا - ١۶
رضاخان،  یريدر زمان نخست وز. او بود یرضاخان از سربازان قزاق اردو نيهم

خود  یها یاز اردوکش یکياتفاق افتاد که سرداراسعد در حضور رضاخان خاطره 
درآن اردو درخدمت «جمله نيگفت و به حضور رضاخان در اردو هم با ا یرا م
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رضاخان نگذاشت . اشاره کرد» ...ميبود] منظورش رضاخان بود[حضرت اشرف 
 ).راستاريو(» .ميبودما در خدمت شما «: حرف سرداراسعد تمام شود و گفت

٨٩١ مورتاشيت. خ. ع/۵( ١٣۶۶هارت، گزارش شماره  - ١٧  ٢۴، مورخ )۴۴
 .١٩٣٣ هيفور
٢/٧۴١( ١۵٨٣ودزورث، گزارش شماره  - ١٨  .١٩٣٣دسامبر  ١، مورخ )٩١١۴
نبود، اما  ريسرداراسعد نخست وز یريکه در زمان دستگ تيمخبرالسلطنه هدا - ١٩

: سدينو یم نياسعد چن یريهنوز به دربار رفت و آمد داشت درباره دستگ
در خدمت  یاست و قوام الملک مصاحب او شبها تا مدت] شاه[سرداراسعد همراه «

 یدر حال د،يو قوام رس دسرداراسع فيهفته بعد خبر توق. گذرانند یشاه به صحبت م
سرداراسعد را به قصر ... بوده اند یبا شاه و مورد مهربان روقتيکه شب تا د

، معروف شد که اسعد فوت کرده است، کار به ١٣١٣ نيفرورد ١٢... آوردند
بعدها . وارد شده بوده است یاريبه بخت یگفته شد محرمانه اسلحه ا. ديمحاکمه نکش

 ت،يهدا(» ...اورنديرا ب رزايخواهند دمحمحسن م یم یبل« دميدر مالقات از شاه شن
 )راستاريو). (۴٠٣

٢/٧۴١( ١۵٨٣ودزورث، گزارش شماره  - ٢٠  .١٩٣٣دسامبر  ١، مورخ )٩١١۴
١۵٨٧/٨٩١( ١۶۵۶ودزورث، گزارش شماره  - ٢١  هيفور ١٠، مورخ )٠٠

١٩٣۴. 
١۵٨٧/٨٩١( ١۶۵۶ودزورث، گزارش شماره  - ٢٢   هيفور ١٠، مورخ )٠٠

١٩٣۴ 
ً نا  يع - ٢٣  )راستاريو. (شکل آمده است نيگزارش به هم یدر متن اصل   
ً نا  يع - ٢۴  )راستاريو. (شکل آمده است نيگزارش به هم یدر متن اصل   
١۵٠٩/٨٩١بروک، تلگرام شماره  یهورن - ٢۵  .١٩٣۴ ليآور ٢، مورخ )٠٠
١۵٩٠/٨٩١( ٢٢بروک، گزارش شماره  یهورن - ٢۶  ليآور ٧، مورخ )٠٠

١٩٣۴. 
 هيژانو ١٠االصل که در  یهلند ستيکمون یوان درلوب؛ انقالب نوسيمار - ٢٧

 یاز طرف دولت ناز) مجلس آلمان( شتاگيدر آلمان به اتهام آتش زدن را ١٩٣۴
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 )راستاريو. (نامعلوم دفن شد یآلمان اعدام شد؛ و جنازه اش در محل
١۵٩٢/٨٩١( ٢٩بروک، گزارش شماره  یهورن - ٢٨  ليآور ١۴، مورخ )٠٠

١٩٣۴. 
١۵٩٨/٨٩١( ٢٧۵بروک، گزارش شماره  یهورن - ٢٩ نوامبر  ٢٨، مورخ )٠٠

١۵٩٩/٨٩١( ٢٨١؛ گزارش شماره ١٩٣۴  .١٩٣۴دسامبر  ۴، مورخ )٠٠
١۵٩٨/٨٩١( ٢٧۵بروک، گزارش شماره  یهورن - ٣٠ نوامبر  ٢٨، مورخ )٠٠

١٩٣۴. 
 رانيدر ا یمهم ینقش ها ٢٠ وريترات، که از قضا پس از شهر ینيب شيپ نيا - ٣١
 )راستاريو. (جالب توجه است اريد، بسکر یباز
۴/٨٩١( ۴١۶کاردار موقت، گزارش شماره  لدز،يچا وزير. یج - ٣٢ ، مورخ )١٣١
 .١٩٣۵ ليآور ١۵
٨/٨٩١( ١٣۶٢موس، گزارش شماره  - ٣٣   .١٩٣٨اوت  ۴، مورخ )١٣١
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   هجدهم فصل  

  
 رانيا ی           ّ ها ونهضت مل   یقشقائ

 
 یجناب  آقا ١٣٣٠ماه  بهشتينماند که عصرروزچهارشنبه چهارم ارد یمخف «

به  یدولت  ليجانب  را از تشک نيا  هينيتقن ١٦ ۀمحترم  دور  ۀندينما  یخسرو قشقائ
 یمجلس شورا ۀجانب در جلس نيمتسحضر نمودند وروز بعد ا گانهيب استينفع س

قانون    یخود راجع  به اجرا  یشنهاديپ  ۀگرفتم نه ماد مياعالم خطرنموده و تصم ی  ّ مل  
عضو  شانيا نکهيگذشته ازا. شود بيشدن صنعت نفت هرچه زودتر تصو ی  ّ مل  
با  زيآن ن  بيموافق دادند، در تصو یبودند و رأ  ی  ّ مل   ینفت مجلس شورا ونيسيکم

ّ     اط العات –گذشت  ونيسيکم بينمودند وهمان روز از تصو اريجانب کمک بس نيا   ی 
هفتم مجلس  ۀو روز ششم دولت استعفا کرد وروز شنب وستيکه داده  بودند به وقوع پ

نمود و از آن به   ليجانب  اظهار  تما نيبه ا یازافکارعموم یرويبه پ ی  ّ مل   یشورا
ّ     محم د حس انيسناتورناصر و آقا یجناب آقا یعني یبرادران  محترم قشقائ زيبعد ن و  ني  

 نياستحصاب نموده ازهرگونه کمک با دولت ا ی  ّ مل   یمجلس شورا ندگانيماخسرو ن
ّ       تشک ر وتبر لهيوس نيلذا بد. ننمودند یجانب  خوددار خاندان که   نيخود را به ا  کاتي  

کنم و از خداوند   یم ميرا از پدربزرگوارخود به ارث  برده اند تقد یوطن  دوست
 )١(»  .ندگرد  ابي   ّ      موف ق وکام زيوطن عز  خدمتمسئلت دارم  که کماکان به 

ّ      ّ   دکتر محم د مصد ق   – ١٣٣١نهم مرداد           
 
  ّ     عل ت هم . آمده ام  ی    ّ متعد د یها یجنگ با اجنب یخود برا ۀمن بنا به دولت متبوع «
 یگذاشته اند و فارس را تحت نفوذ رسم رانيا نيبوده است که آنها قدم به سرزم نيا

 نيداده اند و به وطن من تجاوز و به هموطنانم توه ليخود در آورده اند قشون تشک
 .کرده اند 

راه اصفهان تا  تيهزار تومان و امن کصدي   ً      فعال  مبلغ  ديگو یمنتصر الملک م یوقت
اده توپ به شما م ٤بوشهر و دو هزار قبضه تفنگ و  ّ                 عر   .  دييدهند قبول بفرما ی 

 :دهند  یجواب م"  يیقشقا ريسردار عشا" الدوله صولت
" يیقشقا ليا"  استيبنده حاضر هستم از ر ديقول من به حضرت واال عرض کن زا

هزار تومان  ستيفرزندان من هستند صرفنظر کنم بعالوه مبلغ دو ۀکه همه به منزل
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 یخارج شوند و اگر به زود رانياز ا ی     ّ به کل   هايسيانگل نکهيکنم مشروط بر ا ميهم تقد
مجبورم با آنها بجنگم و تا جان , نشوند  خارججنوب را منحل نکنند وازفارس  سيپل

 ».بر نکشم  زيدر بدن دارم دست از ست
 »)يیقشقا ريسردار عشا(خان صولت الدوله  ليسخنان اسماع از«

 
م  یدر جنگ جهان. اعتماد کرد یلعنت یهاييقشقا نيشود به ا یوقت نم چيه « ل و دو  ّ   او        ّ  

 رازيکه از رفتن شاه به ش ديتار کردعاقالنه رف یليشما خ.آنها پدر ما را درآوردند
 ».ديکرد یريجلوگ

 ها يیدر مالقات با روزولت در باره قشقا زين ليچرچ
 
به  دميشن. ديگفت یآنها درست م ۀشما در بار ،يیقشقا ی، دوستان شما خانها}شاه{..  «

 ديتبع ديآنها با.توانند در مملکت بمانند یآنها نم. کرده بودند ديتهران آمده وشما را تهد
با موافقت کامل وقاطعانه اشاره کردم ، بهتر است مواظب آنها }روزولت{من. شوند

 ».گرفت شاني  ّ جد   ديهستند که با یآنها دشمنان.برگردند یواشکي رهکه مبادا دوبا ديباش
 روزولت  تياز مذاکرات شاه و کرمل یقسمت

 
 

  يیخان صولت الدوله قشقا لاسماعي
 

 روزآباديدر ف ١٢٥٢در » ريسردارعشا«معروف به صولت الدوله و يیقشقا لياسماع
. و وطن پرست بود ديرش یومرد یقشقائ ليا سيپدرش داراب خان رئ.     ّ     متول د شد 

ل تيترب ّ  او  متعارف  و به   التيانجام گرفت و پس ازآموختن  تحص ليدرا لياسمع  يۀ 
، در اواخر سلطنت یزانيپارت یها و جنگ یراندازيترد لياسمع یري  ّ           عل ت رشادت ودل

 . لقب صولت الدوله داده شد یشاه به و ني   ّ    مظف رالد
بود که  ليا نيهم. شد یقشقائ یبزرگ و جنگجو ليا ۀازطرف پدرمأمورادار او
 . را ازهر جهت حفظ کرد رانيجنوب ا تيامن
 یقشقائ ليا استي    ً     رسما  به ر یقمر ١٣٢۴از مرگ پدر، صولت الدوله در سال  پس
ً با  يو تقر ديرس  یالملل نيدر جنگ  ب.  کردند یم  نياز او تمک رانيجنوب ا التيتمام ا    

ل بر خالف اعالم ب ّ                او  و آلمان    ی، عثمان هي، روس سيانگل  ینظام  ی، قوا یطرف ی 
ّ      توس ط قوا رانيرا مورد تاخت و تازقراردادند، ازجمله جنوب ا رانيخاک  ا   ینظام  ی  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٥٩                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

  یشد که فرمانده ليجنوب درآنجا تشک سيام پلبه ن یو سازمان دياشغال گرد سيانگل
 یانتخاب م انيرانيا انيبود وافسران جزء سربازان ازم یوهند یسيآن با افسران انگل

                 ّ    سلسله اقدامات حاد  زد  کيخود دست به  یخواسته ها یجنوب دراجرا سيپل.  شدند
وطن  تيصولت الدوله که به غا. واعدام نمود ريخود را دستگ نيوازجمله مخالف

  سيبا انگل التياريسا یها برآمد وباهمکار سيپرست بود، درمقام اعتراض به انگل
 .ها به جنگ  پرداخت

  یقوا نيدادند وجنگ ب جهاد يۀنموده اعالم یبا او همکار زين رطبقاتيوسا ونيروحان
 یقوا  ۀ          ّ              ومواضع  حس اس فارس از قبضرازيها درگرفت وش سيوانگل رانياريعشا

فشارقراردادند ودولت  تحترا  یدرتهران دولت مرکز هايسيانگل. ديخارج گرد گانهيب
           ً                     برآمد وطبعا  صولت الدوله نتوانست  ريازدرمخالفت با عشا االتيا یسرکوب یبرازين

 .خود را ادامه دهد ۀاستقالل طلبان اتيعمل
درفارس  گانگانيب اوازبدو امرطرفدارمشروطه خواهان بوده وهمواره با نفوذ 

ّ    پس ازصدورحکم جهاد توس ط ش. است لف بودهمخا  هيعل یمجتهد الر نيعبدالحس خي                    
ض پل انيسيانگل ّ     و تعر  به جهاد گرفت و تا  ميتصم يیقشقا لياز ا یجنوب به قسمت سي    

آخر  یعني                   ّ                  فارس و ورود دکترمصد ق السلطنه به فارس  استيعزل فرمانفرما ازر
آمد و مورد  رازيالسلطنه به ش        ّ دکترمصد قپس از ورود . ديجنگ یم یقمر ١٣٣٨سال 

مانند  زياو ن افتي رييتغ راني   ّ                                           محب ت واقع شد و چون سردارسپه ظهور کرد و اوضاع ا
 جلسوکالت م،يیقشقا ليرؤسا درتهران ساکن شد وازطرف ا گريالملک و د قوام

ّ       جنوب توس ط انگل سيپل ليپس ازتشک افتيرا  ی  ّ مل   یشورا ها در مناطق جنوب )سي       
خود، صولت الدوله، که به  نيواعدام مخالف یري            ّ            واقدامات حاد  آنان دردستگ رانيا

 هايسيبا انگل االتياريسا یاعتراض کرد وباهمکار هايسيوطن پرست بودبه انگل تيغا
 . به جنگ پرداخت

ل وتخل یجنگ جهان ۀپس ازخاتم  ّ       او  برگشت و  ليا انيبه م گانه،يب یازقوا رانيا يۀ 
 یپنجم مجلس شورا ۀرا برعهده گرفت درانتخابات دور يیشقاق ليا استي   ّ    مجد دا ر

 .از جهرم به وکالت انتخاب شد ی  ّ مل  
لشکر ريام یها یدر فارس شروع شد و تندرو ريکه خلع سالح عشا١٣٠٧اواسط  از

حکومت  هيعل اميرا به شورش وقرياز افسران لشکر، عشا یوبعض روميمحمودآقا آ
 . وادار نمود  یمرکز

خود راعنوان نمودند، از  یها خواستهريدر فارس شد وعشا یمسئله موجب ناامن نيهم
 .شدند ريدرمورد عشا فهيجمله خواستارلغونظام وظ
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اقدامات صولت الدوله دانسته و از  ۀجيرا نت رانيجنوب ا کاتيلشکرجنوب، تحرريام
 ريدستگوصولت الدوله  باآن موافقت نمودزياورانمودومرکزن یريدستگ یمرکزتقاضا

 .شد یو زندان افتيوبه تهران انتقال 
 ۀو منطق رانيجنوب ا. کرد شتريرا بريصولت الدوله شتاب شورش عشا یريدستگ

  یلشکرريام ۀبا درج یبانيهللا خان ش بيحب. به خود گرفت یفارس وضع بحران
 شنهاديپ نيازمهمتر یکيشدورازيبرعهده گرفته وعازم ش جنوب را یقوا یفرمانده

 . دصولت الدوله بو یآزاد انيشورش یها
بازگشت و سرانجام با کمک و مساعدت  رازيالدوله از زندان آزاد شد و به ش صولت

 . فرونشست ی     ّ تا حد   رياو،شورش عشا
مردم در  یندگيصولت الدوله ازجهرم به نما ،ی  ّ مل   یهشتم مجلس شورا ۀدوردر

اده به وکالت مجلس درهمان دوره از آب زيناصرخان پسرش ن. مجلس انتخاب شد
 .  ديرس ی  ّ مل   یشورا

که  ینداشت و درصدد بود به هر نحو یا انهيم االتيا ی    ً        اصوال  با رؤسا رضاشاه
 . ببرد انيممکن شود آنها را از م

 یداشت و وجود مستوف یاديز یکيو نزد یالمماک دوست یالدوله با مستوف صولت
در گذشت پس از انجام  یمستوف ١٣١١در  کرد یموجبات حفظ جان او را فراهم م

 . نمود  رييتغ زياو همه چ عييو تش نيمراسم تدف
مجلس بودند و  ليهر دو وک کهيالدوله و پسرش ناصرخان درحال ، صولت بالفاصله

ّ     داشتند توس ط پل تيمصون   یوبه زندان افتادند وچند روز بعد عل ريدستگ یاسيس سي         
را به مجلس برد ومجلس آنها  تيسلب مصون یداخله تقاضاريمنصورالملک وز

شش ماه  بيکرد صولت الدوله قر بيبدون چون وچرا آن را تصوزين] یرضا خان[
 . به سربرد  ینامساعد طيدر زندان قصر در شرا

مهر  ١٦که درزندان عارض شده بود در  یعفون یماريب کيسرانجام در اثر  او
 ) ٢. (در زندان درگذشت ١٣١١

دانند که پزشک  یم ني  ّ                               عل ت مرگ صولت الدوله را هم معلول ا يیقشقا ناصرخان«
 ۀليکه به وس ی  ّ سم   زانينداشت م یاتيزندان که درشغل خود تجرب ميدژخ یاحمد

ل نيکه ا یبود ، به طور ديشد یلياستعمال نمود خ ونيانژکس ّ  او  صولت  یعني یقربان ني 
 رونيب یا از نگرانر) رضا خان( و رددر حال نماز خواندن سکته ک يیالدوله قشقا

ّ               ام ا دکتر کردستان. آورد  گفته بود که  يیجسد صولت الدوله قشقا ۀنيکه پس از معا ی 
 ».کردند يیگو اني                      ّ               آمپول سم بوده او را مت هم به جنون و هذ قياز تزر یمرگ او ناش
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  يیر خان قشقاناص

 
 ليخان صولت الدوله، فرزند داراب خان ا لياسماع ،فرزنديیصولت قشقا دمحمناصر

 یخان ، فرزند جان ليخان ، فرزند اسماع یخان ،فرزند جان یقل یمصطف،فرزندیگيب
 . است يیآقا قشقا
. پرداخت یالتيدرکنارپدر به امور ا یازکودک. آمد ايبه دن یشمس ١٢٧٨درسال ناصر

ل وابتدا یجنگ جهان انيدر جر ّ         او  از طرف  یندگيبه نما ايتانيها با بر يیقشقا ۀمقابل ی 
چنان که ذکرشد، از زيپس ازشکست در جنگ ن.پدربه مذاکره با دشمنان پرداخت

به همراه پدرش زيهشتم ن ۀدردور. صلح امضا نمود ردادجانب صولت با انگلستان قرا
پس ازمرگ  ی  ّ مد ت یو. ديگردريدستگزين یمجلس انتخاب شد وبا و یندگيبه نما

سپس دوباره . ، ابتدا به خراسان رفتیپس ازآزاد. ديآزاد گرد صولت الدوله،از زندان
وبه دنبال حوادث . ديمشغول گرد یبه کشاورز اريبه تهران بازگشت ودر آدران شهر

 .بازگشت ليا انيخودسرانه به فارس وم یشمس ١٣٢٠وريشهر
 يیقشقا ليا ،یبود ول دهيگرد رانيدرا ینسب یموجب آزاد١٣٢٠وريشهر عيوقا هرچند

را  دربار ّ   ً      کماکان تحت مراقبت بود ومکر  به  یمختلف یاعمال وحرکات آنان گزارشها ۀ                         
 خيبه تار یتلگراف رمز  ّ ی  ط)یسرلشکرجهانبان(کشوروقتريوز.شد یمرکزارسال م

در  یچه اقدام يیجلب ناصر قشقا یبرا« : سديون یبه استاندار فارس م ٢٧/٨/١٣٢٠
   یخدمت یاز طرف دولت به و ديدان یصالح م اينظر دارند؟ آ

 شيکه پ تفاهمات رفع سوء یبرا ميايبه آن حدود ب نجانبيمراجعه شود؟ واگر خود ا
به  یدولت تيبه طهران آمده وبا دستور ومأمور نجانبيآمده است، ممکن است که با ا

 ».کشور ريوز د؟يآن حدود مراجعت نما
 اريبس یسرلشکرامان هللا جهانبان ۀاستاندارفارس به نام شمس ملک آرا جواب
تهران  ايرازياگرمجبور نشود ، ش يیناصر قشقا«:مهم است ینکات یوحاو یخواندن

.  دواريدارد وبه آلمان ام ميب سهايازانگل.دارد یاسيس ۀموضوع جنب. نخواهد آمد
ادن د تيداده ، مأمور يیگرفته ووعده ها يینانهايبرادرش ملک منصور در برلن اطم

از .کند ومنتظر فرصت شود يی     ً                ظاهرا  ممکن است خودآرا نيصر برفرض تمکبه نا
ّ                 حمل مهم ات مشغول راه ساز یبرا هايسيانگلگريطرف د شده اند ودر مقابل  ی      
ّ      ها تعه د امن یکنتراتچ دخالت  ینظم یرفع ب یکرده اند وممکن است برا تي     

ّ                      متأس فانه اغتشاش رو به تزا.کنند   راه انتظام فارس به نظر بنده آن است که . است دي   
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 باورندي فيتشر ی   ّ محل   ريغ یکاف ۀ     ّ با قو   قيافسرارشد ال کي ايکشور ريوزمساريخود ت
وارتباط  یدواري     ً   ظاهرا  ام» .شمس ملک آرا.منطقه دور کنند نيرا از ا ی   ّ محل   یوقوا

ّ            ناصرخان با آلمانها صح ت داشته است ِ   به صراحت در خاطرات س ر  وضوعم نيا.                                        
 ی     ّ           که مت هم به همکار یمجلس ،فرد ۀنديهللا نوبخت نما بيحب.بوالرد آمده است درير

. بود دهيگرد ی        ّ                           بوده، مد تها با پسرش نزد ناصرخان مخف ني  ّ  مت فق هيبا آلمانها عل ميمستق
م در خاطرات خود به رفتن  یدرجنگ جهان یآلمان تپلمايدکتر شولتس جاسوس ود ّ                         دو   

ناصرخان « :سدينو یکند وم ینوبخت اشاره م قيبه تشو يیقشقا ليا انيخود به م
نمود و من هم به  یم هيکند تک یخواهد با دولت آلمان همکار یمسئله که م نيا یرو

ّ                            را به اط الع مقامات دولت آلمان برسانم انياو قول دادم که جر بعد جاسوسان  ی  ّ مد ت» .       
 شنهاديبه ناصر پ هايسيانگل. با خبرشدند يیقشقا ليا انيازحضور شولتس درم یسيانگل

 یداده شود ول ليآن شولتس به آنان تحو یتومان پول کردند تا در ازا ونيليپنج م
ّ   اط الع یاظهارب ليا انيدرم یناصر ازوجود و  بيشولتس ناصرخان را ترغ .کرد ی 

اشبند رناصر خان دستو ی  ّ حت  . نمود ني                    ّ  سالح جهت مقابله با مت فق ديبه خر ّ       داده بود در فر               
 نيساختمان ا. ساخته شود یآلمان یماهايآباد دو فرودگاه جهت فرود آمدن هواپ روزيوف

 .شد یژاکوب انجام م نيبه نام کنستانت ینفر آلمان کيفرودگاهها تحت نظر
بود ودر آن هنگام فرمانده لشکر  یتلري                 ّ          که از طرفداران فع ال آلمان ه یزاهد ژنرال

به دنبال .ديگرد رياصفهان دستگ ۀکه تحت نظربود درمنطق ی                   ّ اصفهان بود، پس ازمد ت
ّ       توس ط انگل یزاهد یريدستگ منصوب شد  یو ینيبه جانش ی، سرلشکر شاه بخت هايسي  
اشبند آمدبا ن ذاکرهازطرف اوجهت م یئتيبعد ه ی   ّ ومد ت ّ          اصرخان به ارتفاعات فر  در .                    

نشد،  يیقشقا ليا یازخودمختار یصحبت چيه يیمالقات بر خالف نظرخان قشقا نيا
تومان پول نقد،ناصر خان  ونيليم ستيمطرح نمود که در برابر ب یبلکه شاه بخت

« : بود تهناصرخان گف. دينما ميآلمان را به دولت تسل ینظام ونيسياسلحه ،مهمات وم
 ريبا عشا ديکن یکه در تهران رفتار م یورذالت یشما به آن پست دييبگو یبه شاه بخت

را به  ريعشا یغرور وآزادگ ديتوان یشما نم. ديمعامله کن ديتوان یپرست نم هنيم
 ».دينفرت آور خود بخر یطال

    ً اصوال   ئت،يچون ه دميفهم«: سازد یرا مطرح م ی   ّ مهم   ۀباره نکت نيدر ا شولتس
ّ                 را مورد توج ه قرار نداده وآن یخودمختارۀمسئل مذاکرات حذف کرده  ۀرا از برنام«           

 رايقبول دانسته است،ز ريرا غ ئتيه شنهاداتيشده وپ یاست،ناصرخان هم عصبان
کند فقط به دست آوردن  یکه م یداماتاق يۀ                           ّ دانستم که هدف ناصرخان از کل   یخوب م

 ».باشد یم يیقشقا ۀمنطق یبرا یاستقالل داخل
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 یرا به فنون جنگها شيخواهد تا قوا یمالقات ناصرخان از شولتس م نياز ا پس
در  يیخسروخان قشقا یروهاين ،یدولت یقوا ۀپس از شروع حمل. آشنا کند ديجد
به آنان وارد  ینيوارد آوردند وتلفات سنگ یدولت یبه قوا یشکست سخت رميسم

 .ساختند
صلح با ناصرخان  ۀازطرف دولت آماده مذاکر یشاه بخت ها،ييروز پس ازفتح قشقاچند
به : شروع مذاکرات صلح عبارت بود از یشرط ناصرخان برا نيمهمتر. ديگرد
 کيکايبود که  یشرط نيوا يیقشقا ۀمنطق یشناختن استقالل وخودمختار تيرسم

 یدست آوردن آن جنگ ومبارزه م هب ی                       ً    با آن موافق بودند واصوال  برا يیافراد قشقا
 .کردند
وجود شولتس وهمراهانش  ديکه فهم یخودهنگام ۀاستمدارانيس یگر لهيخان باحناصر

ّ                          مخل  مذاکرات صلح با دولت مرکز  یراحمديبو ليا انيآنان را م لهياست، با ح ی  
 .فرستاد ني                ّ  وسپس به زندان مت فق

ل به نفع قشقا رميشورش سم قتيحق در ّ              او   یها تمام شد وبعد به سود دولت مرکز يی 
بودند وهم دولت  دهيرس شانياز خواسته ها یبه مقدار هايچرا که هم قشقا. انگلستانو

ه رهان یاز خطر یطوالن ی    ّ تامد ت یمرکز ّ       بالقو                          ّ         شده بود وهم انگلستان موف ق به قطع  دهي    
م درمنطق شيرا یاديا ّ         سو  را به  نيشورش، خوان نيکه ا نيمضاف بر ا. ديگرد ارسف ۀ 

 .ديرسان زيو وکالت ن ی،فرماندار یاستاندار
  

دمکرات  ۀفرق ۀپس از بروز حادث ی   ّ ومد ت ١٣٢٥قوام درسال  یريهنگام نخست وز به
ّ             آن خط ه، در فارس ن یواعالن خودمختار جانيدر آذربا  .به راه افتاد یشورش زي    

شرح  نيرا بد شيخو یبه دولت وقت خواسته ها یتلگراف  ّ ی  ط يیقشقا ليا سران
 :اعالن کردند

 ناصالح در ارتش یرؤسا رييوتغ نهياز کاب یتوده ا رانيوزاخراج  - ١
فارس که  یبه خود اهال یوکشور یادارات فارس ازلشکر یکارها یواگذار - ٢

 .شد یتحت نظرمردم اداره م
 در فارس یتيو وال یالتيا یانجمن ها ليتشک - ٣
 تيمجلس به تناسب جمع ندگانينما اديازد - ٤
 ی                  ّ ،فرهنگ وبهداشت محل   جهت عمران یاختصاص مبلغ کاف - ٥
 .است یقانون اساس یکه مناف ی   ّ مضر   نينظردرقوان ديتجد - ٦
                   ّ    وبوشهر وآسفالت جاد ه هارازيبه ش ی  ّ                ات صال راه آهن مرکز - ٧
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ّ          محم دناصرقشقا: کنندگان امضاء ّ      محم دحسن  يیخسروقشقا يیملک منصورقشقا يی     
 .يیقشقا

ّ            مرک ب ازاعزاز ن یئتي،ه ريجانب نخست وزاز سردار ريمعاون نخست وز یپ کي  
 سيرئ یکشور،سرپاس صفار وانيدادستان د ئتيه یفاخرحکمت استاندار فارس، عل

ّ        کل  شهربان سرلشکر  زين ئتيه نيازا شيپ. شدندرازيعازم ش یبوشهر ونيهماريوام ی 
 نيوجود داشت ا ئتيه نيدربافت ا که یجالب ۀنکت. بود دهيعازم منطقه گرد یزاهد

  ّ  مد ت  نيدرا. خود ناصرخان بوده اند یميآن از دوستان صم یاعضا یبود که همگ
ف بوشهرو کازرون ، خود را برا ريعشا ّ                             فارس پس از تصر  ف ش ی              ّ    تصر  آماده  رازي  

بر مقابله با  یفارس مبن ندگانيدرپاسخ به درخواست نما یسرلشکر زاهد.کردند یم
 ميخواه یوم ميندار یقصد برادرکش ست،مايکارمربوط به من ن نيا: رگفتيعشا
 ».ميرا با مسالمت حل کن ايقضا
به قتل  رياز افسران وعشا یاديکرد،تعداد ز دايحادثه که به سرعت خاتمه پ نيا در
ّ   مرتبه مقر  ا نيوچند دنديرس ّ    توس ط ن زين لي         دو نفر  رازيدر ش. بمباران شد يیهوا یروي  

 .شدند خيبه چادر ناصرخان واقع در آق چشمه توب يیهوا ۀاز خلبانان به جرم حمل
توافق نمودند  ري         ّ                  صلح به ات فاق ناصر بر اصول ز ئتيمذاکره، ه ی     ّ    از مد ت کم پس

 :کرد دايوغائله خاتمه پ
 یکامل قانون اساس یاجرا - ١
 فارس یالتيا یانجمنها ليتشک - ٢
 فارس یتعداد وکال اديازد - ٣
 کشور به فارس ی  ّ             ات صال راه آهنها - ٤
 فارس ی          ّ    اسفالت جاد ه ها - ٥
 امور بهداشت وفرهنگ فارس ۀوتوسع ميتعم - ٦
 یاصالح امور اقتصاد - ٧
 مربوط به فارس نياصالح قوان - ٨
 فارس یاهال انيانتخابات از م نيانتخاب مأمور - ٩

 در فارس یاعالن عفو عموم - ١٠
وحفظ استقالل  یفارس بر اساس وطن پرست ی              ّ وتداوم نهضت مل   یابقاء وبرقرار - ١١
 .قوام السلطنه ی      ّ                     وبه ات کاء شخص جناب اشرف آقا رانيکشور ا تيتمام

شخص قوام  یآمده است نهضت فارس به رهبر هياعالم نيکه درآخرهم چنان
ّ            جهت حل  مشکل آذربا التيتسه جاديآن ا ۀعمد ۀزيوانگ ديالسلطنه برپا گرد  جاني     
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از ) یزدي یمرتض ،یاسکندر رجيکشاورز،ا دونيفر( یتوده ا یواخراج وزرا
عباس  لياز قب(حزب نيصاحب منصبان ا گريود یتوده ا یهرچند وزرا.بود نهيکاب

ّ             خاص  جامعه آنان  طي،شرا قتيدر حق یخود استعفا دادند ول)شهردارتهران یاسکندر   
از خواسته  یبه بعض گريبارد زين هايي    ً         ضمنا  خود قشقا. نمود یريرا وادار به کناره گ

 .بودند دهيرس شانيها
با قوام داشت  یخوب ۀرابط ام ّ ي  اال ميازقد يیاست که ناصرقشقا ینکته ضرور نياذکر
ل یبرا یريبه نخست وز ی                ّ   هنگام انتخاب مجد د و ی   ّ وحت   ّ  او  به  اتشيبار در طول ح ني 

فارس مخابره شده  یتلگراف دوهفته قبل از شروع ماجرا نيا. گفت کيتبر یو
 :است

ّ   محبوب دام ت  ريقوام السلطنه نخست وز یمبارک حضرت اشرف آقاحضور«         
مقام شامخ نخست  یاعتمادبه ابقا یتمام رأ تيشد مجلس با اکثر دهيشن ويازراد.عظمته

ت تبر تيحضرت اشرف داده، با نها یريوز ّ      شعف ومسر   و ميتقد مانهيصم کاتي       
ً  مخصوصا  ا را نه تنها به حضرت اشرف بلکه به خود وعموم  تي          ّ شادباش موف ق ني      

وبحران  ريموقع خط نيبود که در ادواريازمجلس ام عمومديبا زين.ميگو یم راني  ّ   مل ت ا
حضرت  د،يمشکالت را مرتفع نما نيتواندا یکه م یداده اند تنها کس صيمملکت تشخ

ً با  يخود بنده هم قر دوارميام.باشد یاشرف م وجود مبارک  ارتيبه مرکز آمده از ز   
 يیدناصر قشقا   ّ محم  » .منتظرم یابيتازمان شرف وستهياوامرمطاعه را پ. گرددبهره مند 

صادر کرد وماجرا  یشاه فرمان عفو عموم ی             ّ    ماجرا پس ازمد ت کم نيهم ۀادام در
 :شد ی   ّ تلق   افتهي اني   ً   عمال  پا

 ی                     ّ   رخ داده ودر اثر آن عد ه ا یدر استان فارس حوادث ١٣٢٠که از سال  نينظر به ا «
آنان  یپرست هنينمودند که از مراتب م یآن استان اقدامات نانيوشهرنش التياز افراد ا
ما واقع گردند،  یمرحمت یآن را دارند که مورد ب ميجهت ب نيرفت واز ا یانتظار نم

ما  ۀملوکان ريآنها منظور نظر بوده وخاطر خط ۀرستانپ هنيچون همواره احساسات م
نداشته وهمه وقت معطوف  یگريکشورهدف د یافراداهال شيرفاه وآسا نيجز تأم زين

ر  یمملکت م نيدم به کوشش واطاعت قوانمر قيبه بسط عدالت وتشو ّ   باشد، لذا مقر              
 یاهال ومما را به عم ۀ، شمول مراحم ملوکانريجناب اشرف نخست وز ميدار یم

 هيابالغ کرده وآنها را مطمئن سازد مادام که در آت رهيوغ یليوا یفارس اعم از شهر
عموم مرتکب نگردند، مورد  شيوآسا تيامن یمناف ايکشورو نيمخالف قوان یعمل

ّ                         عواطف ملوکانه بوده واز هرق سم تعر ض مصون ومحفوظ خواهند بود      ِ                          .« 
 یپهلو دمحمرضا
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 :گونه بازگو کرد نينهضت را ا یخود ناصرخان ، غرض اصل وباالخره
رساند وکار  یم یبزرگ بيآس رانيبه استقالل ا جانيحکومت دموکرات آذربا چون«

ق چپ وتندرو اداره م ۀليداشت به وسزيکه مرکز ن ديرس يیبه جا َ                    احزاب وف ر  شد،  ی        ِ
 یکه همه م نينهضت زده شد وبا ا ني، دست به ا يیجو بيباوجود احتمال هرگونه ع

به  ست،يندارد وقابل بقاء و دوام ن یگوفرهن یعلم يۀدانستند که نهضت جنوب پا
ماجراجو  ی  ّ   عد ه ا....   ّ                           وحس اس برله کشورازآن استفاده شد یاسيمانورس کيعنوان 

در  يیهايارتگرغو یسوء استفاده کرده ،باعث نا امن یعموم جانيه نيوغارتگرازا
 یگناه وب یتوانستند به مردم ب انيماجراجو یودرنقاط...ازنقاط فارس شدند یبرخ

   ُ   ازد ول  ی              ّ   فارس به نفع عد ه ا ۀحادث یالملل نيازنظرب...برسانند يیخانمان آزارها
 »..بود یخارج

ّ      محم دناصر طور  ران،بهيشدن صنعت نفت ا ی                        ّ وبرادرانش ازشروع نهضت مل   يیقشقا  
ّ      ّ         دکتر محم د مصد ق شتافتند یاريهمه جانبه به  از  ١٣٣٢ یتا بعد از کودتا ی       ّ آنان حت  .        

 ليبه ذکردو نقل قول ازشاه وچرچنجايدرا. کردند تيحما سيانگل هي   ّ          مصد ق وراهش عل
اح اصلروزول تيکودتا کرمل              ّ ها از کتاب ضد   يیقشقاۀدر بار ّ       ت طر   یکودتا اکتفا م ی   

 .شود
 :است نياز مذاکرات شاه و روزولت چن یقسمت

به تهران  دميشن. ديگفت یآنها درست م ۀشما در بار ،يیقشقا یدوستان شما خانها... «
. شوند ديتبع ديآنها با.توانند در مملکت بمانند یآنها نم. کرده بودند ديآمده وشما را تهد

 ديبا موافقت کامل وقاطعانه اشاره کردم ، بهتر است مواظب آنها باش}روزولت{من
 ».گرفت شاني  ّ جد   ديهستند که با یآنها دشمنان.برگردند یواشکيکه مبادا دوباره 

 :ديگو یم نيها چن يیدر مالقات با روزولت در باره قشقا زين ليچرچ
م  یدر جنگ جهان. اعتماد کرد یلعنت یهاييقشقا نيشود به ا یوقت نم چيه « ل و دو  ّ   او        ّ  

 رازيکه از رفتن شاه به ش ديعاقالنه رفتار کرد یليشما خ.آنها پدر ما را درآوردند
 )  ٣(».ديکرد یريجلوگ

 
. بازگشت رانيبه ا ،یشمس ١٣۵٨در سال  یپس از انقالب اسالم يیخان قشقا ناصر

به مخالفت  ها، يیاز قشقا يیها اردو به همراه گروه ليزمان با مشارکت درتشک نيدر ا
 ها يیقشقا یاردو ،یدولت یروهاين ۀمقابل ليبه دل ی       ّ پس ازمد ت. با دولت برخاست

 ۀ  ّ  مت حد االتيدر ا یشمس ١٣۶٢در سال  یو. شدشد و او ناچاربه ترک وطن  یمتالش
 .درگذشت کايآمر
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  يیناصرخان قشقا  یادداشتهاياز  بخشی 

 
شود درساعت  یدرج م   ً ال  يازآنها ذ یکيچند که  یمتن تلگرافات  - ١٣٣٢مرداد  ٢٥٭ 
تلگراف درپاسخ تلگراف  نيبه طهران مخابره وا وپنج مرداد ستيصبح ب ٨

ّ   محم د  ی، جناب آقایفور: مرداد ٢٥است درعصر دهيرسرينخست وز  یخصوص   
پست  ريوز یآقا  لهيبه وس یابعالپس از عرض سالم، مفاد تلگراف جن ؛یناصرقشقائ

 یليفرمودند ازمراحم  سرکارخ دهيرسان رينخست وز یو تلگراف باستحضارجناب قا
ّ   تشک رم یليخ ،  ديببر فيالزم است تشر یگذشت اگر بجائ ريکنم، الحمد هللا  بخ ی  

ّ                            اط الع خواهم داد، ارادتمند جامع دينما جابيضرورت  ا که صبح  یمتن تلگراف.  ی 
 : ديمخابره  گرد] مرداد [و پنج   ستيب

ّ      ّ         دکترمحم د مصد ق نخست وز یآقا جناب   - تهران   غاتي، رونوشت تبلرمحبوبي      
 راني          ّ           واستقالل مل ت کهن سال ا ت ّ ي  مل ۀشيو پنج مرداد که ر ستياستماع  خبرصبح ب

بوجود  یقشقائ التيدرافراد ا یالوصف ديزا جانيشوروه کيسازد  یرا مرتعش م
ّ                تجم ع کرده خواسته ه یاديآورده واکنون تعداد ز  لهينوسيرا بد شيخو اتي    ّ ومنو   ا  

درخشد،  یم شانيشانياز پ تي   ّ وحر   یبرق وطن پرست کهي  ّ   عد ه ا نيا: دارنديمعروض م
رهبربزرگ   گانهيو آن   ی       ّ      ّ حفظ مقد سات مل   یخود برا یشوايبا کسب اجازه از پ لنديما

ُ        ّ        ه  مصالح م لک و مل ت جانبازتهران حرکت و در را یبه سو با کمال  زيو ن ندينما ی         
 یرا که  هرآن  م یطرد و مجازات نمک پرورده و مزدوران خارج یصبر یب

  یاريآب رانيرا که با خون جوانمردان ا ی        ّ    ّ نهضت مقد س مل   یخواهند درخت آزاد
. عمل درآورند خواهانند  ۀخود را به مرحل ديکن ساخته ومقاصد پل شهي، ردهيگرد

ّ        مجلس مؤس سان تشک جدهميه ۀوقبل از شروع انتخابات دور  ندگانيشود که  نما لي       
. ندينما  نييرا تع یواصالح  قانون اساس ت ّ ي  اشخاص خائن  بدون مسئول في  ّ     مل ت تکل

درصدد سرنگون ساختن  یبا کمال ناجوانمرد وستهيپ کهي  ّ   عد ه ا ني  ّ    عد ه، ا نيمگرا
 بر ديبا یوتاک دواغماضن شيستند، تاچه اندازه درخوربخشاه نراي       ّ   نهضت مل ت ا

  ّ  مل ت  یبائيوشک صبرۀکاس گريد  د؟يکش شيعفوآنها قلم بخشا رقابليخطاها وگناهان غ
     ّ  به مل ت  نيوتسامح درمجازات خائن یسهل انگار نيازا شيشده وب زيلبر رانيا

 یب ديکه باشند با یاخاللگران هرکس درهرمقام وهرلباس ۀ  ّ عد  . ستين زيجا ومملکت
 .برسند شيخو ی    ّ   ّ و ضد  مل   ستيو به مجازات اعمال ناشا یدرنگ محاکمه صحرائ

ً حا  يآشوبگران صر. کنند یم یباز باملت و کودتاها  ليالح فيهمه لطا نيبدانند  که با ا  
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 ینم  شرفتيوپ دهيو اربابان  نرس شيخو ینه تنها به آرمان نهائ هاي   ّ      رجا له بازريوسا
. روبرو خواهند شد رانيا اري  ّ              مل ت وطنخواه وهوش نيکنند ، بلکه با آتش خشم وک

 یوبلوکات قشقائ التي       ً                                       افتخارا بنام عموم جوانان وطن پرست جنوب وفارس وا نجانبيا
      ّ       که مصد ق مظهر  ميکن یخارجند  ابالغ  م ت ّ ي  رانيا ۀگيازجر کهي            ّ   وخودم بآن عد ه ا

  .خواهدشد روزيپ دهي  ّ               مل ت  قهرمان ورنجد کي ۀاست و بالشک  اراد راني  ّ   مل ت ا ۀاراد
ّ             محم د ناصر قشقائ     ی  
  
. 

ّ                   ام ا چگونه کودتا  شد؟  ! 
 

 :سدينو یم»  !چگونه کودتا  شد؟«  نکهيدرخاطراتش با اشاره  به ا یخان قشقائناصر
  یداشتند بهرشکل ليمخالفت را گذاشته بودند وم یها بنا یکائيچند ماه بود که آمر 

  چوجهيمردلجوج وطنخواه  به هريپ نيا.        ّ        دکترمصد ق حل شود ۀليوس است کار نفت به
ل خنث یکودتا. ديشد ها شروع کردند به مخالفت یکائيشد، تا آمر یحاضر نم ّ      او  شد   ی 
  رديخواست بگ ی               ّ   را که  دولت مصد ق م یرفت به اروپا وسرلشکرزاهد   ً را  وشاه فرا

ّ   با محم د  یکائينفرآمر کي) نيگودو. ( کاي، محرمانه رفت به سفارت آمرديو حبس نما      
گرفته  که   ميتصم  کايوخسرو خان مالقات نمود واظهارداشت  دولت آمر نخانيحس

 .است باني                     ّ     خسرو خان جواب داده مل ت پشت.    ّ                             مصد ق السلطنه را از کاربرکنار کند
    ً نقدا   ديائيحال شما ب. دهم  تا دوماه طول نکشد یجواب داده قول  شرف م)  نيگودو( 

درآنجا  ،یقشقائ ليداخل ا ديببر ديرا بردار یوسرلشکر زاهد ديريدالر بگ ونيليپنج م
 ديرا بردار یو ازآنجا زاهد ديداده اعالم کن یکه شاه به زاهد یريفرمان نخست وز

 ريدونفرازخودتان وز م،يکن یم نيآنوقت ما همه نوع  تضم. به طرف طهران ديائيب
فارس وجنوب هم  اراتياخت يۀکل. ديليا، درهرجاکه مريکبرينفر هم سف کي ديبشو
. ديري          ً               دهم  مرتبا   از آن سهم  بگ یدالر م ونيپنج مل  یشما و بعد از آن هم  ماه  یبرا
 ميکن  انتيخ ميتوان یو حاال  نم مي         ّ             ما با مصد ق همکاربوده ا کهجواب داده بودند  انيآقا
 نيممکن است که ما مرتکب چن ريغ د،يدالرهم بده ونيشما پانصد مل نکهيا یول

ّ        ولک ه دارکن نيخودمان را ننگ ليشده و فام یکار م ا. مي   ّ    دو  . ميما با شاه  مخالف نکهي 
. ميبا شاه صلح بده] شما را[که   ميده یم ديخواهب  ینيجواب  داده بودند که هر تضم

معروف است  که . فردا کودتا شروع شد و ختم شد. ممکن است ريجواب داده بودند غ
را با مسلسل و ] طهران[یداخل تانک بوده واهال یکائيآمر یصاحب منصب ها
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که ريوز خستازوضع کودتا و شاه و ن یبود مختصر نيا. کرده اند  یتانک نابود م
ً قتا  يحق. زند یصدارت زده وم یبر کرس هيآمده و تک رونيب  کايازسفارت آمر تف  به     

ّ               ّ                    متأس فانه  دکتر مصد ق به حرف ما گوش نداد.  یوضع زندگ نيا     . 
 ۀو فرماند ئتيه انيسه ربع ساعت  بعد از ظهرآقا: ١٣٣٢وريهشتم شهر کشنبهي

 یچرا به آقا)  ١: (قرار بود نياز ا انيلشکر آمدند و شب را هم ماندند و مذاکرات آقا
خود من استاندار  ) ٢(د؟ينکرده ا یرينخست وز کيتلگرااف تبر یسرلشکر زاهد

  یزاهد یآقا)  ٣( د؟ينگفت  کيوبه اسم استاندار تبر ديدبودم، چرا  تلگراف ساده کر
چرا   ديسال است  که دوست هست  یخوب ومهربان است و متجاوز از سنقدريبا شما ا

ده  با الساعه  سوار ش ديائياست که شما ب نيصالح درا)  ٤( د؟ينمائ یقسم رفتارم نيا
شاه را مالقات  ) ٥.(ديکارهارا بده بيمالقات و ترت ريطهران با نخست وز ميهم  برو

   ً  اوال   :  من  یجوابها. ئديبنما  ريبه شاه و نخست وز یکي   ً           فعال  تلگراف تبر)  ٦.( دينمائ
هم   یدوست بوده وحاال هم هستم  و خود حضرتعال یسرلشکرزاهد یبنده  با آقا

و همان اندازه احترام دارم،  دانميمومثل  پدر خودم  ديفرموده ا اديز ی   ّ    محب ت ها شهيهم
  یو آقا  دانميم ی  ّ مل  رينخست وز گانهيرا  شاني              ّ               من هواخواه مصد ق بوده وهستم وا یول

به  یرينخست وز یرا برا شانيا یوقت. شناسم ینم ت ّ ي  را به رسم یسرلشکر زاهد
ً           نشناختم، طبعا  به جنابعال ت ّ ي  رسم در . مينما فاستاندارتلگرا] به نام[متوان یهم نم ی             

عرض . است یکرده است و قانونريرا شاه نخست وز یزاهد یآقا: جواب فرمودند
هم . شناسم  ینم ت ّ ي  من برسم د،يايب رونيب کايکه از سفارت آمر یريکردم نخست وز

 یاشخاص نيچن. را قبول  کرده اند کايآمر یشما هر دو نوکرريشاه وهم نخست وز
طهران، که را مالقات کنم؟ مردم چه خواهند  ميايب ديائفرم یبعد م.  ستنديداخل آدم ن

هستم  یفرد عاد کينه حاکم ،  ،یلخانينه ا لينه وک رميگفت؟ ازآن گذشته بنده نه وز
. کنم قبول نکردم یخالصه هرچه کردند که الاقل تلگراف. ندارم یهم کار یبا کس

که حبس کرده  را ررفقاي       ّ     دکترمصد ق وسا یشرط ممکن است که آقا کيآخرگفتم به 
ساعت قرارشد  نيآخرپس ازمذاکرات چند. مياياند آزاد کنند، ممکن است از درصلح ب

 .برود طهران و مذاکره کند ئتيه یکه خود آقا
 

م شهر ستيب کشنبهي٭  ّ      و دو  ملک منصورخان  انيظهرآقا). راقيتنگ ( به  ميآمد: وري   
تمام مردم  نکهيجزا ستين ی             ّ آمدند خبر مهم  ) ضايب( ازطرف  ليبااتومب وخسروخان

                         ّ                              درطهران  هم تمام احزاب ات حاد کرده و دولت هم فوق العاده . حاضرند ومنتظر
  دارد که مردم فوق العاده  یدکترهم که ازطهران آمده است اظهارم. نگران است
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و  ندينما یرا م ت ّ ي  اذ یها منتها ی، نظام]هستند[  نيدولت بدب نينگران وهمه به ا
ّ    سرهر چهارنفر محص ل   یموقع امتحانات درمدارس باال. کنند یمردم را حبس م                

قسم  بوده است و کم کم  نيهم همرازيدرش. است ستادهيا زهيبا سرن ینفرنظام کي
گفته بودند خوب  یها هم بطور خصوص یکائيامر. شود یمردم  دارد بلند م یصدا
و از . هواخواهان شاه چند فاحشه است وچند گدا و چند صاحب منصب  ميديفهم

، ازترس  مينداشت  یگفته اند  چاره ا یم یکرده اند ول یم فيتعر ادي   ّ   مصد ق ز
کرده اند  که  یم قيتصدوخودشان  ميها ما مجبوربه کمک به شاه شد ستيکمون

  )  ٤.(ر استهم باالت) جرج واشنگتن(    ّ      مصد ق  از 
  
  

 قشقايی خانخسرو 
  

 نيمعروف به خسروخان، چهارم یديخورش ١٢٩۶    ّ  متول د  يیخان صولت قشقاخسرو
ّ                 پس از محم د ناصر خان، ملک  ،يیقشقا ليا لخانيالدوله ا خان صولت ليپسر اسماع         

ّ     منصورخان و محم د حس  .خان بود ني             
و حذف  يیگسترش فرمانروا یبرا ی   ٔ                              دوره  حکومت رضاشاه و تالش دولت مرکز در

 ليو وک يیقشقا ليا لخانيکه ا يیالدوله قشقا خان صولت ليعناصر پرنفوذ، اسماع
  بود با دولت دچار اختالف شد و به زندان افتاد و جان خود را در  ی  ّ مل   یمجلس شورا

که در  يیخسرو صولت قشقا یديشخور ١٣٢٠ وريپس از شهر. زندان از دست داد
در فارس بازگشت و تا  يیقشقا ليا انيتهران و تحت نظر حکومت رضاشاه بود به م

ٔ  پرنفوذ در صحنه   یاستمداريساله به عنوان س ١٢   ٔ  دوره   کي یبرا ١٣٣٢سال               
 .کرد تي         ّ  و فارس فع ال رانيا یاسيس
 يیقشقا یروهاين نيب یديخورش ١٣٢٢ ريت ليکه در اوا رمينبرد سم یدرماجرا یو

رخ داد  گريد یاصفهان از سو ٩لشکر  یستون از قوا کيسو و  کياز  راحمديو بو
ٔ   پس ازآن به صحنه  س. کرد یم یرا باز ینقش اصل  .وارد شد رانيا یاسي              

شد و به  ندهينما ی  ّ مل   یپانزدهم، شانزدهم و هفدهم مجلس شورا ۀانتخابات دوردر
                   ّ  شدن نفت از دکتر مصد ق  ی       ّ نهضت مل   انيدر جر. ديرس ی  ّ مل   یوکالت مجلس شورا

 .کرد تيحما
ّ          خاص  نفت به ر ونيسيکه کم ١٣٢۵ رماهيتدر شد،  لي        ّ     دکتر مصد ق تشک استي  

  را در راه  یبود که خدمات فراوان ونيسيکم یآن و منش یاز اعضا یکيخسروخان 
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 ی  ّ مل   ۀجبه ندگانينما گريو د يیخسرو صولت قشقا یتالشها. شدن نفت انجام داد ی  ّ مل  
 ٩به طرح  نيو همچن ١٣٢٩اسفند  ٢٩شدن نفت در  ی        ّ قانون مل   بيبه تصو رانيا

 .ديانجام ١٣٣٠ بهشتيارد ۵نفت در ونيسيکردن درکم ی  ّ مل   یاجرا ۀنحو یا    ّ ماد ه
ّ                     ّ         اختالفات محم د رضا شاه و دکتر مصد ق در سال  انيجر در  یو پس از کودتا ١٣٣٢          
ّ    محم دناصرخان، ملک منصورخان، محم دحس یعني يیمرداد، برادران قشقا ٢٨                            ّ  ني  

 ليکردند و ا تي      ّ     از مصد ق حما يیقشقا ليعنوان سران ا به يیخان و خسروخان قشقا
ّ  محم داز  تيکه به حما ی   ّ مسل ح یرويبه تنها ن يیقشقا  لي   ّ                    مصد ق تفنگ بدست گرفت تبد   
امالک  ،یهد        ّ                       دولت مصد ق واستقراردولت سپهبد زا یپس ازسرنگون ليدل نيبه هم.شد

اروپا  و اقامت در  ديوطن و تبع یمصادره شده و آنها مجبور به جال يیبرادران قشقا
 .شدند

  خيشد؛ سپس در شهر مون ايتاليکشور ا یراه رانيخان پس ازخروج از ا خسرو
 . کرد یدر آنجا زندگ ١٣۵٧تا سال . آلمان ساکن شد

انقالب  یروزيبا پ. ديسال طول کش ٢۵              ّ  در اروپا به مد ت  يیبرادران قشقا ديتبع دوران
 رانيبه ا ١٣۵٧در زمستان  يیناصرخان و خسروخان قشقا ،یپهلو ميرژ یو فروپاش

ّ           و محل  قدرت خود   ليا ري                               ٔ     فارس برگشتند و با استقبال گسترده  عشا روزآباديف یعني    
 یلي                       ٔ          از انقالب، به منظور اعاده  اقتدار ا یبانيآنها ضمن پشت. روبرو شدند يیقشقا

 .را آغاز کردند یبه فارس رفته و اقدامات يیقشقا ۀ    ٔ             اعاده  نظم در منطق زيگذشته و ن
که دراثرآشوب واغتشاش حاصل از  یا ندهيفزا یاسيس یها هنگام تنش نيادر

کشور را تحت الشعاع قرار  یفضا دينظام جد یريو شکل گ ینظام پادشاه یفروپاش
  ّ     مد ت به  نيکه در ا یو. را هم گرفت يیداده بود سرانجام دامن خسرو صولت قشقا

           ّ           راه دکترمصد ق و انتقاد  ۀبر ادام ديتأک باآن،  یاز انقالب و آرمانها ی  ّ کل   یبانيرغم پشت
ازعناصر برآمده از انقالب را  يیتندرو فيتندرو، مخالفت ط یشهايگرا یا از پاره

ده و در شرکت کر یاسالم یمجلس شورا ۀدور نيبود، در انتخابات نخست ختهيبرانگ
 عتبارا یول افت،يدرمجلس حضور  دياز مردم شهرستان اقل یندگيبه نما ١٣۵٩بهار 

ٔ   نامه  و قرار گرفته  یانقالب یتندرو یروهاين یاوکه هدف انتقادها. نشد بيتصو ی   
ّ                     خط  امام قرارگرفت که بررويمسلمان پ اني   ّ            وات هامات دانشجو هايبود؛هدف افشاگر    

  ّ               مت هم شد، خسروخان  یبه جاسوسکايازاسناد به دست آمده ازسفارت آمر یا اساس پاره
ّ   بود توس ط  انکه درآن زمان در تهر  .        ّ                  گروه مسل ح ربوده و مضروب شد کي      

از خسروخان و  یبانيدر اعالم پشت يیقشقا لياز مردم ا یخبر انبوه نيانتشار ا یپ در
فارس را مسدود کرده و دست به  یاصل یها      ّ ازجاد ه یعمل تعداد نياعتراض به ا
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که  –در سراسر فارس  يیقشقا انيبه کالنتران و کدخدا نياسلحه بردند و همچن
جوانان جنگجو  یو آنها مشغول گردآور شدآماده باش داده  –نفر بود ٧٠تعدادشان 

در  یو یاز بازداشت صادر شد ول يیخسرو قشقا يیحال دستوررها نيدر هم. شدند
 .درنگ خود را به فارس رساند یشست و بتهران منتظر نن

نحو آغاز شده  نيکه به ا یماجرا، حرکت نيا زيحل مسالمت آم یبرا يیرغم تالشها به
 یروهايو ن هاييقشقا انيپراکنده م یرشته زد و خوردها کي         ّ              بود به مد ت دو سال و با 

 بهشتيارد ليدر اوا يینها يیارويرو کيتا سرانجام پس از  افتيادامه  یحکومت
  ١. در هم شکست کتحر نيا روزآباد،يف یکيدر نزد ١٣۶١

از  یکيآمد و در منزل  رازيدرکوه مقاومت کرد بعد به ش ی      ّ خان مد ت خسرو«
اطالعات  ۀلو رفت و بازداشت شد و ازآنجا که در آن زمان در رأس ادار ها يیقشقا

 یها   ّ          ٔ     مت همان پرونده  قتل( ،یخانيومهرداد عال یکاظم یهمچون مصطف یافراد رازيش
هنگام  یوبعد اعدام کردند که و کنجهرا ش یبودند و) ١٣٧٧در سال  یا رهيزنج

گيرند وانگليسها من را کشتند  یاعدام گفته است بدانيد که انگليسها دارند انتقام از ما م
 اين رويداد همزمان بود با بازداشت ، محاکمه و اعدام.و اينها عوامل انگليس هستند

 ٢۴ رصادق قطب زاده د.یاسالم یحکومت جمهور ۀصادق قطب زاده وزير خارج
حکم اعدام ايلخان .  روز بعد ١٣ یمهر يعن ٩ یشهريور اعدام شد و خسروخان قشقاي

 ». به مورد اجرا گذاشته شد یها در فيروز آباد فارس کانون قدرت ايل قشقاي یقشقاي
 یم  ٣٢مرداد  یدرروزها يین قشقاوبرادرا يیخسرو قشقا  ۀدربار ینجف زيكامب

چند بار با  ري   ّ                   مصد ق خارج شد در طول مس ۀكه از خان یوقت يیخسرو قشقا:  سدينو
كه  یدر حال ان،يچشم نظام شيو پ ابيمواجه شد كه درغ یپراكنده ا یگروه ها
به دفاتراحزاب و مطبوعات از جمله  ندكرد یم ی       ّ      وبه مصد ق فحاش دنديكش یعربده م

رفتار و گفتار آنها از جمله . دنديكش یكردند و به آتش م یها حمله م ی      ّ ها ومل   یتوده ا
به چاقوكش  شتريدادند ب ینسبت م وني         ّ      ّ كه به مصد ق و مل   یكيناسزاها و عبارات رك

 ونيعنوان انقالب بههااز آنان  یكه بعدها پهلو یمانست تا مبارزان یها و قداره بندها م
 .كردند یم ادي
  

بود،  یا لهي           ّ            و مشاور مصد ق در امور قب ی  ّ مل   یمجلس شورا ۀنديكه نما يیقشقا خسرو
از آنكه تهران را به مقصد جنوب ترک  شيپ) یشمس ١٣٣٢(مرداد  ٢٨عصر روز 

خودش  يی           ّ      و مردان مسل ح قشقا) ها يیقشقا یسخنگو( يیرضازاده قشقا بيكند، با حب
   ّ                     مصد ق رسانده بود تا نخست  ۀانكاخ و خ ابانيفتح شده به خ نياديها و م ابانيرا از خ
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 انيرا متقاعد كند كه جانش در خطر است و بهتر است همراه آنها به جنوب و م ريوز
 يیقشقا. رنديبرود تا آنها حفاظت ومراقبت از جان او را برعهده بگ يیقشقا ليا

 ديبگو خنس رانيبا مردم ا رازيش ويتواند از راد یكرده بود كه او م شنهاديپ نيهمچن
ّ   ام ا . ادامه دهند رانيا ی            ّ                                     و در صورت ات فاق مقاومت را ازآنجا آغاز و در همه جا  

 نيا ايمانم  یجا م نيهم م،يآ یبرو، من نم! پسرم«: موافقت نكرده و گفته بود رمرديپ
 ».رنديگ یم ميمردم خود تصم ايشوند و  یجنازه ام رد م یها از رو

احمدآباد و در جواب نامه خسرو  یااز روست ١٣٤١مرداد  یعنيسال بعد،  ٩    ّ مصد ق
در اروپا  ی       ّ جبهه مل   انيدر آلمان نوشته و از اوخواسته بود تا در بن ديكه از تبع يیقشقا
قربانت گردم، از صبح «: روز اشاره كرده و نوشته بود نيكند، به ا فاي  ّ    فع ال ا ینقش

كه به جنوب  ديو دعوتم فرمود ديآورد فيبنده تشر دكه نز ١٣٣٢مرداد  ٢٨روز 
 ».گذ یسال م ٩حركت كنم، اكنون درست 

 ست،يساخته ن یاز او خدمت گريكبر سن د ۀبه واسط نكهيـ و در ادامه با گفتن ا الف
ماه قبل  ٣كند، چنانچه  ینم یدخالت ی  ّ مل   ۀدر امورجبه یاضافه كرده بود از آنجا كه و

ّ   صالح عدم دخالت خود را تذك ر  اريبه الله یدر نامه ا زين با (داده و عذر خواسته بود                         
مرداد را به عنوان روز ٢٨بعداز ظهر  يیكه هم خسرو وهم ناصرقشقا حيتوض نيا
ّ      ّ       ات فاق اعالم كرده اند ام ا مصد ق درنام نيا ماجرا نوشته؛  نيسال بعداز ا١٠خودكه  ۀ  ّ                   

خسروخان عصر٢٩به صبح  .)شود یمردادازتهران خارج م٢٨                   ّ           مرداداشاره كرده واال 
  

ها  ابانيمسدود بودن خ ايو  تيچندبار به خاطر ازدحام جمع يیخسرو قشقا لياتومب
با آتش  زين یشخص یروهاين یتعداد ،یكودتاچ انيعالوه بر نظام.     ّ         متوق ف شده بود

از جمله . و معابر را بسته بودند ابانيها و شكستن درختان، خ لياتومب كيزدن الست
سقف  یرو ديسف راهنيو پ اهيلوار سبا كت و ش یكاله مخمل یچهارراه، مرد كيسر 

بلند  یرفته بود و انگار كه مست باشد رو به اجتماع و با صدا يیكايفورد آمر كي
مرگ  دند،يكش یم ادي                     ّ           مرگ من بگو مرگ بر مصد ق و آنها فر! زد، اقدس یم اديفر

 شيزن كه آرا! شاه ديبگو، جاو رهيتن بم نيا! عصمت گر،ي      ّ         بر مصد ق و بار د
 .یباد سلطنت پهلو ديزد گفت، زنده و جاو یكه بشكن م یكرده بود در حال یظيغل
كه به  یآورد، روز اديرا به  شيسال پ ٢شد،  یكه از تهران دور م یوقت يیقشقا 

خود در  یبه كمك عوامل داخل سيو انگل كايآمر ی   ّ                           مصد ق هشدار داده بود كه دولت ها
اح ّ   حال تدارك و طر   یكار آوردن دولت یدولت او و رو یسرنگون یبرا یاتيعمل ی             

نماند كه عصر روز  یمخف«: نوشت ١٣٣١   ّ               مصد ق در نهم مرداد . هستند ی   ّ رمل  يغ
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محترم  ۀندينما يیخسرو قشقا یجناب آقا ١٣٣٠ماه  بهشتيچهارشنبه، چهارم ارد
مستحضر نموده  گانهيب استيبه نفع س یدولت ليجانب را از تشك نيا هينيتقن ١٦دوره 

اسفند  ٢٩(شدن صنعت نفت ی              ّ خود راجع به مل   یشنهاديپ ۀ         ّ تم نه ماد  گرف ميو تصم
 ونيسيعضو كم شانيا نكهيشود، گذشته ازا بيهرچه زودتر تصو) یديخورش ١٣٢٩

جانب  نيبه ا زيآن ن بيموافق دادند در تصو یبودند و رأ ی  ّ مل   ینفت مجلس شورا
ّ     اط العات. گذشت بينمودند و همان روز از تصو اريكمك بس كه داده بودند به وقوع  ی 

 ...وستيپ
 دهيتوطئه را شن یمجلس سنا بود بو ۀنديكه آن روزها نما يیاز كودتا ناصر قشقا شيپ 

 یروهاينفر از ن ٤٠٠ -  ٥٠٠اجازه دهد تا  یخواهد كه به و ی         ّ   او از مصد ق م. بود
كه  رهيخود به تهران آورد و در باغ انج ۀنيها را با هز يیقشقا یكاركشته و جنگجو

ّ      ّ     حالت آماده باش نگه دارد، ام ا مصد ق با  بهدر شمال تهران بود  یو یملك شخص                           
 یها نگران م ینظام ديكاررا بكن نينه آقاجان، نه آقاجان،اگرشما ا« نكه،يگفتن ا
رسد كه  یم یروز«ناصرخان هم درجواب گفته بود،. موافقت نكرده بود» شوند

 زد،ير یم مبساط به ه نيا رند،يگ یا را مشم. آورند یها پدرشما را درم ینظام نيهم
ّ                  ام ا ماها را نابود م ديشو یكنند و بعد آزاد م یدو، سه سال شما را حبس م كنند،  ی 

 رمرديپ» ...شود یشود، ثروت ها مصادره م یم ختهيرود، خون ها ر یمملكت م
ّ                                         ام ا، كه لجاجت او معروف بود قبول نكرد و گفت » .من است یآرزو نيآقاجان ا«:  

 تانيبه آرزو یبه زود«كه  نينكرده و بسنده كرد به ا یاصرارگريناصرخان هم د
 نيها داشت از ا يیكه به قشقا ی   ّ                           مصد ق هم با همه اعتماد و اعتقاد ديشا» .ديرس یم

جنوب  یروهاين ني      ّ   از مؤث رتر ريها، با آنكه در قرون اخ يیمساله غافل نبود كه قشقا
ّ     بوده اند ام ا هم رانيا . شاهزاده ها بوده اند یسلسله ها و تاجگذار رييفقط شاهد تغ شهي          

ّ          كه آقامحم دخان از ش یوقت نوشت و با  يیخان قشقا یبه جان ینامه ا ختيگر رازي        
ّ    ام ا ا. دعوت كرد یصدارت او را به همكار ۀوعد  كيكه از مالزمان نزد يیقشقا لخاني 

ّ             داشته با او، در جواب آقامحم دخان كه از خ یخان بود و الفت ميو مشاور كر  انتي                          
ّ       خواج  قجر ب خود را در  ۀنيبسنده كرد تا ك یتيدو ب كيخشم آمده بود فقط به نوشتن  ه   

ّ                  دل آقامحم دخان و بر دل سلسل نه مهر و وفا كه «: بگذارد شهيهم یقاجار برا ۀ        
سازم،  شخندتير تو را كه شينه ر/ كنم تيكنم، نه جود و سخا كه مدح عال تيجانفشان

 ».كنم تيمال... كه ... نه
ّ   روز عزل مصد ق توس ط (ماند ميو پنجم كه كودتا عق ستيب ۀهمه، بعداز حادث نيا با      ّ           

بود  ليكه آن روزها در ا يی، ناصر قشقا)یشمس ١٣٣٢خرداد  ٢٥دمحم رضاشاه در 
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به  ديياگر اجازه فرما. ميآماده دار یتفنگچ ٢٠٠٠٠٠: زد و نوشت ی      ّ        به مصد ق تلگراف
 ريبه خ یول يیبود قضا دهيرس«: نوشت اسخ   ّ        مصد ق هم درپ»ميتهران حركت كن یسو

 ٢».ستين یبه تفنگچ یازين. بروند شانيبه خانه ها ديشما افراد را آزاد كن. گذشت
  
گونه  نيپس از انقالب ا يیازسرنوشت خسرو خان و برادران قشقا  فيخسرو س ◀

 : دهد یشرح م
وجود  یگمان کردند که مملکت آزاد شده و آزاد انيديتبع. راتيياز تغ یبه دنبال برخ 

از  ی  ّ حت   شانياز آنها بود که آمد ا یکيبازگشتند خسرو خان هم  رانيآنها به ا ۀدارد هم
ّ             مجلس انتخاب شد ام ا اعتبار نام یهم برا رازيش ۀحوز !!! نکردند بيرا تصو یو ۀ                

 یحقوق م تياز سازمان امن شانيتند اگف یم انيبود آقا ادهرا د شيکه تمام زندگ یکس.
آنها را  ملکينموده و همه ما ديتبع رانيرا که شاه از ا یجالب هست کسان! گرفته

که  یدر حال! گرفته  یحقوق م یو تيکه از سازمان امن نديگو یگرفته آن وقت م
جالب هست  نددان یرا م نيکرد و همه ا یم یآلمان فرش فروش خيدر مون شانيا

 يیبرادران قشقا یدستور داده که وقت ینيخم یگفت خود آقا یکه خسرو خان م ديبدان
دارم  یمحرمانه و خصوص ۀاگر جلس یعنيآنها باز هست  یدراتاق من به رو نديآ یم
برنامه جور کردند  یو یبا من نخواهد بود به هر حال برا انيآقا داريمانع د کي چيه

داشت  تي  ّ  فع ال یليخ نهيزم نيا یفروهر رو یاست و گرفتنش که آقا کايکه عامل امر
 ینيخم یاقا نکهيتا ا. و به هرحال آزادش کردند زده بودند دندانش را شکسته بودند

گذ شته بود  ميرژ نيکه جزو مبارز یرازيش ی          ّ به نام ربا ن رازيداشت در ش یا ندهينما
 یم ینيخم یقاوضع موجود به آ ازبار به زندان افتاده بود و انتقاداتش را  نيو چند
 یآقا ميخورد یشام م گريد یفروهر و تعداد وشيشب که باشادروان دار کيگفت 
که من  يیها زيفضل هللا زمان شوم چون چ خيترسم ش یمن م: گفت یرازيش یربان

 نهايباز ا رازيروم ش یمن م.کند  یهم گوش م ینيخم. ها همه مخالفند نيا ميگو یم
در  یشراز ی  ّ  رب ان یجور کردند و آقا یبه هرحال تصادف. کنند یم اکار خودشان ر

ضا تشان را به قشقا نهايا یکشته شد و با کشته شدن و رازيش ۀجاد ّ                   تعر  شروع  هايي  
داشت  یخسروخان وناصر خان هم زدند به کوه ناصر خان پسر یعني هاينمودند قشقا

 ليخدمت به ا یبود برا تهکه در خارج درس خوانده بود و پزشک شده بود اوهم رف
خارج شد که در  رانيکه در آنجا سکته کرده و فوت شد پس از آن ناصر خان از ا

در کوه مقاومت کرد بعد آمد  ی              ّ خسرو خان هم مد ت. فوت نمود رانيهمان خارج از ا
ل گمان م یرا لو م یکه و هايياز خود قشقا یکيدر منزل  رازيش ّ         دهندکه او   ميکرد ی        
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ّ   و داده ام ا خود صاحب خانه ل  ینبوده و کسان نگونهيا نيگفت که ا یم هايياز قشقا یکي        
ّ     اط العاتۀدر آن زمان در رأس ادار.کار را کردند  نيا گريد همچون  یافراد رازيش  

بودند قرار  زين یا رهيزنج ی       ً              که بعدا  در رأس قتل ها یخان یو عال یکاظم یمصطف
در انجا  نهايبوده که ا یخسرو خان هنگام ۀکنم گرفتن و شکنج یو من گمان م. داشتند

ّ    را شکنجه نمودند ام ا و یو یليمشغول کار بودند خ که  یهنگام ی        ّ نزد و حت   یحرف ی                 
 ني       ّ   که البت ه ا رنديگ یدارند انتقام از ما م سهايکه انگل ديبدان: زدند گفت یرا دار م یو

ّ                 بحث فراوان داد ام ا با آن حال نزار یحرف جا م بود گفت مردم ه هوشيب مهيکه ن ی                
  ) ٥( ٣.هستند سيعوامل انگل نهايمن را کشتند و ا سهايکه انگل ديبدان
  

 »عشاير فارس با قواى انگليس مرورى بر مبارزۀ«
 

فارس  عشايرۀمرورى برمبارز«خود تحت عنوان یليتحل ۀرجايى در نوشت ضياءالدين
در  سيانگل ۀبا سلط» سلحشوران دشت ارژن« ۀمبارز ۀدر بار» با قواى انگليس

 :   سدينو یم  رانيا
          ّ                                                       كه نهضت ضد استعمارى ايالت و عشاير جنوب منافع امپراتورى بريتانيا را  هنگامى

شيرازبه داخل كشور معروف به راه  - مورد تهدي د قرارداد وراه ارتباطى بوشهر
شاهى به روى انگليسى ها بسته شد و قيام افسران ژاندارمرى فارس و دستگيرى و 

را به حيثيت و اعتبار اين امپراتورى وارد  لطمهگليسيان مقيم شيرازبزرگترين تبعيد ان
آورد، دولتين روس وانگليس درمخالفت با نيروى ژاندارمرى تحت فرمان سوئدى ها 
كه آشكارااز آلمان جانبدارى مى كردند توافق كردندكه با انحالل واحدهاى ژاندارمرى 

كه حوزه هاى نفتى  يرانتورى بريتانيا درجنوب ابراى ايجاد امنيت و حفظ منافع امپرا
                                   ّ                                       را نيزشامل مى شد سپاهى از افراد محل ى زير نظرافسران انگليسى تشكيل شود و در 
اق زير فرمان فرماندهان  ّ                        مناطق شمال وغرب ايران نيز همچون گذشته بريگاد قز                                                

 !روسى عهده داراين مسئوليت باشد
ندن وپتروگراد توافق شدكه وجوهى به نام مورا اين هردو نيروبين ل ۀتأمين هزين براى

اختصاص يابد بدين معنى كه دولتين مذكوربراى وصول اقساط ) استمهال(توريم 
بدهى ايران كه ازدرآمد گمركات كشورحاصل مى شد به اين دولت مهلت بدهند و در 

ّ                                                               عوض ازمحل  اين درآمد، ماهيانه دويست هزار تومان دراختيار دولت ايران بگذار ند         
 در مقابل قروضى كه سالطين قاجار از دولتين (

                          ّ                                  و انگليس مى گرفتند وصرف عي اشى هاى خود مى كردند گمركات ايران  روس
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و پرداخت اين وجه را مشروط به اين كردند كه ) همواره در گرو اين دو دولت بود
ّ              اين مبلغ با نظارت كميسيونى مرك ب از پنج عضو  دو عضو ايرانى و سه عضو «                             

روس و انگليس به  التزايدبه مصرف برسد كه دولت ايران زير فشار دايم » !ىخارج
تشكيل چنين كميسيونى كه به كميسيون مختلط شهرت يافت رضايت داد كه تازه بعد 

ايران نامه اى ازسفارتين روس و انگليس دريافت  ۀاز اين موافقت وزارت امورخارج
درآمدها و مخارج دولت ايران بايد به تصويب كميسيون مختلط  ۀكرد مبنى براينكه هم

ّ                 تغيير و تبديل در سازمان نظامى ايران با اط الع كميسيون صورت  رگونهبرسد وه                                         
ايران تصميم گيرى در موارد مطروحه در اين نامه را  ۀبگيرد و چون وزارت خارج

دولتين مذكور كه خارج از وظايف خود مى دانست آن را نپذيرفت وزراى مختار 
تسليم رئيس الوزرا  زهمفاد آن را به صورت يادداشت تهديدآميزبا مهلت دو رو

ّ                              محم دوليخان سپهساالر تنكابنى كردند                              ّ            اين يادداشت دولت ايران را مكل ف مى كرد كه .   
امور مالى و نظامى ايران را تحت نظارت دو دولت روس و انگليس قرار دهد و با 

زده هزار نفر درواليات جنوبى تحت فرماندهى افسران تشكيل قشونى به تعداد يا
كند و تعداد سربازان ايرانى را در واليات شمالى به همان اندازه  تانگليسى موافق

ل كند ۀافزايش دهد و ادار ّ      آن را به روال گذشته به افسران روسى محو  كه سپهساالر !                                      
) اژور قبول مى كنمنظر به اوضاع كنونى و فرس م(متن يادداشت را با قيد عبارت 

كه با تسليم شدن سپهساالر به ) ١٢٩۵مردادماه  ١۴/ ١٩١۶پنجم اوت ( ١امضا كرد
ّ     مفاد  چنين يادداشتى نظارت روس و انگليس بر اقتصاد و نظام ايران مسج ل شد                                                            ّ    ! 

است با اينكه سپهساالر پذيرش قطعى يادداشت را به تصويب مجلس موكول  گفتنى
افقت رئيس الوزرا را براى شروع اقدامات خود كافى كرده بود دولتين مذكور مو

اقخانه ها در شهرهاى زير نفوذ خود افزودند و انگليس . دانستند ّ                                                   روس ها به تعداد قز                   
ايران ژنرال سرپرسى سايكس را براى  ۀجها با ارسال نامه اى به وزارت امور خار

ب ايران تشكيل رياست قوايى كه قرار بود تحت فرماندهى افسران انگليسى در جنو
فى كردند كه اين نيرو بعد ازتشكيل به پليس جنوب  ّ                                               شود معر  . معروف شد) اس پى آر(      

                   ً                                                 سرپرسى سايكس كه قبال  درسمت كنسول انگليس دركرمان و بلوچستان و سركنسول 
مأمور دولت هند در خراسان مأموريت هايى را انجام داده و به اوضاع و احوال  و

ا وظايف مهم و اختيارات وسيع به ايران اعزام شد و به ايران آشنايى كامل داشت ب
در بندرعباس پاى به  ١٩١۶همراه تعدادى از افسران انگليسى و هندى در مارس 

بعد به كرمان رفت . خشكى نهاد و كار خود را با سربازگيرى در اين بندر شروع كرد
راهپيمايى از طريق اين  ۀو ستاد عملياتى خود را چندى در آنجا تشكيل داد و در ادام
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 . يزد و اصفهان و سربازگيرى در اين شهرها راهى شيراز شد
انگليس به مارلينگ وزيرمختار  ۀازرسيدن سايكس به شيراز وزارت امورخارج پيش

خود در تهران دستورداد تا دولت ايران را زيرفشار بگذارد كه فرمانفرما را كه از 
سر دنيس رايت . نى فارس منصوب كنددوستان نزديك سرپرسى سايكس بودبه حكمرا

                       ّ  شمسى پس از سقوط دولت مل ى  ١٣٣٢/ ١٩۵٣سال رديپلمات كهنه كار انگليسى كه د
ّ      ّ                                                      دكتر محم د مصد ق براى بازگشايى سفارت انگليس به تهران آمد ونيز از سال         ١٩۶٣ 

» انگليس ها درايران«سفيركبير انگليس در تهران بود و دو كتاب ارزشمند  ١٩٧١تا 
 عنواناز تاليفات اواست،دريادداشت هايى زير » رانيان درميان انگليس هااي«و
ل« ّ  عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، انگليسى ها و جنگ جهانى او  دولتى  ۀسابق ۀدربار»                                                    

سرپرسى سايكس (ستوان پى ام سايكس١٨٩٣در«:سايكس وفرمانفرمامى نويسد
م درسفربه هندوستان از طري) بعدى ّ                          ازنگهبانان سوار دو  ق كرمان در اين شهر با                  

. وسه روز به عنوان مهمان او در آنجا اقامت كرد ردفرمانفرما والى ايالت مالقات ك
براى گشودن نخستين كنسولگرى ) اال(سايكس همراه باخواهرش ١٨٩۵دراوايل سال 

اوسپس دوستى بسيار صميمانه اى را با . بريتانيا در كرمان به آنجا بازگشت
دوستى فرمانفرما بيست سال بعد در طول جنگ بزرگ ارزش . فرمانفرما آغاز كرد

 ٢».عظيم خود را ثابت كرد
به خواست انگليس گردن نهاد و جاى فرمانفرما دوست صميمى سرپرسى  سپهساالر

سايكس را كه به تازگى به حكومت كرمان برگزيده شده بود با نصرت السلطنه والى 
ّ                    فارس كه به جانشينى مخبرالسلطنه انتخاب وتا اين تاريخ به محل  ماموريت خود نرفته                                                           

ّ                       اهم يت اين انتصاب مى نويسد ۀدربار قالهسردنيس رايت درهمين م!بود عوض كرد    :
                              ّ                                          بريتانيايى هابراى اين امربه شد ت فشارمى آوردند، زيرا خواستار فردى طرفدار ... «

  ّ                                                                            مت فقين در آنجا بودند تا به اوضاع خصمانه وآشفته اى كه در آن زمان در ايالت فارس 
 ١٩١۵در سپتامبر  بودكنسول يار بريتانيا كه يك هندى » .حكمفرما بود، فيصله دهد

به قتل رسيده بود، بانك شاهى تحت مالكيت بريتانيا غارت شده بود و بدتر از همه در 
ماه نوامبر سركنسول و اعضاى كنسولگرى بريتانيا و برخى ديگر از اتباع انگليسى 

مارلينگ  ١٩١۶در مه . را دستگير كرده و به اسارت به سواحل جنوب برده بودند
نصرت السلطنه عموى (تعويض عموى محبوب خود با اكراه با  شاهگزارش داد كه 

با فرمانفرما به عنوان والى فارس موافقت كرده است به شرط آنكه )احمدشاه بود
 ٣»...عموى او والى كرمان شود

صولت (فرمانفرما به حكمرانى فارس با مخالفت اسمعيل خان سردار عشاير  انتخاب
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ى كه بين او و فرمانفرما كه به همراه رئيس ايل قشقايى روبه رو شد ودرمالقات) الدوله
آباده صورت » ده بيد«عازم شيراز بود در  ۴كنسول جديد انگليس» گاف«سرهنگ 

ّ     گرفت فرمانفرما مبلغ قابل توج هى م ّ                     حق  القدم از وى مطالبه  ۵»ده هزار ليره« عادل                             
كرد كه صولت الدوله از پرداخت چنين باجى امتناع ورزيد و در بازگشت به شيراز 

مخالفى  ۀبراهيم قوام الملك نايب الحكومه فارس و ديگران را ترغيب كرد كه جبها
 !عليه والى جديد تشكيل دهند

به » ده بيد«در چنين شرايطى حركت به شيراز را مصلحت ندانست و از  فرمانفرما
آباده عقب نشست و با برقرارى تماس با قوام الملك و دادن اطمينان هايى به وى و نيز 

ديداتى كه از مركزبه صولت الدوله صورت گرفت زمينه براى ورود او به با ته
درحالى كه قوام و جمعى  ١٢٩۵مهر  ١٩١۶/٢۴شيراز فراهم آمد ودرشانزدهم اكتبر

از معاريف واعيان شهر تا چند كيلومترى به استقبالش آمده بودند به شيراز ورود كرد 
حكمران جديد از شيراز خارج شد و سردارعشاير بدون تظاهربه هرگونه احترام به 

ّ             با ورود فرمانفرما به مقر  حكومت خود، . خود رفت ۀو به ميان قبيل سايكس  سرپرسى                       
نيز به شيرازرسيد و كارسربازگيرى را دراين شهر شروع كرد و همراه با كنسول به 

پليس «ديدار فرمانفرما رفت وازوى خواست كه به افراد ژاندارمرى ابالغ كند كه در 
نام نويسى كنند كه فرمانفرما دستور قاطعى نداد و مانع نام نويسى افراد هم » وبجن

               ّ                 دولت ايران البت ه در اين زمان با «: سرپرسى سايكس خود دراين باره مى نويسد. نشد
ما معاند نبود وليكن با تحويل گرفتن ژاندارمرى از طرف ما موافقت نداشت، در 

 ۶».اين عمل را بدهد ۀاجاز نتيجه فرمانفرما نمى توانست به من
نويسى ژاندارم هاى شيرازدرنيروى پليس جنوب امر سربازگيرى را سرعت  نام

بخشيد و مردم به مراكز نام نويسى هجوم آور شدند كه يكى از داليل استقبال مردم به 
دشوارى هاى . خشكسالى وشيوع قحطى و گرسنگى در شيراز بود ۀ             ّ نام نويسى بلي  
شهر و روستا را براى دستيابى به  يدستوقه، بيكاران وافراد تهآذ ۀ           ّ ناشى از تهي  

ديگر از داليل اين . معيشت بهتر به سوى خدمت درنيروى پليس جنوب مى كشانيد
پليس جنوب يك سازمان ايرانى است كه براى «استقبال آن بود كه به مردم گفته شد 

سى اين سازمان هيچ استقرار نظم و امنيت جنوب كشور تشكيل شده و افسران انگلي
         ً                                        آنها صرفا  تعليم دادن به افراد ايرانى پليس جنوب و  ۀجنگى ندارند و وظيف ۀنقش هگون

 ٧».سرپرستى اين سازمان است
پليس جنوب كه تعدادشان همواره روبه  افزايش بود در پاسگاه هاى مختلف كه  افراد

زنيان و غيره ايجاد             ّ                                             در مراكز حس اسى همچون كازرون، برازجان، آباده، ده بيد، خان
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يكى . مى شد استقرارمى يافتند وتحت تعليم افسران انگليسى وهندى قرار مى گرفتند
گشودن راه شاهى بوشهر، شيراز بود كه از آغاز  ريتاز اهداف سايكس در اين مأمو

ّ             ّ                           درگيرى ها رفت و آمد درآن توس ط نيروهاى مل ى قطع شده بود و قرار داشتن                             
 !غادك در مسير اين راه مانع از انجام اين مقصودكازرون، برازجان و چ

 مبارزاتى درخشان عليه نيروهاى استعمارى ۀسابق ديوان با عبدهللا ناصر خواجه
غضنفرالسلطنه ضابطى برازجان را داشت و . بر كازرون حكم مى راندانگليس 

چغادك اردوگاه تفنگداران شيخ حسين خان جاكوتاهى و زاير خضرخان اهرمى بود 
سازش ناپذير انگليسى  منان                                      ّ         كه اين شخصيت ها از قدرت هاى بانفوذ محل ى و از دش

ّ     حس س و  ۀ                                   ّ                       ها بودند و در اين ميان كازرون به عل ت قرار گرفتن در يك منطق  
ّ                                                             استراتژيك از اهم يت ويژه اى برخوردار بود و از اين محل راه هاى منتهى به بوشهر                 

ود و نخستين اقدام سايكس كه با همكارى و سواحل خليج فارس به خوبى قابل كنترل ب
 .        ّ                  گرفت تسل ط بر اين منطقه بود ورتفرمانفرما ص

كه سايكس پليس جنوب را براى حمله به كازرون آماده مى كرد و فرمانفرما  زمانى
براى تحريك ناصر ديوان هر روز به نوعى موجبات ايذاء او را فراهم مى آورد و 
براى صولت الدوله هم دردسرهايى را در منطقه ايجاد مى نمود، ناصر ديوان و 

نوب كازرون حمله ور شدند و ج ليس                            ً            صولت پيش دستى نمودند و متحدا  به پاسگاه پ
سايكس با شنيدن اين خبر نيرويى را به جانب كازرون !نفرات آن را خلع سالح كردند

حركت داد كه مبارزان كازرونى در دشت ارژن كه اطراف آن را كوه هاى مرتفع 
كتل پيرزن و كتل دختر دربرگرفته و نفوذ به داخل دشت را براى مهاجمين دشوار 

              ّ                                               روى دشمن را سد  كردند و با نبردى دالورانه آنها را به عقب نشينى ني لومى ساخت ج
اشتباه ساكس در اين حمله كه به شكست پليس انجاميد در اين بود كه نيروى !واداشتند

ّ                                                  مبارزان كازرونى را بى اهم يت پنداشت وبا قوايى اندك اقدام به حمله نمود و در                          
ه روشدن بااين وضعيت نيروى روب براىكه «پيكاربه اين حقيقت پى برد ۀعرص

                                       ّ             و برآن شد كه با آمادگى بيشتراين شكست خف ت باررا تالفى  ٨»عظيمى الزم است
 !نمايد

نيروى مستقر در شيراز را براى يك عمل تالفى جويانه كافى ندانست و از  سايكس
بهار هنگامى كه ايالت «: هند درخواست قواى كمكى نمود و در گزارش خود نوشت

ه اراضى مرتفع كوهستانى برمى گردند اگر قواى من تقويت نشود چادرنشين ب
رسيد اما سايكس كه از  ندنيروى امدادى از ه ٩».وضعيت خيلى خطرناك خواهد شد

برخورد با سلحشوران دشت ارژن در هراس بود بر اين شد كه اگر بتواند از طريق 
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ر اين عقيده راسخ و ناصر ديوان اهل سازش نبود و ب. ديپلماسى به سازشى دست يابد
تا جان در بدن دارم با دشمن مى جنگم تا او را از فارس برانم يا در «: استوار بود كه

ولى صولت الدوله براى توافق با دشمن ابراز تمايل نمود و  ١٠».سر ببازم اهاين ر
م / ١٩١٧        ّ                                                      پس از رد  و بدل كردن پيام هايى در مالقاتى كه در بيست و چهارم مه  ّ   دو   

كيلومترى ۴٨ ١١بين سايكس و گاف با صولت الدوله در خان زنيان ١٣٣۵شعبان 
رسيد كه بر مبناى آن  امضاشيراز صورت گرفت موافقتنامه اى بين طرفين به 

ّ                           ّ صولت متعه د شدبراى تأمين امنيت درجاد   همكارى » اس پى آر«كازرون با  - شيراز ۀ        
ّ   ايد و ناصر ديوان به توس ط                                       ّ         و اس پى آرپاسگاه هاى خود را در طول جاد ه ابقا نم. كند                       

                ً                            سايكس نيز متقابال  پذيرفت تا زمانى كه صولت به ! او از كازرون خارج شود
ّ   تعه دا ايل قشقايى شناخته شود و براى نگهدارى » ايلخانى«پايبند است به سمت  تش  

كه نامبرده اين پول را (                       ّ                             تفنگچيان حافظ امنيت جاد ه ها مبلغى به او پرداخت گردد 
ر گرديد كه اين موافقتنامه براى سه ماه مورد آزمايش قرار گيرد ) ١٢نپذيرفت ّ                                                             و مقر      

 ).تجديد نشد گزكه هر. (             ّ             و در صورت موف قيت تجديد شود
                    ّ                    ازهندو پيروزى هاى مت فقين در بين النهرين » اس پى آر«نيروى تقويتى براى  رسيدن

از جمله عواملى بود كه سردار عشاير رابه سوى سازش كشانيد ولى پيدا بود كه با 
 ١٣.رئيس ايل قشقايى با انگليسى ها اين توافق پايدار نخواهد ماند ۀخصومت ديرين

مات بريتانيايى از عدم تجديد موافقت همه بروز اختالف صولت با مقا ۀنشان نخستين
آن به اتمام رسيد صولت حاضر به تجديد آن نشد  ۀظاهر شد كه وقتى مهلت سه ماه

                                          ّ         حكومت مركزى آن را امضا نمايد و سايكس هم مد عى شد كه  ۀمگر آنكه نمايند
ّ                                                                    صولت تعه دات خود را به درستى انجام نداده و به ناصر ديوان اجازه داده است كه ب ه        

منعقده با انگليسى ها از ناصر  ۀسردار عشاير در اجراى توافقنام. (كازرون بازگردد
                          ّ                                            ديوان درخواست نمود براى مد تى كازرون را ترك گويد و در گمادرج كه در پنج 

 يدعامل ديگر كه اختالف فيمابين را تشد.)فرسنگى كازرون قرار دارد مسكن گزيند
واحد هايى از پليس جنوب مستقر در پاسگاه كرد و به وقوع جنگ انجاميد برخورد 

ه شورى ايل قشقايى بود كه در نتيج ۀبا افرادى از طايف» خان زنيان« ّ                                 در  اين  ۀ 
ه شورى ها دستگير وزندانى شدند و سياه چادرهاى آنان مورد  ّ                                                        برخورد تنى چند از در                     

چند عشاير در واكنش به اين رويداد با  ردارغارت سربازان هندى قرار گرفت كه س
ه شورى ها حركت  ّ                هزار جنگجوى قشقايى از فيروزآباد مركز ايل به محل  اقامت در           ّ                                               

با افراد تحت رهبرى » اس پى آر«كرد و عمليات جنگى گسترده اى بين قواى 
 .سردار عشاير درگرفت، ناصر ديوان هم به يارى وى شتافت
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نفس به كمك  اين جنگ پس از پيشروى ها و پسروى زياد، با رسيدن افراد تازه در
جا  به شهر شيراز نزديك شدند و تا  ً                              سردار عشاير، نيروى عشاير سلحشور متدر     ّ                                    
بدانجا پيش رفتند كه پادگان انگليسى شيرازبه محاصره قواى عشايردرآمد وشهرنيز 

                                    ّ تعطيل كردن بازارودكاكين درتظاهرات ضد   ا     ّ                             بر ضد انگليسى ها به پا خاست ومردم ب
هنگام سيد عبدالحسين الرى مجتهدنامدارالرستان عليه  دراين. انگليسى شركت كردند

شديد  ۀپليس جنوب واكنش تندى نشان دادوبه مقابل! انگليسى ها اعالم جهادداد
سعى در  لبرخاست وباايجاداستحكامات سنگرى واستفاده ازآتش توپ ومسلس

                                 ّ                                   جلوگيرى ازپيشروى عشايرنمود كه موف قيتى به دست نياورد وبه جزقسمت شرقى 
ّ                                                         ر شيراز كه محل  استقرارابراهيم قوام وسواران عشايرخمسه وابسته به او بود شه              

درشرايطى كه ! جنگجويان قشقايى قرار گرفت ۀقسمت هاى ديگرشهردرمحاصر
. پليس جنوب آخرين مقاومت هاى خود را نشان مى داد، پول وخدعه به كار گرفته شد

          ّ              شقايى برضد  صولت بالغ بر انگليسى ها براى برانگيختن رؤساى ناراضى طوايف ق«
 ٨۴٠٠هزار ليره دراختيارفرمانفرما والى فارس گذاشتند كه اين پول عالوه بر ١٢٠

رى ماهيانه اى بود كه براى تأمين حقوق محافظان مستقر در جاد   ّ                                                          ّ تومان مقر  ميان  ۀ        
 ١۴».شيراز و اصفهان به فرمانفرما پرداخت مى شد

 
ثار پول توانستند نخست احمد سردار احتشام جنوب ومقامات ايرانى درشيرازبا ن پليس

فرمانفرما با . و سپس عليخان ساالرحشمت، برادران ناتنى صولت را ازاو جدا نمايند
سردار عشاير را از رياست ايل قشقايى ) وثوق الدوله(صوابديد رئيس الوزراى وقت 

گى عزل نمود وسرداراحتشام رابه اين سمت برگزيد وعليخان نيزبه سمت ايل بي
 !منصوب شد

ّ  محم د ه شورى كه در حمل) پسردايى صولت(عليخان كشكولى     ّ                 و نصرهللا خان در   ۀ            
سردارعشايربه شيراز با او صميمانه همراهى كردند با دريافت پول و مقاديرى تفنگ 

اين پول بخشى ها آن شد كه  ۀو فشنگ به حمايت ازسرداراحتشام برخاستند كه نتيج
درچنين هنگامه . بريدند وبه بيگانگان پيوستندردارعشايقسمت اعظم ايل قشقايى ازسر

سرداراحتشام وعليخان ساالرحشمت وديگران  اى ناصرديوان كه ازخيانت احمد
سخت مغموم وافسرده حال گرديده بودبه سردارعشاير پيغام فرستاد حال كه در نهايت 

ّ  تأس ف هستيد كه با خويشان بوربين شما وبرادرانتان نفاق انداختند وهم اكنون شما مج«  
و برادران خود بجنگيد و درحقيقت امروزديگرجنگ با اجنبى به پايان رسيده و نبرد 
با هموطنان آن هم نبرد برادربا برادرآغاز شده ومن به هيچ وجه حاضربه جنگ به 
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 ا                                                    ً                         هموطنانى كه وقتى مددكار ما بوده اند نيستم لذا عجالتا  به كازرون مى روم و شما ر
 ١۵»...سپارم به خدا مى

وارد  ١٩١٨هشتم جوالى / ١٢٩٧عشاير با گروهى اندك در هفدهم تيرماه سردار
فيروزآباد شد ولى از قوايى كه مأمور تعقيب اوبودند شكست خورد و به سوى جنوب 

ّ   هزار جلد كتاب هاى نفيس خط ى  ٩و خانه و زندگى اش ازجمله «فارس عقب نشست                          
گرانبها وسه هزارپارچه ظروف  ۀبسپارچه والو چاپى و يكصد صندوق نقره آالت و 

ّ                      چينى ممتازواشياى گرانبهاى ديگر توس ط مهاجمين به غارت رفت آنها خيال داشتند ...                                  
كه شهر فيروزآباد را نيز آتش بزنند كه قوام مانع شد و نگذاشت خيانت و وحشيگرى 

 ١۶».        ّ            را به حد  كمال رسانند
دشمن به فراهم آوردن نيرو از ميان  به تالفى اين شكست به قصد تهاجم بر صولت

افراد قبايلى كه به او وفادار مانده بودند پرداخت و با كمك هايى كه از جانب سران 
تنگستانى ودشتى ودشتستانى به او شد توانست جنگجويانى به گرد خود فراهم آورد و 

را  مقربرادرش سرداراحتشام شده بود بتازد واو نبر فيروزآباد مركزايل كه اكنو
                                                                ّ           واداربه فرار نمايد كه انگليسى ها درشرايطى كه جنگ جهانى به نفع مت فقين رو به 

برجنگجويان سردارعشايرفائق آمدند وشكست  به فيروزآباد پايان بود با اعزام قوا
 .نهايى را به او وارد آوردند

عشايرپس ازاين شكست درميان طرفداران خودبه سرمى بردتا اينكه فرمانفرما سردار
ّ      ّ                       ز استاندارى فارس معزول و شادروان دكترمحم د مصد ق عهده داراين سمت شد و ا                                        

ايل قشقايى بودكه به ايلخانى سرداراحتشام تن  ۀچون يكى ازمناطق ناامن فارس منطق
                  ّ                      مى نمودند دكتر مصد ق براى برقرارى امنيت،  دارىنمى دادند وازصولت جانب

لت الدوله راكه ازپشتيبانى ايل خود سردار احتشام را ازرياست ايل بركنارنمود وصو
شمسى كه به دستور رضاشاه ١٣١١صولت تاسال . برخورداربودبه اين سمت برگزيد

       ّ     خود مصد ق در . تمحبوس ودرزندان مقتول شد رياست ايل قشقايى را برعهده داش
 :خاطراتش دراين مقوله چنين مى نويسد

                                                            ً به شيرازتصادف نمودباناامنى هايى كه دربعضى ازنقاط فارس مخصوصا   ورودم«
آباده شيراز بروز كرده، فرمانفرما هم استعفا داده بود ودولت اين مأموريت را  ۀ  ّ خط  

به هركس تكليف مى نمود چون براى برقرارى امنيت پول واستعداد مى خواست و 
تند كسى به فارس برود كه از مردم مى خواس هن. والى فارس هنوز تعيين نشده بود

والت سابق پيروى كند، نه سياست خارجى مى خواست در آن وقت كه تبليغات  ۀ   ّ روي  
                 ّ                                                      كمونيستى رو به شد ت مى گذاشت مردم ناراضى شوند، منتقدين هم كه مى دانستند 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٨٧                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

و  بهر كس ازتهران اعزام شود به ضررعموم تمام خواهد شد از تمام طبقات و احزا
گرافخانه رفتندوانتصاب مرابه آن ايالت ازنخست وزير پيرنيا دستجات به تل

                                          ّ      او به من تلگراف نمود شرايط خود را براى تصد ى اين . مشيرالدوله درخواست كردند
   ّ                                               مؤي دالملك آمدند و با من وارد مذاكره شدند و مرا به  ۀسپس به خان. خدمت پيشنهاد كنم

بياناتشان اين بود حقوق  ۀو خالصخدمت تشويق نمودند  ن   ّ                    توق ف در شيراز و قبول اي
تومان است چنانچه وزارت من يك سال دوام كند بيش از نه  ٧۵٠يك وزير در ماه 

هزار تومان به من نخواهد رسيد ولى در فارس مى توانم يكصد و چهل هزار تومان 
در يك سال  ومانهزار ت ۶حقوق دولت يك ماهه  - ١: در سال استفاده نمايم بدين  قرار

هزار  ٢۴هزار تومان در يك سال  ٢از قوام الملك يك ماهه  - ٢ار تومان هز ٧٢
 ٢۴هزار تومان در يك سال  ٢از صولت الدوله سردار عشاير يك ماهه  - ٣تومان 

قه در يك سال  ١٧از نصيرالملك - ۴هزار تومان  ّ              بابت عوايد متفر  هزار تومان  ٢٠              
الف با سبك و سليقه من بود چون اين پيشنهاد مخ ههزار تومان ك ١۴٠جمع چهار قلم 

. گفتند حاال كه شما چيزى نمى خواهيد به شما چيزى نمى دهيم. مورد قبول واقع نشد
براى مردم چه فرق مى كند كه . گفتم مقصود اين است كه از مردم چيزى نگيريد

ّ                         وجهى به شما بدهند ولى شما چيزى به من ندهيد، كه متعه د شدند نه از كسى بگيرند                                                    
                                            ّ             اين بود كه به دولت تلگراف كردم اگر رجال متنف ذ به عهد خود . به من بدهندنه چيزى 

وفا كنند من نه پول مى خواهم و نه قوا، و از ماهى شش هزار تومان حقوق ايالتى هم 
دو هزار تومان در هر ماه آن هم براى مخارج شام و ناهار و پذيرايى دستگاه ايالتى 

هد كنند و به عهدى كه كرده اند وفا نكنند من آن چنانچه خلف ع. گرفت مبيشتر نخواه
آن وقت استعفا مى دهم و دولت هر . كس نخواهم بود كه بر عليه مردم قوا به كار برم

درجواب اين تلگراف رئيس دولت اظهار . كس را خواست به اين سمت تعيين نمايد
برقرارى  ...امتنان نمود و من به كار شروع كردم و درهمه جا امنيت برقرار شد

امنيت ايجاب مى نمود كه صولت الدوله سردارعشايربه رياست ايل قشقايى منصوب 
نيز صاحب همين نظر بود ولى چون  ١٨)يعنى دائيش فرمانفرما(سلف من . شود

شصت هزار تومان مى خواست كه او براى پرداخت اين مبلغ حاضر نشده بود، 
سردار منصور جانشين [سپهدار صورت نگرفته بود و چون  لانتصابش به رياست اي

ر كرده بود اين كار ] حسن پيرنيا ّ                    تصو  ] يعنى انتصاب سردار عشاير به رياست ايل[  
ز آن را از من پرسيد كه گفتم عمل مأموران بايد با قانون  ّ                                                       بدون سود انجام نشده،  مجو                          

نتصاب نظر به اينكه براى اين ا. يا آيين نامه و در نبود هيچ كدام با سوابق تطبيق كند
نه قانونى هست، نه نظامنامه و طبق سابقه هم اين كار هميشه با نظر والى صورت 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٨٨                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

گرفته است، من او را به اين سمت نصب كردم و غير از يكصد و پنجاه تومان كه به 
دفتر ايالتى داده ديگر به هيچ كس دينارى نپرداخته است كه بعد تلگراف نمود و از 

  )  ٦!(     ّ د مصد قروانت شا ١٩».خواست معذرتمن 
  

  
  قشقائی ها بروايت سيف پور فاطمی 

 
شناخت  و با  یرا م»  ها يیقشقا«  ینيکه خود بطور بال  یپور فاطم فيس  ◀ 

 :   سدينو یسران آنها  دوست بود  م
. صحبت  کنم ١٣١٨در سال   رازيازاوضاع  ش یجا الزم است  مختصر نيا در

دو دسته و دو گروه ،   نيسردار سپه  ب  ميرژ  ليفارس هنگام  کودتا و تشک التيا
 استيقوام  تحت ر ۀخانواد یگريتحت زعامت صولت الدوله و د يیقشقا  ليا یکي

فارس داشتند   ۀدر ادار  ی        ّ سهم  مهم   کهها  هم  یسيانگل. شده بود  ميقوام تقس  ميابراه
له  و طرفدار قوام  و مخالف صولت الدو  شهيکردند هم یو درهمه کارها دخالت م

پرست ، مغرور و با قدرت و صراحت  هنيم یصولت الدوله مرد. ها بودند يیقشقا
 نيدر جنگ  ب.  رفت یم یو داخل یخارج  یبار قدرت ها ريکمتر ز. لهجه  بود

سربازان    دنيها مقاومت  کرده و مانع  از رس  سيها  در مقابل  انگل   ّ مد ت  یالملل
را نه فقط  پناه  داده  بلکه همه قسم    یمتوار یها  یآلمان.  شدند  رازيبه ش  سيانگل

                                   ً     اطراف  را دور  خود جمع  کرده و رسما   به   التيبه آن ها کرده و ا  یکمک مال
ها از راه  سيبعدها  که انگل.  کرد اميق  سيآلمان ها و مبارزه  با انگل  یطرفدار

و نقاط  اطراف  را   رازي        ّ         جنوب موف ق شدند  ش سيپل  ليکرمان و اصفهان  و تشک
 سيها وانگل يیقشقا نيب زيمناسبات  کجدار و مر ی  ّ     مد ت  کم یاشغال  کنند برا

                              ّ                                    هنگام  کودتا صولت الدوله ازمصد ق السلطنه  که رسمأ مخالفت خود را با . برقرارشد
کرده و  بعد  ی  ّ جد   یها اعالم  کرده بود طرفدار سيو انگل نيالد اءيض ديحکومت س
 کيآمده و او را به نام   رونيب یبا سردار سپه از در دوست نياءالديض دياز رفتن س

 .وطن پرست  قبول کرد  یرانيا
ّ                                   درمجلس مؤس سان صولت الدوله وپسرش ناصرخان قشقا  به سلطنت رضا شاه  يی         

ششم صولت الدوله وناصرخان  ۀدردور. کردند یاز او جانبدار  مانهيداده و صم یرأ
 یاز مسافرت ها یاريانتخاب  شدند و ناصر خان دربسمجلس  یندگياز فارس به نما

پدر  زيفارس  ن ١٣٠٨ ۀدر غائل. ودو همراه شاه  ب ميرضا شاه  به اطراف  مملکت ند
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ساکت کردن منطقه  یوقشون فارس برا یبانيگونه کمک به سرلشکرش چيو پسر ازه
به   یرا ازقتل عام ونابود یرانيپنج هزار سربازا ینامراد ۀنکرده ودرتنگ یخود دار
به صولت الدوله  شهيها نجات دادندومع الوصف رضا شاه هم یراحمديدست بو

ّ     مظنون وبه قول سرلشکرمحم د حس به  بود نيشخص شاه ا ۀروزدستورمحرمانيف ني                      
رضا . تحت نظر گرفت ديرابا انشياوواطراف شهيکرد وهم ديصولت الدوله اعتماد نبا

باراو نخواهد ريگاه ز چيدهد وه یالدوله به قدرت تن درنم شاه  معتقد بود که صولت
الممالک زنده بود  یتامستوف. ببرد انياورا ازم همنتظرفرصت بود ک نيبنابرا. رفت 

اوصولت  یاسيو س یونفوذ اخالق یرحوم مستوفمها با  یقشقائ یکينزد ۀبه واسط
ازصولت الدوله و پسرش که  یپس ازمرگ  مستوف یالدوله و ناصرخان آزادبودند ول

 .افتادندشد وهر دو  به زندان   تيمجلس  بودند  سلب مصون ۀندينما
م شهر الدوله درزندان کشته شد صولت ّ      وناصرخان تاسو  تحت نظر  وردرتهراني            
امالک  فارس صولت الدوله و بستگانش را هم  دولت ضبط  . بود  یشهربان  نيمأمور

 یب جهيان و اطراف تهران به آن ها داد وخدو در عوض چند ملک خالصه  درخرس
ضرب المثل بود  اقتيودرل رانياززنان به نام ا یکيهمسر صولت الدوله  که  یب

ازمسافرت  یکيرضا شاه در. کرد یشوهروفرزندان اداره م ابيامورخانواده رادرغ
همسرصولت  یب یب یکي. کردم دايبا دومرد سروکارپ رانيدرا ديگو یفارس م یها

 رازيکه من درش یدرموقع) . ینيام یعل یمادرآقا(خانم فخرالدوله یگريالدوله ود
ّ     محم د حس. وناصرخان درتهران تحت نظربودند  یب یبودم ب خان و ملک  منصور  ني  

خسروخان پسرکوچک مرحوم صولت الدوله  . کردند یم ليخان درآلمان تحص
 ) ٧(» .هنگام مرگ پدرده ساله  بود

تحت کنترل   يیقشقا ليا یبانينکه پس ازمرگ صولت الدوله وعزل سرلشکرشبا آ «
اق ها ازه ینظام  ديشد ّ          ها درآمد وقز  نکردند مع  یخوددار ليگونه ظلم وستم به ا چي           

افزود  یخان ها م ت ّ ي  بود وستم وفشاربرمحبوب اديز ليدرا يیقشقا ليالوصف نفوذ فام
خود را با آغوش بازاستقبال کرده و  یمنتظرفرصت بود که سران و رؤسا ليوا

 .ديخوش آمد بگو
. شدند یو سخت نيپدروبرادربزرگ دچارهمه قسم توه فيپس از توق  يیقشقا  ۀخانواد

کرد که هنگام  انقالب فارس در  تيمن حکا یاصفهان برا یدادگستر سيشاهرخ  رئ
در  صولت الدوله  و پسرش ناصرخان  که ريرضا شاه به سردارعشا ١٣٠٨سال 

ّ         زندان  بودند  متوس ل  شده و کمک سرلشکر    یداده  و برا  يیها را از زندان  رها آن                 
شاهرخ  به  یو احواپرس ادتيصولت الدوله  به ع یروز. به فارس فرستاد  یبانيش
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کند ودرضمن  یخودبا رضاشاه صحبت  م ۀضمن صحبت ازرابط.  رود یمنزلش م
جهت مرا به  یب.  مندار یخالص ت ّ ي  هو یمرد مظنون و ب نيمن از دست ا  ديگو یم

جنگ  دانيآورده و به م رونيکه درمانده شد مرا اززندان ب یزندان  انداخت و وقت
هرچه  از . نکردند یدر زندان ازهرگونه ستم به من  خود دار. فرستد یم یراحمديبو

س با من مأنو یلياستدعا کردم اجازه دهند خسرو طفل کوچکم که خ انشيشاه واطراف
به مالقات  یبگذارند درزندان گاهگاه ديخواب یوشب ها در تخت خواب من م ستا

صولت الدوله کار فارس را تمام  کرد و به تهران برگشت و به . اجازه ندادند ديايمن ب
ً                          که سابقا  تذکاردادم  پس ازمرگ مستوف یطور م صولت  ۀدفع یالممالک برا ی         ّ        دو   

 .افتين یاززندان خالص گريو د تالدوله  به زندان  رف
وپس نگذشت از دور  شيپ یدو روز  کي: گفت یصحبت  خود  م  ۀدرادام شاهرخ

که رضا شاه  از سلطنت   یبگذشت آنچه  بر دارا گذشت؛ موقع زيبرسکندر ن/ سپهر
 یم قايو جنوب آفر سيمور  رهيها به جز سيخلع  و از راه کرمان  تحت اسارت انگل

پوش به  اهيشاه فرمانده لشکر س ورودهنگام . ان بودرفت شاهرخ فرماندارکرم
شود و  شاهرخ، شاه را در منزل  یاز شهر خارج م رجانيبه ساخلوس یعذرسرکش

م مهررضا شاه درخان.  دهد یجا م یابوالقاسم هرند خيش ّ                   روز دو   یقدم م  یهرند ۀ     
اند به شاهرخ  ستادهياو ا کيرضا پسرش نزد ديکه فاطمه دخترش وحم یزد و در حال

با من   یستمگر چه رفتار ظالمانه ا یها  یسيانگل نيا نيبب  ديگويکرده و م  خطاب
ّ     بچ ه ها نيا. کنند یم رونيکنند ، مرا از وطنم  ب یم کنند   یکوچک  را هم مجبور م ی 

 یو بدبخت یو درسخت ندياياست ب سيمور  ۀريکه نامش جز یجهنم نيکه با من به ا
و دوستان و  یرا ازمادرشان وخانه و زندگان هاچرا آن. اشندب ميو سه کيمن شر

صولت الدوله   ادي        ً گفت فورا   یشاهرخ م. سازند یدورم  یرحم یب یوطنشان با منتها
 :شعر افتادم نيو ا

 که خون ناحق  پروانه شمع را ی ديد 
 )  ٨! !( ؟.امان نداد  که شب را سحر کند چندان
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  ري، سردارعشا صولت الدوله قشقائی 

 
ّ     محم د قل   صولت  ۀدر بار »کايآمر ۀاسناد وزارت امور خارج«مجد بر اساس  ی  

ّ                مفص ل مقاومت شجاعان خيکه باالخره تار یوقت:  کنديم انيب  نگونهيالدوله  ا  ريعشا ۀ  
  رزاينوشته شود، بدون شک م رانيها به حنوب ا یسيجنوب درمقابل تجاوزانگل

هارت . خواهد شد ادي  یکي، به ن الدوله، معروف به صوالت  یخان قشقائ لياسماع
خ  ّ   در گزارش  مور   یکند، ول یبه او  اشاره  م) که در باال  آمد( خود ١٩٣٣اکتبر  ٣            

صولت الدوله خبر   یري، هم  از دستگرازيگزارش ، و پس از سفربه ش نياز ا  شيپ
، نه  یقشقائ ليا سيلدوله، رئکه  صولت ا  دميشنرازيدرش  شيچد  هفته  پ« : داده بود

ّ               ّ                          دال  بر توطئه برضد  دولت بدست آورد ه اند دستگ] او يۀعل[یشواهد نکهيبه خاطرا  ري  
او را داده اند   یريو در تهران به زندان افتاده است، بلکه  به باور قاطع دستور دستگ

 بدر جنو  ماندهيمناطق  باق نيملک و امالکش را که ازسرسبزتر ۀتا آزادانه هم
ّ       هارت اط العات ب» .است ببلعد رانيا اموال   ۀو مصادر یريرتباط با دستگادر یشتري      

 ».دهد یارائه م ١٩٣٣درگزارش مارس  یرازيصولت الدوله و قوام الملک ش
  اتيگاه مقتض:    ّ  مقد مه« :کرد بيرا تصو ري، مجلس قانون ز١٩٣٢اکتبر  ٢٠در

، با  نيريو سا ريجمله عشااشخاص، از یکشورمستلزم تبادل منافع آب و ملک برخ
 بيتصو  خي     ّ              به مد ت  دوسال ازتار:شد بيتصو. است یدولت ۀخالص یها نيقطعه  زم

کشورمستلزم انتقال امالک   یاسيس اتيقانون دولت مختاراست هرگاه مقتض نيا
  یرا که جزواراض  يیها نيباشد زم یگريمنطقه  به منطقه د کياشخاص از یبرخ
 ».اشخاص  منتقل کند نياست  به ا یدولت

ل ا. اقدام با دو هدف صورت گرفت نيا  ّ    او    یرضا شاه  را قادر ساخت  تا اراض  نکهي 
که جزو امالک   یارزشمند  یکشاورز ی                 ّ              را که به دولت تعل ق داشت با اراض  یموات

م. » بخرد« کند، و سپس آنها  را از دولت » مبادله« بود  یخصوص ّ  دو  هدف آن   ني 
قانون پس از   نيا. شان بود يیازمال و اموال و داراريختن  سران عشامحروم  سا زين

 یهارت بخش» .رسانده است بيدر فارس، به تصو یشيطرح آزما کي یاجرا
مجاز است که به  هيوزارت مال«  :در گزارش ذکرکرده بود زيمزبوررا ن ۀحيازال

 فارسقوام واقع در استان    ميابراه رزايمنافع آب وملک م یتمام یموجب سند رسم
ّ               ، حق  آب، قنات  و غ ني،  شامل زمیدولت ۀخالص یرا در مقابل اراض در اشرف   رهي   

 ».مبادله کند ديعوا ی، کاشان وتورقوزآباد براساس  برابرشابوري، سمنان ، دامغان، ن
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قوام با  یها نيزم) مصادره ديبخوان( دهد که پس ازمبادله  یگزارش م هارت
در آنجا   یاسينفوذ  س  چگونهيخراسان ودامغان که قوام  ه ۀدور افتاد یاراض

م ی  ّ جد    ۀمبارز« نداشت،  ّ  با نفوذ دو   یقشقائ ليا  یعني،  رازيبزرگ فئودال  ش ليا ني         
روند   نياو همچن»  .آن در مجلس  بود شروع  شد ۀنديو نما سي، که صولت الدوله  رئ

 .کند یم فيرا توص  یاريختب  ليبخت  ا رهيت  یمقابله  با رؤسا
  لياسماع« یپارلمان تيبه سلب مصون١٩٣٢اوت ٣٠داخله،مجلس درريوزشنهاديبه پ 

 بيتعق« داد و  یرأ» )از پسرانش  یکي( و ناصرخان ) صولت الدوله (  یخان قشقائ
ل    نيا ۀمن در بار یخبرانتخاب» .دولت مجاز ساخت یآنها را از سو یفريک ّ    تحو    

دولت  « :به مجلس است حهيال نيا ۀدرزمان ارائرمزبوريوز تازاظهارا یا دهيگز
ّ      دردست دارد دال  بر ا یشواهد متقن  یخنث یبرا سهيدرتوطئه و دس ندهيدو نما نيا نکهي             

 یصورت م رانيکه با هدف بر گرداندن ثبات و آرامش به جنوب ا يیکردن تالش ها
به وجود  ی    ّ  ارحس اسيبس تيدرفارس وضع یکنون یخشکسال. ، دست داشته اندرديگ

 نيسوء استفاده  از ا یپرورانند  در پ یدرسرم یطانيکه افکارش یآورده است و کسان
          ّ               ارتباط  مت هم  شناخته شده   نيهم  درا یگريکه  تعداد د يیازآنجا. فرصت برآمده اند

زمان رواج   نکه در آ یعاتيطبق  شا»  .محرمانه  بماند  ديبا سهيدس نيا  اتيجزئ. اند
بود که صولت  نيدانستند، ا یم  ی  ّ                         ات هامات،که همگان آن راساختگ نيا ۀزيداشت  انگ

 یبرا ینرمش  چيشده بود، ه  ميملوکانه  تسل ۀالدوله ،برخالف قوام  که در برابراراد
،  جلسدر م  حهيال نيا بياز زمان  تصو. نشان نداده  بود رازيامالک درش ۀمبادل

ً                     مطلقا  درارتباط با سرنوشت ا یمقامات رسم .  کرده انداريسکوت اخت  ندهيدو نما ني     
است که آنها هنوز در زندان  قصر قاجار در تهران  محبوس   نيبرا یباورعموم  یول

 .هستند
  یوقت  ميشنو ی، مريصولت الدوله، سردارعشا ۀدر بار نيکه پس ازا یتنها خبر 

اگرچه . شد دهيتهران د ۀ         ّ          در دست غس االن سردخان ١٩٣٣است که جسدش  در سال 
 یگفته  م« :کند یم دييخبرمرگ صولت الدوله اعالم نشده بود، هارت مرگ  او را تأ

وصولت  ريلقب سابقش سردارعشا شتربهيکه ب(یخان قشقائ لياسماع رزايشود که م
که سال گذشته به   یقشقائ ليزايست یسيثروتمند وانگل سيرئ) شود یالدوله شناخته م

خ   ١٣٩٣  ۀگزارش شمار( حکم  مجلس به زندان افتاد  ّ    مور  )   ١٩٣٣مارس  ٢٥  
 یداخل یاز روزنامه ها گيچيخبرمرگ او در ه. درزندان در گذشته است گذشتهۀهفت

 » . است  دهيبه چاپ  نرس
تمرکز رضا شاه ،   استيس ۀدربار ینظرات)  ١٣٩٣ ۀشمار( هارت درهمان گزارش 
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تمرکزرا  استيهارت س. کند یبود، ابرازم ريعشا ۀانيکه مستلزم سرکوب وحش
 :کند یم  فيتوص  نگونهيا

ّ  بتوان مشخ ص ديشا  یزميرضا شاه متما یرا ازاسالف قاجار یپهلو ميکه رژ یبارز ۀ        
، تمرکز  حضرتيتمرکزقدرت دردستان اعل.  تمرکز خالصه کرد ۀدر کلم. سازد

مملکت  است  بلکه   یشده که نه فقط مرکزادار يیاروپا تختيکه پا ی، و یالمنابع م
ّ         محل  استقرار ّ    ارتش منظ م م کي   ک   یبرا یکمربند ی   ّ    جاد ه ها ستميوس زهيدرن        ّ    تحر    

  یخواهم به موضع اصل یکه م نجاستيدرا.  است ديجد ميرژ ۀبه هست دنيبخش
ّ  حد اقل   رکهيعشا يیوجابجا یشدن نظام فئودال یمتالش یعنيگزارش حاضراشاره کنم،    ّ  

  یازارکان اصلگريد یکيامر نيا. دهند یم ليکشور را تشک ت ّ ي  چهارم جمع کي
درسرتاسر مملکت  استيس نيا یجياعمال تدر. دهد یم ليتمرکزشاه را تشک استيس

 استيس نيا ی             ً              شاه شود، کامال مشهوداست واجرا نکهيازا شيپ ی  ّ حت   یکه پهلو یاززمان
 یئودالبوده است که قدرت ف نيبرا شهياعتقاد شاه هم. وجه کند  نشده است چيبه ه

 ) ٩.( شکسته شود ديباشند و چه نباشند ، با یقدرت مرکز عي، چه مطريسران عشا
  
  
 

آنان با نهضت  یو همکار ١٣٣٢مرداد  ٢٨ ها به کودتای تحليل واکنش قشقايي« 
 »ايران ی  ّ مل  

 
م در مقال حکيمي مجيد ّ          خر  مرداد  ٢٨ یبه کودتا ها یتحليل واکنش قشقاي« خود به    ۀ 

:    دهد یپردازد  و شرح  م یم»  ايران ی               ّ آنان با نهضت مل   یو همکار ١٣٣٢
                                       ّ           فرزندان صولت الدوله، ايلخان قشقايى متوف ى در زندان (رهبرى ايل قشقايى 

ندگان        ّ          نهضت مل ى و از كوش داران                       ّ         كه در زمان زمامدارى مصد ق جزء هوا) رضاشاه
        ّ                                                            براى موف قيت نهضت بودند، پيروزى كودتا و بر باد رفتن تال شها و آرزوهاى 
           ّ                                                        خودشان و مل ت ايران و بازگشت حكومت به خودسرى ناشى از استبداد را تاب 

آنها، تنها گروه ازهمراهان نهضت بودند كه آشكارا در مقابل حكومت كودتا . نياوردند
دست به اقدامى خطرناك زدند كه آيند ه شان را به افتادند و در اين مسير  رهبه فكر چا

 .پايان تحت تأثير قرار داد یشكلى ب
  
 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٩٤                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 ها در برابر کودتا  يیقشقا یري٭ موضعگ
  
مرداد، خسرو قشقايي به  ٢٨خارج شدن كنترل اوضاع از دست دولت، در روز  با

به فارس برود تا قشقايي ها دفاع از او  ی         ّ                           ديدار مصد ق رفت و از او خواست همراه و
ّ      ّ           ام ا مصد ق پيشنهاد و. را بر عهده بگيرند ؛  ٧١،ص  ١٣٥٨مرسدن، (را نپذيرفت ی 

ّ  و خسروخان و محم د)  ١١٠،ص  ١٣٨٤قشقايى،  خان روز بعد به ناصرخان  حسين              
 . در ايل ملحق شدند

 یايل یه نيروهامرداد، ب ٢٨ايل قشقايي، ناصرخان، با شنيدن خبركودتا در روز  در
از پاسگاهها را خلع سالح كرد و طى  یدستور آماده باش داد و همان روز تعداد

ّ                                     خود رالك ه دارنكند و تا ديرنشده به سوى مردم   ۀتلگرافى از زاهدى خواست تا گذشت        
خطاب  یا هيمرداد اعالم ٣٠در یو).  ٤٠١ -  ٤٠٢،صص ١٣٧١، يیقشفا( برگردد

 ). ٢٩٣٠٠٥٦٣٥: ساكما(دم را به قيام فراخواندصادركردو مر»  ّ        مل ت ايران «به
نداد، اما دستور داد تا سرتيپ  یبه اعالميه و تلگراف ناصرقشقاي یجواب زاهدى

تهديدآميز  یرا در اعالميه ا یاصفهان، پاسخ و لشكرۀو فرماند ی   ّ                دول و، كفيل استاندار
 ٣٦٥،صص  ١٣٨٥زاهدى، (پخش كند یاقامت ايل قشقاي ینواح یبا هواپيما بر رو

داد كه در آن سرتيپ  یرا با تلگراف هديدآميزت ۀناصرخان، پاسخ اين اعالمي).  ٣٦٦ - 
 ). ٤٠٥،ص ١٣٧١قشقايى، (را به خاطر تغيير سريع عقيده سرزنش كرد

 
                    ّ         اقدام به نفع نهضت مل ى، حمايت  ی       ّ           ها و مت حدانشان برا یقشقاي یحوادث وآمادگ اين

ّ            مقاومت مل ى توس ط افراد جبه ۀق درگوشه وكنار كشور، تشكيل كميت      ّ از مصد   یمردم  ۀ         ّ    
ّ            توس ط حزب توده »  كودتا  یساز یستاد خنث«با عنوان  ی  ّ               مل ى، و تشكيل ستاد    )

شدند تا حكومت و دولت  یكه باعث م ندبود ی، عوامل) ٢٩٥،ص  ١٣٧١كيانورى، 
نتوانند  -          ّ     اوضاع مسل ط شودنبود كه بتو اند با اعمال قدرت بر  یكه در وضعيت - كودتا

 .عليه مخالفان بزند یدست به هراقدام یبه راحت
ّ          با توج ه به دوست ،یهمين رو، زاهد از داشت، و  یكه با برادران قشقاي یديرينه ا ی     

به همين . بيش از آن،به خاطر عوامل ياد شده تالش كرد تا با آ نها از درصلح درآيد
لشكرفارس، اين  ۀفرماند ،یجهانگيرمرداد، از طريق سرتيپ  ٣١منظور، روز
 :ناصرخان فرستاد یتلگراف را برا

ّ                 برحسب امر جناب نخست وزيربه جناب ناصرقشقايي اط الع دهيد هيچگونه  «                                             
،ص  ١٣٨٥زاهدى، (»من است  ۀمثل خانواد یقشقاي ۀنداشته باشند، خانواد ینگران
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كار و فرستادن نمايندگانى از طرف دولت  ۀو در همين هنگام به فكر چار)  ٣٦٦
وى، با وجود ).  ٥٤٩،ص  ١٣٦٨مكى، (براى مذاكره با برادران و ايل قشقايى افتاد 

ميل نبود تا مشكل با مسالمت وگفت وگو حل  یآمادگى براى سركوب قشقايى ها، ب
ّ                      شود و از حسين مك ى خواست تا به نمايندگ ها صحبت  یاز طرف دولت با قشقاي ی               

ّ     د، ام ا اوكن ّ    مك ى، (رابراي اين منظور پيشنهاد كرد» هيئت  یعل«      ). ٥٤٩،ص  ١٣٦٨ 
هيئت،به عنوان استاندار جديد فارس تعيين شد تا گفت وگوبا  یاين ترتيب، عل به

همزمان با حركت نامبرده، تلگرافى از طرف . ها را نيز به انجام برساند یقشقاي
را به همكارى با دولت دعوت مى كرد  مخابره شد كه وى یناصر قشقاي یبرا یزاهد

 ). ٣٦٧،ص  ١٣٨٥زاهدى، (
 لشكر ۀها، فرماند یدنبال چرخش سياست حكومت به سمت مسالمت با قشقاي به

ل شهريور، .                   ّ                                    اصفهان نيز به تبعي ت از دولت، همان رفتار را در پيش گرفت ّ           روز او       
ّ    ام ا و. نمايندگان لشكراصفهان، با ناصرخان مالقات كردند بعد از «اين پيام كه با  ی 

آنها ) ٤٠٦،ص  ١٣٧١قشقايى، (»  يستماهانت آميز حاضر به مذاكره هم ن ۀاعالمي
باخسروخان بويراحمدى و ديگر  یروزبعد، ناصرخان، درديدار. را پس فرستاد
              ّ      آمده بودند، ات حاد و  ی                   ّ              بويراحمدى طرفدارمصد ق كه به ديدارو ینمايندگان خانها

را ازآن خودشان دانست و درهمان روز در  یو پيروز نيروها را ستود یيكپارچگ
بودند، ضمن تمجيد از  یفارس كه حامل پيام هاي یلشكر و استاندار يندگانپاسخ به نما

ها و پرآوازه كردن نام ايران، مخالفت با  ی   ّ                      مصد ق، از جمله شكست انگليس یكارها
خواند  یاز دوستان وهمفكران ديروز دور از انصاف ومردانگ یرا به عنوان يك یو
 ).٤٠٦، ص١٣٧١قشقايى، (

ها را واداشت تا به  ی  ّ                             ّ          ات حاد ايالت جنوب بر حمايت از مصد ق، آمريكاي یپافشار
 یها، كه خودشان مجرى كودتا و بازيگر اصل یآمريكاي. صورت مستقيم دخالت كنند

ر نداشتند تا ايران را به حال خود واگذار كنند سياست ايران بعد ازكودتا بودند، درنظ
به همين منظور، از همان ابتدا از طريق . را در كشور بپذيرند یوهر پيش آمد
خود با قشقايي ها ارتباط برقرار كردند تا به هرنحوآ نها را مجبور  ینمايندگان سياس

اصل چهار  ۀ، رئيس ادار)  Brient(دراين ميان، برينت . به ترك مقاومت نمايند
و افراد  رهاز طريق كارمندان ادا ،یو. كرد یرا ايفا م یترومن در شيراز، نقش اساس

ّ           آن ازجمله محم د بهمن بيگ یايران را  یخوشبين نبوده و و یكه خانها نيز به و ،ی            
سازش قشقايي  ی، برا) ٤٧٢،ص  ١٣٧١قشقايى، (ها مي دانستند  یخدمتكار آمريكاي

 .ها تالش مي كرد
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رم شهريور، برينت، به منظور گفت وگو با سفير آمريكا به تهران رفت و چها روز
ها بگويند  یكه با شاه انجام گرفت، شاه قول داد تا هر جور كه آمريكاي یدرگفت وگوي

ّ               ها اين پيام را به خانها رساندند، ام ا جواب خا نها  یآمريكاي. ها همراهي كند یبا قشقاي                                   
 .برما معلوم نيست

 ۀدولت، در منطق ۀيور، علي هيئت، به عنوان استاندار فارس و نمايندهشتم شهر روز
 یدر آن مالقات، هيئت، از خوددار. با ناصرخان مالقات كرد یكشكول ۀطايف

نخست وزير و استاندار انتقاد كرد و از  یناصرخان در فرستادن تلگراف تبريك برا
. برود و ترتيب كارها را بدهند شاهو  یخواست تا هرچه زودتر به ديدار زاهد یو

و استاندار  یبا زاهد یو ۀخانواد ۀديرين یناصرخان در پاسخ ضمن اشاره به دوست
 :گفت

 ی             ّ                                         ّ               من هوادار مصد ق بوده وهستم وايشان را يگانه نخست وزير مل ي مي دانم و آقا...«
به  ینخست وزير یوقتي ايشان را برا. شناسم یرا به رسميت نم یسرلشكر زاهد

... استاندار تلگراف نمايم] به نام[توانستم  ی                 ً                  ميت نشناختم، طبعا  به جنابعالي هم نمرس
 .بيرون بيايد، من به رسميت نمي شناسم اكه از سفارت آمريك ینخست وزير

چنين . آمريكا را قبول كرده اند یشاه و هم نخست وزير شما هر دو نوكر هم
        ّ                    دكتر مصد ق و ساير رفقا را كه  یكه آقا... به يك شرط . ... داخل آدم نيستند یاشخاص

 ) ٤١٠،ص ١٣٧١قشقايى،(»  حبس كرده اند آزاد كنند، ممكن است ازدر صلح بيايم 
  

در اين . گفت وگو با مقامات به تهران بازگشت یپي اين مذاكرات، هيئت، برا در
هنگام،روزنامه ها از قول ناصرخان و نمايندگان دولت نوشتند كه خطر به طور كامل 

 یخواندن ۀمجل).  ٢٢،ص ) ١٠٤(  ١٣،  ١٣٣١ها،  یخواندن( برطرف شده است 
 ۀنمايند ۀ        ً        شاه شخصا  به وسيل رتاعليحض«: جوان نوشت یآسيا ۀها از قول روزنام

مذاكره به تهران دعوت كرده اند و انتظار  یرا برا یدولت، ناصر قشقاي ۀفوق العاد
خواند نيها، ( » رود كه مشاراليه اين دعوت را قبول كرده و به تهران بيايد  یم

  ). ٢٢،ص ) ١٠٤(  ١٣،  ١٣٣١
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 مشترک  اتيها و عمل يی  ّ           ات حاد با قشقا یتالش  حزب توده  برا 
  
حزب . آن روز ايران، حزب توده بود یسياس یتأثيرگذاردر فضا یجمله نيروها از

لين هدف سركوب  یمانده بود، خيل یتوده كه در جريان كودتا خنث ّ               زود فهميد كه او                
به همين منظور، ازهمان صبح كودتا دست به . حكومت كودتا وحاميانش خواهدبود

»  ی              ّ نهضت مقاومت مل  «منظورمبارزه به هنيروهايش زدوب یسازمانده یبرا یاقدامات
از جمله اقدامات حزب توده، رخنه ).  ١٥٤،ص  ١٣٧١گازيوروسكى،(نزديك شد 
در آ نها  یاستفاده از جنگ افزارها يا دستكم خراب یو تالش برا ینظام یدر نيروها

توده ا .    ّ                   مصد ق ارتباط برقرار كند یحام ۀپراكند یكرد تا با نيروها یبود و تالش م
سياست خود »  كودتا  یساز یستاد خنث«به نام  یها، در اين هنگام، با تشكيل ستادي

لين ديدار آ نها با قشقاي). ٢٩٥،ص ٣٧١كيانورى،(كردند یرا دنبال م ّ                         او   ی 
ها به شهرشيراز  یقشقاي ۀتوده ا يها خواستار حمل.                       ّ         ها،روزشانزدهم شهريورات فاق افتاد

اده هابودند و وعده دادند تا در آن صورت،  ّ       افراد آ نها عر  را از كار انداخته  ینظام ی             
ها قراربدهند ودرصورت اشغال  یدراختيارقشقاي یجنگ افزاروافسرنظام یو تعداد

 ). ٤٣٠ -  ٤١٢،صص ١٣٧١قشقايى،( ١آنجا بفرستند ۀادار یبرا یشهر، هيئت
 ینيرو یها، به منظور سازمانده یتوده ا . مالقاتها درچند نوبت انجام گرفت اين

اكبر  یاز جمله خسرو روزبه، سرهنگ عل ینظام ۀچند نفر فرماند ،یايل ینظام
حزب در ميان ارتش  یافراد نظام. ها فرستادند یرا به ميان قشقاي ی  ّ مت ق یچليپا، وعل

 یقشقاي.            ّ                      بمباران، فع اليت خود را شروع كردند یبرا یهواي ینيرو یآمادگ ینيز، درپ
زدند و اكثر هواپيماها  یقلعه مرغ یها، دست به عمليات خرابكارانه در پادگان هواي

 ). ٦٠٤ -  ٦٠٣زيبايى، بىتا، صص (را ازكار انداختند 
به  ،ی   ّ مصد ق یمسئله باعث شد تا حكومت در مورد ارتباط توده ا يها با نيروها اين

ها، از  یقشقاي ،یاز طرف. ٢به خرج دهد  ی  ّ          حس اسيت بيشتر ،یخصوص ايل قشقاي
                                                                    ّ             اينكه ناخواسته آب به آسياب توده ايها بريزند و با عملكرد خود باعث تسل ط توده ا يها 

ّ        جنوب و يا كل  مملكت  یبر شهرها از اين  یناش ینگران بودند و از بدنام بشوند،           
سرانجام هم . ماندند ی                                             ّ ترسيدند و منتظر اقدام يا دستور نهضت مقاومت مل   یپيشامد م

را ندارد، از  یچنين كار یها پيغام داد كه چون آمادگ یبه قشقاي ی     ّ مت مل  نهضت مقاو
 ١٣٧١ شقايى،ق(كرده و منتظر زمان مناسب باشند  یخوددار یهرگونه اقدام نظام

با  یها ازهمكار یبه اين ترتيب، قشقاي).  ٣٠١،ص  ١٣٧١؛ كيانورى،  ٤٢٧،ص 
 ۀسركوب حاكم بردور ینيز تحت فشار فضا هايحزب توده امتناع ورزيدند و توده ا
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،ص  ١٣٨٤گازيوروسكى، برن، (انجام دهند  ی                                 ّ بعد از كودتا، نتوانستند اقدام مؤث ر
١٤١ .( 

  
 

 ها  يیقشقا حکومت  و  یتالش مواز  ۀادام
 

ّ   ام ا .    ّ              مصد ق و يارانش بود یها از حكومت، آزاد یترين درخواست قشقاي مهم  
ه خطر داده و مشكالت گذشته را گريبانگيرخودش تن ب یحكومت حاضرنبود به راحت

خود، در نظر داشتند تا در  یها پيرو سياست خارج یبه خصوص كه آمريكاي. كند
دست نشانده و  یهاي تخطر كمونيسم، حكوم ۀپيرامون روسيه و منطق یكشورها

كاتوزيان، در تحليل اين مورد ). ٤، بخش  ١٣٧١گازيوروسكى،(مستبد تشكيل دهند
و  یقشقاي یاز جمله حمايت خانها یمعتقد است كه شاه و حكومت، تحت فشار عوامل

ّ                                            ّ                       با توج ه به موقعيت نامطمئن خويش،آماده بودند تا مصد ق را آزاد و تبعيد كنند       
ّ               ام ا با توج ه به برنامه ها ؛) ١٤٣،ص  ١٣٧٢كاتوزيان، (         ّ  ۀاز قبل تعيين شد ی 

رسد،  یو اهداف آنها درايران ومنطقه، اين موضوع بعيد به نظر م یكودتاچ یقدرتها
بودند حكومت و كودتاچيان را مجبور به اين  ی                    ّ        مگر اينكه حاميان مصد ق قادر م

 .                      ّ          كارها كنند كه آن هم ات فاق نيفتاد
م شهريور، ناصرخان توس   روز ّ                      ّ دو  كه عازم تهران بود، براي شاه  یط نادرجهانبان 

                                 ّ                          استدعا و التماس ما اين است كه مصد ق را آزاد كنند ما هيچ چيز « : پيغام فرستادكه
 ١٣٧١قشقايى، (» ... حاضريم از اين مملكت هم خارج شويم ی           ّ خواهيم و حت   ینم

. نابودى بود در حال یايل ۀ  ّ    ات حادي ی         ّ            بود كه ات حاد و هماهنگ یاين درحال).  ٤١٨،ص 
لين بار رخ نمود و معلوم شد  یبرا یهشتم مهرماه، اين ناهماهنگ یايل ۀدر جلس ّ                            او   

ّ         جنگ مصم م نيستند یازخانها برا یبعض و به خصوص، )  ٤٢٢،ص١٣٧١قشقايى، (      
،ص  ١٣٧١قشقايى، (                ً                                        از اينكه مستقيما  با دولت آمريكا رودررو شوند هرا س دارند 

٤٢٣ .( 
ل مهر، برخ ۀهفت در ّ           او  ِ        خوانين  مخالف  خانواد ی        ِ همان  یصولت ا لدوله، يعن ۀ     

ل نيز پدرانشان به نفع انگليس یكه در جنگ جهان یعموزادگان ّ                             او  و عليه صولت  هاي 
. از حكومت و ديدار با شاه به تهران رفتند یاعالم طرفدار یالدوله جنگيدند، برا

 فرزنداحمدخان سردار یاميرحسين قشقايا،آنه ۀجوان درآن هنگام بانمايند یآسيا
درآن مصاحبه، نامبرده، ضمن حمايت از شاه، . انجام داد يیاحتشام، مصاحبه ها
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و  یعنوان كرد و اعالم نمود كه و یاز ايل قشقاي یرا جدا یاقدامات برادران قشقاي
آماده اند تا در صورت درخواست حكومت، فرزندان صولت الدوله را  یايل قشقاي
روز چهاردهم مهرماه، ).  ١٤،ص، )٦( ٤آسياى جوان، ( دهندنموده تحويل  دستگير

 یدوستانه از طرف عل یناصرخان، پس از چند روز درخواست و نامه ها
   ّ   رد  در از بيشتر یخاطرات ناصرخان چيز در.مالقات كرد یو با هيئت،درشيراز

ّ      به تهران نيامده، ام ا در  یبر رفتن و یخواست استاندار مبن ندنيها خوا ۀروز مجل همان                  
ها را درج  یعليه قشقاي ینظام یبه كاربردن نيرو یخبر اولتيماتوم نخست وزيربرا

از دولت  یابراز اطاعت و پشتيبان یبرا ١ یشرايط جديد یسران قشقاي« : كرده بود،
تحديد  یكه برا یقيودات ۀمطبوعات و رفع كلي یتأمين آزاد. ١: پيشنهاد كرده اند

شدن نفت واحتراز از سازش با  ی                   ّ احترام به قوانين مل  . ٢. است رقرارشدهمطبوعات ب
از  هايقشقاي. ازبازگشت واالحضرت اشرف به تهران یجلوگير. ٣ها؛ و  یانگليس

       ّ                                   دكترمصد ق وهمكاران او صرف نظر كرده و اظهار  یآزاد ۀشرايط سابق خود دربار
خواندنيها، ( «.. .بود اهندداشتند در صورت قبول شرايط فوق مطيع اوامرحكومت خو

  ).٧،ص )٣(  ١٤
 

نزديك ناصرخان از رياست ايل  یميهن ما، از بركنار ۀ   ّ                مجل ه، از قول روزنام همين
). ٧،ص )٣(  ١٤خواندنيها، ( تا اواخرمهرماه خبر داد یوتبعيد برادران قشقاي یقشقاي

 پس از كودتا اعتماد كامل داشت، رفتار یتوان به مطالب روزنامه ها یهر چند نم
پيش آمده، و  یحسرت از سرشكستگ ،یاز وفادار یها از آن به بعد آميخته ا یقشقاي

نقاط كشور و به خصوص  ۀآ نها، تحت تأثيرانفعال بقي. و انفعال بود یتصميم یب
. توانستند تصميم بگيرند و سرگردان مانده بودند یها، نم یمستقيم آمريكاي یهشدارها

شهريوربا  آخرسيا درتهران، گودوين،  ۀبرابر اظهارات دمحمحسين قشقايى، رئيس شعب
 ۀها درايل مالقات و آ نها را تهديد كرده بود كه در صورت ادام یناصرخان و قشقاي

ر خواهند گرفت مستقيم آنها قرا ۀها طرف هستند ومورد حمل یمخالفت، با آمريكاي
را، درالبه  یقشقاي یتأثيراينگونه هشدارها برخانها).  ١١٢،ص  ١٣٨٤قشقايى، (
قدرت حكومت  یآ نها اگرچه برا. توان ديد یوضوح م بهناصرخان  ینوشته ها یال

ّ                   قائل نبودند، ام ا از اينكه موردحمل یايران اهميت زياد قرار بگيرند  هاينابرابرآمريكاي ۀ              
قشقايى، (برتر يك طرف آن باشد، واهمه داشتند یشوند كه قدرت و يا آغازگرجنگي

و   بهم خوردن  یتكليف یدولت نيز در ب ۀتالش دوگان ،یازطرف).  ٤٢٣،ص  ١٣٧١
ّ  و حل   یحكومت، از يك طرف، به دنبال آشت. تأثيرنبود یها ب یقشقاي یانسجام داخل    



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٠٠                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

تالش مى كرد تا خانها ها بود؛ و از طرف ديگر،  یمسالمت آميزمسئله و جذب قشقاي
  ّ                                 مت حدان آنها، يعنى بويراحمدى ها نيز  ۀرا از يكديگرجدا كند و همين تالش را درحوز

حكومت،همچنين، با تشكيل و تقويت روزنامه .و درهردوگروه نيزموفق بود رددنبال ك
 ی             ّ                          هاى طرفدارمصد ق، تالش كرد تا هرگونه اقدام یمخالف قشقاي یها و گروهها

ّ          وج ه و خواستعليه آنها را م به عنوان نمونه، مي توان از . مردم آنجا جلوه دهد ۀ 
و شهاب اعظم در شيراز نام برد، كه  هانمانند حوائج اصفهان در اصف یروزنامه هاي

با  یدر آن هنگام، گروه. دادند یانجام م یرا عليه برادران قشقاي یتبليغ گسترده ا
زمانى قبل از كودتا از طرف            ّ ، كه از مد ت»یجوانان اصالح طلب قشقاي«عنوان 

. حكومت شروع به فعاليت بر ضد قشقايى ها كرده بودند، از نو دست به كار شدند
جستن از آ  یقشقايي و دعوت مردم به دور یآنها توهين به خانها یسراسر بيانيه ها

ّ  اين تشك ل ینها و شورش عليه آ نها بود و در بيانيه ها و تلگرا فها  یكه رهبر آن فرد -       
 یخواسته م»  پسران صولت «و اعدام  یهمواره نابود - بود یه نام ابراهيم شكوهب

عوامل و به خصوص، شكاف داخلي، مسائلي بود  ينا ۀهم).  ١٥٦٥٢: مارجا(شد 
خان و جعفرقليخان دره  یروز پانزدهم مهرماه، زك. ها را به انفعال كشاند یكه قشقاي

 ،یها تحت تأثير اين ناراحت یقشقاي. يدنداز اردو جدا شده و عازم تهران گرد یشور 
تصميم  یرا برا یكنند و شوراي یبا يكديگر قسم خوردند كه تا آخرين نفس جانفشان

 ). ٤٢٤،ص  ١٣٧١قشقايى، (در مسائل تعيين كردند یگير
و رئيس مجلس سنا به دست ناصرخان  یاز طرف زاهد یمهر،تلگراف هاي شانزدهم

 ١٣٧١قشقايى، (كردند یلس سنابه تهران دعوت محضوردرمج یرابرا یرسيد كه و
 ). ٤٢٥،ص 

ها ديدار  یاصل چهار ترومن در شيراز، با قشقاي ۀادار یروز بعد، رئيس آمريكاي دو
در  یبا و - آ نها بود ۀ   ّ        مصد ق از جمل یكه آزاد - خود را  یكرد و آ نها خواسته ها

ّ               ميان گذاشتند تا به اط الع دولت برساند  ). ٤٢٦،ص  ١٣٧١قشقايى، (                    
 یبرپا شد و در تصميم ی           ّ              به منظور ات خاذ تصميم نهاي ،یايل یبيستم مهر، شورا روز

عنوان كرد، نظرها  ی                                                     ّ كه ناصرخان در خاطراتش دليل آن را پيغام نهضت مقاومت مل  
و )  ١١٣،ص ١٣٨٤ى، ؛ قشقاي ٤٢٦،ص ١٣٧١قشقايى، (بر صلح قرار گرفت

دسته تقسيم و درمناطق خود  داردوى قشقايى ها حوالى شيراز را رها كرده و به چن
ازاينجا به بعد، ديگر قشقايى ها تهديدى براى حكومت نبودند و تالش . مستقر شدند

آنها بر اين قرار گرفت تا استقالل داخلى خود را حفظ كنند وتسليم حكومت وآزار و 
 .گردند و حمايت آرام از نهضت را ادامه دهند   ّ     ّ   اذي ت مجد د ن
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 ١٣٧١قشقايى، (ها در اين مورد قراردادى رانيزدرميان خودشان امضانمودند قشقايى
 ). ٤٢٩،ص 
چهارم آبان، ناصرخان،اعالميه اى را درمخالفت با تجديد روابط دولت با  روز

ها به كشور و انگليس صادركرد و در آن، به زاهدى در مورد بازگرداندن انگليسى 
 ). ٤٣٠،ص ١٣٧١قشقايى،(پايمال كردن نهضت مردم و رويارويى با آ نها هشدارداد

قشقايى ها ازنمايندگان نظامى وغيرنظامى دولت،احترام  ۀاين به بعد، خواستاز
                       ّ                                              گذاشتن به اصول قانون مل ى شدن صنعت نفت بود واز درخواست هاى گذشته خبرى 

ض قرار گيرند آ نها حاال نگران بودند ك. نبود ّ              ه از طرف نيروهاى نظامى مورد تعر                                
 .راه مى توانستند به كار برند ينتوان خود را تنها در ا ۀو باقى ماند

اين رويكرد، حكومت تالش  ۀبا تصميم قشقايى ها براى پرهيز ازحمله و ادام همزمان
ه و مى كرد تا با حمايت كودتاچيان خارجى، روزبه روز بر مشكالت داخلى فايق آمد

روند حوادث، بازگشت به وضعيت زمان رضاشاه را . موقعيت خويش را محكم كند
 .نويد مى داد

اين ميان، آمادگى قشقايى هانيزبراى اينكه شايد همپاى مقاومت ديگر مناطق كشور  در
 .                          ّ                                        درحمايت ازآزادى و حكومت مل ى، دست به اقدامى بزنند، راه به جايى نبرد

                    ّ                          نظامى قشقايى ها و مت حدانشان، و تالش حكومت براى  ۀحادي                     ّ دنبال از هم پاشيدن ات   به
. جلب سران ايلى، از اواخر آذرماه روند پيوستن برخى خا نها به حكومت آغاز شد

ه شورى والياس و فريدون خان كشكولى براى رفتن  م آذر،زيادخان در  ّ                                             روزبيست و دو                  ّ            
).  ١٤،ص  ١٣٨٤، ی؛ قشقاي ٤٢٥،ص  ١٣٧١ يى،قشقا(به تهران حركت كردند 

ّ                جدايى زيادخان، كه يكى از افراد مؤث ر بود، ازطرف همه با تعج ب روبه رو شد و                        ّ                                  
اين وضعيت، . معلوم كرد كه قشقايى ها به قرارداد داخلى خود نيز وفادارنخواهند ماند

آنجا شكاف  ودرنيز پيش آمد  ها،ي             ّ                             در طرف ديگرات حاديه، يعنى در ميان بويراحمد 
 .ركشى و از هم پاشيدگى كامل منجر گرديدداخلى به جنگ و براد

                               ّ                                    كهگيلويه وبويراحمد، به عنوان مت حدان هميشگى قشقايى ها در فضاى سياسى  ايالت
طرفدار  ۀ                                  ّ                        آن زمان كشور، با فرا رسيدن نهضت مل ى شدن صنعت نفت به دو دست

ّ                                       ام ا طرفداران دربار با وجود برخوردارى از . نهضت و طرفداردربار تقسيم شدند  
 ۀايلى قشقايى تا حوز ۀ  ّ        حد فاصل حوز. دحمايت نظاميان، قدرت چندانى درآنجا نداشتن

نورآباد ممسنى ساكن بودند كه آ  ۀايلى بويراحمد و كهگيلويه، ايالت ممسنى درمنطق
هنگامى كه كودتاچيان . عيتى مانند ايالت بويراحمد داشتندنها نيز در آن پيش آمد وض

 ابوالقاسم                                  ّ                       سعى درشورانيدن ايالت برعليه دولت مل ى داشتندوهمزمان باشورش 
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بختيارى، تالش براى تشكيل جبهه اى در ميان ايالت بويراحمد وممسني ا نجام گرفت 
كه از  - طاهرى   ّ                                            ات حاد خانهايى مانندحسينقلى خان رستم ودمحمحسين خان ۀو زمين

                                     ّ             شدتابتوانند با قدرت خانهاى طرفدار مصد ق به سركردگى  فراهم - مخالفان دولت بودند
حمايت ارتش از . عبدهللا خان ضرغام پوروخسروخان بويراحمدى،مبارزه كنند
ممسنى و بويراحمد  ۀحاميان درباردرآن زمان وتقويت آنها، باعث كشتارهايى درمنطق

به اين معنى كه .           ّ     حاميان مصد ق بود ۀاختالف درجبه آن، بروز ۀگرديد كه نتيج
               ّ                                                          طوايف طرفدارمصد ق كه افرادى ازآنها كشته شده بود، چون خواهان انتقام از طرف 
سردمداران خود، عبدا  خان و خسروخان بويراحمدى و خانهاى قشقايى بودند، از 

رقيب دفاع كنند، ناراضى                                              ّ              اينكه نامبردگان نخواستند يا نتوانستند از حيثي تشان در مقابل 
 اى                                   ّ                            اين پيش آمد باعث شد تا هنگامى كه ات حاديه، نيازبه همراهى كامل بر. باقى ماندند

اقدام عليه حكومت كودتا داشت، تعدادى از سردمداران ايالت بويراحمد، باوجود 
ناصرخان . وفادارى به نهضت، از پيوستن به عبدهللا خان ضرغام پور خوددارى كنند

براى آرام كردن ايالت بويراحمد دست به كارشد و اختالف را نيزبرطرف  قشقايى،
ّ      كرد، ام ا جبه ايل قشقايى ازانسجام ويكدلى درسطح رهبرى  ندخانهاى بويراحمد همان ۀ      

                     ّ                              دوطرف اصلى حاميان مصد ق در بويراحمد، عبدهللا خان ضرغام . برخوردارنبود
                    ّ   اره با يكديگر درتضاد  و پور وخسروخان بويراحمدى كه برادرنيز بودند، همو

ّ         طى  سالهاى . كشمكش آشكاربودند ، خسروخان ازطرف ارتش و  ١٣٢٩ -  ١٣٢٢ 
وى، با پيش آمدن . عبدهللا خان تقويت شد وبا وى دركشمكش بود بلدرباردرمقا

       ّ                               ّ                             نهضت مل ى، با حرارت تمام به حمايت ازمصد ق پرداخت و با عبدهللا خان در يك 
ق ب. جبهه قرار گرفت ّ    او مشو  ويراحمدى ها براى اقدام عليه حكومت كودتا بود و به      

به دنبال تالش . مى كرد  شركتآ نها در جلسات مشترك با قشقايى ها  ۀعنوان نمايند
ميان عبدهللا خان  ۀحكومت براى جدا كردن خانها ازيكديگر، آنها ازاختالف كهن

ادند ووى ضرغام پور وخسروخان بويراحمدى استفاده كرده،عبدهللا را فريب د
ّ                                      ام ا خيلى زود به اشتباه خويش پى برد چون . دراقدامى ناجوانمردانه خسرو را كشت  

عبدهللا خان، به ناچار . براى مالقات با شاه تحت فشار قرارگرفت حكومتاز طرف 
م، خسرو قشقايى،  ّ                 به اين كارتن درداد و شاه درآن مالقات از وى خواست تا خسرو دو                                                           

 .١را نيز بكشد 
                                               ّ                      اين پيش آمدها وپيوستن تدريجى خانها به حكومت، ات حاد مخالف حكومت كودتا  با

ل آبان، كه . ٢ازهم پاشيد و برادران قشقايى نيز چاره اى جز تسليم وتبعيد نداشتند  ّ            ازاو     
نيروهاى جنوب ايران، وارد شيراز شد، تهديد به اقدام  ۀ        ّ               سرلشكرعب اس گرزن، فرماند
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وى خواهان مالقات ناصرخان و رفتن وى به . گرفت ت                       ّ نظامى عليه قشقايى ها شد  
                             ّ                                    با رفتن تدريجى خا نهاى عضو ات حاديه به تهران، ناصرخان نيز چاره اى . تهران بود

گويى در آن اواخر تلگرافى هم از . جز اين كار نديد و ناچار بود تا پيش آمد را بپذيرد
ارسال گرديده است كه  هراديو خوانده شد كه اعالم گرديد ازطرف ناصرخان براى شا

ّ                    چگونگى آن در خاطرات محم دحسين خان آمده است   ). ١١٥،ص  ١٣٨٤(                       
رسرلشكر گرزن و مالقات پانزدهم بهمن محم دحسين  به ّ       دنبال درخواست هاى مكر                                       ّ                     

خان با وى، قرار شد تا با ناصرخان براى مالقات با گرزن و رفتنش به تهران 
شكر و تلگراف وى، ناصرخان روز                               ّ     صحبت شود وبه دنبال درخواست مجد د سرل

از تهران همراه با  رخان،ناص. سى آذرراهى شيرازشد تا ازآنجا به تهران برود
 ،یطيب ینصير(خانواده اش عازم سوئيس شدوسپس دركاليفرنياى آمريكا اقامت گزيد 

 ). ٢٣،ص  ١٣٨٢
 وجود رفتن ناصرخان ودمحمحسين خا ن، خسروخان تا يك سال ديگردرميان ايل با

ماند و دست به جمع آورى نيروزد، اما وقتى با اولتيماتوم حكومت وحمايت همه  
آمريكايىها از دولت روبه روشد، مقاومت را بى فايده ديد وناچار شد درخواست  ۀجانب

تأمين جانى و  ۀاين درخواست، در برگيرند. رددولت براى خروج ازكشوررا بپذي
 ٢٩٠٣٦: مارجا(سپاه جنوب به خسروخان ابالغ گرديد  ۀمالى بود كه ازطرف فرماند

به دنبال اين واقعه، خسروخان به تهران رفت و پس ازيك شب استراحت در ). 
سپس  وباشگاه افسران، با محافظ تا فرودگاه مهرآباد بدرقه و راهى كشورايتاليا شد 

تيب، بدين تر).  ٢٣،ص  ١٣٨٢ ،یطيب ینصير(در شهر مونيخ آلمان ساكن گرديد
 .                               ً                    رياست ايل قشقايى، تبعيدى تقريبا  پايان را آغاز كردند ۀخانواد

ّ  ام ا تأمين مالى حكومت جز يك فريب نبود و با خروج خسرو قشقايى از كشور، دست   
، باغ ارم و امالك وابسته  ١٣٣٤به عنوان نمونه در . اندازى به امالك وى آغاز شد

ّ                               س ط مهدى فرخ، استاندار وقت فارس به آن، كه ملك شخصى خسرو قشقايى بودند، تو
           ّ                        اين كار، اد عاى بدهكارى خسرو قشقايى  ۀبهان. قشقايى ها، توقيف شد ۀو دشمن ديرين

                                ً باغ ارم و امالك وابسته به آن، قبال  . دارايى فارس از بابت مقدارى شكر بود ۀبه ادار
وى، عبدهللا ملك مرحوم ابوالقاسم خان نصيرالملك بود و خسروخان آ نها را از فرزند 

نود هزار تومان  كرقيمت آن مقدار ش).  ١٧٤٣و ٢٩٠٣٦: مارجا(قوامى، خريده بود 
برآورد شد و دست اندركاران استاندارى، امالك را براى فروش و پرداخت آن مقدار 

دمحمحسين قشقايى به وزير  ۀاين درحالى بود كه برابر نام. بدهى، كافى نمى دانستند
ارم خيلى قبل از آن تاريخ، پانزده ميليون تومان قيمت گذارى دادگسترى وقت، امالك 
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ّ                                              ام ا اين ماجرا تنها شامل حال امالك خسرو نگرديد و ).  ٢٩٠٣٦: مارجا(شده بود   
صولت الدوله را  ۀهنگام اجراى اصالحات ارضى در ايران، حكومت، امالك ورث

اگانه، آ نها را از           ّ                                             ازقانون كل ى اصالحات ارضى مستثنا كرد و با تصويب قانونى جد
ّ                               داشتن حق  آب و خاك در ايران محروم نمود   ). ٧٧١٧٤: مارجا(       

 
  ی             ّ ها از نهضت مل   يیقشقا  تيحما يیبر چرا یليتحل

 
                    ّ                                                 قشقايى ها از نهضت مل ى بدان شكل كه تا نهايت پايدار ماند، بى انگيزه يا  حمايت

       ّ         نهضت مل ى ايران،             ّ                            در بررسى عل ت حمايت رهبران ايل قشقايى از. كوركورانه نبود
علل و عواملى چند را مى توان دخيل دانست كه اگرچه هيچيك از آ نها به تنهايى نمى 

ّ             توانست عل تى تام  براى آن عمل . آ نها آن كاركرد را شكل مى داد ۀباشد، مجموع كرد         ّ     
سلطنت و نيز انگليسى  ۀقشقايى با خانواد ۀ    ّ       تضاد  خانواد. ١: از جمله آن عوامل بايد

خوب حكومت وى در ايالت  ۀقشقايى و خاطر ۀ   ّ          مصد ق و خانواد ۀدوستى ديرين. ٢ها؛ 
والگو  شقايىميهن دوستى، راستگويى، وثبات شخصيت رهبران ايل ق. ٣فارس؛ و 

در ادامه، به بررسى .                 ّ                                  بودن رهبرنهضت مل ى از اين لحاظ براى آ نها را برشمرد
 .مل مى پردازيماجمالى هريك ازاين عوا

حمايت ازرضاشاه مورد سوءظن وى قرار گرفت و  ۀالدوله، پس از يك دور صولت
ّ                              ّ  حسين مك ى، حمايت قشقايى ها از نهضت مل ى . در نهايت هم در زندان وى درگذشت       

         ّ                        همين تضاد  خانوادگى و پدركشتگى مى  ۀوموضع گيرى آ نها را بعد از كودتا، نتيج
 ۀبه اين دليل و در ظاهر به بهان قعان قشقايى در واوى معتقد بود كه آقاي. دانست

مكى، (سلطنت بودند  ۀ            ّ                                  حمايت از مصد ق و نهضت ملى به دنبال تضعيف خانواد
 ۀپدركشتگى، عملكرد ظالمان ۀ               ّ             اين موضوع والبت ه برتر ازمسئل).  ٥٤٩،ص  ١٣٧٨

جسته حكومت نسبت به قشقايى ها، اگرچه در موضع آ نها جايگاه بر ۀبيست وپنج سال
در گفته ها و نوشته هاى برادران قشقايى تأثير اين . مسئله نبود ۀهم ا          ّ اى داشت ام  

موضوع به صراحت به چشم مى خورد و معلوم است كه آ نها در رفتار سياسى خود 
با وجود اين، به نظر مى رسد كه . ١سلطنت بوده اند ۀهمواره به دنبال انتقام از خانواد
    ّ                                متوق ف مى كرد،آنها نيزآرامش را ترجيح  هادرمورد آ ناگرحكومت،سياست دشمنى را

دريك مورد واكنش سياسى مستقيم، در پيامى به  چنا نكه ناصرخان. مى دادند
ّ                محم درضاشاه، خانواد خويش را تهديدى براى حكومت پهلوى و رضاشاه را قاتل تام  ۀ  

 ). ١٥٨،ص  ١٣٧١قشقايى، (پدرش ندانست 
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                ّ                              شقايى از نهضت مل ى و موضع آنها بعدازكودتا، نمى اين اسا س، حمايت برادران قبر
ِ  بايد دانست كه برادران قشقايى تنها پدرمردگان  .اين عامل باشد ۀتوانست فقط نتيج                                           

به عنوان نمونه،منوچهرتيمورتاش، فرزندعبدالحسين .دخيل درسياست آن روزنبودند
وامل اصلى مجلس و جزء ع ۀشاه، نيزدرآن زمان نمايندرضاتيمورتاش، وزيرمقتول 

طرفداردربارو مخالف نهضت بود و ازجمله كسانى بود كه دركارشكنى هاى مجلس 
 .             ّ                  عليه دولت مصد ق نقش اساسى داشتند

ّ  ام ا ّ                                                       عامل ديگرى كه مكم ل مخالفت بزرگان ايل قشقايى با حكومت پهلوى بود و آ نها                    
ى انگليسى آنها باانگليسى ها وهمراه ۀ                                 ّ      رابه دولت مصدق نزديك مى كرد، تضاد  ديرين

الزم است يادآورى شود كه برادران قشقايى از نقش اساسى عوامل . ها با دربار بود
آ . انگليس درهجوم ارتش ايران به مناطق آ نها، پس ازشهريوربيست، بى خبر نبودند

نها براين مسئله كه بيگانگان دشمن خانواده شان هستند ايمان داشتند و دليل آن را ايرا 
ناصرخان، در اين مورد، در . تشان با منافع بيگانگان مى دانستندن دوستى ومخالف

هميشگى خود و خانواده اش كه آن را  ۀگفت وگو با الجوردى، ضمن اشاره به دغدغ
: خدمت به كشوروپاسدارى ازمنافع آن ومخالفت با منافع بيگانه برشمرد، مى گويد

درم و خودم لطف دارند روى                                 ّ           ّ     اينكه انگليسى ها به ماخيلى، البت ه اززمان جد م و پ«
 .مى گويند چرا مملكتتان را دوست داريد. همين كارها است

مملكتشان را دوست مى دارند حسن است ولى ماها اگرمملكتمان را دوست  خودشان
 ). ١٩٨٣قشقايى، («مى داريم و نوكرى آقايون ياانگليس يا آمريكا را نكنيم عيب است

 شگى با بيگانگان، ازهدف واقعى آ نها در كشورقشقايى،به دليل تماس همي برادران
                                                      ً    آنها به غيرازمنفعت خود هدفى ندارند وبر اين اساس، معموال  با  دانستنديآگاه بودندوم

بيگانگان مخالفت مى كردند و اين عامل درحمايت آنها از دولتى كه شعار آن استقالل 
 .خصوص انگليس ستيزى بود جايگاهى شايسته داشت بهو بيگانه ستيزى و

خانوادة قشقايى با  ۀديگرى كه دراين ميان بايد بدان پرداخت، دوستى ديرين عامل
                                            ّ           اين دوستى به سا لها قبل، يعنى زمان حكومت مصد ق در ايالت  ۀسابق.   ّ     مصد ق است

لين خاطر. فارس به عنوان والى، دراواخرحكومت قاجارمربوط مى شود ّ         او  رادران ب ۀ 
آ نها به پاسداشت  ۀقدرت ايلى به خانواد رداندنشيرين بازگ ۀ             ّ       قشقايى از مصد ق، خاطر

ل، بود ّ       دفاع صولت الدوله ازكشوردرمقابل انگليسى ها، هنگام جنگ جهانى او                                                               .
   ّ                                                                      مصد ق، تا هنگامى كه درفارس حاكم بود، با صولت الدوله رابطه اى نزديك داشت و 

اين ).  ٤٥ -  ٤٣،صص  ١٣٧٤تركمان، (تانه است نامه هاى آ نها به يكديگردوس
دوستى در زمان حكومت رضاشاه، كه صولت الدوله درتهران زندگى مى كرد، و 
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به عنوان نمونه، مى توان به ).  ٢٠،ص  ١٣٨٤قشقايى، (نيز پس از آن ادامه يافت
       ّ                                                             تالش مصد ق در مجلس چهاردهم براى كمك به قشقايى ها، به منظور بازگرداندن 

. به زور از آ نها گرفته شده بود رضاشاهكشان به آ نها اشاره كرد كه در زمان امال
صدراالشرف،  ۀ   ّ                 ّ                                      مصد ق، در اين مورد حت ى نسبت به محمود بدر، وزير دارايى كابين

 ١٠٢: كمام(كه امالك قشقايى هارا به ديگران فروخته بود، در مجلس اعالم جرم كرد
ّ               ام ا موضوع ديگرى ).  ١٧٣ -  ١٦٨صص ، ١٣٢٧؛ كى استوان،  ١٤/  ٥٨/ ١/ ١/   
.                                                               ّ     نمى توان آن را ناديده گرفت، تشابه شخصيتى برادران قشقايى با مصد ق است هك

                                       ّ                                             آقايان قشقايى با روحيه اى ايلياتى، البت ه با سواد و شعور سياسى و آگاه به مسائل، و به 
ّ                     دور از صد رنگى و سياست زدگى و منفعت طلبى خاص  سياسيون ايرانى، به  گفتار                                            

به اصالت خانوادگى اعتقاد داشتند و همواره نگران  اآنه. و كردارشان پايبند بودند
. ١        ّ                مسائل مل ى، خدشه دار شود  ۀبودند تا حيثيت خانواده شان، به خصوص درزمين

  ّ           ّ                     مل ى گرايى مصد ق و تأكيدش بر بيگانه .                     ّ                    پس، از اين لحاظ، مصد ق براى آنها الگو بود
قشقايى بود و بر  رادراننيزاستبداد ستيزى وى، دلخواه ب ستيزى واستقالل سياسى و

اين اساس، حمايت از حكومتى كه استعمارخارجى و استبداد داخلى را به چالش كشيده 
ناصرخان، بارها درسخنانش براين . بود، چيزى جز يك آرمان واعتقاد برايشان نبود
وانستند آن را زيرپا آ نها بوده كه نت ۀموضوع تأكيد كرد كه حمايت ازمصدق عقيد

 .رندبگذا
                         ّ                                  برادران قشقايى از نهضت مل ى، كوركورانه و دور از آگاهى نبود،  ۀهمه جانب حمايت

 ۀ                                 ّ                                             بلكه آ نها در اين مسيرسياست مستقل ى داشتند وهرجا شايسته ندانستند، با اكثريت جبه
  ّ  مل ى  ۀرجبهبه عنوان نمونه، آ نها، هنگام اقدام نمايندگان طرفدا.   ّ               مل ى همراهى نكردند
( آزادى خليل طهماسبى، قاتل رزم آرا،آن راامضا نكردند  ۀبراى تصويب اليح

 ). ٨،ص  ٢١٨٣رسمى كشور شاهنشاهى،  ۀروزنام
 
  جهينت
                            ّ                                              ازميان گروههاى همراه نهضت مل ى، قشقايى ها تنها كسانى بودند كه براى دفاع از  

اقدام خطرناك  ۀوفادارى به آرمانهاى نهضت تا درج.                     ّ      نهضت دست به اقدام جد ى زدند
رهبرى ايل قشقايى  ۀآرايش نظامى دربرابركودتاگران، تاوان سنگينى را براى خانواد

                ّ                             درطول چهارماه فع اليت درون ايلى و همراهى ايالت ،قشقايى ها دراين مسير. رقم زد
همراهشان در استان فارس و كهگيلويه و بويراحمد فعلى، تالش كردند تا شايد بتوانند 

ّ   ام ا .                                        ّ                               الها م بخش ديگر مناطق باشند واقدامى مؤث ررابراى دفاع از نهضت انجام دهند  
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ولت كودتا، تا مرز تهديد به از د اآمريكايى ه ۀتالش آ نها تحت تأثير حمايت همه جانب
 .برخورد مستقيم نظامى، نتيجه اى در بر نداشت

تهديد و احياى  ۀها، حكومت كودتا نيز با سياست دوگان یبر تالش آمريكاي عالوه
   ّ                                                                      تشك لها و مخالفان درون ايلى و از طرفى درازكردن دست دوستى، سعى در انفعال و 

سازش ناپذيرى .          ّ                                          ّ        فرسايش ات حاد ايلى و فروپاشى آن داشت و دراين راه موف ق نيز شد
                             ّ               يا ناتوانى آنان در اقدامى مؤث ر، زمان الزم را  ىرهبرى ايل با كودتاگران و سردرگم

               ّ             بى ثبات سازى ات حاد، از طريق  ۀ         ّ                      تا با تسل ط براوضاع واجراى برنامبه دولت داد 
تبليغات و شكل دادن گروههاى مخالف، باعث بروز اختالف و جدايى برخى سران 

  ّ         ات حاد ايلى  شى                                ّ                              ايل و كنار آمدنشان با حكومت و حت ى درگيرى داخلى و درنتيجه فروپا
برادران قشقايى ازكشور و ضبط امالك و  ۀسال ٢٥فرجام اين تالش، تبعيد. شود

ّ                      ّ          دربررسى داليل حمايت تام  قشقايى ها از نهضت مل ى، عواملى . دارايى هايشان بود                      
   ّ  مصد ق  ۀسلطنت و انگليسى ها، دوستى ديرين ۀ            ّ                        ازجمله؛ تضاد  خانواده قشقايى باخانواد

وخاطرة خوب حكومت وى درايالت فارس،وميهن دوستى  ىقشقاي ۀو خانواد
                                                            ّ  تگويى و ثبات شخصيت رهبران ايل قشقايى والگو بودن رهبر نهضت مل ى وراس

  )١٠(.                         ّ       براى آنها را مى توان مؤث ر دانست
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   :و مآخذ حاتتوضي

 
 – یاتشارات علم –        ّ  دکتر مصد ق  ارانيسرنوشت  – یعبدالرضا هوشنگ مهدو   -  ١ 

  ٢١٠ص  – ١٣٨٣
ل »  رانيمعاصر ا یو نظام یاسيحال رجال س شرح«یدکتر باقر عاقل   -  ٢  ّ   جلد او        - 

ل سال  ّ       چاپ او   صص    - نشر علم  ینشر گفتار باهمکار  -   ١٣٨٠     
ّ             محم د ناصر صولت  ۀخاطرات روزان(بحران  یکتاب سالها  ۀ             ّ به نقل از مقد م   -  ٣   

   ٢٢ – ٢٨صص  -  ١٣٦٦چاپ دوم  –رسا  یخدمات فرهنگ ۀمؤسس  –) يیقشقا
 ی       ّ  نصرهللا حد اد  -  حيتصح به

ّ             خاطرات روزانه محم د ناصر صولت (بحران  یکتاب سالها  ۀبه نقل از مقدم   -  ٤                  
   ٣٩٩ -  ٤١٦صص   دبهينگاه کن –)يیقشقا

 - یبه قلم عبدالرضا هوشنگ مهدو" دکتر مصدق ارانيسرنوشت "  - ) ١(   -  ٥ 
   ١٩٦ -  ٢٠٦صص 

در  يیناگفته ها)  ٣( ،   »ینجف زيكامب: سندهينو ؛يیقشقا ليا ۀپژوهش نام«  )  ٢( 
ّ      کل  حزب  ريدب  فيپس از انقالب با خسرو س يیخصوص خسرو خان و برادران قشقا  

درمصاحبه  محسن برغندان، مسئول شاخه استان بوشهر حزب مرز  راني  ّ   مل ت ا
 ) www.jebhemelli.net (   ی  ّ مل   ۀجبه  تيدر سا مندرج . فيپرگهر با خسرو س

مرورى بر مبارزه «خود تحت عنوان  یليتحل  ۀدر نوشت   ىيرجا نياءالديض -  ٦ 
   »سيانگل فارس با قواى  ريعشا

 خيتار یدادهايعبرت، خاطرات و رو نهيآ «،یپور فاطم فينصرهللا س   -  ٧ 
    ٥ – ٧صص  -  ١٣٧٠ ران،يا وني  ّ مل   لندن، جبهه  ،»رانيا معاصر 

   ٨ – ٩صص   -  نيشيپ – ٨
ّ   دکتر محم د  -  ٩   یمصطف - یترجمه رضا مرزان - »  یاز قاجار تا پهلو« مجد   یقل       

 – ١٤٠صص   – ١٣٨٩بهار  – یاسيس یمؤسسه مطالعات و پژوهشها – یريام
١٣٧  

م یميحک ديمج   -  ١٠  ّ  خر  و  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ یبه کودتا ها يیواکنش قشقا ليتحل«   
صفحات  ٢شماره  ٢٢جلد    - اسناد ۀنيگنج -  »رانيا ی  ّ مل   آنان با نهضت  یهمکار

٦٦- ٥٢  
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عشاير فارس با  ۀمرورى بر مبارز«ضياءالدين رجايى  ۀپى نوشت ها نوشت  ◀

 »قواى انگليس
 
ل از عليرضا مالئى توانايى، ص  - ١ ّ                             ايران و دولت مل ى در جنگ جهانى او                  ّ               ٢۵۴. 
تاريخ  ۀدكتر نادر ميرسعيدى نقل از فصلنام ۀيادداشت هاى يادشده در متن ترجم - ٢

 .معاصر ايران، شماره نهم
 .همانجا - ٣
                                                         ّ          در اين زمان اوكونور كنسول سابق انگليس در فارس به همراه عد ه اى ديگر  - ۴

ّ                                                                       توس ط افسران انقالبى ژاندارمرى فارس دستگير و در مقابل مجاهدينى كه به اسارت    
 .جاهدين نگهدارى مى شدندانگليسى ها درآمده بودند نزد سران م

 .٧١۵تاريخ ايران تاليف سرپرسى سايكس، ترجمه سيددمحمتقى فخرگيالنى، ص  - ۵
 .٧٢٣همانجا، ص  - ۶
 .٨۶٩توفان در ايران از احمد احرار، ص  - ٧
 .٧٣٠و  ٧٢٨تاريخ سايكس صفحات  - ٩و  ٨

 .٣٢٨فارس و جنگ بين الملل، تصنيف ركن زاده آدميت، چاپ پنجم، ص  - ١٠
 .خان به معنى كاروانسرا است - ١١
فارس و جنگ بين الملل آمده است كه پس از تنظيم قرارداد  ٣۴۶ ۀدر صفح - ١٢

بيست و پنج  هزار ليره به سردار عشاير پرداخت شد كه نامبرده اين پول را نپذيرفت 
و گفت من اگر مى خواهم قسمتى از فارس را امنيت دهم وظيفه ام است و مقصودم 

لطف خداوند و مراحم دولت مطبوعه ام  ازار خدمت به شما نيست و بحمدهللا از اين ك
ل هستم و به پول شما نياز ندارم ّ                               به حد  كافى متمو           ّ     . 

در بيان زندگانى اسمعيل خان صولت ...                ّ              مهدى بامداد مؤل ف شرح حال رجال - ١٣
ل و پيش                  ّ                  صولت الدوله در اي ام جنگ بين الملل ا: ... الدوله سردار عشاير مى نويسد ّ         و 

از آن و بلكه مى توان گفت از ابتداى امر صفاى زيادى با انگليسى ها نداشت و از 
 ١٢٩٧خرداد / ه ق ١٣٣۶جهت در رمضان  نآنان چندان خوشش نمى آمد و به همي

م به انگليس اعالن جنگ داد و نظرش از اين كار آن بود كه پليس  ١٩١٨برابر با 
در جنوب ايران زير نظر و تعليمات افسران  جنوب را كه انگليسى ها خودسرانه

 و... لكن به مقصود و مراد خود نايل نشد.... انگليس تشكيل داده بودند از ميان ببرد
دشمنى و جنگش با انگليسى ها آن شد كه سرانجام از هستى ساقط شد و در  ۀنتيج
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 !زندان قصر جان سپرد
 .تاريخ معاصر ايران شماره نهم ۀاز يادداشت هاى سر دنيس رايت فصلنام - ١۴
 .۴٢٨و  ۴٢۴فارس و جنگ بين الملل صفحات  - ١۶و  ١۵
 .ابوالقاسم خان نصيرالملك از اقوام قوام الملك و از اعيان فارس بود - ١٧
                                     ّ                            فيروزميرزا نصرت الدوله پسر شانزدهم عب اس ميرزا نايب السلطنه پسر و  - ١٨

دختر و دو پسر از دختران وليعهد فتحعليشاه صاحب پنج فرزند بود، سه 
                                  ّ                                        فيروزميرزا، سرورالسلطنه به عقد مظف رالدين ميرزا درآمد كه از دوران پادشاهيش 

آغاز زن وكيل الملك كرمانى  رپيدا كرد، نجم السلطنه د» حضرت عليا«نامبرده لقب 
شد و پس از مرگ او به ازدواج هدايت هللا وزيردفتر ) مرتضى قليخان اسفنديارى(

ّ      ّ                                                  دكتر محم د مصد ق حاصل اين ازدواج است و دختر سوم سيما خانم ازدواج درآمد كه         
فرمانفرما / نكرد و از دو پسر فيروزميرزا، سلطان عبدالحميدميرزا لقب ناصرالدوله 

سال بر كرمان حكومت راند و از هيچ ظلم و ستمى بر مردم اين خطه  ازدهكه ي
الحسين ميرزا فرمانفرما است كه فروگذار نكرد و نامدارترين پسر فيروزميرزا، عبد

داماد مظفرالدين شاه بود و در دوران حياتش حضور پنج پادشاه؛ ناصرالدين شاه، 
ّ                         مظفرالدين شاه، محم دعليشاه،  احمدشاه و رضاش  ۀرا درك كرد و همواره در صحن اه                 

بين بود بعد . سياسى ايران نقش اساسى داشت ّ             در اوايل سلطنت رضاشاه از مقر                             
شد و پسرش نصرت الدوله فيروز كه در روى كار آمدن رضاشاه  مغضوب واقع

همراه با عبدالحسين ميرزا تيمورتاش و على اكبر داور كه سه پايه قدرت رضاشاه نام 
زندانى بود و بعد هم !!  اى را ايفا كردند يك چند به جرم اختالس مدهگرفتند و نقش ع
. رنوشت مشابهى گرفتار آمدندو آن دو پايه ديگر هم هر يك به س(سربه نيست شد 

 !) يكى در زندان مسموم شد و ديگرى خودكشى كرد
 .١٢٢خاطرات و تالمات مصدق، ص  - ١٩

  
 
 یها به کودتا تحليل واکنش قشقايي« خرم  مجيد حکيمي ۀفهرست کتابها  نوشت ◀

 »ايران یآنان با نهضت مل یو همکار ١٣٣٢مرداد  ٢٨
  
 ).٦و  ٤،٥( ٤، ) ٣١( ٣آسياى جوا ن،   - 
حميد ( خاطرات سرگرد هوايى پرويز اكتشافى ).  ١٣٨١( اكتشافى، پرويز  - 

 .نشر ثالث: تهران). احمدى، كوششگر
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ّ   تركمان، محم د  -  ّ      ّ نامه هاى دكتر محم د مصد ق).  ١٣٧٤(            نشر : تهران). ج٢(                 
 .هزاران

( گزارشهاى محرمانه شهربانى).  ١٣٧١( تفرشى، مجيد؛ طاهراحمدى، محمود  - 
 :تهران). ج٢)(ش ١٣٢٦ -  ١٣٢٤

 .                        ّ       انتشارات سازمان اسناد مل ى ايران - 
 .اميركبير: تهران. مصدق، نفت، كودتا).  ١٣٨٥(    ّ          تفض لى، محمود  - 
ّ  مؤس س: تاريخ سياسى كهگيلويه،  تهران).  ١٣٧٧( تقوى، مصطفى  -  مطالعات  ۀ  

 .تاريخ معاصر ايران
ّ      اط العات  ۀروزنام -   . ٢٨تا  ٢٥سال )  ١٣٣٢ -  ١٣٢٩(  
 . ٢١٨٣رسمى كشور شاهنشاه ، ى صورت مذاكرات مجلسين، شماره  ۀروزنام - 
 . ٥٧و  ٥٥شهاب اعظم ، شمار ههاى  ۀروزنام - 
 . ١٣روزنامه حوائج اصفها ن ، شماره  - 
 چاپخش:تهران).على اسالمى،مترجم(كودتا در كودتا). بى تا(روزولت، کرميت - 
). احمد احرار، ويراستار( خاطرات اردشير زاهدى).  ١٣٨٥( زاهدى، اردشير  - 

 .نشر كتا بسرا: تهران
        ّ                            تاريخ فع اليت كمونيست ها در ايران از (كمونيزم در ايران ).  ١٣٤٣( زيبايى، على - 

 ). ١٣٤٣اوايل مشروطيت تا 
 ).ساكما(                          ّ        سازمان اسناد و كتابخانه مل ى ايران . بينا:بى جا - 
گفتگو با ايرج (نگاهى از درون به جنبش چپ ايران ).  ١٣٨٠( شوكت، حميد  - 

 .نشر اختران: تهران.) كشكولى
ّ       قشقايى،محم دحسين  -  نشر و پژوهش : تهران.) خاطرات ( يادمانده ها).  ١٣٨٤(          

 .فرزان
ّ       قشقايى،محم دناصر  -  ّ       خاطرات روزانه محم دناصر ( سالهاى بحران ).  ١٣٧١(                           

ّ                    مؤس سه خدمات فرهنگى رسا: تهران.) قشقايى     .١٩٨٣  . 
دانشگاه : ال س وگاس). حبيب هللا الجوردى، مصاحبه گر(مصاحبه ناصر قشقايى  - 

 .هاروارد
نشر :                            ّ       استبداد، دموكراسى و نهضت مل ى تهران).  ١٣٧٢( كاتوزيان، دمحمعلى  - 

 .مركز
 ).كمام(موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى  كتابخانه،

ّ  مؤس س: خاطرات نورالدين كيانورى تهران).  ١٣٧١( ، نورالدين كيانورى -   ۀ  
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 .تحقيقاتى و انتشاراتى ديدگاه، انتشارات اطالعات
على مرشدى (   ّ         مصد ق و كودتا).  ١٣٨٤( ج؛ برن، مالكوم .گازيوروسكى، مارك - 

 .نشرقصيده سرا: تهران). زاد، مترجم
فريدون فاطمى، (و شاه سياست خارجى آمريكا).  ١٣٧١( ج .گازيوروسكى،مارك - 

 ). ١٣٦٨.( نشر مركز: تهران). مترجم
شركت سهامى : تهران). غالمرضا نجاتى، مترجم( ١٣٣٢مرداد  ٢٨كودتاى  -  

 .انتشار
 . ١٤ -  ١٢، سالهاي ) ١٣٣٢ -  ١٣٣٠( خواندنى ها مجله

كاوه (مرورى كوتاه بر گذشته و حال ايل قشقايى ). ،آبان ١٣٥٨( ج .مرسدن، ديويد - 
 .٥و ٤نور،  ۀماهنامه نام). ات، مترجمبي
 ).مارجا(مركز اسناد رياست جمهورى ايران  - 
چپ در ايران به روايت ).  ١٣٧٨( مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطالعات - 

ّ     مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اط العات:تهران.اسناد ساواك كتاب سوم                                . 
ّ         مك ى، حسين  -  : ويدادهاى متعاقب آ ن ، تهرانمرداد و ر ٢٨كودتاى ).  ١٣٧٨(  

 ). ١٣٦٨.( علمى
ّ        خاطرات حسين مك ى تهران -    .علمى:              
سياست و سازمان حزب توده ).  ١٣٧٠( مطالعات و پژوهش هاى سياسى ۀموسس - 

 .موسسة مطالعات و پژوه شهاى سياسى:از آغاز تا فروپاشى تهران
          ّ      در نهضت مل ى شدن نقش قشقايى ها ). ، تابستان ١٣٨٢(         ّ          نصيرى طي بى، منصور  - 

 ). ١٥( ٤فصلنامه تاريخ روابط خارجى ايرا ن، . مرداد ٢٨نفت و كودتاى 
وقايع سال هاى (گوشه هايى از تاريخ معاصر ايران ).  ١٣٧٣( ياحسينى، ساعد  - 

  در كهگيلويه و ١٣٤٢ -  ١٣٣٢
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    نوزدهم فصل 

  
   در خدمت نهضت ملی از نگاه فخرالدين عظيمی ها  یيقشقا  

 
با اشاره  به  »   و دشمنان آن ی  ّ مل   ت ّ ي  حاکم« کتاب » درآمد«در یميعظ نيفخرالد 
 رانيا ی       ّ نهضت مل   تي     ّ و اهم  » دارد؟  یگاهينو چه جا رانيا خي   ّ        مصد ق در تار« نکهيا

  رانيا ی          ّ به نهضت مل  » ها  يیقشقا« وخدمات   رانيکردن صنعت نفت ا ی     ّ در مل  
از هر دولتمرد  شياو ب یاسيس ۀ   ّ         مصد ق وکارنام ۀباردر ديشا نکهيبا ا: سدينو یم
پژ وهش و کاوش شده است بازهم شمار  ريصد سال اخ رانيا خيدر تار یگريد

موجود  یاگر انبوه نوشته ها. باره انگشت شمار است نيدانشورانه در ا ینوشته ها
 ۀرسد، با آنچه دربار یبه چاپ م ل،يرا که همه ساله، مثال درباره چرچ يیو کتابها

 ۀدربار یپژوهشگر ۀکه دامن ميابي یدرم ميکن سهي   ّ                   مصد ق منتشر شده است مقا
همه،  نيبا ا. است زينو، تا چه اندازه ناچ رانيا خيتار یجنبه ها گريدولتمردان، و د

 یاست، م دهيکه تاکنون به دست ما رس يیموجود و نوشته ها یبر اساس دانسته ها
   ّ            مصد ق را از چند  یخيتار گاهيپاسخ گفت و جا ش،يه را، کمابشد اديتوان پرسش 

کوشش او  یعني       ّ   تالش مصد ق،  نيتنها به پردامنه تر نجايدر ا. کرد یبررس دگاهيد
کارنامه و  گريد یجنبه ها یپردازم و بررس یم ران،يا ی  ّ مل   تيحاکم دنيدر برکش

 .ديبه چاپ خواهد رس نيگذارم که پس ازا یوام یگريد ۀاو را به مجموع نشيب
که  افتيتوان در یم نيسرزم نيا ۀگذشت خيژرفانگرانه در تار یبا کاوشگر تنها

و چگونه بر  ،يیروهايچه امکانات و ن ۀتاچه اندازه، به پشتوان ايتانيبر یامپراتور
 ليرا تسه یرگيچ نيکه ا يیابزارها نياز مهم تر یکي. بود رهيآن چ استيو س رانيا

 ی، درسالها١٩٠١در سال  انيسيبود که انگل یتنف ازيکرد امت یم هيتوج یو از جهت
 یپس از آنکه کمتر از ده سال بعد، جست و جو. افول قاجارها، به دست آوردند

ل،ناوگان ن یجنگ جهان ۀوسپس، در آستان ديرس جهينفت به نت ّ           او  آن  يیايدر یروي 
سوخت خود را از  - جهان بود يیايناوگان در نيکه هنوز توانمند تر - یامپراتور

 یبه عاملها ران،يخود ا جهيو در نت رانيکرد، نفت ا ليذغال سنگ به نفت تبد
 .شدند لينفوذ و منافعش تبد یداريو پا یآن امپراتور اتيتداوم ح یاساس
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 تهايشناخت واقع رانيانگلستان بر ا یشبه استعمار یرگيچ یآمدها یپ یابيارز در
ّ      ام ا برا. ستيسبکسرانه آسان ن یاز شعارها دهياز اسطوره ها و سخنان سنج  ی 

 سميتق یو انگستان برا هيروس ١٩٠٧                 ّ             از همروزگاران مصد ق که قرارداد  یکسان
ل و د یجنگ جهان یسالها یهايو تلخ هايروز رهينفوذ، ت ۀبه دو حوز رانيا ّ      او   گري 

بود که با تمام وجود  یتيواقع یرگين چداشتند، آ اديپس از آن را به  اهيس یدادهايرو
واز  یشناخت یاز مفروضات هست یرگيآن چ تيواقع. آن را لمس کرده بودند

سودمند  اي ريناپذ زيرا گر یرگيآن چ یبرخ. آنان بود ینيجهان ب یاصل یها هيدستما
ّ       ام ا از د ستند،دان یم  یتالش برا دنديشياند یکه همانند او م ی   ّ        مصد ق و کسان دگاهي 
به دولت  یابيدست یاز لوازم اصل رانيانگلستان در ا ۀگسترد ازاتيدادن به امت انيپا
انگلستان،  یرگيکشوربود که در عمل، به سبب چ یاستوار واستقالل واقع ی  ّ مل  

 ی  ّ مل   تي   ّ      تحق ق حاکم یمرداد تالش برا ٢٨ یبا کودتا. همچنان مخدوش مانده بود
دامنه دارتر شد  تياستقالل ومشروط یمعنا ۀدربار تهاي  ّ  حس اس ینافرجام ماند ول

و انگلستان  کايآمر ۀخودکامه که به پشتوان ی  ّ               مل ت و نظام پادشاه انيوشکاف م
ّ  مهم   یتجربه ها انيرانيا گر،يد یازسو. گرفت یشد فزون یتازترم ّ  ک هيروزبه روز   

 یانگلستان پس ازسالها. ممکن نشدزي   ّ   مصد ق ن یآرمانها ۀهم یاندوختند؛ نف یگريد
 .نبود یکي نيشيبا انگلستان روزگارپ زين ١٣٣٢تا  ١٣٣٠

  
حقارت آلود متعارف  یزيست گانهي   ّ                                   مصد ق با شرکت نفت و دولت انگلستان، با بزيست

و  یاسيس ت ّ ي  و استقرار هو رانياز ا يیهدف تالش او استعمارزدا.نبود یکي
بر منافع و  گريسربلند د ی                          ّ   نو وآزاد بود که در کنار مل تها یرانيا یمدن - یفرهنگ

 ۀکه بتواند سخن خودرابه ضرب منطق وبه پشتوان یرانيا- سرنوشت خود حاکم باشد
   ّ  مصد ق  یريدر تمام دوران نخست وز. بنشاند یو مقاومت برکرس یمرديقانون و پا

را  انيرانيا ،یالملل نيوعرف ب انيجهان شگاهياز او صورت نگرفت که در پ یکار
و  انهيناسزاگو یازشعارها. جلوه دهد زير    ّ   وتمد ن گزيواپس مانده، قانون ست

شرکت نفت  یسيکه کارمندان انگل یهنگام. شدزينابخردانه پره یهايينماخود
                        ّ     کشورخود شدند به دستورمصد ق به  یکردند و راه یخوددار رانيازماندن وکاردرا

خلع "یاز تهران برا یاتيکه ه ی    ّ درمد ت. شد هيهد یا چهياز سران آنان قال یشمار
مانند  ی   ّ                  مصد ق برآن بود که کسان ششازشرکت نفت به خوزستان رفته بود، کو" دي
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برساند  یبيآس رانيا یکه بر آزرم و آبرو یبه کار دنيازيرا ازدست  ی  ّ مک   نيحس
 .بازدارد
دفاع از حقوق  یبرا یآمادگ ايسازمان ملل،  تيامن یشورا ۀ   ّ        مصد ق در جلس شرکت

پرداخت غرامت منصفانه به  یبرا ايالهه،  یالملل نيب یدادگستر وانيدرد رانيا
از  یهمه حاک ،یالملل نيمتعارف ب یوهنجارها نيشرکت نفت درچارچوب قوان

و قانون  یبه خشم وتازشگر یازيتنه با دس ديبا رانيبود که ا نياوبه ا یدلبستگ
، اقتدار اخالق ،یشکن ّ              بلکه با جنگ افزار قانون وبه پشتوانه حق  وخرد، سخن خود  ی                                     
و  اني                    ّ گسسته نشده بود، و مد ع ی  ّ مل   یاگر تاروپودهمبستگ ديشا. بنشاند یبه کرسرا 
نشان داده بودند  یوطن دوستانه خود دلبستگ ی     ّ    به اد عاها یاندک انيجو زهيست
ّ     ام ا دال.بود گريد یزيچ ی       ّ نهضت مل   نوشتسر  یخود بس ی  ّ مل   یهمبستگ یفروپاش لي 

و  ها،ييچه برداشتها، منفعت جو ۀزيبه انگ نيريدشمنان د ديپرس ديبا. است دهيچيپ
 نهيو سپس ک زانيگر ارانيخود سرسخت ترشدند و  يیجو زهيدرست يیمحاسبه ها

توانستند فرجام آن را  یم یشيتأمل ودوراند یرفتند که با اندک یتوز، چرا به راه
 .کنند ینيب شيپ

               ّ                  اعتبار کردن مصد ق صورت گرفت او به  یب یکه برا یدامنه دار یرغم تالشها به
م، از  یدست کم پس از جنگ جهان اي ستم،يب ۀشد که درسد ليتبد ینماد جنبش ّ       دو   

جنبشها  نيا یاصل شگامانياوازپ. جهان بود ۀزانياستعمارست یجنبشها نيمهمتر
جمهور،  سيعبدالناصر،رئ جمالازجمله  گر،يد یرهبرانشرويوپ ستميب ۀدرسد

ّ    ام ا م. مصربود                    ّ       گونه جنبشها، با تمد ن مدرن  نيازسران اگريد ی  ّ           صد ق برخالف برخ 
فرصتها و  گاه،يهمان جا رانيا ینداشت و برا زيآن سرست یو هنجارها وارزشها

. آزاد و سرافراز از آنها برخوردار بودند یخواست که کشورها یرا م يیهايبهروز
ماندگار بود،  رانيا نيري      ّ                         به تمد ن مدرن با آنچه از فرهنگ د یاو دلبستگ دگاهياز د
 هيتوانست دستما یکرد که م یفراهم م یا زهيکهن، آم یمدن یلتهايبا فض ژهيبه و

 ی        ّ فرهنگ مل   یها هيمدرن درکشور باشد، پا یدموکراس یبه سو شرفتيپ یبرا یا
و  نشيب نيا. استوارگرداند" ی ّ ل  م"و منش  نشيرا بر ب یرا استوارکند و کشوردار

. بود یمدن یتهايومسئول خواهانهيوطن دوستانه و آزاد یهاياز دلبستگ یا زهيمنش آم
 تيمشروط شبرديپ یروح تالش برا دنيهدف آن دامن زدن به اعتماد به خودوبرکش

 یمدرن روزگار روشنگر یاز ارزشها یا زهيآم. بود رانيا یو استقالل و سربلند
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 . بود رانيگذشته ا خيتار یاخالق - یفرهنگ یها رهي     ّ        از سن تها و ذخ یا دهيو گز
 یرگي   ّ   تمد ن چ نياز ا یکه وجوه یطي   ّ             تمد ن مدرن در شرا یبه ارزشها یدلبستگ

 یکرد کارآسان یم ريرا امکان پذ رانيانگلستان، بر ا ژهيبه و ،یغرب یکشورها
 گاهيمانند سفارت انگلستان، دوباره جا يیسفارتخانه ها ١٣٢٠ وريپس از شهر. نبود

پس از  یکه اندک یدامنه دار یکيدئولوژيبرخورد ا. افتنديخود را باز  نيشيو نفوذ پ
م نما یجنگ جهان انيپا ّ      دو  جهان . شد، نقش سفارتخانه هاراگسترده تر کرد اني 

برخورد خردمندانه و  یبه جا. دو ابر قدرت و هواداران آنهاشد يیآوردگاه زورآزما
 یکشمکشها دانيم ران،يدر ا یزندگ یها، حوزه عموم شهياند ۀرواداران

م،به و یکشورها. شد یپردامنه وتلخ یاسيس – یکيدئولوژيا ّ       جهان سو  به ران،يا ژهي      
در . دنديفراوان د بيکشمکشها آس نيخود، ازا يیايجغراف - یکياستراتژ گاهيسبب جا

 اي سميچپ، مک کارت یروهاينشتريو بر ب یدر شورو سمينياستال ۀروزگار غلب
تساهل  ۀنيتر شد و زم نيآگزهر رانيا یاسيفرهنگ س کا،يدر آمر یزيست سميکمون
 کايانگلستان و آمر ۀوابستگر،يد اني، محافظه کاران، و راستگر"برالهايل. "زتريناچ

هرکس وابسته به  رهيت یفضا نيدرا. یشورو ۀدانسته شدند و چپها اغلب سرسپرد
 .گانهيب یخدمتگزار قدرت ايشد و سرسپرده  یپنداشته م يیجا

گسترده تر شد و  يیارويرو نيا یدامنه وتلخ ی                ّ با گسترش جنبش مل   همزمان
 گريکدي انيبه ز هايداور شيوپ نهايک جيدر بس یشورو ارانيهواداران غرب و 

 یعمل انگلستان و ستمها یرگيچ یکهنسالتر هنوز داستانها انيرانيا. اندازه نشناختند
 يیارويرو ۀجهان را نه تنها عرصزين ااز جوانتره یاريبس. داشتند اديرا به  هيروس

 یريپذ بيوضع، آس نيا. دنديد یمروشريخ یروهاينبرد ن دانيبلکه م ینيدو جهان ب
 یخودسامان. کرد شترينگران داشتند، ب اي مناکيب اب،يتوطئه  یرا که ذهن انيرانيا

 گريد یعوامل اي یطبقات نهيبه زم یا شهيشد؛ هراند یگرفته نم یزيبه چ یفکر
پنهان و  ی،هدفها"یواقع"یها زهيانگ یشد؛همه درجست وجو یفروکاسته م

دانسته  ليدرآن دخ گانگانيبود که ب یکمتررخداد. بودندگريکديمرموز یوندهايپ
 .نشوند

هم  کسرهي گر،يد یاز سو. داشت یناگوار یعمل - یفکر یآمدها ینگرش پ نيا
 یبه باز یبرا یهنگفت یا   ّ      مصد ق پوله یريدرروزگارنخست وز. نبود الپردازانهيخ

 بات،يتر و سست تر کردن آن ترت هيپا یب جهيودرنت ران،يا یپارلمان باتيگرفتن ترت
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و همراه  انيرانياز ا یشمار یهمکارو یاريجلب  یبرا یتالش چيازه. شد نهيهز
به ستوه آوردن وبرافکندن دولت  یبرا ت،يحما ۀوعد ايپاداش  ۀکردن آنان به پشتوان
و  یمزدور ،یرشوه خوار ،یگسترش باج پرداز یها نهيزم.    ّ             مصد ق فروگذار نشد

سخت  یو مدن ی  ّ مل   یتهايو مسئول هايکه با دلبستگ یگريد بيپرآس یرفتارها
ّ     اط العات یمقامات سفارتخانه ها ودستگاهها. فراهمتر شد دناسازگار بو انگلستان و  ی 

ازقانون و اخالق و  یاريمع چيکه نه با ه دنديازيدست  يیبه کارها کايسپس آمر
آلود خود  رنگيونزيآم بيفر ۀخواهانيآزاد ی               ّ    داشت و نه با اد عاها یعرف هماهنگ

 ،ی      ّ             ّ رشد ات کاء به نفس مل   یبرا نهيزم ران،يدر ا ،يیفضا نيدرچن. آنان سازگاربود
 یم استيازاهل س یکس کمتر. تنگ بود یفکر یمدارا و خودسامان ،یغرور مدن

 یها سهيخود را آماج دس ايننگرد،  یو بدگمان ديترد ۀديبه د یگريتوانست به د
 یمدن یلوازم همکار نيتر یادياعتمادکه ازبن شيدايپ ۀنيزم. بدخواهانه نپندارد

 .بود زياست، سخت ناچ کيدموکرات يۀروح شيدايوپ
مخالفان مصدق وابسته  ۀپنداشت هم دينبا یرو چينکته بجاست که به ه نيا یادآوري
 یمسلک اي یاعتقاد یها زهيبه انگ یگمان گروه یب. بودند گانهيمزدور ب ايو آن  نيا

 یپاسدار یبرا اي ،یو مصلحت عموم ی           ّ از منافع مل   یمتفاوت یو براساس برداشتها
ّ       ام ا شمار ؛بودند زياز منافع خود، با او در ست فرصت طلب و  شگانيپ استياز س ی 

 یاسيس انيکارگشا یانيکه به پادرم يیهايموقع شناس از گشاده دست انيجراجوما
که برشمرده شد تفاوت  یا رهيغبارآلود و ت یدرفضا. شد بهره ها بردند یانجام م

و  بودندگام نهاده  زيست دانيخود به م یباورها و برداشتها ۀزيکه به انگ یکسان انيم
 زهياز ست یشمار. کمربندند آسان نبود یگرفته بودند تا به خدمت یکه مزد یکسان

آنکه  یب ز،ين یکردند و از کسان ی   ّ               مصد ق را دست آموز م گريگران، مخالفان د
ّ       داشتند، ام ا واقع یخود آنان بدانند، بهره برم            ّ        مخالفان مصد ق را در  شتريکه ب یت ّ ي           

گوناگون  یهايبانيان از پشتآن یکرد بهره مند یم ابا او گستاخ و توان يیارويرو
بر  شانيهدفها شبرديپ یبرا زيمقامات ن نيبود وا يیکايوآمر یسيمقامات انگل

 .کردند یم هيخود تک یرانيا اوراني
ّ     اط العات - یروزولت، ازکارگزاران سازمان جاسوس تيکرم ) CIA ايس( کايآمر ی 

ر را دامن  ني       ّ         خود، ضد  کودتا، ا فيگمراه کننده، آشفته و پرازتحر ۀدر نوشت ّ           تصو    
اوباش  جيپول و با بس یو انگلستان با صرف اندک کايزده است که مأموران آمر
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ّ    فروافکندند؛ ام ا ا ی        ّ            دولت مصد ق را به آسان ّ      تص ور بس ني              ساده نگرانه و نادرست  اري 
   ّ  مصد ق  یزمامدار یروزها نيبود که از نخست ريگيپ یآمد تالشها یکودتا پ. است

صرف به فرجام  یهنگفت یپولها کايآغاز شده بود و کارگزاران انگلستان وآمر
 . رساندن آن کردند

نشان داده بود کودتاگران  یشتريب ت ّ ي                        ّ      گمان کرده اندکه اگرمصد ق قاطع یبرخ
آن  طيشرا ۀدربار یساده نگر زين یبرخ. شد یخوردند و ماجرا تمام م یشکست م
کنند اگر مصدق به  یتا بدانجا رسانده اند که گمان مو جهان را  رانيروزگار ا

کرد و کودتا  یشده غلبه م جيآورده بود بر کودتاگران و اوباش بس یحزب توده رو
ّ      ام ا شرا. گذاشت یرا ناکام م بود که مقامات  یو جهان به گونه ا رانيآن روز ا طي 

ّ   تحم ل  زيطرفانه را ن یب سميوناليبلکه ناس سم،ينه تنها کمون ،یسيو انگل يیکايآمر   
دوباره خود  یرگيچ يیآنان برآن بودند که با هرابزار و به هر بها.دانستند یم ريناپذ

کار را مستلزم برافکندن دولت  نيآن برقرار کنند و ا ینفت ريو ذخا رانيرا بر ا
به فرجام  زيآنان ن ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ٢۵ یاگر کوششها. دانستند ی   ّ   مصد ق م

کارآمدن  یبه رو یبرا زيو خشونت آم ريگياز تالش پ یرو چيهبود به  دهينرس
 .ندداشت یدست برنم رانيدلخواه خود در ا یميرژ
ّ     مؤس سه ا ١٣٨٣ رماهيآغاز ت در وابسته به ( ی  ّ مل   تيامن ويموسوم به آرش یپژوهش ی  

 یبه دست آورد که روشنگر برخ ی  ّ سر   یاسناد) کايدرآمر نگتن،يدانشگاه جرج واش
سال  زيآن کشوراز پائ ی  ّ مل   تيامن یوزارت امورخارجه و شورا یاستهاياز س

 یکه در صورت شکست تالشها ديآ یبرم نياسناد چن نياز ا. به بعد است ١٣٣١
آنان  ی، کوششها١٣٣٢                 ّ           برافکندن دولت مصد ق در مرداد  یو انگلستان برا کايآمر

 ١٣٣٢از مرداد  شي    ّ     ازمد تها پ يیکايمقامات آمر. افتي یادامه م گريد یبه صورتها
کرده بودند که اگر کودتا نافرجام بماند و حزب توده توانا شود، به  یزيبرنامه ر

به راه  رانيدرجنوب ا یکيچر یجنگ انه،يخود درخاورم ینظام یروهاين ۀپشتوان
حکومت . جنگ باشند نيآماج ا رانيا ی  ّ مل   استمدارانياندازند؛ بنا بود حزب توده و س

نگران بود که کودتا ناکام بماند  اريبس کايجمهور آمر سيرئ زنهاور،يآ خواهيجمهور
قدرت را در  ،یو گسست اقتصاد یثبات یاز ب یبا استفاده از فرصت ناش هايو توده ا

خطر اقدام  نيبا ا يیارويرو ،يیکايمقامات آمر دگاهياز د. رنديبه دست گ رانيا
معاون وزارت امور  ت،يتر اسمکه وال یادداشتيبراساس . کرد یم هيرا توج ینظام
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 هيجمهور ته سيرئ یبرا) ١٩۵٣مه  ٢٠(١٣٣٢ بهشتيارد ٣٠در  کا،يآمر ۀخارج
بود که پناهگاه پنهان  دهيبه توافق رس يیقشقا لياز سران ا یبا برخ ايسکرده بود، 

 ۀبهره مند از پشتوان یکهايچر یبرا یگاهيجنوب فراهم کنند که پا ۀدر منطق یامن
ّ     و کارگزاران اط العات کايآمر یمال شده حدود ده نفر  اديسازمان . آن کشور باشد ی             

 زاتيآموزش داده، تجه یمخف يیويراد یفرستنده ها یبه کارانداز یرا برا یرانيا
افراد در مناطق گوناگون کشورمستقر  نيبنا بود ا. آنها نهاده بود اريالزم را در اخت

 ايس. فراخوانده شوند ايبا س يیويارتباط راد یبه کار برقرار ازيشوند و هنگام ن
 يیهوا گاهيجنگ افزار در پا یانبوه. بود گريد یسرگرم آموزش دادن به شمار

کرد تا  یم تيکفا کيده هزارچر زيتجه یآماده شده بود که برا یبيدر ل کايآمر
 تزايتجه. بپردازند اتيتازه، به عمل یبه کمک ازيبتوانند دست کم شش ماه، بدون ن

شد آنها را از  یچهار هفته م ايسه   ّ ی  آماده شده بود که ط انهيدر خاورم زين یگريد
منتقل  رانيجنوب ا نينش ريز به مناطق عشايدر تهران و تبر يیگاههايپا قيطر
سرگرم  ايس. فراهم شده بود زياز جمله طال وارز، و افراد الزم ن ی   ّ ماد   ۀنيزم. کرد

خود بود و  یمخف یکيارتش چر ۀادار یسه نفره برا ميهشت ت ليتشک ۀنقش  ّ ي ۀته
بنا . دبرداشته شود انجام شده بو ستيبا یکه م يیدر مورد گامهاگريد یهاينيب شيپ

در  يیايدر یروين کيمستقر شود و  هيدر جنوب ترک مايهواپ یاديبود شمار ز
بنا  نيهمچن. کنند یريجلوگ" سميگسترش کمون"تا بتوانند از  ديبصره گرد آ یکينزد

 . رنديبهره بگ زين یدرعربستان سعود ینظام یگاهيبود از پا
داشت که در صورت شکست  یبرنامه ا ايکه س ميدانست یم گريد یمدارک براساس

را در کشور برجا بگذارد که با  يیروين ران،يشدن به ترک ا ريکودتا و ناگز
از مأموران  یکي ١٣٣٢بهار       ً   ظاهرا  در. کنند یهمکارگريدري       ً   واحتماال عشا هاييقشقا

ّ     اط العات  رياردش. بود دهيمورد به توافق رس نيادر  هايياز قشقا یبا برخ کايآمر ی 
برپا  یبرا یشده است که پدرش برنامه ا ی        ّ کودتا مد ع ۀدربار ۀدر نوشت زين یزاهد

 نيا یادآوريدرخور  ۀنکت نجايدر ا. در جنوب کشور داشت" آزاد رانيا"کردن 
احمد قوام سه تن از سران حزب توده را  ۀنيکه کاب ١٣٢۵است که در تابستان سال 

 شهيجعفر پ ديبا س یرفت که حکومت مرکز یبرگماشته بود و خطرآن م زارتبه و
 ريو عشا هاييقشقا د،ياعالم کرده بود کنار آ یخودمختار جانيکه در آذربا یور

 یسيمقامات انگل. دست زدند اني ً      ال  به طغو عم زيآم ديدر جنوب به واکنش تهد گريد
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 نيجانش - یفضل هللا زاهدشکرسرل. برکنار نبودند یرياز درگ دادهايدر آن رو
او که درخالل . شد ليبه جنوب گس ريمهار کردن عشا یبرا -    ّ            مصد ق پس ازکودتا

م در کنار سران قشقا یجنگ جهان ّ                    دو  ها ارتباط  يیهوادار آلمان بود و با قشقا يی 
 ريها و عشا يیقشقا یتکاپو اي ديتهد. کرد یآنها خوددار هيداشت از اقدام عل

 ۀفراهم کردن بهان ايو حزب توده،  یور شهيقوام در برابر پ موضع رييدرتغگريد
 .         ّ     مورد، مؤث ر بود نياو در ا یالزم برا

الت احتمال یم ١٣٢۵سال  یدادهايرو ايآ نکهيا ّ          توانست با تحو   ١٣٣٢در  ی            
ّ    تأم ل ب ازمندينه، ن ايداشته باشد  یمشابهت هنوز  زين افتهياسناد نو ۀدربار. است یشتري  

سندها به  نيا ريکرد و تفس یداور نانيبا اطم شتريب یهايتوان بدون بررس ینم
دست  ميدان یکه بر اساس آنچه م است یادآوريدرخور . دارد ازين شتريب یفرصت

 اورانيناصرخان و خسروخان، از  یعني ،يیقشقا ليکم دوتن از سران سرشناس ا
ّ             مجلس، مصد ق را از دامن یندگيخسروخان در مقام نما. بودند ی       ّ نهضت مل    ۀ        
ّ       کردن مصد ق فرو  یارياو و ناصرخان از . کرد یدولت آگاه م هيعل هايماجراجوئ        

کودتا را به مصدق شادباش گفت و  نينخستۀمرحل شکستناصرخان . نماندند
ّ    مصد ق ن. را سرزنش کرد یزاهد کرده  ادي یاز آنان با بزرگداشت وحقشناس زي  
ّ                از مصد ق شاه را با خطر یبانيها با پشت يیقشقا. است روبه رو کرده  ی  ّ جد   ی     
 ،يیقشقا يۀ، از چهارخان بلند پا١٣٣٢مرداد  ٢٨موجب شد پس از  نيا. بودند

 .شوند ديتبع ۀانرو گرانيدر امان بماند و د - آنان نيناتوانتر - نفر کي هاتن
 قتياگر حق - انيکائيبا آمر یهمکار یها برا يیقشقا یکه آمادگ ديآ یبرم نيچن

در آن  لياز سران اصل ا یباشد و برخ قيدرست و دق ايس تيداشته باشد و روا
به قدرت  اي يیارويرو یبلکه برا ،ی                 ّ مقابله با نهضت مل   ینه برا - بوده باشند ريدرگ
ّ     کارگزاران اط العات ديشا. حزب توده بوده است دنيرس    ّ            موف ق شده بودند  کايآمر ی           

ّ       مصد ق به چ یرينخست وز ۀرا متقاعد کنند که ادام يیاز سران قشقا یکسان  یزي  
 یبرا یوطن پرست ۀزيبه انگ ديآنها با اي د؛ينخواهد انجام سميکمون یرگيجز چ

که  مياوريب اديبه  .حزب توده آماده باشند دنيامکان به قدرت رس اي يیارويرو
 نيگسترده در ا یو آوازه گر سميکمون ۀدادن خطر حزب توده و غلب رارق زيدستاو

ابزار  نيکارآمدتر ،یبه هر ترفند دروغ پردازانه ا هايمورد و دامن زدن به نگران
 یبرا.                  ّ     برافکندن دولت مصد ق بود یو انگلستان برا کايموجود دردست مقامات آمر
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در . بود شتريب یهايو آگاه گريد یمنتظر سندها ديمورد با نيتر در ا دهيسنج یداور
و  هايتوانائ ۀرا دربار ايس ۀانيگزافه گو یهايابيارز اي       ّ     آنکه اد عاها  یهر صورت، ب

ّ   در مصم م  ميتوان ینم م،يريبپذ کسرهي ١٩۵٠دهه  نيآغاز یدر سالها شيدستاوردها      
به  یدي   ّ     مصد ق ترد یريو انگلستان در برافکندن نخست وز کايآمر یبودن دولتها

 .ميده راهخود 
به دست  يیاز تالشها یرياست تصو دهيکوش ديرو دار شيکه در پ یدر کتاب نگارنده

 گريد یو از سو رانيا ی  ّ مل   تينشاندن حاکم یبه کرس یسو برا کيدهد که از 
                        ّ             هدف و برانداختن دولت مصد ق صورت گرفت؛  نيکردن ا یافتنيدست ن یبرا
 گانه،يو ب یگران بوم زهيست یوندهايآنها و پ ینسب تي   ّ اهم   ر،يدرگ یروهاياز ن ینقش
 یبررس. بکاود زي        ّ      دولت مصد ق را ن یاسيس ۀاز کارنام يیکند و جنبه ها ميترس

 یابيمخالفان او، و ارز ژهي   ّ         مصد ق، و به و اوراني یها زهيو انگ ب،ينقش، ترک
در روزگار نخست  یکه و یگوناگون یهاياقتدار و امکانات و دشوار ۀحوز ايقلمرو 

را آسانتر  انيرانيا یاسيس یاز زندگ ی             ّ درک دوران مهم   ت،رو داش شيپ یريوز
 یاريدرک بس د،يانجام ١٣٣٢درچندوچون آنچه به مرداد  یبدون ژرفانگر. کند یم

 .ناممکن است یبعد یها یها و ناکام یبايو کام هاياز دگرگون
 یوهايدارد که تاکنون ازآرش هيتک يیها سندها ومنبع نيپژوهش بر تازه تر نيا

 یدادهاياز بازگفت رود. به دست آمده است یرانياز منابع ا اي کايانگلستان و آمر
 ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ٢۵در  اي ١٣٣١نهم اسفند  اي ريام ت یدانسته، مانند آنچه در س

ّ      حل  مسئل یمانند آنچه برا يیتالشها ۀدربار حيرخ داد و ازتوض نفت صورت  ۀ 
 زيآنها نوشته شده است، پره ۀکه تاکنون بارها دربار یاتيگرفت و ازبرشمردن جزئ

 ۀبا آنکه دربار - پژوهش نيموضوع ا ۀنادانسته دربار یگمان نکته ها یب. شده است
 یشتريب اتيجزئ ندهيو در آ ستيکم ن - برجا نمانده است یمسائل ابهام چندان یاريبس

ّ     در دسترس پژوهشگران قرار خواهد گرفت؛ هرچند که اسناد اط العات  یجاسوس - ی                                                    
از  یشتريب اتيبه انتشار جزئ ديام. انگلستان همچنان از دسترس دور خواهد ماند

ّ         موج ه تر است يیکايمنابع آمر نکته  یروشنگر برخ یکاوش در منابع روس ديشا.   
و خاطرات و نوشته  یرانياز منابع ا يیهابود سند دواريام ديبا. نادانسته باشد یها
 یمنتشر شود و بردامنه و ژرفا اي رديدر دسترس قرار گ ندهيدر آ یگريد یها

. شود جيرا یرهايو تفس هايدر داور یو موجب بازنگر ديفزايموجود ب یدانسته ها
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گاه از  چيه ،یاجتماع - یانسان یدانشهاۀمانند هم ،یخيدانش تار اي یشناخت شناس
ها، پژوهشها و  افتهي يۀدرسا شهيوهم ستيبرخوردار ن یو حتم یقطع یتمنزل
 .رديگ یقرار م یو بازنگر یشيتازه مورد بازاند یرهايتفس

ّ          توج ه به مقتض با           ّ                        روزگار مصد ق و قلمرو تنگ امکانات و  یاسيس طيو شرا اتي  
ر کام يیهايدشوار ۀدامن ّ      که او با آنها روبه رو بود، تصو  ساده  شيدر تالشها یو یابي                             

 یاو نم ی   ّ         مصد ق و تالشها یخيتار تي      ّ از اهم   یزيچ نيا یول د؛يآ یدالنه به نظر م
او را در  گاهيبه دست آمده است جا ق   ّ مصد   ۀکه تاکنون دربار یهر سند. کاهد

 یدلبستگ ۀهواداران اورادربار یاستوارتروباورها انيرانيا ۀخواهانيآزاد یتالشها
ّ              اش موج ه تر کرده است یاخالق -  یاسيس یها و  ی                 ّ توان شکست جنبش مل   ینم.      

 یبرا یفرصت - ندانست ی         ّ                            حکومت مصد ق را فرصت بزرگ از دست رفته ا یناکام
 کا،يبه آمر ژهيبه غرب، به و یشاهانه ووابستگ یتلخ خودکامگ یآمدها یاز پ زيگر

به  یابيدست یرا برا انيرانيا نيريد یکه آرمانها یاسيس یافکندن نظام یپ یو برا
 .جامه عمل بپوشاند ،یو مردم ی  ّ مل   تيحاکم
ّ  تأم ل  یآنها برا یرانيا اورانيو  کايکارگزاران انگلستان و آمر یدر آنچه از سو ی  

از  یصورت گرفت، آگاه انيرانيا ۀخواهانيآزاد یوتالشها ی            ّ شکست جنبش مل  
را  یو دموکراس یسران آن کشورها را، که آزاد ۀبکارانيگانه و فر برخورد دو

 ینعمتها نم نياز ا یبهره مند ۀمادآ اي ستهيرا شا گرانيخواستند و د یخود م یبرا
 ميساده دالنه دل ببند یآنکه به شعارها یب. کند یدانستند، آشکارتر و آزاردهنده ترم

 م،يببر اديرا از  انيرانيسترگ خود ا یتها ّ ي  و مسئول رانيا ۀجامع نياديبن یهايو کاست
خود را  یفرصتها یباختر یکه کشورها ميريبگ دهيرا ناد تيواقع نيا ميتوان ینم

بهره گذاشتن مردم  یوام دار ب یادي            ّ  و رفاه تا حد  ز یازآزاد یبرخوردار یبرا
 .موهبتها هستند نياز ا گريد ینهايسرزم
به گذشته و افسوس خوردن بر آنچه رخ داده است نه سودمند  زيحسرت آم ینگاه

ّ       است نه آموزنده؛ ام ا درنگ ما را در  ،ی            ّ شکست جنبش مل   یدر چندوچون سببها ی                 
 ،ی  ّ مل   تيحاکم یبه سو شرفتيپ ۀبازدارند اي اوريکه  يیروهايشناخت ساختارها و ن

 ندهيآ یها یابيدر راه تواناتر و  ،بوده اند رانيبازدرا یو جامعه ا یخواهيآزاد
 )   ١. ( تر خواهد کرد شيسنجش گرتر و دوراند
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  » ٣٢مرداد ٢٨ یکودتا یسيـ انگل يیکايطرح آمر اتيدر جزئ یکنکاش«  

 

م با  یميحک ديمج  ّ      خر   ٢٨ یکودتا یسيـ انگل يیکايطرح آمر اتيدرجزئ یکنکاش«  
 یاسناد کودتا ۀدياشاره آمده در چک يیـ قشقا ینيطرح ام: کند یم تيروا»  ٣٢مرداد

تا دوستان  کرد یکودتا تالش م ی                     ّ بود که در قالب طرح کل   یطرح ١٣٣٢مرداد  ٢٨
کودتا در تهران،  تيدرصورت عدم موفق اباشد ت ینيگزيدولت را جذب کرده و جا

 نيکه ا ستيبر ما معلوم ن. خارج از تهران به انجام برساند اي گريد یآن را به شکل
طرح انتخاب شدند اما نظر به  نيا یبرا یبرچه اساس یرانيا استمدارانيدو گروه س

 ه،چند ماه یدر زمان ستيبا یم عتاي        ّ               و درازمد ت طرح کودتا، طب قيدق یکارشناس
است که با دو  یعيشده باشد و طب یوموشکاف یزير برنامه زين یطرح جانب نيا

 یاسيکلک س اياز توافق  یشده باشد و شکل یزنيرا زيطرح ن استمدارانيگروه س
فرزندان صولت  ،يیقشقا ليرهبران ا یکيدو گروه نامبرده . بوده باشد انيدرم

با حکومت  نيکشمکش خون هده کيبه  کيبودند که پس از نزد يیالدوله قشقا
خود شده و با  یا قدرت منطقه یپس از برافتادن رضا شاه، موفق به بازساز یپهلو

 یکرس ٣داشتن  اريو دراخت یلي        ّ                         دولت مصد ق، با پشت سر داشتن قدرت ا آمد شيپ
. تمام نمودند یراه سع نيو درا وستندي        ّ                 و سنا فع االنه به آن دولت پ یمل یمجلس شورا

 يیآرا صف یعني ی                                            ّ بودند که در مقابل دولت کودتا دست به اقدام جد   یکسانآنها تنها 
م . بود یحکومت پهلو یاز کشور تا انتها دشانيتبع آنۀجي   ّ              مسل حانه زدند و نت ّ   گروه دو        

آشکارا هوادار و  ،ینيمحمود ام مسارينفر آنها، ت کيبودند که تنها  ینيبرادران ام
 .              ّ     همراه دولت مصد ق بود

 
 در طرح کودتا ها يیقشقا گاهيجا
 

از  یاقدام چياسناد کودتا، کارشناسان طرح معتقد بودند که کودتا باعث ه مطابق
 ليرهبران ا یساز ینخواهد شد ومشکل عمده خنث رانيدرا التيا ريطرف سا

ّ             طرح متضم ن آن بود که  سينو- شيپ« )  ١١٣، ١٣٧٩ ،یاحمد. ( باشد یم يیقشقا        
اقدام  ،يیقشقا ليمانند رهبران ا ،   ّ مصد ق بانيعوامل پشت نيرومندترياز ن یا پاره هيعل
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ّ         ام ا اکنون  رديانجام گ یحيقاطع و صر م  ۀدر مرحل یعني[  ّ   سو   دنيقوام بخش ۀمرحل اي 
 یروهايشمار و نفوذ ن شيافزا ۀگرفته شد که دربار ميتصم] اتيبه طرح عمل

 نيبر ا).  ٩١، ١٣٧٩دوست، - وطن( » .ديبه عمل آ ی         ّ        ّ مخالف مصد ق تالش جد  
 یازاتيدست کم با دادن امت اي   ّ           مصد ق جذب شوند  انيشد که حام تهگرف مياساس تصم
آمدن دولت بر آن،  قياحتمال شکست طرح و فا ینيب شيبا پ زين. بمانند یبه آنها خنث

مقابله با خطر و  ۀکردند تا آماد ینيب شيرا پ یطرح نيکودتا همچن ۀکارشناسان نقش
 سيرئ« اياسناد سازمان س قمطاب. سرنگون کردن دولت باشند یتالش برا ۀادام

          ّ  ن کردن مصد ق سرنگو یبرا نيگزيجا یطرح ديکرد که با شنهاديدر تهران پ ايس
 یرا همچنان به عنوان طرح يیقشقا - ینيطرح ام گاه،يرو، پا نياز ا. فراهم کرد

( ».آژاکس در دست اقدام داشت یپ. یت اتيعمل زيآم تي   ّ موف ق انيتا پا نيگزيجا
 )همان

  
 يیقشقا - ینيطرح ام

 
اشاره به  نياز هم شتريب یزيچ کا،يآمر یايسازمان س یاسناد منتشر شده از سو در

اند  اصل اسناد را منتشرنکرده ها يیکايدانست که آمر دي    ّ    البت ه با. است امدهيطرح ن نيا
. نوشته شده است ١٣٣٢سال  انياست که در پا یا دهيوآنچه منتشر شد، گزارش چک

 یها اسناد و نوشته یتا با بررس دهد یامکان را م نيااشاره به ما  نيوجود، هم نيبا ا
   ّ    محق قان . مييبگشا ندهيدر آ شتريب یجستجو یبرا یست کم سرفصلد ،یداخل زيناچ

نبود اسناد، از  لي           ً      اند، احتماال  به دل کرده قيکه در مورد کودتا تحق یو خارج یداخل
که از  يیو اظهارنظرها اه با استناد به نوشته. اند اوردهين انيبه م یموضوع حرف نيا

در  ها يیکايکه آمر شود یمعلوم م گر،يدو سرنخ د یکيمانده و  یباق يیبرادران قشقا
بود که  یا طرح فراتر ازاشاره نياند وا داشته ی          ّ و اقدام جد   یزير رابطه برنامه نيا

ّ     کودتا آمده است ام ا از کم  و ک اسنادۀديدرچک        ّ آن  یوچارچوب و چگونگ في                
 .ميخبر یب

 ی      ّ           ّ با مصد ق و نهضت مل   ها يیقشقا ۀمنبع موجود از رابط نيمهمتر یروند عاد در
با آنها و  ها يیکايآمر یازگفتگو یزيچ ،يیناصر قشقا یها روزنوشته یعني ران،يا

در  یو. مينيب ی   ّ                   مصد ق، به صورت آشکار نم هياقدام عل یشان برا درخواست
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م شهر ادداشتي ّ      روز سو   آمده، شياز حوادث پ یجمع بند کيبعد از کودتا و در  وري     
با کودتا پرده  یهمکار یبرا شنهادشانيبا برادرانش و پ ها يیکاياز مالقات آمر

ّ          محم دناصرقشقا( » .دارد یبرم  ) ٤٠٧، ١٣٧١ ،يی  
 
ّ    و چهار سال بعد از کودتا، محم دحس یس موضوع را در  نيا زين يیخان قشقا ني                           

قبل  ها يیکايآمر شنهاديخان پ نيدر خاطرات دمحمحس. مختصر خاطراتش آورده است
ّ    از کودتا آمده و زمان آن مشخ ص ن ّ               ام ا نظر به سفر و ستي                           معالجه،  یبه اروپا برا ی 

و بازگشتش به تهران در  رانيبه ا) کودتا ۀفرماند(روزولت  تيقبل از ورود کرم
ّ    محم دحس(مرداد  ٢٥روز  و اظهاراتش در مورد ) ١٣٨٤،١٠٧،يیقشقا ني  

ّ                               اط العشان از حضور روزولت در تهران   ها يیکايآمر شنهادي، پس پ)١٠٤همان، ( 
حدس نگارنده بر آن است که ( مرداد بوده باشد  ٢٧تا  ٢٥ ۀدر فاصل ستيبا یم

خردادماه  مهيتا ن ١٣٣١اواخر بهمن  ۀ              ً        با آنها احتماال  در فاصل ها يیکايآمر یزنيرا
ل کودتا و ناام ۀآنها پس از شکست مرحل ديبوده و شا ١٣٣٢ ّ               او  در  تي      ّ از موف ق یدي 

تهران تالش کردند تا برابر طرح کودتا کار را به خارج از تهران انتقال دهند و 
 ).رفتندينپذ ها يیطرح بود که قشقا يینها یاجرا یآخرشان برا شنهاديپ
 

 یبا و کايدر آمر یالجورد هللا بيحب ١٣٦٢که در سال  یا درمصاحبه ناصرخان
 یبودند و جا را به خود او هم داده  نهادشيپ نيا ها يیکايکه آمر کند یانجام داد فاش م

ّ            تعج ب دارد که و ) کتاب خاطرات روزانه( شيها مورد مهم را در دست نوشته نيا ی  
 نيدر طول آخر ستيبا یمذکور م شنهاديپ ان،برابر اظهارات ناصرخ. است اوردهين

. ، بوده باشد١٣٣١اسفند  ٩بهمن تا  ٢٦ ۀدر فاصل یعنيدرتهران  یحضور و
مورد  نيدر ا شيناصرخان سپس از گفتگو) ١٩٨٣ ،يیبا قشقا یالجورد ۀمصاحب(

 رازيحمله به آن اداره در ش ۀکه پس از حادث ديگو یاصل چهار ترومن م ۀنديبا نما
ّ         تشک ر از حما یبرا) ١٣٣٢نيوردفر ٢٦( رفته  دارشيبه د ها يیکاياز آمر یو تي  

 )همان.(بود
      ّ         از مصد ق مخابره  تياسفند به حما ١٣تلگراف ناصرخان به مجلس که در روز  از

 یبرانداز شنهادياز پ ميرمستقيو بطور غ) ١٠٤٤باختر امروز،  ۀروزنام(کرده بود 
 نيمربوط به هم یبه و ها يیکايآمر شنهاديکه پ ديآ یبرم نيدر آن گفته بود، چن
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ّ     ام ا سخ. حضورش در تهران بوده باشد نيآخر ناصرخان، آنچنان که  ميرياست بپذ ت 
ّ       ّ              موضوع را به اط الع مصد ق رسانده باشد  نيآمده، ا یاش با الجورد در مصاحبه              

به خبردار شدن از انجام کودتا از  شيها و حرفها از نوشته کي چي   ّ      مصد ق در ه رايز
 کي       ّ     اگر مصد ق از  دينگفته است و شا یزيچ ،یو روشن ريتفس نيو به ا قيطر نيا

توانست  یم یبا اقدام قانون ی  ّ حت   د،يشن یخبر را م نيزنده و قابل اعتماد ا یاسينفر س
 یو داخل یرونيکم با عوامل ب دست ايکودتا را از همان ابتدا درنطفه خاموش کند 

در  یشنهاديپ خيبخصوص که تار. دينما تر ی  ّ جد   یکودتا، برخورد ۀشناخته شد
ّ    محم دحس یها گفته خانه به خانه  یه دولت جستجوک تاس یدرست زمان يیقشقا ني  
پس . کرده بود نييتع زين یو ۀابندي یبرا زهيرا آغاز و جا یکردن زاهد دايپ یبرا

را به دام  یزاهد ها، يیکايآمر شنهاديپ یظاهر رفتنيبا پذ توانستند یم ها يیقشقا
 یا نهيريد یرابطه دوست يیبا برادران قشقا یدانست که زاهد ديبا( ندازنديدولت ب
    ّ بررد   یليدل تواند یموضوع م نيوا) بودند بنديمورد سخت پا نيو آنها به ا داشت
 نيتر آنها در خطرناک راي                   ّ        شفاف ناصرخان با مصد ق باشد ز یگفتگو ی  ّ  اد عا

ّ               وجودداشتن اط العات ارزشمند،ح روزها،با  یموضوع را از دولت مخف نيتر یاتي           
به  يیزهايچ ميمستق ريبطور غ ت، ّ ي  واقع نيناصرخان با دانستن ا ديشا. کردند

ّ    محم دحس ۀگفت(   ّ                           مصد ق گفته و خطر را گوشزد كرده   دييموضوع را تأ نيخان ا ني  
در  زين) همان(به تهران  يیقشقا یتفنگچ یا         ّ آوردن عد ه یبرا شنهادشيو پ) کند یم

ّ    راستا بوده باشد، ام ا ا نيهم                    ّ           قابل انجام نبودومصد ق به عنوان  شنهاديپ ني                  
ّ    محم دحس.رديآن را بپذ توانست  یآشکار، نم ليبه دالران،يا ی  ّ مل   ت ّ ي  مپرچمدارحاك  ني  

و خسروخان در  یبه و ها  يیکايآمر شنهاديخان درخاطراتش ضمن اشاره به پ
انجام  یدر منزل رانيشم ميقد ابانيخ یفرع یها از کوچه یکيکه در  یمالقات

 :ديگو یگرفت، م
 
ّ       کل  کشور  یما و فرمانده ژاندارمر یمياز دوستان قد ینيمحمود خان ام مساريت«  

گفتند که بهتر است به  شانيا م،يگذاشت انيدر م شانيرا با ا ها يیکايآمر شنهاديپ. بود
ما را قبول  شنهادي   ّ   مصد ق پ... شوم] ارتش[ستاد سيکه من رئ ديکن شنهادي   ّ   مصد ق پ

 یکسکه موضوع آن نشست را به  ميقول داده بود ها يیکايما هم چون به آمر. نکرد
و به شکل سربسته  ميرا مطرح نکرد انييکايآمر شنهاديموضوع پ نيبنابرا م،يينگو
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بود که کودتا به نفع  نيهدف ما ا گريبه عبارت د.... است شيدر پ يیکه کودتا ميگفت
را  دخو ميتصم انييکايچون آمر رد،ي   ّ                     ّ         مصد ق و طرفداران دولت مصد ق صورت بگ

 نيوجه هم حاضر نبودند از ا چيرا هم آماده کرده بودند و به ه یا                 ّ گرفته بودند و عد ه
از دست ما  یاست و کار ی        ّ کودتا جد    ّ ي ۀقض ميديکه د یوقت... کار صرف نظر کنند

     ّ       ّ  که حد اقل مصد ق  ميکودتا را منحرف کن ريس یبه نحو ميخواست ستيساخته ن
بماند نه  یاق                   ّ   در دست طرفداران مصد ق ب اننشود و قدرت همچن یمحاکمه و زندان

افسران  ینيمحمودخان ام ۀليبه وس ميکرد یو سع... و طرفداران شاه شانيمخالف ا
کردن  یخالصه هدف ما خنث. ميو حساب آنها را برس ميکن يیرا شناسا یکودتاچ

  ارتش به  یکودتا
ّ    محم دحس( » .نشد نگونهيخود ارتش بود که ا ۀليوس  ) ١٠٧ – ١٠٣ ،يیقشقا ني  

بطور  زين ها ینيکه ام ميبراساس آنها مطمئن باش ميتوان یدر دست است که م یاسناد
ّ     بودند ام ا نم یطرح نيچن انيدر جر ی  ّ جد   و در  ها يیکايآمر قيآنها از طر ميدان ی       

 ديپس با ميو حساب شده بدان قياگر طرح کودتا را دق( شدند  ليجداگانه دخ یمشورت
ّ    محم دحس اتبرابر اظهار اي) بوده باشد نيچن در . ها يیقشقا قياز طر ،يیقشقا ني  

آورده  یوطن دوست، سند ۀبر کتاب اسناد کودتا، ترجم انيکاتوز ونيهما ۀ   ّ مقد م
انتصاب  یبرا) وزارت دربار وقت ليکف( ینياز تالش ابوالقاسم ام تيشده که حکا
 رشسند که گزا نيدر ا. ستاد ارتش دارد استيبه ر ،ینيمحمود ام مساريبرادرش، ت

 :معتمد شاه است،آمده ۀبا فرستاد) کايآمر ريسف(هندرسون  یگفتگوها
 
 ديبا اي کايبه هندرسون گفته بود که آمر يیبا ناصر قشقا یداريدر د ینيام ابوالقاسم«

کنار رود،  شيکه از مقام خو دينما شنهاديبه او پ ايبرساند و  ی      ّ         به مصد ق کمک مال
  ّ          مت حده از او  التيخود را که از آن پس ا نيبرجسته شود و جانش استمداريس کي

بود که اگر  دهيعق هم ینيمورد با ام نيدر ا  يیقشقا. نديخواهد کرد، برگز یبانيپشت
در آن زمان  رند،يقرار گ کايآمر تيمورد حما اش دهيبرگز نيجانش اي   ّ    مصد ق و 

 یجار استيچپ را از س انيخواهد بود که بخش اعظم جنبش تندباد جر ريامکان پذ
بر  یمبنرا  ینيبه آن سفارت، درخواست ام یاميبعد شاه در پ یچند... زدود رانيا

سرلشکر  یبه جا) یفرمانده ژاندارمر( ینيمحمود ام مساريانتصاب برادرش، ت
 ) ٥٣دوست، همان،  وطن( »       ّ        ، به شد ت رد کرد]ارتش[ستاد استيدر مقام ر یاحير
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گفت که طرح  توان یم نجايو از ا باشد یم ٣٢ بهشتيگزارش مربوط به ارد نيا
 استمدارانيدو گروه از س نيا انيطرح دو جانبه و زمانمند در م کي ،يیقشقا - ینيام
 .بود یرانيا

ّ    بودن طرح مذکور را مشخ ص م ی     ّ که جد   ميدر دست دار یسند ناب اما و معلوم  کند ی                    
آن را رد کردند به  ها يیطرح که قشقا نيا یدالر ونيليکه کمک پنج م دارد  یم

 ینياز ابوالقاسم ام یا باختر امروز نامه ۀ      ّ در مجل  . طرح پرداخت شد گريطرف د
که آن نامه را به  ینيابوالقاسم ام. پردازد یموضوع م نيچاپ شده که درست به هم

مبارزه  یو شعارها ینيام یعل یريوز باختر امروز در انتقاد از نخست ۀدنبال مقال
 :ديگو یم ني      ّ                 تر مجل ه فرستاده بود، چنبه دف یبا فساد و

که با هم  انيمن به شهادت دوستان و آشنا... - باختر امروز هيريمحترم تحر ئتيه«
او . راه نبودم کيدر  ینيام] یعل[با برادرم دکتر چيه ميداشت یهمکار استيدر س
هرگز  نيبنابرا. ام مودهيپ یگريدارد و من راه د یگريد ینظرها استيس قيدرطر

قسمت از  نيدهم مربوط به ا حيتوض خواهم یآنچه م یول ستمياو ن استيمدافع س
 یبود که پس از برکنار یزاهد نهيکاب يیدارا رياو وز: سدينو یمقاله است که م

 ونيليعاقد قرارداد نفت بود و پنج م نهيکاب نيهم.    ّ                     مصد ق قدرت را به دست گرفت
  ّ ی      ً     ً  بعدا  رسما  ط نهيکاب ريوز نخست. داشت افتيبعنوان دستمزد در وميدالر از کنسرس

 نيدالر از ا ونيليخوانده شد ادعا کرد که تنها دو م زين رانيکه در پارلمان ا یا مهنا
 ديروشن شدن مطلب من با یبرا. پرداخت شده است ینيپول به عنوان دستمزد به ام

از دوستان  یکيدم من در دربار بو یوقت... . را فاش کنم یدولت يۀاز اسرار عال یکي
دول  یاز سفرا یکياز  یامياروپا است حامل پ ر     ً  و فعال  د برم یکه نامش را نم

 یدالر برا ونيليبود نزد من آمد و عنوان کرد که آنها حاضر هستند پنج م گانهيب
               ّ               سرنگون کردن مصد ق شود بپردازند  یبرا یاقدامات نکهيدستمزد بشرط ا ايمخارج 

 سيرئ که ینيمحمود ام پيبرادر شما سرت ۀليبه وس ديکار با نيدارند که ا دهيو عق
ر نم. وقت بود انجام شود یژاندارمر ّ     من عنوان کردم که تصو  محمود  پيسرت کنم ی                   

ّ      را تعه د کند فهيوظ نيا ینيام  ديبا رايصحبت شود ز هياو اصرار کرد که با مشارال.      
 ني    ّ   البت ه ا. رد کرد شانيمذاکره کردم و ا ینيام پيمن با سرت. جواب طرف داده شود

دارد  اديز هيو حاش سمينو یکه امروز م ستين اختصار نيمذاکرات و مباحثات به ا
و  دانند یرا همه م یبعد انيخالصه جر. که از موضوع روزنامه خارج است
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من .                              ّ    نهفته باشد و منجر به سقوط مصد ق شد یکه بر کس ستين یمطلب گريامروز د
در  رانيا ريبه سمت سف ینيکه دکتر ام یبه رم آمدم تا زمان یاسيهم پس از حبس س

 انيدست داد و ضمن بحث از جر یداريمنصوب شد و در عبور از رم د کايآمر
دالر پرداختند و من از ترس  ونيليگفت پنج م شانيا. مطلب کردم نيمن اشاره به ا

 ،یوقت، زاهد ريوز و بعد نخست ختميدولت ر ۀ         ً        نشود فورا  به خزان خور یلوط نکهيا
فشار آورد که  شانيا. دالر چه شد گفتم به خزانه رفته است ونيليپنج م دياز من پرس

من ناچار به . مخارج بوده است یدولت نبوده است و برا ۀمربوط به خزان نيا
 یزاهد یدادند که به آقا گريدالر د ونيليآنها دو م.پرداخت کننده مراجعه کردم

 ۀخود را نو ینيمطلب روشن شود اگر دکتر ام نيا دين بام ۀديپس به عق. شد ليتحو
 یپول چه شده و به ک نيکه ا ديبگو فهيبر حسب وظ ديبا داند یم..... شاه ني  ّ    ظف رالدم

به ارزش از دست دادن  نکهياست ولو ا دهيداده شده است و به چه مصرف رس
روشن سازد و  رانيمردم ا یسررا برا نيا دياوبا. تمام شود شانيصدارت ا یکرس
 ١٥رم ... اسالف واعقاب خواهد گذاشت خود را برهاند یکه برا ینيبار ننگ رياز ز

 ) ١، ٧باختر امروز،  ۀ   ّ مجل  .( »ینيابوالقاسم ام. ١٩٦١ژوئن 
 

باختر امروز و مردم  ۀ                    ّ نامه خواست تا به مجل   نيدر ا ینيام یاست که آقا روشن
انجام كودتا  یبود بلكه قبل از آن و براگوشزد كند كه آن پول دستمزد قرارداد نفت ن

قطب  كيو برادرانش به عنوان  یكه و شود یمعلوم م زين. داده شد یبه برادر و
ِ  قرار گرفتند و بر خالف   ق،ياز هر طر ،ی                       ّ طرح مذكور مورد مشورت جد                      

 ريوز ليدل نيبه هم ديشا ینيام یو عل) از آنها یکيالاقل ( رفتنديپول را پذ ها يیقشقا
انتصاب  یبه شاه برا ینيابوالقاسم ام شنهاديپ ايآ. ديدولت کودتا هم گرد يیدارا

طرح بود؟  نيهم ی، در راستا سند گفته شدهرستاد ارتش، براب استيبرادرش به ر
ّ    محم دحس یها سؤال را گفته نيا  اميفرد حامل آن پ ايآ زين. كند یم دييتأ يیقشقا ني  

 نيبه ا ميتوان یبوده باشد؟ نم يیاز برادران قشقا یکي تواند یم ینيابوالقاسم ام یبرا
ّ     و با اظهارات محم د حس ميسؤال جواب بده  مشانيمستق یدر مورد گفتگو يیقشقا ني               

 .دندار یهمخوان ینيبا محمود ام
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ّ  ام ا    ّ     مصد ق به  کينزد اراني یشود که به رغم آگاه یسؤال مطرح م نيا نجايدرا  
ّ      توس ط آمر كينزد یازكودتا يیخصوص برادران قشقا  ليآنها به چه دل ها، يیكاي  

موضوع  ني    ً     بعدا  هم ا ها يیروشن ماجرا قرار ندادند؟ چرا قشقا اني   ّ          مصد ق را در جر
 ی       ّ نهضت مل   دنيبه هدف رس یبرا اروشن نکردند تا در تالش آنه یرا به درست

شد كه  ی  ّ مد ع یبا الجورد شيوجود نداشته باشد؟ ناصرخان درگفتگو یابهام رانيا
ّ    گذاشته بود ام ا ا اني              ّ      مطلب را با مصد ق در م نيا ذکر شده، دور  ليسخن، به دال ني            

 یاش، هنگام و خانواده شيخو ۀو تبرئ خيپاسخ به تار یبرا یو دياز ذهن است و شا
با  ها يیكايآمر ۀمذاكر امدنين. نبود، آن را عنوان كرده باشد اتيح ديدر ق   ّ صد قكه م

آن  یعيآنها با برادرانش در روند طب ۀمذاكر ی    ّ و حت   شيها ناصرخان در روزنوشته
ّ    محم دحس.   ّ       اد عا باشد نيبر ا یليدل تواند یكتاب، م  یاديخان در خاطراتش تالش ز ني  

ّ      ام ا برا کند، هيتوج یکرد تا آن سکوت را به نحو مبارزه قرار  ريکه در مس یکسان ی 
چرا . ستين یمنطق یهيتوج چيجزو اهداف دشمنان بودند، ه زيداشتند و خودشان ن

 ميباشد که فکر کن نيا تواند یفرض م کياز کودتا موافق بودند؟  یبا نوع ها يیقشقا
قادر به انجام  گانگانيداشتند که ب مانيموضوع ا نيبر ا نيريمانند سا زين ها يیقشقا

ّ    محم دحس یها در کشور هستند و گفته یميهر تصم انحراف کودتا را  یخان برا ني  
دنبال اهداف خودخواهانه  قيطر نياز ا ها يیحدس زد که قشقا توان یم زين م،يريبپذ

 ۀخانواد هيو اقدام عل ینيو ام ها يیکايآمر قيمانند به دست گرفتن قدرت از طر
ّ         با توج ه به دشم(سلطنت  بوده باشند که هرچند اظهارات ) آشکار دوجانبه ین     
ّ    محم دحس ّ    محم دحس( است  تيذهن نيا ۀدر بر دارند يیقشقا ني   همان،  ،يیقشقا ني  

ّ         ام ا وفادار)  ١٠٥ نهضت و تالششان در برابر  یها- آنها به آرمان یگذشته و بعد ی 
 ل،يآنها، به هر دل. کند ینم دييمطلب را تأ نينهضت، ا یاياح یدولت کودتا برا

ّ                                      درواقع به دشمنان خود و نهضت ترح م کردند تا شاهد زوال خودشان و آرمانها  ی                              
ّ                  ابهام، ام ا پررنگ، در همراه ۀتنها نقط ني  ّ           مل ت باشند و ا       ّ         با مصد ق و نهضت  شان ی        

  )٢.(ميمنتظر انتشار کامل اسناد کودتا باش ديپاسخ به آن با یاست که برا ی  ّ مل  
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  »مرداد٢٨ یکودتاعليه نفت و صنعت شدن  ی             ّ ها در نهضت مل   يینقش قشقا«  

 
 یشدن نفت و کودتا ی            ّ ها درنهضت مل   يینقش قشقا« یب ّ ي  ط یريمنصورنص

ّ   محم د ( يیبرادران قشقا:  دهد یشرح م نگونهيبد یپژوهش ۀدر نوشت» مرداد٢٨   
ّ     ناصر، ملک منصور، محم د حس  يیقشقا ليا یاسيکه در رأس هرم س) و خسرو ني                   

و سرکوب در  ديبعت ی ۀدور کيو با گذراندن ١٣٢٠وريقرار داشتند، پس از شهر
 يیآمده در کشور و نارضا شيپ یاسيس طيرضا شاه، با استفاده از شرا ۀدور

کات گسترده ا ريعشاۀ تود یگسترده  ّ             فارس ازدوران گذشته، دست به تحر  زدند  ی                             
اقدامات سبب  نيا. ديمنجر گرد یدولت یروهايآنان با ن يیارويکه سرانجام به رو

کشور  یاسيس یو در صحنه . گردند ليفارس تبد درقدرت برتر  کيآنان به  ديگرد
 . ل داشته باشند        ّ حضور فعا  

 
از  وستندويحرکت پ نيبه ا يیشدن صنعت نفت، برادران قشقا ی            ّ آغاز جنبش مل   با

ّ             کردند، ام ا وقوع کودتا یگسترده ا تي        ّ     دکتر مصد ق حما مرداد و اعالم مخالفت ٢٨ ی        
آرام نمودن  یبرا یها و دولت زاهد يیکايها با دولت کودتا و کوشش آمر يیقشقا

ک آنان، منجر به فروپاش ّ                       تحر   ت ّ ي  موقع فيو تضع يیقشقا ليا یاسيس ی هي  ّ   ات حاد ی  
ها در دوران  يینوشته کوشش شده است عملکرد قشقا نيدر ا. ديگرد يیسران قشقا

ّ                                   مزبور با توج ه به اسناد و منابع موجود مورد بررس  .رديقرار گ ی           
 
ّ         دکتر مصد ق و قشقا   ها  يی       
  

گشت، از راه بوشهر  یباز م راني           ّ               که دکتر مصد ق از اروپا به ا. ق١٣٣٩سال  در
و با  رديفارس را بپذ یگر یاصرار کردند وال یفارس به و یاهال. شد رازيوارد ش

. سمت شدند ني                       ّ      وقت، خواستار انتصاب مصد ق به ا ريبه نخست وز یارسال تلگراف
 )١. (فارس منصوب شد یگر یبه وال یو بيترت نيبد
 ليبه دل»صولت الدوله «فرمانفرما   رزايم نيعبدالحس - سابق فارس  یزمان وال در

 ی        ّ         دکتر مصد ق با آگاه. عزل شده بود  يیقشقا یگر یلخانيها از ا یسيجنگ با انگل
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 يیقشقا ليا استيرا به ر یدر فارس، و تيامن یاز قدرت صولت الدوله در برقرار
با  یه درگذشته روابط خصمانه ارا ک»جنوب سيپل« نيهمچن)٢.(منصوب کرد

و  کينزد اريروابط بس بيترت نيبد)٣.(نشناخت  تيصولت الدوله داشت، به رسم
و سپس ) ٤.(افتيادامه  یو یگر یوال اني                  ّ       صولت الدوله با مصد ق تا پا یدوستانه 

مجلس  ی ندهيبه عنوان نما یبه تهران و حضور و يیقشقا یلخانيا ديدر زمان تبع
پس )٥.(مجلس بود، گسترده شد  ی ندهي             ّ            کنار دکتر مصد ق که خود نما ردر تهران د

 يیقشقا ی                                        ّ                    از مرگ صولت الدوله در زندان رضا شاه، مصد ق همچنان با خانواده 
 . ارتباط داشت

 
 شدن صنعت نفت ی       ّ ها و مل   يیقشقا

شدن صنعت نفت شروع شد،  ی  ّ مل   ۀزمزم ی  ّ مل   یکه درمجلس شورا یهنگام
ّ     محم د حس. وسنا حضورداشتند ی  ّ مل   یدرمجلس شورا يیبرادران قشقا وخسرو  ني  

ّ           آباد بودندومحم د ناصرقشقاروزيشهرستان آباده وف ۀندينما بيبه ترت يیقشقا  يی             
درآمده و  ی  ّ مل   ۀجبه تيبه عضو ليدلها به دو  يیقشقا) ٦.(سناتور استان فارس بود

 ژهيبه و رانيا وني          ّ آنان با مل   نهيريد یهمکار.١:شدن نفت شدند ی               ّ وارد مبارزات مل  
حکومت  یکه ازدوره  یآنان با خاندان پهلو یشگيهم یمبارزه .٢       ّ  دکترمصد ق 

 . شروع شده بود یرضاشاه و مرگ صولت الدوله در زندان و
 یدر دوره .          ّ           ازدکتر مصد ق پرداختند  تيها با قدرت تمام به حما يیقشقا بيترت نيبد

 یمخصوص نفت درمجلس برا ونيسيکه کم یرزم آرا، زمان یرينخست وز
شد،  لي        ّ     دکتر مصد ق تشک استيبه ر »انيگلشائ - گس« یقرارداد الحاق یبررس

 کيپس از ونيسيکم نيا. ديانتخاب گرد ونيسيکم نيا یبه عنوان منش يیخسرو قشقا
ّ                           سلسله مذاکرات مفص ل، قرارداد مزبور را رد کرد                 ).٧( 

شدن  ی      ّ طرح مل   یبررس ینفت برا ونيسيکم تيبه عضو يیاز آنکه خسرو قشقا پس
طرح  نيا بيتصو یبرا یادي                                 ّ        صنعت نفت در آمد، در کنار دکتر مصد ق کوشش ز

به . کرد بينفت طرح فوق را تصو ونيسيکم نکهيتا ا) ٨.(به عمل آورد ّ    سپس مصو        
 بيبه تصو١٣٢٩اسفند ٢٩و مجلس سنا در  ی  ّ مل   یدر مجلس شورا ونيسيکم ی

 . دياعالم گرد ی           ّ صنعت نفت مل   بيترت نيبد) ٩.(ديرس
 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٣٣                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

  
ّ  مصد ق یريها در دوران نخست وز يیقشقا    

 
 نيا رشيداد و او در پذ یرينخست وز شنهادي                   ّ   که مجلس به دکتر مصد ق پ یزمان

 نهيکاب ليبر تشک یرا از قصد دربار مبن یو يیداشت، خسرو قشقا ديسمت ترد
ّ            رو مص دق روز بعد  نيآگاه ساخت، از ا»يیطباطبا نيالد اءيض ديس«توسط   یعني    

را به  سيو انگل رانيا فتشرکت ن ديخلع  ی          ّ   طرح نه ماد ه ا١٣٣٠ بهشتيپنجم ارد
 . رفتيرا پذ یريو سمت نخست وز) ١٠(رساند ی  ّ مل   یمجلس شورا بيتصو

ک ب يی        ّ               دکتر مصد ق، برادران قشقا یريآغاز دوران نخست وز با ّ    با تحر   یشتري     
                          ّ  سرسختانه و همه جانبه ازمصد ق  تيحماآنان با . شدند یاسيس اناتيوارد جر

ّ          موجب جلب توج ه محافل س نقش  نيهمچن. خودشدند یبه سو یوخارج یداخل یاسي           
 یکه هرازگاه یطوردولت را عهده دار شدند، به  یاسيس ی ندهيمشاور و نما

 . ديگرد یبه آنان واگذار م یاسيس یها تيمأمور
خسرو . مسافرت کردند کايبه آمر يیخسرو و ناصر قشقا. ش١٣٣٠سال  در

                 ّ  واقدامات دکتر مصد ق  راني  ّ   مل ت ا تي         ّ  کرد تا حق ان یاديکوشش ز کايدر آمر يیقشقا
در  یو.برساند انيبه گوش جهان کايآمر یاسيروزنامه ها و محافل س ی لهيرا به وس

وستم  رانيا ی       ّ نهضت مل   دمور ،در»يیايآس انجمن«ۀبا شرکت درجلس ورکيوين
 رانيا التيدادواظهار داشت که ا یحاتيتوض رانيها درا یسيانگل ۀسال کصدي یها

 نيهمچن) ١١.(مبارزه هستند نيدر ا یحاضر به هر گونه فداکار يیقشقا ليا ژهيبه و
ّ             حل  اختالف نفت ب یبرا کايآمر یفرستاده  »منيهر«که  یهنگام و  رانيا ني 

به دکتر  یدرتلگراف يیمسافرت کند، خسرو قشقا رانيا ه،قصد داشت ب سيانگل
 یاديز تي      ّ از اهم   يیکاينزد محافل آمر ی   ّ                        مصد ق اظهار داشت که مسافرت و

احساسات مردم ورفتار  ران،يکرد او را از اوضاع ا یادآوريبرخوردار است و 
 )١٢. (آگاه سازند رانيها در ا یسيانگل
که در  - عبدهللا  - فرزندش  یماري     ّ   به عل ت ب زين يیماه همان سال ناصر قشقا ید در

خواست تا در  ی        ّ      دکتر مصد ق از و. کشورشد  نيکرد، عازم ا یم ليتحص کايمرآ
در  يیناصر قشقا) ١٣. (انجام دهد رانينفت ا یابيبازار یبرا یاقدامات کايآمر
پس  جهيانجام داد، در نت ینفت مذاکرات رها ودست اندرکاران بازا یبا کمپان کايآمر
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از  نيبنز ديبر خر یرا مبن یو شنهاداتيپ ،»تياسم«به نام  یاز مذاکره با فرد
       ّ                        دکترمصد ق در پاسخ اظهار داشت که )١٤. (        ّ           دکتر مصد ق ارسال کرد یبرا رانيا

فروش ارائه  أتيخود را به ه شنهاداتيبه تهران آمده پ ديبا داريخر ی ندهينما
که دست اندر » واتسن«از جمله سناتور یگريبا اشخاص د نيهمچن یو)١٥.(دهد

ّ    کرد ام ا ب داريکار بازار نفت بود، د  رانينفت ا ديخر یکردند برا یآنان اظهارم شتري     
به  زين کايووزارت دفاع آمر نامه داشته باشند هيتوص کاياز دولت آمر ديبا

 نيازا. نامه ها را صادر کند هيصتو نيها، حاضرنبود ا یسيانگل یتيخاطرنارضا
 یا جهيانجام داد که به نت یمذاکرات کايبا مقامات وزارت دفاع آمر يیناصر قشقارو

 )١٦.(دينرس
 کايآمر یگروه یرسانه ها ريبا مطبوعات و سا يیسفر مصاحبه ها نيدر ا یو

        ّ       او را مت هم کرد  کا،يآمر ۀامورخارجريمصاحبه ها با حمله به وز نيانجام داد و در ا
اظهار داشت در  نيهمچن. کند یم تيحما رانيانگلستان در برابرا استيکه از س

. به جنگ آنان خواهدرفت يیقشقا ليا ران،يبه ا یهرقدرت خارج یصورت حمله 
امور ريخشم وز جهيودرنت افتي کايآمر یدررسانه ها یعيمصاحبه بازتاب وس نيا

 )١٧.(ختيرا برانگ کايخارجه آمر
در  یکاتيها و دربار شاه، دست به تحر یسيکه انگل ديهاسبب گرد يیقشقا اقدامات

 یبرابرآنان بزنند، پس به فرماندهان ارتش در فارس دستور داده شد از راه ها
 بيترت نيبد. فشار وارد سازند يیبرادران قشقا تيوموقع يیقشقا ليمختلف به ا

اختالفات موجب  نيا) ١٨.(وجود آمد بهها و مقامات ارتش  يیقشقا نيب یاختالفات
در  عاتيشا نيا. ها قصدشورش در برابردولت را دارند يیشود قشقا عيشا ديگرد

 عاتيشا نيدادن به ا انيپا یبرا يیناصرقشقا. افتيانعکاس  زين یمطبوعات خارج
ً                که عمدتا  از دربار نشأت م  یهمه جانبه  تيدرمجلس سنا،حما یگرفت، درنطق ی        

           ّ        به دکتر مصد ق اظهار  یدرنامه ا نيهمچن.           ّ           ازدکتر مصد ق اعالم داشت راخود 
م زم کيحاضر است : داشت ّ     سو   ليا یالقيي یدرمنطقه  خود را یکشاورز یها ني 
. دولت استفاده شود یجار یها نهيهز یبگذارد تا برا یدولت و اريدراخت يیقشقا

 ۀ   ّ             مصد ق داشت ودرجلس طرفداراندولت و  أتينزد ه یاديفوق بازتاب ز ۀانتشارنام
 )١٩.(شد یقدردان يیدولت از ناصر قشقا أتيه

ّ     محم د حس.   ّ                 فع االنه واردعمل شدند زين١٣٣١ريت٣٠درحوادث يیقشقا برادران و  ني  
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 ريبودند، درکنار سا افتهيبه مجلس راه زيهفدهم ن ۀکه دردور يیخسرو قشقا
. کردند تي                           ّ     به طورهمه جانبه از دکتر مصد ق حما ی  ّ مل   یوابسته به جبهه  ندگانينما

در فارس )٢٠.(کنند امي          ّ   ازدکتر مصد ق ق یفداراز مردم خواستند به طر نيآنان همچن
از دکتر  تيحما یکردند که برا دياز جمله تهد) ٢١(زدند؛ یدست به اقدامات زين

احمد قوام وانتصاب  یپس ازاستعفا)٢٢. (حمله خواهند کردرازي   ّ             مصد ق به پادگان ش
و  یانهللا کاش تيبه همراه آ يیخسرو قشقا ،یري   ّ          ّ            مجد د دکتر مصد ق به نخست وز

پرداخت و  یسخنران راديبه ا ويراد قي          ّ        طرفدار مصد ق، از طر ندگانياز نما ی  ّ   عد ه ا
م مرداد  یو) ٢٣. (شهر وآرامش دعوت نمود تيمردم را به حفظ امن ّ         در دو      

اظهار  نيها را مورد حمله قرار داد و چن يیکايآمر یدر مجلس، در نطق١٣٣١
کشتن  یدهند، برا یم رانيا ولترا به د نيسنگ یها تانک ها يیکايآمر«:داشت 

به ريت٣٠که درروز یزن یساختن مجسمه  یبرا یسپس مبلغ.»جنگ یمردم نه برا
 )٢٤. (     ّ                                     ازمصد ق خودرا جلو تانک انداخته بود، کمک کرد یهوادار

م نخست وز یدوره  در ّ          دو  رتش در فارس در و فشار ا کاتي        ّ      دکتر مصد ق، تحر یري 
 يیبه مناطق قشقا رويمختلف ن یو هر بار به بهانه ها افتي شيها افزا يیبرابر قشقا

                 ّ          اقدام، ارتش را مت هم کرد که  نيدراعتراض به ا يیناصر قشقا. شد یم ليها گس
اقدام زده  نيها، دست به ا یسيانگل فعمنا نياغتشاش درفارس و تأم جاديا یبرا

ّ       است، ام ا با پ  یتنش ها تا حدود ني       ّ                     دکترمصد ق و مذاکرات ناصرخان ا یها یريگي      
 )٢٥. (کمتر شد

ها  يیقشقا گريبار د کي وست،يکه درمرکز به وقوع پ یحوادث٣١زمستان سال  در
 ی  ّ مل   یجبهه  ندگانينما نيحوادث که از اختالفات ب نيا.  ختيرا به واکنش برانگ

زاده از  یو حائر يیبقا ،ی      ّ چون مک   یاشخاص يیشد، سرانجام باعث جدا یم یناش
       ّ                  طور مرت ب با ارسال تلگراف  هاوضاع ناصر خان ب نيدر ا. دي       ّ     دکترمصد ق گرد

کرد  شنهاديآنان را به سازش دعوت نمود، و پ ،ی  ّ مل   یجبهه  ندگانيبه نما يیها
آنان، چه درفارس وچه درتهران،حاضربه هرگونه اقدام  نيرفع اختالفات ب یبرا

 )٢٦.(باشد یم
خود را از  تيدر مجلس حما یبرادران و ،يیناصر قشقا یبا کوشش هازمان  هم

مردم  یبانيدر مجلس، پشت یسخنران کيدر  يیخسرو قشقا.        ّ              دکترمصد ق ادامه دادند 
 یتنش ها شيبا افزا) ٢٧. (                         ّ           مختلف فارس را از دکتر مصد ق اعالم داشت یشهرها
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 زيآم کياقدامات تحر يیادر مناطق قشق یدر تهران، فرماندهان نظام یاسيس
 دهيبه حضورشان نرس فيسران طوا نکهيا یرا شروع کردند و به بهانه  یديجد

 یم ینيب شيپ یرياحتمال وقوع درگ جهيدر نت. قرار دادند دياند، آنان را مورد تهد
کرد و با  یاديکوشش ز د،ياز وقوع بحران جد یريجلوگ یناصرخان برا. شد

کشور،  ی                       ّ            هران ومذاکره با دکترمصد ق وسران نظامت رد يیاقدامات برادران قشقا
 )٢٨.(فروکش کرد زيتنش ن نيا
 

 ها  يیو واکنش قشقا رازيدر ش کاياصل چهار آمر ۀحمله به ادار
  

 یکرده و به خدمات ريدا رازيدر ش زين یشعبه ا ران،يدر ا» اصل چهار« سازمان
و  یو فرستادن مأموران بهداشت یو فرهنگ یبهداشت ،یکشاورز یکمک ها لياز قب

نداشتند  یاستعمار ی نهيشيها پ يیکايچون آمر) ٢٩. (پرداخت ريعشا اني   ّ      معل م به م
کرده  جاديا یتيمحبوب رانيمردم ا نزدو اقدامات نوع دوستانه آنان در آن سال ها 

سازمان اصل چهار استقبال  یو فرهنگ یاز اقدامات عمران زيها ن يیبود، قشقا
ّ                 ام ا گسترش نفوذ آمر. کردند  یعني یاستعمار یقدرت ها یباعث نگران رانيدر ا کاي 
 یعوامل داخل ی لهيروسها، به وس ژهيپس آنان به و. گشت یو انگلستان م یشورو

از جمله سا زمان اصل  کايآمر یدر برنامه ها يیها یکردند کارشکن ششخود کو
 . بود رازيسازمان در ش نياقدامات حمله به دفتر ا نياز ا یکي)٣٠.(چهار انجام دهند

در روز :ديآغاز گرد بيترت نيبد رازياصل چهار در ش یحمله به اداره  ی حادثه
 ميکر«                    ّ         از هواداران دکتر مصد ق به نام  یکي١٣٣٢ نيفرورد٢٧پنج شنبه 

 نيدرح یو. داده بود لي             ّ     ازاقدامات مصد ق تشک تيدرحما ینگيتيم ،»یرازيپورش
        ّ  دکتر مصد ق  خالفکه م( حزب برادران  یاز اعضا ی         ّ   از طرف عد ه ا یسخنران

ل، حمله کنندگان توس ط هواداران  ۀدر مرحل)٣١.(مورد حمله قرار گرفت) بودند ّ            او                     ّ  
ّ        عقب رانده شدند، ام ا بار د ی  ّ مل   ۀجبه در لباس  سيپل یتعداد یبا همکار گري                 

    ً                ّ  رسما  به هواداران مصد ق  سيسپس پل.به مردم حاضر درمحل حمله کردند ،یشخص
از  ی  ّ   عد ه ا نيب نيدر ا) ٣٢.(وشتم قرار داد بحمله کرد و آنان را مورد ضر

از اوباش شهر بودند، به دفتر سازمان اصل چهار حمله کردند  شتريآشوبگران که ب
را  يیکاي، کارمندان آمرآتش زدن و غارت اموال سازمان نامبرده ب،يو پس از تخر
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زمان در  نيحزب توده که در ا یاعضا ايگو) ٣٣. (مورد ضرب و شتم قرار دادند
 )٣٤.(حمله شرکت داشته اند  نيداده بودند، در ا شيخود را افزا یها تي  ّ  فع ال رازيش

ّ         محم د بهمن ب« يیحادثه، کارمندان اصل چهار با راهنما نياز ا پس از  یکي - »یگي  
م  - ها که از کارکنان آن سازمان بود  يیقشقا َ   به باغ ا ر  ها در  يیقشقا یمرکز اصل -         ِ

حاضر در باغ ارم قرار  یها يیقشقا تيمنتقل شدند و مورد حما - رازيش
آباد بود و شب همان روز از روزيفدر  يیزمان ناصرخان قشقا نيدر ا) ٣٥.(گرفتند

ها  يیکايحفاظت از آمر یراخود را ب انياز تفنگ چ ی     ّ   پس عد ه ا.         ّ     واقعه مط لع شد
 یروهايحرکت کرد و ن رازيبه طرف ش یشخص وزيروز بعد ن. فرستاد رازيبه ش
تا عصر آن  ی    ّ       درمد ت کوتاه. فراخواند رازيدر جنوب ش» آق چشمه «را به  يیقشقا

با حضور . شدند رازيوارد ش ونيکام ۀليها به وس يیاز قشقا یاديز ی     ّ  روزعد ه 
ً با  ياوضاع شهرتقر راز،يها در ش يیقشقا عقب  زينا آرام شد و مخالفان دولت ن   
 )٣٦.(کردند ینينش
با ارسال  راز،ياصل چهارش ۀادار سيرئ)Bryant(»نتيبر« گريد یسو از

را  یسازمان اصل چهاردرتهران، و سيرئ) W.E. Warne(»وارن«به  یتلگراف
در  کايآمر ريسف) Henderson(»هندرسن«پس وارن و . ازواقعه آگاه ساخت

گفت  نان        ّ                   دکتر مصد ق در برابر اعتراض آ.              ّ              به دولت به شد ت اعتراض کردند ران،يا
 یدارد استاندار و فرماندار نظام مياعالم شده و تصم یحکومت نظام رازيکه در ش

کوشش کرد تا از مسافرت آنان به جنوب  نياو همچن. کند ضيفارس را تعو
مهندس ابوالقاسم «وارن روبرو شد، یکه با پافشار یزمان یکند، ول یريجلوگ
 )٣٧.(فرستاد رازيآنان به ش اهواقعه به همر نيبررس و گزارش ا یرا برا »یراج
و  کايسفارت آمر یوارن به همراه دو تن ازاعضا١٣٣٢نيفرورد٢٨روز در

ً ما  يآنان مستق. شدرازيوارد ش یمهندس راج وارن در . از فرودگاه به باغ ارم رفتند   
ّ         ها تشک ر کرد و  يیازقشقا یسخنران کيدرباغ ارم در  يیکايآمرحضور کارمندان       

ما باغ  ی             ً    باغ ارم واقعا  برا. ميهست ها يیقشقا وني  ّ           عد ه را فقط مد نيا یزندگ«:گفت
ّ                        که مجه زبه چوب و چماق هستند و  ی  ّ         عد ه   افراد نيباغ بهشت بود و ا یعنيارم       

ما  . ما فرشتگان ومالئک بهشت بودند یبرا - اند دهيمندرس پوش یاغلب لباسها
که هر سال در  ميگرفته ا ميتصم یدسته جمع -  رازياصل چهار ش يیکايافراد آمر

بر سر گذاشته به  يیاست، کاله قشقا ليآور١٦روز نجات ما که  یعنيروز  نيا
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 کايسفارت آمر رانينطق وارن، دب نيا. »ميدعا کن يیقشقا ليا یو برا ميبرو سايکل
وضع را به وزارت خارجه  نيکه گفتند ما ا یقرار داد، به طور ريتأث را تحت

ّ        اط الع خواه ّ   ها تشک ر  يی           ً        داد تا رسما  از قشقا مي   )٣٨.(شود     
 رازيناصر خان اعالم کرد در ش. فرستادند  رازيرا به ش ی     ّ   ها عد ه ا يیبعد قشقا روز
از  تيدر حما رازيش یها ابانيدر خ يیو سوار قشقا ادهيازافراد پ یاديز ی  ّ  عد ه 

خبر موجب هراس مقامات  نيانتشار ا. خواهند کرد يیماي             ّ        دولت دکتر مصد ق، راه پ
 پيسرت«لشکر،  ۀفرماند،»یزيعز پيتسر«، پسديفارس گرد یو نظام یاسيس
معاون استاندار، به مالقات »  ینيمع«فارس و  یژاندارمر سيرئ» یرفندرسکيم

از تظاهرات  ی                                    ّ                 ناصر خان رفته درخواست کردند که به عل ت اعالم حکومت نظام
ّ    کند، ام ا و یريجلوگ رازيها در ش يیقشقا آنان را مورد نکوهش قرار داد و گفت  ی      

 یم وني                           ّ کردند و امروز مانع تظاهر مل   یبه مخالفان دولت کمک م روزيد«:
 )٣٩.(»باشند

فارس  یوکشور یدر مقامات لشکر یراتييکه تغ دياز تهران خبر رس نيب نيهم در
لشکر  یبه سمت فرمانده »یريرجهانگيم پيسرت«که  بيترت نيانجام شده است؛ بد

و  یشهربان استيبه ر »ی         ّ سرهنگ مجل ل«ستاد، استيبه ر »ی،سرهنگ فاضل
ّ            کل  وزارت کشور ريمد( »اءيض«  معاونتو  یفرماندار یسرپرست یبرا)  

 )٤٠. (شده اند نييفارس تع یاستاندار
ّ            حال ناصر خان همچنان مصم م بود راه پ نيا با  رازيها را در ش يیقشقا يیماي                      

رفت و اظهار داشت که دکتر  یو داريبه د یريرجهانگيم پيبرگزار کند، پس سرت
ّ                 داده که به خاطر اوضاع خاص  کشور، از برگزار امي   ّ          مصد ق به شما پ  يیمايراه پ ی                        

را  رازيدستور داد اطراف ش خود یناصر خان به اردو بيترت نيبد. ديکن یخوددار
  )٤١.(ترک کرده به مناطق خود باز گردند
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ّ                  مصد ق وعکس العمل قشقا هيعل التيا کيتحر  ها  يی  
  

ّ           از حل  مسالمت آم ديها پس از قطع ام یسيانگل کوشش کردند  ران،ينفت ا ۀمسأل زي    
        ّ      دولت مصد ق دست  یبرانداز ی، برا رانيخود در ا یدربار و مهره ها یبا همکار
شورش در برابر  جاديو ا التيا کيآنان تحر یاز طرح ها یکي. بزنند یبه اقدامات
 . بود» یاريخان بخت ابوالقاسم«شورش ها، شورش  نياز ا یکي. بود یدولت و

 ونديپ کي یاريازسران بخت یکي یاريخان اسفند ليدخترجل »ا ّ ي  ثر«ازدواج شاه با  با
شدن صنعت نفت و قدرت  ی        ّ پس از مل  . ها و دربار بوجود آمد یاريبخت نيب یاسيس
ّ               مص دق و مبارزات و یريگ با  یارياز سران بخت یکم شدن نفوذ شاه ، برخ یبرا ی 

ّ        توج ه به خو مخالفان  یها ، به سو یسيبا انگل نهيريد یبا شاه و دوست یشاوندي  
ّ      ها با توج ه به  يی     ّ     از حد  قشقا شيب یابيکردند، گر چه قدرت  دايپ شي   ّ     مصد ق گرا         

ها که سال ها با آنان در رقابت بودند، در  یاريبخت ی           ّ      آنان از مصد ق، برا تيحما
 . توانست باشد ینم ريتأث یب شيگرا نيا

        ّ             دکتر مصد ق بود، پس از  ی نهيکه خود در آغاز از اعضاء کاب »یزاهد سرلشکر«
 یو حائر يیبقا ،ی  ّ مک  ( ی  ّ مل   یجبهه  یجدا شده  یبا اعضا یگرداندن از و یرو

 زيآم کي                                      ّ                    ارتباط برقرار کرد و با هم در برابر مصد ق دست به اقدامات تحر) زاده 
ها ارتباط داشت،  یسيکه با انگل یاريبا ابوالقاسم خان بخت یاز طرف یزدند؛ زاهد

مقامات سفارت  گريد یاز سو. کرد  کيرا به شورش تحر یتماس گرفت و و
که اسلحه و پول در  رفتنديو مشورت با لندن، پذ یپس ازمالقات با زاهد زين سيانگل
» جنوب آزاد« کيو عده داد  یزاهد نيهمچن) ٤٢.(ابوالقاسم خان بگذارند  ارياخت

 ليشود، تشک یداده م یابوالقاسم خان،خود مختار یهابه رهبر یاريبخت هکه درآن ب
 )٤٣.(انجام داد یاقدامات زين یاريبخت یخان هاريجلب نظر سا یخواهدشد و برا

 یاعضا یابوالقاسم خان با همکار استيها به ر یاريازبخت ی  ّ   عد ه ا١٣٣١بهمن  در
شد، در خوزستان به  یم تيدربارحما یکانون افسران باز نشسته که ازسو

 ليدل) ٤٤.(وارد ساختند یدولت یروهايبه ن یحمله کردندوتلفات یدولت یروهاين
سوق  یخراب یرا به سوور       ّ     چون مصد ق، کش«:عنوان شد نيها چن یاريشورش بخت

) ٤٥.(»کشور را درصورت کودتا حفظ کنند زيداده، در نظر دارند استقالل خود و ن
به  یتيتقو یروهايسرانجام با اعزام ن. کرد دايچند هفته ادامه پ یها برا یريدرگ نيا
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 یاريبخت یمنطقه  یها شکست خوردند، وابوالقاسم خان به سو یاريمنطقه ، بخت
 )٤٦.(تگش یمتوار

ها اعالم  یاريبخت یسرکوب یها برا يیانتشارخبرشورش ابوالقاسم خان، قشقا با
 یشد؛ چون احتمال م یاريسران بختگريد یامر موجب نگران نيا. کردند یآمادگ

» جهان شاه خان«،»خان نيحس ريام«پس. ها واقع شوند يیقشقا یدادند مورد حمله 
واز داريد يین اقدام با ناصرخان قشقاياز ا یريجلوگ یبرا» یاريبهمن خان بخت«و

سرانجام با بازداشت ابوالقاسم ) ٤٧.(کردند یزار یاعمال ابوالقاسم خان اعالم ب
 . رفت نياز ب لهيدو قب يیارويخان ، خطر رو

و  راحمديبو التيا انيدر م زيها، ارتش و هواداران دربار ن یاريبر بخت عالوه
 جاديا یرکينفوذ خود را با ز ی نهيبودند، زم يیقشقا ليا گانيکه همسا یممسن

 نهيريرا که روابط د یممسن ليازا» خان رستم ینقليحس«  ّ    ات حاد  ۀنيآنان زم  .نمودند
ّ     محم د حس«ها داشت، با ناصرخان و یسيبا درباروانگل یا و  »یخان طاهر ني  

احمد  ريسران بو ريآنان دربرابر سا) ٤٨. (به وجود آوردند »یملک منصور باشت«
و »  يیآقا«فيطوا انيوکدخدا» خسرو خان ضرغاپور«و » عبدهللا خان«از جمله 

شدند و روابط  ی                       ّ         که از جمله هواداران مصد ق محسوب م) ٤٩(»یويگ یک«
 ليدر حال تبد يیارويرو نيکردند که ا يیها داشتند، صف آرا يیبا قشقا یکينزد

آرام  یکه درفارس حضور داشت، برا يیناصرخان قشقا. بود ینيشدن به نبرد خون
خان  دونيفر«به نام  یساختن اوضاع، دست به کار شد و با فرستادن شخص

و از  دآنان رابه مصالحه دعوت نمو راحمد،ياز سران بو ینزد برخ »یکشکول
  ۀدوبار یبرقرار ۀنيد، زمکه با مقامات لشکر فارس انجام دا یبا مذاکرات گريد یسو

 )٥٠. (احمد را به وجود آورد ريآرامش در بو
ل شد » روزولت تيکرم«بود،به» آجاکس«که نام رمزآن اتيعمل نيا یرهبر ّ      محو     .

 رانيکودتاازراه مرزعراق به صورت ناشناس واردا یاجرا یروزولت برا
 )٥٢.(شد

کرده  ی                        ّ       شدن صنعت نفت با دکتر مصد ق همراه ی       ّ جنبش مل   یها که از ابتدا يیقشقا
 یبه وجود آمد، همچنان سرسختانه از و ريت٣٠ اميکه پس از ق یاناتيبودند، در جر

هللا  تيو آ ی  ّ مل   یازسران جبهه  یبرخ نيپس ازبروزاختالف ب. کردند تيحما
 کرد تا بتواند اختالفات آنان را از یادي           ّ                 با دکتر مصد ق، ناصرخان کوشش ز یکاشان
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ّ                    سازد، ام ا با وجود مذاکرات ز کپارچهيرا  ی                      ّ برده صفوف سران نهضت مل   نيب  یادي       
 )٥٣.(ابديدست  یتي                   ّ داد، نتوانست به موف ق بيترت نيطرف نيکه ب
مجلس در برابر دولت،  تي   ّ اقل   ندگانينما ۀو توطئ کي        ّ     که به عل ت تحر١٣٣٢ ريت در

مراجعه کند،  یمجلس به آراء عموم فيتکل نييتع یگرفت برا مي   ّ     مصد ق تصم
از  یبرا ،ی  ّ مل   ونيفراکس ندگانيوهفت تن از نما ستي     ّ     به ات فاق ب يیخسرو قشقا

زمان در  نيکه در ا زيناصرخان ن) ٥٤.(انداختن مجلس، استعفا کردند تياکثر
اعالم  ،یاز و تي           ّ              به دکتر مصد ق با اظهار حما یبرد، در تلگراف یفارس به سر م

ناصرخان . کنند یم تيحما یاز و يیقشقا ليا ت ّ ي  پانصد هزار نفر جمع:کرد
 ۀ                                  ّ               هر چه زودتر مجلس هفدهم که مورد تنف ر و انزجار قاطب«درخواست کرد که 

 )٥٥.(صادر گردد ديجد اباتمنحل و دستور انتخ»   ّ     مل ت است
        ّ        دولت مصد ق، کوشش  یطرح سرنگون یها در راه اجرا يیکايآمر گريد یسو از

ازقدرت و نفوذ آنان  رايز) ٥٦(جلب کنند،خود  یها رابه سو يیکردند نظر قشقا
ها  يیروزولت در نظرداشت با قشقا تيکه کرم یسان هنگام نيبد. هراس داشتند

. مواجه شد  ران،يدر ا ايمأمور ارشد س»  هيجورج کود«با مخالفت  رديتماس بگ
ّ     من توج ه کن یخوب به حرف ها م،يک« :گفت نيبه روزولت چن یو چهار  نيا!      

کنند که  یاکنون احساس م... حاکم، سراپا وحشت هستند یخان ها یعنيبرادر 
 یشد کيو مشکل بتوانند خود را کنترل کنند و اگر به شاه نزد دهيروزشان فرا رس

ت خواهند داد ینزد آنها نرو، خود را آفتاب گريد ر  َ             نکن که ج   ِ        «).٥٧( 
کوشش گرفت و  ی     ّ را جد   هيکود ی هي    ّ                        درمد ت اقامت خود در تهران توص روزولت

شاه، سرلشکر  یعني یرانيتنها به سه نفر ا. کند یعموم مخفديکرد خود را ازد
) ٥٨.(ارتباط برقرار ساخت) یزاهدرينام مستعاراردش(»یسيو یمصطف«و یزاهد

ها  يیقشقا ر،يتداب نيبا وجود ا ا               ّ شناخته نشود، ام   یمواظب بودند و زياشخاص ن نيا
شاه  هيعل يیها اميپ ميمستق ريآگاه شدند و به طور غ رانياز حضور روزولت در ا

 )٥٩.(آنان پنهان سازد ديروزولت توانست خود را از د یاو فرستادند، ول یبرا
کودتا قرار گرفت، از سرنوشت خود  اتيعمل انيشاه در جر یوقتگريد یسو از

ّ     گرفت محل  امن ميتصم ،یدفع خطرات احتمال ینگران شد و برا خود در  یبرا ی       
در طرح خود  ديبا....«:رو به روزولت گفت  نياز ا ابد،يطرح کودتا ب ی  ّ      مد ت اجرا

 یآنجا به اندازه . بروم رازيبه ش ديمن با... ميکن ینيب شيامکان وجود خطرا را پ
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باشد و در ضمن  یهم م یحال قابل دسترس نيدر ع یاز تهران دور است، ول یکاف
ّ              ام ا روزولت با ا) ٦٠(؟»ديدار دهيشما چه عق. دمانور هم دار کيمن حالت  یبرا  ني 

است،  يیقشقا ليما ا یتنها نگران«:گفت  نيچن یشاه مخالفت کرده به و شنهاديپ
ه هم بشود به آنها اعتماد کرد  کيکنم  یفکر نم. آنهاست  یمرکز دستا رازيش ّ                              ذر    .

داند  یچه م یو کس ندازدي                                 ً                رفتن به آنجا ممکن است شما را کامال  در چنگال آنها ب
» دشمنان تاج و تخت شاه  نيبدتر«ها را  يیقشقا یو ني؟همچن»آنها چه خواهند کرد

ها،  يیبه قشقا یکينزد ليدل به زياز رفتن شاه به اصفهان ن ی         ّ دانست، حت   یم
 ی جهيخزر رفته منتظر نت یاينمود به سواحل در هيکرد و به شاه توص یريجلوگ

 )٦١.(کودتا بماند
                      ّ        مرداد آگاه شدند، به شد ت واکنش ٢٥کودتا در روز  ۀاز توطئ نکهيها پس ازا يیقشقا

                 ّ                    که از فارس به مصد ق مخابره کرد، اذعان  ینشان دادند؛ ناصر خان در تلگراف
صبرانه  یب«یاز و تيو حما ی       ّ      ّ حفظ مقد سات مل   یبرا يیقشقا لينمود که افراد ا

                 ّ    ست کرد مخالفان مل ت و ن درخوايهمچن» تهران هستند یخواستار حرکت به سو
 )٦٢.(تر محاکمه و مجازا ت شوند عيهر چه سر ی           ّ   اخاللگران ضد  مل

احان کودتا که در حال اجرا١٣٣٢مرداد ٢٨تا٢٥ یروزها یفاصله  در ّ                          ، طر   ی   
م طرح خود بودند،  یمرحله  ّ                  دو  ها کوشش  يیقشقا تيجلب حما یبرا گريبار د کي 
مرداد با ٢٧در روز  - در تهران  اياز مأموران س یکي - »نيجوگودو«پس . کردند

ّ     محم د حس کرد که  شنهاديها پ يیابه قشق نيگودو. مالقات کرد يیو خسرو قشقا ني  
دالر،  ونيليپنج م افتيدولت است، دربرابردر بيتحت تعق یچون سرلشکرزاهد

پناه دهند، و پس از صادر شدن فرمان  يیقشقا یرا درمنطقه  یسرلشکر زاهد
وعده داد در  یو) ٦٣.(تهران حرکت کنند یبه سو یبا و ،یزاهد یرينخست وز

منصب سفارت  کيدو مقام وزارت و  کا،يردولت آم نيبا تضم ،یصورت همکار
 یهمه  نيهمچن. در نظر گرفته خواهد شد يیبرادران قشقا یدر دولت کودتا برا

 به آنان زيدالر ن ونيليپنج م یفارس و جنوب به آنان داده شده، ماه اراتياخت
ّ       پرداخت خواهد شد؛ ام ا قشقا را رد کرده اظهار  شنهاداتيپ نيها با صراحت ا يی                  

  )٦٤.(        ّ             دکتر مصد ق دست بردارند تياز حما ستنديعنوان حاضر ن چيکه به ه دداشتن
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 ها  يیمرداد و قشقا٢٨ یکودتا
  

 یري         ّ            کودتا مصد ق را به جلوگ ۀکوشش کردند با گوشزد کردن مسأل يیقشقا برادران
ّ       ازوقوع آن وادارند، ام ا زمان مرداد از دست دولت ٢٨امور در روز  انيکه جر ی                    

جنوب حرکت  یبه سو یکرد با و شنهادي      ّ   به مصد ق پ يیخسرو قشقا د،يخارج گرد
ّ      ّ   ام ا مصد ق ا) ٦٥(رند،يرا بر عهده گ یها دفاع از و يیکند تا قشقا را  شنهاديپ ني 

ّ   رو خسرو و محم د  نياز ا. دولت کودتا کرد ميو روز بعد خود را تسل رفتينپذ             
گرفتند و در  شيبه سرعت از تهران خارج شد، راه جنوب را در پ يیقشقا نيحس

 )٦٦.(وستنديبه ناصر خان پ رمياطراف سم
آماده باش کامل  يیقشقا ليخبر کودتا، به افراد ا افتيبه محض در زيخان ن ناصر

در روز  نيهمچن. را صادر نمود ی   ّ محل   یپاسگاه ها یداده دستور خلع سالح برخ
را مورد نکوهش قرار داد و به  یو یبه سرلشکر زاهد یمرداد با ارسال تلگراف٢٩

 )٦٧.(نديگز یها دور یسياز شاه و انگل وستهي         ّ   کرد به مل ت پ هيتوص یو
مرداد را ٢٨ یکودتا یاللحن ديشد ی هيمرداد ناصر خان در اعالم٣٠روز  در

درخواست  راني     ّ   از مل ت ا ،يیو بلوکات قشقا التياز ا یندگيمحکوم نمود و به نما
تا با هواداران شرکت  وندنديمبارزه در راه استقالل مملکت به آنها بپ یکرد برا

! هموطنان«:کنند و هشدار داد رزهجان مبا یتا پا رانيو دشمنان ا یسيغاصب انگل
استعمار جابر  ريدر ز شهيهم یبرا راني       ّ   لک و مل ت اغفلت، م نيدر اثر کوچک تر

 رانيا ی دهي                     ّ     پرستان، جابرانه به مل ت رنج یخواهد ماند و تا ابد اجنب یانگلستان باق
ّ   تا لک ه  ميبکوش. خواهند کرد يیآقا را با خون خود و فرزندان و  یبدنام نيا ی    
 )٦٨.(»...ميخود پاک کن یو سربلند تي               ّ خود از دامان مل   درانبرا

 یدواريو ام انيو هراس کودتاچ ميب ی هيها با دولت کودتا، ما يیقشقا مخالفت
لشکر اصفهان، با  یو فرمانده  یاستاندار ليکف»    ّ دول و پيسرت«. شد ی  ّ         فع االن انقالب

 يیقشقا ليبه ا د،يپخش گرد مايها با هواپ يیقشقا یکه در منطقه  یا هيصدور اعالم
 کيناصرخان باعث تحر یبا امضا یطالبانتشار م«و سران آن هشدار داد که 

] ناصرخان[ شانيا«پس اخطار کرد »و شاهنشاه گشته است  هنيم هيعل التيا یاهال
ّ     محم د حس انيو آقا  یو خسرو بدون فوت وقت با اعتراف به گناه خود و تقاضا ني  

گونه رحم با سرعت و  چين هبدو] صورت  نياريدرغ....[ نديايبخشش به اصفهان ب



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٤٤                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 یم[آنها را معدوم  یريو پس از دستگ] ...شوند یم[سرکوب  نيهوا و زم ز  ّ   شد ت ا
 هيناصرخان در واکنش به اعالم. »             ّ          ومخالفت با مل ت رابدانند انتيخ ی جهيتا نت] ميکن
                ّ          مسؤول خواند و مت هم کرد که ريغ یرا فرد یو یالحن دي   ّ            دول ودرتلگراف شد ی

ثروت و  اديو ازد یجمع آور یو برا ی  ّ          مل ت وبرادرکش هيبر عل فقط«قدرتش را 
 . است) ٦٩(»به کار برده  یبه مقام و نفع اجنب دنيرس

               ّ             ها طرفداران مصد ق را به فارس  يیامکان وجود داشت که قشقا نيا
 یروبرو م تي                 ّ ها در فارس با موف ق يیکه شورش قشقا یدر صورت) ٧٠.(فراخوانند

به . نقاط دامن بزند ريدر تهران وسا گريد یبه شورش ها توانست یامر م نيشد، ا
اقدام،  نيها از ا يیبازداشتن قشقا یها برا يیکايو آمر رانيدولت ا ليدل نيهم

ً ما  يمستق ابتدا ) ٧١.(دست به کار شدند تا آنان را از شورش منصرف سازند    
داشت، با ارسال  يیبا خاندان قشقا یدوست ی نهيشيکه خود پ یسرلشکر زاهد

. کامل خواهند بود شيدر آسا یداد که در حکومت و نانيبه آنان اطم یتلگراف
داشتند تا آنان را  یها روابط دوست يیقشقا باشد که  یدست به دامن افراد نيهمچن

 نيدرخواست نمود که ا ی  ّ مک   نيابتدا از حس یو. ها بفرستد يیمذاکره نزد قشقا یبرا
ّ    ، ام ا ورا انجام دهد تيمأمور  »أتيه یعل رزايم«کرد که  شنهادي     ّ      با رد  آن، پ ی   

به فارس  رمنظو نيا یها بود، برا يیکشور که مورد اعتماد قشقا یعال وانيد سيرئ
 )٧٢.(فرستاده شود

 یو. رفت رازيشد و به ش دهيفارس برگز یبه مقام استاندار أتيه یعل بيترت نيبد
پس در . درخواست مالقات کرد  یبه ناصرخان فرستاد و از و یاميدرنگ پ یب

لشکر  یفرمانده »  یريرجهانگيم پيسرت«و أتيه یعل١٣٣٢ وريهشتم شهر
 أتيه یابتدا عل. دندکر داريبا ناصر خان د» خنجشت«به نام  یفارس، درمنطقه ا

 یو یو استاندار یزاهد یرينخست وز یکرد که چرا برا هياز ناصر خان گال
درنگ  ینمود که ناصر خان ب شنهاديپ نيهمچن. نفرستاده است کيتلگراف تبر

ّ              مالقات کند، ام ا ناصرخان در  یانجام مذاکره عازم تهران شده با شاه و زاهد یبرا             
 گانهيرا  شاني   ّ                مصد ق بوده وهستم و ا هواخواهمن «:اظهار داشت  یپاسخ به و
نخست ...شناسم ینم تيرا به رسم یسرلشکر زاهد یدانم وآقا یم ی  ّ مل  رينخست وز

ناصرخان . »شناسم ینم تيمن به رسم د،يايب رونيب کايکه از سفارت آمر یريوز
 ی       ّ                   دکترمصد ق از زندان ، حاضر م یگفت تنها به شرط آزاد أتيدر برابر اصرار ه
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 ) ٧٣.(ديمذاکره نما یشود با دولت زاهد
  

 ها پس از کودتا  يیروابط حزب توده و قشقا
  

حزب توده،  ینداشتند چون اعضا یها در گذشته با حزب توده روابط خوب يیقشقا
در  یدانستند و در فارس اقدامات یفئودال م یرا وابسته به طبقه  يیسران قشقا

در  ژهيبه و. ديگرد زيها ن يیارويرو یدادند که منجر به برخ یبرابر آنان انجام م
جنوب،  التيا ري        ّ         ها با ات حاد با سا يیقشقا١٣٢٥در سال  جانيبحران آذربا انيجر

جنبش،  نيبه راه انداختند که از جمله اهداف ا» نهضت جنوب«به نام  یجنبش
ّ              بود، ام ا پس از وقوع  یحزب توده از فارس و مقامات حکومت یاخراج اعضا       

مبارزه با  ی               ّ            ناصر خان از مصد ق و کوشش برا تيمرداد و اعالم حما٢٨ یکودتا
ّ       ها متوج ه قشقا یا هددولت کودتا، نظر تو  . ها گشت يی      

کودتا، به  اني              ّ                              حزب توده به عل ت نشان ندادن واکنش مناسب در جر يیاجرا أتيه
پس از  یبحران طيحزب درشرا یها تي  ّ  فع ال یريگيها وپ یمنظورجبران کوتاه

 یاز برنامه ها یکي) ٧٥.(به وجود آورد» ستاد مقابله با کودتا«به نام  یکودتا، ستاد
 یبرانداز ی   ّ        مسل حانه برا یمبارزه  ی نهيزم جاديا یستاد مقابله با کودتا، کوشش برا

ها باز  يیقشقا یرا برا یستاد مزبور حساب جداگانه ا بيترت نيبد. دولت کودتا بود
با  یمذاکره و هماهنگ یرا برا »پايچل یسرهنگ دوم عل«و  »ی  ّ مت ق یعل«پس . کرد

 زمانبود که هم نينان از مذاکره با ناصرخان اهدف آ. ناصرخان به فارس فرستاد
 ايدر جنوب به عمل زين يیقشقا ليها در شمال کشور، ا یتوده ا یکيچر اتيبا عمل

فشار قرار  ري     ّ                                                     ت مسل حانه پرداخته، دولت کودتا را از دو کانون شمال و جنوب ز
شاه فراهم  ميرژ یسرنگون طينقاط کشور،شراريمردم سا زشيدهند تا سرانجام با خ

 )٧٦( .شود
حزب توده با ناصر خان مالقات کردند  ندگانينما١٣٣٢ وريشهر١٦در  بيترت نيبد

توانند با  یکنند، پس م یکه دو طرف با شاه مخالفت م يیازآنجا: و اظهار داشتند
حزب  راز،يها به ش يیقشقا یدر صورت حمله : کنند و افزودند یهمکار گريکدي

خواهند کرد  یارتش خرابکار یوتورم یافراد خود در دستگاه ها ی لهيتوده به وس
 .بفرستند يیقشقا یروهاين یآموزش جنگ یافسربرا یکردند که تعداد شنهاديوپ
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)٧٧( 
رم ناصرخان ّ   که تصو  دارند، در  حاتياز نظر تسل یاديز يیها توانا یکرد توده ا ی     

ها  يیبه قشقا ميس یهزارفشنگ و چند دستگاه ب ستيخواست کرد حدود صد تا دو
سه  أتيآنان دوباره ه. حزب توده بود يیاز توانا شيدرخواست ب نيا) ٧٨.(بدهند
ها بخواهند به  يیکه اگر قشقا اشتندرا نزد ناصرخان فرستادند و اظهار د ینفره ا

ارتش را منهدم کرده راننده  یها قادرهستند تانک ها یحمله کنند، توده ا رازيش
و فرودگاه » باغ تخت« ها بتوانند پادگان يیآنها را از پا در آورند تا قشقا یها
ف کنند رازيش ّ       را تصر  کردند  شنهاديها پ يی   ّ           مسل ح کردن قشقا یبرا نيهمچن) ٧٩.(     

فراهم سازد تا  یالتيسازمان حزب توده، تسه یاز اعضا »یبيسرگرد خط«که 
ّ                        ها به انبار مهم ات لشکر فارس دستبرد بزن يیقشقا  )٨٠.(ند              
 یبه خبرنگار»هللا رضازاده  بيحب«يیقشقا ليا یسخنگو انيم نيادر
       ّ                  دکترمصد ق و شروع انتخابات  یها خواستارآزاد يیقشقا«:گفت »تدپرسيوناي«

ها با  يیآنان را قبول نکند، قشقا یاگر دولت تقاضا« :افزود یو. »هستند یپارلمان
 .»خواهند کرد ديرا تهد رازيهفتاد هزار نفر ش

ها با تانک  يیدر برابر قشقا«ستاد هشدار داد که  سيمصاحبه، رئ نيواکنش به ا در
 )٨١.(»مقاومت خواهند کرد مايو هواپ
با دولت کودتا  يیارويرو یآنان برا یها و اعالم آمادگ يیقشقا یسرسختانه  موضع

به ها را  يیکاي                        ّ                                      و از همه مهم تر، روند ات حاد آنان با حزب توده، دولت کودتا و آمر
 ران،ياز دولت ا کايآمر تيهراس انداخت؛ چه بسا در صورت بروز جنگ و حما

از . شود جاديدر منطقه ا یالملل نيبحران ب کي ی نهيدخالت کرده زم زين یشورو
 . رو به فکر چاره افتادند نيا

فرستاد که حاضر  اميها به ناصرخان پ يیقشقا عيتطم یبرا یسرلشکر زاهد ابتدا
 یفارس منصوب سازد و درموقع انتخابات همه  یرا به استاندار یاست و

ّ     محم د حس. هاسپرده شود يیبه قشقا اراتياخت  ی ندهيخان و خسروخان هم نما ني  
آزاد  گريماه د کيتا انشوهمراه یوعده داد که و زي           ّ   در مورد مصد ق ن. مجلس شود
 )٨٢.(خواهند شد

ً ما  يها از شورش مستق يیبازداشتن قشقا یبرا زيها ن يیکايآمر وارد عمل شدند؛ در    
ها  يیاز تهران به فارس رفت تا با قشقا ني، گودو١٣٣٢وريشهر یانيپا یروزها
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کرد  شنهاديپ ،يیقشقا فيدر مالقات با ناصرخان و سران طوا یو. کند داريد
  ّ                    مت حد شوند و سپس وزارت  اه ستيدر برابر کمون یها با شاه و زاهد يیقشقا
 شنهاديبنا به پ( یگريشخص د ايآن به ناصرخان و  استيشده ، ر ليتشک ريعشا

      ّ  از مصد ق  ريغ«: گفت  نيچن نيگودو شنهاديناصرخان در برابر پ. سپرده شود) یو
دهم  یهمه نوع قول مساعد م - همان قسم که گفتم - ودرمقابل  ميخواه ینم یزيما چ

 ی جهيمنتقل کرده و نت رانيها را به مقامات ا يیکه نظرات قشقا ادقول د نيگودو. »
ّ                  آن را به اط الع ناصرخان برساند ّ   ام ا ) ٨٣.(            نيدر ارتباط با ا »یگاز بوروسک« 

 يیاز سران قشقا]  نيگودو[در تهران  ايس یسرپرست شعبه « :سدينو یمداريد
را خرد خواهند  آنهاخود ادامه دهند،  یها تي             ّ  کرد اگر به فع ال ديو تهد داريد

که در منطقه  یا هيدر اعالم »چيباتمانقل سرلشکر«گرياز طرف د) ٨٤.(»کرد
درخواست کرد با برادران  يیقشقا انيها پخش شد، از کالنتران و کدخدا يیقشقا
وضع سرکوب  نيوبدتر نيصورت با سخت تر نيا رينکنندکه درغ یهمراه يیقشقا

 )٨٥.(خواهند شد
 يیبه قشقا یاميباز گشته بود، با ارسال پ رازي      ّ  ً     که مجد دا  به ش أتيه یزمان عل نيادر

 يیکايآمر یروهاين ۀمخالفت با دولت، با حمل ۀد صورت ادام: ها اظهارداشت
ّ          ام ا درست هم. مواجه خواهند شد  ويراد قيدولت که از طر یزمان، سخنگو ني 

را  رازيها به ش يیقشقا یاحتمال ی ههر گونه حمل ی عهيگفت ، شا یتهران سخن م
: نوشت أتيه یازقول عل»رازيپارس ش«ۀروزنام نيهمچن) ٨٦.(کرد بيتکذ
 »ینيرزميز یگروه ها ۀساخته وپرداخت«ها کذب و يیقشقا هيشده عل جاديا عاتيشا

 )٨٧.(است 
ّ                  ها اط الع دادند که قادر  يیاز افسران مخالف در ارتش، به قشقا ی  ّ   عد ه ا انيم نيدرا     

ببرند و  نيلشکر فارس را از ب یتانک ها و توپخانه  زه،يموتور یرويهستند ن
ف کرده به قشقا زيهنگ ها را ن ّ               تصر  طرح پس از  نيطبق ا. دهند ليها تحو يی  

ف هنگ ها و پادگان باغ تخت ش ّ                            تصر   رازيبه ش يیقشقا یروهاين ی هحمل راز،ي  
ف ش یشروع م ّ    شد و پس ازتصر  به جهرم، کازرون و سپس به اصفهان حمله  رازي            

 )٨٨.(آمد یبه وجود م يیشورش ها نيچن زينقاط کشور ن گريدرو پس از آن دشده 
با دعوت ناصرخان به مذاکره، اظهار داشت که دولت  أتيه یزمان ، عل نيهم در

ّ     حاضر است به محم د حس  یملک منصور خان، سمت دولت گرشانيخان وبرادرد ني              
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خارج  رانيازا ی  ّ مد ت یبرا ديخسروخان با یبدهد وناصرخان هم سناتورشود،ول
 )٨٩.(شود
 نيخسروخان خشمگ ديها که از درخواست تبع يیقشقا ام،يپ نيا افتياز در پس

دارند تا در صورت  ليگس رازيخود را به اطراف ش یروهايگرفتند ن ميبودند، تصم
 یبخش بيترت نيبد. حمله کنندرازيدولت، به ش یازسو يیدرخواست ها نيتکرار چن

ّ   محم د  استيبه ر گريو بخش د رازيدر جنوب ش» آق چشمه«در يیقشقا یروهاياز ن   
 مانانياز هم پ ی  ّ   عد ه ا گريد یاز سو) ٩٠. (مستقر شدند رازيخان درغرب ش نيحس
ها را  يیراکه مناطق قشقا يیماهايهواپشتريبراز،يش يیهوا یرويدرن يیقشقا

سران هوادار اقدام را به اف نيا یبرخ) ٩١.(کردند، از کار انداختند  یم يیشناسا
را به افسران  اتيعمل نيا تيمسؤول گرانيکه د یدر حال) ٩٢(دادند؛ بت   ّ    مصد ق نس

 )٩٣.(منتسب کردند  یتوده ا
 کياز  رايبودند، ز یو دو دل ديدر حال ترد رازيش یها در پشت دروازه  يیقشقا

ّ         سو با توج ه به حما آنان  یبرا یخطر قابل مالحظه ا ،یها از زاهد يیکايآمر تي        
 یخود م ت ّ ي  ثيرا ضربه به ح یصلح با دولت زاهد گريد یشد، از سو یم جاديا

ضربه  يیقشقا ی هي          ّ   د که به ات حاديسبب گرد یزمان مسأله ا نيدرست درهم. دانستند
) کالنتران( فياز سران طوا یبرخ يیمسأله جدا نيا. وارد شود یريجبران ناپذ ی

ّ           شناخته شدن دولت کودتا توس ط آنان بود تيو به رسم نيرياز سا                         ).٩٤( 
 یکه برخ یبه وجود آمد، به طور يیسران قشقا نيمسأله ، اختالف در ب نياز ا پس

رو به دستور  نياز ا. مخالف آن و خواستار مصالحه بودند یموافق جنگ و برخ
با  يیشورا »ربنابيپ«به نام  یدر منطقه ا١٣٣٢مهر ١٩ناصرخان در روز 

م گرفته شد بدون يجلسه تصم نيدر ا. شد  ليتشک يیسران قشقا یه حضور هم
 رازيازاطراف ش يیقشقا یروهايپرداخته شود ون »یجنگ منف«به  رازيحمله به ش

به مقابله  ینظام یروهاينۀ    ّ                                           متف رق شده به مناطق خودبروند و تنها در صورت حمل
سران جبهه  دياک ی هي، توصیريگ ميتصم نيا گريد لياز دال یکي) ٩٥.(بپردازند 

ها با دولت کودتا، به سود  يیقشقا يیاروينگران بودند که رو نآنا رايبود، ز ی  ّ مل   ی
دادند که از  اميها پ يیبه قشقا» رضازاده« ی لهيحزب توده تمام شود؛ پس به وس

 )٩٦.(ندينما یخوددار رازيحمله به ش
 یمرکز زمستان - آباد روزيناصرخان به ف ،يیقشقا یروهايازمتفرق شدن ن پس
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 ی                ّ           منطقه، به طورمرت ب مسائل جار ني     ّ               در مد ت اقامت خود درا یو. هارفت يیقشقا
در  ی  ّ مل   یکرد با سران جبهه  یم یسع نيهمچن) ٩٧.(نمود یکشور را دنبال م

 . تهران ارتباط برقرار سازد
جلب  یبرا یدست به اقدامات گسترده ا یها و مأموران دولت يیکايآمر انيم نيا در

 فياز سران طوا ی                  ّ   زدند و توانستند عد ه ا يیقشقا لياز سران ا ینظر برخ
جدا شده به تهران بروند و  يیرا متقاعد سازند که از برادران قشقا) کالنتران(

  ّ  عد ه  نيا يیجدا) ٩٨.*( ندينما ماعال یخود را از شاه و زاهد یمراتب فرمانبردار
ها  يیقشقا ی هيبه قدرت و روح یريجبران ناپذ یضربه  ،يیقشقا ی هي     ّ   از ات حاد

رو ناصرخان که  نياز ا. ديآنان گرد یروهايوارد ساخت و منجر به پراکنده شدن ن
 . ديتهران گرد یراه د،يد یم دهيفا یمقاومت و حضور خود در منطقه را ب گريد
  

 به خارج از کشور يیسران قشقا ديتبع
 

 یعني یدانست، چون آنان از دشمن بزرگ و یمانتکاريرا خ يیبرادران قشقا شاه
را از  يیکرده بودند، پس در نظر داشت خاندان حاکم قشقا تي       ّ     دکترمصد ق حما

]  يیبرادران قشقا[آنها «رو اعالم کرد  نياز ا. کشور حذف کند یاسيس یصحنه 
ناصر خان به  بيترت نيبد) ٩٩.(»شوند ديتبع ديآنها با. توانند در مملکت بمانند  ینم

 کايآمر یايفرنيترک کرد و سپس در کال سيرا به قصد سو رانيهمراه خانواده اش ا
ّ                                                 ام ا با وجود خروج ناصر خان از فارس، خسروخان همچنان ) ١٠٠(د،ياقامت گز  
داشت،  ینسبت به و یخاص ی نهيک يیبرادران قشقا نيشاه در ب. کرد یمقاومت م

          ّ                         با دکترمصد ق داشت و در مجلس خواستار  یدر گذشته ارتباط گسترده ا یو رايز
فشار قرار  ريز یرو برا نياز ا) ١٠١.(شاه شده بود اراتيمحدود شدن قدرت و اخت

ّ  هللا هم ت فيسرلشکر س«دادن خسرو خان، به دستور شاه  از مخالفان  یکي - »   
ّ         سرلشکر هم ت پس از . فارس منصوب شد یبه استاندار - ها  يیقشقا ی نهيريد         

را ترک نکند دولت دست به  رانيا يیاعالم کرد اگرخسرو قشقا ازريورود به ش
گر و مخالف  سهيماجراجو، دس« یخسروخان را فرد نيهمچن یو. اقدام خواهد زد

ف» شاه ّ  معر  است  یاو کاف یريدستگ یگردان سرباز برا کيکرد و اضافه کرد که  ی  
 )١٠٣.(نمود تيتقو گريچهار استان د یروهايسپس لشکر فارس را با ن) ١٠٢.(
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ها به  يیاز قشقا یمعدود ی             ّ  نگرفت و با عد ه  ی         ّ شاه را جد   ماتوميابتدا اولت خسروخان
آباد مستقر  روزيواقع در غرب ف» تنگ خرقه« یآباد رفته در منطقه  روزيطرف ف

 یاو را همراه »یگورکان مينج«و »  یکوهک« ی فهيراه افراد طا نيدر ا. ديگرد
ّ           ام ا پس ازچند) ١٠٤(کردند، یم  یهمه جانبه  تيبود با وجود حما افتهيدر هک یو ی 

 دهيفا یفراوان به فارس، مقاومت ب یرويها از ارتش و احتمال اعزام ن يیکايآمر
پس به . رديبر خروج از کشور را بپذ یگرفت درخواست دولت مبن مياست، تصم

 ی لهيشگاه افسران، به وسشب اقامت در با کيطرف تهران حرکت کرد و پس از 
کشور  یو از آنجا راه) ١٠٥(ديتا فرودگاه مهر آباد بدرقه گرد حافظاسکورت م

 . آلمان ساکن شد خيشد؛ سپس در شهر مون ايتاليا
 
  جهينت 

 ی                      ّ کردند، با آغاز جنبش مل   یبرداشتن شاه کوشش م انياز م یها که برا يیقشقا
 وستنديپ - جنبش  نيرهبر ا -                                           ّ  شدن صنعت نفت، به طور همه جانبه به دکتر مصد ق 

دکتر  یزمامدار یدر دوره  نيهمچن. آن نمودند  دنيدر به ثمر رس یاديو کوشش ز
 یافراد به و نيتر کينزد ملهکردند و از ج تيحما یاز دولت و وستهي   ّ   مصد ق پ

در  ژهيها در کشور، به و يیشدن قدرت قشقا اديباعث ز یريجهت گ نيا. بودند
ّ                ام ا با وقوع کودتا.  ديفارس گرد احان کودتا  نکهي، با وجود ا١٣٣٢مرداد ٢٨ ی  ّ            طر   

 ند،يخود جلب نما یکوشش نمودند که آنان را به سو یو سپس دولت سرلشکر زاهد
ّ       ام ا قشقا  دي        ّ                                           دکتر مصد ق وفادار ماندند و به واکنش در برابر دولت جد بهها  يی 

 یاسيس ت ّ ي  موقع ژهيبه و ،يیقشقا ليبه ا یريجبران ناپذ یامرضربه  نيپرداختندکه ا
به  دشانيکه با خروج آنان از فارس و تبع یوارد ساخت، به طور يیبرادران قشقا

ً با  يخارج از کشور، تقر  . کشور کنار رفتند یاسيس یاز صحنه  شهيهم یبرا   
ّ        محم دبهمن ب«:در تهران کايبنا به گزارش سفارت آمر* کارمند سازمان اصل - »یگي  

ماجرا  نيدر ا ی   ّ مؤث ر ،نقشيیدنبال اختالف با خسرو قشقا رازبهيچهار در ش
ّ                 خط  امام،اسناد النه  رويمسلمان پ انيدانشجو:نک.داشت  ی ،شمارهیجاسوس ی 

  )  ٣.(٩٣،ص٥٦
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   و مآخذ حاتتوضي 
  
 –آفتاب  ۀنشر نگار - » ودشمنان آن ی  ّ مل   تيحاکم«یميعظ نيدکترفخرالد -  ١ 

   ١٣ – ٢٧صص  – ١٣٨٣
م با  یميحک ديمج  -  ٢  ّ      خر   یسيـ انگل يیکايطرح آمر اتيدر جزئ یکنکاش«   

 -  ٢٩٩١تسخه شماره  -  یمردمساالر هينشر»  ٣٢مرداد  ٢٨ یکودتا
١٣٩١/٠٥/٣١  -  

 یشدن نفت و کودتا ی             ّ ها در نهضت مل   يینقش قشقا« یب ّ ي  ط یريمنصور نص  -  ٣ 
، تابستان  ١٥سال چهارم، شماره  -  یروابط خارج خيفصلنامه تار  - » مرداد ٢٨

  ٥ -  ٢٩صص  – ١٣٨٢
 ٭ ٭ ٭

ل: سند  – ١ ّ  او   خيدوره و در تار نيدر ا زين »یندگياز نما ت ّ ي  سلب مصون« ۀحيال ني 
ّ   توس ط  حهيال نيا.ديرس یمجلس رضاخان بيبه تصو یشمس ١٣١١وريشهر ٨   

 لياز اسمع تيسلب مصون یمخبرالسلطنه برا ۀنيکاب ۀداخل ريالملک وز منصور
 .شده بود ارائهبه مجلس  يیناصرخان قشقا شانيو فرزند ا يیخان قشقا

بات مجلس شورا- ١٣١١/٠٦/٠٨: "خيتار ّ              مصو   یراجع به آقا یقانون ميتصم "   
 يیو ناصرخان قشقا يیخان قشقا لياسمع

 
 یشمس ١٣١١ماه  وريشهر ٨ مصوب 

 
و ناصر خان  يیخان قشقا لياسمع انيكه آقا دهد یاجازه م ی  ّ مل   یشورا مجلس 

 یچگونگ اكتشاف ليقرار داده و پس از تكم يیجزا  بيرا دولت مورد تعق يیقشقا
 .برساند  ی  ّ مل   یمطلب مراتب را به استحضار مجلس شورا

به  یشمس ازدهيو  صديهزار و س كيماه  وريفوق در جلسه هشتم شهر ميتصم 
 .ديرس یمل یمجلس شورا بيتصو

 
 دادگر – ی  ّ مل   یمجلس شورا سيرئ 
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ّ                    محم د حسين صولت قشقايي      
 

ّ                  محم د حسين صولت قشقائ«  ۀدر بار  یرضاي ۀمنصور  نکيا«: سدينو یم»  ی  
ّ      مهم  قشقا ليا یاست که بعون هللا تعال دهيرس یروز آب  نيدراز در ا یها-که سال يی  

 یبه مدد برادران وطن. اند-و همواره به شجاعت مشهور بوده افتهيو خاک پرورش 
برآرند و چنان  یمردم نياز آست تدالور، دس یها-یو دشتستان ها-یخود تنگستان

 انيو جهان دهيچيبرسانند که آواز آن در جهان پ نيبه قشون دشمن و خائن یچشم زخم
الدوله -صولت رياازسخنان سردار عش](١[».ستين یوخوردن یبردن رانيبدانندکه ا

ّ    پدرمحم دحس  )صولت ني     
ّ    محم دحس    به ] ٢)[ش.ه(١٢٩٣الدوله در سال -صولت خان-ليفرزند اسماع خان-ني  

پدر و ] ٣.[آمد ايدن-به سيبه نام خو یبه قشالق در مکان القيياز  ليهنگام حرکت ا
رفتند و  اياز دن یآوردند که شش تن از آنان در کودک ايمادرش چهارده فرزند به دن

سن؛ ناصرخان، ملک  بيبرادربه ترتهارچ .فقط چهارپسروچهاردخترماندند
 ]  ٤.[خان و خسرو خان بودند نيمنصورخان، دمحمحس

  
 ینسب خانوادگ● 
 يیقشقا ليمقتدر ا یگيب ليالدوله فرزند داراب خان ا-صولت خان-ليپدرش اسماع   

    ّ  متول د  خان-یفرزند جان) سردار لشکر آرا( یلخانيا خان-یقل یفرزند مصطف
 ]٥.[مدار و وطن پرست بود نيد رتمند،يباهوش، پرتوان وغ یمرد) ش.ه(١٢٥٢

 اس، ّ ي  باک، س یشجاع وب یزن یکشکول گيدخترعبدهللا ب یب یب جهيمادرش خد 
مسموم شدن   تيشدن و در نها یو زندان ديبود که دردوران تبع شيسخنران ودوراند

 .رابرعهده گرفت ليا نيسنگ تيبه دست رضاخان مسئول خان لياعهمسرش اسم
]٦[ 

ّ       ام ادربار    گفت که؛ ناصرخان برادر  ديوملک منصور با برادرانش ناصر، خسرو ۀ 
 یالتيبه امور ا یبود که از همان دوران کودک) ش.ه(١٢٨٧                ّ  بزرگتر او و متول د 

آن  یو در پ ريدرگ ميبا عوامل رژ ی        ّ مرداد مد ت ٢٨ یبعد از کودتا شانيا. پرداخت
ّ           و ام ا خسروخان ] ٧.[درگذشت کايدر آمر ١٣٦٢خارج ازکشور شد و درسال یراه    

پس از  یو جنجال یاسيس یاز چهره ها] ٨[رو بود-چهارشانه و خنده یکه مرد
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کرد و در  یم ی                   ّ             او در زمان دکتر مصد ق با او همکار. است ١٣٢٠ وريشهر
مرداد به آلمان  ٢٨ یبعد از کودتا شانيا. افتيراه به مجلس  ١٧و  ١٦ یها-دوره

ّ          رفت؛ ام ا پس از پ                ّ           باز گشت و بر ضد  نظام حرکت  رانيبه ا یانقالب اسالم یروزي      
 ريدستگ ١٣٦١کرد که در خرداد سال  یهمکار ايرا انجام داد و با سازمان س يیها

ّ    ملک منصورخان که اکثراوقات محم دحس گرشيبرادرد] ٩.[واعدام شد را  ني                            
درسال  شانيا.نمود یم ليکرد دردانشگاه اکسفورد انگلستان تحص یم یهمراه
 ]١٠.[وارد ارتش آلمان شدند نيبه آلمان رفته وباشروع جنگ همراه بادمحمحس١٣١٨

  
 التيتحص● 
ّ    پدر محم دحس     يیتا جا. داد یم اريبس تي                           ّ با سواد شدن فرزندان خود اهم   یبرا ني      

ّ    که محم دحس ّ          خواندم؛ ام ا از پنج  یدرس نم یقبل از پنج سالگ من«: ديگو یم ني               
پس از رفتن به تهران در  شانيا جهيدر نت] ١١[».ميرفت یبه مکتب م ديبا یسالگ

به قول خودش از نظر . وارد آنجا شد یامتحان داد و پس از قبول يیکايکالج امر
او ] ١٢.[در کالس پنجم بود یسيدر کالس هفتم و زبان انگل یو عرب یسواد فارس

 ۀادام یبرا ١٣١٠سپس در سال . گذراند رانيرا در ا يیابتدا ۀدروس دور
در دانشگاه برلن  شانيا] ١٣.[انگلستان و سپس آلمان شد یخود راه التيتحص

 وستنيشده؛ اما آن را رها کرد و پس از پ ليمشغول به تحص اداقتص ۀآلمان در رشت
 ]١٤.[فرانکفورت منتقل شد کينزد سيدر مزر یبه ارتش به سربازخانه ا

  
ّ     محم د حس قيعال●   ني  
از عمده  یو سوارکار یراندازيت. به ورزش داشت یاديز ۀعالق شانيا    

 یطيگردد به مح یامر برم نيتوان گفت ا ی    ّ   البت ه م داد،يبود که انجام م يیورزشها
و به قول  شد-یسوار اسب م یاز هفت سالگ شانيا. بود افتهيکه در آن پرورش 

ّ     بچ ه ها«خودش  شدند و در  یاسب م سوار          ّ                 از روز تول د در بغل مادرشان  ليا ی 
. کردند یم یراه را سواره ط لومتريک ١٢٠٠و قشالق ساالنه در حدود  القيي ريمس

ّ     بچ ه ها یبرا یو سوارکار یحرکت دائم ه بود یباز ینوع ليا ی  ّ      و کار روزمر             .
نوجوان  کيافتخار  نيوب نشانه گرفتن باالترخوب بودن و خ راندازيسوارکار و ت

  ]١٥[».بود يیقشقا
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 و آلمان سيارتباط با انگل●  

ل و  یها در جنگ جهان-اعتماد کرد آن یلعنت یها-يیقشقا نيبه ا ديهرگز نبا«    ّ     او   
م ما را به ستوه آوردند ّ                       دو   استمداريس نيمطلب که از زبان برجسته تر نيا» . 

ها نسبت  یسيو نفرت انگل نهيعمق ک انگريب. است ليچرچ یعني ستميب ۀسد یسيانگل
صولت الدوله تمام  ليها، اسماع يیو در مقابل، سردار قشقا] ١٦.[هاست يیبه قشقا
           ّ  که دکتر مصد ق  يیتا جا. کرد گانگانيرا صرف مبارزه با ب شيعمر خو یسال ها

نگه  زرايرا به عنوان گروگان در ش خان-ليناصرخان فرزند اسماع ديد یوقت
که  نيا یبه جا...« کرد که؛  انيخان ب لياسماع یژگيو نيبه ا هياند با تک-داشته
ّ  مجس م به در و  یو وطن پرست ها-یسيرا به سبب مبارزه با انگل الدوله-صولت ۀ  

 ]١٧[»...د؟يا-پسرش را به گروگان آورده. دينصب کن واريد
ها  یبه سمت آلمان. داشتند یدشمن ۀها سابق یسيها که با انگل يیوجود قشقا نيبا ا   

م روابط آن ها با آلمان  یجنگ جهان ۀکردند و در فاصل دايپ شيگرا ل و دو  ّ                        او        ّ  
ّ    محم دحس. مستحکم تر شد داوطلبانه وارد  ١٣١٨که در برلن بود در سال  يیقشقا ني  
ل یو شکست ها یشورو اکبه خ تلريه ورشيبا . ارتش آلمان شد ّ  او  از  یشورو يۀ 

     ّ  به عل ت  انيرانيا ريو برادرانش مانند سا نيبالخصوص محم دحسها  يیآلمان قشقا
از  یبه طرفدار گريد یها یو گرفتار یقحط ن،ي  ّ  مت فق ۀليبوس راني   ّ            تنف ر از اشغال ا
م بر عل یروين نياز ا. خواستند یم انيرانيدر واقع ا. آلمان پرداختند ّ        سو   یروين ود هي 

 ]١٨.[در انتظار آلمان نبود یخوب ۀنديهرچند آ. بهره ببرند گريد
ّ    و ناصرخان برادر محم دحس افتيبا آلمان ادامه ن ها-يیاما روابط قشقا    سه تن  ني                  

 يیويراد قيجهت شولتز از طر نيرا به اسارت گرفته بود به هم یآلمان یروهاياز ن
خبر را به آن ها رساند و از آن ها خواست تا  نيبا آلمان تماس گرفت و ا

ّ    محم دحس ّ     ّ ام ا مد ت. گروگان نگه دارند نو ملک منصور را به عنوا يیقشقا ني   قبل  ی 
آن ها را در راه بازگشت  جهيدر نت. و برادرش آلمان را ترک کرده بودند نيدمحمحس

ها را  یکردند، و ناصرخان مجبور شد آن آلمان ريدستگ هيدر مرز سور رانيبه ا
ّ    محم دحس تيرها سازد و در نها  ]١٩.[باز گشتند انريو برادرش به ا ني  
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ّ    محم دحس●  ّ  صولت و دکتر مصد ق ني                  
شروع شد که ناصرخان به عنوان  ی           ّ         با دکتر مصد ق از زمان يیابتدا يیآشنا   

 لخاني           ّ                       جا دکتر مصد ق ناصرخان را به عنوان ا-که همان. بود رازيگروگان در ش
دکتر  دنيخان هر وقت که به د ليبعدها اسماع] ٢٠.[انتخاب کرد يیقشقا ليا یگر

 یخواست او را اجتماع یمچون . برد یرا با خود م نيرفت، دمحمحس ی   ّ   مصد ق م
کرد  یم یسع جهيو در نت اموزديرا ب یتا از همان آغاز راه و چاه زندگ. اورديبار ب

 ]٢١.[او را با رجال بزرگ مملکت آشنا کند
ّ    محم دحس     یهمکار شاني           ّ               با دکتر مصد ق داشتند و با ا یو برادرانش روابط خوب ني  
مجلس انتخاب شده بود  ۀنديبه عنوان نما نيکه دمحمحس یزمان ی           ّ نمودند و حت   یم

                               ّ  به عنوان مثال طرفداران دکتر مصد ق .            ّ        از دکتر مصد ق پرداخت یبارها به طرفدار
 ليما امضا کنندگان ذ... « کردند که؛  راز او صاد تيبر حما یرا مبن یا هياعالم

در  تيمشروط یحفظ مبان یکه برا یسوگند دييتأ در ی  ّ مل   یمجلس شورا ندگانينما
 ۀادام یفعل طيدر شرا ميکه معتقد ني       ّ   و به عل ت ا ميکرده ا ادي ی  ّ مل   یمجلس شورا

ّ    متعه د م ستين ّ  س ري        ّ   دکتر مصد ق م یجز با زمامدار ی       ّ نهضت مل   با تمام  ميشو-ی   
اصغر پارسا، خسرو .  ميينما یباني                             ّ     خود و وسائل موجود از دکتر مصد ق پشت یقوا

ّ     محم د حس ،يیقشقا  ]٢٢[»...افراد گريو د ،يیقشقا ني  
  

ّ     محم د حس●   مرداد ٢٨ یو کودتا ني  
به  يیمجلس بودند که آقا ۀنديو برادرش خسروخان نما نيبه هنگام کودتا دمحم حس   

. به آن ها تلفن کرد و با آن ها قرار مالقات گذاشت) ايسازمان س سيرئ( نينام گودوئ
و با  ديايب ی             ّ             گرفته شده مصد ق برود و زاهد ميگفت که تصم نيمالقات گودوئ نيدر ا

ّ    کند و از محم دحس یشاه همکار و ] ٢٣[کنند یو برادرش خواست تا با او همکار ني           
که  نيا گريبشود و د ريها سف-از آن یکيکند که  یم نيتضم زيدر مقابل او ن

ّ     ام ا محم د حس. دالر هم به آن ها بدهد ونيليپنج م یفارس و ماه اراتياخت      ّ در  ني 
 انتيم، خيتوان یو حاال نم مي         ّ              ما با مصد ق همکار بوده ا«جواب به او گفته بود که؛ 

ممکن است که مرتکب  ريغ. ديدالر هم بده ونيليشما پانصد م که-نيولو ا ميکن
ّ         و لک ه دار کن نيخودمان را ننگ ليشده و فام یکار نيچن  ] ٢٤[».مي   
ّ    در ادامه محم دحس    ما تالش «: سدينويخصوص م نيخود در ا ۀادمانديدر کتاب  ني           
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ّ          کودتا بردارند؛ ام ا نتوانست نيدست از ا شانيکه ا ميکرد ... ميآنان را منصرف کن مي                
صورت  یاز کودتا اقدام یريجلوگ یو جه حاضر نبود برا چي            ّ      در مقابل مصد ق به ه

ّ          ما هم متوج ه شده بود. دهد  ميشو-ی   ّ                          مصد ق برود ما هم با او نابود م که اگر مي         
 نگونهيارتش بود که ا ۀليارتش به وس یکردن کودتا یخالصه هدف ما خنث

  ]    ٢٥[».نشد
  

ّ    محم دحس●   و شورش جنوب ني  
در آن زمان ارتش . فارس از زمان رضاخان حادثه ساز بودند فيو طوا التيا   

ها -احمد دست زد و پس از سال ريبو ۀبخصوص در منطق یبزرگ یبه جنگ ها
ّ                   فارس را سرکوب کند؛ ام ا دوباره پس از شهر ري   ّ         موف ق شد، عشا  ١٣٢٠ وري                    

کات يیبرادران قشقا ّ    دست به تحر  ها که  یسيانگل    ّ لبت ها] ٢٦.[زدند یدر مناطق جنوب ی         
 ميابراه ۀبودند به اضاف مناکيدر فارس ب يیدر آن موقع از حضور برادران قشقا

 یعنيخود؛  یميدشمن قد هيکردند عل یکه به تهران آمده بود سع) الملک-قوام(قوام 
ها  يیقشقا هيبه جنگ عل قيرا تشو رانيپرداخته و دولت ا کيبه آنتر ها-يیقشقا
ّ    محم دحس یشورش فارس به سرکردگ جهيدر نت] ٢٧.[کنند خان، ملک منصور و  ني  

ّ    محم دحس] ٢٨.[وستيناصرخان به وقوع پ ها  يیقشقا یادرانش خواسته هاو بر ني  
 ميترم - ١: قرار است نيتلگراف کردند که به ا ريو نهضت خود را به نخست وز

ّ        حس س ارتش  یرؤسا رييتغ - ٢ نهيکاب یفور ّ           محاکمه و مجازات عم ال ناصالح  - ٣                   
 یبه خود اهال یو کشور یفارس از لشکر یکارها یواگذار - ٤ یکتاتوريد ۀدور

 - ٧فارس  ندگانينظر در تعداد نما ديتجد - ٦ ی     ّ و محل   ی  ّ مل   یها-انجمن ليتشک - ٥
 - ٨بهداشت و طرق و شوارع  ،یاصالح امور فرهنگ یبرا یمبلغ کاف یاعطا
ّ                  مضر  و متناقض که مناف نينظر در قوان ديتجد است و فراهم نمودن  یاسقانون اس ی  
ّ   رفاه عام ه  ليوسا فالت آس زيو بندر بوشهر ون رازي  ّ                     ات صال راه آهن مرکز به ش - ٩       

 ]٢٩.[   ّ    جاد ه ها
ّ                   ام  قوام به خواسته ها    ّ  آن ها توج ه ی  را به خشم  يیامر برادران قشقا نينکرد و ا ی        

ّ    محم دحس یگروه به سرکردگ کيآورد و  از سران  ی  ّ   عد ه ا یو همکار يیقشقا ني  
ّ         اسلحه و مهم ات بدست  یادياحمد به کازرون حمله کرده و توانستند تعداد ز ريبو           

م مهر  رقوام مجبور شد، د جهيدر نت] ٣٠.[آورند ّ       روز سو  ّ   مرک ب  یأتيه کي ١٣٢٥        



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٥٧                                                                            ١٢    دق ، 

  

  

  

 یافراد را برا گريو د أتيسردار فاخر ه أت،يه یعل رزايم ،یپ کياز اعزاز ن
و  رازيبه ش یاعزام أتيکه پس از ورود ه] ٣١[بفرستد يیقشقا ليمذاکره با ا

ّ          استقرار آن ها در مقر  استاندار فارس مذاکرات آغاز شد و آن ها فقط چند مورد  ی                   
فارس را به  یامور ژاندارمر تيو در نها رفتند،يرا پذ ها-يیقشقا یها هاز خواست
ّ     محم د حس  ]٣٢.[صولت واگذار کردند ني  

ّ           ام ا شاه به ا    ّ              ّ         مسأله هم توج ه داشت که مسل ح شدن عشا ني   نيسنگ یبه سالح ها ري           
خواست  یاز سرلشکر زاهد جهياو باشد در نت یبرا ی  ّ جد   یديتواند خطرو تهد یم

را متقاعد سازد  يیکرد سران قشقا یسع یمسأله را حل کند سرلشکر زاهد نيکه ا
 زيبدهند و سر لشکر افشار ن ليها را تحو یريدرگ نيبدست آمده از ا یتا سالح ها

ّ    با محم دحس یمذاکرات  ليرا تحو نيسنگ یقرار شد سالح ها جهيداشت در نت ني     
  ]٣٣.[بدهند

  
ّ  محم د●   در انتخابات نيحس-  
اسدهللا علم  ميآغاز کرد که استانداران که در واقع مأموران مستق نجاياز ا ديبا   

داشتند از  فهيشاه وظ دييمورد تأ یاز نامزدها تيبودند ضمن تالش جهت حما
 یکار برا جهيدر نت. کنند یريشدن افراد مخالف شاه و دربار جلوگ دهيبرگز

ّ    محم دحس ّ    ام ا محم دحس] ٣٤.[سخت شد اريبس ني        ّ انتخابات را باخته  رازيکه در ش ني 
و در ] ٣٥.[     ّ       و موف ق هم شد ابديبود تالش کرد تا از شهرستان آباده به مجلس راه 

 ۀنديچهاردهم، پانزدهم و هفدهم به عنوان نما یتوانست در دوره ها شانيا تينها
 ] ٣٦.[مجلس انتخاب شود

  
   یاسياز امور س یريکناره گ● 
ّ    که محم دحس یزمان ١٣٤٢هر چند در سال              ّ    آمد به ات هام  رانياز اروپا به ا ني     

. و به دو سال حبس محکوم شد ريدر شورش فارس دستگ ريبا سران عشا یهمکار
شرکت  کي سيبه تأس یاسيس یها تي     ّ  از فع ال یريبا کناره گ یاو پس از آزاد

بعد خاطرات خود را  یاپرداخت و در سال ه یاقتصاد یها تي    ّ  و فع ال یمانکاريپ
 ]٣٧.[چاپ کرد ها-ادماندهيبا عنوان  یدر کتاب
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 نکهيدر آخر ا● 
همسرش رخ داده بود به ناچار  یکه برا یبه سبب تصادف ١٣٥٨در سال  شانيا   

از وطن در سال  یترک کرد و پس از سال ها دور سيرا به مقصد انگل رانيا
 ]  ٣٨.[خزر آرام گرفت یبازگشت و در کناره ها رانيبه ا ١٣٧١

 
 یملک منصورخان قشقائ

      
 يیقشقا ليا: سندينو یم« »  ۀدر بار  يیقشقا یاحمد ديجاو ؛یبيط یرينص منصور

معاصر  خيتار ۀنقط نياز دورتر یو استبداد ی  ّ       ضد استعمار یخلق و خو ثياز ح
ل جهان بايتقر. زبانزد خاص و عام بوده است رانيا ّ       از ظهور جنگ او   ۀو حمل ی             

 ريسردار عشا یخيتار تو مقاوم رانياز جنوب ا سينابرابر ارتش دولت انگل
 یها یژگيو یو ظهور انقالب اسالم یحكومت پهلو انيتا پا يیصولت الدوله قشقا

 .دارد عيوقا رياز سا یمتفاوت
 نيآخر یتا فرزندان و نيزم رانيا یخيمرزدار تار يیصولت الدوله قشقا از

 ۀكه هر كدام به وسع خود مهر يیبازماندگان نهضت جنوب ملك منصورخان قشقا
كدام با  چيرفتند ه یكشور در زمان خود به شمار م یاسيس یجار عيوقا رگذاريتاث

 نكهيآنها و ا بيو نش فرازپر یزندگ. نكردند یخداحافظ ايدن نيخاطر از ا تيرضا
ّ     برده اند قابل تعم ق و  یبه سر م گانهيا عناصر بو مقاومت و مبارزه ب ديدائما در تبع                 

و  یصولت الدوله در زندان رضاخان پهلو یزندگ یانيپا یروزها. است يیقلمفرسا
م اسماع يیملك منصورخان قشقا. مختلف یها دگاهيدر تبع یفرزند و ّ        فرزند دو   لي       
 یهنوز و.     ّ    متول د شد يیقشقا ليا انيش در م ١٢٨٢صولت الدوله، در  يیخان قشقا

 هيرا پشت سر ننهاده بود كه با جنگ نابرابر صولت الدوله عل یدوران كودك
و  یسيانگل یروهاياز ن یناش یو فشارها زيجنگ و گر. ها مواجه شد یسيانگل

ّ                   كه متشك ل از دشمنان و رقبا یائتالف داخل موجب شد كه از  دصولت الدوله بودن ی      
 ی      ّ جنگ مد ت ۀپس از خاتم. رديگ یجا شانيها در دل ا یسيهمان دوران نفرت انگل

ملك . اقامت داشت رازيفارس فرمانفرما در ش یبه عنوان گروگان در نزد وال
با . كرد یط ی                        ّ          متعارف خود را در نزد معل مان اختصاص التيمنصورخان تحص

در زمان سلطنت رضاشاه به تهران او  یصولت الدوله و خانواده و یاجبار ديتبع
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ّ    متوس طه  ۀدر دور ليبه تهران منتقل شد و در كالج البرز مشغول به تحص زين    
ّ                 ام ا هنوز دوران تحص. ديگرد موجب  ینرسانده بود كه واقعه ا انيخود را به پا یلي 

قرار بود  نيماجرا از ا. برساند يیقشقا ليا استيشد تا از كالس درس، خود را به ر
حكومت  هيعل یعموم اميق كيكه  رضاشاه موجب شده بود انيظلم و جور نظام هك

ّ       توس ط قشقا یپهلو         ّ         كه به شد ت مستاصل  یحكومت مركز ١٣٠٨. ديها به وجود آ يی  
ّ       رو متوج ه ملك  نياز ا. گشت یبحران مزبور م یبرا ی                        ّ شده بود، به دنبال راه حل         

خواند و از همانجا  فرارا از سر كالس درس به دربار  یمنصورخان شده و و
ً ما  يها مستق يیآرام ساختن قشقا یبرا ّ    ام ا و. اعزام كرد رازيبه ش    با  داريپس از د ی 

كنندگان را  اميق ینه تنها اوضاع را آرام نساخت بلكه خود رهبر يیسران قشقا
كه  ديوارد گرد یدولت یروهايبه ن ینيضربات سنگ جهيدرنت. برعهده گرفت

در پل خان مرودشت  یبانيسرلشگر ش ۀزيموتور یروهايآن حمله به ن نيبارزتر
مزبور  عيبه دنبال وقا. مزبور تارومار شدند یروهايبود كه ن یو یتحت فرمانده

صولت الدوله كه در زندان به  یآزاد طيبا شرا نيطرف ني                  ّ   پس از مذاكرات متعد د ب
فروكش  اميق نيا يیقشقا یگر یلخانيبرد و انتصاب ملك منصورخان به ا یسر م

 یاز سو يیقشقا یگر یلخانيمنصب ا یرسم دييتأ نيرانتصاب مذكور آخ. كرد
به دستور رضاشاه  انيبعد از آرامش اوضاع، نظام ی  ّ مد ت. شد یحكومت مركز

   ً عمال   یحكومت نظام یآغاز كردند و با برقرار لي   ّ  ً                       مجد دا  دخالت خود را در امور ا
 یعازم تهران و از آنجا برا یرو و نياز ا. مشكل كردند شانيا یكار را برا ۀادام
ّ    در انگلستان به برادرش محم دحس یو. اروپا شد یراه ليتحص ۀادام  كيخان كه  ني                        

در  یدر رشته كشاورز ليو هر دو به تحص وستيكشور رفته بود پ نيسال قبل به ا
 .پرداختند نگيدانشگاه رد

ن رفته بود به آلما ليتحص ۀادام یكه برادر برا یدر حال لياز فراغت از تحص پس
در  كنيل. پرداخت خيتار ۀدر رشت ليوارد دانشگاه آكسفورد شده و به تحص یو

از برادر خود به آلمان مسافرت كرده بود كه  داريد یم برا١٩٣٩ش ١٣١٨تابستان 
شد و در آلمان  رممكنيغ شيبرا م  ّ دو   یبه لحاظ آغاز جنگ جهان سيبازگشت به انگل

 .ديماندگار گرد
 يیبود و برادران قشقا دهيكه صولت الدوله در زندان رضاشاه به قتل رس يیآنجا از
 یم ايتانيدولت بر یعنيها  يیقشقا نهيرياز تحركات دشمن د یعمل را ناش نيا
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ها و دولت  یسيانگل هيعل تي          ّ  آمده به فع ال شياز فرصت پ یريدانستند لذا با بهره گ
شاهرخ فرزند  خسروياز جمله ك انيرانيا ريسا یآنان با همكار. پرداختند رانيوقت ا

 یاندك زمان. كردند یمبارزه را عمل نيبرلن ا یفارس ويراد یمجر خسرويارباب ك
گرفتند پس از سال ها  ميآنان تصم ١٣٢٠ وريبعد پس از سقوط رضاشاه در شهر

ّ                     از وطن به كشور بازگردند ام ا در راه بازگشت به ا یدور در شهر حلب  راني                         
ّ  وس طت هيسور مصر در زندان به سر  ۀدر قاهر ی        ّ شده و مد ت فيها توق یسيانگل  
 .بردند
بازگشتند و در  رانيبه ا ١٣٢٣ نيدر فرورد ني           ّ  از زندان مت فق يیپس از رها آنان

قرار  يیقشقا ليمردم ا رينظ یمورد استقبال ب ليفارس هنگام ورود به ا روزآباديف
 .گرفتند

شده بودند  یاسيس اناتي        ّ         ان به شد ت وارد جردور نيدرا يیكه برادران قشقا یحال در
 یشهر یرا به زندگ يیقشقا ليا تيريو مد عتيدردامن طب یملك منصورخان زندگ

ّ         ام ا ازآنجا. داد حيترج یاسيس تي    ّ  و فع ال در دانشگاه  لياز دوران تحص یكه و يی 
آغاز كرده بود و  يیقشقا ليو فرهنگ ا خياردرارتباط با ت یآكسفورد مطالعات جامع

 یفرانسه و ترك ،یآلمان ،یسيمختلف ازجمله انگل یكه به زبان ها ی   ّ تسل ط نيهمچن
ّ                                          مورد توج ه جهانگردان، پژوهشگران و خبرنگاران رسانه  وستهيداشت پ یاستانبول        

كه در  افتيتوان  یرا م یرو كمتر پژوهش نياز ا. بود یو خارج یداخل یها
 .بهره مند نگردد یانجام شده باشد و از مطالعات و يیقشقا ليبا ا باطارت
 يی       ّ               دكترمصد ق، برادران قشقا یريشدن نفت وقدرت گ ی       ّ نهضت مل   شامديپ با

ّ    ناصرخان، ملك منصورخان، محم دحس از  تي                   ّ        خان و خسروخان به شد ت به حما ني                         
و سقوط دولت دكتر  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ یكودتا انيدرجر. پرداختند انيجر نيا

 یدولت كودتا باخود به مقابله  یروهاين یبا جمع آور يیران قشقا   ّ      مصد ق براد
            ً    بودند كه عمال  در  یانيها تنها جر يیدر آن زمان قشقا. پرداختند یسرلشگر زاهد

 .بودند ستادهيمقابل دولت كودتا ا
ّ               تحم ل برادران قشقا گريبر اوضاع د ی         ّ            پس از تسل ط حكومت مركز كنيل  یبرا يی  

 ۀپس از مصادر یرو به انتقام مخالفت آنان با خاندان پهلو نياز ا. بود رممكنيشاه غ
 .شدند ديبه خارج از كشور تبع يیامالك برادران قشقا

اقامت داشت با استفاده از  سيدوران در شهر ژنو سوئ نيمنصورخان كه در ا ملك
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مكتوب  نيو همچن يیقشقا ليا ۀمطالعات خود در بار نيآمده به تدو شيفرصت پ
 یانيپا یتا سال ها یاقدام و نيكه ا. خود پرداخت بيت پرفراز و نشكردن خاطرا

مانده كه هم اكنون مراحل  یباق یارزشمند ادگاريو از آن مرحوم  افتيعمر ادامه 
 .كند یم یچاپ و انتشار خود را ط یانيپا
 يیقشقا یاشعار شاعر نام یسفارش گردآور یو یفرهنگ ۀستياقدامات شا گريد از
نصرهللا  ۀلياست كه به وس يیقشقا ليمعاصر ا خيتار ريتحر نيماذون و همچن رزايم

ملك . است رفتهيمخصوص صولت الدوله صورت پذ یدفتر منش نيمع یقهرمان
 ١٣٨۵ رماهيپرثمر در پنجم ت یقرن زندگ كياز  شيسرانجام ب يیمنصورخان قشقا

 .از جهان فروبست دهيد
  
م  ۀمنابع مقال  ◀ ّ   مجيد حکيمي خر  کنکاشي در جزئيات طرح آمريکايي ـ «             

 » ٣٢مرداد ٢٨انگليسي کودتاي 
 
 .١٣٧٩، ترجمه حميد احمدي، نشر ني، تهران  CIAاسرارکودتا، اسناد محرمانه  - 
ّ                قشقايي،محم دحسين؛ يادمانده -  ، نشر و پژوهش فرزان، تهران )خاطرات ( ها          

١٣٨٤. 
ّ                  قشقايي،محم دناصر؛ سالهاي بحر -  ّ              خاطرات روزانه محم دناصر قشقايي ( ان                          ( ،

ّ                            مؤس سه خدمات فرهنگي رسا، تهران    ١٣٧١. 
مرداد و  ٢٨دوست، غالمرضا؛ اسناد سازمان سيا در باره کودتاي  وطن - 

سرنگوني دکتر مصدق، با مقدمه کاتوزيان، موسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران 
١٣٧٩. 

 .١٠٤٤روزنامه باختر امروز، ش  - 
 .١٣٤١ر امروز، چاپ مونيخ آلمان،ش هفتم، مجله باخت -  
هاروارد، آمريکا،  دانشگاه ،یبا ناصر قشقاي یهللا الجورد مصاحبه حبيب - 

 .١٩٨٣وگاس، فوريه  الس
 یچند پست باال یو واگذار یو نظام یشامل کمک مال ها یپيشنهاد آمريکاي - ١

را به فارس برده و کودتا را از  یکه آنها زاهد یبود به شرط ها یبه قشقاي یحکومت
 .آنجا آغاز نمايند
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فرمانده  ١٣٣٢ماه  از گروه افسران ملي، از ارديبهشت ،یتيمسار محمود امين - ٢
 .ژاندارمري کل کشور شد

پس  ،یدکتر حسين فاطم یبه سردبير یروزنامه باختر امروز، ارگان جبهه مل - ٣
ّ       از کودتا توس ط اعضا دوره هايي در قالب روزنامه يا در اروپا در  ی  ّ مل   ۀجبه ی           

در برلين چاپ و  یتوسط خسرو قشقاي) ش١٣٤١(شدو در سال اخير ی   ّ       مجل ه چاپ م
 .گرديد یمنتشر م

 
                        ّ  نقش قشقايي ها در نهضت مل ي «   یبيط یريمنصور نص ۀنوشت ینوشتها یپ ◀ 

 »مرداد٢٨شدن نفت و کودتاي 
  

ّ   محم د مصد ق ، خاطرات و تأل مات دکتر محم د - ١            ّ                ّ      ّ    ّ                        مصد ق، به کوشش ايرج افشار ،   
 .٢١، ص١٣٦٥علمي ، : تهران 

 .١٢٣پيشين، ص- ٢
ّ      ّ              ّ                 محم د مصد ق، تقريرات مصد ق در زندان، تهران- ٣ فرهنگ ايران زمين، :   

 .١٥٦،ص١٣٥٩
 ینور ، شماره  ی، ماهنامه ١٣٤١، مرداد  ی   ّ               مصد ق به خسرو قشقاي ینامه - ٤
 .١٧١- ٢، ص١٣٥٨، آبان ٤و٥
 .١٣٧٨خرداد  ،یملک منصور قشقايبا  یشفاه یمصاحبه - ٥
نور، پيشين،  ینامه  ی، ماهنامه ١٣٣١مرداد  ،یمصدق به خسرو قشقاي ۀنام- ٦

 .١٦١ص
 .٤٧- ٨،ص١٣٥٦انتشارات نو، : کتاب سياه، تهران  ،ی       ّ حسين مک  - ٧
 .نور، پيشين ینامه  ی،ماهنامه ١٣٣١مرداد  ،یمصدق به خسرو قشقاي ینامه - ٨
مرداد ٢٨ یشدن صنعت نفت ايران و کودتا ی  ّ مل  غالمرضا نجاتي، جنبش - ٩

 .٣٤٤،ص٣،ج١٣٦٦انتشار، یشرکت سهام: ، تهران١٣٣٢
 نور، پيشين  ینامه  یماهنامه - ١٠
،مرکز ١٩٥١جوالي ١٢از نيويورک به دکتر مصدق،  یتلگراف خسرو قشقاي- ١١

 .١٠١٠٩٠سند،  ی، ش بازياب یاسناد رياست جمهور
 ، پيشين ١٩٥١ یجوال١٩ورک به دکتر مصدق، از نيوي یتلگراف خسرو قشقاي- ١٢
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ّ             محم د ناصر قشقاي ۀخاطرات روزان ،یدمحم ناصر صولت قشقاي- ١٣  یسال ها( ی  
 .٢٣٥،ص٢،ج١٣٦٦رسا ،: تهران ،ی، تصحيح نصر هللا حداد)بحران

           ّ         به دکتر مصد ق، فوريه ) آمريکا ( از سانتاباربارا یتلگراف ناصر قشقاي- ١٤
 .٨٠١٦ش بازيابي سند ،ی،آرشيو مرکز اسناد رياست جمهور١٩٥٢

 . ، پيشين١٣٣٠/١٢/٣ ،یتلگراف دکتر مصدق به ناصر قشقاي- ١٥
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ١٦  .٢٦٨- ٨٠پيشين، ص ،ی  
 .٢٨٥- ٩٤پيشين ، ص- ١٧
 .١٥٩پيشين ، ص- ١٨
 .٤٣٧پيشين، ص- ١٩
؛ حسين ٢٤٦، ص١٣٧٠، یعلم: ، تهران یسال هاي نهضت مل ،ی       ّ حسين مک  - ٢٠
 .١١٧،ص١٣٦٦:ام تير، تهران یوقايع س ،ی  ّ مک  
: سي ام تير، به روايت اسناد و تصاوير ، تهران ی                 ّ دمحم ترکمان، قيام مل  - ٢١

 .٢٩٦،ص١٣٦١دهخدا،
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٢٢  .٣٠١پيشين، ص ،ی  
 .٢٩٧پيشين، ص ،ی       ّ حسين مک  - ٢٣
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٢٤  .٣٠٠- ٢پيشين، ص ،ی  
 .٣١٦- ٢٠پيشين، ص- ٢٥
 .٣٢٧- ٨پيشين، ص- ٢٦
 .٣،ص٥٨، جلسه ١٧دوره ي  ،ی  ّ مل   یمذاکرات مجلس شورا- ٢٧
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٢٨  .٣٢٩، پيشين، ص ی  
دانشگاه شيراز، : آموزش و پرورش در عشاير ايران، شيراز  ،یسهراب یعل- ٢٩

 .٦٥- ٨٤،ص١٣٧٣
 .٤١٨،ص١٣٧٣،  یعلم: فارس، تهران یتاريخ ووقايع عشاير،یهرمانق   ّ مظف ر- ٣٠
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٣١  .٣٤٠پيشين، ص ،ی  
 .٣٦٨پيشين، ص- ٣٢
٣٣ - .William.E.Warne, Mission for Peace, Point 4 in Iran, the Bobbs-

Merrill Company, Ince Indiana Polis, New York, Amirica 1956,pp.127-8 

  .١٣٧٩بهمن  ،یقشقاي یبا منوچهر بهادر یشفاه ۀمصاحب- ٣٤
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 ،یايران و ايل قشقاي یجنوب ینواح یترز،شهسواران کوهسار، سفرنامه  یمار- ٣٥
ّ              محم د شهبا، تهران یترجمه   .٩٦،ص١٣٧٦پيراسته،:   

ّ                 محم د ناصرصولت قشقاي- ٣٦  .٣٦٨، پيشين،ص ی  
٣٧ - .Ibid,p.127. 
  .پيشين- ٣٨
  .پيشين- ٣٩
 .٣٧٠پيشين، ص- ٤٠
 .پيشين- ٤١
فريدون  یآمريکا و شاه ، ترجمه  یسياست خارج ،یمارک گازيوروسک. ج- ٤٢

 .٢٠،ص١٣٧١نشرمرکز،: تهران ،یفاطم
غالمرضا  ی، ترجمه ١٣٣٢مرداد ٢٨ یمارک گازيوروسکي، کودتا. ج- ٤٣
 .٣٠، ص١٣٦٨انتشار، چاپ دوم، : تهران ،ینجات
 .١٣١آمريکا و شاه ، ص یسياست خارج مارک گازيوروسکي،.ج- ٤٤
٤٥ - .Iran Political Diaries 1881-1965, Editor: Robert Jarman, School of 

London Stadies, University of London, 1997,V.14,p.99.  
٤٦ - .Ibid  
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٤٧  .٣٤٧پيشين، ص ،ی  
ّ  مؤس س: کهگيلويه ، تهران یمقدم، تاريخ سياس یتقو یسيد مصطف- ٤٨ تاريخ  ۀ  

ناگفته از تاريخ  یگوشه هاي ،ی؛ سيد ساعد حسين٤٥٦،ص١٣٧٠معاصر ايران، 
و بويراحمد  هيلويدر  کهگ١٣٤١- ٤٢و ١٣٣١- ٣٢ یمعاصر ايران و وقايع سال ها

 .٢٣،ص١٣٧٣نويد،:، شيراز
 .٢٤- ٦ ،پيشين،صی؛ ساعد حسين٤٥٦   ّ           مقد م، پيشين، ص یتقو- ٤٩
ّ         مح مد ناصر - ٥٠  .٣٦٨پيشين، ص ،یصولت قشقاي 
 .٢٩،ص١٣٣٢مرداد ٢٨ یمارک گازيوروسکي، کودتا.ج- ٥١
 .٧٨،ص١٣٥٨اميرکبير ، :    ّ                     مصد ق ، نفت، کودتا، تهران ،ی         ّ محمود تفض ل- ٥٢
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٥٣  .٣٥٣پيشين،ص ،ی  
  .٦٨پيشين، ص ،یغالمرضا نجات- ٥٤
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٥٥  .٣٥٣پيشين، ص ،ی  
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 چاپخش،: تهران  ،یاسالم یعل یکرميت روزولت،کودتا در کودتا، ترجمه - ٥٦
 .١٢٠- ٣،ص١٣٥٩

 .٤٥٩پيشين،ص ،یغالمرضا نجات- ٥٧
 .١٧٢کرميت روزولت ، پيشين، ص- ٥٨
 .پيشين- ٥٩
 .١٧٣پيشين، ص- ٦٠
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٦١  .٣٩٩پيشين، ص ،ی  
 .٤٠٧پيشين، ص- ٦٢
 .پيشين- ٦٣
 .١٧٠- ١نور، پيشين، ص ینامه  یماهنامه - ٦٤
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٦٥  .٤٠٧پيشين، ص ،ی  
 .٤٠٢پيشين،ص- ٦٦
 .٤٠٣- ٤پيشين، ص- ٦٧
 .٤٠٤- ٥پيشين،ص- ٦٨
٦٩ -.Iran, Political Diaries,V.14,p.195 
رسا، :         ّ         احمد تدي ن، تهران  یهمايون کاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه - ٧٠

 .٣٨١،ص١٣٧١
 .٥٥١- ٢،ص١٣٦٨، یعلم: تهران  ،ی       ّ حسين مک   یخطرات سياس ،ی       ّ حسين مک  - ٧١
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٧٢  .٤١٠- ١١پيشين، ص ،ی  
 .٤١٨   ّ                   مظف ر قهرماني ،پيشين، ص- ٧٣
ّ                                          مح مد حسين خسروپناه، سازمان افسران حزب توده - ٧٤ : ، تهران ١٣٢٣- ١٣٣٣ 

 .١٧٨،ص١٣٧٧شيرازه ، 
 .١٣٧٩بهمن ماه  ،یقشقاي یبا منوچهر بهادر یشفاه یمصاحبه - ٧٥
 .٤و١،ص٤٧٥، ش١٢، سال ٣٢/٧/١٦پارس شيراز،  یروزنامه - ٧٦
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٧٧  .٤١٢پيشين، ص ،ی  
 .٤٢٧پيشين، ص- ٧٨
 .٦٠٣،ص١٣٤٣نا،  یب: کمونيزم در ايران، تهران  ،یعلي زيباي- ٧٩
 .٦١٢پيشين، ص- ٨٠
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 .٤١٥، پيشين، ص یمحمبد ناصر صولت قشقاي- ٨١
 .٤١٤پيشين، ص- ٨٢
 .٤١٦- ٧پيشين، ص- ٨٣
 .١٥٣آمريکا و شاه ، ص یخارج یسياس ،یمارک گازيوروسک.ج- ٨٤
 .٤١٩پيشين، ص ،یدمحم ناصر صولت قشقاي- ٨٥
 .٤٢٠پيشين، ص- ٨٦
 .٤،ص١٤٧١،ش١٢سال ٣٢/٧/٩پارس شيراز،  یروزنامه - ٨٧
٨٩ - .Lois Beek, The Qashqai of Iran , Yal University Press, 

London,1986,p.154 
ّ        محم د ناصر - ٩٠  .٤٢٢- ٣پيشين، ص ،یصولت قشقاي  
٩١ - .Pierre Oberling, The Qashqai Nomad of fars, Mouton, the Hague-

Paris,1974,p.195  
٩٢ - .Lois Beek, Ibid  

 .١٥٥پيشين، ص ،یمارک گازيوروسک.ج- ٩٣
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٩٤  .٤٢٤، پيشين، ص ی  
 .٤٢٧پيشين، ص- ٩٥
 .١٥٣پيشين، ص ،یمارک گازيوروسک.ج- ٩٦
ّ                  محم د ناصر صولت قشقاي- ٩٧  .٤٣١پيشين، ص ،ی  
 .٤٥٤پيشين، ص- ٩٨
 .٢١٤کرميت روزولت ، پيشين، ص- ٩٩

١٠٠ - .Pierre Oberling, Ibid,p.198 
١٠١ - Ibid  
١٠٢ - .Lois Beek, Ibid,p.155 
١٠٣ - .Pierre Oberling, Ibid,p.199 
 .٤١٩پيشين، ص ،ی   ّ        مظف ر قهرمان- ١٠٤
  . پيشين- ١٠٥
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ّ                   محم د حسين صولت قشقايي« منصوره رضايي  ۀنوشت ینوشتها یپ ◀     
  
 ان،يک راز،يش ،يیجنوب صولت الدوله قشقا ۀمنوچهر؛ پرچمدار حماس ،یانيک]. ١[

م، ص١٣٨٥ ّ     ، چاپ دو         ٥. 
 ،يیبزرگ قشقا ليا یاسيو س یاجتماع خينوروز؛ تار ،یفوالد یدردار]. ٢[
 . ٦٩١، چاپ اول، ص١٣٨٨ ،يیانتشارات قشقا راز،يش
 .٥، چاپ اول، ص١٣٨٥ روزان،يها، تهران، ف ادماندهي ن؛يدمحم حس ،يیقشقا]. ٣[
 .٦همان، ص]. ٤[
 .٥ص ن،يشيپ ،يیجنوب صولت الدوله قشقا ۀمنوچهر؛ پرچمدار حماس ،یانيک]. ٥[
ّ     محم د حس ،يیقشقا]. ٦[  .٥ص ن،يشيها، پ ادماندهي ن؛ي  
 تيبه روا ینيام ی، عل٢ یرجال عصر پهلو ،یخياسناد تار یمرکز بررس]. ٧[

 . ٥١٤، ص٢، ج١٣٧٩اسناد ساواک، تهران، 
، ١٣٥٩جاما،  ،یاسالم یکودتا در کودتا، ترجمه دکتر عل ت؛يروزلت، کرم]. ٨[

 .٦٩چاپ سوم، ص
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  فصل بيستم

 
  و خسروقشقائی ناصر خان  و  هاز دکترمصدق به صولت الدول نامه هائی

 
ّ                 دکتر مصد ق  به صولت الدول ی٭ نامه ها  ديس یسيانگل  یدر زمان کودتا یقشقائ ۀ       

 و رضا خان  اءيض
 

ّ                 دکتر مصد ق  به صولت الدول ۀنام    یقشقائ ۀ       
 
 )I ( 
 )فارس التيکاغذ ا یرو( 

 ١٢٩٩ ليئ یچيبرج حوت پ ٢٣
وصول داده ازسالمت مزاج محترم  ب فهيشر ۀشوم،مراسل تيفدا ّ                               عز    تينهاي 

است امتنان  تينظم وامن تيامورآن  صفحات درنها نکهيو از ا دهيخوشوقت گرد
که  ی   ّ   مقد مات نيبا ا تيامن نيوازخداوند خواهان است که ا دينما یخود را عرض م

 .آمده از فارس مرتفع نگردد شيپ
  ۀخالص.  چند روزرا عرض کرده اند نيا  عيعبدهللا خان وقا رزايم یجناب آقا     ّ البت ه
  یکه مخبرروزتر اعضاء آن و اشخاص  نهيکاب نيا لياست که از بدو تشک نيآن ا

ً              جانب مطلقا  با مرکز مخابر نيقلمداد  کرده وا  انياغيکه با آنها موافقت دارند   ۀ          
آن را بر خالف مصالح  مملکت   اتيون ئتيه نياعمال  ا مودهومکاتبه نن یتلگراف

ف یه ادانم  و تاکنون هم چند  تلگراف  ازپار یم ّ  اشخاص که فعال  معر  آنها را الزم  ی            ً   
که  نياءالديض ديس یبه آقا یکيجانب تلگراف تبر نيا نکهيا یبرا دهيداند رس ینم

     ً     مطلقا  خود  دينامد مخابره نما یم ولتد سيالوزراء رئ سيرئ یخود  را امروزبه جا
ّ                   اط الع جناب مستطاب عال یمطالب رافقط الزم دانست که برا نيا. ميکرده ا یدار  ی 

         ّ    جانب راات خاذ  نيا یهمان مش یکه جناب مستطاب عال نستيمقصود ا. زحمت بدهم
خود  داماتداردکه اق یحفظ مملکت و وطن خود دالئل ی    ّ          البت ه هرکس برا.  ديفرمائ
 .ديدالئل خود قائم نما یرو  ديرا با
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زوصول تلگراف بالفاصله بعد ا یونيمبارک هما یبه خاکپا یتلگراف کي فقط
 نيرض نموده وخطرات اع نياءالديض ديس یوزراء آقا استيملوکانه راجع به ر

 یازطرف آقا یديتلگراف تهد کيکرده وبعد   حيتشر یحالت کنون یمطلب  را برا
به  یتلگراف ۀضيکه آن تلگراف را بالجواب  گذارده و بازعرديرس نياءالديض ديس

 .مبارک عرض نمود که هردو تلگراف ازمقام ملوکانه بالجواب مانده است یخاکپا
 یاسيدرمطالب  س یرسدومخابرات تلگراف ینم یحياوضاع مرکزاخبارصحگرازيد

 یجنابعال  ۀديوعق یدهد ازرأ یرو یاگربعد مطالب نکهيا ی     ً               مطلقا  ممنوع است وبرا
که امروزهست فوق العاده متزلزل ودر اطراف  شهر  یتيوبساط امن ميمحروم نباش

خود را به  یاست هرچه زودترجناب مستطاب عال  زمشده است ال یشروع به ناامن
 .ديباشد برسانکتريکه به شهرنزد  یگريد ۀنقط ايآباد   روزيف

نفر  کيومطابق  قانون  ابديخاتمه  یان شاءهللا  بزود  دوارميانتخابات هم ام درباب
  .ديخدمت نما هيمملکت  درآت نيانتخاب  شود که بتواند  به ا یليوک

ّ     قاصد  در شرف حرکت است جواب مطالب جناب اجل  آقا چون ّ        دام  اقبال   یلخانيا ی                                           
ّ           را توس ط  قاصد  د  .وجود محترم را طالبم یسالمت  ادهيز. خواهم فرستاد گري     

     ّ مصد ق
 
 – ١٣٧٥ –نشرهزاران ،) جلد اول( » دکتر مصدق ینامه ها« دمحم ترکمان   - ١

   ٤٣ص 
 
 )II( 
 

   یقشقائ ۀدکتر مصدق  به صولت الدول ۀ٭ نام
 
 یشمس ١٣٠٠حمل  ١٦ رازيش
خداگواه .  ميحرکت  نما رازينمانده است که  از ش شيب  یشوم، چند ساعت تيفدا 

  نيکه ب ی        ّ       مختصرتوق ف روابط نيکه دست داد و درا یشآمديپ نياست  ازا
دارد  ی               ّ         ّ   حاصل شد فوق الع اده  متأث ر م زميمحترم هموطنان عز انياخالصمند  و آقا

نقظه از وطن  نيوارده  نتوانست خدمت خود را درا یايقضا  ۀکه  بواسط
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  : یادامه دهد، بارزيعز
 دگر نشود گر هزار  ناله و آه     قضا

 یاز دهن ديبر آ تيبه شکا ايشکر  به
 باد   ۀاست  بر خزان  ليکه وک یا فرشته

  یزن رهيچراغ  پ  رديغم  خورد که بم چه
 یخدمت  با کمال افتخارحاضر م یاگرممکن بود که تن به قضا بدهم  برا  ً ۀ  قيحق

 احکام  مرکز عيخود را مط نکهيبنده مانع شد ازا ینهايب شيافسوس  که پ یول.  شدم
بود که استعفا  داده وپس ازقبول برحسب امرملکانه خود را عازم حرکت  نيا.  مينما

نسب به  و رفتارمرکز اتياز وضع نانياطمعدم  ۀخواست که بواسط ینموده  م
  یگريد  ۀنقط ايدر بوشهرو یگذارده خود چند رازيشخص خود خانواده را در ش

افسوس . حرکت کندبعدبه طرف تهران .     ً          کامال  روشن گردد یمرکز استيبماند تا س
 ۀبماند وحرکت دادن آنهاهم به طرف نقط رازيکه خانواده حاضرنشد که تنها در ش

حمل  ١٧ یاست که فردا نيا. تهران از استطاعت مخلص خارج بود رازيغ یگريد
 ميشاکر وخوشوقت خواه یاله یبه طرف تهران حرکت وبه خواست ورضا یهمگ
خواهم  ینم ی              ّ کنم وچون تا مد ت یوداع م یمختصربا حضرتعال  نيا گربهيد.  بود
 حاالت سالمت وجود یازمجار ميرمستقيمملکت مکاتبه کنم بطورغ قسمت  از نيباا

  عيتصد  ادهيز. را خواهانم  یجنابعال یخواهم نمود وازخداوند بقا محترم استفسار
 .دهم ینم

    ّ مصد ق
 
   ٤٤ – ٤٥صص   -  نيشيپ  -  ٢
 
 )III ( 
 

ّ                 دکتر مصد ق  به صولت الدول ۀ٭  نام    یقشقائ ۀ       
 

 ١٣٤١شوال   ٢١
هرچند  .  نباشد یوجودمحترم را کسالت و مالل یانشاء هللا تعال دوارميشوم ام تيفدا 
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ً ما  يکه مستق ّ       اط العم ول یب یاست ازاخبارحضرتعال یچند    همچو  ميمستقريبطورغ  ی 
ّ               بوده وکسب اط الع نکرده باشم ديباب الق نيکه درا ستين از سالمت   نقدرکهيوهم           

جهت مطابق دلخواه والانتظاردوستان  نيامورازا  نکهي  ّ          مط لع شده و ا یوجود عال
 نطوريبه هم شهيو امتنان را داشته وخواهانم که انشاء هللا هم یاست کمال خوشوقت

 .بگذرد
  .گذرد یمملکت  م نيدرا جهيبدون  نت یوعمر ستيحالت  مخلص هم بحمدهللا  بدن 

ً واقعا   عازم تهران هستند الزم   یمرخص ۀبواسط زميوقت که هموطنان عز نيراد      
را ازحسن رفتارو حسن سلوک   یمختصررا عرض وخاطر جنابعال نيدانم  که ا یم

 .مي         ّ                              آنها درمد ت  اقامت  در تهران مستحضر  نما
اشخاص  نيکه ازخارج به مرکزآمدند مثل  ا یاز دستجات کي  چيه قتيحق یرو از

انتظارنداشتند  چيخواطررا جلب نموده که ه یرفتار نکردند وسلوک آنها طور
صورت  نيدرا. گردد یحسن رفتارجار نيا  امدهيکه تاکنون به مرکز ن یازاشخاص

ّ  استحقاق هر قسم  توج ه که آنها را  دوارميدارند و  ام یاز طرف حضرت عال ی                  
 . گردد  نيريسا قيباعث  تشو دکهييفرما ريتقد یمورد الطاف  خود قرارداده و طور

 .را انتظار دارم  یهمواره بشارت سالمت  حضرت عال 
      ّ مصد ق

  ٤٥ص   -  نيشيپ  -  ٢
 
 )IV( 
 

ّ                   حکم دکتر مصد ق به ناصر خان قشقا     يی           
 

 ٣٧٧٤ نمره
 ١٣٣٩ یالثان عيرب ٧
 
 اتي؛ از آنجا که مقتض١٢٩٩ ليدل  تيريخ ليئ یچيمطابق پ ١٣٣٩  یالثان عيرب  

دارد که  اصالحات  یم نيرا بر ا التيا اتيمملکت نظر ۀموقع و مناسبات حاضر
 یوقت برا اتينفرشخص کاردان عالم به مقتض کيبشود و یقشقائ ليکامل درا
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است انتخاب گردد و نظر  به  یمملکت ۀ               ّ که ازامورات مهم   یقشقائ ليا یگر یلخانيا
ّ     جناب جاللتمآب اجل  آقا نکهيا ّ                       محم د ناصرخان ساالر اکرم بد ی                       ّ     صفات مت صف و  ني  

 یقشقائ ليهمه نوع رجوع خدمت است ودرامورا یومستعد برا قيال یجوان
ّ         واط العات کاف رتيبص  نيابه صدور ليا یچيدرهذه السنه مسعوده پهذايدارد،عل هي  

منتخب وبرقرارداشت که همواره   یقشقائ ليا یلخانگريرابه سمت ا هيال ی       ّ حکم معز  
داشته  یورفع مفاسد وبسط مصالح اهتمامات الزمه را مرع ليا قيوتنس  ميدرتنظ

ّ     بداند وجناب اجل  آقا لي           ً                 خود را کامال  مسئول انتظامات ا نصرهللا  خان هم که به  ی              
 ديمنصوب وبرقرارشده اند با یقشقائ یگر یگيب ليبه سمت ا   ّ حد هيموجب حکم عل

              ّ           که الزم باشد مت فق ومساعد   یوهرگونه اصالحات یقشقائ ليدرانتظامات ا      ً معاضدا  
ّ        که انشاءهللا به توج هات اله باشد و  بيالجهات درتحت ترت عيمن جم یکارقشقائ ی               
 .گردد یدرآمده وازهرگونه  مفاسد  بر  ميتنظ

ر ّ  مقر  ّ       کل  قشقائ فيطوا دانيسف شيورؤسا ور انيآنکه عموم کالنتران وکدخدا     ی 
ّ     جناب جاللتمآب اجل  آقا باالستقالل خود دانسته اطاعت  یلخانيساالراکرم را ا ی               

ّ                 ذم ت دانندوازامرونه ۀضيفر شانيا ر دهي   ّ      تخل ف نورز هيال ی   ّ معز   ی  ّ  وحسب المقر            
 .سندمعمول  داشته درعهده شنا

 السلطنه    ّ مصد ق
ّ      ّ دکتر محم د مصد ق] امضاء[          
 فارس التيا]             ّ     رقم مهر  مرب ع شکل[ 
 
م ( »         ّ دکتر مصد ق ینامه ها« د ترکمان    ّ محم    -  ٤ ّ   جلد دو   ١٣٧٧ –نشر هزاران –)      
   ٤٧ص  –
  

  )V( 
 

  ی         ّ               دکتر مصد  ق به خسرو قشقائ ۀنام
 

و دعوتم  ديآورد فيكه نزد بنده تشر ١٣٣٢مرداد  ٢٨گردم، از صبح روز  قربانت
گذرد که سه سال در  یسال م ٩كه به جنوب حركت كنم، اكنون درست  ديفرمود
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 یبه سر برده ام  و شش سال هم دراحمد آباد و بنده هم  نم یزره ٢زندان  لشکر 
امتنان را دارم  تينها یعالجناب ۀاز وصول مرقوم. گذرد یدانم به چه صورت م

فارس شدم و  التيا ی           ّ است که متصد   یشما ازآن وقت ۀجانب به خانواد نيوارادت  ا
 نيمرحوم صولت الدوله را  که خانه نش مانيو ا دهيعق یروکه از  ديمالحظه فرمود

 ت ّ ي  در راه  امن یاريمنصوب وآن مرحوم هم خدمات بس یقشقائ ليا استيبودند به ر
جانب هر دو  نيو ا یهم جنابعال ی  ّ مل   یمردم نمودند و درمجلس شورا ت ّ ي  و رفاه

نکرده  یآنچه ازما برآمده است درخدمت به جامعه خوددار  ميداشت یندگيافتخار نما
 نيدرهم ديو با ست،يساخته ن یخدمت گرازاويكبرسن د ۀجانب به واسط نيازا.  ميا
 ديدار  یشتريبهترو ب يۀجوانان مملکت که آت شما  دوارميام یبروم، ول نياز ب رانيا

نظر .  دينفرمائ یخوددار زيبه وطن عز یو از فداکار ديجامعه بکوش ريدر راه خ
ماه قبل  ٣نامه  کي  ّ ی  كنم ودرط ینم یدخالت ی  ّ مل   ۀجانب در امور جبه نيا  نکهيبه ا

ّ          ه تذک رداده ام يصالح عدم دخالت خود را درگذشته ودرآت اريالله یبه جانب آقا     
که عذربنده را قبول  دوارميمعذورم وام ديکه مرقوم فرموده ا یوازانجام موضوع

ّ          صح ت وسالمت   زبايرا درخدمت به وطن عز یجنابعال قيواره توفهم. ديفرمائ  
 .خواهانم 

ّ      ّ  محم د مصد ق  دکتر    
 
ّ          محم د ترکمان   - ٥ ل ( » دکتر مصدق ینامه ها«    ّ   جلد او    ٢٩٨ص   - )      



  

  

  

  

ان عا ا خ  ر ی   داد ی و رو ت م   دق ، 

  دوازدهمجلد 

  
  
  
  
  
  
  

 جمال صفری
  
  
  
  

  

بارزه رس«  ر داد با ر ی رضا ا لو ود خا را د ا ت رشادت،  قد ھای ھا ی ی و سا  رس ا
ی بارزات ما ی ا یا ط و و  س 

ش و ه وی    ّ
 

  
عارف آن    ّ خ ی،اسال و ان، گ و ر  یی را او ا

ران ی و از ی ۀ بارزر خ  ّ  م  ان ر ت ده ا ت یان درت. ا ا اری وتأ    ّ خاص   ۀ و  ر
س ت   ّ ر  ی داخی یا ان، وخار ت ا قا ش ا جا داد و ا ی و داخی ا ط رو  س 

ی    ّ ش خار خا  و
و ١٩١٩ ارداد با دو قو ی ورای جس ا ی ی  م شان یا ت خا د ی ی«:سا   د ی ن  و آ

ش ارداد ان ت؟ د جا د ا و م  ب یان دادم ی واب ن, م اصالح و نا د یک ن آ ت  آ  یا
ت د م  ارداد ان   زی آن اما... م ت شاو  ماده مان, ا د ی  ا ی( ما و گ قالل)  ا  ا
ان ت  را ا م ی ر گام ان . نا A دگان ده صدای د جس جای ه از ما  ای ه رس, د ب
وش د خا دگان  و ت را سوت گاه آن. ما ت ان ل ف ان«: ت ما د یی  ا د ن  و یا و  ب
ت  را و نود د ن د، م ی ر ود رس» .نا قالل ارداد ان«: ا ی ا ی و ما ان ظا  ن از را ا
م ا ون د ی ان وا د ل, ا د ما ت  زش ه با ی د ا د ا د زش ه. با ان  عق با  ا
د قاد وبا»,با ی  مایی س« م ان  ا د یا ان م ی ما ما ت ا وا م بااو  مال، رنگ .ود وا

یا آ رنگ و وب رنگ  س بازدارد و »...د گ ت  یا ش    ور جام مأ د رضاخان راازا و
ن«ت  ذار ودشان وا دم را   دارو کار  ن کار  زا ت  ه . د باط دا یان ار ت  با خار و صالح 

ی؛ آ  یبا ا  و ع  نا ی ھا  ورا م  ه  ی،یک  ه با دا ھا  ای آ ودی  و دوروزی   د  وا » .وا
ی:خ دادرضاخان  گ ول داده ن   د   د  وا ود  ا  م، تار و ول  خالف    .»...ام؛ا

مای و اساس قالل، آزادی، ۀ رس ن د روش و ش را ی وق ا  واز دم، وق و م

ی س،. ود) ی واز(د ی   ّ  ر  خاذ  وا
 
   ا
ّ

ون و ده    ده ی آز ی  وارد  طا  یا ون از  ،
ت وده جام داده.ا دباری  یاری و و رت، ه را،با وش وجا مل  و قد ت  او طا . ا

ش با ت ده ح ود، کان و زمان  را وا  ».ا

رس«      ن  د  بارۀ  تاب  ن  ز ده    »چ

  

 فاطمی –انتشارات مصدق 


