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و « ل  و  کار   س ر  ی آ م وب  ما د، آ و دشاه  وزرا  د و   یا م دخا   ن م 
ر وز از ا یآ ح     شان  

ّ
وا دی  ح 

ّ
م  ت  د، ر  زمان س د، شاه  د،  س د  وزراء ا

د وا  ۀما د و و آ.  د  ّل  م ب ه  ّ ه ت ّ د ت ر م را  د ز وب  د  یده   د ن  ش  بار  ار 
عد از  یھا     ن ا و ت روم،  ود! وب  دآ   یآ! یسال  واه  رو  واه  یآزاد د،ما 
ما را  ا  د،ود ودم  وت  آزاد در  ر   ی  دمم د ن ده  دم را د  ۀدحاال  . دد ی    یو 
ت   ن ما ا م ر  ی  کیا د،  م شاه با د   م با وزراء  س   م ؟ ا ا  ا م حا د،  د   ور با با

ھداء راه آزاد ون  ا  ت،س  ف ا داد  ت  ف ا جاع  دم را  د ر ود را   یار ا  ؟؟
ن و  دا یاز روز اّول   دوا      د؟داد ب وغ   دب رو   م  ما    کی م وا  و 

ل  یمّ ت جا  دو با  ا
ود ماق آدم    »!با 

وو  م ب  یا  ر ا  « ت، ر : م ب ه   س دشاه  م   وزراء ، حا ت    ز ا داد  ن ا جاع و ا ار
ت جار  سال  م و ی ما  ! ف ا خاف آزاد ن  د  وده  وب حال  ید  د،  وده  ع  د  وده 

د  ما   س ر    یآ ول  د ا  دشاه  وزراء  م ما .  م  ی   یا  ر ا وز   ن سال و ا ت عد از  ا
و د   ھا ه  بار  یا  ر   وا ل زن د و  ن    ب با می ود   م زن د   ور ا ر م  کیبا ص 

م  ول  م  د و  د  دشاه با   »!با

دق ، « ر     »١٣٠۴آبان  ٩د

 فاطمی –نتشارات مصدق ا
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  پيشگفتار 

  
  :مصدق به جواناِن هنوزبه همه چيزنرسيده دل بسته واميد دوخته، نوشته بود

آرزوی استقالل وآزادی ايران به جائی نميرسد مگربه کمک مردمان ازخود «
ی نيم قرن اخيرچه بسيارجوانان که ط" جوانان هنوز به همه چيزنرسيده" گذشته و

. در راه هدف استقالل درخاک وخون غلطيدند بی آنکه نامی ونشانی برجای گذارند
درشکنجه گاه ها، در زندانها، درميدانهای اعدام ودرکالسهای درسی قبول مرگ 

  ».کردند و می کنند تا حيات ملی مارا مقهوراراۀ خويش ساختند
  » ١٣۴٩اسفند   ٢٩ – ٧مصدق ، جلد  به نقل از مقدمۀ انتشارات«

  
  !خواننده گرامی

رويدادهای تاريخ معاصر  نهضت ملی و مصدق،« دهمين جلدازسری مجلّدهای 
  . ، پيش روی شما است» ايران

 
» اجتماعی ترقی اقتصادی و توسعه و« مقدمتاً الزم به اين توضيح است که نظريۀ 

پهلوی ورژيم آخوندی  وابسته درعصرغير  يا استبداد سياسی وابسته و«طريق  از
نظام های پيشين وحال باعدم رعايت  درجامعه کارساز نبوده و نيست وذهنيت کور

را دچارناهنجاريها وبحرانهای  پا گذاشتن حقوق ملت، کشور زير قانون اساسی و
يکی ازعوامل عمدۀ . شديد سياسی، اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کرده ومی کند

رشد درساختارهای سياسی واجتماعی جامعه، ناشی ازاين  گسترش فساد وعدم
سياست و نظرگاه است، سياستی که منافات با آزادی واستقالل وتعارض با جامعه 

 اکثر نخبگان ايرانی وروحانيت درانديشه وعمل به زور.بازوحقوق شهروندی دارد
بنيادهای  زيرا اين نظريه بازتاب ديرپای. روش ومنش فرومايه خود، باوردارند در

دررويدادهای تاريخ معاصرايران، . اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی آن جامعه است
اين نخبگان . عصرپهلوی اول، نمونۀ بارزاين مهم بودند"انگلوفيل های"و"ماسونها"

وراستها، خودقربانيهای سياستی شدند ) سوسياليستها به رهبری سليمان ميرزا(چپ، 
که تحصيلکرده آلمان بود وازوزرای دوره ) مخبرالسلطنه(قلی هدايت  که مهدی

خاطرات و «وزيری رسيد، درکتاب   قاجاراست ودرسلطنت رضاشاه به نخست
  :اينگونه بيان نموده است » خطرات
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 يابند، يكی پاداش خدمت می  تغييرسلطنت يكی های پای علم جمهوری و زن  سينه«
. يچكس امنيت نيسته ازبرای*الدوله، تيمورتاش، سرداراسعد وتدين،  نصرت 

ها جای  رؤسای ايالت و بعضی اشرار قلع و قمع شدند، كم و بيش نظامی! بلی
دريك مركز جمع شد اما امنيت بهيچوجه حاصل نشد، عدليه  رايشان را گرفتند، ذخاي

  .آلت تدارك پرونده جنايت است
ازسال هفتم وهشتم سلطنت پهلوی، اميدها به يأس مبدل شد، نظم كلی درامور، 

ای كرد و اموری  آهن و گشاد كردن خيابانها جلوه دايرشدن كارخانه، ساختمان راه 
 )١(» .ارزد بود شدنی، پايه عدالت متزلزل شد و تمام محسنات باين عيب نمی

  
با عمليات  نظامی موفقيت آميزعليه جنبش های شورشی « از منظر ديگررضاخان

به ويژه کسانی (گوناگون سياسی  در واليات و از راه کسب نفوذ درميان جناح های
» ، برقدرتش وامتيازاتش افزود)که به اصالحات عالقه مندی نشان می دادند

با تکيۀ فزاينده  بر روش های اعمال فشار خود « ،»امنيت و ترقی« وبتدريج بنام 
  ) ٢(» .سرانه ، به کسب قدرت وسلب اختياراز ديگر نهادها و افراد ادامه داد

  
ين سياست را می توان در رفتار او با مجلس و سياستمداران ايران يک وجه مهم ا«

او طی يک سال ونيم نخست سلطنتش به ندرت دست به اصالحی زد، . مشاهده کرد
همانگونه که بعدها اذعان [بلکه به جای آن کوشيد مجلس را ضعيف،بی اعتبارو

تابستان  ١٣٠۴سازد، چنان که تحليل من ازتحوالت مجلس از آذر] »طويله« نمود
از آن پس، تأسيس ايران نو و ترقی ضربه ای مهلک .آن را نشان خواهد داد ١٣٠۶

به عناصر بازماندۀ آزاد انديشی در ميان سياستمداران ايران و وکالی مجلس وارد 
بد رفتاری و خشونت؛ : آشکار شد... شاه» سلطانی« برخی گرايش های. کرد

قانونی؛ وغصب زمين ها در مقياسی  بازداشت های خود سرانه و قتل های غير
واگذاری ِسَمت های عالی دولتی، به ويژه  نخست وزيری، به آدم های کم . گسترده

اما چنين سبک . وفادار نشانۀ شاخص بی اعتنايی به روح قانون اساسی بود يۀما
  )٣(» .حکومتی با استبداد حکومت پيش از مشروطۀ ايران ناهمخوان نبود

موضع و های مختلف عملکرد رضاخان دردوره«عيت اينستکه به بيان ديگر،واق
وزيری  ونخست] حمايت انگليس[يکی کودتاست که با. های متفاوتی داشته استگيري

اين دوره با بازداشت اشراف و رجال سياسی . سيد ضياءالدين طباطبايی همراه بود
سلطنت  وخلع ١٣٠۴دوره بعد ازسيد ضياء تا. زمان سپری شدوصد روزبيشتر نبود
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درهمين دوران داستان . قاجار همراهی رضاخان با روحانيت و نخبگان سياسی بود
در ابتدای دوران سلطنت وی نخبگان و . برانگيز است خواهی او نيز تأمل  جمهوری
و بيش امکان فعاليت داشتند و بسياری کارهای نيک وبد  های سياسی کم  شخصيت

و قمع و حذف آنان و تشديد   تدريج به قلع  توسط آنان انجام گرفت، اما رضاشاه به
 .ديکتاتوری روی آورد

از ابتدای روی کارآمدن رضاخان سه تن ازتحصيلکردگان و نخبگان سياسی 
داستان شدند که با جلب حمايت رضاشاه کارهايی  تشکيل دادند وهم ]مثلثی[ای هسته

 :اين سه تن عبارت بودند از. صورت دهند
  .الدوله فيروز و عبدالحسين تيمورتاشاکبر داور، نصرت  علی

  
وی مدتی فرمانده قشون . تيمورتاش قبل ازکودتای رضاخان به ايران بازگشت

خراسان، استاندار گيالن، چندين دوره نماينده مجلس، وزيردادگستری، وزير فوائد 
عامه و تجارت شد و سرانجام پس از به تخت نشستن رضاشاه ، وزير دربارو بعد 

ترين فرد به رضاشاه بود و برهمه  او نزديک. کاره مملکت بود همه ازرضاشاه 
الدوله  تيمورتاش و داور ونصرت. اموردولتی وحکومتی نظارت ودخالت داشت

اين سه نفردربه سلطنت رسيدن رضاشاه نقش مؤثرو پشت . نفره بودند يک تيم سه 
ر را خود رضاشاه شود گفت اتاق فکررضاشاه بودند؛ اما هرسه نف پرده داشتند و می

 )۴.(ازميان برداشت
 

 :مخبرالسلطنه هدايت موقعيت تيمورتاش را درآنزمان چنين وصف کرده است
تيمورتاش وزيردربار ماست ورافع بين شاه وهيئت ونافذ درهرکار، طرف اعتماد «

درهيئت فرمودند قول تيمورقول من ) شاه(روزی. شاه است وازسياست آگاه
  )۵(».است

  :می افزايدمخبرالسلطنه 
: رضاخان تحمل اطرافيانی که از خود توانايی نشان ميدادند، نداشت ومی نويسد« 
ها  چرخيد در تمام دوره بهرحال تا تيمورتاش بودچرخ دولت و مجلس بآرامی می«

از خراسان وكيل ميشد، وزارت فوايد عامه و عدليه ميكرد و از برای وزارت 
د شاه از بازيگران در دوره تغييرات اساسی دربار اين دوره ساخته شده بود، شاي

نگران است و ازبعضی روگردان، خوش نداشت كسی زياد رشد كند حتی اگرحكام 
يافتند بواليات سركشی ميكردند اوضاع را مطالعه فرموده و مدعی  قبول عامه می
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  ) ۶(». را بتهران ميآوردند
درحصرخانگی زيرنظرشهربانی بود  ١٣١١بهمن  ٢٩ماه تا تيمورتاش ازسوم دی 

دادگاه او را به سه سال حبس مجرد و . بهمن در شهربانی زندانی شد ٢٩واز
محروميت از تمام حقوق اجتماعی و استرداد مبلغ رشوه و پرداخت مبالغی ديگر 

که : گفته است  گويند اين شعررا دروصف حال خود و رضاشاه می. محکوم کرد
سرانجام روز نهم مهرماه  .منش کردمی رستم پهلوان/ رستم يلی بود در سيستان

در زندان به هالکت رسيد و جنازه او را بدون تشريفات در امامزاده عبدهللا  ١٣١٢
 )٧.(به خاک سپردند

  
با آدم مستبدی مثل رضاخان برای پياده ...  با اين طرزفکر، او و امثال فروغی ها 

فراماسون های وابسته با شيوۀ استبدادی وحمايت » شبه مدرنيسم «ردن برنامۀ ک
قدرتهای مسلّط خارجی همکاری کردند و دکترمصدق با اين شيوه و روش سخت 

در مجلس در يک نطق تاريخی  به آنها هشدار داد  ١٣٠۴مخالف بود ودرنهم آبان 
 .:و گوش نکردند

   
 ماست گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله  
 آنچه البته به جايی نرسد فرياد است 
 
سانسورنامه  واقعۀ مسجد گوهرشاد درخراسان، پليس ضمن «ديگراينکه، پس از  

های پستی، نامه ای از دمحم علی فروغی، رئيس الوزرای آن روزگارويکی 
دمحم علی اسدی نايب التوليه آستان قدس  ازمعماران استبداد رضاخانی، خطاب به 

از روزگار و العالجی  همسر دخترش به دست آورد که در ضمن گله رضوی پدر
  :بود و بيچارگی خود در برابر رفتار خشن حاکم زمانه اين بيت شعر را نوشته 

  
 ای در کف شير نر خونخواره
  )مثنوی(  »ای؟  غيرتسليم و رضا کو چاره

امه ريزان همانطور که قبال ذکرکرده ام ،علی اکبرداوريکی ديگرازمشاوران وبرن
ايرانيّت، مليّت، «بروايت اصغر شيرازی در کتاب مهم عصر پهلوی اول بود و 

انديشۀ اقتدار را نه تنها تبليغ می كرد، بلكه « ميرزا علی اکبر داور »قوميّت
کميته «، ناشرروزنامه،مردآزاد، پايه گزار]او[دراجرای آن نيز سخت سهيم بود،
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درتهران، نماينده مجلس چهارم و پنجم و » حزب راديكال« درسويس و» ايرانيان
  .بعدها وزير عدليه وماليۀ رضاشاه بود

نظريات اودرتبليغ حكومت مقتدررا می توانيم درمقاله ای كه كاوه بيات دردی ماه 
 .درشماره دوم مجله گفتگو منتشركرد، مطالعه كنيم١٣٧٢

يروتحول ركن اصلی نظريات داورموكول كردن آزادی ومشروطيت يا هرگونه تغي
اصالح سياسی، اداری يا حتی ادبی در كشورعقب مانده . ديگربه رشد اقتصادی بود
او اين رابطه را قانونی . می نمود»وسمه بر ابروی كور« ای مانند ايران در نظر او

در چشم او تمدن غرب . جهان شمول می دانست و تبعيت از آن را توصيه می كرد
زاگرخواهان آن تمدن هستيم، بايد همان راه را نتيجۀ انقالب صنعتی بود پس ما ني

ما نيز، تابه لحاظ اقتصادی متحول نشويم، مفلوك و مستأصل باقی خواهيم . برويم
ايران را به حركت نيندازد، ما همان ملّت بالكش، گرسنه، « ماند؛ تا انقالب صنعتی

 ژاپن برای داوروبسياری ديگر. »پالس پوش نجيبی هستيم كه خواهيم ماند
به نظر او اگر ژاپن هم به دنبال مساوات و . ازسياستگران آن دوران سرمشق بود

داوراز اين . آزادی و استقالل وقصيده وغزل می رفت، وضعش بهترنمی بود
موضع بر رهبران انقالب مشروطيت خرده می گرفت و مشكل ايران را در آن می 

راهی كه او . می بينيمنتيجه آن شد كه . ديد كه مردم به حرف آنها گوش دادند
او برای اثبات لزوم . به نظر او فقط زوركارساز بود. پيشنهاد می كرد، راه زور بود

 .زور از زور كمك می گيرد
كرده است »روح اين ملّت را قسمی معتاد به زور «ساليان سال حكومت استبدادی 

ذره  تازيانه وتبعيد و حبس هزاردليل برايش اقامه کنی، يك] بدون[كه اگر 
ايرانی به ميل خود آدم نخواهد شد با وجود اين « به نظر او . »اثرنخواهد كرد

با وجود اين يا شايد برای آگاهی به نقص »  .سعادت را بر ايران تحميل بايد كرد
« توجيه استبداد با استبداد است كه او ميان استبداد سنتی و استبداد حكومتی كه 

استبداد مورد نظر او بايد به دست ايرانی و . می کرد، تفاوت می گذاشت» آرزو
ارادۀ «او خواهان . برای ترقی ايران باشد و با اصول علمی اروپا مطابقت كند

ادارۀ امورايران را به دست گيرد و اختالفات امروزه را با « بود که » محکمی 
  ».از بين بردارد“ حكم می كنم”
فضايی مجرد از واقعيات صورت همان طور كه می دانيم گفتمان دولت مقتدر در  

همزمان با گفتمان، جستجو برای كس يا كسانی كه قادر به استقرار آن . نمی گرفت
وثوق الدوله، قوام السلطنه، فيروزفرمانفرما و دمحمتقی . باشند، نيز در جريان بود
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خان پسيان نام هايی بودند كه هر كدام برای مدتی اميدهايی را بر می انگيختند، 
كسی كه . ر كشاكش ميان قدرت های متنافر از گردونه بيرون می افتادندولی د

   .نامش ابتدا به زبان نمی آمد، رضاخان بود
او افسری بود در قشون قزاق كه با لياقتی كه درجنگ با شورشيان ايالت و 

 ١٢٩٩اسفند  ٣شورش های ايالتی از خود نشان داده بود، نظر طراحان كودتای 
پس فرماندهی نيروی كودتا را پذيرفت و با اين عمل راه . كردرا به خود جلب 

ارتقاء به قلل قدرت را برای از ملّت گرايی مشروطه به ايران گرايی آمرانه خود 
او در فاصله كوتاهی از سپهداری به وزيری جنگ و از اين پايگاه به . باز كرد

  .مقام نخست وزيری و سرانجام شاهی رسيد
 

هرچيز موفقيت های او درفرونشاندن هرج و مرج سياسی هموار اين راه را پيش از
موفقيت ها را سياستمداران و روشنفكران آن زمان می ديدند، آنها را می . كرده بود

. بهار وديگران نيزازموفقيت های اودر ايجاد آرامش استقبال می کردند..... ستودند
او در آن زمان  ، روزنامه ای كه با مديريت خود»" در صفحات نوبهار«“ 

آرزوی پيدا شدن مردی که همت كرده مملكت را از اين منجالب « منتشرمی شد
ديكتاتوری يا يك حكومت قوی يا هرچه می خواهد . بيرون آورد، پرورده می شد

اين فکرطبقه، با «او بالفاصله اضافه می كند، كه اودر اين فكر تنها نبود » .باشد
. آن شخص که دنبالش می گشتند، رضاخان بود» فكروآشنا به وضعيات آن روز بود

به اين مرد تازه رسيده و شجاع و «بهاردرزمانی که اين آرزو را می پروريد، 
اعتقادش آن قدر قوی بود كه رضاخان را در مقام . پرطاقت اعتقادی شديد داشت

  :رياست وزارت جنگ با اين رباعی ستود
 

  ينه و رفيع چون قلّۀ قاف سردارسپه راست دلی روشن و صاف      چون آ
   از او عملست و از دگر مردان الف        سردارسپه نمی توان شد به گزاف

  ) ١٠١، ص ٢، ج  ١٣۶٣بهار،(
  
  

،  بهاربه رضاخان زودترك خورد واورا درصف معترضان به دستگيری اما اعتقاد
« شكنجه وقتل مخالفان، توقيف مطبوعات، اعالم حكومت نظامی وغصب اموال

اين صف ازآن اقليتی درمجلس تشكيل می . توسط نخست وزيردرآورد» مقصرين
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ولی جّو ترورحاكم . تصميم به استيضاح رضاخان گرفت١٣٠٣مرداد  ٧شد كه در
مانع پی گيری طرح استيضاح شد واين خود نشانی بودبرای اينكه ديگرهيچ نيرويی 

بدين ترتيب ). دوبع ١٠٣همان، ص (راتوان جلوگيری ازديكتاتوری معهودنبود
. بخشی از گفتمان در زمانی جاری بود كه رضاخان مدارج قدرت را طی می كرد

ديكتاتوريا مرد قدرتمندی كه مورد نظر شركتمندان در آن گفتمان بود، همين 
  )٨.(رضاخانی بود كه رضاشاه شد

  
گزارش مالقات علی اصغر رحيم زادۀ صفوی نمايندۀ دمحم حسن ميرزا  فصل اول، ◀
ب السلطنه، سيد حسن مدّرس ومليون با احمد شاه به قلم رحيم زاده صفوی آورده ناي

شمسی، احمد شاه، آخرين فرد  ١٣٠٢يازدهم آبان «توضيح اينکه در. شده است
سلسلۀ سالطين قاجار، به سومين و واپسين سفراروپائی خود می رود، سفری که 

. سلطنت او و دودمانشبازگشتی بدنبال ندارد، ليکن آغازی است برای پايان 
سردارسپه که با دسيسۀ انگليستان، گام، به گام و بدقت، برای کسب قدرت در تالش 

سلطان سست . مرزکرمانشاه همراهی ميکند تا است، فريبکارانه، احمدشاه را
ً معالجه اعالم می کند،  و عنصر سست ارادۀ قاجارکه سبب سفر خود را رسما

داند برای ايجاد امکانات بهترمبارزه با  گام ومجالی می مسافرت فرنگ را
اما بسياری از سياستمداران و آزاديخواهان ايران، اين سفر را نشانۀ . رضاخان

ترس و بزدلی شاه جوان، ودرواقع فرارازايران برای حفظ پولهای هنگفتش می 
 برای ترکتازيهای خود،ازخصم خالی می بيند، سردارسپه که ميدان را. دانند

ازاين فرصت سود می جويد تا با سرکوب مخالفين، به اهداف خود نائل  هوشيارانه
  .آيد

دوم بهمن  برانداز، دربيست و مجلس دورۀ پنجم، مجلس سرنوشت سازوقاجار
سيدحسن . برادر و وليعهد شاه، دمحم حسن ميرزا، افتتاح می شود ، توسط ١٣٠٢

باديکتاتوری رضاخان مدرس، نمايندۀ اول تهران، ازهمان آغاز،پرچم مخالفت 
، باجمعی ازهمفکران خود، ١٣٠٣رابدست می گيرد واندک زمانی بعد،درفروردين

از سرشناسان .را بوجود می آورد»اقليت«گروه کوچک ولی نيرومندوپرسروصدای
اين اقليت چهارده نفری، ملک الشعراء بهار،حسن زعيم،اسماعيل عراقی، حائری 

  .ديگران هستند و ی کازرونی، اخگرزادۀ يزدی، محيی الدين شيرازی، عل
ترغيب احمد  يکی از نخستين ومهمترين اقدامات اقليت برای مبارزه با رضاخان،

آنان چنين می انديشند که بازگرداندن و تقويت . شاه است جهت بازگشت به ايران
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 جوی مجلس و مشروطه خواه، با همراهی اقليت مبارز شاه دموکرات منش و
سلطه  گوناگون مردم، می تواند سد استواری در برابر ترده وگس پشتيبانی اقشار

  .طلبی روزافزون رضاخان باشد
بازگرداندن احمد شاه به ايران، کسانی نامزد می  دشوار و برای مأموريت خطير

شوند، ليکن در پايان انديشه ها، به گزينش دمحم حسن ميرزا نايب السلطنه وتأييد 
  )٩(.می شودمدرس، رحيم زادۀ صفوی انتخاب 

   
: رحيم زاده صفوی در مالقات خودبا احمد شاه در نيس می نويسد، شاه فرمود* 

من عمليات رضاخان را با هر يک از مبادی و اصول حقوقی مقايسه کرده ام، 
هم  راست نيامده است و تشبّثات او وهمراهانش تماماً نامشروع است و اين قدر 

روع عاقبت  ندارد و کاری که با موازين نزد همه کس مسلّم است که اعمال نامش
بنابراين سردارسپه با اين تشبّثات  .ندهد قطعاً به فرجام نخواهد رسيد حقوقی وفق 

نخواهد توانست تخت وتاج سلطنت را از قاجاريه  واقداماتی که می کند هيچ گاه 
  !بربايد

مبادی و اصول بيانات شاهانه و قيافۀ مطمئن و اعتماد عظيم آن پادشاه پاکدل به 
که تازه ازتهران از وسط تحريکات و تظاهرات ضدّ سلطنت  حقوقی، برای من 

و طردوتبعيدی که در مرکز و واليات نسبت به  وعمليات جابرانۀ نظاميان وحبس 
بودم بسيار حيرت آور و در همان  طرفداران رژيم قديم اجرا می شد بيرون آمده 

  .حال رقّت انگيز بود
هرگاه مردم را وادارسازند به صورت انقالب و : رعرض کردممن درحال تأثّ 
سلطنت قاجاريه را تقاضا کنند ومثالً کارمنجر شود به اينکه آرای  طغيان، الغای 

قانونی کسب شود، يا وکاليی انتخاب شوند که حّق تجديد  عمومی ملّت به وسايل 
اشند وآن کسب آرای نظر قانون اساسی و حّق الغای سلطنت وتغيير رژيم را دارا ب

سخت و نظارت نظاميان و تهديد   عمومی با انتخاب وکالی مؤّسسان همه جا با فشار
که اکثريت آرا  و فشار آنان انجام پذيرد در آن صورت چه اشکالی خواهد داشت 

   .عليه سلطنت قاجاريه درآيد
 بلی اشکال دارد و آسان نيست زيرا بر طبق نظريۀ رئيس جامعۀ: شاه فرمود

ً با آنها مشورت کرده ام،   حقوق انسانی و قضات عالی مقام ديگر که من شخصا
»  موهبتی است الهی« شده است که سلطنت ايران در قانون اساسی چنين معّرفی 

ايران نيز در حّق سلطنت  يعنی حّق طبيعی و موروثی ما می باشد منتها اينکه ملّت 
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ه اراده و ميل خود شريک ديگرش را شرکت دارد و البتّه هيچ شريکی حق ندارد ب
از حقوق شرکت محروم کند، همچنان که من حق ندارم ملّت ايران را از شرکتی 

درسلطنت و فرمانروايی دارد محروم و ّملت ايران نيز نمی تواند مرا از حّق  که 
   .کند سلطنت محروم 

 
مرا تغيير فرمايش شاهانه و طرز تفکر و يقين شاه درتشبيت سلطنتش حال طبيعی 

نزديک به استهزاء که البتّه مخالف نزاکت و ادبی بودکه می بايد  داد و با لهجۀ 
يعنی می فرمايی هرگاه مجلسی !قربان: عرض کردم درحضور پادشاه رعايت شود،

سلطنت قاجاريه را اعالم کنند،رئيس  که اکثريت آن رضاخانی باشد بيايند و الغای 
نمايندگان مجلس ايران  ی سپاهی تجهيز می کند و جامعۀ حقوق انسانی يا جامعۀ و

غلبۀ  درتاريخ عالم تنها قسمتی که از. را به رعايت اصول حقوقی مجبورمی کند
حقّانيت حکايت می کند، عبارت از تاريخ انبيا می باشد که آن را هم اهل زمان ما 

ه مقصود اساطير و افسانه است وگرنه همه جا می بينيم زور وسرنيزه ب می گويند 
سرنيزه سالهای دراز کامياب زيسته اند و هرگاه مردمی  رسيده است و صاحبان 

حقايق تاريخی را هم به نفع خود  زنده و هشيار بوده اند، توانسته اند حتّی  
جلوه دهند و  برگردانند و ناحّق خود را در زبان و قلم وقايع نگار، حق وعدالت 

وير با خامۀ تتبّع و تحقيقات موّرخان درهم قرنها گذشته است تا پردۀ ريا و تز
  .شده، حّق و حقيقت برکرسی نشسته است دريده 

گوناگون دردست دارد و تمامی  رضاخان سردارسپه امروزه وسايل ! اعليحضرتا 
به جانب مقصود  آن وسايل را هم عليه تاج و تخت به کارانداخته و هر لحظه قدمی 

ل پول پرستان پراکنده می شود و سفرۀ او خود پيش می رود، پول او در محاف
مجامع اهل شکم گسترده می شود و سرنيزۀ او زبان منتقدان و مخالفان را ميبرد  در 

شهربانی که درقبضۀ قدرت اوست درست به منزلۀ همان موريانه  و تشکيالت وسيع 
سليمان را تهی کرد تا ناگهان درهم شکست و  است که درون عصای حضرت 

    )١٠.(ه رو افتاد و مرگ وی بر جهانيان آشکار شدپادشاه ب
    

رحيم زاده  احمد شاه در ادامه گفتگويش سئوال می کند مدرس چه می گويد؟ 
  :  صفوی پاسخ می دهد

آقای مدّرس عرض می کند ازمذاکرات با سردارسپه برمن مسلّم شده است که «
و شايد در نظر اّول اين معيشت ايلياتی را خواهند برانداخت  دررژيم آينده بنياد 
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  .و ليکن شايان دقّت است قضيه به نظرهای سطحی پسنديده آيد 
مسئلۀ تخته قاپو يعنی در تخته شدن و ده نشين شدن ايالت يک چيزی نيست که   

کرده باشيم بلکه از آغاز خلقت، بشر، راحت طلب بوده و چون ده  تازه ها اختراع 
ً در  نشينی راحت تر از کوچ کردن دايم  ونقل وانتقال هميشگی می باشد طبعا

علفچرمی کند وهميشه بهار است  ممالکی که رطوبت هوا وفراوانی آب توليد سبزه و
کفايت گوسنفندان و رمۀ  مردم،حشم دارده نشين می شوند زيرادراطراف قريه به قدر

م فصل منظّ  اّما کشور ايران هميشه بهار نيست و چهار . خود، علف پيدا می کنند
دارد، آب هم دراين سرزمين کم است لذا همين که فصل بهار گذشت جلکه 

خشک وازعلف خالی می شود ناگزيرمردم حشم داربايد به تدريج در دنبال علف  ها 
بروند و بدين طريق همواره تابستان را در سرد سير و زمستان را  رو به کوه  

ه های بزرگ گاو و االغ  و برای گوسفندان و رم درگرمسير بگذرانند تا بتوانند 
فالحت را که يکی از پر برکت   ماديان علف به دست آورند و پيوسته اين شعبه از

پادشاهان قديم  اين است که در نظر.ترين چشمه های ثروت مملکت است بيفزايند
  ايران تخته قاپو کردن يک ايل به منزلۀ کيفری بود بسيار سخت، به طوری که در

ازحد فزون شرارت می کرد وبا وسايل معمولی آرام نمی گرفت هر زمان يک ايل 
دولت عزم می کرد آن ايل را تخته قاپو کند، يعنی دچار فقر و گرسنگی  آن وقت 

يک ايل در تخته شد، ناچارحشم گرسنه و بی علف خود را به  سازد زيرا همين که 
ند و همچنين دو سه سال به نان شب محتاج می شو قيمت نازل می فروشند وپس از

لطيف و خوردن لبنيات فراوان عادت  افراد آن ايل که به ورزشی دائمی وهواهای 
متوقّف شدند آهسته آهسته  کرده اند چون غذای سابق را نداشتند و در يک گوشه 

سال به کلّی   ضعيف وبيمارمی شوند ومی ميرند ويک ايل بزرگ طّی ده  دوازده 
 .نابود می شود

ايالت ايران  آقای مدّرس عرض می کند اين است آن سرنوشتی که امروزه برای 
ايالت   آيا تربيت ايالت غيرتخته قاپوراهی ندارد؟آيا نمی توان برای . مقدّرساخته اند

مدارس سيّار با برنامۀ متناسب درست کرد که اصول وطن دوستی و مسائل صّحی 
ا آموخته شود و آيا نمی توان بيمارستان بهداری و مسائل ضروری فالحتی به آنه و 

دوا برای ايالت فرستاد و آيا نمی توان برای حفظ  امنيت و آسايش  سيّارو پزشک و
و قشالق ايالت گماشت تا آنها به امنيت و محفوظ   آنها پستهای ژاندارم در راه ييالق 

. رند و تسليم کنندتفنگ خود را زمين بگذا ماندن احشام و اغنام خود اطمينان بيابند و 
آسان است اما رژيم آينده  آقای مدّرس عرض می کند اينها همه ميّسر و خيلی هم 
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اسب ايرانی  تصميمی جز اين ندارد که ايالت ايران را تخته قاپو کند تا گوسفند و 
که برای تجارت تا قلب اروپا انتقال می يابد و سرچشمۀ عايدات هنگفت اين 

ی گذارد و روزی برسد که برای شير و پنير و پشم و است رو به نابود کشور 
. جانب خارج کج باشد و دست حاجت بدان سو دراز کنيم پوست هم گردن ما به 

تخته قاپو صحبت کرده و پاسخ شنيده بود  آقای مدّرس در همين موضوع به اعمال 
دانند  داری کنند؛ اينها گويا نمی که ممکن است دولت شرکتهايی تشکيل دهد که حشم 

هرچند رأس تعلّق به  که اين گله های بزرگ که در صحاری ايران به نظرمی رسد 
پنيرآن می  يک پيرزن يا طفل يتيم يا پيرمرد  دارد و مادام از پشم وشير و کشک و 

    )١١(». توان سود برد که همان صاحب گوسفند در پی مالش باشد
  

لما هم شرکت دارند؟ در پاسخ درنقشۀ آقای مدّرس ع« :احمد شاه مرحوم پرسيد 
آقای مدّرس با روحانيان بسيارخوب است اّما ايشان  چند روابط  هر: عرض کردم

آنان نهضتی و انقالبی به  روحانيان وپيشوايی  اين عقيده را ندارند که با دست 
نوعی   روحانيون همواره  وجودآورند،زيرا به نظرآقای مدّرس درنهضتهای 

سوی عقب می  وبه جای آنکه جامعه روبه پيش حرکت کند، ارتجاع واردمی شود 
خاطر دارم روزی خدمت آقای مدّرس رسيدم و درآن روزها  اوضاع   به   .رود

حکايت کردند که همين حاالعدّه ای ازعلمای طراز اّول  درتشنّج سختی بود، ايشان 
گفتند ما چه  آقای حاج آقا جمال اصفهانی به من  تهران نزد من بودند و ضمن گفتگو

کاری  که از : من گفتم . تا بکنيم اقدامی بايد درکمک شما به عمل آوريم بفرماييد  
 )١٢( »!دست شما برمی آيد عبارت است از دعا، دعا بکنيد

  
من چه کرده ام؟ آيا ملت ايران « :احمد شاه در بين صحبتهايش می فرمايد 

نمی کرد؟ اگر  محدود آرزو مشروطه نمی خواست، آيا شاه قانونی با اختيارات 
مردم پادشاهی می خواهند  که در همۀ کارها مداخله کند و به اراده و ميل خودش 

طور مقتضی بداند فرمان بدهد، پس چرا به مرحوم مظفر الدين شاه غير از اين  هر 
گفتند و چرا برخالف پدرم قيام و چرا قانون اساسی نوشتند، و آن همه داد و فرياد 

اگر راست است که  دولتهای عالم رسانيدند؟ رايی خود را به گوش و نوحه س
آزادی و قانون و محدود  مشروطه می خواستند و حال هم طرفدار مشروطه و 

و  بودن اختيارات شاه و دخالت نکردن شخص پادشاه در امور قانونگذاری 
 اجرائيه می باشند، حرفشان چيست و طرفشان کيست؟ من چه خالفی مرتکب شده
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مگر من بر خالف قانون اساسی رفتار . من چه اعتراضی دارند ام؟ و مردم به 
کی، کجا  قانون معين کرده است تجاوز کرده ام؟ کرده ام؟ مگر من از حدودی که 

از اشخاصی بودی که در  تو خودت يکی . تجاوز کرده ام بگويند، نشان بدهند
نمی دانستی که  اما . ن نرومروزنامه به من اعتراض کردی و گفتی از مملکت بيرو

به  من يک وقت نگاه  کردم ديدم در تهديد خودی و بيگانه هستم و به من گفتند ملّت 
شما بدبين شده است و بعضی عقال گفتند برويد از مملکت بيرون، در فرنگستان 

بگذاريد اين شربت تلخی که به دست دشمنان ترکيب شده است، به حلق  بنشينيد 
به فکر شما خواهند افتاد و قدر شما را خواهند دانست،  ود آن وقت مردم ريخته ش

عقال را بشنوم تا روزی که ملّت مرا  من تنها و بدون پشتيبان بودم و گفتم حرف 
تو چيزی های ديگر می  حاال از . بخواهد و پشتيبان من شود به مملکت خود برگردم

. باشند ردم مرا دوست داشته آيا می خواهيد من پادشاه مستبدی باشم تا م .شنوم
خير اشتباه است اگر سر من برود در مقابل خودم را به ضّديت با آزادی و حکومت 

تو می گويی ملّت ايران پادشاهی می خواهد مقتدر که . نخواهم کرد ملّی بدنام 
بسيار خوب اگر عقال و وکالی مجلس که آنجا نشسته اند  . سرپرست عملی او باشد

. و آن وقت لياقت مرا ببينند و تجربه کنند خواهند قانونی بگذرانند  چنين چيزی می
حّق ملّت و قانون اساسی  اّما اينکه من هم مثل رضاخان با قانون، بازی کنم و

اشخاصی مانند  تربيت من ازاّول عمربا وجود ...رابازيچه قراردهم محال است محال
ان که با من محشور بوده اند ناصرالملک و مستوفی الممالک ومشيرالدوله و ديگر

من قسم خورده ام که با قانون اساسی همراه باشم و پايبند قسم خود . از اين است غير
به . واز من برنمی آيد که به طرزی که شما می گوييد رفتار کنم هستم و نمی توانم 

برخالف قانون و به ضرر سياسی و اجتماعی ايران  همين سبب تا امروز يک قدم 
شته ام و سعی کرده ام که رجال وطن دوست مصدر امور باشند و هميشه با برندا

مشورت می کرده  مجلس تا مجلس بوده است و با رجال وطنخواه در غياب مجلس 
    )١٣(»...ام و شايد گناه بزرگ من نيز همين باشد

  
فرهنگی ضبط   کّالً در مؤّسسۀ پژوهش و مطالعات « ، اسنادی است که فصل دوم ◀ 

سراوستن "است به "سرپرسی لورن"ت گزارشهای رسمی بلکه سّریاس
درخصوص دسيسه ها و توطئه ها ١٩٢۵وزيرخارجه انگلستان درسال  ، "چمبرلن

برای از بين بردن قاجاريه و نشستن بر اريکه سلطنت  رضاخان  و آهو گردانيهای 
به نام تاريخ ارزندۀ شادروان ملک الشعرای بهار  در کتاب  وبرسر نهادن تاج کيان،
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بيست سالۀ حسين مّکی و تاريخ  کتاب تاريخ  احزاب سياسی وجلد دّوم و سّوم 
خاطرات ميرزا يحيی  طهماسبی و طهماسبی فراهم آوردۀ اميرلشکرعبدهللا خان 

خطرات مهديقلی خان  دولت آبادی وتاريخ مشروطۀ ملک زاده وخاطرات و
ديگری می  » بوی « ا اين گزارشها مخبرالسلطنه هدايت مطالبی له وعليه آمده امّ 

  .دهد
وقتی قرارشد که رضاخان روی کار آيد و سلسلۀ قاجاريه از صحنه خارج شود، ..  

بزرگان قاجاريه، من جمله يمين الدوله و شاهزاده عضد که در بيم مال   از تنی چند 
شاه  ديگربودند، در پاريس گردهم آمدند که اگر احمد تاشان  و جان خود و خواجه 

» صاحب«داد اسمی نبرد و مغضوب  رسمی از قرار ناخدمتی کرد و در ضيافت 
فخيمه را رعايت کرده است  جانب منافع دولت  گرديد ولی دولت قاجاری همه وقت 

می تواند به  يک از ما شاهزادگان  و چنانچه قرار به برکناری احمد شاه است هر 
صد و پنجاه ساله  اختن اين سلسلۀ جای وی به سلطنت پردازد و نيازی به براند

وانگهی ما شاهزادگان قاجاری هر کدام در ايران اموالی موروثی داريم که  نيست 
مانده و نزديک به يک قرن و نيم است که ما در اين  از پدران ما بر جای 

خويش دور و نزديک داريم؛ نبايد که به   زندگی می کنيم و زن و فرزند و سرزمين 
رود و آبرو و حيثيتمان  خاندان ما نابود شود و اموالمان به يغما  شاه خطای احمد 

که در دولت  نشست تصميمی گرفتند که آقا خان محّالتی را  متعاقب اين . ضايع گردد
تمام داشت واسطه قراردهند و از وزير  انگلستان احترامی و خصوصيتی 

ار صورت می پذيرد و به اين ک  .انگلستان وقتی برای مالقات حاصل کنند خارجۀ 
« می کنند و برای  دولت فخيمه می رسند وعرض حال خود حضور وزيرخارجۀ 

« : وزيرخارجه بديشان می گويد که اين  . خود تقاضای تأمين می نمايند» مآل
اما . دگرگون نخواهد شد برنامه ای است تمام شده، قضای آسمان است اين و 

ح اّطالع  کامل دارد، اکنون در يکی طرح که از زير و بم طر مجری اين 
من به احترام آقاخان، . خود را می گذراند روستاهای انگلستان ايّام تعطيل  از 

   ».مساعدت دريغ نورزد نويسم تا درين کاراز بذل  يادداشتی برای وی می 
اين يادداشت نوشته می شود و حضرات به اتّفاق آقا خان محّالتی با لباس رسمی   

محّل استراحت آن مجری طرح می شوند و باالخره او را می يابند و   روانۀ مجلّل 
مجری طرح هاج و واج مانده بود که اينان با لباس رسمی   عرض ادب می کنند، آن 

از آنان دعوت می کند تا بروی کنده های  و سليندرو فراک از او چه می خواهند؟ 
شاهزادگان همراه با آقا خان   . کنند» عرض حاجت« درختان بريده شده بنشينند و



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢١                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

مطلب می کند  به  شروع  –که خود نيزاز جانب مادر نوادۀ فتحعلی شاه بود –محّالتی
که اگر سلطان احمد شاه خطا کرد ما درهمراهی حاضرهستيم و احتياجی 

  .سلطنت نيست که هست و نيست ما به دست ديگری بيفتد تغيير به 
دارد که امر تغيير سلطنت کاری است  ظهار می ا سياسمتدار انگليسی در جواب  

يادداشت وزير  ولی به احترام  . تمام شده و ديگر بازگشتی بر آن متصّور نيست
خاندان قاجاريه  خارجۀ انگلستان و مقدم آقا خان، دولت انگلستان جان و مال 

و چنين کرد و ديدم که هيچ گونه تعّرضی به مال و  - .تضمين خواهد کرد را 
  )١۴.(قاجاری نشد احدی از شاهزادگان   جان

  
درسند زير، گزارش وزيرامورخارجه ايران احتماالً بااطالع رضاخان برای  ◀

به سرپرسی لورن وزيرمختار انگليس درايران می » ارباب «خوش خدمتی به
حذف سلسلۀ «خوانيد وهمچنين همانطورکه درمتن سند آمده است راه حل نهائی 

کيانی نشستن رضاخان به عنوان اّولين پادشاه سلسلۀ پهلوی قاجاروبرتخت سلطنت 
  .به اجرا درآمد» براريکۀ قدرت 

  
  ]   ٣شماره    [ سند 
   
  ١٩٢۵نومبر   ١١  

اوستن "برای آقای " سرپرسی لورن" ۵۵٠گزارش کامالً محرمانه شماره 
مخابره از تهران  ١٩٢۵اکتبر ٢٢خارجه بريتانيا در روز  دروزارت امور " چمبرلن

/ ١٨/  ٣۴[     شمارۀ رمز اين گزارش. شده است دريافت  ١٩٢۵و روز يازدهم نوامبر
متن گزارش . کدگذاری شده است  ١شمارۀ  ۴  می باشد وبه عنوان بخش    ] نی ۶٩٣٠

   :بدين شرح است
 
و به ويژه در قسمت دوم آن   - فوريه  ١٠موّرخ  ٧۶درگزارش شمارۀ  – ١ 

توانستم شرايط و مالحظاتی را که رضا خان پهلوی را  می  تا آنجا که  –گزارش
حّل بحرانی . فعلی وا می دارد تشريح نمودم ازمقام  جهت دست يافتن به مقامی باالتر

فوريه تشريح شده  ٢۶موّرخ   ١٠٧  که از اين بابت ايجاد شده، در گزارش شمارۀ 
  .است

خاطرنشان ساختم که به رغم ژوئن ١۶موّرخ  ٣١٧در گزارش محرمانۀ شمارۀ   
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در گزارش ماه فوريه، مسألۀ شاه و شايد سلسله حل نگرديده و  شده  راه حل ارائه 
در ضمن ياد . باری براوضاع اين جا دارد اثرات زيان  بالتکليفی دراين مورد 

مطرح نخواهد کرد بلکه تحّمل می  مسأله را  آورشدم که رضاخان برای بار سّوم 
   .اوضاع خواهد نشستکند و مترّصد 

 
همان طورکه در يک رشته از تلگرامهای اخير به اّطالع رسانده ام، پيش بينی  -  ٢ 

الزم به . صورت تحقّق نيافته و مشکل شاه و سلسله مجدّداً مطرح گرديده است  فوق 
چند ماه پيش دعوتنامه ای برای اعليحضرت ارسال و از وی  که   ياداوری است

لکن تاکنون جز پاسخهای طفره آميز اقدامی در اين . گردد ايران باز خواسته شد تا به 
اين جا گرفته شده اين است که شاه قصد  نتيجه ای که در . باره صورت نگرفته

به ( خارجی دريافت کند  تضمينی از قدرتهای  بازگشت به ايران ندارد مگر آن که 
اعالميۀ  تحت اين شرايط ). شود سپتامبر مراجعه  ٢٩موّرخ   ۵٠٨گزارش  شمارۀ 

بندرمارسی در روز  غيرمنتظره اعليحضرت مبنی بر تصميم ايشان برای حرکت از
من،  اکتبر، تاحدودی موجب حيرت است وبدون چنين اعالميه ای، به اعتقاد  دّوم 

لکن با . رضايت می داد که اوضاع به گونۀ فعلی باقی ماند رضاخان به اين امر 
خود را گرفته و طرح مجدّد موضوع  شاه  وی احتماالً تصميم اعالميۀ شاه،  صدور 

  .شده است و سلطنت را خواستار 
اّولين گامی که وی در آن راه برداشت شورش موسوم به بلوای نان است که   

اکتبر از آن ياد کرده ام اين مانورتا حدودی ناموفّق  ١٠  موّرخ   ۵٠٧تلگرام شمارۀ 
آراميهای تبريز آغاز شد که تلگراف  زمينه نا  راين تالش دّوم د. از آب درآمد

مخالفت با مراجعت   آراميها از اين نا. موّرخ ده اکتبر به اّطالع رساندم ١٣١شمارۀ 
رشت و  شاه و سعی در حفظ رژيم قاجارصورت گرفت و در اياالت ديگرهمچون 

مظنون به  ه همزمان با اين نا آراميها، عّده ای ک. اصفهان و مشهد انعکاس يافت
عقايد کمونيستی بودند، دستگيرشدند و اين کارقبالً در تهران نيزصورت  داشتن 

و  ٣٢٧اکتبر و شماره های  ١٣موّرخ  ٣١٧تلگرافهای شمارۀ  در. گرفته بود
اکتبر شما را با سير تحّوالت بعدی بر   ٢١  موّرخ  ٣٣٢اکتبر و   ١٩موّرخ  ٣٢٨

اختيار داشته ام قرار داده ام وعلل وانگيزه  در اساس موثق ترين اّطالعاتی که 
   .نموده ايم ونيروهای دخيل در اين  رويدادها را تشريح 
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به عقيدۀ من . کّل اوضاع شديداً بغرنج و تجزيه و تحليل آن بسيار دشوار است -  ٣ 
مذاکرات خصوصی و محرمانه با وزير امور خارجه به آنها    در نکات ذيل که 

   :است کامالً موثّق دست يافته ام 
 

هيچ کس از مقاصد رئيس الوزرا اّطالع  نداشته و نمی داند  که وی تا چه حدّ : الف
به مقاصد خود پيش خواهد رفت و در ايران هيچکس جرأت آن را  يافتن  برای دست 

امنيت شخصی، بيم دارد که از شاه بدون لفّافه سئوال  احساس عدم  ندارد و به علّت 
   .برای سئوال خود پافشاری نمايد برای دريافت پاسخ  لی درسر دارد وکند چه خيا

 
تمامی مسائل جديد ومهم کشور، اعم ازداخلی يا خارجی به حال تعليق درآمده و : ب 

که مسألۀ شاه و سلسلۀ قاجار روشن نشود، اوضاع به همين صورت باقی  زمانی  تا 
الوزرا در جهت ارتباط با مسألۀ  مسائل ديگر از سوی رئيس ماند و تمامی  خواهد 

گيرد نه از لحاظ اهّميت و ارزش ذاتی  ارزيابی قرار می  شاه و سلسله مورد 
   .موضوع

 
اين انتظار که يک کابينۀ متجانس در همکاری و تماس نزديک با گروههای : ج

گرای مجلس، تحت رهبری مدّرس، رهنمودهايی به رئيس   اکثريت احزاب راست 
قرار دهد و موجب شود که سياست داخلی و    ئه کند و او را تحت تأثيرالوزراء ارا

پارلمانی يک اکثريت  اکثريت  . خارجی ايران مشّخص شود انتظاری بيهوده است
ساختگی است و با مانورهای رهبران فراکسيونها، در جهت رقابتها و خوشآمدن 

بر  لوزرا کامالً رئيس ا. و ناخوش آمدن های خصوصی و فردی حرکت می کند ها 
کابينه را در فرمان خويش دارد و می تواند گروههای  اوضاع مسلّط است و 

   .بازی دهد پارلمانی را به دلخواه خود 
 
که به صورت  –رئيس اورا به اين صرافت انداخته که تا وقتی که ازنفوذ سلطنت: د

ائی نيابد نمی ره - يا غيرمستقيم برضدّ وی استفاده می شود مستقيم  اهرم سياسی 
   . کشورش را به مرحلۀ اجرا در آورد بازسازی اقتصادی  تواند طرحهای سياسی و 

 
وزيرامورخارجه ايران می گويد در خالل چهارده ماه تصّدی اين سمت، هرگز : ه

الوزرا در مقابله با نفوذ بلشويک ها ترديد به خود راه دهد و   نديده است که رئيس 
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اقدامات براندازی آن کشور، در اشکال    ای روسيه ودر خنثی کردن توطئه ه
خارجی ايران به سود   مختلف آن، از خود سستی نشان دهد و در ادارۀ سياست 

   . انگليسها  جبهه گيری نکند
 
ابراز تمايل ازسوی رضا خان، برای حّل و فصل مسائل مهّم عقب افتاده با : و

ليکن رضاخان می داند که به علّت جاه . دجنبۀ صادقانه دار  دولت پادشاه بريتانيا  
دارد و به همين دليل نمی خواهد از قدرت  بسيار  طلبی های شخصی خود، مخالفان 

دارد که مخالفان آن  زيرا از آن بيم . خود برای حّل و فصل اين مسائل استفاده کند
دالت مجا مشاجرات و  را مستمسک قرار دهند و از آن برای مسائل مهّم داخلی يا 

می شود،  هنگامی که مسائل مربوط به انگليس مطرح . شخصی بهره برداری کند
در شورای وزيران که بيشتر چنين امری صورت می گيرد، رضا خان  خاصه 

بلکه ناچار است در برابر مخالفت را آشکارا عنوان کند  تواند خواست خود  نمی 
غلب از عدم آگاهی و غفلت يا که ا –مخالفين يا شنيدن نظرات  يکی از کميسيونها 

خاص به عمل می آيد سکوت  و ازسوی يک وزير   - کارشکنی سرچشمه می گيرد
هشدار داد تا زمانی  وزير امورخارجه ايران  . کند و مستقيماً خود را درگير نسازد

با  ، مسائل مهّم دولت انگلستان  که تکليف رضاخان و سلسلۀ قاجار روشن نشود
   .به حال تعليق باقی  خواهد ماند ايران نيز همچنان

 
وزيرامورخارجه و ديگر شخصيتهای آگاه و ميانه رو ايران چنين عقيده دارند : ز

سرسخت و غايب که با رضاخان دشمنی دارد نمی تواند تا ابد   که وجود يک شاه 
   سلطنت[اين شخصيتهای ايرانی با تغيير . است ادامه يابد و اين کار به زيان کشور

رشته کارها ازهم گسسته  نخورد و  مخالفتی ندارند به شرط آن که ثبات برهم   ]
تغيير صورت  چگونه بايد اين  امااين که چه نوع تغييری مناسب خواهد بود و. نگردد

پذيرد، يا چه چيزی رضايت رضاخان را فراهم خواهد آورد نکته ای است که 
تحت  ايرانی اگربه حال خود رها شوند و اين مقامات . حقيقتاً از آن خبر ندارند آنها 

رئيس الوزرا قرارنگيرند  ترجيح می دهند که شاه به نفع برادر خود  تأثيرشخصيت 
   .از مقام سلطنت کناره گيری کند درحال حاضروليعهد است  که 

 
وزيرامورخارجۀ ايران معتقد است که شاه احتماالً در برابر دريافت حقوق و : ح

به . دولت ايران به استعفا از سلطنت رضايت خواهد داد از  مزايای چشمگيری 
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خواهد کرد که پرداخت تنظيم حقوق و  تصريح  عقيدۀ وزيرامورخارجۀ ايران، شاه 
شاه به عنوان ضامن  ترديدی نيست که  ( مزايا از سوی يک طرف ثالث تضمين شود

   ). به جای  ديگری جز دولت انگلستان چشم ندوخته است
 
شخصيتهای ميانه رو ايران روابط ايران با انگليس را در سرلوحۀ  همين: ط

آنها آماده اند تا از رهنمودهای دولت . خود قرارمی دهند های  برنامه ها و خواسته 
مقامات ايرانی . کنونی سود جويند مشکالت   انگليس برای حل و فصل هرچه بهتر 

تمايل به يک  ايران، از ابراز  به علّت خودداری دولت انگليس و نمايندگان آن در 
رهنمودهايی  روندخاص احساس بالتکليفی می کنند وازآن بيم دارند که بر اثر عدم 

دولت انگليس ايرانيها خود از عهدۀ کارها برنيايند و آشفتگی ايجاد شود  از سوی 
و انگل[   .دامن روسيه افتند يا از آن کشور پيروی کنند و حتّی حتّی بدتر از آن به 

  ]فيل ها
 
در . عقيده و نظر رضا خان به هيچ وجه مشّخص نيست و حالت معّما دارد: ی

وی بروم تالش خواهم کرد تا با دقّتی بيشتر از نظرات و  مالقات   صورتی که به 
صالح نمی بينم که با وی مالقاتی انجام  کنونی   در وضعيت . مقاصد وی آگاه بشوم

کشور منجر می شود  تغيير اساسی درين  که به يک من نبايد به گفت و شنودی . دهم
ً نمی بايد برای ساقط کردن پادشاهی  از اريکۀ قدرت يا  کشيده شوم و قطعا

به  کردن سلسله ای که با آن پادشاه بدان تعلّق دارد و من به عنوان نماينده  منقرض 
ه ميان خود و دولت آيا بايد در مسائل مهّم دوجانب. مداخله کنم دربار او اعزام شده ام 

رسميت شناحتن عراق، وضع عوارض و حقوق   ، مانند مسألۀ بدهی ايران، به  ايران
فصل مسألۀ شيخ محّمره وغيره   در سرحدّات شمال ايران و حّل و  گمرکی ترجيحی 

پيشرفتی در اين  است که در وضع  کنونی هيچ گونه  با رضاخان گفتگو کنم؟ آشکار 
با طرح اين مسائل در زمانی که  شد و حتّی ممکن است زمينه حاصل نخواهد 

است اثر منفی  و انديشۀ عالی جناب رضاخان کامالً به مسايل ديگری معطوف  فکر 
  با توّجه  به مراتب فوق، فعالً درصدد مالقات با. داشته باشد و زيان باری به همراه 

وی فکرمی کند که دولت حکايت ازآن دارد که  رضاخان نيستم به ويژه آن که قرائن 
تحقّق نظرات وی در  انگليس تا حدودی با شاه همدردی کرده و مخالف  پادشاهی 

  .قبال سلسلۀ قاجار است
به اعتقاد من بهتر است اگر رضاخان می خواهد از نظرات دولت انگليس مّطلع   
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اگر او . مخواست مالقات نمايد تا ديدگاه خود را به وی اّطالع دهي در شود؛ او از من 
است در آن صورت تماس و گفتگو با وی ثمری  اعتنا  نسبت به اين مسأله بی 

. او را  به حال  خود واگذاريم بهتر است   با اين تفاصيل به عقيدۀ  من . نخواهد داشت
از شخصيت و  اگرارزيابی من  شايد با اين کار، وی تحت  نفوذ روسها درآيد ولی 

تبانی با روسيه  واقعيت نباشد بايد بداند که هرگونه  ديدگاههای وی کامالً خالف
محبوبيت  درخواست کمک ازاين کشوربرای تحقّق بخشيدن به انديشه های خود  يا

که براثر برخوردهای جاری ميان اووخاندان سلطنت خدشه  را درکشورش خويش 
تنها دو راه  اگر وی در موقعيتی  قرارگيرد که . کامالً نابود خواهد کرد دار گرديده، 

خارجی در پيش داشته باشد اين  گرفتن کمک از قدرت  يعنی عقب نشينی کامل يا 
مسآله تا  خطر وجود دارد که او خود را در آغوش روسها بيندازد ولی به نظر من 

زيرکتر ازآن است که  اين اندازه حاد نخواهد شد وتا آنجا که من می دانم رضاخان 
   .ار سازدسرنوشت دچ خود را به اين 

 
من ترديدی ندارم که رضاخان درنهايت معتقد است که ايران ازپيوند نزديکتر  -  ۵ 

از قرار، وی نمی تواند . انگليس پيش از اتّحاد جماهير شوروی سود خواهد برد با 
خود را متقاعد نمايد که سياست دولت انگليس کامالً در قبال وی دوستانه است و به 

کرده است تا در صورتی که نظرات  حفظ   با روسها راهمين دليل او ارتباط 
دارد، يکسان از  العاده ای  انگليسها و او در بارۀ مسائلی که برای وی اهميت فوق 

به نظر . استفاده کند آب در نيامد، بتواند از وزنۀ متقابل روسها در برابر انگليس 
را  خود  رضاخان حاضر نخواهد شد که در صحنۀ شطرنج سرباز روسی من 

درمقابل تضمين همکاری با حمايت تلويحی دولت انگليس را  قربانی کند مگر آنکه 
. شخصی خاصی از آن دارند دريافت نمايند تمامی دولتمردان مشخص تعبير که 

در کشور خاتمه داده و نظم   مّدعی است که وی به هرج مرج رضاخان بی ترديد 
از . است نفوذ در ايران را عقيم گذاشته  شوروی برای ايجاد کرده است و تالشهای 

انگليس ازعدم حّل و فصل برخی مسائل  نظر او اين دو دستاورد برای سياست 
رضاخان عمداً اين مسائل را  شايد . دولت ايران و انگليس مهمتراست معّوقه بين 

وی عليه قاجار  مطمئن شود که دولت انگليس درمبارزۀ  معّوق نگه می دارد تا 
بايد ما  اگرآنچه که گفته شد درست باشد به نظر من  .فتی به عمل نخواهد آوردمخال

هرقدمی که سبب شود وی  موضع کنونی خود را کامالً حفظ کرده و از برداشتن 
ديگر ترجيح می  طورغيرمستقيم متوّجه شود که ما يک جناح را بر جناح  حتّی به 
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من   ستمان را رو کنيم ولی به نظررضاخان می خواهد ما د. نماييم دهيم خودداری 
اين نکته . که ما او را به نشان دادن دستش وادار کنيم بهترين تاکتيک آن است 

ارسالی مبنی برصدوراعالميه ای از  پيشنهاد مندرج درتلگراف   درعين حال با
پادشاهی به هيچ وجه مصّمم  بيان اين مطلب که دولت  سوی دولت انگليس درلندن و 

چنين موضعی منافاتی  ارائه دليل اتّخاذ  له و درگيری در اين مسئلۀ داخلی و به مداخ
به عنوان يک  سياسی ايران  چنين اعالميه ای به نظر من تا حدّی به نيروهای . ندارد

  شدن درتغييرات چون اين نيروهاازدرگير. حمايت معنوی محسوب خواهدشد
 دوری  بود تغييرات خواهد با وبی نظمی واضطرابی که احتماالًهمراه ناگهانی
وترجيح می دهند که اگر قراراست تغيير و تحّولی صورت بگيرد، مشروطه  جسته 

ظاهر  صدوربيانيه درضمن نشان خواهد داد که تا آن چنان که از. افتد  نبايد به خطر
اعتنا نيستيم وکسی به اين صرافت نيفتد که بخواهد به  بی  برمی آيد چندان به مسأله 
   .زيان بارباشد نمايد که برای منافع ما وفصل  چنان حّل  بهانه بی اعتنايی مسائل را

 
اوضاع جاری . نظرمنافع انگليس اوضاع چندان خوشايند ومطلوب نيست از – ۶ 

زمانی که اين مبارزۀ عجيب ادامه دارد، شّک  رضايت بخش نيست و تا ترديد  بدون 
خواهد داشت وامکان اين که ايران سياستی روشن طبيعتاً ادامه  درگمی  و ترديد وسر

سوی ديگرهرگونه تغييری خود ممکن است به  است از  مشّخص اتّخاذ کند اندک  و
آن رويدادها بالطبع بر منافع  منجر شود که  وقوع رويدادهای نامطلوب بسياری 

ی کرديم م گونه بود که ما فکر حتّی اگرمسأله به اين . انگلستان تأثير خواهند داشت
ازآنجا که ما . قرارداشتيم حق انتخاب داريم درآن صورت نيز برسريک دوراهی 

گرفتن  دخالت را کنار گذاشته ايم، پس چاره ای غيرازانتظاروزير نظر  هرگونه 
   .نداريم دقيق تحّوالت و رويدادها  

نا بمانيم از آنجا که ما در نهايت نمی توانيم در برابر تغييرات و تحوالت بی اعت – ٧ 
تغيير روی داد مفيد خواهد بود چنانچه راه حلهای احتمالی مورد  که  و هنگامی 

از ساده ترين راه حلها بی ترديد کناره گيری سلطان احمد  ارزيابی قرار گيرد، يکی 
من ترديد دارم که بگويم تمامی . است وليعهد  شاه از مقام سلطنت به نفع برادرش 

استقرار سلسلۀ پهلوی ديريا  که  ارند و بيشتر بر اين عقيده ام ايران مخالف سلسلۀ قاج
روبرو  عمومی  زود حتّی اگربا استقبال سياستمداران هم مواجه شود با مخالفت 

عالوه  . خواهد شد و به هواداری از سلسلۀ قاجار واکنشهايی صورت خواهد گرفت
کناره گيری و  مطرح بودن سئواالت مربوط به جانشينی وليعهد و سئوال بر 
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رضاخان اين اقدام را خواهد پذيرفت و اگر هم وی نپذيرد  قدرت بايد ديد آيا  انتقال 
شاه جديد و سلسلۀ قاجار آغاز نخواهد  مبارزه تازه ای بر ضّد  آيا ظرف چند ماه 

من و به فرض موافقت رضاخان با اين طرح،  شد؟ الزم به تذّکر است که به عقيدۀ 
اجرای  کنم اگر رضاخان اجازۀ  رين راه حّل ممکن است و فکرمی راه حّل فوق بهت

نمايم که من با دقّت  بايد اضافه . آن را بدهد اين طرح با موفّقيت انجام خواهد شد
ديدگاه خود  نموده ام تا با هيچ کس، چه انگليسی چه ايرانی، در بارۀ   بسيار تالش 

   .صحبتی به ميان نياورم
 

گر تشکيل شورای سلطنت است که می بايست در پی کناره يک راه حل دي  -  ٨ 
 .احتماالً دست کشيدن از قدرت سلطنت ازسوی وليعهد صورت پذيرد  گيری شاه و 

دست شخص ديگر جز رضاخان نخواهد افتاد و درآن  ترديد به  شورای سلطنت بی 
يک عنوان است اهميت چندانی نخواهد  تنها صاحب  صورت شخصيت پادشاهی که 

محّمدعلی ميرزا  باشد که  ممکن است اين شخصيت يکی از دو پسرجوانتر . داشت
از پاريس به  خود، درحال  حاضر  سال دارند وهمراه ديگر برادران  ٢٢و  ٢٠حدود

شدن از دست  ايران باز می گردند ولی اگر رضاخان عزم  خود را برای رها 
   .حل  نيزچارۀ کار نخواهد بود جزم کرده باشد در آن صورت اين راه سلسلۀ  قاجار 

 
. يکی ديگر از راه حلها حذف سلسلۀ قاجار و تأسيس يک سلسلۀ جديد است - ٩  

به عقيدۀ اکثريت مردم، رضاخان در پی آن است و قصد دارد  که  اين راه حلّی است 
  )١۵(»...پهلوی بر اريکۀ قدرت تکيه زند سلسلۀ  تا خود به عنوان اّولين پادشاه 

 
حقه ای که «، در بارۀ بلوای نان است که حسين مکی در بارۀ  فصل سوم ◀ 

  : اينگونه شرح می دهد» رضاخان برای بلوای نان زد
جنس به خبّازها كم داده شد و با ) ها شايعه كردند كه دولتی(از اواخر شهريور

داشتند داده شده بود كه  شهرتی كه از طرف ايادی مرموزی كه با شهربانی رابطه 
امسال قحطی خواهد شد، محصول امسال ايران به اندازه سه ماه ايران كافی نخواهد 

نمودند و با اين تبليغات وكمی  توليد نگرانی و وحشت و اضطراب می بود، در مردم 
های  شهربانی در ايجاد ازدحام دردكان . های خبّازی هجوم آوردند نان مردم به دكان

له همه روزه به وسيله عناصری مرموز نانوايی خيلی فعّاليت نمود ازجم
داد كه در فالن محله درفالن دكان نانوايی يك نفر زن زير دست وپا  می شهرت 
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گرسنه خوابيدند، در فالن محلّه سه  رفته، يك بّچه خفه شده يافالن خانواده  دو شب 
اند و نظير اين شايعات با تحريكاتی كه محرمانه به  نفر از گرسنگی تلف شده

ای در آنها ايجاد  العاده  آيد تاثيرعجيبی در روحيۀ مردم كرده، نگرانی فوق می  عمل
  .نمود

ً چاله ميدان در بين زن های آن محلّه كه به تهّور و  در محّالت شهر و مخصوصا
الهويه تحريكات و تبليغاتی نمودند كه  مجهول ای  شجاعت معروفند به وسيلۀ عدّه

ريخت و  بايد جمع شد، به مجلس . ت سردار سپه استها دول مسؤل تمام اين بدبختی
بر عليه مجلس و دولت قيام كرد تا نان به دست آورد، سردار سپه مخصوصاً 

اين تبليغات و تحريكات كار . تا مطيع او باشند دارد   خواهد مردم را گرسنه نگاه می
شد،  های مخالف ازهر طرف بر عليه مجلس و دولت بلند  خود را كرد و زمزمه

باالخره با پول زيادی كه به وسيله عّمال محرمانۀ نظميه بين رؤسای محّالت و 
ناگهان چندين هزار زن را حركت داده به طرف  های بازار تقسيم شده بود  هوچی

هم مرد بود  خواهيم دنبال آنها عدّۀ زيادی  زدند نان می مجلس هجوم بردند و فرياد می
و   شد كه آماده برای همه گونه شرارت فت میكه در بين آنها عدّۀ معدودی يا

بازار و ساكنين محّالت هم در منزل علمای محل  ای از اهالی  هرزگی بودند، عدّه
را گروه  كردند؛ به طوری كه منزل آنها  ريخته از وضع بدی ارزاق شكايت می

 نسبتا زيادی پر كرده بود، در اين روز از طرف علما تظاهرات زيادی نشد و هرچه
كنندگان به مجلس بروند اغلب  ترغيب كردند كه با ازدحام  مردم آنها را تحريك و 

كه حركت كرده  اّما جمعيت زن و مردی . خودداری كرده و از منزل خارج نشدند
  بود با عدّۀ زيادی تماشاچی تمام خيابان 

دنبالۀ آنها تا  جلوی مدرسه و مسجد سپهساالر تا در مجلس را اشغال كرده و 
رچشمه و قسمتی از خيابان برق را گرفته بود ،جمعيت به مجلس هجوم آورد وكال س

ها قرار گرفته بودند كامالً ترسيده و اغلب در  ای از زن عدّه كه مورد تهديد و هتّاكی 
كابينه را كابينۀ خود  اين وضع غيرعادی موجب شد مدّرس كه . صدد فرار بودند

ود به مجلس پيشنهاد كرد اّطالع بدهيم دولت دانست و در صدد دفاع از دولت ب می
باالخره به دربانان مجلس دستور جلوگيری از ورود جمعيت به  جلوگيری كند، 
بود و دربين وكالی مجلس  دولت كه خودش اين غائله را برپا كرده . مجلس داده شد

ه هم دوستانی داشت كه در اتّخاذ تصميم بر عليه مردم كمك كنند وچون قبالً هم ب
عدّۀ زيادی سرباز مسلّح آماده داشت، فوراً آنها را به در مجلس فرستاد  همين منظور

ای از وكال  گذاشتند ولی مدّرس وعدّه های در آهنی مجلس مسلسل  و در روی ستون
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روزبعد هم باز . هر طور بود جمعيت را به موعظه ونصيحت متفّرق ساختند
ر مضيقۀ غذايی بودند به منزل علما ريخته همان ترتيب عدّۀ زيادی از مردم كه د به 

ای نيز مجدّداً به مجلس  و آنها را بر عليه دولت وادار به اقداماتی می کردند و عدّه
كنندگان به  ريخته بنای هياهو و جنجال را گذاشتند، در اين روز هم ازدحام 

  .نرسيده متفّرق شدند نتيجه 
منزل علما بيش از روزهای قبل بود، صبح روز چهارم مهر، ازدحام و جمعيت در 

يكی دو هزار نفر جمع شده بودند، جلوی منزل  در منزل حاجی آقا جمال اصفهانی 
را پر  امام جمعه طهران نيز چندين هزار نفر جمعيت گرد آمده فضای مسجد شاه 

های مهيجی كرده امير لشگر طهماسبی به  كرده بودند درمسجد شاه ناطقين نطق
نصيحت كرد، در منزل ساير علما نيز به همين  ردم را به آرامش مسجد آمده م

بنای داد  و بيش جمعيت جمع شده همگی عليه دولت و از بدی وضع نان   طريق كم
ميدان نيز در آن روز بيش از ساير  های چاله  جمعيت زن. و فرياد را گذاشته بودند

ً دختر حاجی كالنت روزها به فعّاليت پرداخته و  های  ر نامی كه از زنمخصوصا
داشت چادر  های آن محلّه نفوذی  رفت وبين زن معروف چاله ميدان به شمار می

ای جلو افتاده چندين هزار زن دنبال  نماز خود را به كمر بسته و با چوب نيم سوخته
گرديد، جمعيت ساير محّالت و در منازل علما يكی بعد از  او به طرف مجلس روان 

بيست و چند هزار  س روان گرديدند؛ به طوری كه درحدود ديگری به طرف مجل
نفرجمعيت اطراف و صحن داخل مجلس و ميدان جلو بهارستان را پر كرده بود؛ 

مجلس شده بود نسبت به چند نفر از وكال بنای تعّرض و فّحاشی  ای كه داخل  عدّه
گفتيم چون . ندضرباتی وارد آورد وهتّاكی را گذاشته وحتّی نسبت به بعضی از آنها  

اکثريت  پنداشت با اجازۀ می مدّرس دووزيردركابينه داشت وكابينه راكابينه خود
به همين لحاظ . مجلس به رئيس دولت خبر داد كه رفع غائله رابنمايد مجلس 

فرستاده شد ومجدّداً روی  فوراًعدّۀ زيادی نظامی وسرباز مسلّح به درمجلس 
تند، خود سردار سپه نيزبه مجلس آمده هنگام های درآهنی مجلس مسلسل گذاش ستون

مدّرس پهلوی . كنندگان قرار گرفت وسط جمعيت مورد دشنام ازدحام  عبوراز
نمودند، باالخره  جمعيت انديشه می سردار سپه ايستاده بود وازهر طرف برای تفرقۀ 

نزديك در مجلس آمده و مدّرس روی پلّۀ ستون در مجلس رفت و خواست به 
طق و بيان مردم را متفّرق سازد ولی از آنجايی كه مادّۀ اين ازدحام از جای ن وسيلۀ 

ای  او هم بنای توهين را گذاشتند عدّه های او را نپذيرفته به  ديگر مستعد بود، حرف
، مدّرس نيز خواهيم خواهيم و سردارسپه را نمی كردند ما شاه را می هم فرياد می 
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زه داد چند گلوله شليك روی هوا از طرف سردارسپه برای رفع غائله اجا به 
هوا را داد وچندين تير شليك شد،  سردار سپه دستور شليك روی . نظاميان بشود

ای است هجوم كنيد،  از وسط جمعيت فرياد زده شد مردم نترسيد اين تيرها پنبه
مردم هجوم كردند سردار سپه دستور چند تير . گرسنگی ما را خواهد كشت بزنيد 

جلوی جمعيت به زمين افتاد، چندين نفر  ه طرف جمعيت داد، يك نفر سيد شليك ب
نيز زخمی شدند، مردم عقب كشيده نعش سيد را برداشته وبه طرف مسجد 

شد سی  دراين غائله دو سه نفر كشته و از قراری كه گفته می. روان گرديدند جمعه 
يت نيز به طرف سفارت ای ازاين جمع عّده شد كه  يا چهل نفر زخمی شدند؛ گفته می

های  نزديكی ای سرباز در  روس رفته كه درآنجا متحّصن شوند ولی چون قبالً عده
های مهم جلوگيری  ها گذاشته بودندازحركت جمعيت به طرف سفارتخانه سفارتخانه

 ها به نام اجرای دستورمجلس تا عصرآن روز در نظامی  به هر حال . به عمل آمد
در باره مردم )مجلس البتّه به نام (آميز اعمال ورفتار خشونت ها متفّرق واز خيابان

  .كردند خودداری نمی
 

مدّرس ازاينكه سردار سپه اوامر او را اطاعت كرده و با اينكه در اين گير و دار 
چون از حملۀ مردم به مجلس جلوگيری شده  ای كشته و زخمی شده بودند ولی  عدّه

كار  و اين بازی سياسی دست دولت و نظميه در  بود يقين داشت كه در اين اجتماع
نيست و خيالش از اين حيث كامالً راحت بود، عصر روز چهارم مهر نيز درمجلس 

  .دستور داد كه درتشديد حكومت نظامی اقدام نمايد جلسه شد و به سردارسپه 
 

گفت هميشه  سردارسپه دراين جريان خود را مطيع محض مجلس نشان داده و می
و خواهم بود،آيا لزومی دارد كسانی را كه  اجرای اوامر مجلس حاضر بوده برای 

  !اند دستگير كنيم؟ در جريان اين بلوا دست داشته
 

. بديهی است كه درمجلس همه هم صدا شده گفتند بايد محركين دستگيرشوند
 البتّه محّركين اين آشوب كه در: برسد گفت سردارسپه برای اينكه كامالً به مقصود 

بادی امر مشّخص نيستند ما بايد به حكومت نظامی دستور بدهيم كه تحقيقات نموده 
ای ازمردم  داند دستگيرنمايد، دراين صورت ممكن است عدّه هركس را متّهم می

مزاحم نمايندگان شده بگويند ما دراين غوغا مداخله  گرفتار شوند و كسان آنها 
درآن صورت  كسان خود اقدام نمايند نداشته و بيچاره هستيم و برای مرخص شدن 
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شدگان  كنندگان باشد به دست نخواهد آمد زيرا توقيف نتيجۀ مطلوب كه تنبيه آشوب
  .زندان باشند تا كامالً به وضعيت آنها رسيدگی شود بايد اقّالً يكی دو ماه در 

 
مجلس كه كامالً ازپيشامد آن چند روزعصبانی بود و مدّرس هم كه گول تظاهرات 

نمودخورده بود با نظراوموافقت كردند  قلمداد می ردارسپه كه خيلی خود را ساده س
روز بعد حكومت نظامی در شهر طهران اعالميه  كه هيجكس بعداً توصيه ننمايد 

بلند بااليی منتشر كرده كه مردم بر اثر تحريك و اغوای عدّه ای ماجراجو به مجلس 
ای از وكالی مجلس را داشته و  بارۀ عدّهشورای ملّی حمله كرده وگويا سوءقصد در

موجب دستور مجلس ناچار شد كه از اين ماجرا جلوگيری نمايد و  چون دولت به 
انداينك به موجب دستورمجلس  شده ای كشته  چون در اثراين اقدام و تجّری مردم عدّه

خواهند  شود وبه دستورمجلس مسبّبين اين بلوا دستگير حكومت نظامی تشديد می
بيانيۀ حكومت نظامی با مهارت خاصی تهيه وتنظيم شده بودكه درعين آنكه . دش

فهماندآن  كرد به مردم می مجلس معّرفی می دولت خود رامأموراجرای اوامر
كشته  ای كه  هايی كه به طرف شما دراز شده به امرمجلس بوده وآن عدّه سرنيزه

نظامی و دستگيری محّركين اند نيز فدايی دستور مجلس بوده و تشديد حكومت  شده
توانست فكر كند آن نظامی  مدّرس كه نمی. است هم طبق دستور صريح مجلس 

كه نقشۀ  كرد دارای چنان قدرتی باشد  خشن كه درعين حال به سادگی تظاهر می
عميق تهيه كرده و بخواهد ازاين بيانيه استفاده كند خيال كرد عبارت اعالميه در 

ابراز اطاعت سردارسپه از مجلس بوده و به همين  و  كمال حسن نيت منتشرشده
صورتی كه  ودرنظر فكر سوئی را نسبت به سردارسپه به خود راه نداده بود 

شد مسبّبين بلوا را دستگيرنمايند بدون شك بايستی اّول سرهنگ  اگرواقعاً قرار می
ند، ولی عّمال شهربانی و خود سردارسپه را دستگير نماي دمحمخان درگاهی وتمام 

به عكس تمام مخالفين سردارسپه و تمام كسانی كه در واقعۀ جمهوری مخالفت 
كرده و تمام دوستان مدّرس و عّدۀ زيادی از محترمين وكاركنان دربار را دستگير 

تمام تشكيالت محرمانه كه بر عليه سردار سپه در كشور وجود  ، همچنين نمودند
آسانی توانست همۀ آنها را  نست به اين بهانه به دا داشته و شهربانی اسامی آنها را می

دانست يا احتمال  دستگير كند و باالخره برای طرح نقشۀ آينده هر كس را مخالف می
با مذاكراتی كه سردارسپه در مجلس با وكال به عمل . داد دستگير كرد می مخالفت 

مخالف عدّۀ زيادی  جات احزاب و دسته ديد كه از تمام  آورده بود با اين كه مدّرس می
عليه  اند نمی توانست بر ای هم ازنزديكان اوتوقيف شده اند وازطرفی عدّه دستگيرشده
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شهربانی تنها به گرفتن مخالفين دولت درتهران . سردارسپه اقداماتی به عمل آورد
كه ازاعالن حكومت نظامی نگذشته بود ازطرف  اكتفا نكرد وبه فاصلۀ سه روز

غيره نيز تلگراف  تبريز، مشهد و: های مهم مانند های شهرستان شهربانی به شهربانی
كرد كه چون مسلّم گرديده در ايجاد بلوای روز چهارم مهر فالن وفالن مقيم آن 

اند فوراً آنها را دستگير نموده وتحقيقات نماييد ونتيجۀ آن را  داشته شهر نيزمداخله 
ها نرسيده بود  هم به شهرستان نيز گزارش دهيد در صورتی كه هنوزخبر بلوای نان 

  .ها توقيف شوند ای به نام همدستی با محّركين تهران در آن شهرستان تا ّعده
 

ها هم جزوليست سياه شهربانی دولت  بديهی است كه دستگيرشدگان شهرستان
آنهاهم برای جلوگيری ازعمليات آينده آنها  سردارسپه بودند و منظورازگرفتاری 

  .نقشۀ طرح شدۀ سردار سپه بوده استوممانعت دراجرای 
ای نداشت، غالب دستگيرشدگان شهرستان  ها چندان دارو دسته مدّرس درشهرستان

بودند » سوسياليست«از حزب اجتماعيون  ها ارتباطی با او نداشتند، ولی اغلبشان 
 . رفت كه سليمان ميرزا ليدر آن به شمار می

الم خطری بود كه مدّرس با آن هوش اينكه عمل دولت درواليات و تهران اعبا 
ولی متأّسفانه يا براثرتظاهرات فريبندۀ  سرشاربايدموضوع را درك كرده باشد، 

سردارسپه دراطاعت نسبت به او يا براثر اينكه اغلب دستگيرشدگان شهرستان ها 
از حزب مخالف مدّرس بودند نتوانست خطررا احساس كرده در رفع و دفع آن 

  .بكوشد
  .ال سردار سپه از اين بازی با يك تير چندين نشان زدبه هر ح

 
كه ) جمهوريت( ١٣٠٣اّوالً به مجلس فهماند كه شما خيال نكنيد در حادثۀ دّوم حمل 

نهضت و قيام دارای پايۀ محكم و با ارزشی  اين مردم برعليه من قيام كردند، آن 
كردند و  شما هم قيام  است كه مالك قضاوت قرار گيرد، زيرا ديديد همين مردم عليه

اگر تظاهرات آنها برای اشخاص سنديت داشته باشد نسبت به شما هم تظاهرات 
كرد كه نبايد متّكی به مردم و احساسات عمومی  ثانياً به وكال حالی . مخالف كردند

چادر به  های  زن باشند و اگر من نبودم جان همۀ نمايندگان در خطر بود و اين سيل 
  .كردند قطعه می شدند شما را قطعه  هم نمی سر كه شناخته
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ثالثاًدراثرانتشاراعالميۀ كذايی حكومت نظامی به مردم نشان داد كه همين شما مردم 
سرچشمه گرفته درحادثۀ جمهوريت با سوء نيت   تهران كه ازمحّالت جنوب شهر

صحبت كنم وتهيۀ مقدّمات قبلی به مجلس ريختند، به من بد گفتيد،خودم آمدم با شما 
بازهم فحاشی كرديد، برای من آجر انداختيد، در صورتی كه من در وسط شما بودم 

ها اجازه شليك نداده فقط گفتم مردم  داشتم معهذا به نظامی وهردقيقه خطر جانی 
سياسی بود، ولی در اين  حال آنكه مسلّم بود آن اجتماع روی تحريكات .رامتفّرق كنيد

دم شد وجز گروهی زن به طرف مجلس نرفتند و تمام بلوا كه گرسنگی مّحرك مر
عمارت مجلس بودند وبرای آنها هيچ گونه نگرانی هم مورد نداشت، با  وكال هم در 

ای كه برای  داد و باالخره عدّه اين احوال مجلس فرمان شليك به طرف شما را 
مجلس هم به گرفتن نان آمده بودند به امر اين مجلس گلوله را به قلب خود گرفتند و 

اندازه خشونت قناعت نكرده دستور داد حكومت نظامی تشديد شود و محّركين  اين 
 . زيادی به موجب امر مجلس دستگيرشدند دستگير گردند و به همين مناسبت عدّۀ 

 
زندان  رابعا به بهانۀ اجرای دستور مجلس تمام مخالفين خود را دستگيركرده در 

گويند  می. در محيط  كامالً آزادی شروع به اجرا نمايد انداخت تا نقشۀ خود را بعداً 
هشتصد يا نهصد نفر از سر جنبانان محّالت و دستجات  در قضيۀ بلوای نان درحدود

سردار . دستگير شدند ها و درباريان و مخالفين دولت سردار سپه  تهران و شهرستان
ود را نشان داد و سپه با ايجاد بلوای نان هم مجلس را مرعوب نمود و هم قدرت خ

را نسبت به وكال برانگيخت، ضمناً مخالفين خود را دستگير و  هم حّس تنفر مردم 
كامال مرعوب و قدرت  هم از حركت احمدشاه به خوبی جلوگيری كرده او را 

 .تصميم حركت به ايران را از او سلب نمود
ركز و واليات دستگير شدگان در م  .بنابراين سردارسپه با يك تير چند نشان زد 

ای از زندانيان  بردند و باز سردارسپه با آزاد كردن عدّه ها درزندان به سر می مدّت
  :نماييم نقش حساّس سياسی ديگر رابازی نمود كه اينك چگونگی آن را بيان می يك 

 
ً دررابطۀ سوسياليست ها و سردار  بر اثر نزديكی زياد سردارسپه با مدّرس تقريبا

حتّی برای مرخص شدن دوستان مركز و  زلی ايجاد شده بود كه سپه وقفه و تزل
ای از نزديكان وپادوهای  واليات خود وسيله و راهی برای اقدام نداشتند وچون عدّه

مدّرس كه آزاد بودند ولی با شهربانی مخفيانه سر و كارداشتند مدّرس را به اشتباه 
ر شده بودند نزد مدّرس ازنزديكان مدّرس دستگي انداخته ونسبت به كسانی كه 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٥                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

گفتند اين اشخاص دربلوای روز چهارم مهرشرکت داشته و  اظهاراتی كرده، می
  .شدند حتّی مدّعی رؤيت آنها هم در اجتماع و تحريك مردم می

 
سرهنگ محّمدخان درگاهی موفّق شد با چند نفرازمخالفين مدّرس در نظميه كامالً 

آنها را وادار كرد كه به منزل مدّرس رفته     كنار بيايد و پس از كنار آمدن بستگان
 .خواستار شدند ازگرفتاری كسان خود گريه وزاری نمايندواستخالص آنها را از او 

در خالل اين احوال مدّرس چند مالقات ازسردارسپه كرده، ولی نمی خواست راجع 
ن صحبتی بكند، خود سردارسپه موضوع را مطرح كرده گفت اگردربي به محبوسين 

 تقصيری آنها داشته باشد بفرماييد بی محبوسين كسانی باشند كه آقا اّطالع به 
دانم كدام يك  كرد نمی مدّرس طبيعی بود اظهار می.فوراًدستوردهم مرخص شوند

تقصيرند، ولی امروز زن و بّچه فالن وفالن  آنها حقيقتاً تقصير دارند وكدام يك بی از
گفتند اين اشخاص درروزواقعۀ  كردند ومی می به منزل من آمده گريه وزاری ...و

ً در شهرنبوده صّحت داشته  كند چنانچه  اند، البتّه نظميه تحقيق می چهارم مهراساسا
 .باشد آنها را مرخص خواهد كرد

 
گفت  می سردارسپه فوراً با تلفن با درگاهی صحبت كرده و پس از مقداری مكالمه 

كرده و به آنها بگوييد كه آقای مدّرس در اين صورت اين چند نفر را مرخص 
پس از خاتمۀ تلفن هم . كنيم شما را مرخص می تقصير هستيد لذا  فرمودند شما بی

 :داد اين طور به مدّرس خبر می
اين اشخاص كه فرموديد تقصير  از قراری كه الساعه از نظميه تحقيق كردم  

 .يندزيادی نداشتند لذا دستور دادم آنهارا فوراً مرخص نما
شد و نظميه هم  ظّن برای مدّرس بود به كلّی رفع می با اين ترتيب اگراحتمال سوء 

آنها را  با آن چند نفر به نحوی كه ميل داشت قبالً بند و بست كرده همان شب 
كردند  نمود، همۀ آنها فردا صبح به منزل مدّرس رفته تلويحاً تصديق می مرخص می

اند، با اين كيفيت  فاً بنا به توصيۀ آقا مرخص شدهصر كه در قضيه مداخله داشته و 
در صورتی كه  شد،  ترمی مدّرس كامالً غافلگير شده به صميميت سردارسپه مطمئن

كردند وقت مدّرس  غالب اشخاصی كه دوراوبودندازعّمال شهربانی بوده و سعی می
درمنزل غير الزم تضييع نمايند و اگر قضيۀ قابل گزارشی هم   را نسبت به امور

تحقيقات از دستگير شدگان  در اثر . دادند داد فوراًبه نظميه اّطالع می مدّرس رخ می
شدسردارسپه تمام هّم خود را مصروف  هايی كه بازی می مخالف سردارسپه ونقش
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الدوله بفهماند كه او دارای هيچ گونه فعّاليتی  نمود كه به مدّرس و نصرت می اين 
 .كه آلت دست آنها است ای تشريفاتی است الوزر نيست و فقط يك رييس

 
شد  تر می هر قدر به اجرای نقشۀ آبان ماه و تهيۀ مقدّمات انقراض قاجاريه نزديك

نمود و  الدوله می خود را بيشتر صرف مالقات مدّرس و نصرت سردارسپه وقت 
ای در  بفهمند چه نقشه كرد كه اصالً نتوانند  طوری آنها را محصور و گرفتار می

 )١۶( .جريان است
 
حسين . است» انتخابات مجلس پنجم« فصل چهارم، پنجم و ششم ، در بارۀ  ◀

بدون ترديد مرحله : وزارت جنگ نوشته است آباديان بر اساس اسناد منتشر شده 
مهم صعود رضا خان به منصب رياست الوزرائی و البته به دنبال آن ايجاد بلوای 

وقتی به  خابات مجلس پنجم بود، به طوری که گسترده در انت  جمهوری، تقلبات 
قشون با انتخاباتی  تهران،   اصطالح اين انتخابات انجام شد، معلوم گرديد به جز

کسانی را روانه مجلس کرده است که مورد نظر وزارت جنگ و شخص  فرمايشی 
ت انتخابات راه را برای به دست گرفتن سهل و آسان رياس اين . اند بوده  رضا خان 

وقتی قوه مقننه تحت سيطره  عبارتی   به . الوزرائی توسط رضا خان هموار کرد
امرای . هويدا شد  قزاقان درآمد، تسلط بر قوه مجريه خود به خود در طالع آن ها

اطراف و اکناف کشور شروع به مداخله در صندوق های رأی کردند، حتی  لشکردر
   .وارد مجلس خواهند شد نده عنوان نماي از قبل معلوم بود چه کسانی به 

 
تقلب در انتخابات از مجلس به بعد رويه معمول کارگزاران رضاخان شد، تا جائی 

مجلس هفتم به بعد بدون استثنا ابتدا بايد رضايت   رسيدکه نمايندگان  که کار به جائی 
 آن دوره نمايندگان  آن گاه نام آنها در فهرست   دربار پهلوی را جلب می کردند، 

نماينده از کدام حوزه انتخابيه بايد  هم چنين ازقبل معين بود فالن . گنجانده می شد
نظميه هم   در اختيار نظميه قرار داده می شد و فهرست مزبور  . برگزيده شود

. صندوقهای رأی می انداخت هزاران تعرفه انتخاباتی را خود تکميل می کرد و به 
بيشتر اوقات آنها . ستند نماينده شان کيستاهل محل به هيچ وجه نمی دان گاهی 
نمايندگانی هم که دارای استقالل رأی بودند، . دانستند نام نماينده خويش رانمی  حتی 

 )١٧( . ناچار استعفا می کردند
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يحيی دولت آبادی دليل انتخاب شدنش و برخی از رجال خوشنام ملّی آنزمان در * 
 :اينگونه توضيح می دهدانتخابات مجلس پنجم شورای ملّی را 

 
دراين ايّام انتخابات مجلس شورای ملّی برای دورۀ پنجم شروع می شود سردار سپه 
دراين انتخابات دو نظر دارد اّول آنکه در تمام  حوزه های  انتخابی او نمايندۀ  اول 

دّوم آنکه نمايندگان مجلس .برای اثبات وجاهت ملّی داشتن وی نام برده شود
 .شند که با سياست شخصی او موافقت کنندبا  اشخاصی

با رعايت همين دو نظربه حکّام نظامی واليات و به نظميه ها دستور دخالت در  
 .کار انتخابات داده می شود و بصورت ظاهرهم گفته می شود انتخابات آزاد است

 
درچهارمين مجلس شورای ملّی بدست ميرزاحسنخان وثوق الدوله رئيس دولت ... 

کارانتخابات دخالت کرد و پايۀ انتخابات از محور طبيعی و قانونی خود  وقت در
خارج شد و خواستند اشخاصی بنمايندگی مجلس شورای ملّی برگزيده شوند که با 

وثوق الدوله رفت قرارداد اوبر حسب . ايران وانگليس موافقت کنند]١٩١٩[ قرارداد
 [ خود نيفتاد چه بعد از کودتاظاهر بهم خورد ولی پايۀ انتخابات به محور طبيعی 

و تشکيل حکومت نظامی سياست اقتضا کرد صورت مشروطه و مجلس    ]  1299
با بودن زمام انتخابات . ملّی برای رنگ قانونی دادن بکارها محفوظ بوده باشد

بدست قوای نظامی و تفاوتی که انتخابات دورۀ پنجم با دورۀ چهارم دارد اين است 
رئيس دولت نظری نداشت به اينکه اشخاص دارای وجاهت ملّی  که در دورۀ چهارم

انتخاب بشوندبلکه تنها نقطه نظر اوساختن مجلسی بودکه بتواند قرارداد خود را از 
ً می  آن بگذارند ولی سردارسپه بواسطۀ خياالت بلندی که در سر دارد مخصوصا

بوکالت مجلس خواهد اشخاصی که حرف آنها درجامعه ايرانی نفوذی داشته باشد 
پنجم برگزيده شوند، نهايت با قيد اطمينان داشتن ازموافقت آنها با سياست خود بتواند 
بدست ايشان به مقاصد شخصی ونوعی که دارد برسد و از روی اين نظرحکومتها 
و نظميه ها برای اشخاص دارای وجاهت ملّی که آنها را با سردارسپه موافق يا غير 

غات کردند وازموانعی که در پيش پای انتخاب آنها توليد مخالف می دانستند تبلي
 .گردد جلوگيری نمودند

 
به اين سبب زمينه انتخاب شدن نگارنده بوکالت مجلس پنجم در اصفهان حاضر   

شد چه تجدد خواهان اصفهان بمن عالقمند بودند و روحانی نمايان آن شهر هم که 
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ً تصّوراحتياجی بوجود نگارنده موافقت نداشتند اوالًجرئت مخالفت نمی کردن دوثانيا
بهر حال مقتضی موجود ومانع مفقود بود و نگارنده با اکثريت هنگفتی . می نمودند

از شهراصفهان به نمايندگی مجلس پنجم شورايملی انتخاب شدم بی آنکه به 
محذوراتی که نمايندگی اين مجلس که يک مجلس عادی نيست دربردارد خصوصاً 

 .ه  بوده باشدبرای من متوجّ 
 

ً برای من ولی کسانيکه درزندگانی خويش اصل يا اصولی اختيار  گفتم خصوصا
نکرده باشند وبه اصطالح عوام نان را به نرخ روز بخورند باهرپيش آمدمی 
توانستند موافقت کنند و برعکس اشخاصيکه پايه زندگانی خود را بروی اصول 

ند وجدان کشی کرده و سياست ابن معينی گذارده باشند بسيار مشکل است بتوان
 .الوقتی اختيار کنند که با حقيقت و واقعيت مالزمه ئی ندارد

 
بالجمله خبرنمايندگی من ازاصفهان بوسيلۀ مکتوبی که اميراقتدارحکمران اصفهان  

به سردارسپه می نويسد به تهران می رسد وسردارسپه بنگارنده تبريک گفته 
تصّورمی کندمانند يک سربازهرچه بگويد می پذيرم درصورتيکه من درهرکاراّول 

 ) ١٨.(چيز رابايداصول زندگانی خودرا رعايت کنم وبعد ازآن هر
 
مصّدق در خاطراتش به چگونگی انتخابات دورۀ پنجم تقنينيه در تهران اشاره می  

انتخابات طهران برای دورۀ پنجم تقنينيه در اين دولت شروع شد و : کند که
مرکزی انتخاب گرديد و يکی از روزها  که بديدنم آمد  مشيرالدوله برياست انجمن 

محلۀ دولت  انتخاب کنيم و من  انجمن فرعی  گفت می خواهيم شما را بعضويت
  .مخصوصاً برای اين آمده ام  که از شما خواهش کنم آن را قبول کنيد

. گفتم اکنون برای خود اشتغالی دارم و مايل نيستم در کار انتخابات دخالت کنم
که بکّرات در آزادی انتخابات اظهارعقيده نموده ايد و  مجدداً اظهار نمود شما 

توانيد در يک حوزۀ انتخاب از اعمال  ن فرصتی بدست آمده است که می اکنو
داری نمائيد  که اين  خالف قانون جلوگيری کنيد چرا می خواهيد از قبول کار خود 

  بيان جای حرف نگذاشت و دعوت حاکم طهران را پذيرفتم و برياست انجمن نيز
ع به آزادی انتخابات و انتخاب شدم و تاسرحّد امکان دراجرای نظريات خود راج

هرگونه دسيسه و تزوير در آن انجمن کوشيدم و هنوز قرائت آراء  جلوگيری از 
مستوفی سقوط نمود و مشيرالدوله مأمور تشکيل دولت  خاتمه نيافته بود که دولت 
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. وزارت خارجه  را تصّدی  نمودم شد که من در آن دولت شرکت کردم و پست 
  )  ١٩( . افت بنمايندگی دورۀ پنجم تقنينيه انتخاب گرديدمقرائت آراء هم که خاتمه ي

   
 :در اين فصل به نوشتۀ تکميل همايون می پردازم فصل هفتم، ◀
حذف فيزيكى ارباب كيخسرو شاهرخ، که نمونه ای بارز از تروريسم دولتى در «  

ناصرتکميل همايون درمقاله ای درماهنامه بخارا تحت . عصرپهلوى اول بود
: می نويسد» پی گيری دکترمصدّق، درپای گيری کتابخانه ومطبعه مجلس« عنوان

به ) اشراف وعوام(ازآغاز تأسيس نظام پارلمانی در جهان، برای آگاهی نمايندگان 
وانواع قوانين ومقرّرات، درگوشه ای از  اوضاع واحوال سياسی واجتماعی 

اسناد و  وديگر ساختمان،جايگاهی برای نگهداری کتب ورسائل وروزنامه ها 
مدارک ايجاد گرديد و به مرور به صورت مرکزاسناد و کتابخانه های معتبردرآمد 

وکنگره ) انگلستان وفرانسه (مجالس بسياری از کشورها  وهم اکنون کتابخانه های 
حراست اسناد و مدارک  های جهان از نوع با ارزشترين کتابخانه هاو پايگاه حفظ و 

 )٢٠(    . به شمار می روند) آرشيو(هنگی سياسی و اقتصادی و فر
  

در واقع حرکت سازنده پديدارشدن کتابخانه را بايد از دورۀ سوم مجلس دانست و «
خود وی در . خدمات ارباب کيخسرو در اين امر فرهنگی بسيار چشمگير بوده است

با دقت تمام بيان کرده است )  ١٣٣٣ربيع الثانی  ۵(جلسه دوازدهم دوره سوم 
يصد و نود تومان ودوهزار و پانصد دينار بابت خريد دويست و سه جلد کتاب س«

يکصدو بيست و هشت تومان ...از کتابخانه ميرزاابوالحسن خان جلوه برای مجلس
و پنج هزار ويک شاهی برای ساخت قفسه های کتابخانه، و صحافی ُکتب و نيز 

   ) ٢١(»ر کتبپانزده تومان و دو هزار و هفتصد دينار برای خريد ساي
شادروان ارباب کيخسرو شاهرخ در ديباچه فهرستی که برای کتابهای فرانسوی «

 :زبان تهيه کرده، چنين آورده است
از آغاز افتتاح مجلس شورای ملّی در دوره دوم که حقير يکی از نمايندگان بودم « 

 و در تمام آن دوره از طرف مجلس برای اداره کردن اموراداره مباشرت مجلس
چنانکه دربودجه های پيشنهادی به مجلس متذّکر . انتخاب شده بودم] کارپردازی[

لکن . همان آرزوی تأسيس وترتيب کتابخانه را به وضع صحيح داشتم. می شدم
. متأسفانه ازکثرت کارهای اداری وادای تکاليف نمايندگی وعلّت قلّت ماليّه مملکت

بعد ازانفصال مجلس . ننمودم فراغت و سعادت موفق شدن به اين مقصود حاصل
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كه به امر دولت مسئووليت کليه اموراداری مجلس برعهده ] قمری[ ١٣٣٠درسال
» .به طرف اروپا وچين وژاپن رهسپار شدم١٣٣٠حقيرماند در هفتم ربيع اٌالول

)٢٢( 
 
مقدمات و تدارک برای انقراض سلسلۀ  « فصل هشتم تا چهاردهم، را به  ◀ 

که در جلسه نهم آبان با تصويب غير قانونی » سلسلۀ پهلویقاجاريه و تشکيل  
  : اليحه انقراض سلطنت قاجاريه صورت گرفت، اختصاص داده ام

 
 :يحيی دولت آبادی، جو شب نهم آبان را در خاطرات خود اينگونه شرح می دهد

ی كه درباره آنها  هيئت رئيسه مجلس اين تدبير را برای بدست آوردن رأی يكعده ا 
كوك ميباشند نموده است واال كاركنان سردار سپه را ميشناسند و ميدانند عدد آنها مش

بيش از نصف نمايندگان است اين است كه ورقه حاضر كرده صورت پيشنهادی را 
كه بآن رأی گرفته ميشود باالی آن نوشته ميدهند كاركنان خود امضا ميكنند و در 

ائر كرده مركب از يك عده از هيئت شب هشتم آبان مجلسی در خانه سردار سپه د
رئيسه مجلس ويكعده ازرؤسای نظام ونظميه واشخاصی رااز نمايندگان بآن مجلس 
بعنوان اينكه سردارسپه آنها را خواسته دعوت كرده آنجا از آنها امضاء ميگيرند كه 
ديگر مجال گفتگو نبوده باشد نگارنده در اينروز بواسطه كسالت مزاج بمجلس نرفته 

شب است ساعت ده در حياط را ميزنند صاحبمنصبی .اين موضوع اطالعی ندارماز
اند ميپرسم  ام شما را احضار فرموده است، ميگويد از طرف حضرت اشرف آمده

در اينوقت شب وسايل نقليه عمومی ! ايد؟ ميگويد خير ئی اتومبيلی آورده درشگه
نميدانم بمن امر شده است مشكل بدست ميآيد و راه دور است چه بايد كرد؟ ميگويد 

بشما بگويم فورا برويد بمنزل حضرت اشرف می پرسم شما مأمور هستيد مرا 
 .ايد ببريد؟ ميگويد خير ولی بايد مطمئن باشم كه رفته

اطاقها همه . ناچارروانه شده نزديك نصف شب است بمنزل سردار سپه ميرسم
اند و  قها نشسته يا خوابيدهروشن است وجمعی ازتجارو كسبه ديده ميشوند كه در اطا

 سرپله عمارت، يكی ازنمايندگان مجلس از كاركنان سردار. اينها متحصنين هستند
سپه ديده ميشود مانند قراول ايستاده است از اوميپرسم حضرت اشرف كجا هستند 

پس كی مرا احضاركرده است؟ ميگويد برويد در زير زمين آنجا  - ميگويد؟ اندرون
می فهمم احضارازطرف سردارسپه حقيقت نداشته است . ميشودتكليف شما معين 

ناچارميروم باطاق  .واين تدبيری بوده كه ازطرف كاركنان سردارسپه بكاررفته



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤١                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

جمعی از نمايندگان و صاحبمنصبان نظام ونظميه در اطراف نشسته، . زيرزمين
بمحض نشستن ياسائی نماينده . ايست ميزی در وسط است و روی ميز ورقه

ان ورقه را تبرداشه بدست من داده ميگويد امضاء كنيد ورقه را ميخوانم و سمن
می فهمم مطلب چيست و می بينم مابين شصت و هفتاد نفر از يكصد و بيست نفر 

ديدن اين ترتيب و عنوان غير واقع احضار شدن از . اند نماينده آنرا امضاء كرده
آمد ناگواری را بر  پيشطرف سردار سپه طوری مرا منزجر ساخته است كه هر 

نماينده سمنان با تشدد ميگويد . اين حال ترجيح ميدهم ورقه را روی ميز ميگذارم
جواب ميدهم اگر رائی داشته باشم در مجلس شورايملی ميدهم نه در ! امضا كنيد

اينجا من صدای خود را بلند . ميگويد اگر امضا نكنيد بد خواهد شد. اين سردابه
صدای من كه بلند تهديد ميكنيد از اين بدتر برای من چه ميشود؟ كرده ميگويم مرا 

شد از اطراف آمدند ببينند چه خبر است يكی از نمايندگان كه دراين صحنه رل 
بزرگی بازی ميكند با نگارنده دوست و شخص بافتوتی است، ميرزا علی اكبر خان 

د كه اندكی مالحظه داور جای خود را تغيير داده نزديك می نشيند وخيرخواهی ميكن
كرده اسباب دردسری برای من فراهم نشود و چون يقين ميكند امضاء نخواهم كرد 
. بحاضرين روكرده ميگويد اجازه بدهيد با فالنی در باغچه گردش كرده، برگرديم

هردو درآمده نگارنده با وسيله نقليه يكی از دوستان كه اتفاقا ميرسد، خود را بمنزل 
ئی كه بوده برميگردد و ميگويد فردا در مجلس رأی خود را  حوزهميرساند و داور ب

فردای اين شب يعنی روز نهم آبانماه هنوز هوا روشن نشده است آقا سيد . خواهد داد
زاده وارد شده ميگويد برای تعيين تكليف امروزدرمجلس آقای عالء رفتند  حسن تقی

اينجا ويا با تلفون خبر بدهند بمنزل مستوفی الممالك با او تبادل نظركرده بيايند 
ايم از آنچه ميان مدرس ومستوفی الممالك و آنچه  بديهی است هيچيك ازما خبرنداشته

 سردارسپه گذشته است وتصورميشده است ازمنفردين ما سه نفرو و ميان اين دو
دكتر مصدق و مؤتمن الملك و مشيرالدوله و مستوفی الممالك دارای يك نظر ميباشند 

مستوفی الممالك هم تا اين ساعت . گويند و بكنند باتفاق يكديگرخواهد بودوهرچه ب
دراينحال ميرزاحسينخان عالء از خانه . غير از اين نظر نظری اظهار نكرده است

مستوفی الممالك تلفون ميكند كه رأی آقای مستوفی الممالك اين است كه همه برويم 
ما هم خواهيم آمد نگارنده شرح بمجلس و رأی مثبت ندهيم شما برويد بمجلس و 

اينجا . زاده نقل ميكنم ميگويد بسراغ من آمدند رونشان ندادم واقعه شب را برای تقی
بايد دانست كه دكتر دمحم خان مصدق كه در اين موضوع رأی مثبت ندارد يك چنين 
مناسبت كه ما سه نفربا مستوفی الممالك درشور كردن دركارامروزداريم او با 
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رد و تصورميكند همان مدرس قديم است سردسته هيئت روحانی مجلس مدرس دا
اند وچون ازمدرس ميشنود كه  ومخالف با آنچه كاركنان سردارسپه حاضركرده

بمجلس خواهد آمد، قطع ميكندبرای مخالفت كردن است واوهم با عزم جزم در 
هشت نفر عقيده خود بمجلس ميآيد وعده مخالفين با مؤتمن الملك و مشير الدوله 

 )٢٣.(خواهند شد
 
قبل ازاينکه به جلسۀ : حسين مّکی درتاريخ بيست سالۀ ايران جلد سوم می نويسد ◀

ونطق دکترمصدّق السلطنه پرداخته ) جلسۀ تغييرسلطنت(١٣٠۴تاريخی نهم آبان
شودالزم است ازنظرتوضيح مطلب مقدّمتاً دوسه موضوع رابيان  نموده، سپس به 

خت، برای کشف حقيقت الزم شدکه دراين مورد مصاحبه اصل نطق جواب آن پردا
 .ای با آقای دکترمصدّق به عمل آيد ومقدّمات جلسه وحقيقت آن روشن شود

 : طبق تحقيقاتی که به عمل  آمده جريان  امر به اين ترتيب بوده است 
 
خورشيدی مستوفی الممالک که يکی از رجال   ١٣٠۴صبح نهم آبان ماه  – ١

م ايران به شمارمی رود به دکترمصدّق تلفون کرده بودکه خبر شريف وخوش نا
 داريد امروز مجلس هست يا خير؟

سپس مرحوم مزبورازايشان  »خبرندارم«:دکترمصدّق درپاسخ اظهارداشته بود   
 .خواهش کرده  بود که به منزل مشاراليه رفته تبادل نظر نمايند

کرات به ترتيبی که ذيالً بيان  می بالفاصله دکترمصدّق باايشان مالقات نمود ومذا
 :شود جريان  يافت

مستوفی الممالک پرسيده بودازمادّۀ واحده که برای تغييرسلطنت احمدشاه تهيه شده 
 خبر داريد يا نه؟
 .خير ، خبر ندارم

درمنزل سردارسپه مادّۀ واحده ای تهيه شده و نمايندگان « مجدّداً اظهارنموده بود که 
رايک به يک به آنجا برده اند که آنرا امضاء نمايند، آقای ميرزا حسين خان عالء 

سپس اظهار داشت که ديشب . راهم که برده اند امتناع نموده وامضاء نکرده است
م وبا آقای مشيرالدوله وآقای مؤتمن الملک دراين هم درمنزل آقای مؤتمن الملک بود

باب مشورت کرديم که آيا با اين وضع امروزبه مجلس برويم يا نه؟ آقايان صالح 
ندانستند که امروز در مجلس حاضر شويم، چون من در اين مسئله ترديد دارم 

 »  نه ؟خواستم دراين مورد با جنابعالی هم مشورت بکنم که آيا به مجلس  برويم  يا 
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بتوپ چی وسربازهرساله مواجب  می « دکترمصّدق در جواب  اظهار می دارد که 
دهندکه يک روزبکاربيايد واز مملکتش دفاع کند، به وکيل هم دوسال مواجب  می 
دهند برای اينکه يک روز بکار مملکت به خورد و از قانون اساسی دفاع بکند، 

 »...يندگی خود رفتار نکرده ايماگرما امروزبه مجلس نرويم  به وظيفۀ نما
 

مستوفی الممالک رأی دکتر مصدّق را پسنديده وموافق شد وبه ميرزا حسين خان 
 .عالء هم تلفون کردند و به منزل ايشان آمده به اتّفاق به مجلس رفتند

 
وشاهزاده سليمان ميرزا بودند وارد شدند و   درمجلس به اطاقی که سيد حسن مدّرس 

مبهوت جريان واوضاع آمد و رفت نمايندگان که حاکی از يک خبر و حادثۀ غير 
منتظر وغير مترقّبه ای بود گشتند، دراين اثنا به مستوفی الممالک اّطالع دادندکه 

. در خارج  اطاق با جنابعالی کارالزم دارد) حاج آقا رضا رفيع (قائم مقام الملک
ميرزاحسنخان مستوفی پس ازمالقات با ايشان مجدّدا به اطاق آمده و به دکترمصدّق 

چون با جنابعالی به مجلس آمده ام و بايستی با شما هم خارج شوم « گفته بود که 
دانيد   حاال هم با شما مشورت می کنم که سردارسپه مرا خواسته است آيا  صالح می

 » که بروم يا  نه؟
البتّه تشريف ببريد وشايد کاری بکنيد اين «  دکترمصدّق درپاسخ اظهار می دارد 

 ».طرحی که برای تغيير سلطنت تهيه شده امروز مطرح نشود
 

هنوزمستوفی به دراطاق نرسيده بود که دکترمصدّق ازمستوفی الممالک خواهش 
الی رادرمجلس علنی مطرح نکنند، مجدداً کرد چون ممکنست استعفای اّوليۀ جنابع

استعفای ديگری مرقوم فرمائيد تا آقای عالء در موقع رسميت يافتن مجلس آنرا 
ارائه دهندبلکه مطابق نظامنامۀ داخلی بواسطۀ نبودن رئيس و انتخاب رئيس جديد 

 .مجلس نتواند وارد دردستور و شوردر طرح مادّۀ واحده  که تهيه کرده اند  بشود
مستوفی الممالک استعفا نامۀ ديگری نوشت و به آقای عالء داده ،به منزل سردار  

 .سپه رفتند
 

توضيح  اينکه هيئت رئيسۀ مجلس سالی دو مرتبه  تجديد انتخاب می شوند، يکی 
مهرماه  آقای مؤتمن الملک که  ١۴مهرماه ، درانتخابات١۴فروردين و ديگر  ١۴

زجريان خطرناک پس پرده تا اندازه ای آگاه  بود، هوای کاررا پس ديده بود و گويا ا
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ازقبول رياست امتناع نمود ومجلس شورای ملّی چنين درنظرگرفت که اگرمرحوم 
مستوفی به رياست انتخاب شود چون مشاراليه درکار رياست دخالت نخواهد کرد و 

دغدغۀ تديّن هم به نيابت رياست انتخاب می شود بنا براين جلسۀ نهم آبان را بدون 
 .خطر اداره خواهد  کرد وازاين بابت ديگر نگرانی نخواهد بود

 
زمانی که زنگ جلسۀ رسمی زده شد، مخالفين مادّۀ واحده بدون تشريک مساعی   

با يکديگر وارد جلسه گرديدند، ولی برعکس موافقين قبالً صف آرائی کرده برای 
مثالً . ه جواب بدهندهر يک ازمخالفت کنندگان اشخاصی رامعيّن کرده بودند ک

برای جواب دکترمصدّق داور ودر مقابل تقی زاده، سيد يعقوب انوار و درمقابل 
 !جناب ميرزا حسين خان عالء،  ياسائی 

 
قبل ازتشکيل جلسه، تيمور تاش وزيرفوائد عامۀ و فروغی وزيرخارجه   – ٢

ه محّل خود نمايندگان را برای تشکيل جلسه از دو دری که آنوقت داخل می شدند ب
 .وارد و مواظب بودند که ديگر نمايندگان  از جلسه خارج نشود

 
مشهوراست که برای وارد کردن محّمد وليخان اسدی چون از ورود به جلسه خود 
داری داشت ،تيمورتاش به او گفته بود شماعيال داريد؟ اوالد داريد؟ عالقه  داريد 

شوکت الملک حاکم وقت (يا علم تيمورتاش پرسيدآ. گفته بود ندارم. يا نداريد
تيمورتاش ميگويداگرحضرت اشرف . راهم نداريد؟ اسدی درجواب، دارم) بيرجند

علم راداربزند که چرا اسدی را انتخاب کردی شما چه خواهيد کرد؟ )سردارسپه(
اين بود که اسدی  هم وارد مجلس ! گفته  بودعلم را دارم، ووارد مجلس می شوم

 .شد
 
ابل ذکر اينستکه به وکالئی که مادّۀ واحده را امضا کرده  بودند نکتۀ ديگرق – ٣

بنابراين کسانی که مادّۀ . اطمينان داده  شده بود که دورۀ آينده هم انتخاب خواهند شد
واحده راامضا کرده بودندغيرازشاهزاده سليمان ميرزاکه درتهران انتخابات آزاد 

 ) ٢۴.(شدند بود وانتخاب نشد در دورۀ  ششم همگی انتخاب 
 
 :خاطرات  آورده است« عبدهللا مستوفی در کتاب *
من حيرت دارم، كه چگونه مردمان فهيم عاقل، گاهی اينقدر باقل  ميشوند كه  
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مستوفی الممالك، در همانروز كه برياست انتخاب شد، . بديهيات را انكار ميكنند
ای غليظ تر از  نامه بعد هم، در جلسه گذشته،. مرا معاف بداريد: شفاها گفته بود

كه از پذيرفتن اين خدمت امتناع : استعفاء نوشته، و درآن صريحا قيد كرده بود
در اين جلسه هم، چون قبل از تشكيل رئيس الوزراء با تلفون از مستوفی . ميكنم

بارديگر،  الممالك خواهش كرده بود، كه بمالقاتش برود، قبل از رفتن يك
امتناع و استعفاء بوسيله آقای حسين عالء بمجلس داده استعفانامه خود را، با قيد 

دراين صورت، بموجب نظامنامه، اول بايد رئيس انتخاب شود، سپس وارد . است
 .زيرا، كار انتخاب رئيس برهر دستوری مقدم است. دستور روز شوند

من ازسيد يعقوب انوار و سيد تدين، كه باصل مسلمهای درسی سابق خود پشت پا و 
اند، خيلی تعجب نميكنم، كه چگونه اين  عروف، كليد جهنم را پر شال خود زدهبقول م

استعفای مكرر را استعفاء ندانسته، و ميخواهند در ضمن اين نقض قانون اساسی، 
خوری ديگری هم بكنند، ولی  كه امروزخيال دارند مرتكب شوند، يك حرام

زی بمحمد شاه، او هم ازداورخيلی تعجب دارم، كه بقول ميرزا آقای شاعر شيرا
وجدا در اين خالف قانون دوآتشه، ايستادگی » خر خود را گلوی خراينها بسته«

های  ها وكرده من اينها را مخصوصا قيد ميكنم، كه وكالو وزراء بدانند كه گفته. دارد
بين تاريخ ميرود، وجلو دهن خود، وعمليات خود را نگاهداشته، و  آنها زيرذره

 .هيات، تا اين اندازه مخالفت را بخود اجازه ندهندبهوای نفس در بدي
اند،  ولی آقايان، كه بحضرت اشرف آقای رضا خان پهلوی رئيس الوزراء قول داده

كه موافق قانون است يا  كه درجلسه امروز، كلك قاجاريه را بكنند، پاپی اين
 مخالف، نيستند، و همگی جدا ميگويند اين استعفاء نيست، استعفا آنست كه

بلكه اين امتناع  !شخصی كار را قبول، وچندی هم متصدی شده، وبعد استعفا بدهد
و ممكن است با مذاكره با آقای مستوفی الممالك ايشان را وادارند، كه ترك امتناع 

 !نمايند
حتی گفت، بمن بگوئيد ببينم فرمول استعفاء چه . مدرس عبث دوسه مرتبه نطق كرد

الك، هم آنروزشفاها وهم پريروزوهم امروز، بوسيله دو بايد باشد؟ آقای مستوفی المم
نامه استعفای خود را اعالم داشته، و بموجب نظامنامه، انتخاب رئيس برهر كاری 

ولی اين حرفها بخرج نرفت، و آقايان با يك پاشو و بنشين اين بيانات . مقدم است
و وارد دستور روز منطقی را نشنيده گرفته، و استعفای صريح را استعفاء ندانستند، 

يعنی بقيه گزارش كميسيون عرايض كه پريروز بعلت بلند شدن صدای تير، 
 .كاره مانده بود شدند نيمه
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 - دانهای طرفدارپهلوی، دور هم جمع شده رأی آقای حائری در اين دوروزه قانون 
ای، با دو فوريت ساخته وپرداخته و تمام وكالی  زاده را عملی كردند، وماده واحده

رفدارهم درخارج آنرا پذيرفته حتی ذيل رونوشت آنرا هم امضاء كرده به پهلوی ط
 :سپرده بودند بشرح ذيل

 
مجلس شورای ملی، بنام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاريه « - ماده واحده

رااعالم نموده، حكومت موقتی را، در حدود قانون اساسی و قوانين موضوعه 
تعيين تكليف حكومت . نمايد وی واگذار میمملكتی، بشخص آقای رضا خان پهل

و  ٣٨و  ٣٧و  ٣۶قطعی موكول بنظر مجلس مؤسسان است، كه برای تغيير مواد 
 ».متمم قانون اساسی، تشكيل ميشود ۴٠

 
كه موضوع عدم استعفای مستوفی الممالك راباعتقادخودبا يك برخاست  آقايان همين

ای  ع بدستور روز، ماده واحدهراج: ونشست، حل كردند، شيخ جالل نهاوندی گفت
. ازطرف عده زيادی از وكال با قيد دو فوريت، پيشنهاد شده است، جزو دستور شود

ماده ساخته و پرداخته فوق . مخالفی نبود، زيرا مخالفين خبری ازاين ماده نداشتند
 .الذكر قرائت شد

 
داره ميكرد تدين كه مانند نايب رئيس مجلس را ا. اخطار قانونی دارم: مدرس گفت

اش اين است كه خالف قانون اساسی  ماده: مدرس گفت. اش را بفرمائيد گفت ماده
 .است

 
مدرس گفت برخالف قانون اساسی . صحبت بفرماييد) ؟(درموقعش : تدين گفت

صد «است، و نميشود مطرح كرد، و از جا برخاست، و در حال خروج اضافه كرد
لبته اين تعرض مدرس، جلو آقايان را ا» هزار رأی هم بدهيد، خالف قانون است

 .نگرفت، و بفوريت آن رأی گرفتند، و تصويب شد
 

چيز،حتی تيرغيب هم، پروا نكرده،وحرف خود را  مخالفينی كه دراين جلسه ازهيچ 
اند، غيرازسيد حسن مدرس كه حاضربرای اينكه درحضوراو  مردمردانه، زده

زاده، آقای  بود بترتيب آقای تقی دراين باب بحث هم شود نشده، وقبال خارج شده
 .آبادی بودند حسين عالء، و آقای دكترمصدق وحاجی ميرزا يحيی دولت
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زاده، البته با اظهار رضايت و قدرشناسی زياد از پهلوی وبرادری با همه  آقای تقی
حل قانونی برای رفع اين  نمايندگان، معتقد بودند كه كميسيونی تشكيل شود، وراه

بياناتشان پيدا است كه آن را اساسی نميدانند، پيدا كنند، واضافه  بحران، كه از
كردند چون يقين دارم،كه اين پيشنهاد پذيرفته نميشود، برای همان شخص كه 
اينكاربرای او ميشود، وبرای اينكه گفته نشود،بفشار بوده است، و كارسوسه پيدا 

رابا اين ترتيب،مطابق با های آينده، اينكار كند،درمقابل خدا و ملت وتاريخ ونسل
قوانين اساسی ندانسته، وصالح مملكت هم تشخيص نداده و بيشترازاين حرف 

آنجا كه عيانست چه حاجت به «زدن راهم صالح نديده وباالخره با مصرع معروف
 .نطق خودرا ختم كرده،ازمجلس خارج شدند» بيان است

 
زاده  يل داردكه آقای تقیسيد يعقوب انوار،مانندموافق اليحه، برخاسته وخيلی م

های ايشان را راجع بعدم مخالفت اين پيشنهاد با قانون  حاضرباشند، ودر فشانی
زيرا، بسابقه . ولی آنچه در اين زمينه گفته است، هيچ منطقی ندارد. اساسی بشنوند

تغيير مواد راجع بانتخابات، در استبداد صغير متكی است كه اوال قياسش مع الفارق 
انيا سابقه نقض قانون هيچوقت دليل نميشود، كه نقض ديگری هم مرتكب است، و ث

 .شوند
 

 .بعد، نوبت سخن بآقای حسين عالء كه مخالف ديگر بود، رسيد
ايشان اظهار داشتند كه من شهوت كالم ندارم، و مختصرا عرض ميكنم، ما هيچ 

ورود دراين طرح من هم . اختياری نداريم، كه وارد مذاكره وطرح اين مسأله بشويم
را خالف قانون ميدانم، وهم اين پيشنهاد رامخالف مصالح مملكتی ميشمارم، زيرا 

ايشانهم، بعد از ايراد اين . بابی مفتوح خواهد شد، كه برای مملكت مضر خواهد بود
 .جمله مختصر مفيد، از مجلس خارج شدند

 
رسی خود بود، مانند پا زده باصول مسلم د ياسائی، كه يكی از همان آخوندهای پشت

موافق برخاست، ودر مقابل اين بيانات ساده منطقی پرمعنی، يكمشت سفسطه تحويل 
 .داده و نشست

 
آقای دكتر دمحم مصدق برخاست اوال قرآنی از بغل بيرون آورده، از حضار تقاضا 

آقای دكتر، بعد از ادای شهادتين، و قسم . كرد، با احترام قرآن همگی برخاستند
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به قرآن، كه در حرفهای خود جز خير و صالح ملت، غرضی ندارند وارد خوردن 
چگونگی فكری كه آقايان بقصد عملی كردن آن بودند، شده در ضمن نطق مفصل، 

اگر . و بعادت خود رك و راست گفت مقصود آقايان سلطنت رضا خان پهلوی است
خيرهائيكه  ال خود،اين آقا شاه شود، وشاه قانونی باشد،ديگرنميتواند، از وجود فع

كارش منحصر بتعيين رئيس الوزراء خواهد . همگی ازاو منتظريم بكشوربرساند
و اگر بخواهد فعاليتهای خود را در آبادی كشور بكار اندازد، مجبور . بود، و بس

خواهد شد، برخالف قوانين اساسی شرح در همه كارها مداخله كند، و اين استبداد 
ضيه برای كشور مضر خواهد بود، و آخر االمر خواهد شد، و هردو جانب ق

بمخالفت اينكار با قانون اساسی رسيده، و در اين زمينه شرحی افاده مرام كرده، 
 .از كرسی نطق بزير آمدند، و از مجلس خارج شدند

 
های   داورمانندموافق،شرحی درجواب بيانات دكترمصدق،كه بازهم ازهمان سفسطه

موافقين، كه از » صحيح است«داد، وبه فريادهای  معمولی موافقين بود، تحويل
  :داور گفت! كشيدند، سرافراز شده پرده جگر می

  
. فرمودند شما ميخواهيد بيائيد اين خانواده را برداريد و آقای پهلوی را شاه کنيد«[

پيشنهادی که هفتاد امضاء دارد اين مسئله را از کجا پيدا   بنده نميدانم در يک اوالً 
صحبت ميکنم، عرض ميکنم در اين   بنده چون راجع به اين پيشنهاد کردندو 

ترتيب اين کار   پيشنهاد ابداً گفتگوی شاه کردن ايشان نبود، بلکه حّل قضيّه و 
يک نکته را ايشان    !واگذار شده است بيک مجلس که مجلس مؤّسسان است

فرمودند خوب وقتی که ايشان شاه شدند، بايستی   .فرمودند که اساساً صحيح بود
بنده کالً . خيانت به مملکت است  مسئول باشند يا نباشند، اگر مسئول نباشند که اين 

موافقم و تصّور نميکنم که هيچ کس در مملکت باشد که فکرش اين قدر کوچک و 
حّدی و  مانده باشد که تصّور بکند دادن اختياری بدست يک نفر بدون هيچ  عقب 

رئيس الوزراء باشد، رئيس  . يکنفر بقول ايشان شاه باشد  بدون هيچ قانونی يعنی 
يک همچو چيزی نه تنها يک مسئله ايست که   ! عالی قوا باشد وزير جنگ باشد

واضح و مسلّم که هيچ   همه به او خواهند خنديد، بلکه يک مسئله ايست بقدری 
ميکنم چطور ايشان که مّدتی است در مجلس  بنده تعجب!! کس زير اين بار نميرود

رفقای پارلمانی خودشان را آنقدر   هستند و غالب ماها را ميشناسند درجۀ فهم 
  »   !کوچک تصّور کردند که ممکن است اينطور فرض کند
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همه به «متأسفانه علی اکبرداورزيرباراستبدادرضاخانی بقول خودش توضيح اينکه،
کی ازمعماران ذهنيت بازتوليد استبدادی مستمرتاريخ وخود يرفت »اوخواهندخنديد

وبا خفت و خواری سرانجام برای اينکه دچارسرنوشت تراژدی ديرپای ايران شد 
با پشيمانی از کردۀ ١٣١۵بهمن  ٢٠تيمورتاش ونصرت الدوله فيروزنشود، در

  .]خويش ،دست بخود کشی زد
ن دارم، وقتی ايشان بسمت من يقي. آبادی برخاست بعدآقای حاجی ميرزا يحيی دولت

ايشان . اند، هيچكس از ايشان منتظر نطق باين قشنگی نبوده است كرسی نطق ميرفته
بطرزهمشهريهای خود، با اصطالحات واستعارات شيرين، شرحی از قاجاريه 

اند، صحبت  مذمت كردند، ومقداری از كلفتهائی كه ميگفتند بسلطان احمد شاه گفته
جا اشاره بحكيم  ولی ضمنا همه. پهلوی تحسين كردند داشته، وفصلی ازخدمات

فرموده بودن اين اوضاع كرده، وباالخره سبب مخالفت خود اين موضوع را قرار 
دانهای دنيا قلمشان را توی  حقوق. دادند، كه تغيير قانون اساسی كارخوبی نيست

ميدهد، كه مركب گذاشته، منتظر هستند ببينند، چه تغييری در قوانين اساسی ما رخ 
ای كه  ولی ايشان، بعد از اين مدح دو رويه! در حاشيه قانون آنرا ثبت و ضبط نمايند

فكری  از پهلوی كردند، از مجلس خارج نشده، و پيدا بود كه با ساير مخالفين هم
 .اند نداشته، و بشخصه مخالف بوده

 
بودند، با ای پيشنهاد كرده  عده. ازهر طرف بلند شد» مذاكرات كافی است«صدای 

ورقه رأی گرفته شود، تا بتوانند باين وسيله مرددها را از راه ترس، مصمم كنند، و 
البته مخالفی . ضمنا خدمت خودرا به پهلوی ظاهرتركرده و بهترتحويل داده باشند

نداشت بنابراين، بماده پيشنهادی سابق الذكر،با ورقه رأی گرفته و باكثريت هشتاد 
ها و مذبذبين، البته غيراز پنج نفر  وجيه المله. ر، تصويب شدنفر ازهشتاد و پنج نف

اجازه، غايب شده بودند،كه از موافقت و مخالفت خود  مخالف، همه با اجازه و بی
 .اثری نگذارند

 
 : ابالغ قانون انقراض سلطنت قاجاريه

 
رئيسه، آقای تدين، نايب رئيس و اداره كننده جلسه نهم آبان، با ساير اعضای هيئت 

ماده واحده راجع به انقراض قاجاريه را به واالحضرت اقدس پهلوی، رئيس 
. حكومت موقتی، در منزل شخصی ايشان، در ضمن نطق مطنطنی، ابالغ كردند
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فردا متن قانون مزبوربا شرحی ازطرف واالحضرت اقدس رئيس حكومت موقتی 
ام گرفتند، و تلگراف جا آر همه) ؟(بتمام مراكز كشور مخابره شد، والبته مردم 

 !جا بمركز رسيد  تشكر آنها از همه
آبان بعد از تصويب ماده واحده، و قبل از ابالغ آن به پهلوی دو  ٩بعد از ظهر روز 

ها را  سه نفراز افسران ارشد مأمورشده بودند،اثاثيه سلطنتی را تحويل گرفته، درب
ّ خان امير . يندمهر، و دمحم حسن ميرزا را از عمارات سلطنتی خارج نما عبد 

. طهماسبی رئيس سابق قزاق گارد سلطان احمد شاه هم، يكی ازآنها بوده است
بعد . ازقراری كه ميگويند برخورد اين افسرها، با دمحم حسن ميرزا زننده بوده است

شب اورا با چند نفری، كه داوطلبانه خواسته  ١٠از مهروموم كردن درها درساعت
شند، در يكی دواتومبيل نشانده، و با چند كاميون مستحفظ، بجانب بودند همراه او با

 .سرحد عراق روانه كردند
آمد   اند كه ازاين پيش من هيچ شك ندارم كه عده زيادی در تهران و واليات بوده

آبان اعالميه  ١١روز . كردند ناراضی بودند، ولی در مقابل اين وضعيت، چه می
 .قوا منتشر شد ، و رئيس عالی كلذيل، از طرف رئيس حكومت موقتی

 
  :اعالميه رسمی

 
چنانكه عامه سابقه دارند از چندی باين طرف در اطراف و اكناف مملكت، در «

اظهار تنفر و انزجارازسلطنت قاجاريه و الغای آن، نهضت عمومی ايجاد، و 
احساسات ملی، روزبروز شديدتر شده و طوری غليان يافت كه در مركز نيز، 

ای برای نيل باين آمال ملی، بروز كرده، و دنباله آن بجائی ممتد  فوق العادههيجان 
گرديد، كه اگر مورد توجه عاجل واقع نميشد، قطعا به انقالب عظيم و عواقب وخيم 

دولت بپاس احترام آزادی افكار عمومی واحساسات ملی، در تمام . منتهی ميگشت
ده تا عامه اهالی و مجلس شوری هر اين مدت، بالمره رويه بيطرفی را اتخاذ نمو

مجلس شورای ملی . اختيار نمايند. ايكه موافق صالح ملت و مملكت ميدانند طريقه
بنا بر موافقت با افكار عمومی متوجه لزوم خاتمه دادن به اوضاع و بحران مملكتی 

ماه، انقراض سلطنت  آبان  ٩شده و پس از چندی مطالعه و مذاكره در جلسه شنبه 
ريه را اعالن نموده و رياست حكومت موقتی را باينجانب واگذار كرد، تا اينكه قاجا

اينست كه در . مجلس مؤسسان، بفوريت تكليف قطعی حكومت را تعيين نمايند
تعقيب رأی مجلس شورای ملی، انقراض سلطنت را ازآل قاجار، و بدست گرفتن 
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اميدوارم كه تمام  .حكومت موقتی را بوسيله اين اعالميه رسما اعالن ميكنم
 .عالقمندان بسعادت مملكت در حفظ مصالح عمومی، با من كمك نمايند

 »رضا - قوا رئيس حكومت موقتی مملكت و رئيس عالی كل
 

آذر،كه روزافتتاح مجلس مؤسسان است، هّم تمام كاركنان دولت  ١۵ازاين روز تا 
حاجت . ه استآوری آنها درتهران بود مصروف انتخاب نمايندگان مؤسسان وجمع

جا سعی شده است، كه اشخاصی انتخاب شوند، كه موافقت   بذكر نيست، كه درهمه
 ) ٢۵. (ها بسلطنت پهلوی مسلم باشد آن
 
فصلی » تأملی درانقالب مشروطه ايران« درکتاب  عباس خاکساربه بيان ديگر،◀

د به مجلس پنجم اختصاص داده است که با اين گفته بهار وضع آنزمان را به نق
 :کشيده است

ولی در صحن . محالت خلوت شد. غوغا راه خانه گرفت. شب برسردست آمد«  
مجلس، فراشان و سرايداران خرواری کفش و کاله وعصا وسايراسباب های خلق 

کفش و کاله ها متعلق به مردم طبقه متوسط . همۀ کفش ها کهنه بود. گرد آوردند
 ».خود بردارند بود، قرارشد صاحبان آنها آمده، کفش وکاله

 »دوم. ج . ، احزاب  سياسی بهار ۵۴ص «
 

 :غلبه تک صدايی بر تکثر گرايی
 
قمری با  ١٣۴٢شمسی مطابق با پنجم رجب  ١٣٠٢بهمن ٢٢مجلس پنجم در 

حضور وليعهد حسن ميرزا و سردارسپه رئيس دولت، پس از يک دوران فترت 
دراين ايام که سردارسپه رياست دولت را در دست . هفت يا هشت ماهه تشکيل شد

ی خيز به سمت  برا. دارد، تمام تالش اوبر اين است تا از مجلس پنجم سکويی بسازد
 .خلع احمد شاه وانقراض قاجاريه و تأسيس دولت و نظام تازه.نهايی ترين هدف خود

برای اين امر، او نياز به مجلسی دارد که در وجه غالب با سياست او همسويی  
داشته باشد و ضمناً از عناصر ملی و وجيه المله هم در حدی محدودی خالی نباشد 

گذشته و تأسيس نظام تازه اش مشروعيتی قانونی و ملی  تا بتواند به انقراض نظام
به باور دولت آبادی اين رويۀ دخالت در انتخابات به ظاهر آزاد، بنيادش . ببخشد

در زمان او اجرا شد  - مرحلۀ اولش  - توسط دولت وثوق الدوله که مجلس چهارم 
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. ١٩١٩به منظور سرهم کردن مجلسی يکدست برای تصويب قرارداد . ريخته شد
اگر برای وثوق الدوله . بعد ديگر اين روال کار مجلس پنجم توسط رضاخان هم شد

مهم بود، برای سردارسپه هم وجيه المله بودن وهم ١٩١٩فقط موافقت با قرارداد 
دولت آبادی می گويد در انتخابات مجلس پنجم . موافقت با او و سياستش مهم بود

مام حوزه های انتخاباتی او، نمايندۀ اول نام اول آن که در ت: سردارسپه دو نظر دارد
برده شود، برای اثبات وجاهت ملی داشتن وی ودوم آنکه نمايندگان مجلس 

بعد از انتخابات، چهره ها ) ١.(اشخاصی باشند که باسياست شخصی او موافقت کنند
 :و گرايش های درون مجلس پنجم را دولت آبادی اين گونه ترسيم می کند

 
ن که يحيی دولت آبادی، دکتردمحم مصدق، ميرزاحسن خان مشيرالدوله، منفردي- اول

اين افراد . ميرزا حسين خان مؤتمن الملک وميرزاحسين خان عالء تشکيل می شد
ً ازشهرتی ملی برخوردار هستند ودراين مجلس دارای نفوذ معنوی،  که عموما

 .ندضمن انفراد، با هم کار می کنند ونظريۀ يکديگر را رعايت ميکن
 

بعد از اين يک هيأت روحانی و روحانی نما در مجلس هست به نام هيأت  - دوم
علميه که بعضی از غير  روحانيان هم به آنها ملحق شده اند عددشان به پانزده می 

 .رسد و در رأس آنها سيد حسن مدرس اصفهانی قرار دارد
 
می وسليمان هيأت ديگری هست که خودراسوسياليست می خواند با عدۀ ک –سوم  

 .ميرزا محسن اسکندری رئيس آنها است
 

که عددشان ميان شصت وهفتاد است »تجدد خواه« يک عدۀ کثيری به نام - چهارم 
 ) ٢.(و اکثريت را در مجلس دارند. وطرفداران  سردارسپه می باشند

در نگاه و تحليل يحيی دولت آبادی، خواست آشکار و پنهان سردارسپه رئيس 
 :س پنجم، سه چيز استالوزرا از مجل

درصد بودجه مملکت که به شکل  ۵٠افزودن بر بودجه وزارت جنگ تا حد .  ١
 .آشکارا بيان ميشود

 .گذراندن قانون نظام  اجباری.  ٢
 . گام گذاری جهت انقراض قاجار وسلطنت خود که نيات پنهان وآشکار اوست.  ٣

اقليت هستند روبرومی از اين سه خواست، اولی هرچند با مخالفت گروهی که در
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خواست دوم که خواست . شود از جمله ادارۀ  ماليه، ولی در نهايت تأييد می شود
عمومی مجلس هم هست بدون مخالفت  پذيرفته می شود؛ اما در مورد خواست سوم 
که نيت پنهان و آشکار سردارسپه را در بر دارد، موانع  جدی قانونی وجود دارد 

 .زمان واقدامات چندی نيازاست که برای رسيدن به آن به
پس از ( ابرازناخرسندی از طرف سردارسپه در همکاری با احمد شاه و وليعهد، 

ظاهراً برای حل مسئله شيخ خزعل ولی درواقع ديدار  - خرمشهر - رفتن به محمره
با وزيرمختارانگليس وگفتگو جهت چگونگی انقراض قاجار؛ وتوصيۀ لندن به 

بعد ازبازگشت ازجنوب؛ ودر ) ريزی اين گذار مسير قانونی وبدون خون
فشارقراردادن گروه مشاوردوازده نفره و مجلس در گذراندن قانونی درانقراض 
قاجار؛ وعدم پاسخ مناسب توسط گروه و در نهايت کسب مقام فرماندهی کل قوا 

 .ازمجلس؛ گام بزرگی بودکه اودراين راه برای رسيدن به هدف نهايی برمی داشت
بادی دراين باره و سفر بی مقدمه و سريع سردارسپه به خرمشهر آمدن دولت آ

سردارسپه از زبان وزير « :وزيرمختارانگليس با طياره ازلندن به آنجا، می نويسد
مختار می شنود که اگر بتواند به صورت قانونی يعنی از راه مجلس، دست قاجار 

شد و انجام مقاصد آنها هم را از اريکۀ سلطنت کوتاه کند که کار به خون ريزی نک
که از پيش به بعضی از آن مقاصد اقتصادی اشاره شده است، به عهده بگيرد ايشان 

سردارسپه شاهد مقصود را در آغوش ديده، . با سلطنت وی موافقت می نمايند
خزعل را به حال و کار خود گذارده با هر چه در بر دارد وبه طرف مرکز 

ت او اشخاص کنجکاو پی می برند که اوازحاال خود بازگشت می نمايد و از عمليا
 »)  ٣. (را براريکۀ سلطنت مستقرمی بيند

 
سردارسپه بعدازگرفتن فرماندهی کل قوا، جهت رسيدن به هدف نهايی خود، در 

موضوعی که به قول يحيی . مسئلۀ جمهوری رامطرح می سازد١٣٠٣اواخرسال 
 .مخالفت سفارت شوروی را بر دارددولت آبادی توافق انگلستان وبا تعجب  

ولی تعارض اجتماعی درسطح جامعه به ويژه درگيری خوانين درصحن بهارستان 
ً از طرفداران سردار سپه و مخالفين  ومجلس بين طرفداران جمهوری که عمدتا
جمهوری که عموماً مخالفين سردارسپه بودند؛ وگفتگوی تند رئيس مجلس و سردار 

در نهايت واسطه شدن عناصر ملی جهت حفظ آرامش؛ به ...درنقض حريم مجلس و
فيصله بحران ومسئله جمهوريخواهی می انجامدو سردارسپه   سياستی ديگر برای 

 .هدف خود در پيش می گيرد
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سردارسپه بعدازشکست برنامۀ جمهوريخواهی اش در انقراض قاجار، بعد از 
با سياستی جامع تر وارد  دوسه ماه، دلجويی از اقشار مختلف به ويژه روحانيان،

او برای پيشبردهدف نهايی خود به گفته يحيی دولت آبادی . عرصه سياسی می شود
 :در چندين محور به کار می پردازد

 
موافقت دادن صاحب منصبان ارشد قزاق شرکاء کودتای خود با خيال سلطنت . ١

وی باطناً خويش و آرام   نگهداشتن  کسانی از آن ها که با وزارت و رياست 
 .مخالف بوده و هستند چه رسد به پادشاهيش

 
موافق کردن روسای روحانی مرکز واليات با اين مقصد و انصراف آنها از . ٢

 .حمايت سلطان احمد شاه   و وليعهد
 
به چشم ملت کشيدن کارهايی از آبادی مملکت و امنيت طرق و شوارع و توسعه . ٣

ی که مردم بدانند از قاجاريه در مدت يک دايره های نظامی و معارفی و اقتصاد
صد و پنجاه سال سلطنت خود، کاری برای   ملک و ملت ساخته نشد و او در 

 .ظرف مدت کم اين همه کارهای سودمند انجام داده است
 
به دست آوردن دل شاهزادگان قجرغيراز وليعهد به برآوردن خواهشهای آنها . ۴

ن به طوری که آنها اميدوار بشوند در وروی خوش نشان دادن به يک يک ايشا
 .سلطنت وی بيشترخوشوقت وخوشبخت خواهند بودتا در سلطنت سلطان احمد شاه

 
که از کارهای ديگراومشکل تراست، راضی کردن دولت های ديگرغير دولت . ۵

سردارسپه با اينکه ازروس ها نهايت . مخصوصاً روس بلشويک. انگليس می باشد
ن قزاقی خويش ازدست صاحب منصبان روسی صدمه  بسيار تنفررادارد ودردورا

خورده است و دراين دوره هم موجوديت او برای جلوگيری از نفوذ فکر و سياست 
روس بلشويک است، در ايران با روس ها به ظاهر طوری رفتار می کند که آن ها 

ا دوست و در عين دلتنگی باطنی که از او دارند ناچارند به او وانمود کنند که او ر
طرفدار خويش می دانند چنان که يکی از نمايندگان رسمی روس ها می گفت چون 
سوسياليستی ايران قوتی ندارد که ما بتوانيم به دست او مقاصد خود را در مقابل 
سياست انگليس پيش ببريم، ناچارهستيم ازهمان راه که آنها رفته و می روند برويم 

دوستی کارهای ما را انجام بدهد و يک جهت خود  و با سردارسپه بسازيم که ازراه
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 .را درآغوش سياست دشمنان ما نيندازد
سردارسپه الزم دارد تودۀ ملت به اونزديک و با او موافق باشند و اين کار  – ۶

آسانی نيست چه درباريان و روحانی و روحانی نمايان مخالف او ميان وی و تودۀ 
ملت شمشيری در دست دشمنان او می باشند و ملت حايل هستند و به اصطالح تودۀ 

گرفتن اين شمشير از دست آنها کار مشکلی است چنان که به عنوان جمع کردن 
اعانه برای بدبخت شدگانی در مدرسه نظام جشنی برپا کرد و مخارج اساسی آن را 
از خود داد و هياهوی زياد در اطراف آن برپا کردند بلکه مردم تهران را بدانجا 

انند ولی مخالفين جلوگيری کرده به هزار يک از آنچه انتظارداشتند نرسيدند بکش
درصورتی که او خودهمه روزه وگاهی در يک روز دو مرتبه با اعضاء و اجزای 

 ) ۴.(خويش بدانجا وارد می شد و وروديه بعضی را هم خودش می داد
 

. س غافل نبودسردارسپه به موازات اين تمهيدات درعرضۀ اجتماعی، از کار مجل
او بعد از ناکامی بساط جمهوری خواهی به ويژه واقغۀ خونين بهارستان و صحن 

،  در اين فکر و سياست بود که با تعويض ١٣٠۴مجلس در دوم فروردين ما 
که شخصيتی ملی و در تقابل  - برادر مشيرالدوله  –رياست مجلس از موتمن الملک 

چون تدين دررأس مجلس به سياست با او وسياست هايش بود وآوردن عناصری 
از طرف ديگر با ارسال سيل تقاضای ساختگی و فرمايشی . خود جنبه عملی ببخشد

توسط  نظاميان از واليات و اياالت به مجلس، موتمن الملک و مجلس را در فشار 
قرار می داد که به تقاضای مردم اياالت واليات در خلع احمد شاه و انقراض قاجار 

سردار سپه همچنين از . واين نامه ها را دردستور کارمجلس قرار دهندتوجه کرده 
سياست تهديد مخالفين خود در مجلس و بيرون مجلس، آن چنان که در قضيۀ قتل 
ميرزادۀ عشقی و تيراندازی به مدرس و مضروب کردن او و توطئۀ ترور ناموفق 

 .بهار انجاميد نيز، غافل نبود
منجر به کنار کشيدن موتمن الملک از  ١٣٠۴ن ماه مجموعۀ اين سياست ها در آبا

رياست مجلس و جايگزينی مستوفی الممالک به شکل تلويحی به جای او؛ ولی در 
حقيقت اساس کاربه دست نايب رئيس مجلس دمحم تدين می افتد واودر فرصتی کوتاه 
 وچند روزه مسئلۀ خلع احمد شاه و انقراض قاجار را با وجود مخالفت چهره های
ملی چون مصدق، دولت آبادی و تقی زاده و بهار و ميرزا حسن خان عالء و 

با ١٣٠۴آبان  ٩در...مدرس ومستوفی الممالک و مشيرالدوله وموتمن الملک و
 .از تصويب مجلس می گذراند) نفرحاضر  ٨۵نفر از ٨٠(اکثريت قاطع 
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ب مرگ اين روز تاريخی با نهي: چنين می نويسد١٣٠۴آبان ٩بهاردر وصف روز 

 !نظامی آغاز گرديد   و فشار و قوۀ ترور
واعظ قزوينی مدير روزنامۀ نصيحت و رعد ! ( جسد واعظ قزوينی هنوز تازه بود

قزوين را اشتباهی گروه ترور به جای بهار، هدف گلوله قرار ميدهند و بعد چند 
ع دشنه در قلبش فرو می کنند و سپس در حال بريدن سر او هستند که به آنها اطال

بهار به سبب مخالفت با سردار سپه و . داده می شود فرد مقتول بهارنيست
مخالفت با تغييرقانون اساسی به سود او و انقراض قاجار و به ويژه بيان نطقی در 
اين زمينه در اين زمينه در هشتم آبان در مجلس، از طرف سردارسپه و ايادی 

 .) نظامی و امنيتی او زير ضرب بود
پيدا بود که کار از کار . و بهت شجاع ترين افراد را آزار می دادهول و رعب 

فقط هشت نه نفر در انبوه نمايندگان هنوز توانايی داشتند که تقال . گذشته است
 !فکری بينديشند، با هم در نهايت ياس و آرامی و اختصار شوری بنمايند. کنند

 
 چه بايد کرد؟

کو . نويد و دردستی وعيد و تهديد داشت دولت در دستی. اکثريت را ربوده بودند  
آن شيرمرد وآزاده ای که بداند و درک کند و باور کند که حريف هم از ما می 

 ترسد، بلکه او بيشترمی ترسد، چه حق با او  نيست؟
آبان  ٩اگر به نطق آقايانی که در روز. باورکنيد همه را بيم و رعب فراگرفته بود

ايراد کرده اند دقيق شويد،عالمت کمال مالحظه و به نام مخالف با مادۀ واحده 
 .ازهر سطری بوی خوف و رعب می آيد. تأثير ترور و وحشت را خواهيد ديد

بدبختانه، من آن روز به امر رفقا مأمور خانه نشينی شده بودم و در جلسه حاضر 
نبودم و اگر هم می بودم شايد از ديگرهمفکران خود زيادتر مقاومت به خرج نمی 

به قضاوت تاريخ هم اميد نداشتيم، حتی به ! ما ديگر از همه چيز مأيوس بوديم. ادمد
ازاين هم مأيوس  –که نطق مرا درجرايد چاپ نکردند  - دليل جلسۀ شب هشتم آبان 

 !بوديم که الاقل نطق ما را هم کسی از خلق هللا تواند شنيد
يرمردرا برآن داشت حس خطرومهلکۀ ملی اين عده ش! معذالک، سوگندبه کالم خدا

که درغرقاب خوف و بيم با عزيزان خود وداع کرده، به مجلس بياييند وهرچه 
 !هست سخنی بگويند

 !و آمدند و گفتند 
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بهارپس ازارائۀ گزارش گونه ای ازسخنان مدرس وتقی زاده ودولت آبادی وعاليی 
در ...ودر جبهۀ مخالف تغيير قانون اساسی سخنان علی اکبر داور و سيد يعقوب 

جبهۀ مخالف تغيير قانون اساسی، به نطق تاريخی و مشروح مصدق به عنوان 
مخالف می پردازد تا فضای تاريخی آن زمانه و هوشياری عناصر ملی را در آن 

تاريحی بازتاب دهد؛ و نگاه و بينش /  مقطع تاريخ در چشم اندازی بر آيندۀ سياسی 
را به بی هويتی متهم می سازند تا از  هايی را که در يک مدرنيسم ارتجاعی، ملتی

 .رضاشاه قهرمان انقالب مشروطه بسازند؛ چالش بگيرد
 

مصدق در مجلس پنجم با هوشياری تمام، ضمن ارزش گذاری به اقدامات نظامی 
پس از شرح گذشتۀ تاريخی قاجار و اهداف انقالب  - سردارسپه، واقعۀ آن روز را

فردای ايران، در يک افق تاريخی که پس از مشروطه، و خطر آن برای امروز و 
در راستای   - نزديک به يک قرن هنوز دارای حقانيت و جامعيت تاريخی است 

مصدق در نطق تاريخی .نابودی اساسی ترين پيام وهدف انقالب مشروطه می بيند
خود، در فضايی که بهار به درستی آن را تصوير کرده است می گويد بنده در سال 

بمملکت و ّملت   ضور آقايان محترم به کالم هللا مجيد قسم ياد کردم که گذشته درح
آن ساعتی که قسم خوردم مسلمان بودم و حاال هم مسلمان هستم و .   خيانت نکنم

در اين موقع کالم هللا مجيد را از (    .برخيزند آقايان تمنّا دارم باحترام اين قرآن  از 
بنده شهادت  و در حضور همه آقايان ) ام نمودندحّضار قي  بغل خود بيرون آورده و

   : خودم را می گويم
من شخصی . اشهدان ال اله االهللا اشهد اّن دمحماً رسول هللا، اشهد اّن عليا ولی هللا

اين کالم هللا قسم ياد کرده ام و اين ساعت هم اين کالم هللا  به  بوده ام مسلمان و 
  . اختالف و تفاوتی حاصل کرده باشم  ک خصم من باشد اگر در عقيدۀ خودم ي

من همان بودم که هستم و امروز هم اگر يک چيزی بر خالف مصالح مملکت به 
خودم را ناچارميدانم که برای حفظ مملکت وحفظ قوميّت و . ببينم عقل ناقص خودم 

   .داری نکنم خود  بقای اسالميّت ازاظهار عقيده 
تشريف دارند غير از آقايانی که از ملل متنوعه  بنده همه آقايانی را که در اينجا

مسلمان و هوا خواه مملکت و طرفداراصالحات می دانم و خودم هم   هستند همه را
آقايان ميدانند که بنده حرفم از روی عقيده .  خودداری کنم  نميتوانم از اظهار عقيده 

روزی  امروز هم. شخصی نيست  است و هيچوقت تابع هوا و هوس و نظريات 
پيدا شود که نظريات   نيست که کسی دراينجانظريات شخصی بخرج دهدواگرکسی 
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مستحّق   مملکتی و ملّی و اسالمی خود را اظهارنکند، بنده او را پست وبی شرف و 
اّول الزمست که بنده يک عقيده نسبت بشخص آقای رئيس الوزراء ! قتل ميدانم
بعد هم عقيده خودم را در باره اصول قانون بعد نسبت به سالطين قاجارو   اظهار کنم 

به سالطين قاجار بنده عرض ميکنم، که کامال از آنها   اّوالً راجع : اساسی عرض کنم
نکرده اند که بنده بتوانم اينجا از آنها   مايوس هستم زيرا آنها در اين مملکت خدماتی 

احمد شاه قاجار بنده   همين سلطان . دفاع کنم و گمان هم نميکنم کسی منکر اين باشد
استعفا   هزار و پانصد نفر پليس جنوب کرد و پس از آنکه من  ٣را در فارس گرفتار

دادم، بعد ازبيست و هفت روز نوشت که به تصويب جناب رئيس الوزراء آقای سيد 
. قبول کردم وفوری بطرف طهران حرکت کنيد استعفای شما را  ضياءالدين، 

طهران و مرا آقا سيدضياءالدين بگيردحبس   بيايم به مقصودش اين بوده که من 
بنده مدافع اشخاصی که برای وطن خودشان . بنده مدافع اين طوراشخاص نيستم.کند

موقع خوب از   کارنکنند وجرات وجسارت حفظ مملکتشان را نداشته باشند و در
ست حقيقی اگردو. مملکت استفاده بکنند و در موقع بد از مملکت غايب بشوند، نيستم

قوم خويش خودم هم باشد يا از آن باالتر هم نباشد، وقتی که اينطور شد، بنده مدافع   و
  .  او نيستم

اما نسبت به آقای رضا خان پهلوی بنده نسبت بشخص ايشان عقيده مند هستم و 
 خودشان ميدانند که درهرموقع آنچه به ايشان عرض کردم در خير  ارادت دارم و 

خودشان هم تصديق عرايض بنده را فرموده اند، نه   ملکت بود و ايشان وصالح م
که با ايشان خيلی مربوط بوده   اينکه در حضور من فرموده باشند، بلکه اشخاصی 

ايشان يک مقامی دارندکه ازمن وامثال من هيچ مالحظه . اند،به آنهافرموده اند
ر حضور من هم ممکن ندارند و اگر يک فرمايشی بخواهند درغياب من بفرمايند، د

  .  بفرمايند  است 
ولی احتياطاً عرض می کنم آن اشخاصی که فرمايشات ايشان را بمن فرموده اند 

ميکرده که خودشان هم دانسته اند که عرايضی که من عرض کرده ام   حکايت ازاين 
و مبنی برمصالح مملکت و وطن خواهی بوده است   از روی نظريات شخصی نبوده 

    .ن حيث ايشان به بنده معتقدندو از اي
اما اين که ايشان يک خدماتی به مملکت کرده اند گمان نميکنم برای احدی پوشيده 

مملکت ووضعيتی بوده که همه می دانيم که اگرکسی ميخواست   وضعيت اين .باشد
اگر کسی مالک بوده امنيت نداشت و اگر يک دهی   مسافرت بکند اطمينان نداشت يا 

. بتواند محصول خودش را حفظ کند  ايستی چند نفر تفنگچی داشته باشد تا داشت ب
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يک خدماتی نسبت   ولی ايشان از وقتی که زمام امور مملکت را در دست گرفته اند 
  .  به امنيت مملکت کرده که گمان نميکنم بر کسی مستور باشد

و مايل هستم که  البته بنده برای حفظ خودم و خانه و کسان و خويشان خودم مشتاق
الوزراء رضاخان پهلوی زمامدار اين مملکت باشد؛ برای اينکه من   شخص رئيس 

مملکت امنيت و آسايش می خواهم و در حقيقت از   يک نفر آدمی هستم که در اين 
طورچيزهاراداشته ايم و اوقاتمان   پرتو وجود ايشان ما درظرف اين دوسه سال اين 

ه شده وهيچوقت مادرچيزهای خصوصی وارد نشده صرف خيرعمومی ومنافع عام
ايم وبحمدهللا ازبرکت وجودايشان خيالمان راحت شده وميخواهيم يک کارهای 

اين هم راجع به آقای رئيس الوزراء اماراجع باين موضوع بنده بايد .اساسی بکنيم
    .خودم را عرض کنم  عقيده 

وجنبه دارد؛ يکی جنبۀ داخلی تغيير قانون اساسی يک تجديد نظردرقانون اساسی د
تغيير قانون اساسی نسبت بامورداخلی چه اثری ميکند؟ يکی هم جنبۀ   که بايد فهميد 

  بامورخارجی وروابط بين المللی چه اثری خواهد داشت؟  خارجی که بايدديد نسبت 
اما نسبت به جنبۀ داخلی اگر آمديم گفتيم خانوادۀ قاجاريه بد است بسيار خوب هيچ 

    .بايد تغيير کند  منکر نيست و  کس
خوب، آقای رئيس . البتّه امروز کانديدای مسلّم شخص آقای رئيس الوزراء است

ميشوند و مقام سلطنت را اشغال ميکنند، آيا امروز، در قرن   الوزراء سلطان 
که مشروطه است پادشاهش هم   بيستم، هيچ کس ميتواند بگويد يک مملکتی 

درس خوانده   ا اين حرف را بزنيم، آقايان همه تحصيل کرده و مسئول است؟ اگر م
هيچ کس ! و دارای ديپلم هستند، ايشان پادشاه مملکت ميشوند آنهم پادشاه مسئول

پادشاه است، : نمی تواند بزند و اگر سير قهقرائی بکنيم و بگوييم  حرفی  چنين 
ما ! د صرف استاست اين ارتجاع و استبدا  رئيس الوزراء، حاکم همه چيز 

ميگوئيم که سالطين قاجاريه بد بوده اند مخالف آزادی بوده اند مرتجع بوده اند، 
رئيس الوزراء پادشاه شد اگر مسئول شد که ما سير قهقرائی   خوب حال آقای 

امروز مملکت ما بعد از بيست سال و اين همه خونريزيها ميخواهد سير . ميکنيم
بشود که گمان نميکنم در زنگبار هم اينطور باشد که   قهقرائی بکند و مثل زنگبار 

اگر گفتيم که ايشان ! باشد  يک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت 
پادشاهند و مسئول نيستند، آنوقت خيانت به مملکت کرده ايم برای اينکه ايشان 

کت در ممل. اين مقامی که هستند مؤثّر هستند و همه کار می توانند بکنند  در 
پادشاه فقط می تواند بواسطۀ رأی . است نه پادشاه  مشروطه رئيس الوزراء مهّم 
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   .که در خانه اش بنشيند  عدم اعتماد مجلس يک رئيس الوزرائی را بفرستد 
خوب اگر ما قائل . يا بواسطۀ تمايل مجلس يک رئيس الوزرائی را بکار بگمارد

آنوقت در کارهای مملکت هم دخالت  الوزراء پادشاه بشوند،  شويم که آقای رئيس 
ترّشح ميکند در زمان سلطنت هم ترّشح   کنند و همين آثاری که امروز از ايشان 

بنده اگر سرم . هستند  خواهد کرد، شاه هستند، رئيس الوزراء هستند، فرماندۀ کّل قوا 
 را ببرند، تّکه تّکه ام بکنند و آقای سيد يعقوب هزار فحش بمن بدهد زير بار

شما ! آقای آقا سيد يعقوب! حرفها نمی روم، بعد ازبيست سال خونريزی  اين 
مشروطه خواه بوديد، آزادی خواه بوديد، بنده خودم شما را در اين مملکت ديدم 

حاال عقيدۀ شما اين . می کرديد  که پای منبر ميرفتيد ومردم را دعوت به آزادی 
باشد، هم   د، هم رئيس الوزراء است که يک کسی درمملکت باشد که هم شاه باش

حاکم؟ اگر اينطور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است، پس چرا 
خون شهداء راه آزادی را بيخود ريختند؟؟ چرا مردم را به کشتن داديد؟ می 
خواستيد از روز اّول بيائيد بگوئيد که ما دروغ گفتيم و مشروطه نميخواستيم، يک 

قابل توجه آقا سيد يعقوب های مدرن (  !.بايد با چماق آدم شود و  ملّتی است جاهل 
 !!)کنونی

ولی چرا بيست سال . اگر مقصود اين بوده، بنده هم نوکر شما و مطيع شما هستم
مقصود اين بود که ما خودمان را در عرض ملل دنيا و دول   زحمت کشيديم و اگر 

اع گذشتيم؛ ما قانون اساسی داريم ، ما ارتج  متمدّنه آورده و بگوئيم از آن استبداد و 
داريم که   ما شاه غير مسئول . مشروطه داريم، ما شاه داريم، ما رئيس الوزراء داريم

قانون اساسی از تمام مسئوليت مبّری است و فقط وظيفه اش اين  ۴۵بموجب اصل 
قانون  ۶٧هر وقت مجلس رأی عدم اعتماد خودش را به موجب اصل   است که 

وزيری اظهار کرد آن وزير ميرود توی خانه اش می   بيک رئيس دولت يا  اساسی
    .سر کار می آورد  نشيند، آنوقت مجدداً اکثريت مجلس يک دولتی را 

خوب اگر شما ميخواهيد که رئيس الوزراء شاه بشود با مسئوليت اين ارتجاع است 
مسئول باشد و اگر شاه  سابقه ندارد که در مملکت مشروطه، پادشاه  و در دنيا هيچ 

به مملکت است برای اينکه يک شخص محترم و   اين خيانت . بشوند بدون مسئوليت
را برای ما درست کرده و اين   يک وجود مؤثّری که امروز اين امنيت و آسايش 

نيست کی   صورت را امروز به مملکت داده است، برود بی اثر شود، هيچ معلوم 
  بجای او ميآيد؟

! ا يک کانديدائی داريد و کسی را از پيش معيّن کرديد بفرمائيد ما هم ببينيماگر شم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦١                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

غيرمسئول شدند، آن رئيس الوزرائی که مثل ايشان   بعد از آنکه ايشان شاه 
خيرخواهانۀ ايشان را تعقيب کند کی   بتواندکارکند وخدمت کند وبتواند نظريات 

ده نشان بدهند، بنده نوکر شما، اگر چنين کسی را آقای سيد يعقوب به بن  است؟
که دراين مملکت هم چوکسی را سراغ ندارم   من . چاکرشما، مطيع شما هستم

يک نفراز بين تمام مردم سر   پس امروز که اين . واگربود تا حاال سر درآورده بود
خودم خيانت   در آورده و اظهار منيٌت ميکند و خدماتی هم کرده است، بنده به عقيدۀ 

  .ی دانم که شما يک وجود مؤثّری را بال اثر بکنيدصرف م
. پس خوبست يک کسی که بتواند قائم مقام او بشود معلوم کنيد، بعد اين کار را بکنيد

بنده قانون . ... . اين نسبت به امورداخلی   !بعد منار را بدزديد  اّول چاه را بکنيد 
شد، بلکه قانون اساسی را کار اساسی را يک قانون الهی نميدانم که قابل تغيير نبا

دانم وبشرهم او را بايد تغيير بدهد، ولی وقتی يک ضرورت نامی پيدا   بشری می 
سنجيده شود وعجله در کارنباشد و با اشخاصی که   کند و تمام معايب ومحاسنش 

عجله و شتابی که امروزاگراين   ولی نه بايک . خيرخواه مملکت هستند مشورت شود
فوری   بيخ بريده نشود، مملکت فالن ميشود اين را بنده ضروری و شجرۀ خبيثه 

حاال بنده هم می گويم ضروری است ولی فوری نمی دانم که شما يک . نمی دانم
قانون اساسی را که در موقع استقالل ما را حفظ می کند و يک  قانون اساسی که 

رادات هست، هزار طوراي  اسالّميت وقوميّت ما راحفظ می کند، امروز که 
بنده که صالح نمی دانم والبتّه آقايان محترم هم مقصودشان اين نيست . تغييربدهيد

بدهند که در سياست بين المللی مؤثّر باشد، ولی   که يک موادّ قانون اساسی راتغيير 
سابقه می شود که قانون   عرض می کنم که اين طورتغيير مادّۀ قانون اساسی يک 

اين   ومتزلزل ميکند، که هرساعت يک نفراراده کرد بيايد اساسی را بکلّی سست
اصولی را که بنده برای شما خواندم، اين اصولی که همه خير ما را تأمين ميکند،  

صورتی که مجلس رئيس نداشته باشد و يک وکالی بدون فکری،   تغيير بدهد، در 
. اسی را تغيير بدهيمکه ما می خواهيم قانون اس  فکرنکرده بيايند اينجا رأی بدهند 

قانون اساسی يک چيزی نيست که يک کسی ازتوی خانه اش بيايد و بگويد می 
قانون اساسی رابايد فکر کرد وديد چطور بايد . تغيير بدهم  خواهم قانون اساسی را 

. بدهيد ودرچه موقع ميخواهيد تغيير بدهيد  تغييرداد؟ چه چيزش را ميخواهيد تغيير
می طلبم که آنچه گفتم عقيدۀ خودم بود واين درخير مملکت   هادت خدايا ترا به ش...

 )۵.(و مرخص ميشوم  است می گويم واينجا عتبۀ آقايان رامی بوسم 
 .بنده اخطار قانونی دارم –آقا سيد يعقوب 
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 !.بفرمائيد  - نايب رئيس 
ا آقای مصدّق السلطنه نسبت به هفتاد و هفت نفر که يک مسئله ر –آقا سيد يعقوب 

چطور ميشود که هفتاد و . بوده امضاء کرده اند گفتند، بی فکر  که حافظ حقوق ملّت 
    ).۶(» ...هفت نفر بی فکر باشند و

، صدای انقالب ١٣٠۴آبان  ٩مصدق و جريان منفردين درمجلس پنجم در
آنان به تفکيک قوا،اصالحات و آزادی های انقالب . مشروطه را بازتاب می دهند

وبايک هوشياری تاريحی، . يتی همسو وهمآهنگ مينگرندمشروطه درکل
آنان از . ديکتاتوری تازه سر بر کرده را نشان می دهند و افشاء می کنند

ديسکورس مشروطه و انقالب مشروطه سخن می گويند وهر صدايی غيراز آن را 
  .شوم و ناهنجار تلقی می کنند

. آنان به صراحت اين رخداد تاريخی را سيری قهقرايی می دانند و می خوانند 
سيری قهقرايی و تک صدايی که مجلس و ملت ديگر در آن نقش و صدايی ندارند 

 )٢۶.(بر فضای سياسی حاکم است ١٣٢٠و تا شهريور
 
 :می نويسد»  آئينه عبرت « نصرهللا سيف پور فاطمی در خاطرات خود بنام  ◀ 
دکتر مصدق با اين نطق مکتب تازه ای در تاريخ سياسی ايران بوجود آورد که تا  

. به امروز اين اصول مرام و ايده آل  هر ايرانی وطن پرست و آزاديخواه است
هنگامی که مصدق صدای خود را بر ضد ديکتاتوری بلند کرد، من در کالج 

عرفان روزنامه ايران را اصفهان مشغول تحصيل بودم و معلم ادبيات فارسی، احمد 
 .به کالس آورد و متن نطق را از اول تا آخر برای ما خواند

با آنکه دکتر مصدق تا آن تاريخ در ايران رل مهمی بازی کرده بود و يکی از 
رجال عالم و تحصيل کرده و تنها دکتر حقوق در دولت و مجلس بود و عالوه بر 

ل معاونت وزارت ماليه، وزير عدليه، نمايندگی مجلس از تهران، سمتهائی از قبي
والی فارس، وزير ماليه،والی آذربايجان ووزير خارجه در کابينه های مشيرالدوله و 

زياد مشهور   قوام السلطنه را داشت، نام او در ميان توده های مردم مانند مدّرس
ولی اين نطق منطقی و پرمعنا از آنروز وی را دشمن ظالم وافراد متعدی . نبود

معرفی کرد و مردم مخصوصاً طبقه روشنقکر ومردم بازار دور او جمع شده و او 
هم با نطق هايش در دوره پنجم و ششم و مخالفت با دولت ها و مقاالتش، پايه مکتبی 

 .که تا به امروز طرف توجه اکثريت مردم ايران است، را گذارد
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 :اساس اين مکتب روی اصول زيربود 
کليۀ مقامات . نون دارد وهيچ  مقامی مافوق قانون نيستکشوراحتياج به قا –١ 

کشور از شاه تا گدا بايد مطيع قانون بوده و مجلس و جرايد آزاد ومحاکم صالح 
 .عدليه بايد مردم را از ظلم و کيد مستبدين نجات  بدهند

اومعتقد بود که رضاخان نمی تواند هم وزيرجنگ باشد، هم فرمانده قوا، نخست 
اين فلسفه جدائی قوای کشور در آن روزها درمشرق . (ديکتاتور باشد وزيروشاه و

مصدق اولين کسی است  که آن را با زبان تازه . زمين تازه و بگوش ها نا آشنا بود
 .) و با کمال صميمت ترويج و تبليغ کرد

 : به رضا خان مستبد ديکتاتور می گفت. با رضا خان مطيع مجلس و شاه موافق بود
 ت زير دست آزار ای زبر دس

 گرم تا كی بماند اين بازار؟
 به چـه كار آيدت جهانداری؟ 

 مردنت به، كه مردم آزاری
سياست خارجی هم سی سال  قبل از ظهور نهرو و ناصر وتيتو، مکتب اصل  – ٢

در وزارت خارجه اش به دولت پيشنهاد کرد که ايران بايد . عدم تعهد را اعالم کرد
يا عدم تعهد را پيشه ]موازنۀ منفی[سياست  توازن منفی  در مقابل شمال و جنوب

خود قرار بدهد و به هيچکدام دلبستگی نشان نداد و ثروت زير زمينی ايران را به 
 .کمک  خود يا کشورهای کوچک دور از حدود ايران بيرون بياورد

 به هيچ يار مده خاطر و به هيچ ديار
 که بر و بحر فراخست و آدمی بسيار

ر مصدق درمقاالتی که درمجله آينده و ساير روزنامه ها منتشر ساخت اين دکت – ٣
نکته  را تأکيد می کند که بزرگی يک ملت بداشتن افراد با سواد و مطلع و آزاد و 

ملت بيسواد و مجلس و جرايد در قيد وسلطنت . عالقمند به خانه و آشيانه خود است
ران می سازدو نمونه آن سوم  استبدادی، اساس مليت و قوميت رامتزلزل و وي

 .و انقالب اخير ايران بود ١٣٢٠شهريور
دکتر مصدق معتقد بود که هيچگاه اجازه ندهيد مقدرات کشورتان بدست   -  ۴

اگراحتياج بوجود . زيرا هيچگاه دايه از مادر مهربان تر نيست. خارجيها اداره شود
مردم را . آنان استفاده کنيد خارجيها داريد آنها را استخدام کرده و از علم و صنعت

ً با کشورهای متکبر و زورگو بر حذر می  از قراردادهای مضر، مخصوصا
 )٢٧.(خواست
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تقابل ميلسپو و مستشاران مالی آمريکايی در ايران با رضا خان  درفصل پانزدهم، ◀
در بارۀ وضعيت خزانه کشوروغارت عشاير آذربايجان بوسيله نظاميان به 

دمحم قلی مجد بنا بروايت اسناد وزارت خارجه . سرکردگی رضا خان آمده است
 :می نويسد» امريکا 

يک . يداً شکرآب شده بود، روابط ميلسپو ورضاخان شد١٩٢۴در اواخر تابستان 
يکی ديگر اصرار ميلسپو بر . هميشگی، مسئله بودجه وزارت جنگ بود مشکل 

حساب و کتاب طال و اشياء قيمتی را که ارتشش  اين بودکه رضا خان بايد 
 - و اشياء قيمتی اقبال السلطنه ازعشاير آذربايجان گرفته بود؛ به ويژه جواهرات 

   .پس بدهد - که از رؤسای عشاير باکو بود
  

، ارتش رضاخان عشاير آذربايجان را سرکوب کرد، زمين هايشان ١٩٢٣در سال
تالش دکتر ميلسپو برای مشخص . قميتی شان را به غارت برد را گرفت و اشياء 

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

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

موری . ، نمايندگان ايل شاهسون آذربايجان به تهران آمدند١٩٢۴نوامبر ماه 
وقتی بود » اربابان باج گير«يکی از قسمت های جذاب نزاع «  :نويسد دراينباره می

نوامبر وارد تهران  ٢۵ديگر آذريابجان در روز  که نمايندگان ايل شاهسون و ايالت 
خلع سالح و مطيع فرمان خود  سردارسپه بيشتراز يک سال پيش آن ها را . شدند

آمده بودند تا دشنه  ه تهران اين جنگجويان متهوروجان سخت کوهستان، ب. کرده بود
ی مرصع گرانقيمتی را به نشان اين که سردار سپه ارباب و صاحب اختيار 

  )١(» .هاست به او هديه کنند آن 
آگوست، ميلسپوبا ارسال نامه ای به وزارت جنگ ازآن ها خواست تا  ١٧درروز 

  :گرفته است چه بر سرباج هايی آمده که ارتش از عشاير آذربايجان پاسخ بدهندکه 
  

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

ضرابخانه پس از ضرب . آوری شده بود تحويل ضرابخانه داد آذربايجان جمع 
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قران به ارتش تحويل داد، و اطالع يافته ام که   ۶١٢٣١/ ۶۵مجدد سکه ها، مبلغ 
١٢٠وزارت جنگ مبلغ  آن وزارت . فروخته است قران به يک صراف  ٠٠٠

١٨١/ ۶۵هنوز هيچ حساب و کتابی بابت مبلغ  در . است قران تحويل نداده  ٢٣١
مبلغ فوق از منبع ديگری غيرازخزانۀ کل به دست ارتش رسيده، طبق قانون بايد 

اگر آن وزارت نتواند مدرکی دال بر . حکم در آمد به خزانه ی کل واريز می شد در 
الذکر را طبق مجوزات قانونی دريافت کرده، ارايه بدهد، ناگزير  ين که مبلغ فوق ا

اميد . آن کسر کنم] جوالی - ژوئن[ماه سرطان  وظيفه دارم اين مبلغ را از بودجه 
  .جانب قرار دهيد است که در اسرع وقت اطالعات کامل در اختيار اين 

  )٢(ميلسپو، مدير کل ماليه ها . سی. ای
  :ی ميلسپو پاسخ تند رضا خان را به دنبال داشتنامه 

 
 مدير کل ماليه ها

شما در باره سکه های خارجی و ضرب آن ها به  ٣٨٢٩عطف به نامه شماره 
بايد بگويم از آن جايی که امور مزبور به مسايل داخلی وزارت  سکه های ايرانی، 

  .حق دخالت در آن ندارد جنگ مربوط می شود، وزارت ماليه 
  )٣. (ضا، وزير جنگ و سردار سپهر
 

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

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

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

٩از تصويب بودجه ای بالغ بر  ۴٠٠ ال جاری، وزارت برای س] تومان[ ٠٠٠
۵٠٠مشورت با من اليحه ای را برای تصويب يک اعتبار  جنگ بدون  ٠٠٠ 

هم چنين، مايلم بدانيد که پس از تالش های بی  . تومانی ديگر به مجلس ارايه داد
کردم تا وزارت پست و  نتيجه ای که در تمام طول اين مدت در ايران مبذول 

آورد،  هزينه هايش تحت نظارت ما در تلگراف را وادارکنم حساب در آمدها و 
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١٢۵نهايتاً مجبور شدم به آن وزارتخانه دستور بدهم که مبلغ  تومان را بابت  ٠٠٠
  .وزارت جنگ به آن وزارت بپردازد] ژوئن،جوالی[ماه سرطان  بودجه 

وزير جنگ، که رئييس کابينه هم هست، می تواند از قدرت و نفوذش بر وزارت 
تفاده کند، ولی نمی خواهد وزارت پست و تلگراف را وادار به اس خانه های ديگر 

به عبارت ديگر، او توقع دارد که ما بودجه . کند پرداخت اين مبلغ به وزارت جنگ 
به کنترل درآمدها و هزينه های  وزارت جنگ را بپردازيم، بدون اين که هيچ کمکی 

بودجه وزارت جنگ  تمام  وزارت پست و تلگراف به ما بکند؛ او انتظار دارد که ما
حاال هم  درصد کل بودجه مملکت است، بپردازيم، با اين که همين  ۴۵را که بالغ بر 

يک ماه هزينه های دولت را نپرداخته ايم، و حداقل يک ميليون تومان کسری 
چنين توقع دارد که ما تمام اعتبارات اضافی را که از مجلس می گيرد  داريم؛ او هم 
دارد همه ی اين کارها را بدون بررسی حساب و  و باالخره توقع  پرداخت کنيم؛

بخواهيم پولی را که به طور غير  کتاب های وزارت جنگ و بودن اين که از آن 
که اين مطالبات نا  بديهی است . قانونی به دست آورده به خزانه بريزد، انجام بدهيم

و کنترل درآمدها، معقول ازخرانه، بدون هيچ گونه مساعدتی در جمع آوری 
. گونه تالش موثر برای سر و سامان دادن به ماليه ها را غير ممکن می سازد هر 

)۴(  
ً درباره غارت عشاير توسط ارتش با ميلسپو گفتگو کرد او سپس . موری متعاقبا

با ذکاء الملک فروغی، وزير ماليه رضا خان، به صحبت  درباره اين موضوع 
برای وزارت امور خارجه  ١٩٢۴سپتامبر   ٢۴اريخ نشست که گزارش آن ها در ت

  :ارسال شد
سپتامبر، درگفتگويی که با دکتر ميلسپو داشتم، مفصالً درباره  ۵بارديگردر تاريخ 

بودن ادامه کارش در مديريت کل ماليه ها صحبت کرد، و گفت مگر  غير ممکن 
اتفاق ] ضا خانر[ذهنيت و نگرش رييس الوزاراء  اين که در اين مدت تحولی در 

شديداً ازخودخواهی های رييس  ميلسپو . بيفتد که او بتواند کارش را ادامه بدهد
مستشاران مالی با آن  الوزارءشکايت داشت ومی گفت به رغم همۀ مشکالتی که  

صورت  اصراردارد که هيچ کاهشی در بودجه وزارت جنگ ]رضاخان[مواجهند،
به من نشان داد که او را به دليل ) ضا خانر(نگيرد و نامه ای را از سردار سپه 

ميلسپو پيشنهاد کرده بود که به دليل . چنين چيزی سخت مالمت کرده بود پيشنهاد 
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بودجه سال جاری، الزم است که بودجه ی همه ی  کسری يک ميليون دالری 
دکتر ميلسپو هم چنين نامه . بدهند وزارتخانه ها از جمله وزارت جنگ را کاهش 

ی پول های طال و  از سردارسپه نشانم داد که او را به دليل استعالم درباره ديگری 
گويند  می . نقره ای که ارتش ازعشاير آذربايجان گرفته بود شديداً سرزنش کرده بود

سال گذشته که ارتش ايران عشاير آذربايجان را سرکوب و اقبال السلطنه، رييس 
ل شاهسون را دستگير وهمه ی ثروت کرد ماکو، وروسای ترک اي - ترک ثروتمند 

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

استيضاح کند، که چنين اتفاقی  آگوست  ١٩اقليت مجلس بابت همين غنايم دولت رادر
تبانی مديرکل  غيرمعقول نيست که اگرفکرکنيم رييس الوزراء بالفاصله به .نيفتاد

چنين  ميلسپو هم . ماليه ها واقليت مجلس برای بی آبرو ساختنش مشکوک شده باشد
متذکر شد که از نظر او اقدام رييس الوزراء، در چند ماه پيش، درتقديم اليحه ای 

۵٠٠اعطای يک اعتباراضافی  برای  ی به وزارت جنگ جهت پوشش تومان ٠٠٠
  .شورش های لرستان کامالً غيرموجه بوده است هزينه های سرکوب 

از نظر دکتر ميلسپو، رئيس الوزراء از دولت می خواهد که اين لوايح را عالوه بر 
تخصيص يافته، بابت عمليات های ] به وزارت جنگ[که قبال  بودجه هنگفتی 

غنايم را برای استفاده شخصی اش، به جيب  بتواند نظامی ارتش بپردازد تا خودش 
بخواهد از مصايب مالی کنونی  اگر ايران ] ميلسپو[ از نظر مدير کل ماليه ها . بزند

يک ميليون  اش نجات پيدا کند، بايد بودجه وزارت جنگ را هر ساله به ميزان 
ای حفظ ارتشی ميليون تومان برسد که گمان او بر ۶تومان کاهش بدهد تا اين که به 

  )۵. (هزار نفر کامالً معقول است ۴٠تا  ٣٠استعداد  با 
موری صحبت . سپتامبر، موری با فروغی مالقات کرد ٢۵فردای همان روز،يعنی 

فروغی و هم چنين پاسخ فروغی به غارت عشاير توسط رضا خان  های خود را با 
  :را اين طور گزارش داده است

حب طال و نقره های اقبال السلطنه توسط رضا خان در ارتباط با تصا] فروغی[ 
ای به اين مسئله ندارد و حتی مبلغ واقعی آن را نيز نمی داند،  گفت که هيچ عالقه 

مهم تر از اين حرف هاست؛ زيرا اين واليت  و افزود که سرکوب آذربايجان خيلی 
مورش از برای گذران ا برای اولين بار در طول سال های گذشته، بجای اين که 
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هم چنين  او . ، دارد به دولت مرکزی ماليات هم می دهددولت مرکزی بودجه بگيرد
توجه من را به اين نکته جلب کرد که هر چند ممکن است رييس الوزراء طال و 

دست آمده را برای مصارف شخصی اش نگه داشته باشد، ولی همه اموال  نقره به 
  )٢٨. (دولت تحويل داده استعشاير را ضبط و به  اين رييس ثروتمند 

 
درزمان رضاخان » مرز ايران با شوروی«  به مسائلفصل شانزدهم، در ◀

  .پرداخته ام
 

: تماميت ارضی ايران« دمحم علی بهمنی قاجاردرمقدمه کتاب خود تحت عنوان 
 :آورده است» سيری در تاريخ مرزهای ايران

مرکزی اين اميد را به وجود ، قدرتمند شدن دولت ١٢٩٩پس از کودتای سوم اسفند 
آورده بود که از مرزهای ايران نيز به خوبی صيانت گردد واختالفات مرزی ايران 

ازاين رواقبال السلطنه . با همسايگان در راستای منافع ملی ايران حل و فصل شود
ماکويی خواهان اعاده حاکميت ايران بر منطقه راهبردی قره سوشد؛ ونيزديپلماتهای 

رای رفع اشغال از اراضی اشغالی ايران در منطقه بين خليج حسينقلی ايرانی ب
ونهرموسی خانی ونيز وادارکردن شوروی به تسليم قصبه فيروزه به ايران تالش 

انگيزه اعمال حاکميت برجزايرسه گانه ابوموسی و دو تنب و پشتيبانی . کردند
وق مغصوبه ايران ازجنبش رهايی بخش مردم بحرين نيز نيرومند شد؛ واستردادحق

اما با به رياست وزرايی . دراروندرود و دشت زهاب نيز مورد توجه قرارگرفت
رسيدن رضاخان سردارسپه و اقدامات آشکار وی عليه نظام مشروطه، به تدريج 
افکار عمومی قدرت خود را از دست داد و سکوت در برابر اشغالگريهای شوروی 

مرزی آذربايجان، آغازی شد برمماشات  در فيروزه، خليج حسينقلی وحتی مناطق
دربرابرزياده خواهيهای بيگانگان؛ مماشاتی که براساس جلب حمايت شوروی 

درادامه دوران فرمانروايی سردار سپه، چه . دررقابت های داخلی به عمل آمده بود
درعصررياست وزرايی اش وچه درهنگام پادشاهی او، تحوالت مهمی در پيوند با 

مرزهای ايران و افغانستان با حکميت آلتای . يران رخ می دهدمسائل مرزی ا
ترسيم و در اين حکميت زيانبارنزديک به هزارکيلومتر مربع از خاک ايران جدا 

منعقد گرديد وانتقال ١٩٣٧درمورد مرز ايران و عراق نيز عهدنامه سرحدی . شد
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ونه ای اراضی دشت زهاب وخاور رود دياله به عراق رسميت يافت وحتی به گ
. غيرقانونی و درتضاد با حقوق بين الملل، مالکيت ايران بر نيمه اروندرود سلب شد

ترسيم خط مرزی ايران و ترکيه نيزبا جدايی آرارات کوچک و نزديک به هشتصد 
کيلومترمربع ازمناطق اطراف آن وهمچنين صرفنظرکردن از مالکيت تاريخی 

دولت مرکزی ايران قدرتمند شده بود و در شرايطی که . ايران بر قره سوهمراه بود
دولت دارای نيروهای مسلح نيرومند وتشکيالت اداری و سياسی منظم گرديده بود 
و خبری ازملوک الطوايفی وگردنکشان محلی نبود، چرايی آسيب پذيری تماميت 

پرسش،  درجستجوی پاسخهايی به اين چرايی و. ارضی ايران بسيارقابل توجه است
  ) ٢٩: (ه عامل يادکرد که اين عوامل درذيل مورد اشاره قرارمی گيردمی توان از نُ 

  
 جمال صفری  

  ١٣٩٧فرانکفورت،  تير 
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  توضيحات و مآخذ ◀
  

سل کنونی را باز کرده و اميد من اين است که اين يادداشتها چشم و گوش ن« 
ديگر اجازه ندهد که يک نفربا هر لباسی هست بنام ظل هللا يا آيت هللا بر آنها سوار 

پنجاه سال سلطنت پهلويها نه فقط نگذارد . شده و کشور را به اين روز بيندازد
رجال اليق و وطن پرست وشجاع تربيت بشوند بلکه همه آنها را يا از ميان برد يا 

 ».نتيجه آن پنجاه سال، روز سياه و حال تباه امروز است. اخته کرد
،خاطرات و رويدادهای تاريخ معاصر » آئينه عبرت « سيف پور فاطمی ( - *

   ١٨١ص  – ١٣۶٨ –انتشارات جبهۀ ملی ايران  –ايران 
  
 ۴٠٣: ،، ص١٣۴۴، نشر زوار، »خاطرات و خطرات« مهديقلی هدايت ، - ١
»  ران نو زوال سياست های حزبی در دورۀ رضا شاهاي« مقاله َمتيواليوت  – -  ٢

، » جامعه ودولت در عصر رضاشاه:تجدد آمرانه« به نقل از کتاب تورج  اتابکی 
   ٩۵،ص  ١٣٨۵مرداد،  ١۵ - ققنوس : ، ناشر) مترجم(مهدی حقيقت خواه 

  ٩۵ -  ٩۶پيشين ،صص   - ٣ 
ت دوران جای همه، نگاهی به خدمات و لطما يک نفر به « مهدی غنی -  ۴

 ١٣٩٧و فروردين  ١٣٩۶اسفند  ١٠٨شماره  - چشم انداز ايران  - » رضاشاه
 ۴٧٢ص   ،،»خاطرات و خطرات« مهديقلی هدايت ، -  ۵
  ٣٩٧ص  - پيشين    -  ۶
جای همه ، نگاهی به خدمات و لطمات دوران  يک نفر به« مهدی غنی -  ٧

 ١٣٩٧ردين و فرو ١٣٩۶اسفند  ١٠٨شماره  - چشم انداز ايران  - » رضاشاه
 –، انتشارات مؤسسه فرهنگی »ايرانيّت، مليّت، قوميّت« اصغر شيرازی  -  ٨

   ۶٢۴ – ۶٢٨،   ص ١٣٩۵: چاپ اول- هنری جهان کتاب 
بکوشش بهمن دهگان، » اسرارسقوط احمد شاه« خاطرات رحيم زاده صفوی-  ٩

  ٩ – ١٠صص  ١٣۶٢فردوسی، : ناشر
انتشارات جانزاده  - جلد اول » ايران خاطرات سياسی رجال « علی جانزاده  -  ١٠

  ٢١٧ – ٢١٨صص  -  ١٣٧١ –
  ٢٢٧ – ٢٣٠پيشين ، صص   -  ١١
 ٢٣۶-  ٢٣٧پيشين، صص   - ١٢
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 ٢٣٧ -   ٢٣٨پيشين، صص   -  ١٣
تاريخ  - »گزارش های محرمانۀ لورن به چمبرلين  « عبدالحسين نوائی  - ١۴

 - ١٣٧۴ - ی مؤّسسه پژوهش و مطالعات فرهنگ  –)  کتاب نهم( معاصر ايران
   ٢۵٧ -  ٢۵٨صص  

   ٢۶۶ -  ٢٧٣پيشين ، صص    - ١۵
 –چاپ سّوم   –جلد سّوم، نشر ناشر - »تاريخ بيست ساله ايران «   حسين مّکی -  ١۶ 

  )  ٣٧٠ -  ٣٧٩صص    -  ١٣۶٣
بر اساس اسناد   » انتخابات مجلس پنجم و مجلس مؤسسان«حسين آباديان ، -  ١٧

 – ١٣٨٨،زمستان ٢٧طالعات تاريخی شماره فصلنامه م - منتشرشده وزارت جنگ
   ١١ – ١٢صص 

 ٣٠۵صص  - ١٣۶١ –انتشارات عّطار –»حيات يحيی « يحيی دولت آبادی -   ١٨
– ٣٠۴     

  - به کوشش ايرج » خاطرات و تألّمات مصدّق«  دکترمحّمد مصدّق -    -  ١٩
 -  ١٣۶۵ - انتشارات علمی  

   ١۶٠ – ١۶١صص  
ی گيری دکتر مصدّق، در پای گيری کتابخانه و پ« ناصر تکميل همايون  - ٢٠

شهريور  –مرداد  -  ٨٢شماره   - سال چهاردهم  - نشريۀ بخارا » مطبعۀ مجلس
 ١٢٨ص  - ١٣٩٠

دکتر حسن باستانی راد، بهارستان در تاريخ، کتابخانه موزه و مرکز اسناد  -  ٢١
   ١٢٢، ص ١٣٩٠مجلس شورای اسالمی، تهران، 

پی گيری دکتر مصدّق، در پای گيری کتابخانه و « ن ناصر تکميل همايو  -  ٢٢
شهريور  –مرداد  -  ٨٢شماره   - سال چهاردهم  - نشريۀ بخارا »    مطبعۀ مجلس

 ١٣٠ص  - ١٣٩٠
 ٣٠۵صص  - ١٣۶١ –انتشارات عّطار –»حيات يحيی « يحيی دولت آبادی -  ٢٣

– ٣٠۴  
 -  ١٣۶٢ –ناشر  نشر –جلد سوم » تاريخ بيست ساله ايران « حسين مّکی  -  ٢۴   

   ۴٢١ – ۴٢۴صص   
 ۶۶۴-   ۶۶٧: ، صص٣ ج ، متن» زندگانی من«عبدهللا مستوفی  – ٢۵
موسسه انتشارات آگاه،  - »تأملی  در انقالب  مشروطه ايران« عباس خاکسار  -  ٢۶

 ٢١٧ -  ٢٣٠صص  – ١٣٩۴
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 : پی نوشت ها
 ٣٠۴، ص  ۴. حيات يحيی، ج  - ١ 

 ٣١٢و   ٣١١همان کتاب، صص   - ٢
 ٣٣٧همان کتاب، ص  – ٣
  ٣۶۶تا  ٣۶۴همان کتاب، صص  – ۴
 ٣۵۵تا  ٣۴٨بهار ج دوم صص  – ۵
  ٣۵۶همان کتاب، ص  – ۶

، خاطرات و رويدادهای تاريخ »آئينه عبرت « نصرهللا سيف پور فاطمی  -  ٢٧
  ۶۴۶ - ۴۶٧صص  – ١٣۶٨ –انتشارات جبهۀ ملی ايران  –معاصر ايران 

 ١٩٢٢ – ١٩٢٧تشاران مالی آمريکايی در ايران ميلسپو و مس«دمحم قلی مجد -  ٢٨
 -  ١٣٨٨، فصل نامه مطالعات تاريخی،  زمستان اميری، مصطفی؛: ترجمم، »

  ۴۴ – ۴٨صص   - ٢٧شماره 
سيری در تاريخ مرزهای : تماميت ارضی ايران« دمحم علی بهمنی قاجار  -  ٢٩

  ٢١ – ٢٢صص  -  ١٣٩٠- موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی : ، نشر»ايران
 
 : در کتاب خاطرات محمود فروغی در گفتگو با حبيب الجوردی آمده است *  

در اينجا مکث کنيم و برگرديم به رأی موافق پدرتان نسبت به انتقال سلطنت :  ل. ح
آيا در اين مورد در حضور شما صحبتی کردند که نيت . از سلسله قاجار به پهلوی

دکترمصدق در مجلس گفته بود که  چه بوده؟ همچنين برگرديم به مطلبی که
اگرسردارسپه قدرتمند را به سلطنت برسانيم تکليف حکومت مشروطه چه خواهد 

 شد؟ ديدگاه  پدرتان در اين مورد چه بود؟ چه می گفتند؟
. مرحوم مصدق نطق شان درمجلس به نظرمن شاهکاربود«: محمود فروغی

ق است و من دارم متنش را برجسته ترين نطق مرحوم مصدق، به عقيده من، آن نط
 )     ١(».بسيار بسيار خوب بود. بسياراستدالل قشنگی کرد. اينجا

يک عده « :نسبت به رضا خان می گويد» ديدگاه پدرش دمحمعلی فروغی « در باره 
معتقد بودند که، نخير، بياييم اين حکومت مرکزی ...] ازجمله پدرش، داور و[ ای 

پاکش کنيم، تميزش کنيم، نگذاريم . ت  کنيم، نگهداريمقوی را پشتيبانی کنيم، حماي
خيال  می کردند  که واقعاً موفق . شايد آنها خيلی خوش بين بودند. زياد آلوده بشود

 ) ٢( » .می شوند
از آنهايی بودند که عقيده ] پدرم[ ايشان « :سپس فروغی در تکميل آن می گويد
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ييم، بسازيم، حمايت کنيم، پشتيبانی داشتند که بايد اين حکومت مرکزی قوی را بيا
منتها خيلی زود است قضاوت کنيم که چه عواملی باعث شد که ما در اين راه . کنيم

هشت سال سلطنت رضا  –و به تدريج فرض کنيم که بعد ازهفت سال . موفق نشديم
شاه، گرفتار آن ديکتاتوری شديدی که مرحوم مصدق پيش بينی آن را در آن نطق 

 )  ٣(» .شديم کرده بود،
طرح تاريخ  –ويراستار جبيب الجوردی  –خاطرات محمود فروغی  - ١: منبع

 ٣٢ص   -  ١٣٨٢ - مرکز  مطالعات خاورميانه دانشگاه  هاروارد - شفاهی ايران
  ٣۴ص  –همانجا  – ٢
 ٣۵ – ٣۶صص  - همانجا  – ٢
 
يری بيچاره تيمورتاش تقص: حسن تقی زاده در بارۀ عزل تيمورتاش می گويد ** 

گويد سوراخ، خود تيمورتاش است و از  گفت که آنکه می نداشت، ولی رضاشاه می
همان روز جمعه که دفتر هم نبود به  ]شد که[اند، اين  آنها مطلع شده  ]ست که [راه او 

فردا ما رفتيم ديديم تيمورتاش . او کاغذ نوشت که او از وزارت دربار معاف است
 .نيست

رضاشاه با . آمد گفت آقايان مشغول کار خودتان بشويددر هيات وزرا شاه خودش 
شاه آمد خيلی با . گفت يعنی به او همه چيز را می. مرحوم فروغی سر و سر داشتند

کند  هللا پهلوانی است، کار خودش را می وزرا گرم گرفت و گفت اين ياسايی ماشاء
مثل اينکه  .دستش را به صورت هر کسی کشيد). يعنی محتاج به تيمورتاش نيست(
فروغی به . خواسته کلکش را بکند وحشت برداشته بود که تيمورتاش می] او را [

من محرمانه گفت اين صورت ظاهر را نگاه نکنيد دم همه سست است، يعنی تمام 
غير از ) به فروغی(گفت خودش به من گفت . کن خواهد کرد اين وزرا را ريشه

. که االن سوئيس است] منصورالملک رجبعلی منصور،[زاده و منصور  شما و تقی
باقی وزرا غير اين . شود با او رغبت باطنی داشت ما خيلی تعجب کرديم، معلوم می

دانم ريشه  گفت من می اين بود که می. سه نفر همه با آن حرامزاده همدست بودند
 .بعدا ديگر داستانش طوالنی است. همه اين وزرا را خواهد کند

 
 قضيه ياسائی

ياسائی که دست نشانده داور بود و تيمورتاش همه کار را به اسم ياسائی بيچاره 
 .ياسائی وحشت کرده بود. کرد می
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ياسائی ديگر مثل . تا يک روز گفته شد به کار اين ياسائی هم بايد رسيدگی بکنم
شد خيلی  داور هم وقتی به ياسائی چيزی گفته می. اينکه روح از بدنش رفته باشد

گفتم شاه آمد که به کار . من يک قدری در هيات وزرا تند حرف زدم. شد پريشان می
تا حاال پليس رسيدگی . هللا خبر خوشی است الحمد. ياسائی هيات وزرا رسيدگی کند

کنيم، اين را  خيلی خب، ما رسيدگی می. برای وزرا مناسبت ندارد  ]و آن[کرد  می
 .داور به ياسائی گفته بود

ديدم بيچاره از در عقب آمد به وزارت ماليه و از من . با من خوب نبود] ياسائی[
گفتم  ] به شاه. [ولی آخرش او را نجات داديم. خيلی پريشان بود. خيلی تشکر کرد

هر چند، آنهای ديگر هم گناهی نداشتند، بدترين . رسيدگی کرديم گناهی نداشت
 )  ٢.(اش با تيمورتاش بود معامله

 –١٣٧٩–انتشارات فردوس) خاطرات (،»یزندگی طوفان«حسن تقی زاده  -  ٢
   ٢۵٣ – ٢۵۴ –صص 

  
 انتقال اموال مصادره شده اقبال السلطنه به تبريز  *** 

بار شتر طال  ١٠بار شتر قران نقره،  ٢٠اموال مصادره شده اقبال السلطنه، شامل 
پس از . و سه صندوق روسی قفل شده با محتوای نامعلوم از ماکو وارد تبريز شد

ی اقبال السلطنه و اعزام او به تبريز، اميرلشکر عبد هللا خان طهماسبی دستگير
اجازه يافت اموال اقبال السلطنه را پيش از آن که توسط وارث های او تصاحب 

همچنين زمينها و روستا های متعلق به اقبال السلطنه خالصه اعالم . شود، ضبط کند
  .)FO E 2417/255/34 .(هزار تومان جريمه محکوم گرديد ٥٠٠شدونيز به 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٧٥                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 
  فصل اول

  
 ومدّرس با احمد شاه ونيملّ  ۀندينما یصفو ۀزاد ميرح مالقات

 
شمسی، احمد شاه، آخرين فرد سلسلۀ سالطين قاجار،به سومين ١٣٠٢يازدهم آبان

سين سفراوپائی خود می رود، سفری که بازگشتی بدنبال ندارد، ليکن آغازی و واپ
ان، گام، تدسيسۀ انگليس سردارسپه که با. دودمانش و نت اواست برای پايان سلط

 تا مرز به کام وبدقت، برای کسب قدرت درتالش است، فريبکارانه، احمدشاه را
 سفر سلطان سست عنصروسست ارادۀ قاجارکه سبب. کرمانشاه همراهی ميکند

برای  ومجالی می داند خودرا رسماً معالجه اعالم می کند، مسافرت فرنگ را گام 
و آزاديحواهان  سياستمداران امابسياری از. رضاخان امکانات بهترمبارزه با ايجاد

را نشانۀ ترس وبزدلی شاه جوان، و درواقع فرارازايران برای  يران، اين سفرا
 از برای ترکتازيهای خود، سردارسپه که ميدان را. هنگفتش می دانندحفظ پولهای 

جويد تابا سرکوب مخالفين،  فرصت سودمی خصم خالی می بيند،هوشيارانه ازاين
  .به اهداف خود نائل آيد

وقاجاربرانداز، دربيست ودوم بهمن  مجلس سرنوشت ساز مجلس دورۀ پنجم،
سيدحسن  . می شود ح، دمحم حسن ميرزا، افتتاوليعهد شاه ، توسط برادرو١٣٠٢

ضاخان  مدرس، نمايندۀ اول تهران، ازهمان آغاز، پرچم مخالفت باديکتاتوری ر
، باجمعی ازهمفکران ١٣٠٣اندک زمانی بعد، درفروردينرا بدست می گيرد و

 از .رابوجودمی آورد»اقليت«خود،گروه کوچک ولی نيرومند وپرسروصدای
سرشناسان اين اقليت چهارده نفری،ملک الشعراء بهار،حسن زعيم، اسماعيل 

گروديگران محيی الدين شيرازی،علی کازرونی،اخ ، حائری زادۀ يزدی،عراقی
  .هستند

رضاخان،ترغيب احمد  قدامات اقليت برای مبارزه باايکی ازنخستين ومهمترين 
می انديشند که بازگرداندن و تقويت آنان چنين . شاه است جهت بازگشت به ايران

 يت مبارزجوی مجلس ولهمراهی اق شاه دموکرات منش ومشروطه خواه، با
سداستواری دربرابرسلطه طلبی  می تواند پشتيبانی اقشارگسترده وگوناگون مردم،

  .روزافزون رضاخان باشد
برای مأموريت خطيرودشواربازگرداندن احمد شاه به ايران، کسانی نامزد می 
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سلطنه وتأييد الشوند، ليکن درپايان انديشه ها، به گزينش دمحم حسن ميرزا نايب 
   )١(. رحيم زادۀ صفوی انتخاب می شودعلی اصغر   مدرس،

دمحم  از طرف ،یوسط یايشده آس ليروزنامه تعط ريمد ،**یصفو زاده ميرح
که شاه به  ندبه اوگفت آنها. شد سيپار یمدرس راه دحسنيس حسن ميرزا،

رحيم زاده صفوی گزارش مالقات خود رابا . بازگردد رانيبه اديشده با یهرنحو
  :رارمی دهماحمدشاه به قلم آورده است که دراينجا دراختيارخوانندگان ارجمند ق

  
 با احمد شاه درشهر نيس  مالقات نياّول  

 
با سلطان احمد شاه ] یصفو ۀزاد ميرح[رانيا ونيملّ  ۀنديمالقات نما نياّول  

 نينامبرده با سلطان احمد شاه بد  ۀداد وشرح مذاکرات فرستاد یرو سيدرشهرن
  :قراربوده است

 یرتمان شاهانه دردفتر آقااّول رفتم ودرآپا ۀهتل نگرسکو، با آسانسوربه طبقدر
. کردند تيصالح مرا به اتاق شاهانه هدا یآقا قهيبعد ازچند دق . الدوله نشستم ميحک
 یزيداشت درکناراتاق پشت م یرنگ باز شاه با لباس ساده که  حضرتياعل

 یشوخ ۀبه لهج پرسش کردند و مناز یوگرم یبودند وبا مهربان ستادهيا
هرکجا باشد « :عرض کردم ،»امدهيخوشت ن سيو ن سيالبد ازشهرپار...«:گفتند

 یصحبتها قهيپس ازدو سه دق»  اطيجنت است آن گربود سم الخ –را بساط شه ما 
صالح را  یسر آقا ۀدارم با اشار یمطالب نجانبيکردکه ا چون شاه احساس  یعاد

؟ عرض کردم یدار یمطلب ايآ: ديپرس آن گاه . مرخص فرمودودراتاق بسته شد
ساعات وقت  ميامروز ن فرمود من . داشته باشند یفرصت حضرتيدگان اعلاگر بن

  .ديبعد به عرض برسان یرا روزها یدارد امروز باق تيدارم هرچه فور
گفت واّما  یم» ما « آور شوم که شاه مرحوم درفرنگ به ندرت ادي ديبا نجايدرا  

 - ديرو یم«یکرد ودرفعلها هم گاه یخطاب م» شما«ۀندرت کلم به زيدرخطاب ن
  گاه  چيه یسخن راند، ول غهيبه هردوص »يیگو یم - یرو  یم«یوقت »دييگو یم

 یم یگرفت وعصبان یشدوهرزمان که خشم م  یمادب ونزاکت خارج ن طيازشرا
 کيآنکه  یرا بلند کند و ب شيصدا بدون آنکه   کرد یکلمات را تندادا م یشد فور

 * .ادا کند کيرک ايلفظ زشت 
  سپس اجازه  . نميخودش بنش کيوبه من هم امرفرمود نزد زنشستيشاه پشت م  

  :گفتم  نيخواستم وچن
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ملّت  رايمحبوب اند ، ز یليخ انيرانينزد ا هيکنم که قاجار یچاکرعرض نم «
خاطرعرضه  نانيبرده است اّما با اطم انهايمحترم ز ۀفيطا  نيازسلطنت ا رانيا
ً  یونيهما حضرتيبندگان اعل شاه و نيرم که مرحوم مظفّرالددا یم  محبوبيت واقعا

. دارد یدارد توقّعات یم را دوست  حضرتيکه اعل یاست ملّت یعيتام دارند وطب
صيانت  سلطنت وحقوق ملّت را دودح حضرتيتوقّع داردکه اعل رانيملّت ا
 یاردکه هرزمان خطروتوقّع ند نديومقاومت فرما یودرآن راهها پافشار فرمايند

تاج وتخت ومملکت را ترک فرموده وعازم  فرنگستان  دينما یرخ م جانب  کياز
  ...سازد یشاهانه را خلل  دار م ذات   تيمحبوب هيّ رو نيشود،  ا

جواب  کيکاي دييگو یبهتراست آنچه را م - :وفرمود ديسخن مرا بر نجايدرا شاه
قلب ملّتم  ميدهم ومن هم ازصم یرا م تياهمّ  تيخودم نها تيمحبوب من به : ديريبگ

 یمن چگونه پادشاه ديخواه یم رانيشما وملّت ا یرفقا دارم، اما  یرا دوست م
  نکهيمختارو مستبد؟ ا ايباشم  یو قانون همشروط  یمن پادشاه ديخواه یم ايباشم؟ آ

 یاساس پادشاه شما به قانون ديدان یم والزم   دينال یاست که شما ازاستبداد م نيقي
 نيکه هرگزازحدود قوان هستم  یاحترام بگذارد ومن ازآن پادشاهان یعموم نيوقوان

ام ومردم  داده  اهانهخصوص قسم خورده و قول  ش نيدرا رايتجاوز نخواهم کرد ز
   .وجهان شاهد وگواه آن اند رانيا

در  ميبدان ديکرده است نشان بده نيّ ما مع یکه قانون  برا یحدود ۀبا مالحظ حاال
سفراّول دچارقرار داد : ميما دوسفربه فرنگ آمد. ميا دهيورز یکوتاه کدام  نقطه ما 

خواستند هرطور شده، آن  یکه قرارداد بسته بودند م یسيانگل مأموران  رايز ميبود
 نيبنابرا. زدينر شانيآبرو سيمقابل ملّت ودولت انگل تا در سانندما بر یرا به امضا

رجال دولت که   نيمابا مشورت عاقلتر . نداشتند یکوتاه کيازهرگونه فشاروآنتر
ما به  یآزاد بود صدا  طيکه مح ميجا گرفت یکردند، درنقاط یمحرمانه اصرارم

ً يو صر ميرانجات داد رانياستقالل ا یاله ۀوبه قوّ ديرس یم ايدن ازرجال اريبس به  حا
شود  عيضا انريمن استقالل ا یکه هرگاه بخواهند با ابقا ميگفت یتيبزرگ گ

ملّت  یخواهم که متضّمن بندگ یرا نم یدهم وآن چنان سلطنت یم حيرا ترج مرگ 
  .و مملکتم باشد

 استيس کي رايروبروشدم ، ز یسفر، من با مخاطرات بزرگتر نيواّما درا  
 یبرا یکورو جاهالنه، از طرف یداخل یاستهايمقابل بود وس در رومندين یخارج

 کاتيوتحر یزيخونر ديتهد یفشارسخت وحتّ  او یدارآمدن رضاخان وزمام شيپ
درکار بود که  یقو غاتيشد وتبل  یمن مسموم م هيعل یافکارعموم یبود وازجانب
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رادرهمان  یجمهور  ۀدرباربسازندومن خبرداشتم که نغم هيعل یشورش مصنوع
تجاوز    یمن ازحدود قانون یستيبا یم ايخواستندبلند کنند، درآن حال  یروزها م

 یخارج استيس کيببرم و من هم به  سهيدس کيو کيکنم و من هم دست به آنتر
من  یداشتم برا یم تيبه موفّق نيقيکه  یکنم که البتّه درصورت  هيتک یگريد

 گرشيراه  د. افتمي ینزد وجدان خود شرمنده م نبود وخود را نزد ّملت و دهيپسند
 سيکه رئ شيضاخان را به آرزور و رميالدوله را بپذريمش یهم آن بود که استعفا

مملکت خارج شوم  شود و خود  از دايآرامش پ ید  قدريبود،برسانم تا شا يیالوزرا
 یو داخل یخارج استيس یوخم ها چياوضاع و پ انيوازدورمواظب جر

، مجلس  یقانون اساس رايخودش در کارها قضاوت کندز رانيوبگذارم ملّت ا باشم 
  .قرار داده است یاعل یقاض را  یملّ  یشورا

خواستند من با رضا  یازشاهزادگان ورجال را که م یبعضشنهاديهرگاه پ نکهيدرا
ً موفّق م نيقي رفتميپذ یمبارزه شوم، م خان وارد  ً من شخصا  یدارم که فرضا

 یبرجا نم د،يکه شما اشاره کرد یتيهمان محبوب کشورخوب نبود و یشدم، برا
آورد  اديخواست به  یرا م یزيچ نکه يت مثل اآرام گرف یشاه قدر نجايدرا. ماند

که   یمردم یقضاوتها افکارو  یچگونگ: اندوهناک کرد وفرمود یآن گاه تبسم
 ديمثالً شا . شود یمن م اليخ یشانياسباب پر یازدورتماشاگراوضاع هستند راست

 شندياند یازدوربرآتش دارند نزد خودچنان م یکه دست یمردم اي تانيرفقا ايشما 
بردارم و حال آنکه  انيمن آن قدرت وجربزه را ندارم که سردارسپه راازم ه ک

شخص مکّرر ازطرف افسران خود  نيکشتن ا یوحتّ ديتبع و فيراجع به توق
 خودشان  ۀحاضربودندبه گفت یاشخاص قابل شده است وشنهاديقّزاقخانه به من پ

 ستان کاراو راهمان عمارت گل ودر دبه خرج دهن یشاه دوست یعني »یشاهسون«
 یريخان، وز یتق  رزايم. درس عبرت بودريرکبيام ۀما واقع یخاتمه بدهند اّما برا
هم   یشاه خدمات نيجدّم ناصرالد امور ۀادار نسبت به سلطنت و یکاردان و به راست

 نيبد محکوميت وی می شد باعث یکردکه هرکشورمتمدن یکرداّمادرمقابل رفتار
محافظت  یروس بست وهشت نفر قّزاق روس برا خود را به سفارت که  یمعن
واقدامات سخت موفّق شد او را از تهران به کاشان  دهايتهد خود برد وشاه با  ۀخان
ّصدراعظم  یسبب شدکه اعمال بدوخطاها هيقاجار مخالفان  غاتيبعدهاتبل. کند ديتبع

 ناصر شودکه اگر یمعّرف  یعنوان کس خان به  یتق رزايم و شودفراموش  مزبور
. بزرگ ساخته باشد دولتهای  همدوش ستيبا یرام رانيا شاه گذاشته بود نيالد
 آورد  یبرضدّمن به وجود مگريعثمان د  راهنيپ کيرضاخان حتماً  ديوتبع فيتوق
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 ريکب ريشد ام  یشاه منفورو اوم نيشدم ناصرالد یگذشت که من م ینم یزيوچ
   !محبوب

را  یروش حضرتيتوان گفت که بندگان اعل یم نيبنابرا: من عرض کردم نجايادر
 ۀشاهان  ۀسردارسپه شمرده شده و به اراد یابيکام ۀعامل عمد  کيکه  ديا دهيپسند

انجام  هيرا برضدّ سلطنت قاجار شيها که نقشه  دييفرما یم تيرا تقو یخود و
  .دهد
  کيبعدها    ديبود و شا زيانگ أسي یليمن خ یداد که برا یوپاسخ ديخند شاه

مطمئن که  ۀافيروشن و با ق ۀشاه با لهج. همان پاسخ بود چشمه اختالف نظرها 
 شرفتيحقوق  پ ليبدان،که من درتحص آقا : بودفرمود یراسخ وثابت ۀديازعق یحاک

حقوق  ۀجام سيو رئ یتيگ  ۀبرجست یتهايخصازش یکيکرده ام واستاد من  یبزرگ
  سهيمقا یواصول حقوق یازمباد کيرضاخان رابا هر اتيمن عمل. باشد یم

 نياست و تشبّثات او وهمراهانش تماماً نامشروع است وا امدهيکرده ام، راست ن
که با  یهم نزد همه کس مسلّم است که اعمال نامشروع عاقبت  ندارد وکار قدر

 نيسردارسپه با ا نيبنابرا .ديندهد قطعاً به فرجام نخواهد رس وفق  یحقوق نيمواز
نخواهد توانست  تخت و تاج سلطنت را از  گاه  چيکنده یکه م یتشبّثات واقدامات

  !ديبربا هيقاجار
واصول  یآن پادشاه پاکدل به مباد ميمطمئن و اعتماد عظ ۀافيشاهانه وق اناتيب

وتظاهرات ضدّ سلطنت  کاتيکه تازه ازتهران ازوسط تحر من  ی،برایحقوق
نسبت  اتيه در مرکزو والک یديو طرد و تبع حبس  و انينظام ۀجابران اتيوعمل

آورو درهمان  رتيارحيبودم بس آمده  رونيشد ب یاجرا م ميقد ميبه طرفداران رژ
  .بود زيحال رقّت انگ

هرگاه  مردم را وادار سازند به صورت انقالب و : در حال تأثّرعرض کردم من
 یآرا  نکهيرا تقاضا کنند و مثالً کارمنجر شود به ا هيسلطنت قاجار  یالغا انيطغ

 ديانتخاب شوند که حّق تجد يیوکال ايکسب شود،  یقانون   ليملّت به وسا یعموم
 یرا دارا باشند وآن کسب آرا ميرژ رييتغ سلطنت و یوحّق الغا ینظرقانون اساس

 ديوتهد انيسخت ونظارت نظام مؤّسسان همه جابا فشار یبا انتخاب وکال یعموم
آرا  تيکه اکثر خواهد داشت  یشکالدرآن صورت چه ا رديوفشارآنان انجام پذ

  .ديدرآ  هيسلطنت  قاجار هيعل
حقوق  ۀجامع سيرئ يۀبرطبق نظر رايز ستيوآسان ن اشکال دارد یبل: فرمود شاه

  که من شخصاً با آنها مشورت کرده ام   گريمقام د یعال وقضات  یانسان
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»   یاست اله یموهبت« شده است که   یمعّرف نيچن یدرقانون اساس رانيسلطنت ا
سلطنت  زدرحقّ ين رانيا ملّت  نکهيباشد منتها ا یما م یوموروث یعيحّق طب یعني

را  شريک ديگرش خود ليم حق ندارد به اراده و یکيشر چيالبتّه ه شرکت دارد و
 یرا از شرکت رانيازحقوق شرکت محروم کند، همچنان که من حق ندارم ملّت ا

مرا ازحّق  اندتو ینمزين رانيدارد محروم  وّملت ا يیدرسلطنت و فرمانروا  که
  .کند سلطنت محروم 

 رييمرا تغ یعيسلطنتش حال طب تيشاه درتشب نيقيشاهانه وطرز تفکرو شيفرما
 در ديبا یبود که م یبه استهزاء که البتّه مخالف نزاکت وادب کينزد  ۀداد وبا لهج

  مجلسی هرگاه يیفرما یم یعني!قربان:عرض کردم شود، تيپادشاه رعا حضور
 سيرااعالم کنند، رئ هيسلطنت قاجار  یوالغا نديايبباشد  یآن رضاخان تيکه اکثر

 رانيمجلس ا ندگانينما کند و  یمزيتجه یسپاه یو ۀجامعاي یحقوق انسان ۀجامع
 ۀغلب که از  یعالم تنها قسمت خيدرتار. کند یمجبورم یاصول حقوق تيرا به رعا

که آن را هم اهل زمان  دباش یم ايانب خيکند، عبارت از تار یم تيحکا تيحقّان
 به مقصود زهيزوروسرن مينيب یوافسانه است وگرنه همه جا مرياساط نديگو یمام
زنده  یاند وهرگاه مردم ستهيز ابيدرازکام یسالها زهيسرن است وصاحبان  دهيرس

وناحّق  برگردانندرا هم به نفع خود  یخيتار قيحقا  یبوده اندتوانسته اند حتّ اريوهش
قرنها گذشته است تا  جلوه دهند و نگار،حق وعدالت  عيخود را درزبان و قلم وقا

 قتيشده، حّق وحق  دهيموّرخان درهم در قاتيتتبّع و تحق ۀبا خامريو تزو اير ۀپرد
  .نشسته است یبرکرس

 یدست دارد و تمامرگون دگونا  ليرضاخان سردارسپه امروزه وسا! حضرتاياعل 
به جانب مقصود   یتاج وتخت به کارانداخته و هر لحظه قدم هيراهم عل ليآن وسا
 ۀسفر شودو یرود، پول اودرمحافل پول پرستان پراکنده م یم شيخود پ

اوزبان منتقدان و مخالفان را  ۀزيشود و سرن یمجامع اهل شکم گسترده م اودر
همان  ۀقدرت اوست درست به منزل ۀکه درقبض یشهربان  عيالت وسيوتشک برديم

کرد تا ناگهان  در هم  یرا ته مانيسل حضرت  یاست که درون عصا انهيمور
  .آشکار شد انيبرجهان یشکست و پادشاه به روافتاد و مرگ و

 یچون ازرو یکه عرض کرد یمطالب:وقت شاه برخاست وفرمود نيدرا 
  یدوروز قدر یکي. مطبوع استمن  یاست، برا یشاه دوست وصداقت و صراخت

  .دييايما ب غاميعرض پ یبرا ساعت ده   و چهارشنبه  کن  استراحت 
ازمالقات  شيوپ نيازمالقات نخست شدم بعد سين که وارد يیروزها نياّول یّ ط
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قسمت  کيدر ايکناردر» گردشگاه انگلستان « ابانيروزشاه را درخ  کي، نيدّوم
. کردومن عرض احترام کردم یانتظارگردش م حال به  ايکه گو افتميتنها  یخلوت

طور که صورتش به جانب من رد  وهمان  کردبازپرسش  ۀافيمرحوم احمد شاه با ق
دنبال  شاه بروم  تا  شرط ادب آن است که ايکه چه کنم؟ آ رماندميشد ومن متح
 نيا در. چند ازعقب شاه رفتم یقدم شهياند نيکارخود بروم؟ با ا یپ ايمرخص شوم 

 ديشا ، یچرا متفّکر یصفو: اثنا مرحوم سلطان احمد شاه برگشت وفرمود
. کردم انيرا ب رتميعلّت ح یسادگ یترا گرفته؟  من با منتها سين وشکوه  هايبائيز

 یليخ نميب یم یخبر یازآداب ورسوم ب یهست یمدّع توبا آنکه : وگفـتديشاه خند
خواهم  یتوان صحبت کرد من م یم  قهيچند دق ايحاال با من ب یهست ديّ هم مق

 یمن ب. هستم لياتومب گردش بروم ومنتظر   یکيمرّکبات درنزد یامروزتا باغها
 - وگلستان شاه چودل برکند زبزم «:آمدم بدون پروا خواندم ادميشعربه  نياارياخت

 ساخته؟ یشعر را ک نيا: دي، شاه مرحوم پرس»مملکت آرد به چنگ آسان آسان 
وهنگام انحطاط سلطنت  آن  انياست که درعهد غزنو یا دهيزقصشعرا نيا: گفتم  

 تو مطلب را از نيآمدکه ا ادميخوب شد به  یراست: شاه فرمود.شد سلسله ساخته 
آنها شتريکرده ام که ب یها چه بد سندهيشاعرها ونو  نيبگوبدانم من به ا. بپرسم

 حضرتياعل  وقت بندگان نيدراديشا من عرض کردم قربان ! د؟يمن هست هيعل
  .دانم عرض کنم یم هرچه را  نهيزم نيفرصت نداشته باشندکه چاکردرا

 رانيقربان ملّت ا: من گفتم. دارم علّت را بدانم ليم یليمن خربگويخ: فرمود شاه
طبقات  انيدارند وهرگاه م یملوکانه را دوست م یونيعموم ذات هما به طور

  يّۀندآنها متوّجه روال سلطنت  و رودار یشوندکه انتقاد یم  افتي یروشنفکرکسان
  .مخصوص دربار است

 اساسی، قبل فرمودندکه درحدودمقّررات قانون یابيدرشرف یونيهما حضرتياعل
درممالک  یو حتّ  کيبلژايروش هرگاه انگلستان  نيالبتّه ا. نديفرما ینم سلطنت 

 جياست و نتا دهيپسنداريشود بس بيو بلغارستان تعق یرومان درجه دّوم اروپا مثل 
 تيمشروط نشده اند واز حدود وحقوق خودآشنا هنوزبه  رانيدارد، اّماملّت ا کوين
 ۀکه سه دورداشته ايم  پنج دوره مجلس سال نگذشته است وفقط  ستيهنوزب رانيا

مانع شده  یو داخلفتنه انگيزخارجی  یشده وازکارافتاده است ودستها دهيآن دم بر
 ۀوطبق ديبه وجودآ درکشور یضرور التيتشک اتالزم ومؤّسس نياندکه قوان

آمد،چشم    شيکه پ گريمشکالت وهرگونه مخاطرات د نيا ۀروشنفکردربرابرهم
دست توّسل خودرابه جانب شاه جوان خودمعطوف داشت ومترّصد  و ديام
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کرد  يیفرمانرواشورک نيپنجاه سال برا و کصديکه پدارانش درمدّت  یپادشاه بود 
که  یعمل کرده اند وپادشاه رانيملّت ا یوهمدست یبانيات با پشتحادث ودرمقابل 

دامن هّمت زيکشوراست امروزن یرعشونگهبان  وارث مشروع تاج وتخت 
 یوداخل یمخاطرات خارج هيوعل  ديروشنفکر اتّفاق فرما ۀبرکمرزند وبا طبق

پا حرکت به ارو چنانکه چاکرقبل از. روشنفکر ۀبودتوقّع طبق نيا .مبارزه کنند
که  اورفتم و بعد ازظهر ۀصرف ناهار به خان یبنا به دعوت عارف برا یروز

خودش را درشورکه  مشهور فيچاکرقّصه کردکه تصن یتنها بودبم برا یدونفر
 یروزم نيچند یّ به حضورشاهانه ساخته است دراستانبول ط اميبه عنوان پ

احساسات نواخته است با  یساخته ودرتارم یآن را که م سروده وهرشعر 
 ورود از توأم بوده ومترّصد بوده است بعد و اشک سوزان  یشاه پرست زيشورانگ

ً اعل رانيبه ا وضع مهاجران وعمل  و نديفرما  هيتک یبه قدرت ملّ  حضرتيواقعا
 کيوبد ون رديقرارگ یمورد بازپرس یملّ  یعال ۀمحکم کيآنان به امرشاهانه در

 ستيبا یکه حقّاً م یونيهما حضرتيف اعلاحزاب از طر انيشوايالملّه ها وپ هيوج
با  رانيبعد از ورود به ا نوايشاعر ب نيا ايشود و گو یباشند آفتاب رانيا ونيقائد ملّ 

کرده بود خود را به حضورشاهانه برساند اّما به  یهمان احساسات سرشارسع
 ديمنا ا  یبود که به کلّ   افتهيخود  ۀتصّورات  شاعران اوضاع  را برخالف  یحدّ 

را  شيآرزوها ۀافيق نياءالديض ديآقا س در ديآنکه شا ديشده و بعد از کودتا به ام
 نيا: ديمرحوم پرس شاه . شود یم یو یسرا حهيشود و مد یم کيبه او نزد ابديب

ودردل   افتيانعکاس  رانيسراسرا یکودکان تهران درفضا یصدامن با  فيتصن
که :...که  فرمود یوبا تبسم ديبر راشاه سخن م... اثرکردمگردردربار یرانيهرا

: است نيا فيبه هرحال آغازتصن: من عرض کردم. کند ینبود تا اثر یدل در آنجا
. کنم یازجهان به شاه بازم تيشکادرکنم؛ یکه من به پا به شاه نازم چه شورها

 حهياحساسات مرا جر  یکه راست یبالحن استهزا به نوع مرحوم سلطان احمد شاه 
خواست  یشاعرشمام نيخواهم بدانم ا یم اما. ام دهيرا شن نيخوب ا: وددارکردفرم

  !...چه کار بکنم مثالً  من درحّق او
 دهيپوس انياع یفقط به رو دينبا یدربارشاه یعرض کردم اومعتقد است که درها  

اعيان زاده ها و انياع ۀطبق رايالقاب الملک وفالن السلطنه بازباشد، ز وصاحبان 
شده اندو ازلحاظ عقل وهّمت  یدچارانحطاط فکر هيقاجار سلطنت رياخ ۀميدرن

 تيسوء ترب نيدرا یرانيروشنفکران ا ۀديبه عق شده اند و نواينظرسخت ب یوبلند
 یرانيا یملّ  یروينسبت به ن طبقه  نيهم دست داشته است وا یخارج استيس
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اجانب عاجزو   برابر ودر هستند ميتسل گانهينگرندوبه قدرت ب یوُشبهه نمديباترد
کارهای  ومادام که دباشن یمغرورومتکبّرم یرانيودرمقابل ا عيناتوان ومط

به  هايوحکومت وکارگزار التيطبقه است ووزارت ومعاونت وا نياکشوردر کف 
. ترخواهد شد فيشود روزبه روزملت ومملکت ضع یاشخاص سپرده م  نيا

 یهايهمانيسالم ها ومه بفهرست دعوت شدگان  نديگو  یامثال عارف م یمردم
شاه تاکنون عوض نشده است  نيمظفّرالد وشاه  نيدربارازعهد مرحوم ناصرالد

 یدعوت م ۀاند، رقع وهنوزبه نام فالن الملک وبهمان الدوله که سالهاست مرده 
است   دهيرنگ دربارراند سيروزنو کيو یشاعرملّ  کيو  سندهينو کيرود اما 

به  وگرفته شده  انياع ۀديپوس  ۀاز طبق یعموم وحال آنکه مدّتهاست عنان افکار
 رانيبرملّت ا یدربار شاهنشاه ديبا یروشنفکر افتاده است وهرگاه  م  ۀدست طبق

  یباشند همکار یملّت م که زمامدار افکار یطبقه ا حکومت کند الزم  است با 
   .ورزد

روش   دربارودرروال و التيهر گاه درتشک دييتصّورفرما یونيهما حضرتياعل
نظرشده بود وبازماندگان احزاب که از مهاجرت  ديزمانه تجد اتيمقتض آن برطبق 

به وجود  یملّ  یحزب قو کيگرفتند وازآنها  یقرارم يیدلجو برگشتند مورد تفقّد و
ذات  بانيشد وآن حزب پشت یآن م بانيدربارپشت  ميمستق ريآمد که به طورغ یم

 کيآسان آسان کودتا شود و  یشاهنشاه تختيامکان داشت درپا ايبود آ یشاهانه م
سلطنت   یو اقتدارات قانون اراتيسردارسپه با اختگريوروز د اءيض ديروزس

  !کنند؟ یباز
 چيکه به ه یا افهيبا ق ديبه درآ قيازخواب عم نکهيوقت شاه مرحوم مثل ا نيدرا   

 یز تأملو پس ا... درست است زهايچ نيا: اّول را نداشت، فرمود وجه بّشاشت 
 نينزده بود و ما  تازه ا یمقوله حرف نيازا کس با ما  چياّما ه: بازآهسته فرمود

قلب مرا به  یو به راست نرم وآهسته بود  یليشاه خ یصدا.  ميشنو یحرفها را م
دنبال  صالح به  یضمن آقا نيسخت رقّت کردم، درا یدرد آورد وبه حال و

:  داد، فرمود یرخصت م که شاه مرا یحاضراست وهنگام لياتومب وخبردادديرس
  .دييايچهارشنبه  ب حتماً 

که دراتاق  قهيصبح به هتل نگرسکورفتم وبعد ازچند دق ٩روزچهارشنبه ساعت   
 یکسب اجازه کردو مرا  تا دراتاق شاهانه همراه شانيالدوله گذشت ا  ميحک یآقا

ادهم  و  ۀخانوادپر ازنزاکت وادب که مخصوص  ۀلهج کردند و درآنجا با همان 
وقت شاه را  ديشا ديکن یسع: گفتند آهسته الممالک است،  ميفرزندان مرحوم حک
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مادام که اراده و  ديباش من با خنده گفتم مطمئن . ديازحدّ لزوم نگرفته باش شيب
برخالف  تأّسف درآن روز  با!نخواهم کرد ینباشدمن پرحرف حضرتيامرخوداعل

 ٩جانب ازساعت  نيخودم مالقات ا ليالف مالدوله وبرخ ميحک یآقا يۀتوص
  .ديبه طول  انجام  ميون ١١کم تا ساعت   قهيدق وچند 

 گريبود به جانب د ستادهيا زيکه وارد  اتاق  شدم شاه مرحوم که پشت  م نيهم    
 چيمرتبه ه نيحال قدم زدن نسبت به من اظهارالتفات فرمود ودرا راه  افتاد ودر

لحظه که شاه  کيبعد از . بودند و من  حضرتياعل تنها . نشدکس با من وارد اتاق 
 د،يخوب حاال شما راحت هست: فرمود برگشت و  ندرحال قدم زدن بود به جانب م

 یالزم بود قبالً کم اّما  یعرض دار یهم برا يیها غاميکردم شما پ یم اليمن خ
 ؟یمونت کارلو هم رفته ا دمياست شن یدنيد سي، شهرنیاستراحت کن

مسلّم است قربان که هرکس درپرتو : درپاسخ پرسش ملوکانه عرض کردم   
 احتيرا خواهد داشت،  به س یوراحت شيآسا یمنتها رديقراربگ توّجهات شاهانه 

 یواقعاً شهر. بهمن رفتم نيالد فيالملک و س ليجل  یمونت کارلوهم همراه آقا
 رانيتوّجهات شاهانه در او یمساع رکاتب که از ديايب یروز دوارميام یدنياست د
 یوبا لحن  شوخ ديسخن مرا بر شاه ... مونت کارلو داشته باشمريشهرنظ نيهم چند
قربان آنجا به ريخ : من عرض کردم! طورآنجا هم قماربزنند نيکه هم: فرمود

  !فرمان ملوکانه مردم نمازخواهند خواند
: دارم  غاميسه پبود؟ عرض کردم  یازچه کسان غاميخوب پ: وفرمود ديخند شاه

 نياست که ا رانيزبان حال ملّت ا یمدّرس وسّوم یآقاگرازيواالحضرت د از یکي
 کيشب گذشته آن را به شعردرآوردم و به صورت  یملّ  ۀسندينو  کيبنده با سمت 

؟عرض یساز یشعرهم م ديپرس یبا بشاشت ممرحو شاه . دارم یم ميتقد  دهيقص
مطالعه ندارم، اّولش را بخوان  یليخ یفارس من درشعر: فرمود. یکردم گاه گاه

  .نميبب
 یسيگردشگاه انگل ابانيدرخ شيرا که واقعآ همان شب پ دهياول از قص تيمن ب  

  :ساخته بودم خواندم  ايها کناردر
 و تخت طاووست یانيکه تاج ک بگو

 یاز کدر یتو گرفته غبار یزدور
 و الر فصل بهار رانيشم یهوا  خوشا

 یبلبل سرود کبک در ۀاز تران پر
 حيمرد  موّحد جهان  پراز تسب یبرا
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 یعدل و دادگر ميشه همه تعل یبرا  
  :را خواندم تيب نيمن ا.  از اواخرش هم بخوان: شاه فرمود  

 ستيرسد تفاوت چ یمردحق بود و م چو
 یز پّر و زر اياز خاک  یبالش یبه رو  

 یبه نام صدراالفاضل و او مداشتم  یفرمود مطلب دستم آمد، اما من معلّم شاه
 ايآ. ساخته اند ینم  هيمعلوم و مجهول را با هم قاف یايقدما،   یگفت درشعرفارس

من از توّجه . مدّرس را بگو یآقا غاميخوب پ ؟  ینکته را کرده ا نيا تيتوهم رعا
جواب ندادند  یبرا  یفرصت نکته ازعلم عروض دلشاد شدم وچون  نيشاهانه به ا
 ۀمقدّم مدّرس با  یآقا غاميپ: ساختم وعرض کردم  غاميگزاردن پ ۀدخود را آما

 حيذات شاهانه مطالب آن توض یهرگاه برا دوارميهمراه است که ام یمجمل
 لو طو ابديخاطر مبارک کسالت نديوازجمله مکّررات  شمرده آ واضح باشد 

  .نديحمل نفرما چاکر یمقدّمه را بر دراز نفس
پشت   حضرتيخود اعل. مينياست پس بنش نيحال که چن: فرمود یبا تبسم شاه

سپس . نشستم زيم کينزد یصندل کي یاشاره فرمود من هم رو گرفت وزقراريم
  :کردم عرض  نيآغاز سخن نموده وچن

شاهانه البتّه مستحضرند  ونيداردکه ذات هما یحسن مدّرس عرضه مديس یآقا
 یشوکت وقدرت قانون یمبان دييخود درراه تأ یرويتمام ن من با  یمن ورفقا

 ديورز ميو نخواه دهينورز  غيدر یفداکار گونه  چيوازه  ميکوش یم حضرتياعل
است بلکه  حضرتياعل  یادشاهما به پ ینه فقط عالقه مند یفداکار نيوعلّت ا

 ترين مبادی ومقدّس نيآورده است که بزرگتر شيپ نيروزگار وگردش آن چن
 ديوتأک یرانيقوم ا یاسيوس یاجتماع تيمصون که موجب یاصول یعنيما  یمانيا

 نيتوأم شده است بد حضرتياست با بقا ودوام سلطنت اعل رانيا تيوتمام استقالل 
 یدوام وبقا یدرحال حاضرمفهومش اختالل مبان رانيا  ميرژ رييکه تغ یمعن

 نيتنهاعبارت ازا گرانيکه هرگاه مقصود  د است،غرض آن است  یرانيا ۀجامع
را برتخت نشانند من که  یگريد را ازسلطنت برکنار کنند و حضرتيعلبودکه ا

ً يمدّرس هستم صر  کهاست  ، اّما برمن ثابت  کردميکه مبارزه نم ميگو یم حا
 رييآن و تغ یاست با تمام معنا یقيحق ميررژييدرحال حاضر تغ گرانيمقصود د

که هرچند  يیزهايتمام آن چرييتغ یعني یاسيو س یدر تمام شعب اجتماع  ميرژ
باعث   زهايخوش نما، به هرحال همان چ ايبدنما باشد  انظار  یامروزدر بعض
 یرانيبوده است که ا زهايچ همانبوده و  ما  یملّ  اتيمختلف ح یانتظام رشته ها
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 ريياز تغ یمقصود کلّ   یآر. است دهيبخش یمخاطرات خالص نيرا از سخت تر
است و  یو تحّول ليتبد نيچن نيباشدا یکه امروزمورد بحث م یميرژ

است که بر  یانتقام ۀضرب نيبزرگتر دي، هرگاه واقعاً به وجود آ روتحّولييتغ  نيا
است  یمقتض ،یشتريب يیبه لحاظ حصول روشنا نکيا. نندک  یوارد م رانيکرايپ

  .دييفرما  یرتوّجهيقرن اخ یخيبه  اوضاع تار
مستعمره   یباشد  که دولتها یبهتر ازهرکس  متوّجه  م یاريشهر حضرتياعل   

کمرهّمت بستند و اکثر  یاستعمارممالک شرق یبرا شيقرن  پ اروپا ازسه  یجو
به اسارت   یوخواه ازلحاظ  اجتماع یواقتصاد  یاسيملل شرق راخواه ازلحاظ س

 گانهيکه درمقابل  مطامع  ب   ی، قوم یوسط یايآس یملتها انيدر آوردند و ازم
  .بود رانيا چرب اما پرازخار وخس نشان داد ملت  ۀلقم مقاومت کرد و خود را

را بر گردن نهادند اسارت آنها از راه   یبندگ وغيکه درقرن گذشته  يیشترملتهايب
و  یکه در بازرگان یديمد ۀبه حکم سابق رانيشد، اما ملت ا آغاز  اتياقتصاد

ممکن و  شياتا توانست و تا بر یاستعداد ذات و  یتجارت دارد و بنابرهوشمند
 یعجب  آن است  که از تله ها م و ختيرگ انيمستعمره  جو  یبود از تله هاّسريم

بداند که دارد   داشته باشد  وبدون آنکه   یآنکه خودش چنان قصد یب ختيگر
 از آنکه واقعۀ است که قبل یمثال کاف کي نيموضوع هم نيدرا .زديگر یازتله م

 وبها  درجن یفرنگ  د،يآ شيمنجرشد پ یشاهبانک شاهنازيوتنباکوکه به امت یرژ
کرده بودند  تا به معامالت  سيمعتبر تأس یازبانکها یکيشعبه از کي  رانيا

درموضوع  تيبه زبان شکا  یکنسول  فرنگ کيسال  بعد ازچند . بپردازد یتجارت
برابر بانک ما بر طلب  نيچند یرانيا بازرگانان : سدينو یمعامالت آن بانک م

دوازده  قرض بدهد بانک ما   یصد آن یرانيبندند و اگر تاجرا یم ليخود تنز
 یبر صد دوازده را  یصد یرانيوصف از فرط تعّصب ا نيبا ادهديسه م یصد

 یرانياز تّجارا... یکه صورت معامالت حاج یدهند، به طور یم حيسه ترج
 رهزا هزارتومان است ومعامالت بانک ما به چهارصديمتجاوزازس سال  کيدر

 یازطال یرانيتّجارا ليقب نيآن است که فتنه طلب ا عجب تر. است دهيتومان نرس
داردوبا آنکه مکّرر  طبقات اعتبار ۀهم ودرهمه جا ونزد زتراستيعز نگياسترل

شود،  یمردم سوخت م  یشود و پولها یورشکست م یشود که تاجر یواقع م
ً ها غال يیوپادر آن زمان  ار. رديگ یاو را م یجا یگريبازهم تاجرد  یم تّصور با

 ینيهمانا تعّصب د یرانيُحسن توّجه مردم  به بازرگانان ا ۀکردندعامل عمد
 انيو جهان ديارباب جمش یکه مثالً تجارتخانه ها دندياّما بعدها د است  یومذهب
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مسلمانان مورد توّجه  یمانند تجارتخانه ها  زين یو زردشت یوفالن تاجر ارمن
است نه تعّصب  تيوملّ  تيرانيا حّس  نيشود و دانستند که ا یعموم طبقات واقع م

مسلمان باشد  کند خواه  یم ليم یرانينسبت به تّجارا راني، ملّت ا ینيود یمذهب
  .را براندازند یحسّ  نيچن اديدرصدد افتادند بن نيو بنابرا ،یحيومس یخواه زردشت

آمد چنان جوش  شيپ یشرکت به نام شرکت عموم کي ليتشک يّۀکه قض یهنگام
کوچک زنها  یاز شهرها یاريآمدکه دربس ديپد رانيسراسرا درمردم  یوخروش

خود ازسروگردن گشودند ودرهمان زمان  آالت وريسهام شرکت، ز ديخر یبرا
محال است  مستعمره !چشم به دور«:نوشتند شناس گفتند و یتيو گ دهيرجال جهاند

رشدونمو  یملّت مشرق کي در یانميا نياحساسات وچن نياجازه دهند چن انيجو
  »!کند 

از ُحسن توّجه واحساسات مرد و  یشناس یتيوگ یشيکه به برکات دوراند یکسان  
 رايشدند حق داشتند، ز یم مناکيدردل خود ب ینسبت به شرکت عموم  یرانيزن ا

، شرکت یفشارآشکار سفارتخانه ها ودوبانک مشهورخارج نگذشت که با  یزيچ
 اتيح یها هيورشکسته و پا یشتمسلمان وزر معتبر  ۀتجارتخانوصدها  یعموم

هم مانند  رانيا یدرآمد مخف ینکردن باور  یمتزلزل شد و با سرعت رانيا یاقتصاد
عهدمرحوم از اواخر رانيصادرات ا رايروبه تنزل گذاشت ز یصادارات علن

 یم  نزلشترتيکرد وسال به سال ب دايشاه نسبت به وارادات کمبود پ نيناصرالد
 یم یخارجه مزدور در یرانيکه همه ساله هزاران کارگرا يیآنجاگرفت، اّما از

درکار صادرات  یرانيا زبازرگانانيگشتند ون یخودبه داخل برم ۀاندوخت کردندبا 
 ديعا رانيواقع به کشورا کردند در یکه کسب  م یمنافع وواردات دخالت داشتند و

جبران  یبه واردات تاحدّ  تصادرات  نسب  یراهها کسر ليقب نيشد طبعاً ازا یم
چند ماه   یّ غفلتاً ط یرانيا یها که صّرافخانه هاو تجارتخانه  یشد،اّما اززمان یم
روبه تنّزل رفت  زيکشورن یمخف یورشکست شدند درآمدها یگريپس ازد یکي

  ...با شدت آغازشد یعموم یوتنگدست
 یرانيا یتجارتخانه ها یشکستگکه باعث ور یاستيمدّرس همان س یآقا ۀديعق به

  .ما را واژگون کند یواقتصاد یبازرگان یرشته ها نيکوشد که آخر  یشدامروزم
کند ازمذاکرات با سردارسپه برمن مسلّم شده است که  یمدّرس عرض م یآقا

 نيدر نظر اّول ا ديرا خواهند بر انداخت و شا یاتيليا شتيمع  اديبن ندهيآ ميدررژ
  .دقّت است انيشا کنيو ل  ديآ  دهيپسند یسطح یبه نظرها هيقض

که  ستين یزيچ کي التيشدن ا نيدرتخته شدن وده نش یعنيتخته قاپو  ۀمسئل  
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بلکه ازآغاز خلقت بشرراحت طلب بوده و چون ده  ميکرده باش تازه ها اختراع 
 یباشد طبعاً درممالک یم یشگيونقل وانتقال هم  ميراحت ترازکوچ کردن دا ینينش

بهار است مردم  شهيکند وهم یعلفچرم سبزه و ديآب تول یکه رطوبت هوا وفراوان
 ۀگوسنفندان و رم تيکفا به قدر  هيدراطراف قر رايشوند ز یم نيحشم دارده نش

فصل منّظم دارد،  وچهار ستيبهارن شهيهم رانياّماکشورا. کنند یم دايخود، علف پ
خشک و  ل بهار گذشت جلکه ها که فص نيکم است لذا هم نيسرزم نيآب هم درا
دردنبال علف رو به  جيبه تدر ديمردم حشم دار  باريشود ناگز یم یازعلف خال

 ريو زمستان رادرگرمسريهمواره تابستان رادرسردس قيطر نيبروند و بد کوه  
علف به  انيبزرگ گاو و االغ  وماد یگوسفندان ورمه ها یبرا تا بتوانند بگذرانند

 یچشمه ها نياز پربرکت تر یکيفالحت را که   شعبه از نيا تهوسيدست آورند وپ
تخته قاپو  رانيا ميپادشاهان قد است که در نظر نيا. نديفزايثروت مملکت است ب

 کيهرزمان  که در یسخت، به طور  اريبود بس یفريک ۀبه منزل ليا کيکردن 
آن گرفت  یآرام نم  یمعمول ليکرد و با وسا یازحد فزون شرارت م ليا

سازد  یدچارفقروگرسنگ یعنيل را تخته قاپو کند، يکرد آن ا یدولت عزم م وقت 
 متيعلف خود را به ق یدرتخته شد ناچارحشم گرسنه و ب ليا کي که  نيهم رايز

افراد  نيشوندوهمچن یدو سه سال به نان شب محتاج م فروشند و پس از  ینازل م
 کردهفراوان عادت  اتيخوردن  لبنو  فيلط  یوهواها یدائم یکه به ورزش ليآن ا

 فيمتوقّف شدند آهسته آهسته  ضع گوشه  کيسابق را نداشتند و در یاند چون غذا
نابود  یسال به کلّ  ده دوازده  یّ بزرگ ط ليا کيو  رنديم یشوند و م یمارميو ب

 .شود یم
 رانيا التيا  یکه امروزه  برا یاست آن سرنوشت نيکند ا یمدّرس عرض م یآقا
توان    ینم ايندارد ؟  آ یقاپو راه رتختهيغ التيا تيترب ايآ. دّرساخته اندمق

و  یمتناسب درست کرد که اصول وطن دوست ۀبا برناماريّ مدارس س التيا  یبرا
 ینم ايبه آنها آموخته شود وآ یفالحت یومسائل ضرور یبهدار و  یمسائل صحّ 

حفظ   یتوان برا ینم ايرستاد وآف التيا یدوا برا پزشک و  ارويّ س مارستانيتوان ب
گماشت تا آنها  التيو قشالق ا  القييژاندارم در راه   یآنها پستها شيو آسا تيامن

 نيزم اتفنگ خود ر و  ابنديب نانيومحفوظ  ماندن احشام واغنام خود اطم تيبه امن
 یليو خ ّسريهمه م نهايکند ا یمدّرس عرض م یآقا. کنند ميبگذارند وتسل

را تخته  رانيا التيندارد که ا نيجزا یميتصم ندهيآ مياست اما رژ آسان هم 
و  ابدي یتجارت تا قلب اروپا انتقال م یکه برا یرانياسب ا قاپوکند تا گوسفند و
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برسد  یگذارد و روز یرو به  نابود ستا کشور  نيهنگفت ا داتيعا ۀسرچشم
خارج کج باشد جانب   و پشم و پوست هم گردن ما به  ريو پن ريش یکه برا

تخته  موضوع به اعمال  نيمدّرس درهم یآقا. ميودست حاجت بدان سو درازکن
دهد  ليتشک يیبود که ممکن است دولت شرکتها دهيقاپو صحبت کرده و پاسخ شن

 یبزرگ که در صحار یگله ها نيدانند که ا ینم  ايگو نهايا نند؛ک یدار که حشم 
  رمرديپ اي ميتيطفل  اي  رزنيپ کيبه  هرچند رأس تعلّق رسد  یبه نظرم رانيا

توان سود بردکه همان صاحب   یآن مريپن وکشک وريدارد ومادام ازپشم وش
  .مالش باشد یگوسفند در پ

 یمن هم قدر  یبل:  وفرمود  ديمرحوم سلطان احمد شاه سخن مرا بر نجايدر ا  
و درجواب داد  ینم یريخ ديچر یگوسفند داشتم و با آنکه  درامالک خودم م

نفع دارد  یکه نادرشاه گفته است گوسفند وقت عرض کرد  یرمردياعتراض من پ
  .بدوشد که  پسر صاحبش آن  را بچراند و مادر پسر آن را 

واقع است و اما ازلحاظ  نيسخن نادرشاه ع نيبله قربان، ا: من عرض کردم  
 شهيرا قطعاً به ر شهيقسمت ت نيمدّرس درا یآقا ۀديبه عق ران،يا  یاجتماع اتيح

 یاتيهمانا خصوص یرانيا یمقاومت منف ۀعوامل عمد از یکي رايز خواهندزد،
موضوع چند  نيا يیروشنا یبرا. باشد یم موجود  یو یاجتماع اتياست که درح

است  دهيکوش سندهينورايز رسد  یبه عرض م یاجنب کي یاهعمده ازنوشته  ۀنکت
  .آشنا  کند   یوعلل مقاومت و یرانياوضعف  قّوت یهموطنانش را به جهات اصل

 یآن را برا ۀکه نقش ینو ميمدّرس در رژ یآقا ۀديبه عق یگذشته از نکات اساس  
را با  یشود که تمدّن مغرب یاز تجدّد به ما داده م یکرده اند نوع طرح  نوايب رانيا

ً يقر نديگو یمدّرس م یآقا. خواهند کرد  ندهيآ  ینسلها ميتقد افه،يق نيرسواتر  با
 یم يیو کراوات خود نما ديسف کنگاوربا فکل  و ینيقرا ع یها هيقر یچوپانها

مردم  دنينوش یبرا  زيهرگز آب لوله و آب تم رانيا یشهرها نيباتريکنند اما در ز
اما  روز افزون شود  ینوشابه ساز یممکن است تعداد کارخانه ها. نخواهد شد دايپ

 به ايمساجد و تکا ینخواهد گرفت ، درهاپا  یوکاغذ ساز یآهن گداز ۀکور
 یها از رمان ها و افسانه ها ليخرافات و اوهام  بسته خواهد شد اما س عنوان منع 

به  ستندين یزيچ یفرنگ ۀورموزحمز یکرد فرنگ نيحس که درواقع جز یخارج
که   یخواهد شد به طور یکشورجار نيا به  نمايس یمطبوعات و پرده ها ۀليوس
همان  اديبربن جيپس به تدر و ازدخترنسل جوان  یها شهيواند دير وعقاافکا يۀپا

را  یمترقّ   ملل  شتيمغرب ومع تيّ پوچ قرارخواهدگرفت ومدن یافسانه ها
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 یها و مفاسد اخالق یعفّت یآرسن لوپن وب بيعج یها یدررقص و آواز ودزد
  .متمدّن بودن است ۀالزم زهايشناخت مثل آنکه آن چ خواهند گريد
 بيعج یزهايچ یبعض یتازگ یراست:وفرمودديشاه مرحوم سخن را بر نجايدرا  

است که با بازارها  یمخالفت سخت یکيازآن جمله  نميب یتهران م یها درروزنامه 
ازاختراعات  یکي دهيام که بازارسرپوش دهيدانشمندان فرنگ شن من خودم از.شوديم

 بهتراز بازار یزيچه چ رانيا یوهوا درآب رايز باشد یم انيرانيا ارخوبيبس
مخصوص آنجا واز گل و بارش وکثافت   ۀکشند یاست که درزمستان ازبادها

  یشود و درتابستان از گرما  یم انتيمحفوظ است وسالمت کسبه ومتاع آنها ص
 یاوهو مياقل ۀجينت که  یحساب یبازار آسوده اندو گردوخاک ب یاهال ران،يسوزان ا
اروپا  درممالک یبه تازگ و کند ینم تيسرا است دربازارها رانيخشک ا

ازطرف  بايز یکرده اند ودرچند شهرمهم  بازارها ديرا تقل دهيسرپوشبازارهای 
  سندينو یتهران م ديعجبتر آنکه در جرا. داران بنا شده است  هيسرما  ايها  هيّ بلد

 بتيصوم رانيا یاست و حال  آنکه بال دقسل و  یجا و  ستين ريبازارها  آفتابگ
فوق طاقت ، مردم را از کارو  یگرما ديتول ازهمان آفتاب  است که با  رانيملّت ا

از لزوم آن  شيآفتاب ب ملل شرق از تابش  یچارگيواصالً ب. دارد یباز م تيفعّال
 ینهايسرزم آفتاب تالش کنند که مانند  يیروشنا یبرا ديبا یآن ممالک. باشد یم

دانم چرا  ینم. روز آفتاب روشن ندارند ستيب یسال همرفتهياروپا رو یشمال
  مياقل اتيهوا و متقض ۀشنوند بدون مالحظ یچه را ازملل اروپا م ما هر سندگانينو
  !کنند یم ديپروا تقل یب
 یطرفدارسردارسپه  با بازارها یقربان، مخالفت روزنامه ها: من عرض کردم  

بازارسوحته باشد، بلکه به که دلشان به حال مردم  ستيلحاظ ن از آن   دهيسرپوش
دانند که  یوگرنه خودشان هم م ستين انيدرم  یاهال وجه فکر صالح  ورفاه  چيه
  .ازحدّ لزوم  انسان است  شيساعت نورآفتاب سوزان تهران ب مين
  رايباشد، ز یم  انيبازار  یسرکوب یشود برا یکه با بازارها م یمخالفت نيا  

 تيداند که مشروط یداده و م صيتشخ مانيبا ا یمبازاررا مرد  یسردارسپه اهال
درست کرده است و  انيرا مقاومت بازار  گرياز امور مهّم د یاريو بس رانيا

نگرند و  یم یبدگمان   ۀديبا د یو انقالبات ساختگ ندهيآ ميچون بازارنسبت به رژ
ً ياح  شانيا سردار سپه وعّمال  یهم کرده اند آقا تيضدّ  اريهوش یهايبازار انا

 دهيمزدورخود را وادار کرده اند اصالً و اساساً با نوع بازارسر پوش یروزنامه ها
  .کنند مخالفت 
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  !بازار آتش بزنند  ۀرا با هم هيصريدستمال ق کي یبرا  یعني: فرمود دهيخند شاه
مدّرس  یآقا. باشد یحّمامها  م يۀمطلب قض نيرايبله قربان نظ: کردم  عرض

 ۀبار اموردر یايبا حضورمن وسردارسپه وچند نفراز اول یروز کرد که   تيحکا
اختراعات   از یعموم ۀمن گفتم گرماب.صحبت شد تهران  یاصالح گرمابه ها

به نظافت به وجودآمده است  نسبت ملّت  نيمفرط  ا  ۀعالق ۀجياست که درنت رانيا
تفنّن  یبرا يیجا شود مگر در ینم دهيهنوزهم د یوگرنه دراروپا گرمابه عموم

ً ا یدو تا تازگ یکي  یم راتيخ ۀبه گرمابه جنب انيرانيساخته باشند و مخصوصا
 ايحّق آب اصرار کند و هرچه  کم  ۀحق ندارد دربار یکه حّمام یبه طور دهند 

بوده و درمذهب  یکه  زردشت رانيا ميو در مذهب  قد رديبپذ  ديبا  دهندمردم ب اديز
 زيشده است تا مردم  حتماً پاک و تم ارامريسب  یاست غسلها یجعفر عهيش رکهياخ

 یاست که از لحاظ  طبّ   نهيداشتن حز رانيا یحّمامها گريد تيخصوص. بمانند
حتماً   ديبا ديرا ببند یعموم یها نهيخز ديخواه یدارد حال شما اگرم اريبس ديفوا

م بتوانند که مرد ديمتعدّد بگذار یوان ها يیاروپا یحّمامها مانند  گرمابه ها ۀدرهم
شهرهاحتماً به حّمامها کمک خرج  یها هيفرو بروند  و الزم  است بلد درآب  گرم 

هرکس  تاطور ارزان بماند  نيهم ینشودو به نرخ  کنون گران  یبدهند تا مزدحماّم
نکته الاقل هم  کي نيگرمابه استفاده کنند و در ا از  شهيبتوانند هم یوغن رياز فق

 یکه مبتن یتجدّد و فرق یقيحق وهم مفهوم ديرده باشمراعات شرع اسالم را ک
صحبت ها شد    نيآن روزکه ا  یفردا. است به وجود آمده باشد یبرنظافت و پاک

  :اند تهنوش یفکاه ۀروزنام کيدر  دميد
 دغسليدست برنداشته وچون همه روزه با یهم ازجوان یريمدّرس درسر پ « 

خواهد بدهد با دوش ساختن گرمابه  یل نمپو شتريهم ب یپنجشاه جنابت  کند واز 
  »!نمره اعالن جنگ داده است یها ها رسماً مخالفت کرده وبه حّمام 

 یاست خطرمسلم  برا نيقي ديده یکه م یليبا تفاص: فرمود یمرحوم تبسم شاه
هستند که به  یدرمملکت اشخاص نميب یخوشحالم م یاست ول  شيمملکت درپ

 اند؟ دهيشيچاره اند باشند به  یاوضاع واقف م نيا قيحقا
ندارم در  ليوجه م چيچاکربه ه نيهرچند ا:پاسخ شاهانه من عرض کردم در

 امبريبر پ کنيآورده باشم که مطبوع خاطر مبارک نباشد ول  یخود لفظ ضيعرا
 ديبا اي یونيهما حضرتيکنند که اعل یم  شنهاديمدرس پ یآقا. بالغ باشد وبس

 ۀميبزرگ هم ضم یهايرفداکا است که  یدرصورت نياو رنديسلطنت بگ به ميتصم
درآن  ند،يفرما  یريبه کناره گ ميتصم اي نديفرما یستادگيآن باشد وتا همه جا ا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٩٤                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

فرمايند و  تيوحقوق خاندان قاجاررارعا رانيمنافع ملّت ا ديبا یصورت الاقل م
   .نفرمائيد غيدرزين یمال یهايرابه برادرخودواگذارکنندوازفداکارسلطنت 

مقصود از : فرمود یکرد وبا شتابرييمن تغ رسخنيقسمت اخ دنيشاه ازشن نگ
 ست؟يسلطنت من نباشد چ مهيضم ديبزرگ که با   یهايفداکار

 فياز راه  عراق تشر یونيهما حضرتيمقصود آن است که اعل: عرض کردم   
که موکب  رياز امرا و سران عشا یودرحدود پشتکوه گروه شوند  رانيا یفرما

 ودرهمانجا مقدمات عزل سردارنديفرما یم لوکانه رااستقبال خواهند کردتوقّف م
  :آمد واهدخ امر فراهم  نيا یسپه و اعالن عزل  او واجرا

 نيقيمن  یکرده است، ول یضيخزعل هم عرا خيخصوص ش نيدرا: فرمود شاه
ب که نفت جنو  یاتّفاق نخواهند داشت وبه عالوه کمپان یاريبخت  یدارم که رؤسا

 افتياختالل خواهد  یعنوان آنکه امور کمپان آنجا نفوذ دارد به  ريعشا نيدر خوان
شود از  یمدّرس عمل یآقا  ۀنقش ندگذارا یها نم یسيمداخله خواهد کرد وانگل

 یبزرگ یها  جهيچه نت یمبريا یپرده ازباز نيکه با اديدان یشماها نم ديشا یطرف
هر چند  کايکنسول آمر یمبريشته شدن اکريبه نفع سردارسپه  گرفته شد، ز

ن آاز.  چند هدف را زدند ريت کيبا  نينفت بود با وجود ا يۀآن  قض یاصل علّت 
 یدسته مرتجع و مذهب کي رانيچنان وانمود کرد که در ا حضرات  غاتيتبل  لهجم

به  کايکرده اند و قتل کنسول آمر  امياو ق  ۀبرضدّ سردارسپه واصالحات متجدّدان
مخالف ما   رومندين استيس بدترازهمه . ت همان مرتجعان صورت گرفته استدس

آن   گريکه د ینشان دهد، به طور  هرا وارون قتيتوانسته است در مسکو هم حق
که در روس ها  نسبت به جانب ما محسوس بود حاال به  یوحّس همدرد یگرم
 یعنصر ملّ  کي  وانمود شده است که سردار سپه نيچن ايشده و گو  ليتبد یسرد

مدّرس  یدانم آقا ینم  ليتفص  نيجنگد، با ا  ینفوذ اجانب م يۀاست  که دارد عل
  .خواهد کرد یرا عمل خود ۀچگونه نقش

تومان  ونيليتا دو م ميمدّرس مطمئن است که هر گاه بتوان یآقا: عرض کردم من
 کيشتکوه به پ یونيهما حضرتيبه مجّرد ورود اعل ميداشته باش اعتبار دردست 

اعتبار کسر و نقصان آن قّوه جبران  نيازا و  افتي ديآماده خواه یريعشا ۀقو
نباشد که  یاز حدود لحضرت ياع متيآنکه راه عز یبرا یازطرف. خواهد شد

و سيّد اجاق کند یماراه کرمانشاه راآماده م یغاتيتبل یکند قوا يیبهانه جو یکمپان
آماده  حضرتياعل یخدمتگزار یابراومردم آن قسمت ر التيتعهدکرده است ا

مختلف و تهران به طور  یشهرها یروحان یاز زعما یبا عدّه ازيو ن داشته باشد 
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شده است که هنگام لزوم دکانها را بسته مردم را به  یساز  نهيوجدا جدا زم متفّرق
ً از  یآقا نيهمچن.  کنند کيتحر مختلف  اتيشاه دروال یهواخواه مدّرس شخصا
 یکه وقت لزوم وفادار زافسران و فرماندهان ارتش قول گرفته است  چند تن ا

و  یقو  ۀقو قدرمسلم است که امروز . دحضرت ثابت کنن یخود را نسبت به اعل
تهران است وهرگاه  یبلکه شهربان ستين رانيسردارسپه، قشون ا یاصل یبانيپشت
افسران گارد  انيازدست عوامل سردارسپه گرفته شود ازم یموقع لزوم شهربان در

که  یزيچ. کنند یاو اقدام م فيهستندکه به توق یسردارسپه  کسان مخصوص 
آن  یآن است هنگام اجرا یهماهنگ ۀاست مسئل هر گونه دقّت  انينقشه شا نيدرا

 يۀنظم يۀکرمانشاه و قض ايباشد  غرب درهمدان  یقوا یفرمانده يۀقض نکهيمثل ا
انجام  نيّ ساعت مع درروز و  ديختلف همه بام اتيتهران وشروع به انقالب دروال

با  که  یو مخابرات متيوعنوان عز  اروپاشاهانه از متيعز اتيفيک ننيشود وهمچ
 یمخابرات و مالطفت و نوازش نيا ۀسردار سپه و مجلس خواهند فرمود  وبه هم

که به  یريعشا زاتيودرهمان حال تجه ديآ یشاهانه به عمل م که ازجانب 
 نيّ مع جداگانه و طبق دستور ديبا یخواهد شد م یعمل موکب شاهانه  انتظارورود

سردار سپه راشخصاً به استقبال موکب  معتقدند که ممکن است  یبعض. بوده باشد
ً به اطم رانيملوکانه تاسرحدّ ا  ديکه درغرب دارد وشا  یقشون نانيآوردواو قطعا

است  ن صورت ممکن سلطنت شاهانه عازم شود و درآ هيعل يینها ۀهم با نقش
  .معکوس شود یارياقبال شهر ۀاو به قوّ  ۀنقش
مدّرس علما هم شرکت دارند؟ در پاسخ عرض  یآقا ۀدرنقش:  ديمرحوم پرس شاه

 نيا شانياست اّما ا ارخوبيبس انيمدّرس با روحان یآقا چند روابط  هر: کردم
به  یانقالب و یآنان نهضت  يیشوايوپ انيروحان را ندارند که با دست  دهيعق

 ینوع  همواره  ونيوحانر  یمدّرس درنهضتها یبه نظرآقا رايوجودآورند،ز
عقب  یسو   حرکت کند، شيآنکه جامعه روبه پ یشود وبه جا یارتجاع واردم

و درآن روزها  اوضاع   دميمدّرس رس یخدمت آقا یخاطر دارم روز به   .رود یم
طراز  یازعلما یحاال عّده ا نيهمکردند که  تيحکا  شانيبود، ا یدر تشنّج سخت

به من   یحاج آقا جمال اصفهان یآقا و ضمن گفتگو  دنداّول تهران نزد من بو
: من گفتم . ميتا بکن   دييبفرما ميدرکمک شما به عمل آور ديبا یگفتند ما چه اقدام

  !ديعبارت است از دعا، دعا بکن ديآ یکه از دست شما برم  یکار
ً وظ اريبس: فرمودو  ديمرحوم خند شاه از  ريغ یروحان ۀفيدرست گفته اند واقعا

 ست؟ين ايهست  یروحان ۀمدّرس خودش ازطبق یآقا ديد  دي، اما باستيدعا ن
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به  یمخصوص ۀطبق کيدراسالم  مينگاه کن قربان، اگر به واقع امر«:عرض کردم
 اي ننديدرمعابد بنش ها  نيد گريد انينمقّررشده است که مانند روحا ینام روحان

در . کنند یلباس مخصوص بپوشندوبه سبک مخصوص زندگ ايباشند یمنزو
 وخطبه ومنبروقضاوت همه بر یشنمازيمانندامامت وپ یخدمات روحان اسالم
او  ندگانيو نما فهيخل ايباشد وشخص پادشاه  یسپاه ، امرا وخلفا م سرداران  ۀعهد
 نيدادند و بنابرا یانجام م را یروحان فيبودند وظا ممالک اسالم  فرماندهانکه 

 یونظام و آقاريهم اهل شمش باشد و استيهم اهل س دينفرعالم مسلمان با کي
خود را  ینيد  فيوظا  یاست که با تمام  معن انيروخان ۀازآن فرق قتيمدّرس درحق

  »...شناخته
   سگزارش اول ني   

 
، شاه حضورشدم ابيدو ساعت قبل ازظهر شرف ١٣٠٣روز دوازدهم اوت   

 اناتيب ۀبرجست یقسمتها نکهيو ا ديصحبت طول کش نيظهرا صحبت کردند وتا 
  :سمينو یشاه را م

 اراتيبا اخت یشاه قانون ايخواست، آ یمشروطه نم رانيملت ا ايمن چه کرده ام؟ آ  
کارها مداخله  ۀخواهند  که در هم یم یکرد؟ اگر مردم پادشاه ینم محدود آرزو 

بداند فرمان بدهد، پس چرا به مرحوم  یطورمقتض خودش هر  ليکند وبه اراده و م
 یوچرا قانون اساسقيام  و چرا بر خالف  پدرم تندگف نياز ا ريشاه  غ نيمظفر الد

عالم  یدولتها خودرا به گوش  يیونوحه سرا ادينوشتند، وآن همه داد و فر
شروطه م خواستند وحال هم طرفدار یاگرراست است که مشروطه م دند؟يرسان

 در دشاهشاه و دخالت  نکردن شخص پا اراتيوقانون ومحدود بودن اخت یآزاد و 
من  ست؟يو طرفشان  ک ستيباشند، حرفشان  چ یم هياجرائو   یقانونگذار امور

مگرمن برخالف . دارند  یمن چه اعتراض مرتکب شده ام ؟ ومردم  به  یچه خالف
کرده است تجاوز  نيقانون مع ه ک یرفتارکرده ام؟ مگرمن ازحدود یقانون اساس
از   یکيتو خودت . نشان بدهند ند،يام بگو ردهکجا  تجاوز ک  ،یکرده ام ؟ک

 رونيازمملکت ب یو گفت یکه درروزنامه به من اعتراض کرد یبود یاشخاص
 گانهيوب یخود ديدر تهد دميوقت نگاه کردم  د کيکه من  یدانست ینم اما  . نروم

 ديعقال گفتند برو یبعضشده است و  نيبه شما بدب ت هستم وبه من گفتند ملّ 
که به دست  یشربت تلخ نيا ديبگذار  دينيدرفرنگستان بنش رون،يازمملکت ب
به فکرشما خواهند  شود آن وقت  ختهيشده است، به حلق مردم ر بيدشمنان ترک
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عقال  بودم وگفتم حرف  بانيافتاد وقدرشما را خواهند دانست، من تنها و بدون  پشت
. من شود به مملکت خود برگردم بانيکه ملّت مرا بخواهد وپشت یرا بشنوم تا روز

باشم  یمن پادشاه مستبد ديخواه یم  ايآ .شنوم یم گريد یها یزيتو چ حاال از 
اشتباه  است اگرسرمن بروددرمقابل خودم ريخ. باشند تا مردم مرا دوست داشته 

 رانيملّت ا يیگو یتو م. نخواهم کرد ام بدن یوحکومت ملّ  یبا آزاد تيرابه ضدّ 
خوب اگرعقال و اريبس . او باشد یخواهد مقتدرکه سرپرست عمل یم یپادشاه

و آن  بگذرانند  یخواهند قانون یم  یزيچ نيمجلس که آنجا نشسته اند چن یوکال
من هم مثل رضاخان با قانون،  نکهياّما ا. کنند ربهو تج ننديمرا بب اقتيوقت ل

 تربيت...محال  قراردهم محال است چهيراباز یحّق ملّت وقانون اساس م وکن یباز
 ريالممالک ومش یمانند ناصرالملک ومستوف یاشخاص من ازاّول عمربا وجود 

من قسم خورده ام که با . است  نيازا ريکه با من محشوربوده اند غ گرانيود الدوله
که   ديآ یو ازمن برنم توانم  یقسم خودهستم ونم بنديهمراه باشم و پا یقانون اساس

برخالف  قدم  کيسبب تا امروز نيبه هم. رفتار کنم دييگو یکه شما م  یبه طرز
 کرده ام که رجال یسعبرنداشته ام و رانيا یواجتماع یاسيقانون وبه ضررس

بامجلس تا مجلس بوده است وبارجال  شهيامورباشند وهموطن دوست مصدر
 نيهم زيگناه بزرگ من ن  ديکرده ام  و شا یرت ممشو مجلس   ابيغ وطنخواه در

  »...باشد
کسل شد ووقت هم گذشته  بود مرخص   د،يبه نظررس یعصبان یشاه قدر نجايا  

  .شدم
    

    ١٣٠۴حمل  ۴ سياز نگرگزارش دي 
 
ها  در روابط  با شاه  موجود   یازجانب  جنوب يیها یرگيکه ت دميروزها شن نيا  

 فرمودند  یشرح.به عرض رساندم ميها یابيازشرف یکيدرموضوع را  نياست، ا
  :سمينو  یرا م ی، از جمله قسمت

ضربه را   نيدرست است من  ا نديگو یم  یخارج استيآنچه را که راجع به س « 
نرفتم  و آن را   ١٩١٩بار قرار داد  ريخورم؟ از آنجا که ز  یاز کجا م یدان یم

  .امضا نکردم
 نيا ديگو یقدرملّت ملّت م نيدانم اما توهم خوب بدان که ا یرا خوب م نهايا...  

  »...کند یدشمنانش خفه  م  ليم یدوستانش را به دست خود  برا ملّت است که 
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به عمل  آمده است  و   یاقدامات ايازطرف  شاه  در لندن  آ نکيپاسخ  پرسش  ا در
  :فرمودند نيند چنمذاکره  توانسته اند بفرست یبرا   یمردم  موثّق  و قابل

من که  یدو سه نفراز دوستان  خارج یوحتّ  رانيرجال ا نيچند  نفرازمحترمتر « 
وزارت   یايلندن نفوذ ودوستان مؤثّر دارند داوطلبانه رفتند و با اول درمحافل 

ها نسبت   یسينظر انگل. وزرا صحبت کردند یبعض شرق و  ۀادار سيخارجه و رئ
با تجربه . شود کار کرد یکه با من  نم  نديگو یارا مشود  واشک یبه من عوض نم

ندارد  یريخارجه خ   ونياسيس یدانسته ام که دوست نيقيقدر نيکه کرده ام ا يیها
که  یروز ، هر ميخودمان به فکرخودمان باش ديمابا. آنها مضراست یدشمن یول

 یاّول کسکه آنها  ديد  یخواه.  ميخود نگاه  دار یپا یخودمان را رو ميبتوان
ها تنها به من نبوده است  یسيانگل يۀبه ما بدهند واّال  نظر یدست دوست هستند که 

شاه  به بعد  به  یآنها ازعهد فتحعل. من بدانند یخطا  ايکار من  بيرا ع نيکه ا
 هياجارصد وچهل سال  است که ق  نيبا  وجود  ا. کردند یخاندان  قاجار بد نگاه م

 یم  یآنها دوست بود  یازما قو یکيهر زمان . آنها هم هستند هستند و پادشاه اند و
دورۀ  نيازهم. شودکار کرد یگفتند با اونم یم بود فيوهرزمان ضع کردند

خالصه . ام دهيپدرم  داستانها شن ۀشاه و دور نيشاه و مظفرالد نيناصرالدمرحوم 
 )     ١( »  ...و بس ميباش یخودمان قو ما   ديبا  ديآنکه  با

    
 احمد شاه یپرده از زندگان کي 

  
به نقل »  سلطان احمد شاه  یاسيس یزندگان«در کتاب  یمکّ  نيحس گريد انيبه ب 

 سيواحمد شاه را در پار یاسکندر رزايآن عباس م ۀسنديکه نو» آرزو« از کتاب
  ،یبحران یآن روز ها یاسيمالقات کرده است، نظراحمد شاه در قبال اوضاع  س

 شياحمد شاه  به اروپا  و پ پس از مسافرت سّوم سلطان : دهد یم شرح نگونهيا
وسائل مقدّمات  يۀوبرهم خوردن آن به منظورته یمصنوع یآمدن اوضاع جمهور

  .شود یباز  یگريد ۀپرد کيسلطنت الزم بود  رييتغ
 رانيسعادت ا اميق ۀخزعل وجه المصالحه قرارگرفت؛ لذا نقش خيش شينما نيادر

 خوزستان ۀاسناد درکتاب سفرنام نيا(که دردست است یاسناد بق وط ديطرح گرد
ً به قلم سردارسپه  از يادداشتهای اين کتاب   [) .نوشته شده موجود است که اسما

 ] .وبه قلم و کوشش عباس اقبال  تظين شده است یاعظم بهرامريدب
 دربوشهرومحّمره سيخزعل وقنسول انگل نياست که ب یاديتلگرافات ز ازجمله



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٩٩                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

مختصرقناعت نموده  نيمفصل است ازذکرآن درا یليخ مبادله شده است وچون 
  .مينماياحاله م»یپهلو ۀسلسل ليتشک و هيانقراض قاجار«درکتاب یعنيگريد یبجا

در صدد وسائل  یجنوب يۀهمسا کيخزعل به تحر نکهيبه تصّورا یشمال يۀهمسا
ن را داردبا سردار سپه قراردادن خوزستا هيتحت الحما اليخ استقالل خوزستان و
  . اسلحه ومهّمات هم به سردار سپه دادند  یمقدار انهيمخف یمعناً موافقت کرده حتّ 

بردن  نيبود و منظورازب نياز ا ريغ رانيسعادت ا اميق ۀکه نقش یدرصورت  
وسائل  قيطر نيوسردارسپه بوده تا بد یشمال يۀهمسا نيب حسن ظن  جاديخزعل ا

  .ندينما را فراهم  هيض  قاجارو انقرا ميرژ رييتغ
 ريبو ليا یو رؤسا یاريبخت نياز رؤسا وخوان یبهرحال خزعل به کمک عدّه ا  

  سهايانگل کيعرب خوزستان بدواًبه تحرريعشا یرؤسازا  یوعدّه ا یاحمد
کنند   یوازاحمد شاه دعوت م دينما یم اميق وسردارسپه  یحکومت مرکز هيلعبر

 نيا  انياحمد شاه از جر چون   یول. ديمابازگشت  ن رانيراه محّمره به ا که از
 امينه تنها با ق  د،يدر مخاطره د رانياز ا یآگاه بود و قسمت یتا اندازه ا استيس

را حفظ  کرده باشد  رانيآنکه استقالل ا ینشان نداد؛  بلکه برا یخوش یخزعل رو
ودش هم صرفنظر ازسلطنت خ یمستقل نگردد حاضرشد که حتّ  رانيا از یو قسمت

  .کاسته نگردد  یزيچ رانيا کند که  ازحدود و ثغور 
کرده  کيو تحر قيتشو  اميکه خزعل  را به ق یاستيلحاظ هم بعداً همان س نيهم به

بود که عدم موافقت احمد شاه با  نيا. سردارسپه بشود ميداد که تسل دستور بود به او
  .ماند  یخود باق يۀاول سعادت، خوزستان به حال  اميق

با سلطان احمد شاه  یاديسعادت برپا شده بود سئوال و جواب ز اميکه ق یموقع در
هم از طرف خزعل  یا ندهينما یموافقت شاه باخزعل شده وحتّ  راجع به  سيدرپار

 رزايعبّاس م زيموقع ن نيشود،درهم یفرستاده  م   سيدر پار رانيبه نزد شاه ا
مرحوم مدّرس مأمور بوده با احمد شاه  و  ونيلّ که درآن موقع ازطرف م  یاسکندر

اظهارات احمدشاه اّطالعات  و  اناتيبود و ازجر سيدرپار ديمالقات ومذاکره نما
بصورت ادعا » آرزو«ازآن درکتاب  یبدست آورده و قسمتهائ یقيدق

آن اّطالعات   نيع نکيدرآورده است که  ا یالعموم و مجلس  محاکمه ا  یمدّع
سلطان احمدشاه  تيشترشخصيتا ب رساند، یم یگرام ظرخوانندگان به ن الً يذرا

روشنتر بنظرخواننده  هياسرار مشارال سراسر  یمورد توّجه قرارگرفته زندگان
  )٢( .برسد
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  توضيحات و مآخذ  

ناشر دهگان،  بکوشش بهمن» اسرار سقوط احمد شاه« خاطرات رحيم زاده صفوی -  ١
   ٩ – ١٠صص  ١٣۶٢فردوسی ، : 
 –انتشارات جانزاده  - جلد اول »  رانيرجال ا یاسيخاطرات س« جانزاده  لیع – ٢

  ٢١١ – ٢۴٠صص  -  ١٣٧١
  علی اصغررحيم زاده صفویشرح حال 

پدرش . ش درمشهد متولد شد١٢٧٣زاده صفوی فرزندميرسيدرحيم در  علی اصغررحيم 
ه از جانب آنگا. تحصيالتش را در مشهد، تهران و بيروت گذراند. پيشه پزشکی داشت

زاده صفوی فعاليتهای سياسی  رحيم. مستشاران بلژيکی در گمرک ودارايی استخدام شد
پس از . خود را با سردبيری روزنامه چمن ارگان حزب دموکرات خراسان آغازکرد

. انحالل حزب دموکرات،بارديگر به تهران آمد و با روزنامه ايران به همکاری پرداخت
، روزنامه آسيای وسطی ١٣٠١وی درآبان . بح را پذيرفتمدتی نيز سردبيری ستاره ص

ای تند  اش به علت انتشار مقاله رادرتهران منتشرکرد؛ اما حدود يک سال بعدروزنامه
زاده صفوی درپنجمين دوره مجلس  رحيم. در نقد مسافرت های احمدشاه توقيف شد

اهی مجلس ر) مهاباد(به نمايندگی مردم ساوجبالغ مکری ) ش١٣٠٢- ٤(شورای ملی
السلطنه وسيدحسن مدرس به  ازجانب دمحمحسن ميرزانايب ١٣٠٣وی دراواخرآذر. شد

. فرانسه رفت تا مقدمات بازگرداندن احمدشاه به ايران وعزل سردارسپه را فراهم کند
وی . سپس به شوروی رفت تا نظر موافق شورويها را نسبت به احمدشاه جلب نمايد

،به دستوررضاخان توقيف شد که پس ١٣٠٤آبان هنگام بازگشت به ايران دراول 
ش به افغانستان ١٣٠٧در. ازاعالم انقراض قاجاريه، به موجب عفوعمومی آزادی يافت

درسال بعد به ايران . المتين گرديد وهندوستان سفرکرد و مدتی سردبير روزنامه حبل
 رحيم. شد مراجعت کرد و به عنوان مترجم در اداره قوانين دادگستری به خدمت مشغول

ش رياست هيأت ١٣١٤ش به عضويت کنگره فردوسی درآمد واز١٣١٣زاده صفوی در
ش در يکی از همين مأموريتهای ١٣١٦های بازرسی کل کشوررابه عهده داشت، اما در

 به درخواست زين١٣٢١وی در. بازرسی مغضوب رضاشاه واقع ومدتی زندانی شد
 بار يرفت ودرکنارآن با وزارت خواروالعابدين رهنما سردبيری روزنامه ايران را پذ

الشعرای بهار،مدت کوتاهی سردبيری  ش به تقاضای ملک١٣٢٢در.نيزهمکاری ميکرد
براثرسکته مغزی در تهران  ١٣٣٨روزنامه نوبهار را پذيرفت تا اينکه در آذرماه 

 ايران اقتصادی، داستان نادرشاه، داستان:آثار به جای مانده از اوعبارتست از. درگذشت
  ۶٠٧: ص).١١- ١٤زاده صفوی،اسرار سقوط احمدشاه، صص  رحيم. (شهربانو
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  فصل دوم

   
    نيلورن به چمبرل ۀمحرمان یها گزارش

 
رادر »  نيلورن به چمبرل ۀمحرمان یگزارش ها« ليذ ۀبا مقدم ینوائ نيعبدالحس

منظور طرح  نيا یبرا ١٩١٩قرارداد :  دهد یخوانندگان ارجمند قرار م ارياخت
 یادار اصالح امور و تيتقو  یبودکه دولت انگلستان برا نيوماحصل آن اشد 

قرار   رانيا دولت اريدر اخت یوامرکشو نيا ینظام یروين تيتقو نيوهمچن رانيا
و  وضع و گرفته شود  یبه نحو درست اتهاي، مال نيدهد تا با اصالح مقررات وقوان

 نهيمردم بتوانند به کاردر زمشود تا  جاديدرکشورا تيالزم برسد وامن به مصرف 
قرارداد  نياماا. واصالحات بپردازند ماتيوتجارت و تعل زراعت وصنعت   یها

انگلستان پرداخت وام را مشروط به فرستادن  دولت  رايز رفتينپذ  رانيا ترا ملّ 
اصالح  یهم برا را تيتازاسميآرم ومن باب مقدّمه  کرده بود  یسيمستشاران انگل

وبا  رفتنديرا نپذ یخارج  هم مستشار رانيا مردم  .فرستاده بود رانيا به یامورادار
 انيازم پا نگرفت وو اذنابش قرارداد  وثوق الدوله یفشارکرزن وترفندها ۀهم

دادند و آن  –آن   تينه درماه –درصورت طرح  یراتييها تغ یسياما انگل. رفت
که  آن قراردادند  یارا ازطرح حذف کردندو به ج یموضوع مستشارخارج که  نيا
  .رديرا برعهده گ انجام طرح  یرانيا کي
مدّتها موضوع را  ديرونسايکه آ نيا. نبود یکارساده ا یفرد نيکردن چن دايالبتّه پ  

طرح  نيچن یآن بود که اجرا یافراد مطالعه نمود برا ۀپروند در  کرد و  یبررس
د، زورگو، جاه طلب ، خواست زورمن یم یمرد  نبود؛   یدرقدرت هرکس یمهمّ 

 هيکه درمقابل داع  دهيدر دهن  ادب و  یرحم و ب یخشن و ب شه،ير یقلدر و ب
آنان  ۀشير اصل و  و از ستديبتواند با انيبافان وسنّت گرا یومنف انيداران وهوچ

گذارد  پا ريورفاقت وحرمت حقوق وامثال آن را ز تينکند ومحبّت وعنا شهياند
 ديرا براندازد و با یخاندان سلطنت یکهن حتّ  ی، دودمانهاخود یجاه طلب یدر پ و 
کرده بود و رضاخان همان کس بود  که  یانتخاب درست  ديرونسايکه آ   تگف
  .اوبود   یايروزجو استيس

رفت و نورمن  رانيکاکس با وثوق الدوله بست و بعد، از ا یقرارداد را سرپرس  
  گزارش  در مردم راازقرارداد تيدرزمان نورمن،که عدم رضا . اوآمد یبه جا
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لورن آمد واوبود  یلذا او رفت و سرپرس. داشت نفرت  کرد،  یخود تکرارمهای 
 رييتغ» صاحب« استيساخت که س رامتوّجه  که کارها راروبراه کردوخزعل 

و  خدمتگزاری و یدار انگلستان به پاس وفا که ازدولت  يیواوباهمه نشانها کرده
استقالل و  خان گردن نهد واز  بلکه سلطنت رضا  استيبه ر ديکرده ، با افتيدر

ً  کرد ورضا خان هم  نيخزعل هم چن. دست بردارد یگردنکش به  که خود شخصا
طبقات مختلف  فاتح مورد استقبال یدربازگشت چونان سردارد،رفته بو خوزستان 

 شتررضايتوقّعات ب یمجلل راه  را برا »ۀدفرمو ميحک«    يیرايپذ نيقرارگرفت وا
لورن  یسر پرس نيوهم ديبه سلطنت رس که بود  یگشود وخالصه با هرترفند خان 

  .شرکت کرد یو یتاجگذار در مجلس  
پژوهش  ۀگذرد، و کّالً درمؤّسس یم زيازنظر خوانندگان عز ليکه درذ یاسناد  

 "لورن یسرپرس"یه سرّ بلک یرسم یضبط است گزارشها یفرهنگ  ومطالعات 
درخصوص  ١٩٢۵انگلستان درسال  رخارجهيوز ،"چمبرلن سراوستن "است به 

ونشستن  هيبردن قاجار نيباز یبرا رضاخان   هايها وتوطئه ها وآهو گردان سهيدس
 یشادروان ملک الشعرا ۀارزند درکتاب  ،انيسلطنت وبرسرنهادن تاج ک کهيبرار

 نيحس ۀسال ستيب  خيکتاب تار جلد دّوم وسّوم و یاسياحزاب س خيبهاربه نام تار
خاطرات  و یطهماسب لشکرعبدهللا خان ريام ۀفراهم آورد یطهماسب خيو تار یمکّ 

خطرات  ملک زاده و خاطرات و ۀمشروط خيوتار یدولت آباد يیحي رزايم
 یبو« گزارشها  نيآمده  اّما ا هيله وعل یمطالب تيمخبرالسلطنه هدا خان  یقليمهد
  .دهد یم یگريد » 

ازصحنه خارج شود ،  هيقاجار ۀوسلسل ديکارآ یقرارشدکه رضاخان رو یوقت..  
مال  ميالدوله وشاهزاده عضد که درب نيميمن جمله  ه،يبزرگان قاجار از چند  یتن

گردهم آمدند که اگراحمد شاه  سيبودند، درپارگريد تاشان  وجان خود وخواجه 
 ديگرد »صاحب«نبردومغضوب یداداسم رارازق یرسم  افتيکردودرض یناخدمت

کرده است  تيرا رعا مهيفخ  جانب منافع دولت  همه وقت  یدولت قاجار یول
تواند به  یم ازما شاهزادگان  کي احمد شاه است هر یوچنانچه قراربه برکنار

ساله  اهصد و پنج  ۀسلسل نيبه برانداختن ا یازيبه سلطنت پردازد ون یو یجا
که موروثی داريم  یاموال رانيهرکدام در ا یاشاهزادگان قاجارم یوانگه  ستين

 سر نياست که ما درا ميقرن ون کيبه  کيمانده ونزد  یاز پدران ما برجا
که به  دينبا م؛يدار کيدورو نزد شيخو و زن وفرزند و ميکن یم یزندگ  نيزم

 عيضا تمانيثيرودو آبرو وح  غمايبه  واموالمانخاندان ما نابودشود  احمدشاه  یخطا
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که دردولت  را  یگرفتندکه آقا خان محّالت یمينشست تصم  نيمتعاقب ا. گردد
خارجۀ  ريتمام داشت واسطه قراردهندواز وز  یتيوخصوص یانگلستان احترام

وبه حضور  رديپذ یکارصورت م نيا .مالقات حاصل کنند یبرا یوقتانگلستان 
» مآل«  یکنند و برا یم د رسند وعرض حال خو یم مهيدولت فخ  ۀخارجريوز

 یبرنامه ا« :   نيکه ا ديگو یم شانيبد رخارجهيوز . ندينما یم نيتأم یخود تقاضا
 یاما مجر. دگرگون نخواهد شد و  نيآسمان است ا یست تمام شده، قضاا
 یروستاها از  یکي، اکنون درردوبم طرح اّطالع کامل داريطرح که ازز  نيا

 یو یبرا یادداشتيمن به احترام آقاخان، . گذراند ید را مخو  ليتعط اميّ انگلستان ا
  ».نورزد غيمساعدت در کاراز بذل  نيتا در سمينو  یم
 یبا لباس رسم یشود وحضرات به اتّفاق آقا خان محّالت ینوشته م ادداشتي نيا  

و  ابندي یشوند وباالخره او را م یطرح م یمحّل استراحت آن مجر   ۀمجلّل روان
با لباس  نانيطرح هاج و واج مانده بود که ا یمجر  کنند، آن  یب معرض اد

کنده  یکند تا برو یاز آنان دعوت م خواهند  یفراک ازاوچه م ندرويو سل یرسم
شاهزادگان همراه با آقا   . کنند» عرض حاجت« و ننديشده بنش دهيدرختان بر یها

مطلب  به  شروع  –بود شاه یفتحعل ۀمادرنواد زازجانبيکه خود ن –یخان محّالت
 یاجيواحت ميحاضرهست یکند که اگرسلطان احمد شاه خطاکرد ما درهمراه یم

  .فتديب یگريما به دست د ستيکه هست ون ستين سلطنت رييتغ به 
است تمام  یکار رسلطنتييداردکه امرتغ  یاظهارم درجواب  یسياسمتدارانگليس 

 ۀخارج ريوز ادداشتي احترام  به یول . ستيبرآن متصّورن یبازگشتگريشده و د
 نيتضم را  هيقاجار خاندان انگلستان ومقدم آقا خان، دولت انگلستان جان ومال 

 از یاحد به مال وجان  یگونه تعّرض چيکه ه دميود کرد نيوچن - .خواهد کرد
  .نشد یقاجار شاهزادگان 

 زاده ، یزاده پسرمرحوم ابوالحسن حائر یزارع حائر یداستان رامن ازآقا نيا  
 شانيوا دمي، کشورشن یعال وانيد یادوارمتعدد وعضو شورا  مجلس در  ليوک

داستان را  نيا یبه مناسبت یاصفهان، در مجلس در   یداشتند که من روز یاظهار م
مرا به ناهاردعوت کرد    رزايم چند روز بعد  صارم الدوله اکبر . بازگو کردم

ام   دهيشن و کجا     یداستان  را از ک نيسد من  اآن که  بپر یبود برا  یبهانه ا نيوا
شاهزاده گفت کامالً درست است  ست؟يدرست ن ايام، آ دهيمن گفتم ازپدرم شن

بود  هيدو تن ازشاهزادگان قاجار نيمحرمانه و صرفاً ب تينها یب مطلب   نيا  یول
 .آگاه شد پدرشما برآن  که چگونه  رتميدرح
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 کس نگفتخدا  که عارف سالک به  سرّ 
 ديکه باده فروش از کجا شن رتميدر ح  

 
  ]  ترجمه اسناد     [ 
 

 محرمانه گزارش
 ١٣٢  

 امورخارجهريوزر
 باشد یم سيحضرت پادشاه انگل یزء  اموال  دولت اعلجمدرک  نيا  ١٢٨ 
 ويآرش١٢٨شماره   

  ١٩٢۵نوامبر  سوم
  ٣٠ بخش

   رانيا  
  ---------------  

  ]   ۶٧٢٣/  ١٨/  ٣۴ یئ   [   محرمانه
 
  ]  ١ ۀشمار   [ 
 
 آوستن  چمبرلن یلورن   به اقا.  یسر پ از
 شده روز  سوم نوامبر افتيدر

  ۵٠٨ ۀشمار
 ]١٣٠۴مهر  ٢٩[ ١٩٢۵ستپامبر  ٢٩ قلهک،

 محترم یآقا
تا  افتميافتخار را  نيارسال داشتم ا تانيخود که  امروز برا  ۵٠٧ ۀدرگزارش شما  

ها  زهيوانگ حيشده است تشر یکه ظاهراً ازکمبود نان ناش رانيا رياخ  یها ینا آرام
 یفرصت مناسب  دادهايرو نيا ميقرار ده ليتحل و هيتجز آن رامورد یامدهايوپ

کشورهمراه با  نيا یاسيس  یاوضاع کلّ  از یا هفراهم آورده است تا خالص
  .آن ارائه شود یها  بيو فراز و نش یشهايگرا

شاه به کشورش  ۀمراجع  ۀمسأل ديآ یاز گزارش فوق الذکربرم همانگونه که -  ٢ 
ً يدق  تيشخص یوبه اعتقاد من تمام رانيدولت ا. تهران ارتباط دارد یهايناآرام  باقا
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 نيبدون تضم یونيحضرت هما یمعتقدندکه اعل رانيا یاسيس   ۀمهم درصحن یها
 نيرا درا که رضاخان موضع قدرت خود یزمان   ا، حدّاقل تیقدرت خارج کي

 دهيعق نيافراد همچن نيا. نخواهد نمود  مراجعت  رانيکشورحفظ کرده است ، به ا
فراهم خواهد آورد   حضرت را  یخاطر اعل تيکه رضا ینيدارند که تنها تضم

 یها تيشخص رانيا یبه اعتقاد دولت فعل. است هيروس ايريکب یايتانيبر نيتضم
 یلندن جستجوخواهندکردتامسکو، وهنگامرادر نيتضم نيااديمهم شاه به احتمال ز

درروز دّوم اکتبر به تهران  یبرحرکت ازمارس یشاه مبن  ميتصم که خبرمربوط به 
 سيانگل یدولت پادشاه یاز سو يینهايتضم  ايبود که   نيبرا یعموم ۀديعق د،يرس

 یکه صادقانه بادولت فعل حضرت داده است   یاعل ولتبه د يینهايتضم ايداده شده 
  .خواهد کرد یهمکار رانيا
ً وبه طورخصوص – ٣   رانيا ۀرامورخارجيوز رويمن به نخست وز ،یشخصا
بازگشت  ۀدربار س،يدرپار سيکه شاه با سفارت انگل کردم   حينکته را تشر نيا

که درسال گذشته  یزپاسخيبارن نيا کرده و  یخودبه تهران تماس گرفته ونظرخواه
کامالً  ۀمسأل کي رانيبه ا یمسأله بازگشت و که  مضمون  نيداده شد با ا یبه و
وامکان  ليوعدم تما شود  یمربوط م حضرت ودولت  یاست که به اعل یداخل

 مسأله مجدداً   نيدرقبال ا سيانگل یازسو یومداخله ا هيارائه هرگونه توص
 هواداران و نهيکاب یاعضاگرياّطالعات بدون شک اکنون به د نيا.شد تکرار

گونه  چيکه ه یعدّه معتقدند در صورت نيا . است دهيرس یت فعلدول  یاسيس
وجود نداشته  سيانگل حضرت پادشاه  یودولت اعل شاه  نيب یقرارومدارخاص

:  داشته باشد تيواقع ستيبا  یمريز هيازدو فرض یکيباشد،درآن صورت 
 نيااست که  يیواکنشها بردن به  یپ یبرا رانيشاه ضمن بازگشت به ا هياعالم  اي

 یهايناآرم  ديمنتظرماند و د ديموردبا نيهمراه داردکه در به  تهرانخبردر
که شاه با  نيا ايقرارداده اند  ريتأث را تحت  یو ميجهت تصم ردرچهياخ

ام که در صورت   دهيمن ازمنابع موثّق شن. است افتهيدست  يیتوافقها مسکوبه 
ً احزاب راستگراکه اس ، دّوم يۀصّحت داشتن فرض  سلطنت طلب هستند و اسا

  .دياحمد شاه دست خواهند کش مدّرس از آرمان خود درمورد سلطان    یحتّ 
 ۀاحزاب راستگرا از رضاخان که عالق تيالزم به تذکر است که علّت حما – ۴ 

 تياکثر یندارند و درمجلس او را دارا ینسبت به و یخاصّ   یاسيس و  یشخص
است که با  یاستمداريس نيرضاخان مناسبتر  که معتقدند است  نيا ننديب یم یثابت

و روند   ميزياز خطربلشو  راتواند کشور  یم خوب خود  تيازموقع یريبهره گ
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  .گرفته اند خفظ کند  شيمسکو در پ یکه سران انقالب یزيآم  سهيدس
 یريرچشمگييتغ ١٩٢١با سال   سهيدرنظرداشت که اوضاع اکنون درمقا ديبا

 یدارا یداخل استيس ۀنيوجود دارد که درزم یاضردولتحال ح در داشته است و
 یملّ  یدرمجلس شورا یثابت تياکثر تيکه با حما کند  یم است و تالش  یهماهنگ

است تا دربرابررخنه  دهوقول دا سامان دهد   زسرويرا ن خود یخارج استيس
  .آنها مقاومت کند روسها ونفوذ روزافزون  یهايبرانداز یوطرحها هايگر

عمده وجود دارد که  انياست که درحال حاضرسه جر یمقوله ا نيدر واقع ا  -  ۵ 
  :دهد یم حيفرد ترج کيرا به عنوان   شاه  سلطان احمد 

 یها وهيبه علّت ش ]خان[هستند که ازرضا یگروه ازافراد با نفوذ وازکسان نياول
ا ازمسند وخواستارآنند تا شاه به کشوربازگشته و رضاخان رزاريب   یو ۀمستبدان

سلطنت طلب  داً يوخواست احزاب شد شهياند نيگفت ا توانيم  . آوردريقدرت به ز
  .وضدّ رضاخان است

ونسبت به  نديبرادرش برتخت سلطنت بنش یبه جا عهديخواهند ول یم گريگروه د  
 نيا نديگو یوم ندياعتنا یب یبرکنارشدن و ايخان وبرقدرت ماندن  رضا دولت 

  .مناسب خود را انتخاب کند دولت  که شاه است  ۀفيوظ
آن  ليبه تشک یهستند که و یسّوم صادقانه طرفداررضاخان وهرگونه دولت ۀدست  

 یفرسوده و ب یقاجاررا نهاد ۀسلسل یودرمجموع تمام عهديوشاه و ول بزند  دست 
  .است شرآنها  ازسرکشورکم شود که بهتر دانند  یمصرف م

ً يکه حق ی، هردولتیناظرخارج کي ديازدبا توّجه به مراتب فوق،  -  ۶   ندهيبه آ قتا
درحال شکل ران،يدرا انيگفت درحال حاضردوجر ديمنداست با عالقه  کشور نيا
 ۀمسأل. افتيحادّ خواهد  ۀدومسأله جنب نينه چندان دور، ا  یا ندهيآ است ودر یريگ

وموضوع  شود یقاجارمربوط م ۀپادشاه وسلسل به حفظ  است و  یامرداخل کياّول 
آنچه .  مربوط  است رانيا یخارج  استيس  یرياست که به جهت گ یخارج ۀمسأل

واحتماالً  سيانگل با دولت  آشکار تفاهم  شياست گرا یرياکنون درحال شکل گ
  .است هيبروزمشکل وبحران  در روابط  با روس

د حضرت پادشاه ودر بغدا یاعل یسرعاليگزارش به دولت هند، کم نيرونوشت ا  
  .گردد یحضرت پادشاه دربوشهر ارسال  م یدولت اعل  و سرکنسول

  احترامات فائقه  ميبا تقد  
 لورن  یسرپرس  
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      ]  الف  ۶۴۵٢ – ٩٨ – ٣   [       
 
  ]  ٢شماره    [ 
 
 رانيا
  ١٩٢۵نوامبر  ١١  

 محرمانه
 بخش  دوم  

  ۵۶٢ گزارش
 لورن  به اوستن  چمبرلن  یسر پرس از

  بخش دّوم . شده است  افتيدر  ١٩٢۵نوامبر   ازدهميگزارش  روز   نيا  
  ١٩٢۵اکتبر  ٢١ تهران

 محترم یاقا  
مجلس   یرادرامورداخلريتظاهرات اخ یازبازتابها یافتخاردارم که گوشه ا - ١  

  :برسانم اّطالع   به 
 ۀردوسال دو یّ هرشش ماه، درط راني، مجلس ایداخل ینامه ها نيبراساس آئ -  ٢ 

کوچک  یادار تهيکم کي بيمجلس، دو نا سيرئ نييتع یبرا ندگان،ينما  وکالت 
  .رديگ   یانتخابات صورت م

 استيدوره ، همواره ر کيازريمؤتمن الملک، به غ ايرنيخان پ نيحسرزايم  -  ٣ 
 ستهيسمت ازهرنظر شا نياحرازا یداربوده است وهمه اورا برا عهده  مجلس را 

و  رانيا یومقّررات پارلمان نيدرمورد قوان یو اّطالعات .دانند  یفردم نيتر
 یکه جاه طلب ندگانياز نما  یبعض راً ياخ است رينظ یب ندگانينما گرينفوذش برد

 گرانيو د تنگ آماده اندوازخود  مجلس به  استيبودن ر یدارند ازانحصارشتريب
 کيصار همواره درانح  استيامربه سود مجلس است که ر نيا ايآ ديپرس یم

  .مشّخص  باشد فرد 
 یرا برا نهيدر مجلس به وجود آمده زم راً يکه اخ تيجناح اکثر کي ليتشک -  ۴ 

در  یغاتيتبل نهيزم نيدرا. تازه فراهم آورده است سيرئ کي انتخاب  و  ینامزد
مجلس، درخالل شش ماه  یهنگام  انتخابات داخل داشته تا در  انيجر ندگانينما انيم

گرفتن سمت  یبرا یگريشخص د  یزدنام  ۀدربار ستيبا یم تيگذشته، اکثر
  . اتّخاذ کنند یماتيتصم ايرنيخان پ نيحس رزايم
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با تظاهرات  یاما انتخاب و. است نيّ تد ديّ س تيداوطلب مورد نظر اکثر -  ۵  
 يیکرده ام، برپا زخاطرنشانيهمان طورکه قبالً ن.ديگرد مقارن   ردرجلومجلسياخ

 نيقاجاررا مطرح کرده است وچن  ۀسلسل ۀکهن حادو  ۀگرمسئليردتظاهرات با نيا
 یمقطع بحران نيکنند که در چن یمجلس احساس م ندگانيرسد که نما یبه نظرم

فرد در مسائل مربوط  نيکه همه او را به عنوان مّطلع تر یالزم است که شخص
 .مجلس را عهده دارگردد استير گريبارد باشديم یبه قانون اساس

 یّ درط یکناررفت ول ايرنيخان پ نيحس رزايبه سود م نيّ تد ديس بيترت نيدب - ۶
 استير یاحراز کرس یازرقابت برا یريکه به عنوان اعالم کناره گ یسخنان

اللحن موجب رنجش  ديشد انيب نيبرزبان آورد وهم یتند مجلس نمود، سخنان 
 ندگانينما. ديردمجلس گ استير  هانتخاب مجدّدب اواز یوانصراف قطعايرنيخاطرپ

نگران شدند و   داً ينداشتند شد  ايرنيرا ازجانب پ یو اکنش ننيمجلس که انتظارچ
 سابق مجلس خواستند تابار سياحزاب به تکاپوافتادند وازرئ يۀکل ندگانينما

دسيسۀ  قتيدرحق .اثرماند یتمام تالش آنان ب اما. ردياموررابرعهده گ ديگر 
مجلس به  استير یازنامزد یريدرهنگام کناره گ نيّ نزاکت تد  یونطق ب نمايندگان

بود که  افتهيدر ايرنيپ. متر ّصد آن بود فراهم آورد  ايرنيرا که پ یفرصت ايرنيپ سود 
شده اگر   جاديکه برسرآن ا  یوجنجال یقاجار ۀموضوع  سلسل   ۀطرح دو بار

خواهد  فرا   یخواهد شدوزمان یقانون اساس دنش موجب خدشه دار ابديتداوم 
ترين  دشوار با یپاسدارقانون اساس  نيمجلس ونخست استيبه عنوان ر یکه وديرس

که فراهم آمده بود مشتاقانه  یازفرصت یو بيترت نيبد. مواجه گردد مسائل 
 دور نگهدارد درخطوط مقدّم نبرد یريتاخود را ازدرگ گرفت  ميسودجست وتصم

  .نمود  یمورد  پافشار نيو در
الممالک  رابه  یگرفتند  که مستوف ميتصم ندگانيروزمشورت نما پس ازچند -  ٧ 

اما .  صورت  گرفت یگونه مشکل چيکاربدون ه نيوا ننديبرگز مجلس   استير
 ۀالممالک به بهان یمستوف رايز. رو به رو شدند مجدّداً با مشکل  مجلس  ندگانينما

 رفتنيندارد از پذ یکاف اّطالع  مربوط به  مجلس  نامه ها ومقّررات  نيآن که ازآئ
صّحت  یممکن است تاحدّ  ادّعا  نيگرچه ا. کرد یخود دار استيسمت ر

 نيدارد و آن ا  یگريد یالممالک قطعاً علّتها یمستوف یخوددار کنيباشد، ل داشته 
را   یو یخواست جا یبود و نم ايرنيپ ۀنيريالممالک ازدوستان د یمستوف است که 

 ميز طرفداران سرشناس سلطنت است واز اتّخاذ تصما الممالک  یمستوف رديبگ
مانند  یمهمّ  ۀمسآل ۀدربار یريگ ميتصم کرده چه رسد به  یخوددار یا  نهيدرهرزم
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  یخود مبن ميبرتصم  یازآن دارد که و تيمحرمانه حکا اّطالعات  یقانون اساس
  .خواهد کرد   یافشارپ یسمت نيبرامتناع از قبول چن

 یآگاه ندگانياز نما کي چي، ه یومستوف رالدولهيوبرادرش مش ايرنيرازپيغ – ٨ 
را  ندگانيمجلس ومجاب کردن نما ۀادار یرا برا یضرور تيثيح و الزم ونفوذ 

  .رو بروست  سيانتخاب  رئ مشکل  اکنون مجلس با . ندارد
 استير یاحرازکرس یتجربه برا یگمنام واحتماالً ب ۀندينما کيسرانجام   -  ٩ 

روخواهد داشت و  شيدرپ یدشوار ۀفيشخص وظ نيلکن ا. شد خواهد   اديمجلس پ
 نيشد و ارخواهدييمجلس بود احتماالً دچارتغ حاکم بر که  یخطوط مشّخص

  .نخواهد بود  یبدون شک درجهت مثبت یدگرگون
انگلستان  یدولت پادشاه یسرعاليحکومت هند وکم یگزارش برا نيرونوشت ا  

  .دگرد یم ارسال  دربغداد 
 لورن   یاحترامات فائقه، سرپرس ميبا تقد  

  
  ]   ٣شماره    [ 
   
  ١٩٢۵نومبر   ١١ 

" اوستن چمبرلن"یآقا یبرا" لورن یسرپرس"۵۵٠کامالًمحرمانه شماره گزارش
 از تهران مخابره و روز١٩٢۵اکتبر٢٢درروز ايتانيخارجه بر  دروزارت امور

/ ١٨/  ٣۴[     گزارش  نيرمزا ۀشمار. شده است  افتيدر ١٩٢۵نوامبر ازدهمي
شده است  متن گزارش  یکدگذار ١ۀشمار ۴  باشد وبه عنوان بخش یم  ] ین ۶٩٣٠

  :شرح است نيبد
درقسمت  دوم آن  ژهيو به و  -  هيفور ١٠موّرخ  ٧۶ ۀدرگزارش شمار -  ١ 

را  یرا که رضا خان پهلو یو مالحظات طيتوانستم شرا  یم تاآنجا  که  –گزارش 
 یحّل بحران .نمودم حيداردتشر یوام یفعل ازمقام  باالتر یبه مقام افتنيست جهت د
شده  حيتشر هيفور٢۶موّرخ  ١٠٧  ۀارشده، درگزارش شم جاديبابت ا نيکه ازا

  .است
ژوئن خاطرنشان ساختم که به رغم ١۶موّرخ  ٣١٧ ۀشمار ۀدرگزارش محرمان  

و   دهيسلسله حل  نگرد ديشاه و شا ۀ، مسأل هيدرگزارش ماه فور شده  راه حل ارائه 
 اديدر ضمن . جا دارد نيبراوضاع ا یبار  انياثرات ز مورد   نيدرا یفيبالتکل

 یمطرح نخواهد کرد بلکه تحّمل م مسأله را   ّومبارس یآورشدم که رضاخان برا
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  .کند ومترّصد اوضاع خواهد نشست
 ینيب شيع رسانده ام، پاّطال ربهياخ یرشته ازتلگرامها کيهمان طورکه در  -  ٢ 

الزم . است دهيو مشکل شاه و سلسله مجدّداً مطرح گرد افتهيصورت تحقّق ن  فوق 
 یحضرت ارسال وازو یاعل یبرا یدعوتنامه ا شيچند ماه پ که  است یاداوريبه 

 نيدر ا یاقدام زيطفره آم یلکن تاکنون جزپاسخها. گردد باز رانيا خواسته شد تابه 
است که شاه قصد  نيجا گرفته شده ا نيا که در یا جهينت . رفتهباره  صورت نگ

به ( کند  افتيدر یخارج  یازقدرتها ینيتضم ندارد مگرآن که  رانيبازگشت به ا
 يۀاعالم  طين شرايتحت ا). شود سپتامبرمراجعه  ٢٩موّرخ   ۵٠٨ ۀگزارش  شمار

در   یدرمارسبن حرکت از  یبرا شانيا ميبرتصم یحضرت مبن یاعل رمنتظرهيغ
به  ،یا هياعالم نياست وبدون چن رتيموجب ح یاکتبر، تا حدود روز دّوم 

. ماند یباق یفعل ۀدادکه اوضاع به گون یم تيرضا امر نيمن، رضاخان به ا اعتقاد 
خود را گرفته وطرح مجدّد   مياحتماالً تصم یشاه، و يۀاعالم لکن با صدور

  .استشده  موضوع  شاه و سلطنت را خواستار 
نان است که  یدرآن راه برداشت شورش موسوم به بلوا یکه و یگام نياّول  

ناموفّق  یمانورتا حدود نيکرده ام ا ادياکتبرازآن  ١٠  موّرخ   ۵٠٧ ۀتلگرام شمار
 ۀآغازشدکه تلگراف  شمارزيتبر یهايآرام نا نهيزم  نيتالش دّوم درا. ازآب درآمد

مخالفت با مراجعت شاه  از هايآرام نا  نيا. ندمموّرخ ده اکتبربه اّطالع رسا ١٣١
 رشت و  اياالت ديگرهمچونقاجارصورت گرفت ودر ميدرحفظ رژ یوسع

مظنون به  که  ی، عدّه اهاينا آرام نيهمزمان با ا. افتياصفهان ومشهد انعکاس 
صورت گرفته زيکارقبالًدرتهران ن نيوارشدنديبودنددستگ یستيکمون ديعقا داشتن 

 ٣٢٨و  ٣٢٧ یاکتبر و شماره ها ١٣موّرخ ٣١٧ ۀشمار یتلگرافها در  .بود
براساس  یتحّوالت بعدرياکتبر شما را با س  ٢١  موّرخ  ٣٣٢اکتبر و   ١٩موّرخ 

و  زهيو علل  و انگقرارداده ام  داشته اماريدراخت که  یاّطالعات نيموثّق تر
  .مينموده ا   عيرا تسر  دادهاين  رويدرا ليدخ یروهاين
من  ۀديبه عق. اردشواراستيآن بس ليوتحل هيبغرنج و تجز داً يکّل اوضاع  شد  -  ٣ 

امورخارخه به آنها   ريو محرمانه با وز یمذاکرات خصوص در که  لينکات ذ
  :است ام کامالً موثّق  افتهيدست 

تا چه حدّ  یداند  که و یالوزرا اّطالع  نداشته ونم سيکس ازمقاصد رئ چيه:الف
جرأت  آن را  چکسيه رانيخواهدرفت ودرا شيبه مقاصد خود پ  افتني دست  یبرا

داردکه ازشاه بدون لفّافه سئوال  مي، بیشخص تيامن احساس عدم  ندارد وبه علّت 
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  .دينما یسئوال خود پافشار یبرا پاسخ  افتيدر یبرا درسر دارد و یاليکند چه خ
در  قيبه حال تعل  یخارج اي  یومهم کشور ، اعم ازداخل ديمسائل جد یتمام:  ب 

  نيقاجارروشن نشود، اوضاع به هم ۀشاه وسلسل ۀکه مسأل  یزمان آمده وتا 
الوزرا درجهت  سيرئ یازسوگريمسائل د  یماند وتمام خواهد  یصورت باق

و  تينه از لحاظ اهمّ  رديگ  یقرارم یابيارز شاه وسلسله مورد  ۀارتباط با مسأل
  .موضوع یارزش ذات

 یبا گروهها کيوتماس نزد یمتجانس درهمکار ۀنيکاب کيانتظارکه  نيا: ج
 سيبه رئ يیمدّرس، رهنمودها یمجلس، تحت رهبر یگرا  احزاب راست  تياکثر

 یداخل استيقراردهد وموجب شود که س  ريالوزراء ارائه کند واو را تحت تأث
 تياکثر کي یپارلمان  تياکثر . است هودهيب یمشّخص شود انتظار رانيا یوخارج

ابتها و خوشآمدن رق درجهت ونها،يرهبران فراکس یوبا مانورها است یاختگس
کامالً بر  الوزرا سيرئ.کند یحرکت م یوفرد یخصوص یوناخوش آمدن ها ها 

 یپارلمان یتواند گروهها یداردوم شيرا درفرمان خو نهيکاب مسلّط است و اوضاع
  .هدد یباز رابه دلخواه خود 

که به  –که ازنفوذ سلطنت یاخته که تا وقتدصرافت ان نيه ااوراب سيرئ: د
 یرهائ - شود یاستفاده م یبرضدّ و ميرمستقيغ اي  ميمستق  یاسيصورت اهرم س

اجرا  ۀکشورش را به مرحل  یاقتصاد یبازساز و یاسيس یتواند طرحها ینم ابدين
  . در آورد

سمت، هرگز  نيا یدرخالل چهارده ماه تصدّ ديگو یم رانيا رامورخارجهيوز: ه
به خود راه دهد  ديها ترد کيالوزرا در مقابله با نفوذ بلشو   سياست که رئ دهيند

آن کشور،دراشکال  یاقدامات برانداز  و هيروس یکردن توطئه ها یودرخنث
 به سود رانيا یخارج   استيس ۀنشان دهدودرادار یمختلف آن،ازخود سست

  . نکند یريجبهه گ  انگليسها
حّل وفصل مسائل مهّم عقب افتاده با دولت  یرضاخان، برا یازسو ليزارتمااب:  و

 یداند که به علّت جاه طلب یرضاخان م کنيل. صادقانه دارد ۀجنب    ايتانيپادشاه بر
خواهداز قدرت خود  ینم ليدل نيدارد وبه هم اريبس خود، مخالفان  یشخص یها

داردکه مخالفان آن   ميازآن ب رايز. کند تفادهمسائل اس نيحّل و فصل ا یبرا
مجادالت  مشاجرات و  اي یمسائل  مهّم داخل یوازآن برا رامستمسک قراردهند

شود،  یم مطرح  سيکه مسائل مربوط به انگل یهنگام. کند یبهره بردار یشخص
رضاخان  رد،يگيصورت م یامر نيشترچنيکه ب رانيوز یدرشورا خاصه 
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عنوان کند بلکه ناچاراست دربرابر مخالفت  را آشکارا تواند خواست خود   ینم
وغفلت  یکه اغلب ازعدم آگاه –نيمخالف نظرات   دنيشن اي  ونهايسياز کم یکي
سکوت ديآ یخاص به عمل م  ريوز کي یوازسو  - رديگ یسرچشمه م یکارشکناي

ً يکند و مستق  یهشدار داد تا زمان  رانيامورخارجه  ا ريوز . نسازد ريخود را درگ ما
با  ، مسائل مهّم دولت انگلستان  قاجار روشن نشود ۀرضا خان و سلسل فيتکلکه 

  .خواهد ماند  یباق قيهمچنان به حال تعل زين رانيا
دارند   دهيعق نيچن رانيروا انهيآگاه و م یتهايشخص گريو د رامورخارجهيوز:  ز

ابد  تواند تا یدارد نم یکه با رضاخان دشمن بيسرسخت وغا  شاه  کيکه وجود 
   سلطنت[    رييبا تغ یرانيا یتهايشخص نيا . است کشور انيکاربه ز نيوا ابديادامه 

رشته کارها ازهم گسسته  نخورد و  ثبات برهم  کهندارد به شرط آن  یمخالفت  ]
 رييتغ  نيا ديچگونه با مناسب خواهد بود و  یرييکه چه نوع تغ نياما ا. نگردد

است آورد نکته ای رضاخان رافراهم خواهد تيرضا یزيچه چايرد،يصورت پذ
ً يحق که آنها  اگربه حال خود رها شوند  یرانيمقامات ا نيا. ازآن خبرندارند قتا

دهند که شاه به نفع  یم حيترج  رنديالوزرا قرارنگ سيرئ  تيرشخصيتحت تأث و
  .کند یرياز مقام سلطنت  کناره گ است  عهديدرحال حاضرول برادرخود که 

حقوق و  افتيمعتقد است که شاه احتماالً در برابر در رانيا ۀمورخارجرايوز: ح
به . خواهد داد تيبه استعفا ازسلطنت رضا رانيدولت ا از   یريچشمگ یايمزا
حقوق و  ميخواهد کرد که پرداخت تنظ  حيتصر شاه  ران،يا ۀامورخارجريوز ۀديعق

شاه به عنوان   ه ک ستين یديترد ( شود  نيطرف ثالث تضم کي یاز سو ايمزا
  ). جز دولت انگلستان چشم ندوخته است یگريد  یضامن به جا

برنامه  ۀرا درسرلوح سيبا انگل رانيروابط ا رانيروا انهيم یتهايشخص نيهم: ط
 سيدولت انگل یآنها آماده اند تا ازرهنمود ها. دهند یخودقرارم  یها ها وخواسته 

به علّت  یرانيمقامات ا. نديسود جو یکنون مشکالت   حل وفصل هرچه بهتر یبرا
 کيبه  ليتما از ابراز  ران،يا آن در ندگانيونما سيدولت انگل یخود دار

 يیرهنمودها عدم  اثر دارندکه بر ميکنندوازآن ب یم یفيروندخاص احساس بالتکل
شود و حتّی  جاديا یوآشفتگنديايکارهابرن ۀخودازعهدهايرانيا سيدولت انگل  یازسو

  .کنند  یرويازآن کشور پ ايافتند  هيدامن  روس تر ازآن به بد یحتّ 
 در. وحالت معّما دارد ستيوجه مشّخص ن چيونظررضاخان به ه دهيعق:  ی

 شترازنظراتيب یبروم تالش خواهم کرد تا با دقّت یو مالقات  که به  یصورت
انجام  یمالقات یکه با و نميب یصالح نم  یکنون  تيدروضع. آگاه بشوم یومقاصد و
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شود  یکشورمنجر م  نيدر یراساسييتغ  کيکه به  یبه گفت وشنود ديمن نبا. دهم
ً نم دهيکش  ايقدرت  ۀکيازار  یساقط کردن پادشاه یبرا ديبا یشوم وقطعا

به   ندهيکه با آن پادشاه بدان تعلّق دارد ومن به عنوان نما یکردن سلسله ا منقرض 
خود ودولت  انيدرمسائل مهّم دو جانبه م ديبا ايآ .مداخله کنم درباراو اعزام شده ام 

شناحتن عراق، وضع عوارض و  تيرسم ، به رانيا یبده ۀ، مانند مسأل  رانيا
محّمره  خيش ۀفصل مسأل و حّل و  رانيدرسرحدّات شمال ا  یحيترج یحقوق  گمرک

 یشرفتيپ گونه  چيه یاست که در وضع  کنون بارضاخان گفتگوکنم؟ آشکار  رهيوغ
 یمسائل درزمان نيبا طرح ا  تممکن اس یحاصل نخواهد شد و حتّ  نهيزم نيدرا

است اثر  معطوف  یگريد ليجناب رضاخان کامالً به مسا یعال ۀشيواند که فکر 
با توّجه  به مراتب فوق، فعالًدرصدد . داشته باشد به همراه  یبار انيو ز یمنف

 یفکرم یازآن دارد که و تيحکا ن آن که قرائ ژهيبه و ستميرضاخان ن  مالقات با
تحقّق  کرده ومخالف  یباشاه همدرد یتا حدود سيانگل  یکند که دولت پادشاه

  .قاجاراست ۀدرقبال سلسل ینظرات و
مّطلع  سيخواهد از نظرات دولت انگل یبه اعتقاد من بهتر است اگر رضاخان م  

 اگراو. مياّطالع ده یوخودرابه  دگاهيتا دديخواست مالقات نما در شود؛ اوازمن 
 یثمر یاست درآن صورت تماس و گفتگو با و اعتنا   یمسأله ب نينسبت به ا

. مياو را به حال خود واگذار بهتر است   من  ۀديل به عقيتفاص نيبا ا. نخواهد داشت
 تياز شخص من  یابياگرارز  یول ديتحت  نفوذ روسها درآ یکار،  و نيبا ا ديشا
 هيبا روس یتبان بداندکه هر گونه  دينباشد با تيالً خالف واقعکام یو یدگاههايود

محبوبيت  خود یها شهيدن به انديتحقّق بخش یکشوربرا نيدرخواست کمک ازا اي
او و خاندان سلطنت  انيم یجار یکه براثربرخوردها را درکشورش خويش 

که تنها رديگ قرار  یتيدر موقع یاگر و .  کامالً نابودخواهد کرد  ده،يخدشه دارگرد
داشته باشد  شيدرپ یخارج گرفتن کمک از قدرت   ايکامل  ینيعقب نش یعنيدوراه 

مسآله  به نظرمن  یول ندازديب  در آغوش روسها خطروجود داردکه اوخود را نيا
است  رکترازآنيز دانم رضاخان  یاندازه حاد نخواهد شد وتا آنجا که من م نيتا ا

  .چار سازدسرنوشت د  نيکه خود را به ا
 کترينزد وندياز پ رانيمعتقداست که ا تيندارم که رضاخان درنها یديمن ترد -  ۵ 

تواند  ینم یاز قرار ، و. سود خواهد برد  یشوروريازاتّحاد جماه شيپ سيانگل با 
دوستانه است  یکامالً در قبال و سيدولت انگل استيکه س ديخود را متقاعد نما

که نظرات  یکرده است تا درصورت حفظ  روسها را با طاوارتبا ليدل نيوبه هم
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از  کسانيدارد،    یالعاده ا فوق  تياهم یو یکه برا یمسائل ۀواو دربار سهايانگل
به نظر . استفاده کند  سيمتقابل روسها در برابرانگل ۀبتواند از وزن امد،يآب در ن

ا ر خود  یروس سربازشطرنج  ۀرضاخان حاضرنخواهد شد که در صحن من 
 سيدولت انگل یحيتلو تيبا حما یهمکار نيدرمقابل تضم کند مگرآنکه   یقربان

. ندينما افتياز آن دارند در یخاص یشخص ريدولتمردان مشخص تعب یتمام را که 
خاتمه داده ونظم  کشور در  به هرج مرج  یاست که و یمدّع ديترد یرضاخان ب

از . کذاشته است ميراعق رانينفوذ درا یبرا یشورو  یکرده است وتالشهاجاديا
مسائل معّوقه  یازعدم حّل وفصل برخ سيانگل  استيس یدودستاوردبرا نياوانظر

مسائل را معّوق  نيرضاخان عمداً ا  ديشا. مهمتراست سيوانگل رانيدولت ا  نيب
به  یقاجارمخالفت هيعل یو  ۀدرمبارز سيمطمئن شود که دولت انگل دارد تا  ینگه م

ما موضع  ديبا اگرآنچه که گفته شد درست باشد به نظرمن . ردعمل نخواهد آو
 یحتّ  یکه سبب شودو یهرقدم خود را کامالً حفظ کرده و ازبرداشتن  یکنون
 ميده یم حيترجگريد جناح  جناح را بر کيمتوّجه شودکه ما  ميمستقريطورغ به 

من  نظربه  یول ميخواهد ما دستمان را رو کن یرضاخان م. ميينما  یارخود د
 نينکته درع نيا.ميکه ما اورابه نشان دادن دستش وادارکن آن است  کيتاکت نيبهتر

دولت  یازسو یا هيبرصدوراعالم یمبن یارسال مندرج درتلگراف شنهاديپ حال با
وجه مصّمم به مداخله  چيبه هدولت پادشاهی  مطلب که نيا انيب درلندن و سيانگل

. ندارد یمنافات یموضع نيچن اتّخاذ  ليئه دلارا و یداخل ۀمسئل نيدرا یريودرگ
 کيبه عنوان   رانيا یاسيس  یروهايبه ن یبه نظرمن تا حدّ  یا هياعالم نيچن

 راتييتغ در شدن ريدرگ از روهاين نيچون ا. محسوب خواهدشد یمعنو تيحما
دوری  خواهد بود راتييتغ همراه با که احتماالً  یواضطراب ینظم یوب یناگهان
مشروطه  رد،يصورت بگ یوتحّولرييدهند که اگرقراراست تغ یم حيترجو  جسته 

درضمن نشان خواهد داد که تا آن چنان که ازظاهر  هيانيصدورب. افتد  به خطر دينبا
که بخواهد  فتديصرافت ن نيبه ا یوکس ميستياعتنا ن  یب چندان به مسأله  ديآ یبر م

  .بارباشد انيمنافع ماز یکه برادينما وفصل  مسائل راچنان حّل  يیاعتنا یبه بهانه ب
  یاوضاع جار. ستيومطلوب ن ندياوضاع چندان خوشا سيازنظرمنافع انگل -  ۶ 

ادامه دارد،  بيعج ۀمبارز نيکه ا یو تازمان ستيبخش ن تيرضا  ديترد بدون 
ً يطب  یدرگم وسر ديشّک و ترد  یاسيس رانيکه ا نيادامه خواهد داشت وامکان ا عتا
خودممکن  یرييتغ گرهرگونهيد یسو است از ّخص اتّخاذ کند اندک روشن ومش

بالطبع  دادهايآن رو منجرشود که   یارينامطلوب بس یدادهاياست به وقوع رو
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 یم گونه بود که ما فکر  نياگرمسأله به ا یحتّ . داشت رخواهنديبرمنافع انگلستان تأث
 جاآن از. ميقرار داشت  یدوراه کيبرسرزيدرآن صورت ن ميحق انتخاب دار ميکرد

نظر ريوز رازانتظاريغ یپس چاره ا ميدخالت راکنار گذاشته ا که ماهرگونه 
  .ميندار   دادهايتحّوالت و رو قيدقکرفتن 

 مياعتنا بمان یو تحوالت ب راتييدر برابرتغ ميتوان ینم تيازآنجا که ما درنها  -  ٧ 
مورد  یاحتمال یه راه حلهاخواهد بود چنانچ ديداد مف یرو رييتغ که   یوهنگام

سلطان،  یريکناره گ ديترد یراه حلها ب نيساده تر از  یکي رد،يقرارگ یابيارز
  ميدارم که بگو ديمن ترد. است  عهديول احمد شاه ازمقام سلطنت به نفع برادرش 

 ۀاستقرار سلسل که  ام  دهيعق نيشتربرايقاجارند و ب ۀمخالف سلسل رانيا یتمام
مخالفت  با هم مواجه شود استمدارانياگربا استقبال س یزودحتّ  ايريد یپهلو

 يیاکنشها و قاجار ۀازسلسل یوبه هوادار شد خواهد روبرو  یعموم عمومی 
 عهديول ینيمطرح بودن سئواالت مربوط به جانش عالوه بر . صورت خواهد گرفت

 رفتيواهد پذاقدام راخ نيرضاخان ا  ايآديدديقدرت با وانتقال  یريوسئوال کناره گ
 ۀوسلسل ديشاه جد برضدّ  یمبارزه تازه ا ظرف چند ماه  ايآ ردينپذ یواگرهم  و

موافقت  من وبه فرض  ۀديالزم به تذّکراست که به عق؟قاجار آغازنخواهدشد
کنم   یراه حّل ممکن است و فکرم نيطرح، راه حّل فوق بهتر نيا با رضاخان

 ديبا. انجام خواهد شد تيطرح با موفّق نيآن را بدهد ا یاجرا  ۀاگررضاخان اجاز
چه   یسيکس، چه انگل چيه انموده ام تا ب تالش اريکه من با دقّت بس  مينما اضافه 

  .اوردمين انيبه م یخود صحبت دگاهيد   ۀبار ، دریرانيا
کناره   یدرپ ستيبا یسلطنت است که م یشورا ليتشک گريراه حل د کي  -  ٨ 

. رديصورت پذ عهديول یازقدرت سلطنت ازسو دنيدست کشاحتماالً   شاه و یريگ
خان نخواهدافتاد ودرآن گرجزرضايدست شخص د به  ديترد  یسلطنت ب یشورا

 یچندان تياهم تعنوان اس کي تنها صاحب  که  یپادشاه تيصورت شخص
  رزايم یمحّمدعل دوپسرجوانتر از یکي تيشخص نيممکن است ا. نخواهد داشت
از  خود، درحال  حاضر  برادران گريسال دارند وهمراه د ٢٢و  ٢٠باشدکه حدود

شدن از  رها  یاگر رضاخان عزم  خود را برا یگردند ول یباز م رانيبه ا سيپار
کار نخواهد  ۀزچاريراه حل  ن نيکرده باشد درآن صورت ا جزم قاجار ۀدست سلسل

  .بود
. است  ديجد ۀسلسل کي سيقاجار و تأس ۀراه حلها حذف سلسل گرازيد یکي  - ٩  
آن است و قصد  یمردم، رضاخان در پ تياکثر ۀديبه عق که  است  یّ راه حل نيا
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  .زند هيقدرت تک ۀکيبرار یپهلو  ۀسلسل پادشاه  نيدارد تا خود به عنوان اّول
 نياست وانتخاب رضا خان به عنوان اّول یجمهور ليراه حل، تشک نيآخر -  ١٠ 

وجود  ینيتضم چيه یمسکوت مانده است ولرياخ ۀمسئل نيا  . یجمهور سيرئ
  .ندارد که مجدّداً مطرح شود

 اگررضا خان بتواندتاج سلطنت را یکردم، حتّ  زاشارهيشترنيهمان طورکه پ - ١١ 
بر احساسات  تواند یمايداشته باشدآ زفراهمين کاررا نيامکانات ا  و ازآن خودکند
اگر رضاخان باتوّسل به .  کند همگان را جلب تيحما  فائق آمده و زيمردم کشورن

موفّق نخواهد شد و اگرهم موفّق   من  ۀديبه عق ندجهت مطرح ک نيزورمسأله را در
 ميان بردن مخالفان به مقاصدواز ديتوّسل به زوروسرکوب شد قيتنها ازطر شود

و زبان بارتری    خطرناک ۀشي، اندتياعالم جمهور ۀمسئل .خود دست خواهد يافت
سوق داده شود و سلطنت همراه با  یرجمهوريدرمس رانياچون اگر. است
است و  اراندکيآن بس تيمن امکان موفّق ۀديرود، به عق  انياز م یپادشاه  ۀسلسل

  یمناسب ۀشود وبه طعم  یضعف و ناتوان دچار  رانيکه ا خطر وجود دارد   نيا
 .گردد  ليمسکو تبد ونيانقالب یبرا

در  یرييگرفت که هرگونه  تغ جهينت نيتوان چن یاز آنچه  که گفته شد م  -  ١٢  
آنها  قرار اريدراخت یمواجه خواهدشد و فرصت تازه ا روسها  با استقبال   رانيا

آن نبوده  یکه تاکنون قادربه اجرا  رانيقبال ا خوددر یخواهد داد تاآنها برطرحها
وجه  چيبه ه  یوضع کنون که  یدرحال گر،يد یازسو. عمل بپوشانند ۀاند جام

محدود ادامه  به طورنا  یابيشاه غ کيتواند باوجود  یبخش نبوده و نم تيرضا
واقع  ديکشورمف نيدرا سيمنافع انگل یبرا راتييتغ یممکن است برخ ابدي

شود وبه علّت  یم جاديکه بالفاصله ا يیهايازنظر ناآرام چه  یرييهر تع یول . شود
 یجنبه ها یدارا ر،ييتغ نيسبّبم یسو تحّوالت ازريس ینيب شيپ عدم امکان 

  .هست زيخطرناک ن
که  یاز زمان. رديمورد نظرقرار گ ديبا ونيروحان یدگاههايراستا، د نيدرا  -  ١٣ 

را در مجلس  به دست گرفته به علّت  تيجناح اکثر یرهبر مدّرس  حسن  ديس
 جاناتيلکن اززمان بروز ه. افتاده است شکاف  تيروحان درصفوف  یاقدامات و

 پروراند یرضاخان درسرم که  یاالتيحسن باخ ديمشّخص شده که س یکنون انيوغل
ميان روحانيون  تفاهم و یآشتجاديا مربوط به  یتالشها و ندارد یسرناسازگار
 یوقت یول .تأخير شکل گرفت با ونيروحان دگاهيد. ديخواهدرس جهياحتماالًبه نت

 یها توده  تيکه حما ديگردمشّخص . اعالم شد ونينظرروحان١٩٢۴مارس درماه 
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 زيدرتبر. گذارد ميعق را یطلب یتوانست جنبش جمهور آگاه را به همراه دارد و نا
تهران  هم قطاران خود در یبرا پرداخته و یبه مخالفت باجمهور  ونيروحان

با احتمال زين تهران  ونياست که روحان یدرحال  نيتلگراف ارسال داشته اند وا
با نهضت  ونيمخالفت روحان  .شد دخواهن همگام زيبرت ونيروحان با اديز

که ممکن  تا آنجا  رمهمييچون هرگونه تغ. دارد یواساس یاديبن ۀجنب  یجمهور
نفوذ روحانيون لکن ضرورتاًبه ازدست رفتن  واقع شود ديکشورمف یاست برا

 مردم یه هاتود. خواهد انداخت آن را به مخاطره  اتيواحتماالً ح   ]  ديانجام خواهد   [ 
 قرار ونيروحان ريتحت تأث یتعّصب آلودوبه سادگ کاتيناآگاهند ومستعدّ تحر
از  ديترد یبه خطرافتادن منافع خود، ب که دربرابر  یونيخواهندگرفت، روحان

  .خود استفاده خواهند کردقدرت 
راه حّل شروع که مورد قبول همگان قرار  کيبه  یابيگرچه احتمال دست -  ١۴ 

راه  نيچن افتنيبه  یچندان ديدرحال حاضرام نيباشد با وجود ا  ینم  یتفمن رديگ
  .نخواهد بود یّ حل

 یتحّوالت ممکن است به خلق و خو و دگرگونريمطالب، س نيبا توّجه به ا – ١۵ 
توانند  یکه م یکسان. داشته باشد یرضاخان بستگ یعنيشخص خاص    کياحوال 

مورد  حشانايادارند که نص ميدهند از آن بارائه   یو به  یسودمند یها هيتوص
درهراسند که حاضر  یو  یناخرسند  الازاحتم یبه اندازه ا ايپسند واقع نشود 

ارائه   ینادرست به و  یکه رهنمودها يیآنها. نظرات خود را عنوان کنند  ستندين
 یشخص منافع  شبرديپ و رخوديحق یهايبه جاه طلب افتنيدست  یدهندوبرا یم

ورزند قادرند  یمبادرت م یاندازه نسبت به و یب يیوتملّق گو یچابلوس به  شيخو
در شرق  یانسان بزرگ چيکنند، وه  بيترغ یبخردانه ا رابه انجام هرکار نا   اوکه 
 یچابلوس ليرميشود  که تحت تأث ینم دايپ ) اينقاط  دن گريدر د  یبجز تعداد اندک( 
پست و  یشهايفکراو را با ستا اوست و  االتيوخ ايرؤ  ۀکنندريگونه که تعب یليطف
از  یخدمتگزار و  یو نشان دادن وفا دار یبيفر کند و با ظاهر یم رخوداشباعيحق

خردمند  یاگرانسانها. رديکند، قرارنگ  یم ديو تمج شينظرات و قضاوت  او ستا
فرصت طلب غالب خواهدشد  نظرات افرادساده  لوح و ارکننديفرزانه سکوت اخت و

خواهم توانست  نم اگر رضاخان صادقانه ازمن نظر بخواهد .  نجاستيا طردر وخ
با   نميب ینامه گفتم مصلحت نم نيبه آنچه دربند چهار ا بنا  یبازگو کنم ول  شيبرا
  .به  گفتگو بپردازم نهيزم نيدر  یو
خود  ۀکه رضاخان را تحت نفوذ نظرات بد خواهان یمن اّطالع دارم ازکارکسان  
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کنند تا نظر او را  یشود و تالش م کيبه من نزد یگذارند و   یداده و نمقرار
  یتازه ا زيمسئله چ نيا. مشوب کنند سيانگل  ونظرات دولت  دگاههاينسبت به د

جسته و   یازما دور یو که   یموارد رد یول. با آن مواجه بوده ام شهيو هم ستين
مجدّداً به   یکه  و بوده ام  دهيقع نيبه ا شهيگرفته است من هم شيدرپ یگريدريمس
ما بازخواهد گشت ومتوّجه اوضاع خواهد شد واغلب هم انتظار من  یسو
چندان اعتماد به نفس   نيشيبار من همچون دفعات پ نيا یول. شد  یآورده م بر 

را  ندهيآ یبردارد که تمام یريبرگشت ناپذ   یکه او گامها رود  یآن  م ميندارم و ب
  .ندازد به مخاطره ا

خود را حفظ  کنم مگر  یاست که من موضع  قعل نيمن ا شنهاديبه هرحال پ – ١۶ 
را به  سيکه منافع انگل یمقابله با خطرات یکند که برا جابيضرورت ا  آن که  

 دياين شيپ یوضع نيچن دوارميام. بپردازم   یشخص ۀمداخل  اندازد به  یمخاطره م
 ديفرصت فراهم آ نيباشد و ا غالبحاکم و خان  رضا حيو قضاوت صح تيّ وماه

فراوان به   یولغزشها اشتباهات  که به رغم  یکه نامبرده بتواند به خدمات آشکار
  .کشورش ارائه کرده همچنان ادامه دهد

حضرت دربغداد ارسال  یاعل یسرعاليدولت هند کم یگزارش برا نيرونوشت ا  
 احترام  ميتقد با .  گردد یم
 لورن  یپرس  

  
   ]   ۴شماره    [  
 شده افتيدر ١٩٢۴دسامبر  ٣١محرمانه که موّرخ  اريتلگرام بس  
   ١٩٢۵  هيدر اّول  ژانو  

 
 رانيا یاسيس اوضاع

الوقوع خود به تهران  بيالوزرا دربازگشت قر سياتّخاذ شده است که رئ یريتداب  
نداشته ونسبت به کار نيدرا یازقرار، دخالت رانيدولت ا. اعالم کند  شاه  خود را

ارتش به طور محرمانه از  یفرماندهان نظام. ستين  اقدام مطمئن  نيا تيموفّق
اند و دستور العمل  افتهياّطالع   یخارج   استيو س یالوقوع داخل بيقر راتييتغ
حاضر متوقّف شده  حال  در یدر مورد هموار کردن راه بر صبور نيشيپ یها

   .است
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   ]   ۵شماره    [ 
 
لورن ازتهران به وزارت امور خارجه  یسرپرس ۀکامالً محرمان گرافتل

شده   افتيارسال و روز  سّوم مارس  در ١٩٢۵مارس   دّوم   خيانگلستان در تار
  .است

 رانيا  یاسياوضاع س  
شدن   یعادّ  ٩٠٩/ ١٨/  ٣۴ هيفور ١۴موّرخ  ٣٣٩ ۀبه تلگراف شمار  عطف

 راحتماالً ينخست وز. بازگشت شاه ربط دارد ۀبه مسئل یاديز  تاحدّ  یاوضاع داخل
. خواهد داد تيبازگشت، رضا یاز شاه برا دعوت  بر   یمبن  یبه خواست عموم

 سيدولت انگل ايکه ا  اند دهيپرس لورن   یرهبران سلطنت طلب مجلس از سرپرس
 یو مطلب که  نيا به مراجعت به کشورکند؟ درخواست  قيشاه را تشو ستيقادرن

که در صورت در خواست دولت و مجلس  ديبگو  عهديبه ول  یخصوصبه طور 
 )  ١( .خواهد بود که شخص  دعوت به بازگشت به وطن را ردکند عاقالنه  ريغ ، 
 

   رانيمراجعت احمد شاه به ا یناگهان رعلت تأخي  
      
مراجعت کند،  سردار  رانيقرارشد سلطان احمد شاه به ا: سدينو یم  یمکّ  نيحس

واستقبال موکب ملوکانه را  یرائيکرده و انتظار پذ هيچند تلگراف به مشارالسپه 
که از تهران به  یسفرائ ۀليبوس زين انيبود، مدّرس و در بار دهيبه عرض رسان

 فشار وارد آورده  که هرچه زودتر به دّاً اعزام  داشته  بودند  به شاه ج  سيپار
به مراجعت  ميشاه تصم. جعت کندمرا رانيخود دراروپا خاتمه داده به ا توقف

در بار لندن را احضار  ميمق رانيا ريدو مرتبه مفتاح السلطنه سف یکيگرفت، 
که  دهيد هيّ ته یجا در کشت لشيو تمام فام یسلطنت تيسو ۀنموده به او گفت که بعد

 یهايفارس که محّل عبور ومرورکشت جيبا خل روتيبه ب یمارس قيطر زا
 شهيهم  سهايانگل ۀباشار یمفتاح الّسلطنه گوئ. مراجعت کند رانيبود به ا یسيانگل

به  یاروپا یونيهما حضرتيواعل ستين یعدّه جا درکشت نهمهيا یبرا نکهيبعذر ا
درخالل . ديگذارن یم لوقتروند بدفع ا یم رانيرا گذاشته چرا به ا  یقشنگ نيا
مالقاتها  نيضمن ا با شاه مالقات کرده در یرانياز رجال  ا یمدّت هم عدّه ا نيا

،  ديمراجعت نما رانيبه ا ستينمودند که فعالًصالح شاه  ن یاقامه م یدالئل یهمگ
به شاه گفته بود چرا به ) السلطنه بينا( دو مرتبه ناصرالملک   یکيمخصوصاً 
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 ینيچنان توه رالدّولهيهمان سردارسپه است که نسبت به مش نيا ديرو یم رانيا
به  ستيمالقات به شاه گفته بود صالح ن کيهم در  یّالتکرده  است، آقا خان مح

اّما شاه  دينما ليتهران به شاه فشارآوردند که درحرکت تعج نيدرهم. برود رانيا
، ديمراجعت نما رانيداده به ا لهيبه او  وس ستندين ليما سهايمتوّجه شده بود که انگل

عدم  انيپردازد وجر یمحرم خود به مشاوره م انيدوتن ازاطراف یکيباالخره با 
 ۀجلس نيازا د،ينما یم حيتشر رانيرا درموردحرکت خودبه ا سهايانگل ليتما

 هيّ رروسيگرفته شدکه باسف جهينتنطوريچند ساعت دوام داشته ا ديمشاوره که شا
وارد مذاکره شوند که اگرسلطان احمد شاه بخواهد  سيپار ميمق»نيوکراسيمس«

 نه؟ ايباو راه خواهند داد  ديت نمان  مراجعرايبه ا هيّ روس قيازطر
 رانيهم بود به شاه ا نيکه از دوستان لن  سيدر پار هيّ روسريسف»  نيراس ويمس«
از او  یانيشا یرائيداد نه تنها به او راه خواهند داد بلکه در مسکو هم پذ غاميپ

واهمه داشت که اگراز  سهايکرد وازانگل یمالحظه م یليشاه خ یول. خواهد شد
 مياز رژ یاز طرف ند،يمخالفت نما شتريمراجعت کند با او ب رانيبه ا هيّ روسراه 
مراجعت کرده  رانيبه ا قيطر نيخواست ازا یونم ديترس یم یليهم خ یستيکمون

 از و بدهد یاسيمانور س کي رانيمراجعت به ا یباشد، باالخره مجبورشدکه برا
ن يا. ديمراجعت نما رانياراحاضرکرده به  سهايفارس، انگل جيو خل روتيب قيطر

 رانيا ريروز  صبح شاه تلگرافاً مفتاح السلطنه، سف کيبودکه  نيمانورعبارت ازا
 رانيخواهم به ا یم ديکن هيّ فوراً جاته« دربار لندن را احضارکرده گفت  ميمق

شاه را ازحرکت  دهيخواست به مزاح گذاران شيمفتاح السلطنه مانندمراتب پ.»بروم
 یبائيز نيبه ا یاروپا یونيهما حضرتيکرده بود اعلرب شاه اظهابازداردودرجوا

خواهند بروند؟ شاه کالم او را قطع کرده گفت مفتاح السلطنه  یرا گذاشته  کجا م
 هيّ ازراه روس ديبگوئ سهايدهند به انگل یها را ندارم اگرجا نم یشوخ نيا ۀحوصل

اظهار کرد  ودواهد برخ یشاه جداً  م ديد نکهيمفتاح السلطنه هم. خواهم رفت
 .مينما  هيّ حرکت را ته ليبلندن بروم و وسا دياجازه بده

االول  عيرب ١٣در روز » نالدرا«  یهفته ازلندن تلگراف کردکه کشت کياز  پس
 .شده است هيّ رکاب هم جا ته نيتمام ملتزم  یحرکت خواهد  کرد و برا

هم تلگراف نمود که  هدعيخود را جمع کرده بول هيتلگراف شاه اثاث نيپس از ا 
ً يهم به سردار سپه  نموده که ع یتلگراف زيفالن روزحرکت خواهد کرد و ن در  نا

 :  شود ینقل م ريز
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 تلگراف سلطان احمد شاه  ◀ 

  
طرف سلطان احمد شاه  به  ورازيشهر ٢۵سپتامبربرابر  ١۶روز ليذ تلگراف

 : سردار سپه مخابره شده است
با ) االول  عيرب ١٣( دّوم اکتبر   یبعون هللا تعال – الوزراء سيجناب اشرف رئ «

کنم، از  یحرکت م رانيبه ا یازراه بمبئ سيازپار» نالدار«موسوم به  یکشت
مسّرت  حاصل و خوش وقتم  که آن جناب  اشرف  تينها زيمراجعت بوطن عز

 »شاه. مالقات خواهم نمود یرا  بزود
 .رجواب  مخابره شده استالوزراء  د سياز طرف رئ زين  ليذ تلگراف

 ارتيبود ز یونيهما حضرتياعل یفرمائ فيتلگراف مبارک مبّشرتشر - سيپار «
ً يو حق موکب ملوکانه  ندياستدعا دارم معلوم فرما. ديباعث  کمال مسّرت گرد  قتا

کّل قوا و  یعال سيرئ. نزول اجالل  خواهند فرمود یاز بنادر سرحدّ  کيبکدام 
 »الوزراء سيرئ
توقّف شاه در  یبرا یبهانه ا گريبود و د یحتم رانيحرکت شاه به ا بيترت نيبا ا 

 .نماند یسردار سپه در استقبال از شاه باق یاروپا و برا
 ديمراجعت نما رانيخواستند شاه به ا یاوکه نم نيسردارسپه و باالخره معلّم اّما

  یبه اقداماتدست   جهيازترکش رها نموده و بالنت ررايت  نيمجبور شدند که آخر
 یمصنوع یمنظور بلوا نيمنصرف  گردد بهم رانيزده  که شاه از حرکت به ا

 نيو موافق  انيدربار و در بار نيموافقاز  یاديز ۀنام را در تهران راه انداخته عدّ 
   ».کردند فيمدّرس را گرفته توق

  
  :و مآخذ حاتتوضي  

معاصر  خيتار - »نيچمبرللورن به  ۀمحرمان یگزارش ها« ینوائ نيعبدالحس -  ١
 ٢٧٨صص   - ١٣٧۴ -  یمؤّسسه پژوهش و مطالعات فرهنگ  –) کتاب نهم( رانيا
 - ٢۵٧   
چاپ سّوم   –جلد سّوم ، نشر ناشر - » رانيساله ا ستيب خيتار«    یمکّ  نيحس  - ٢ 

   )  ٢۶٨ -  ٣٧٠صص    -  ١٣۶٣ –
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  فصل سوم

  
 

 ای كه رضاخان برای بلوای نان زد حقّه  
 
اينگونه شرح » برای بلوای نان زدحقه ای که رضا خان «مکی در بارۀ  حسين 

جنس به خبّازها كم داده ) ها شايعه كردند كه دولتی( ورياواخر شهر از: می دهد
داشتند داده شده  شد و با شهرتی كه ازطرف ايادی مرموزی كه با شهربانی رابطه 

ه اندازه سه ماه ايران بود كه امسال قحطی خواهد شد، محصول امسال ايران ب
نمودند و با اين  توليد نگرانی و وحشت و اضطراب می كافی نخواهد بود، درمردم 

شهربانی در ايجاد  . های خبّازی هجوم آوردند تبليغات و كمی نان مردم به دكان
های نانوايی خيلی فعّاليت نمود ازجمله همه روزه به وسيله  ازدحام در دكان

داد كه در فالن محله درفالن دكان نانوايی يك نفر  می عناصری مرموز شهرت 
گرسنه خوابيدند،  يك بّچه خفه شده يا فالن خانواده دو شب  رفته،زن زيردست و پا 

اند و نظير اين شايعات با تحريكاتی كه  در فالن محلّه سه نفراز گرسنگی تلف شده
ای  العاده نگرانی فوقمردم كرده،  ۀآيد تاثيرعجيبی در روحي می محرمانه به عمل 
  .در آنها ايجاد نمود

ً چاله ميدان در بين زن در های آن محلّه كه به تهّور و  محّالت شهرو مخصوصا
الهويه تحريكات و تبليغاتی نمودند كه  مجهول ای  عدّه ۀشجاعت معروفند به وسيل

ت و ريخ بايد جمع شد، به مجلس . ها دولت سردار سپه است مسؤل تمام اين بدبختی
دست آورد، سردار سپه مخصوصاً  بهبر عليه مجلس و دولت قيام كرد تا نان 

اين تبليغات و تحريكات كار . تا مطيع او باشند دارد  خواهد مردم را گرسنه نگاه می
شد،  های مخالف از هر طرف بر عليه مجلس و دولت بلند  خود را كرد و زمزمه

نظميه بين رؤسای محّالت و  ۀمحرمان باالخره با پول زيادی كه به وسيله عّمال
ناگهان چندين هزار زن را حركت داده به طرف  بازار تقسيم شده بود  ایه هوچی

هم مرد  زيادی  ۀخواهيم دنبال آنها عدّ  زدند نان می مجلس هجوم بردند و فرياد می
و   شد كه آماده برای همه گونه شرارت معدودی يافت می ۀبود كه در بين آنها عدّ 

محّالت هم در منزل علمای محل  كنينبازار و سا ای از اهالی  رزگی بودند، عدّهه
را گروه  كردند؛ به طوری كه منزل آنها  ريخته از وضع بدی ارزاق شكايت می
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نسبتا زيادی پر كرده بود، در اين روز از طرف علما تظاهرات زيادی نشد و 
كنندگان به مجلس بروند  زدحامترغيب كردند كه با ا هرچه مردم آنها را تحريك و 

كه حركت  اّما جمعيت زن و مردی . اغلب خودداری كرده و از منزل خارج نشدند
تماشاچی تمام خيابان جلوی مدرسه و مسجد سپهساالر تا  زيادیۀكرده بود با عدّ 

آنها تا سرچشمه و قسمتی از خيابان برق را  ۀدنبال در مجلس را اشغال كرده و 
ای از  عدّه و هتّاكی  ديت به مجلس هجوم آورد وكال كه مورد تهديجمع. گرفته بود

اين وضع . ها قرار گرفته بودند كامالً ترسيده و اغلب در صدد فرار بودند زن
دانست و درصدد دفاع از  خود می ۀكابينه را كابين غيرعادی موجب شد مدّرس كه 

باالخره به  ری كند، دولت بود به مجلس پيشنهاد كرد اّطالع بدهيم دولت جلوگي
دولت كه . دربانان مجلس دستور جلوگيری از ورود جمعيت به مجلس داده شد

بود و در بين وكالی مجلس هم دوستانی داشت كه  خودش اين غائله را برپا كرده 
 ۀعدّ  در اتّخاذ تصميم بر عليه مردم كمك كنند و چون قبالً هم به همين منظور 

اشت، فوراً آنها را به در مجلس فرستاد و در روی زيادی سرباز مسلّح آماده د
ای از وكال هر طور  گذاشتند ولی مدّرس و عدّه های در آهنی مجلس مسلسل  ستون

همان  روزبعدهم باز به . بود جمعيت را به موعظه و نصيحت متفّرق ساختند
ا غذايی بودندبه منزل علما ريخته وآنه ۀزيادی از مردم كه در مضيق ۀترتيب عدّ 

ای نيزمجدّداً به مجلس ريخته  عدّه و اقداماتی می کردند رابرعليه دولت واداربه
نرسيده  كنندگان به نتيجه  بنای هياهو و جنجال را گذاشتند، در اين روزهم ازدحام

  .متفّرق شدند
روزچهارم مهرازدحام و جمعيت در منزل علما بيش از روزهای قبل بود،  صبح

يكی دو هزار نفر جمع شده بودند، جلوی منزل  اصفهانی در منزل حاجی آقا جمال 
را پر  امام جمعه طهران نيز چندين هزار نفر جمعيت گرد آمده فضای مسجد شاه 

كرده امير لشگر طهماسبی به  جیهای مهي كرده بودند در مسجد شاه ناطقين نطق
مين نصيحت كرد، در منزل ساير علما نيز به ه مسجد آمده مردم را به آرامش 

بنای داد  وبيش جمعيت جمع شده همگی عليه دولت و از بدی وضع نان  طريق كم
ميدان نيز در آن روز بيش از ساير  های چاله جمعيت زن. و فرياد را گذاشته بودند

ً دختر حاجی كالنتر نامی كه از زن پرداخته و  ليتروزها به فعّا های  مخصوصا
داشت چادر  های آن محلّه نفوذی  زن رفت و بين معروف چاله ميدان به شمار می

ای جلو افتاده چندين هزار زن  نماز خود را به كمر بسته و با چوب نيم سوخته
گرديد، جمعيت سايرمحّالت و درمنازل علما يكی  دنبال او به طرف مجلس روان 
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بيست و چند  بعد از ديگری به طرف مجلس روان گرديدند؛ به طوری كه درحدود 
ت اطراف و صحن داخل مجلس و ميدان جلو بهارستان را پر كرده هزار نفرجمعي

مجلس شده بود نسبت به چند نفر از وكال بنای تعّرض و  ای كه داخل  بود؛ عدّه
. ضرباتی وارد آوردند نسبت به بعضی ازآنها  تّیفّحاشی و هتّاكی را گذاشته و ح

پنداشت با  ينه خود میگفتيم چون مدّرس دو وزير در كابينه داشت و كابينه را كاب
به همين . مجلس به رييس دولت خبر داد كه رفع غائله را بنمايد اكثريت  ۀاجاز

و مجدّداً  دفرستاده ش زيادی نظامی و سرباز مسلّح به در مجلس  ۀلحاظ فوراً عدّ 
های در آهنی مجلس مسلسل گذاشتند، خودسردار سپه نيز به مجلس  روی ستون

مدّرس . كنندگان قرارگرفت جمعيت مورد دشنام ازدحام وسط آمده هنگام عبوراز 
نمودند،  جمعيت انديشه می  ۀپهلوی سردارسپه ايستاده بود واز هر طرف برای تفرق

ستون درمجلس رفت و خواست  ۀباالخره نزديك در مجلس آمده و مدّرس روی پلّ 
ين ازدحام از ا ۀنطق و بيان مردم را متفّرق سازد ولی از آنجايی كه مادّ   ۀبه وسيل

 اوهم بنای توهين را گذاشتند های اورانپذيرفته به  جای ديگر مستعد بود حرف
 خواهيم، نمیخواهيم وسردارسپه را  كردند ما شاه را می  ای هم فرياد می عدّه

سردار سپه برای رفع غائله اجازه داد چند گلوله شليك روی هوا از  مدّرس نيز به 
هوا را داد و چندين تير شليك  په دستورشليك روی سردار س. طرف نظاميان بشود

ای است هجوم  شد، از وسط جمعيت فرياد زده شد مردم نترسيد اين تيرها پنبه
مردم هجوم كردند سردارسپه دستورچند . كشتواهدگرسنگی ما را خ كنيد، بزنيد 

جلوی جمعيت به زمين افتاد، چندين  تيرشليك به طرف جمعيت داد، يك نفر سيد 
فر نيز زخمی شدند، مردم عقب كشيده نعش سيد را برداشته و به طرف مسجد ن

 شد در اين غائله دو سه نفر كشته و از قراری كه گفته می. روان گرديدند جمعه 
ای از اين جمعيت نيز به طرف  عدّه شد كه  سی يا چهل نفر زخمی شدند؛ گفته می

ای سرباز  قبالً عده سفارت روس رفته كه در آنجا متحّصن شوند ولی چون
سفارتخانه   ها گذاشته بودند ازحركت جمعيت به طرف های سفارتخانه نزديكی در

مجلس  به نام اجرای دستور ها ینظام به هرحال . مهم جلوگيری به عمل آمد های 
نام  البتّه به( آميز ها متفّرق وازاعمال ورفتارخشونت تاعصرآن روزدرخيابان

  .كردند اری نمیدرباره مردم خودد) مجلس
از اينكه سردار سپه اوامر او را اطاعت كرده و با اينكه در اين گيرودار  مدّرس

مردم به مجلس جلوگيری شده  ۀچون از حمل ای كشته و زخمی شده بودند ولی  عدّه
كار  بود يقين داشت كه در اين اجتماع و اين بازی سياسی دست دولت و نظميه در 
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عصر روز چهارم مهر نيز درمجلس  ود،كامالً راحت ب نيست وخيالش ازاين حيث
  .دستور داد كه در تشديد حكومت نظامی اقدام نمايد جلسه شد و به سردار سپه 

گفت هميشه  سپه دراين جريان خود را مطيع محض مجلس نشان داده ومیسردار
ه و خواهم بود، آيا لزومی دارد كسانی را ك برای اجرای اوامر مجلس حاضر بوده 

  !اند دستگير كنيم؟ در جريان اين بلوا دست داشته
. است كه در مجلس همه هم صدا شده گفتند بايد محركين دستگير شوند بديهی

البتّه محّركين اين آشوب كه : برسد گفت سردارسپه برای اينكه كامالً به مقصود 
نموده تحقيقات  دربادی امرمشّخص نيستندما بايدبه حكومت نظامی دستوربدهيم كه

ای از مردم  اين صورت ممكن است عدّهدرداند دستگير نمايد،  هركس را متّهم می
مزاحم نمايندگان شده بگويند ما در اين غوغا مداخله  گرفتار شوند و كسان آنها 

در آن  نداشته و بيچاره هستيم و برای مرخص شدن كسان خود اقدام نمايند 
ن باشد به دست نخواهد آمد زيرا كنندگا مطلوب كه تنبيه آشوب ۀصورت نتيج

زندان باشند تا كامالً به وضعيت آنها رسيدگی  شدگان بايد اقّالً يكی دو ماه در توقيف
  .شود

كه كامالً ازپيشامد آن چند روزعصبانی بود ومدّرس هم كه گول تظاهرات  مجلس
قت نمود خورده بود با نظر او مواف قلمداد می سردارسپه كه خيلی خود را ساده 

روز بعد حكومت نظامی در شهر طهران  بعداً توصيه ننمايد  جكسيكردند كه ه
عدّه ای ماجراجوبه  تحريك واغوایاثراعالميه بلند بااليی منتشركرده كه مردم بر

ای از وكالی مجلس  عدّه ۀمجلس شورای ملّی حمله كرده و گويا سوءقصد دربار
ار شدكه از اين ماجرا موجب دستور مجلس ناچ را داشته وچون دولت به 

اند اينك به  شده ای كشته  جلوگيری نمايد و چون دراثراين اقدام و تجّری مردم عدّه
شود و به دستور مجلس مسبّبين اين  موجب دستورمجلس حكومت نظامی تشديد می

حكومت نظامی با مهارت خاصی تهيه و تنظيم شده  ۀبياني.شد بلوا دستگيرخواهند 
كرد به  مجلس معّرفی می دولت خود را مأموراجرای اوامر  بود كه درعين آنكه

هايی كه به طرف شما دراز شده به امر مجلس بوده و  فهماند آن سر نيزه مردم می
اند نيز فدايی دستور مجلس بوده و تشديد حكومت نظامی  كشته شده ای كه  آن عدّه

توانست  یمدّرس كه نم. است ودستگيری محّركين هم طبق دستورصريح مجلس 
كرد دارای چنان  فكر كند آن نظامی خشن كه درعين حال به سادگی تظاهر می

عميق تهيه كرده و بخواهد از اين بيانيه استفاده كند خيال كرد  ۀكه نقش قدرتی باشد 
ابراز اطاعت سردارسپه از مجلس  عبارت اعالميه دركمال حسن نيت منتشرشده و
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سبت به سردار سپه به خود راه نداده بود و بوده و به همين نظر فكر سوئی را ن
ً قرار می در  دستگير نمايند بدون شك  راشد مسبّبين بلوا  صورتی كه اگر واقعا

عّمال شهربانی و خودسردارسپه را  بايستی اّول سرهنگ دمحمخان درگاهی و تمام 
دستگير نمايند، ولی به عكس تمام مخالفين سردار سپه و تمام كسانی كه در 

زيادی ازمحترمين  ۀجمهوری مخالفت كرده و تمام دوستان مدّرس و عدّ   ۀعواق
تمام تشكيالت محرمانه كه برعليه  نمودند، همچنين دستگيروكاركنان درباررا 

دانست به اين بهانه  سردارسپه در كشوروجود داشته وشهربانی اسامی آنها را می
آينده هركس  ۀبرای طرح نقش آنها را دستگير كند وباالخره ۀآسانی توانست هم به 

با مذاكراتی كه .كردداد دستگير  می دانست يا احتمال مخالفت  رامخالف می
ديد كه از  سردارسپه درمجلس با وكال به عمل آورده بود با اين كه مدّرس می

ای هم  اند وازطرفی عدّه زيادی دستگيرشده ۀجات مخالف عدّ  احزاب و دسته تمام 
. عليه سردارسپه اقداماتی به عمل آورد برنمی توانست  اند دهازنزديكان اوتوقيف ش

كه  سه روز ۀدولت درتهران اكتفا نكردوبه فاصل مخالفين به گرفتن نهاشهربانی ت
شهرستان  های ازاعالن حكومت نظامی نگذشته بودازطرف شهربانی به شهربانی

م گرديده در غيره نيز تلگراف كرد كه چون مسلّ  تبريز، مشهدو: مهم مانند های 
اند فوراً  داشته ايجاد بلوای روز چهارم مهر فالن وفالن مقيم آن شهر نيزمداخله 

آن را نيز گزارش دهيد در صورتی  ۀآنها را دستگير نموده وتحقيقات نماييد ونتيج
ای به نام همدستی با  ها نرسيده بود تا ّعده هم به شهرستان كه هنوزخبر بلوای نان 

  .ها توقيف شوند ر آن شهرستانمحّركين تهران د
ها هم جزو ليست سياه شهربانی دولت  است كه دستگيرشدگان شهرستان بديهی

آنها هم برای جلوگيری ازعمليات آينده آنها  سردار سپه بودند و منظوراز گرفتاری 
  .سردار سپه بوده است ۀطرح شد ۀو ممانعت در اجرای نقش

شهرستان  ای نداشت،غالب دستگيرشدگان هاچندان دارودسته درشهرستان مدّرس
بودند » سوسياليست«از حزب اجتماعيون  ارتباطی با او نداشتند، ولی اغلبشان ها

 . رفت كه سليمان ميرزا ليدرآن به شمار می
اينكه عمل دولت درواليات و تهران اعالم خطری بود كه مدّرس با آن هوش  با

 ۀمتأّسفانه يا بر اثر تظاهرات فريبندولی  سرشار بايد موضوع را درك كرده باشد، 
شدگان شهرستان ها سردارسپه دراطاعات نسبت به اويابراثراينكه اغلب دستگير

را احساس كرده در رفع ودفع آن طرازحزب مخالف مدّرس بودند نتوانست خ
  .بكوشد
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  .هرحال سردارسپه ازاين بازی با يك تير چندين نشان زد به
) جمهوريت( ١٣٠٣دّوم حمل  ۀشما خيال نكنيد در حادث به مجلس فهماند كه اّوالً 

محكم وبا ارزشی  ۀنهضت وقيام دارای پاي كه اين مردم برعليه من قيام كردند،آن 
كردند  است كه مالك قضاوت قرارگيرد، زيرا ديديد همين مردم عليه شما هم قيام 

تظاهرات  داشته باشد نسبت به شما هم نديتواگر تظاهرات آنها برای اشخاص س
كردكه نبايد متّكی به مردم و احساسات عمومی  ثانياً به وكال حالی .مخالف كردند

چادربه  های  زن نمايندگان در خطربود واين سيل ۀباشند واگر من نبودم جان هم
  .كردند قطعه می شدند شما را قطعه سركه شناخته هم نمی

 ً مردم نشان داد كه همين شما كذايی حكومت نظامی به  ۀدر اثرانتشاراعالمي ثالثا
جمهوريت با سوء  ۀسرچشمه گرفته درحادث مردم تهران كه ازمحّالت جنوب شهر

مقدّمات قبلی به مجلس ريختند، به من بد گفتيد، خودم آمدم با  ۀنيت و تهي
آجر انداختيد، در صورتی كه من  منصحبت كنم بازهم فحاشی كرديد، برای  شما 

ها اجازه شليك نداده  داشتم معهذا به نظامی ه خطرجانی در وسط شما بودم وهردقيق
حال آنكه مسلّم بود آن اجتماع روی . فقط گفتم مردم را متفّرق كنيد

سياسی بود، ولی دراين بلوا كه گرسنگی مّحرك مردم شدوجز گروهی  تحريكات 
عمارت مجلس بودند و برای آنها  نرفتند و تمام وكال هم در  لسزن به طرف مج

گونه نگرانی هم مورد نداشت، با اين احوال مجلس فرمان شليك به طرف  هيچ
ای كه برای گرفتن نان آمده بودند به امر اين مجلس گلوله  داد وباالخره عدّه شما را 

 قناعت نكرده دستورداد تاندازه خشون را به قلب خودگرفتند ومجلس هم به اين 
زيادی   ۀد و به همين مناسبت عدّ حكومت نظامی تشديد شودومحّركين دستگير گردن

اجرای دستور مجلس تمام مخالفين  ۀرابعابه بهان. به موجب امرمجلس دستگيرشدند
خود را بعداً در محيط كامالً آزادی  ۀزندان انداخت تانقش خود را دستگيركرده در

 از نفر هشتصديا نهصد بلوای نان درحدود ۀگويند در قضي می.اجرانمايد بهشروع 
مخالفين دولت  ها ودرباريان و نان محّالت ودستجات تهران وشهرستانسرجنبا

سردار سپه با ايجاد بلوای نان هم مجلس را مرعوب .دستگير شدند سردار سپه 
 را نسبت به وكال بر  مردمنمود و هم قدرت خود را نشان داد و هم حّس تنفر 

ً مخالفين خود را دستگيروهم ازحركت احمدشاه ب ه خوبی انگيخت، ضمنا
كامالمرعوب وقدرت تصميم حركت به ايران را ازاو سلب  جلوگيری كرده اورا 

دستگيرشدگان درمركزوواليات  .بنابراين سردارسپه با يك تير چند نشان زد.نمود
ای از زندانيان  بردند وبازسردارسپه با آزاد كردن عدّه سرمی بهها درزندان  مدّت
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  :نماييم مودكه اينك چگونگی آن رابيان مینقش حساّس سياسی ديگررا بازی ن يك 
ً دررابطبر  ها و سردار سوسياليست ۀاثرنزديكی زياد سردارسپه با مدّرس تقريبا

حتّی برای مرخص شدن دوستان مركز و  سپه وقفه و تزلزلی ايجاد شده بود كه 
  و پادوهای  ای ازنزديكان واليات خودوسيله وراهی برای اقدام نداشتند وچون عدّه

مخفيانه سروكارداشتند مدّرس را به اشتباه  نیمدّرس كه آزادبودند ولی با شهرباو
ازنزديكان مدّرس دستگيرشده بودند نزد مدّرس  انداخته ونسبت به كسانی كه 

و شرکت داشته گفتنداين اشخاص دربلوای روزچهارم مهر اظهاراتی كرده،می
  .شدند میحتّی مدّعی رؤيت آنها هم دراجتماع و تحريك مردم 

محّمدخان درگاهی موفّق شد با چندنفرازمخالفين مدّرس درنظميه كامالً  سرهنگ
آنها را وادار كرد كه به منزل مدّرس رفته    كنار بيايد و پس ازكنار آمدن بستگان 

 .خواستار شدند ازگرفتاری كسان خودگريه وزاری نمايند واستخالص آنها راازاو
 نمی خواست مالقات ازسردارسپه كرده، ولی نددرخالل اين احوال مدّرس چ

صحبتی بكند، خودسردارسپه موضوع را مطرح كرده گفت  راجع به محبوسين 
تقصيری آنها داشته باشد  بی اگردربين محبوسين كسانی باشندكه آقا اّطالع به 

 مدان كرد نمی مدّرس طبيعی بود اظهارمی. دستوردهم مرخص شوند بفرماييد فوراً 
تقصيرند، ولی امروز زن و بّچه  آنها حقيقتاً تقصير دارند و كدام يك بی ز كدام يك ا

گفتند اين اشخاص  كردند ومی می به منزل من آمده گريه و زاری ...فالن و فالن و
ً درشهر نبوده ۀدرروز واقع كند  اند، البتّه نظميه تحقيق می چهارم مهراساسا

 .د كردرا مرخص خواه نهاصّحت داشته باشد آ چنانچه 
گفت  می سپه فوراً با تلفن بادرگاهی صحبت كرده و پس ازمقداری مكالمه  سردار

دراين صورت اين چند نفررا مرخص كرده وبه آنها بگوييد كه آقای مدّرس 
تلفن هم اين  ۀپس ازخاتم. كنيم شما رامرخص می تقصيرهستيد لذا  فرمودند شما بی

اين اشخاص  ازنظميه تحقيق كردم  اعهالسازقراری كه : داد طوربه مدّرس خبر می
 .مرخص نمايند فوراً  دستوردادم آنهارا كه فرموديدتقصيرزيادی نداشتند لذا

شد و نظميه هم  ظّن برای مدّرس بود به كلّی رفع می اين ترتيب اگراحتمال سوء  با
آنها را  با آن چند نفر به نحوی كه ميل داشت قبالً بند و بست كرده همان شب 

ً تصديق  ۀنمود، هم میمرخص  آنها فردا صبح به منزل مدّرس رفته تلويحا
اند، با  آقا مرخص شده ۀصرفاً بنا به توصي كردند كه درقضيه مداخله داشته و  می

در  ،  شد ترمی اين كيفيت مدّرس كامالًغافلگيرشده به صميميت سردارسپه مطمئن
می  ی بوده وسعیصورتی كه غالب اشخاصی كه دوراو بودندازعّمال شهربان
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 قابل ۀغيرالزم تضييع نمايند واگر قضي وقت مدّرس را نسبت به امور کردند
  اثر در. دادند به نظميه اّطالع می فوراً  داد درمنزل مدّرس رخ می مگزارشی ه

 شد سردار هايی كه بازی می تحقيقات ازدستگيرشدگان مخالف سردارسپه ونقش
الدوله بفهماند  نمود كه به مدّرس و نصرت می سپه تمام هّم خود را مصروف اين 

كه  تشريفاتی است  الوزرای كه او دارای هيچ گونه فعّاليتی نيست و فقط يك رييس
 .آلت دست آنها است

شد  تر می مقدّمات انقراض قاجاريه نزديك ۀآبان ماه و تهي ۀقدر به اجرای نقش هر
نمود و  الدوله   می تخود را بيشتر صرف مالقات مدّرس و نصر سردارسپه وقت 

ای در  بفهمند چه نقشه كرد كه اصالً نتوانند  طوری آنها را محصور وگرفتار می
    .جريان است

 راناّما موضوع مراجعت احمد شاه به اي   
 
مسائل  ینموده بعض عهديدو تلگراف رمزبه ول یکيوببندها شاه ريبگ نيدرخالل ا 

از  یاسخ تلگرافات خود نشست جوابهرچه به انتظار پ یشده بود ول  ايرا جو
جرائد فرانسه خواند  یو بعض گريواخبار دتريدر اخبار رو نکهيتا ا دينرس عهديول

 یخبر  درست برابر روزهائ نياند، وقوف ا تهاو را گرف انياز دربار یکه عدّ ه ا
کرده   هيّ هم ته یکشت طيرا داشت و بل رانيحرکت به طرف ا اليبود که شاه جدّاً خ

فرستاده بود وتمام  روتيرا به ب) شاه یزن محّمدعل( جهان ۀمادرخودملک یتّ وح
خبر  نياست ا یهيبد. خود را جمع کرده درشرف حرکت بود یو چمدانها هياثاث

و کشفاً  عهديرا از ول یدر شاه نموده رمزاً چگونگ یفوق العاده ا ینگران جاديا
بعنوان شاه   یراف کشفتلگ عهديپس ازچند روز ول. ازسردارسپه خواستارشد

الوزرا، بعرض  سيمخابره نمود، مطالب همان است که حضرت اشرف رئ
 عهدياست و ول یمهمّ  یخبرها کيشاه متوّجه شدکه درطهران . اند دهيرسان

را  ايرمزاً هم قضا یوسانسوراست نتوانسته حتّ  قهيتحت  مض نکهيا ۀبواسط
ه مخابره شده وشاه جواب  داده که سردار سپه به شا یاّما تگرافات. دهد حيتوض

ً ياست ع   : شود ینقل م ريدر ز نا
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  رمتن تلگراف احمد شاه به رضا خان سردار سپه نخست وزي   

 
 استخراج  تلگراف رمز لوزان،  ١٣٠۴چهارم مهر ماه   ١٩١ ۀنمر

درج  رانياز ا یخبر نجايا یالوزراء، امروز روزنامه ها سياشرف رئ جناب
شده بازارها را  ديتول یدراهال جانيآذوقه در تهران ه یکم  ۀبواسط کرده بودند که

 ليمن شد انتظاردارم جناب اشرف فوراً مرا از تفض یاسباب نگران یليبستند خ
 شاه. دينمائ ابرهمخ  سيتلگراف را پار نيجواب ا د،يمّطلع نمائ

 تلگراف  رضا خان سردار سپه به احمد شاه متن
 ۀمهمانخان سيپار رانيشاهنشاه ا حضرتي، اعل١٣٠۴پنجم مهرماه  ١٩٣ ۀنمر 

از کسبه  یچهارشنبه اّول مهرماه عدّه ا. ديگرد ارتينگرسکو، تلگراف  مبارک ز
 نکهيرفتند با ا ینان بحال اجتماع بطرف مجلس م یبازارها را بسته بعنوان  کم

ً يّ آنها قو  عکرد که از اجتما یاقتضا م یمقّررات حکومت نظام بشود  یريجلوگ ا
 نيپس از اظهارمطالب تسک دينان باشد و شا یآنکه کارارزاق سخت ۀبمالحظ کنيل
وارد مجلس شدند شروع  به  نکهيهم تيّ جمع یول امديبه عمل ن یممانعت ابدي

 یو کتک زدن وکالء و پاره ا یو صندل زيشکستن درب و پنجره و برهم زدن م
آنان را قانع  کرده  نندگاياز نما یبود بعض ینحورحرکات زشت نمودند به

آنروز وضع ارزاق خوب و نان  یدولت هم فردا ۀو مجدّان یوبراثراقدامات فور
هفت هشت هزار  ۀو دودست ادتريفراوان شد، امبا برخالف انتظارازدحام مردم ز

به سمت سفارت روس روانه شدند   یگريبطرف  مجلس ود یکي ليتشک ینفر
از  یاعات آنها را درهم شکست و عدّه اانتظامات اجتم نيمقاومت مأمور چهاگر

 اندازند،يتوانستندخود رابه سفارتخانه ب یلکن صد نفر رنمودنديرا دستگ نيمحّرک
مسائل  نيمختار روس را راجع به ا ريامور خارجه  وز ريعصرپنجشنبه  که وز

که حضرات از حکومت   ادندپرسش نمود جواب د نيمالقات و ازمقاصد متحّصن
 یچند روز قبل  بشارت فرمائ نکهيخواهند  نظر به ا یو شاه را م یناراض یفعل

و از  ديبعاّمه اعالم وتلگراف  مبارک در جرائد درج گرد ونيموکب مبارک هما
 چوجهيبه ه نيعناو نيداشت که ا یقطع نانيهم بنا به تلگراف مبارک اطم یطرف

 هيروس استيم شد سخارج معلو قاتيتحق دييتواند باشدبه تأ یمپسند خاطرملوکانه ن
ادامه  سهيکشف دس در ديشد قاتيانقالبست، فعالً تحق ديدرکاراستفاده ازموقع وتول

  به  بيوترغ قيمردم را تشو کهيداردعالوه برسردسته ها وکسان
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 یمناسبات رفت یازاعضاء دربار که  تصّور مزين ینفر کردند چند یاغتشاش م
با اّطالع واالحضرت   قاتيتحق یداشته باشند برا یقامات خارجم یبا بعض

 یمسئله سوء تفاهم دوارستيام. مستخلص شدند قاتيو پس ازانجام تحق  فيتوق
 خاطر چوقتيه دارد نيقيقطع و رايزاوردين شيپ یونيهما حضرتياعل یبرا
 نياخصوصاً که دست اجانب در کار و از  ستيآمدها ن شيپ  نگونهيبا  ليماريخط

شود، عجالتاً شهر در کمال آرامش است  ديمملکت تول یبرا  ميرو مخاطرات عظ
 اکتبر ميّ وعده فرموده اند دردو کهيکه انشاءهللا بطور یونيوتاحرکت موکب هما

 .رساند یم  حضرتيمهّمه  را به عرض اعل  اناتيجر افتيو قرع  خواهد  حسن 
 رضا

 ١٣٠۴مهر ١١ – ٢٠٠ ۀشمار سياستخراج تلگراف  پار 
ً به جناب اشرف اّطالع داده بودم   کهيالوزراء بطور سياشرف رئ جناب سابقا

 مع التأّسف چون وسائل حرکت مياکتبرحرکت نما ميّ دو یمصّمم بودم باکشت
 حضرت ايعل یول عازم شوم یآن کشت داشت خودم نتوانستمبا ینشدونواقصحاضر

نواقص  ليمشغول تکم هممزبورحرکت فرمودند خودم  یملکه وهمراهانش با کشت
البتّه  ميکرده حرکت نما دايکه بعدها حرکت کند جا پ یحرکت هستم که با کشت

 یدهم اکنون که فرصت یحرکت خود را مجدّداً به شاه با تلگراف اّطالع م خيتار
قابل تأّسف  رازهرجهةياخ عيکه وقا مينکته را اظهار نما نيدانم ا یهست الزم م

 نجايآنرا ازا یقيوعلّت حق عيوقا نيا نيتوانم محّرک ینم  چوجهيبوده وچون به ه
اّطالعات حاصل شد  یجناب اشرف تا اندازه ا یاز تلگرافها نکهيبا ا ميکشف نما

 یايانتظاردارم درباب  قضا نيکامل نبوده بنابرا قاتيچون هنوزتا موجد تحق یول
اّطالع   لگرافتبدست آمد رمزاً با  یشترياّطالعات ب قاتيهرگاه در تحق رياخ
 .که مسائل  بر من روشن تر شود ديده
 شاه

  
 تلگراف رضاخان سردار سپه به احمد شاه متن

 
 شهيامتحان فرموده اند هم حضرتياعل  کهيبطور ديگرد ارتيمبارک ز تلگراف

است مردم هم  یخارج کاتياز تحر یناش نيمفسد یحوادث و خود سر ليقب نيا
 زيشوند البتّه نفع وغرض ن یآنها م استيت سنبرده آل یپ  قيجاهلند وبه حقا

 رهمياخ عيسازد مبدأ وقا یم کيشر یرا گاه یداخل یاسيشده عوامل س مهيضم
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بر آنچه   دياست و زا بيوتعق قيمشغول تحق یقسم  بوده، فعالً حکومت نظام نيهم
 در حضرتيبهرحال اگرنظراعل امدهيبدست ن یزمهمّ يکه قبالًعرض شده چ

نداشته  یتيعرض کنم که اهمّ  دياخبار بوده با نيبه ا  یونيکب همامو متيرعزيتأخ
فرموده   یميتصم کهيدهد بهتر است  بطور یجا رخ م همهاتّفاقات در ليقب نيا

 .نديزودترحرکت فرما  نانيبودند  با کمال اطم
 رضا

 
 حمد شاه به رضا خان سردار سپها تلگراف

 
  ١٣٠۴مهر  ٢٢ – ٢٠۵  ۀشمار  سيتلگراف  پار  استخراج

اّطالع داده بودند شهر خاموش کمال انتظام و  نکهيالوزراء ازا سياشرف رئ جناب
هم که اّطالع داده  جانيآذربا يۀسکونت برقراراست خوشوقت شدم، درباب قض

 نياست ازا نيقيجناب اشرف دارم  تيکه به مراقبت و حسن کفا ینانيبودند با اطم
کرد،  ديرادرآن حدود فراهم خواه شيم و آسانموده موجبات نظ یريزجلوگيغائله ن

ً  انيانتظاردارم جناب اشرف ازحسن جر  .ديمرامّطلع وخرسند  دار امورمنّظما
 شاه

 
  تلگراف  رضا خان متن 

  
از علل وعوامل آن استفسار فرموده  نکهيوا رياخ عيتلگراف مبارک راجع  بوقا 

منوال بوده و  نيبد یمتماد یسالها رانيواقعات درا انيشد، جر ارتيبودند ز
کرده اند جهل مردم  یم ديتول یانهائيجر  یاتياجانب به مقتض یها استيس شهيهم

روز در سفارت  کيگردد  یم تبرعلّ  ديآنها هم آلت و مز انتکارانيو دست خ
کنند  بهر  یم گريآنروزعنوان د یفردا ميخواه یشاه م نديگو یروس جمع شده م

کامالً مستقر  یمستقلّ  یزندگان کي طيو شرا مملکت التيحال  مادام که تشک
فعالً شهر در کمال انتظام افت،يتوان  ینم یمسموم خالص تيوضع نينگردد ازا

عبرت  یبرا نيومسبّب نياست البتّه محّرک بيوتعق قيمشغول تحق یوحکومت نظام
 حضرتياعل یفرمائ فيتشرزين جانيدرآذربا کنيخواهندشدل هيسخت تنب گرانيد

هم بمرکز مخابره  یکنند وتلگرافات یمخالفت م اتيّ منو یقرار داده پاره ا لهيرا وس
ً تعل سهيبرچه دس ینغمات آنجا مبتن ستيمعلوم ن ند،ينما یم   یماتياست، عجالتا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٣٥                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

  یريغائله جلوگ نيآنرا کشف و از ا تيفيو علل و ک نديداده شده  که مراقبت نما
 . کنند

 رضا 
 
ً هم به تهران  یمنصرف شد وحتّ  رانيا شاه ازمراجعت به بيترت نيا با تلگرافا

  ستيتلگراف در دست ن نيمتن ا. افتاده است  رياّطالع داد که مراجعت او بتأخ
در  رانيا  ۀروزنام ١٣٠۴مهر ١٧برابر ١٣۴۴االول  عيرب ٢٠در روز یول

 .شود ینقل م  ريزدر   نکيدوخبردرج کرده بود که ا ١٩٢۴  ۀشمار
 

  سيپار اّول تلگراف از خبر
  
شاه از  حضرتياز اعل یچند روزه تلگراف نيشده ا ليکه تحص یبر طبق اّطالع «

الوزراء مخابره   سيرئ یهم به آقا یو تلگراف تعهديبه واالحضرت  وال سيپار
 ندينما متيعز رانياالّول که قرار بود بطرف ا عيرب ١٣شده و اّطالع داده اند که 
توقّف   سيدر پار هيانداخته اند وحالريخبه تأ یراچند رانيممکن نشده وحرکت به ا

 ».دارند
  

 رانيبه ا متيدّوم عز خبر
  
و سلطان  رزايشاه، سلطان محمود م حضرتيبه قراراّطالع حاصله اخوان اعل «

 یها رهيهمراهان که همش یمادرشاه وعدّه ا ۀبه اتّفاق ملکرزايم ديمج
که ) نالدارا(  یالّول با کشتا عيرب ١٣ خيهم جزو آنها هستند در تار حضرتياعل
 ینموده اند واز راه بمبئ رکتح رانيبه عزم ا سياست از پار یمهم و خوب یکشت

اعتاب مقدّسه و   ارتيخواهند رفت که پس از ز اتيبه بوشهر وازآنجا بعتبات عال
 )  ٢. (نديايازراه کرمانشاهان به طهران ب رزايم یمرحوم دمحمعل ۀمقبر ۀمالحظ

 
کند  که  یشاه گمان م!  ديآ یبدش م رانيشاه ازا:  سدينو را بهارمیملک الشع ◀

مواقع  یاز رو چوقتيه رمسئوليمرد غ کيداند که  یونم! منفور ملّت است
 ! دشمنان هزاران هزاربار او را لعنت  کنند کيشود، ولو به تحر یمنفورواقع نم

، مکّرر ديآ یش مبد رانيترسد، ازا یاست، ازسردارسپه م وسياوازمردم مأ یول 
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 »نم؟يخراب را بب یهاواريد نيا شهيمگرمن خلق شده ام که هم «:گفته بود
 حيوضع  ترج نيبا ا  یپادشاه نيبرا سيدر سو یکلم فروش« :گفته بودگريدبار

 »!دارد 
دراجتماع »  یجمهور« که بعد از یواز تبادالت یافکارعموم قيهنوز ازحقا او

را که  یقو یصاحبان قلمها و منطقها متيقدر و قاو . داده بود، خبر نداشت یرو
 نيريوطن و قانون، قد برافراشته وجان ش یاو، محض هللا و برا یاتّفاقاً به هوادار

 نيا .دانست یبرادرش هم نم دانست، یاوکرده بودند، نم یپادشاه یرا وقف بقا
ه  که گا يیها تياشخاص وازاثرشخص ۀاصالًازقوّ  یناقص دربار تيدوباآن ترب

ماند، خبر نداشتند ،  یم یازآنها باق یبيشود وآثارعج یم دايبگاه درجامعه پ
 !بودند وسيمأ

دولت ووزارت جنگ مؤثّر گريود یخارج یکيرا درعالم جزدو قّوه،  یقوه ا آنها
رجال و  ۀقانون از قوّ  فاتيقانون و تشر ۀشناختند، از قوّ  ینم رانيدرامور ا

 !تر بود وسيوشاه دلسرد ترومأ! بودند خبر یافکار ب ۀاشخاص  واز قوّ 
رفتند ، شاه را  یو رسوالن یاسيس یفرستاده شدند، قاصد ها یتهران اشخاص از

 .کردند قيکار تشو یبه آمدن و آماده شدند برا
بعد ازجنگ . دشواربود یدر اواخر تابستان، شاه مصّمم حرکت شد،اّما کارکشت 

 افتادهيمطمئن راه ن یهايمعتبروکشت یهايخوب نبودوهنوزکمپاناهايهنوزاوضاع در
. کرد یرا بهانه م یمعن نيا ايشده بود،   یمنتظر تدارک کشت یشاه قدر. بود

شاه و . رنديبگ یسيخوب انگل یکشت کياز لاوّ  ۀدرج تيبل دينفربا کيو ستيب
 یکشت  کيبا  ديبا نهايا  - گريمادرش ، برادران و کسان د –کسان او از زن ومرد 

 .برگردند رانيبه ا  یبئاز راه بم
مختار  ريمفتاح السلطنه وز یگاه. شد یم یتأّمل و تأنّ  تيبل و یکشت درتدارک

کردند  یاوانس خان مساعدالسلطنه وناصرالملک شاه رامالقات م یدرلندن وگاه
کرد،   یبا شاه مالقات م یپرنس آقا خان محّالت. شدند یو از حرکت شاه مانع م

دانند   یگفته  بود که حضرات  صالح نم او. آورد یرد و مب یبه لندن م یامهائيپ
  نجايا. سفر با شاه صحبت کرده بود نيدرازيلورن  ن یسرپرس. ديشما  حرکت کن

 .شود یازنوشتن آنها صرف نظرم ستيدردست ن یاست که چون سند یاّطالعات
لورن باچمبرلن درآن زمان دردسترس شادروان ملک  یمکاتبات سرپرس[

  ].نبود  الشعراء
شاه  به خالف  ی؛ ولديايدانند شاه به تهران ب یمعلوم شد آنها صالح نم بالجمله،
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 !دارد که قبل از زمستان حرکت کند  یقطع  ميسابق ، اکنون تصم
شد و  سيبود، وارد پار سيجوان طرف اعتماد شاه که درسو یپلوماتهايازد یکي

 :نهاد  انيرا با او درم هيجار یايشاه  قضا
مانع ازحرکت منند،مخصوصاً مفتاح السلطنه ومساعد السلطنه  نجايا یرانيا لرجا

ظاهراً . رسد یم ازتهران اخباربد.دانند که حرکت کنم یوناصرالملک صالح نم
. دانند یم مياوضاع را وخ. تواند با من مخابره  کند یبا رمز نم عهديول گريد

دارند که من به تهران اصرار  انياز اع یمجلس و بعض تياقلّ  گر،يازطرف د
 یبعض. کنند ینم ايّ مه یاست که حضرات کشت یدانم چه سرّ  ینم. برگردم

شود  یهرچه م.  اّما باالخره مصّمم شده ام که به تهران بروم. صحبتهاهم کرده اند
 !بشود،  خسته شده ام

را  یشورو یاسيس ۀندينما نيکراس قيرف سيدر پار یرانيا یپلوماتهايد یبعض
باکو به  –از راه مسکو رانيقول داد که اگر شاه ا شانيبه ا نيکراس. کردندمالقات 

بعمل  رانيشاه ا ۀدر بار ليکمال موافقت و تجل یبازگردد، دولت شورو رانيا
 .خواهد شد يیراياحترام پذ تيهاهمه جا با ن رانيخواهد آورد وازشاه  ا

 رانياز راه مسکو به ا خواهد یدادکه م غاميدرلندن پ رانيارمختاريتوّسط وز شاه
آماده شودو اشکال  یدربندرمارس تيبل ٢١با یخوب یبفورکشت نکهيبرگردد، مگرا

 .را کنار بگذارند هايتراش
الوزرا از   سيتلگراف  را به رئ نيآماده  شد وشاه  ا  یکشت یداده شد و بزود قول
 :مخابره  کرد سيپار

 .الوزرا  سيشرف  رئ، جناب  ا ١٣٠۴وريشهر   ٢۵سپتامبر، مطابق  ١۶ 
  یاز راه  بمبئ سيموسوم به تلنار از پار ی، دّوم ماه اکتبر با کشتیبعون هللا تعال 

مسّرت حاصل  و  تينها زياز مراجعت به وطن عز. ميکن یحرکت  م رانيبه ا
 .مالقات  خواهم نمود یخوشوقتم که آن جناب را بزود

 شاه
  
 :بود نيالوزرا داده  بود چن سيکه  رئ یجواب 
 ارتيبود ز یونيهما حضرتياعل یفرمائ فيتلگراف مبارک مبّشرشر- سيپار« 

ً يو حق موکب ملوکانه  ندياستدعا دارم معلوم فرما. ديباعث  کمال مسّرت گرد  قتا
 .نزول اجالل  خواهند فرمود یاز بنادر سرحدّ  کيبکدام 

 » الوزراء سيکّل قوا و رئ یعال سيرئ 
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هم  به شاه   یتلگرا ف رمز ايگو.  منتشر شد تختياپ ديهردو تلگراف درجرا نيا
شاه و  متيخود از خبرعز یخوشوقت ربريدا یمخابره کرده بود  که با شرح

بعد   نکهي؛ وایواظهار خدمتگزار ديايبه استقبال  ب ديکه با یبندر نييتع  یتقاضا
هستند وچه مردم هايککار انتيخ رمودکهف ديآوردن مالحظه خواه فيازتشر

 .درآن متذّکر شده بود...روابط بوده اند یرگيو ت سهيمشغول دس  مغرض
 بام  الجورد  اندود   نيبرا  ستيستاره ا 
 ! واريکشد د  دالنيب  یآرزو  شيکه پ 
حرکت  داده بودند، رقابت  روس و  یقو یو متزلزل  را با  اهرمها چارهيشاه ب 

 !آمده بود  یود ومرد حسابهم  کار خود را  کرده بود؛و اگر شاه شاه  ب سيانگل
؛ ديآ یبه فکر وطن خود افتاده است و م رانياست، شاه ا متيدرجناح عز نکيا 

را   یکرده است و رجال کشور و قياو را تشو متيعز نيدرازيالوزرا ن سيورئ
 .کنند یم بيبه سرعت وعجله  ترغ

 رانيکه  ا یتتواند دول یاو نم! است یاو رفتن! ديايب ديحال ، او نبا نيدرهم یول
به تنگ آمده ،  یسالهاست از فرط خستگ رانيرجال ا! اورديآنست بوجود ب ۀتشن

رجال خسته و  نياکنون ا. ثابت افتاده اند یتيدولت مقتدرو مرکز جاديدرصدد ا
 نيدانند که با ا یفعاّل و ثابت قرارگرفته اند،  وهمه م یفرسوده  در برابر دولت

 شانيرو شيپ دنديطلب یکه م یزيهمان چ رايکرد، ز توانند نرم یدولت سرپنجه نم
 !قرار گرفته است

 جاديوحّس خطرا یحّس خطرتزلزل قانون اساس –وصف حّس خطر نيا با
وادارکرده ،  شهيناتوان را به اند یرجال وطن خواه  ول نيا یکتاتوريحکومت د

په سردار س وهرطورهست، با ديايکه شاه ب نستياند ا دهيشيکه اند یچاره ا
 .کند یو هم  قدم یهمکار

  یوزرائ استينه به فکر ر ديسردار سپه شا! دارترازآنهاستيسردارسپه ب یول 
حکومت   ۀدّوم که تشن ۀطبق ۀوخست یبود؛ اّما افکارناراض یپادشاه اليونه به خ

او هم  قدم به قدم  .  کرد و کرد قيآمدن  تشو شيبودند، او را به پ یمقتدر یمرکز
کرد که  آن حکومت  مقتدر  و  یآمد و هر کس فکر م یم شيپ  یبا کمال تأنّ 

دانست  که حکومت  موعود ومنتظر  یم زيسردارسپه  ن. است نيهم یمرکز
 عهديبه ول.  داد یبه شاه وآمدنش نم یتياهمّ  یرو نيازا. همان  حکومت او است

کار کرد؛ و   توانم یبا شاه  نم  یگفته بود که من با تو حاضرم کارکنم  ول  حيصر
و خود را  در  ديايتنها ب - عهديول  یعني –به او وعده  داده بود که اگر خود او
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 .او را قبول  خواهد کرد فکند،ياغوش فرمانده کّل قوا  ب
 یم  یخود باز یاسيس  یوبا رفقا) ١(هم خود را تنها  به او سپرده بود عهديول

 !باز گردد رانيخواهد به ا یحالت، شاه م نيدر ا نکيا.  کرد
 )١(د؟يکن یفکر م چه
  

  بروايت ملک الشعرا بهار نان  بلوای
 

، ١٣٠۴ اواخر تابستاندر:آمده است»بلوای نان«بروايت ملک الشعرابهاردربارۀ
بود ومردم  ابي،خواربارو بخصوص نان کمیفروغ یآقا يۀزمان وزارت مال

صوص به خ نيدر ا ندگانياز طرف نما یتذکراتزيدرمجلس ن. بودند قهيدرمض
،  یمل یمجلس شورا یدرروضه خوان زين وريشد و دراواخرشهر یدولت داده  م

دونفر از واعظان ، بنا  یکيحضور داشت، از طرف  جاالوزرا هم درآن سيکه رئ
الوزر  سيرئ یشد و آقا  یبه درخواست مردم، راجع  به ارزاق شهراظهارات

 .دندبر بهبود  امرنان  و اقدامات دولت دا یمبن  یجواب
، مردم  ١٣۴۴االول   عيرب ۴، مطابق  ١٣٠۴روز چهارشنبه اّول  مهرماه  صبح

، بازاررا بسته، بعددرمسجد شاه اجتماع  کردند و از طرف  ختهيبه بازار ر
به مسجد   یلشکر طهماسب ريضمن ام نيدرا. شد راديا يیاز ناطقان نطقها یبعض

قانع نشده، بحالت اجتماع  رو به  مردملکن . داد يیهايدواريشاه آمده، به مردم ام
را   نيدکاک هيو چراغ  برق ، کل هيناصر ابانيخودشان، خريمجلس آوردند ودرمس

ما  شاه «  : ندينما  اديفر نکهيبه محض ورود به مجلس شروع  کردند به ا. بستند
و سپس به داخل مجلس هجوم  »  !ميخواه یوسردارسپه را نم ميخواه یرا م
.  نبود یرسم ۀآن روز جلس. را شکستند رهيدرو پنجره وغ یاه شهيو ش هآورد

واقعه   نيالدوله و مرحوم مدّرس، ازاريازوکال، منجمله مرحوم مش یعدّه ا یول
 .مردم به مجلس  آمدند  یاسکات وخواباندن سرو صدا ی، براافتهياّطالع  

 یشهر روکه در  یعيروزمزبورقبل از ظهربه سعد آباد رفته بودم ، و از وقا من
 .بودمخبريداد ب یم

. ديرس یمتوّحش بنظرمريالوزرا ساکت، آرام وغ سيهم درسعد آبادنزدرئ یجمع
فرستاده ام   ست،ين یزيچ« :الوزراگفت سيرئ.ميمتوّحش شد شانيازا شيماب

 »!ديکن  حتيو آنها را نص ديشما هم  برو! ساکتشان کنند
 .ميومرحوم نظام الدوله  به عجله به شهر آمد من
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 یبود؛  ول خبريمثل من ب اي، کسل بود وازقضا دميمن خدمت مرحوم مدّرس رس 
 . با عجله برخاست  و به مجلس آمد

شده  پيازدحام مردم که تا دم سرچشمه ، پشت در پشت، ت انيبا حال کسالت ازم 
مدّرس درداخل صحن . مرحوم مدّرس و ما رامردم راه دادند . ميبودند،گذشت

به اصالح اوضاع    یدواريخلق وام  حتيدرنص ی، نطق تادهسيمجلس، دم سردرا
نطق   نيا. دعوت نمود وتداده به آرامش وسک یکردومردم را دلدار راديا

خلق هستند  کيدر صدد تحر یبود که جمع دايپ یول د،يدرمردم بخش یبيرغريتأث
 انياّما ب. کنند کيتحر زيتا مردم را به فساد وحرکات خارج از قاعده و شورش آم

شد و  دايدر مردم پ یو حالت آرامش و سکونت ديمدّرس در توده اثر خود را بخش
 .شدن نمودند قشروع به متفرّ 

خود  یاز مردم را که به طرف خانه ها یاديز ۀعد هينظم ۀادار ن،يح نيدرهم 
زنان و خانمها را حبس کرد، به  رازيکث یکرد، خاّصه جمع فيرفتند، توق یم

 .نمانده بود  یباق  یجائ گريازداشتگاه زنانه دکه گفتند درب یحدّ 
که  ،یحرکت درگاه نيا. ديعدّه درشهرمنتشرگرد نيا فيشب آن روزخبر توق 

 .ديدراعصاب مردم بخش یبزرگ کيبود،کارخودرا کردوتحر کيتحر یخودنوع
، با عدم فرصت ، هرقدر  ميبود افتهيمدّرس و ما رفقا  که مطلب را در مرحوم
نکنند تا ما  یکه فردا حرکت ميداد غامهايبازار پ یمحّالت وبه زعمابه  ميتوانست

  ۀجيبکشد و نت یبد یمبادا کار بجا م،يرا حل کن هيّ خود درمجلس با دولت قض
 .ديمعکوس بدست آ

  ليقبل از ظهربنا بود تشک یرسم ۀآن روز، پنجشنبه دّوم مهرماه، جلس یفردا
از کجا  ستيبنام و نشان  که معلوم ن یعصبح  به ما خبردادند که بازار جم. گردد
و  زنديدارند به مجلس بر اليرقصند، امروزخ یم یخورد و به سازچه کس یآب م

اندازه  مردم  یب یحرکت شهربان یبراست.اغازنديب تيازحبس زنان و بانوان شکا
 !کرده بود  یرا عصبان

هم   هينظمروزيظهربه مجلس رفتم، مدّرس کسالت داشت وازحرکت د از قبل
 .امديدرکاراست،لذاامروزبه مجلس  ن یگريبودوحس کرده بودکه دست د یناراض

( جوانمرگ شده  نيا م،يباف یهرچه ما م«: که ازآن مرحوم کردم گفت یادتيع در
 »!کند یپنبه م)  یمحّمد درگاه یعني

سرسرا   ی، رو یخصوص ۀنزد مدّرس به مجلس رفتم، همقطاران دراتاق جلساز
و  یکه با شهربان یو گروه شانيمثل من متأثّر وکسل و پر یبعض. جمع بودند
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 !ها آشنا بودند ، متبّسم و مطمئن  بودند کارچاق کن
درمسجد  شاه،  شيبرابر روز پ نيمردم و رّجاله از زن و مرد ، چند خبراجتماع
بطرف مجلس آهنگ کرده، امام جمعه  را   تيّ که جمع ديناگاه خبررس. منتشربود

 !ديآ ید انداخته ، مهم جلو خو
 م،يجلسه کرد یدر اتاق یفورگريد یوجمع رالدولهيمن ومرحوم مش ن،يح نيا در
 نيدر ا. ميخبر بود یطرفدار دولت ب  یو تدارک  دولت و وکال هيما از تهّ  رايز

و در  د؛يازما برود وبه مردم چه بگو کيجلسه قرارشد  اگرمردم  آمدند، کدام 
زنان  یريازدولت راجع به دستگ یعلن ۀجلسه درک ميگرفت ميهمان حال تصم

 .که آنها را مرخص  کند  ميودولت را وادار ميبکن یسئوال
از وزرا وارد مجلس شدند ودراتاق تنفّس گريد یالوزرا وعدّه ا سيرئ نيح نيدرا 

 .با وکال صحبت کردند یقدر
سرباز وارد  یعدّه ا م،يما ملتفت شده باش نکهيالوزرا، بدون ا سياز ورود رئ قبل

الوزرا پس از آنکه  سيرئ. مجلس شده بودند؛ ودرباغ  پشت مجلس متفّرق بودند 
عمارات مجلس  یو آن صحبت کرد، امرداد سربازها برپشت بامها نيبا ا یقدر

 !قسمت  شدند
 نيا اريبس  تياکثر یول! کرد یازوکال را عصبان یاندازه بعض یحرکت، ب نيا 

 ! کند ین داشت که رّجاله نسبت به آنها سوء قصدآ ميچه ب د،يحرکت را پسند
آمده است، ازطرف  دسته  یسردارسپه بادرشکه به طرف مجلس م یگفتندکه وقت 

 سيبه بانوان و نوام یشده، درخصوص تعّرض شهربان یرّجاله سوء ادب یها
 یسفارت دولت شورو یهم بسو یخبرآمدکه جمعزين. گفته بودند يیزهايخود چ

درسفارتخانه  یگروه. شد، شتافته اند یم اختهمأمن مردم شن گانهي که بعدازمجلس
 !ديايشاه حرکت  و ب  یفور ديو با ميخواه یرفته و گفته اند ما شاه خودرا م

 یباال یطهماسب. ستاديدربهارستان ا کيبا وزرا ومعاون خود درنزد سردارسپه
ُکرد  با لباس   یندرصحن بهارستان نماند، وفقط جوا انيازنظام یبام رفت، واحد

من . بود شانيالوزرا، همراه ا سيبرهنه دردست، به محافظت رئ یو موزر یکُرد
مردم  که ويغر. اندازه متأثّربودم یو ب دهيرنگم پر یشدم، ول کينزد شانيبه ا

 .ديرس یشدند، بگوش م یم کيازجلوسرچشمه ردشد، به مسجدسپهساالرنزد
نمود؛  یشد، خاطرجمع م دهيسعد آباد  دالوزرا مطئن ومثل روزقبل که در سيرئ

خاص اثرش درچشم وکنج لب او   یکه بندرت ودرموارد یمخف یاز آن تبّسمها
 .شد، برلب داشت یم دهيد
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احمد هم  با  خيش نيا. رفت یبا مرحوم مدّرس راه م شهيبود که هم یاحمد خيش 
.  کرد یوص مسپه  اظهارخل ربه سردا یدرپ یشده  پ دايآن قدّ بلند درآن حال پ

دوتا بنوبت  یکيبغل داشتند،  ريباد کرده ز یها فيکه ک گرانيقوام الدوله وجم ود
  کيخلق نزد ويغر. گشتند یکردند وبرم یم یمجلس سرکش رونيدم دررفته، به ب

 .شد یمکتريونزد
است، و  دانيگفتند از زنان چاله م یکه م یزن! دندي، دم مسجد سپهساالر رس آمدند

را مجروح کرده  یرجباله ومادر فساد بوده وبا قندشکن پاسبان ۀتسردس روزيد
 یجماعت حرکت  م  شيشاپياو را نگرفته وحبس نکرده بود، پ یبوده و درگاه

 .کرد
او بودند،  روانيرّجاله که پ  یول د؛يوخود را به درمجلس رسانديدو فهيضع نيا 

ر مجلس  گرفته ،  در زن  را قراوالن دم د نياست ا یهيبد. هنوزدم مسجد بودند
 یالوزرا م سيکرد ورئ یم ادياوازآنجا ناله و دادو فر. کردند فياتاق  گارد توق

 ! گفت یو به او متلک م ديخند
 یغوغا کبارهي! ديچيبهم پ تيّ جمعويغر دنيرس کيتفنگ، ونزد کيشل خروش

 کي.  تفنگ آنها را عقب راند کيشل یرّجاله حمله کردند ول. برپا شد یبزرگ
 زيساله خود را بدم مجلس انداخت، و با قوام الدوله و جم  گالو جدهيوان هفده هج

 ۀکردند وسردار سپه به منازع یمبادکرده از خود دفاع  یها فيشد، آن دو با ک
 !داشت   یدماغ...ديخند یآنها م
زخم ناخن   رايزخم چندان خطرناک نبود، ز. جم زخم برداشت یدست آقا پشت

 !کرده بود نيرنصف ناخن  خونپسره بود که بقد
 .شد فيو پسره هم توق! با زخنده کردند 

خواستندغلبه کرد  یاسلحه که نان وشاه م یداغ بر حرارت مردم ب ۀگلول باالخره
 !برگشت تيّ و سرجمع

بود که مردم نعش  یديّ از جمله کشتگان س! مقتول شد  یمجروح وعدّه ا یجماعت
من که پس از . را پاسبانان فوراً جمع  کردند یقاو را توانسته بودند بردارند، وبا

را که  ده قدم مانده    یاديمدّرس  بروم، خون ز کيرفتم که نزد رونيواقعه ب نيا
 !مشاهده کردم  بود، ختهير نيبه جلو خان مسجد برزم

سپه  دانيچراغ به م ابانيتخته گذاشتند وازخ یرا برگرفته، رو ديّ مردم  نعش س 
  یعدّه ا یبروند، ول کايبه سفارت آمر أتيخواستندبه همان ه یم ايبودند وگو

سپه به آنها حمله کردند و مردم با سنگ وچوب از خود  دانيدرم یپاسبان ونظام
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 .کردند یدفاع م
مسدود  انيعالء الدوله والله زاررا پاسبانان ونظام اباني، مدخل خنيح نيدرا 

بازار رفتند و ازآنجا جنازه را به ناچارجنازه را برداشته، بطرف  تيّ کردند، جمع
دفن جنازه  ۀاجاز شانيا. هللا نزد حاج آقا جمال مجتهد بردندزيعز ديمسجد حاج س

 .ديو متفّرق شو ديآرامش صحبت  کن تيبا دولت با نها ندرا داد، به مردم گفت
که  یدرحال خته،ير هيناصر ابانيپاسبانان دربازاروخ یهمان روزعدّه اعصر

 یم فيوتوقريدستگ دنديد یبود، هرکس را از اهل بازارو کسبه م ليبازار تعط
 .شدند ینفر زندان ۵٠٠کردند و آن روز متجاوز از

ورود مردم   ۀشود، بواسط ليتشک یرسم ۀروزپنجشنبه که بنا بود قبل ازظهرجلس 
 .ديمهرماه گرد ۶ کشنبهينگشت و موکول  به  روز   ليبه مجلس تشک

 ليتشک سيرئ بينا نيّ تد یآقا استيقبل ازظهربه ر ميآن روزمجلس دوساعت ون 
 .شد
 

  یعلن نطق مدّرس درجلسۀ 
 

مقارن شد . منتظره تبدار بودم  ريناگوارغ اتيوضع نيـ بنده قبل از وقوع ا مدّرس
دوسه روزه که قدرت بر  نيا. سخت تراست  یليحال من هم خ. اتيوضع نيبا ا

و خودم را  دميرس انيگان خدمت آقاحرکت نداشتم حاال هم باعانت اعانت کنند
تقاضا و خواهش بکنم دولت  استيبکنم واز مقام ر یضيعرا کيکه  دميمکلّف د

 ريمن وسا یاوضاع کماهو حقه از برا نيا تيّ وهو قتيرا احضارکنند وکشف حق
صحبت داشته  نيا ميايالبتّه همچو نمود که اگرمن ن. بلد نباشند بشود ديکه شا یانيآقا

از باب  یول کردنديخودشان رفتارم ۀفيمن به وظ ۀديبعق انيآقا ۀتّه همنشود الب
من  ستنديدولت ن ئتيحاال ه. خودم عقب نمانده باشم آمدم  یازهم قطار ها نکهيا

مقام  رسديم انيالبتّه اظهارات من بگوش اقا کنمياظهاراتم را م یهم ناخوشم ول
که  یاناتيب گريدرمجلس د ايمجلس  نيدرهم اي کننديهم آنها را احضارم استير

 اي ميشويقانع م اي. شنونديهم م انيآقا شنوميالبتّه آنوقت من هم م نديآنها بفرما
و  مينظربد بدولت ندار نکهيبا ا) اکثر اياست همه  نيگمانم ا( من وهمه .  ميشوينم

 یشودآن مقاصد ازبرا ليتکم دوارميوام نميب یاو را درحفظ اصالح مافات م
 هک یليخاک برسروک ميمملکت هست نيما تمام خدمت گزارمردمان ا یمملکت ول

و  نديمو ّکلش را گرسنه ومضطرب بب کيباشد وريخودم باشم که شکمش س شيکي
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 .بقدرامکان تالش خودش را نکتد 
روز اّول که مسئله ارزاق (  روزيالبتّه پر) است  حيـ صح ندگانياز نما یجمع( 

 ميدار قيالبتّه تصد. همه بودوهست یّسف ازبراتأ یجا. مسئله بود مهم کي) بود
خصوص دراطراف طهران . بوده است یکم آب ۀکه امسال آفات بوده است نقط

 نکهيا یبذل جهد کنند از برا نددولت و مجلس تمام مکلّف یحوادث بوده است ول
 ۀالبتّه معاش درج( مردم را از جهت معاش اقّل فراهم کنند یراحت سوريبقدرم

 يیزهايچ کيمطالب  نيعنوان شد بعد درخلل ا نياّول ا) است گرانيد اعال مال
اتّفاق گرينغمات د یشکستن وزدن و بعض.اتّفاق افتاد ختنيدرمجلس ر.اتّفاق افتاد

 .دافتا
خلوت شود  یمجلس قدر نکهيا ۀمجلس بواسط رونيهم با حالت تب آمدم ب بنده

که حق  بتيمص نيشدم در ا کيدادم بمردم باآنها شر یدلدار یوقدر ستادميآنجا ا
. شد بگرفتنها یهم بقدرخودم به مردم دادم بعدمنته یناناتياطم.دهميرابجانب آنهام

من  دهيکه بعق یشد بتوسالت یومنته. زرگهاب. کوچکها. مردها. زنها. حبسها. بستنها
وکال  انيدارند خدمت آقا یحق دارندهرمطلب نيالبتّه موّکل. مشروع استريغ یليخ

 ديکه خدمتگذارآنها است اظهاربدارند و آنها هم بذل جهد با یملّ  یشورا ومجلس
 یشدن ببعض یمنته یدولت که سر کار است ول نيبکنند درانجام آن و هم چن

مردمان محترم داخل  یببعض نيتوه نکهيا اي. نبود  یکار چيداخل ه چيه تشبّثات
خص من که مکشوف آنها کامالً به ش تيّ مطلب ومطالب وهو نيا قينبود وحقا

 یکسالت که شرعاًوعقالً ملزم نبودم نم نياگربر شخص من معلوم بود با ا. ستين
و  قيحقا انيب ديبا.شوم  یدادن قانع نم غاميپ یحرف کيوبه شخص من . نجايآمدم ا

مورد  قتياست که حق یمقام رسم کيمقام مقدّس بشودکه  نيمطالب درا تيّ هو
اظهارات مرا جواب بدهد و  نيکه ا ستيت حاضر ناالن که دول. بشود یاثبات ونف
 یکه حبسندمنشأش نان خواستن است ؟ مردمان یمردمان ميبشود و بببن قيکشف حقا

مشروع  ريمنشأش توّسالت غ نيعالوه برا.استگريد اتيعمل نشأشکه حبسند م
 است؟ 
بنده را که در  حيرا خرج ارزاق کرده اند؟ نصا یفکر شب و روز نيبر ا عالوه

کردم و  اتياز وضع قيو تحق ميعرض ده روز صد فرسخ راه اطراف طهران رفت
اگر بنا شد  ستين یندادند؟ امروز که روز سخت اياثر برش دادند  بيبآنها گفتم ترت

آنوقت چه  شوديم یندگبار کيسرما و  کيسخت برمردم باشد پس فردا که 
دفعه ازباب  کي.…از باب نبودن نان رديبم یازگرسنگ یطفل کياگر  شود؟يم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٤٥                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

من . دفعه از باب نبودن نانست کي.  ميخطرعظ ینداشتن پول است که المفلسون ف
درداست که شخص بخوابد  نيبدتر: ديفرما یاست که حضرت م نيام ا دهيعق
. فتديب یبرما اگر همچو اتّفاق یوا. بنالند یرسنگواطرافش باشند که از درد گريس
 یليکه خ خواهميمعذرت م استي ازمقام رحاال) است حيصح ندگانيازنما یجمع(

 یليکه من کردم خ ضيعرا نيالبتّه ا. وهم صحبت داشتم ستادميا یادب یبا کمال ب
مطلب  قتيحق ندياياست که خبرکنند دولت ب نياصل مطلب ا یمختصر است ول

آمده  نکهيا ايکه قدم برداشته است واو را گرفته اند  یطفل کيکشف شود از آن 
بودند  یکنند چه اشخاص نيّ کار را مع نيرا شکسته است مسبب ا شهيش نياست ا

فالن من قانع  اي نيحس ايبرمن تنها خبر بدهند که حسن  نکهيوا نديرا بفرما قتيحق
که نظرمخالفت با او  یبا دولت یرسم قامم نيطورکه من درا نيهم ديبا.شوم  ینم

ودردم را اظهار کردم آنهم  انجيدانم آمدم ا یندارم واو را درحفظ اصالح مافات م
 ندگانياز نما یجمع.( وهمه را قانع کنند نديبفرما نجايا ديعالج داد همه رابا ديايب

 و شفق سرخ ١٩١۵ ۀشمار ران،يا  ۀروزنام). است حيصح
  
 

 فوائدعاّمهريتاش وزموريت پاسخ آقای
  

 یع بعضموق نيدرا. نمودند یمذاکرات ندگانينما یمدّرس، بعض یآقا اناتيازب پس
خودشان  نيفوائد عاّمه ، با چند نفر معاونريتاش، وزموريوزراء منجمله ت انيازآقا

 .کردند دايدرجلسه حضور  پ
 یاقا اناتيب دولت حاضرشده اند که راجع به  ئتيـ فوائدعاّمه ازطرف هريوز یآقا

  . نديبفرما کنديبدهند اگر مجلس موافقت م یحاتيمدّرس توض
شد که امروز  دهيفوائد عاّمه ـ چون شنريچه ضرردارد وز ـ ندگانياز نما یجمع

 اتيازدولت راجع به عمل یحاتيفرموده اند وتوض یاظهارات مدّرس  یصبح آقا
  . خواسته اند  ريدوسه روزه اخ

پس ازاّطالع الزم  یول ميما نبود فرمودنديم یاظهارات شانيچه درآن موقع که ااگر
 انيآقا ۀو هم ستيم البتّه محتاج به عرض بنده نبرسان ندگانينما انياقا شد بعرض 

و  اتياز وال یمحصول پاره ا یآفت زده گ  ۀمسبوقند که امسال بواسط
 جهيعسرت هستند و بالنت در  وقهآذ ثيازح یمخصوصاًاطراف طهران مردم قدر

  .مسئله محرز و مسلم شده است  نيکه ا یاز وقت
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. تهران نموده است  ینان اهال نيو تأمآذوقه  يۀتمام وسابل خود را صرف ته دولت
که  يیاز محلها یحمل جنس دولت ثيداده است چه از ح یمؤّکد یدستورالعملها و 

 ثيح نيمختلفه و از ا اتيجنس در وال ديخر ثيوچه از ح جنس موجود است 
تهران  یآخرسال نان اهال اکه ت روديم کامل  یدواريو ام ستيموجود ن ینگران

مملکت ما وسائل  که در  داننديمحترم م انيآقا گرياز طرف د.  شده باشد نيتام
و  اختالل  کيکه ممکن است  یازمسائل یکيوالبتّه  ستيهنوزکامالًموجود ن هينقل

  . است  هينقل ليدر اذهان حاصل کند مرتّب نبودن وسا یتوّحش
 کيهمدان بار کند و  ايگندم از زنجان  ديکه با یچند قطار شتر ميفرض کن اگر

 ديتول کروزيهمان  یکه مقّرراست برسد ممکن است برا یموعد ازآن  رتريروز د
آمده بود و روز چهار  شيهم پ بيترت نيواتّفاقاً هم بشود  یاضطراب و نگران کي

خروار کمتر  یس اي ستيب شديم  دهکه به خبّاز دا یگذشته نسبت به آن جنس ۀشنب
تهران حاصل شده   یرنان آنروز اهالتفاوت د یمقدار کم کي جهيداده شد وبالنت

ازنقطه  يیکمکها کي یعنيکه الحمدهللا فصل خوب است  نيبود با وجود ا
خروار نان کم باشد به وسائل  یس ستيموجود است که اگرب یارزاق عموم نظر 

  . کرد  جبران  توانيم گريد
حصول بد امسال م نکهينظر به مشوب بودن اذهان از ا ديکه شا نيبه تصّور ا یول

از  یعدّه ا قتيکه کمتر به خبّاز داده شده حق یخروار یس نيا  ۀاست و بواسط
اند و خواسته اند اظهارات خودشان را از  تهران مضطرب و نگران شده  یاهال

در تهرا ن  نکهيوجود ا به اّطالع دولت برسانند با  یملّ  یمجلس شورا یمجرا
اجتماعات  ن بودهمانروز اّول از ممک نکهيبرقراراست وباوجودا یحکومت نظام

ندارد و تمام توّجه دولت  یدولت قصد خاصّ  نکهينظر به ا یشود ول یريجلوگ
 ینظام فيجهت آنروز از اعمال وظا نيعاّمه است از ا شيحفظ آسا معطوف به 

خود  یکه مردم آزادتربتوانند دردها نانياطم نيا به  ردمسامحه ک یحکومت نظام
 یمصادرامورو بعرض مجلس شورا خودشان رابه سمع  واضطراب یو گرفتار

  . شد  یانتظامات ضرور جهت فقط اکتفا به نظارت درحفظ  نيبرسانند به ا یملّ 
وارد مجلس شدند پس ازورود به مجلس شروع کردند به شکستن در  یا عدّه

 یرساندند کهذبه پاره ا يیرا بجا یادب یخسارت وب ۀدرج  یحتّ . شهيوپنجره و ش
مطالب شدند  یضمناً وارد در بعض محترم جسارت نمودند و  ندگانينما انيآقااز 

ما .  ميخواهيشاه م ما  نکهيل اينبود از قب یمربوط به نان و ارزاق عموم چيکه ه
 قتيحق ايسوءظن کرده که آ ديکردند که باالخره تول ینيعناو.  ميخواهيشاه نم
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ماجراجو هستند و  شهيعدّه که هم کي ريخ نکهيا اينان است  نينقطه نظر تام از 
باراحساسات و اضطراب مردم را مورد  نيرا گل آلود کنند ا آب  خواهنديم شهيهم

  .کرده اند  کيعدّه را تحر  کيقراد داده اند و  ودشانخ ۀاستفاد
 نيرا متزلزل کنند و باالخره انتظامات مرکز را از ب یعموم تيامن نکهيا یبرا

 ديهم رس یشد و اّطالعات دايپ یسوء ظن در مراکز دولت نيا  نکهيببرند با وجود ا
امر  نيتوّجهات دولت معطوف به تأم چون ابتدا الزم بود تمام  کرديم دييکه تأ

آمد ومخصوصاً  طرف دولت بعمل زا یجدّ  یليارزاق شود همانروز اقدامات خ
 کردند و تيازهمه ابرازجدّ شتريمحترم دولت ب سياقدامات شخص رئ نيدر

  . مؤّکد صادر شد اوامر 
ت تلگرافات شد و همان  ايارزاق گذاشته شد و به وال ۀادار اريقشون به اخت يۀنقل

 ۀلياّطالع به وس نيشده است وهم نيحاصل شدکه ارزاق تهران تأم  نانيروز اطم
داشتند به آنها گفته شد  یکه با اجتماع کنندگان ارتباط  یکسان ۀليسردسته ها و بوس

 ینان اهال راياضطراب نکنند ونگران نباشند ز  خوديداده شد که ب نانيها اطمو به آن
 یرافرمودند برا اناتيب  نيمدّرس که ا یخود آقا یشده است حتّ  نيتهران تأم

لنتيجه يک ارزاق طهران وبا نيمجبورشدند نوشته بدهند درتأم یاهال نانياطم
 دنديدفردا مردم  یه وقتک رفتيتصّور م نيباوجودا یآمد ول شيبود وپ هيّ قض
معمول نان درطهران وجود دارد  یازروزهاشتريپرازنان است وب  یخبّاز نيدکاک

 تيوالبتّه اکثر روديم نيموضوع ازب یبکلّ  گريهست د هم گريد یوبهتر ازروزها
 اتيعمل نيهستند وازهرنوع ازا یطلب  تيطهران که مردمان صلح وامن یاهال

عالوه بر  نکهيباوجود اصبح پنجشنبه  باالخره.شاندکسب کارخو یپرونديمزارنديب
ارزاق  ۀطرف ادار هم از  یخاصّ  نيکه شب داده شده بود مأمور یدستور العملهائ

مناسبت  نيمأمور شدند که مراقبت کنند در امرنان وبه ا یوحکومت نظام
 یخبّاز یکه تمام دکانها ینان در شهر بود بقسم تيوضع نيپنجشنبه بهتر صبح 

روز قبل جبران شده  ینان و گرسنگ یکم نکهيا یو برا نان  نيو بود ازبهترممل
  .بود پخت شد  آنچه مقّرر  ادترازيهم ز یمقدار کيباشد 

باز نشده واجتماعات متفّرق نشده  نيعدّه از دکاک کيشد که  دهيد نکهيوجود ا با
به دولت  ايکه بدون مراجعه به مجلس  ديهم به دولت رس یقطع وباالتر اطالعات 

قسمت  کيدو دسته شدند . مشروع شدند  ريمقامات غ یدرصدد تشبث بپاره ا
عدّه هم  کياست و سزاوار  ريغ یرانيهر ا یجاها بروند که برا یخواستندبپاره ا

  .به مجلس ندرويايبطور مهاجمه خواستند ب
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  .نديروز قبل را بفرما اتيـ عمل عقوبي ديس آقا
شکستن درب پنجره مجلس ومزاحمت به  ليدم از قبفوائد عاّمه عرض کر ريوز
 هيّ همان رو توانستيالبتّه در آن موقع دولت نم. عرض کردم را  نهايهمه ا. انيآقا

  .ديبنما یريومسامحه در جلو گ اغماض  یعنيکه روز قبل داشت 
 شيوعهده دار آسا یعموم تيدولت که عهده دار امن ۀفيوظ نيبود که اّول نجايا

 یاديکه شده ا یکه شده وبه هر قدرت یمتيبود که به هر ق نيا . انستطهر یاهال
 انينه آقا راکهيکه مراکز فساد را کشف کند ز  دينما یسع یفساد را قطع کند وحتّ 

را ملعبه تصّور کنندو  یعموم  تيدامنيباونتواننديمحترم و نه دولت نم ندگانينما
شود وقطع  کشف  ديساد باف یاديا یبرعکس هر کس منبع فساد باشد وهر طور

 یشد ازدسته جات یريبه عمل آمد وجلوگ یاقدامات کيجهت بود که ابتدا  نيشود با
 هب خواستنديکه م يیهم شد ازآنها یريجاها بروندوجلوگ یبپاره ا خواستنديم که 

  . باالتر  مجلس حمله کنند و 
در  یفساد یاشد که دست ه نيقيآن سوء ظن روز چهارشنبه مبدّل به  نکهيبانظر

 کيامر  قتيکشف حق یشورش کنند دولت مجبور شد برا خواهنديم کار است و 
شود  یعدّه ابتدا نم نيا انيدر م یهمچو مواقع کي کند البتّه در  فيعدّه را هم توق

. کرد  فيداد و بعد توق صيتشخ  ار یقيکرد و مقّصر حق یمقدّمات قاتيتحق اديز
دعوتشان کرد بعد   یستيمورد سوء ظن واقع شوند با که يیابتدا آنها یعنيعدّه  کي

شد که  شوند واگربرعکس مسلّم  یآنها هم ثابت شد البتّه مرخص م یگناهيازآنکه ب
دارم که تمام  نيقيبوده اند من  نفعيفساد ذ نيا جاديودرا آنها مقّصرهستند

زاتها مجا نيدترينسبت به آنها شدديخواهند کردکه با قيمحترم تصد  ندگانينما
و الزم بودکه  ميکه ماداشت یتا بحال واّطالعات هيّ قض بوده است  نياعمال شود ا

موقع درخاتمه  نيبرسدو در ا محترم  ندگانيساده وواضح بعرض نما یليخ
وتمام نگرانی نيست  تهران یاهال قهازنقطه نظرآذو عرض کنم که ابداً  خواهميم

الزم بوده است بعمل آمده است  یآذوقه و ارزاق عموم نيتأم یکه برا یاقدامات
ً دولت هم به ه  .اوضاع مشاهده خواهد شد  یروز بروز بهبود و   چکسيضمنا

 تيامن برخالف هرکس بخواهد. قراربدهد چهيمردم راباز یدهد زندگ یاجازه نم
  )است  حيصح:  نمايندگان.(مجازات خواهد شدداً يعمل کندشد یعموم ماتوانتظا
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 نرايازشفق سرخ و ا 
  

در  زيکه در مجلس ن یمهمّ  نيبد ۀکه از واقع تختيپا  ديدر اخبار جرا عجبست
در  یازدو سطردرخصوص مختصراجتماع شيهمه صحبت شد، ب نياطراف آن ا

برضدّ  یبزرگ ۀنيمشغول تدارک زم االتيدولت که در ا. دينگرد اديمسجد 
 .مّطلع گردند نهرااز احساسات مردم  ت االتيخواست مردم ا یبود،  نم هيقاجار

 
!امدشاه ني  

 
کرد، و   ريرا دستگ انيدربار ۀکه دولت هم ديمهرماه، به شاه خبررس عيبعد ازوقا 

 نيباب مخابرات مرموز بگريرو د نيخطررا حس  کرده است واز ا زين عهديول
 !هم بسته شد عهديشاه  و ول

 دي، و رساخباربود به شاه نيمرکزوصول هم گرانيباز یاست مراد اصل  یهيبد 
 .وکارخود  را کرد

 ینشستند و بسو یحاضرشد و نوزده تن ازبستگان شاه ومادرش در کشت یکشت
 .ماندند سيمخصوصش در پار یشاه با نوکرها  یول. حرکت کردند روتيب
 
 :خبر داد نيچن ترينان رو  یبلوا ۀدر واقع 

شد،   رياخ عيکه درمجلس راجع  به وقا یدرجواب سئوال –سپتامبر  ٢٨ تهران
که سلب  یآذوقه بطور يّۀهرچند دولت ته:  اظهارداشت نيعاّمه چن ديفوا ريوز

بهانه  ربهي، کرده است، مع هذا معلوم شد که اغتشاشات اخديوحشت عامه را بنما
گرفته  ميدولت تصم نيبنابرا. است ودهدرپرده ب یگريوعنوان قلّت نان وجهات د

 اغتشاشات ازوقوع یريجلوگ یده،برادرآن علل وجهات بعمل آور یقاتياست تحق
 .دينما استيوس هيرا تنب نيمحّرک
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 مسکو، اّول اکتبر سميب 
 

آنها را زنها  واطفال نورس   تيکه اکثر  یمعظم تيسپتامبر جمع ٢٣ – تهران
آمده، به  روني، از مسجد شاه ب ستيدرشهرنان ن نکهيا ۀدادند، به بهان یم ليتشک

 یول.  مبادرت کردند ستهيناشا اتيسلسله عمل کيا به مجلس هجوم آورده، درآنج
.  متفّرق شد تيّ حکومت به عمل آمد ، جمع فازطر تيکه بفور یاقدامات  ۀبواسط
اقدامات  مؤثّر   ۀبواسط یدوباره درمقابل مجلس اجتماع نمودول تيّ جمعگريروزد

 تيّ بعمل آمد، جمع) ؟(که در مجلس بودند يیوکال ميحکومت که برطبق تصم
 .ديمجدّداً متفّرق  گرد

مختار اتّحاد  یندگينما یبالغ  برصد نفردرب پارک شهر یتيّ درهمان وقت جمع 
اظهارداشتند که مقصود  آنها از  نيمتهاجم. را شکسته وداخل آنجا شدند یشورو

 یگريسلسله اقدامات د کيشاه و اتّخاذ  ی، ورود  فور ارتحّصنيواخت شينما
ً ياست  که کلّ   ۀاالمکان داخل مطالع یدانست که حتّ  یممکن  نم تارمخ یندگينما تا

ممکن  مختار یندگيدهندگان اظهارداشت که نما شيمختاربه نما یندگينما. آنهابشود
عالوه برآن، به تحّصن در سفارتخانه . ازآنها بکند یتيحما چوجهيداندبه ه ینم
اجانب به  ۀداخلم جلب ۀليتحّصنها وس نيا راينگرد، ز یم یخارجه با نظرمنف یها

که  یاقدامات ۀجيدرنت. جدّاً مطرود ملّت واقع بشود دياست که با یامورداخل
و رجال دولت   یخواه اجتماع یمختاربعمل آمد و اشخاص ترقّ  یندگيازطرف نما

مختار با  یندگينما.  افتيسپتامبر بست خاتمه  ٢٧باآنها موافقت نمودند، رانيا
فوق الذکر که  زيآم کياقدامات تحر نيمقّصر داخل مذاکرات شد که رانيدولت ا

مقاصد خود از آنان  شرفتيپ یخواهند برا یم یعناصرمخالف اتّحاد شورو
 )   ٢. (استفاده کنند، معلوم شود

  
  نگونهيا رانيمراجعت احمدشاه به ا ۀنظررضاخان را دربار یدولت آباد يیحي  ◀ 

 :   کند یم تيروا
با  عهديبول نيّ مع سيروز حرکت خود را از پار احوال سلطان احمد شاه نيا در

جواب وسؤال با سردارسپه  چگونهيباره ه نيآنکه در ا یدهد ب یتلگراف خبر م
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احمد شاه و رضاخان مثل  نيازارتباط  تلگرافات ب یدولت آباد يیحي] شده باشد
؟ جواب  ديآ یشاه م ايپرسد آ ینگارنده ازسردارسپه م[اّطالع نداشته است نکهيا
 یملّ  یگذرد در مجلس شورا یچند م ینخواهد آمد روز ديدهد مطمئن باش یم

 یتناسب درمجلس وعلّتها یکار ب نينگارش ا یاست که جا یروضه خوان ۀاقام
در موقع خارج شدن چشمش بنگارنده  ديآ یبه آن مجلس م عهديول ستين نجايآن ا

است همان روز  یهيدوقت و ب نييبا تع. کند ازاو مالقات کنم یافتاده تقاضا م
ندارم از  یکدام طمع چيشود اّما نگارنده چنانکه به ه یسردارسپه خبردارم

 نيآخر نيو ا روميم عهديول دنيندارم روز وعده بد یهم مالحظه ا چکداميه
 باغ انيطاالر برل ريمالقات درحوضخانه ز نيا رانيمالقات من است با او درا

تلگراف  شوديشاه وارد م ديگو یم  عهديول یشود و بطور خصوص یگلستان م
 یکرده است و ازجنوب خواهد آمد م نيّ شاهانه بمن نموده روز ورود خود را مع

 عهديباور نخواهم  کرد که وارد  شود ول نمياو را به خاک بوشهر بب یاگر پا ميگو
 نيکه درا دينما یم زيمشورت آم الرا بپرسد از من سؤ ینيبدب نيآنکه علّت  ا یب
 یاگر شاه آمد بمحض ورود او مرخص ميگو یاو چه خواهد بود م فيار تکلدرويگ

آنطورکه  امديواگر ن ديبه اروپا سفر نمائ شيخو التيتحص ليتکم یگرفته برا
 ديمن است هرچه زودترو بهروسائل که ممکن است با سردارسپه بساز ۀديعق

وگرنه  ديها نکن دخالت درکار چيگرچه ه ديست همانطور بنمائاو یوهررضا
کند که بشود با سردارسپه يم یدياظهارنا ام عهديشماخطرناک است ول یبرا

را به  ليذ  غاميکند سردار سپه را مالقات کرده پ یکنارآمد و ازنگارنده  تقاضا م
 ديقدم آنرا شما بردار ستيقدم  فاصله است ب ستيمن و شما دو انيم« . او برسانم

 .ميبرس گريکديم  تا بدار یصد و هشتاد قدم را من برم کيو
 یرسانم م یرا به او م عهديول غاميروزسردارسپه را مالقات کرده پ نيا یفردا
ً يکه مستق ديجواب بده ديگو جواب را به  نيبه شما جواب خواهم داد نگارنده  ا  ما
 .سدينو یم عهديول
گذرد  یکه از هر چه در تهران م یمانند کس سياّما سلطان احمد شاه درپار و

گرفته در شرف حرکت هستند  یبوده باشد خودوخانواده وکسانش کشت خبريب یبکلّ 
 .خطرناک است رانيشود رفتن شما به ا یبه او اظهارم انيسيکه ازطرف انگل

 ديايب رانيگفته است اگرسلطان احمد شاه به ا انيسياست سردارسپه به انگل یهيبد
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وقت آنهم درجنوب  نيخواهنددرا یخواهد شدآنها هم نم یريازورود اوجلوگ
سردار سپه  ینگاهدار گريبشود ازطرف د یآتشبارزينفت خ ینهايودراطراف زم

دارند  بعالوه وعده   رانيکه در ا  ینوو مع یمنافع  مادّ  یدانند برا یرا الزم م
اند  به شاه  دهياست که الزم د نيتوانند وفا نکنند ا یهم به او داده اند که نم یهائ

با تخت و تاج  نديبه او بگو استيس یو از رو ديحرکت ننما رانيتذّکر بدهند به ا
کرده و باخته است و در  یباز شياو از پ کهيبکند در صورت یباز ديخود نبا

 ريتهران ز ۀپدرش تخت و تاج را ازدست داده  درآنوقت که به زرگند  قتيحق
 متيعز از ترس جانش پناهنده شد چقدر شباهت دارد  فسخ  سيروس و انگل رقيب

 عهدينمودن ول متيبا فسخ عز رانيازآمدن به ا سيکردن سلطان احمد شاه ازپار
 یسردار سپه و دّوم ميمستق ريغ یسع هب یازتهران اّول جانيازمسافرت به آذربا

کارخود را از کار   اسيق یستيسلطان احمد شاه با کهياو درصورت ميمستق یبه سع
 .گرفته باشد  عهديول

خود وتمام همراهانش پرداخته است وپس  گرفتن  یرا برا یکشتشاه پول  بهرحال
 ۀاست که ملک نيممکن ا ريوصرفنظر کردنش با خّست اوباز غ ستيآن ممکن ن

به طرف بصره و  یسابق مادرخود وقسمت عمده ازهمراهان را با همان کشت
به ماند  یم سيدر پار  انيدو سه نفر از خلوت یکيکند و خود با  یبغداد روانه م

 ايو نيتوه نيجبران ا یبرا یشده باشد تشبثهائ دهيآنکه شن یآمدها ب شيانتظار پ
نا  ريت نيآخر نيتخت و تاج  خود کرده باشد مگر آنکه گفته شود ا ینگاهدار

کار خود را گذشته دانسته  باشد  گريود دهيبوده است که بدل و دماغ رس  یديام
 .جهينت یب راو کوشش  یوسع
عالقه به  یعالقه به پادشاه ب یمردم ب انيمنتشرشد و م رانيه دراشا امدنين خبر

خود انتظار  یصالح شخص یکه برا ینکرد مگردروجود کسان یبدريمملکت تأث
خبر به  نيکه ا رايکند ز یبد اثر م اريبس عهديآمدن اورا داشتند والبتّه دروجود ول

خود  یکه برا یفيکلت یوب  یعالوه  برسختندرسا یسلطنت آنها را م دنيآخر رس
 رانيفهمد ملکه جهان مادرش به ا یم کهيشودوقت یاوافزوده م یاوهست وافسردگ

. وارد نشده بلکه ازبصره به بغداد رفته است و در کربال و نجف توقّف خواهد کرد
 )٣  ( 
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  نان  یرابطه  با بلوا در   یمل یصورت مشروح مجلس شورا

 
در    ١٣٠۴مهرماه  کشنبهي  یمل یاصورت مشروح مجلس شور ستجلسه دوي ◀

 : نان به عنوان سند  یرابطه  با بلوا
 عيمطابق هشتم رب ١٣٠۴مهرماه  کشنبهيصورت مشروح مجلس  ستيدو جلسه

 سيرئ بينا نيتد یاقا استيقبل از ظهر بر ميمجلس دو ساعت و ن ١٣۴۴االول 
 رزايمآقا  یرا آقا وريشهر کميو  یصورت مجلس سه شنبه س ديگرد ليتشک

 .شهاب قرائت نمودند
 ) اجازه(مدرس  یـ آقا سيرئ بينا

 .صورت مجلس عرض دارم بيـ بعد از تصو مدرس
 )اجازه(اتحاد  یـ آقا سيرئ بينا

 ـ قبل از دستور عرض دارم  اتحاد
  ) اجازه( یشوشتر یـ آقا سيرئ بينا

 .ـ قبل از دستور عرض دارم یشوشتر
 )زهاجا(زاده  عتيشر یـ آقا سيرئ بينا

 زاده ـ قبل از دستور عرض دارم عتيشر
 ) ريخ: گفته شد (  ست؟ين یـ نسبت بصورت مجلس اعتراض سيرئ بينا
  .شد بيـ صورت مجلس تصو سيرئ بينا
  

 حسن مدرس  دنطق سي
 ) اجازه(مدرس  آقا

مقارن . منتظره تبدار بودم  ريناگوار غ اتيوضع نيـ بنده قبل از وقوع ا مدرس
قدرت  دو سه روزه که نيا. سخت تر است  یليحال من هم خ. اتيوضع نيشد با ا

و خودم را  دميرس انيبر حرکت نداشتم حاال هم با عانت اعانت کنندگان خدمت آقا
تقاضا و خواهش بکنم دولت  استيبکنم واز مقام ر یضيعرا کيکه  دميمکلف د

 ريسامن و یاوضاع گماهو حقه از برا نيا تيوهو قتيرا احضار کنند وکشف حق
صحبت  نيا ميايالبته همچو نمود که اگر من ن. بلد نباشند بشود ديکه شا یانيآقا

 یول کردنديخودشان رفتار م فهيمن به وظ دهيبعق انيداشته نشود البته همه آقا
 ستنديدولت ن ئتيحاال ه. خودم عقب نمانده باشم آمدم  یهم قطارها زا نکهيازباب ا
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مقام  رسديم انيالبته اظهارات من بگوش اقا کنميماظهاراتم را  یمن هم ناخوشم ول
که  یاناتيب گريدر مجلس د ايمجلس  نيدر هم اي کننديهم آنها را احضار م استير

 اي ميشويقانع م اي.  شنونديهم م انيآقا شنوميالبته آنوقت من هم م نديآنها بفرما
و  ميبد بدولت ندار نظر نکهيبا ا) اکثر اياست همه  نيگمانم ا( من و همه .  ميشوينم

 یشود آن مقاصد ازبرا ليتکم دوارميو ام نميب یاو را درحفظ اصالح مافات م
که  یليخاک برسر وک ميمملکت هست نيما تمام خدمت گزار مردمان ا یمملکت ول

 نديمو کلش را گرسنه ومضطرب بب کيباشد و  ريخودم باشم که شکمش س شيکي
 .و بقدر امکان تالش خودش را نکتد 

روز اول که مسئله ارزاق (  روزيالبته پر) است  حيـ صح ندگانياز نما یجمع( 
 قيالبته تصد. همه بود و هست  یتأسف از برا یجا. مسئله بود مهم کي) بود 
خصوص در اطراف . بوده است یکه امسال آفات بوده است نقطه کم آب ميدار

 یجهد کنند از برا لدولت و مجلس تمام مکلفند بذ یطهران حوادث بوده است ول
البته معاش ( مردم را از جهت معاش اقل فراهم کنند یراحت سوريبقدر م نکهيا

 کيمطالب  نيعنوان شد بعد در خلل ا نياول ا) است گرانيدرجه اعال مال د
نغمات  یشکستن وزدن و بعض. اتفاق افتاد ختنيدرمجلس ر. اتفاق افتاد يیزهايچ
 .اتفاق افتاد گريد

خلوت شود  یمجلس قدر نکهيمجلس بواسطه ا رونيحالت تب آمدم بهم با  بنده
که حق  بتيمص نيشدم در ا کيدادم بمردم باآنها شر یدلدار یوقدر ستادميآنجا ا

شد  یهم بقدرخودم به مردم دادم بعدمنته یناناتياطم.دهميرا بجانب آنها م
 یشد بتوسالت یو منته. زرگهاب. کوچکها. مردها. زنها.حبسها.بستنها. بگرفتنها

دارند  یحق دارند هر مطلب نيالبته موکل. مشروع است ريغ یليمن خ دهيکه بعق
که خدمتگذارآنها است اظهار بدارند و  یمل یوکال ومجلس شورا انيخدمت آقا

 یدولت که سرکار است ول نيبکنند در انجام آن و هم چن ديآنها هم بذل جهد با
 یببعض نيتوه نکهيا اي. نبود  یکار چيداخل ه چيه شاتتشب یشدن ببعض یمنته

انها کامال به  تيمطلب ومطالب وهو نيا قيمردمان محترم داخل نبود وحقا
کسالت که  نياگر بر شخص من معلوم بود با ا. ستيشخص من که مکشوف ن
  و به شخص من . نجايآمدم ا یشرعاًو عقالً ملزم نبودم نم

 نيمطالب در ا تيو هو قيحقا نايب ديبا.شوم  ینمدادن قانع  غاميپ یحرف کي
  . بشود یمورد اثبات ونف قتياست که حق یمقام رسم کيمقام مقدس بشود که 

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٥                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٦                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

  قياظهارات مراجواب بدهد و کشف حقا نيکه ا ستياالن که دولت حاضر ن
سند که حب یکه حبسندمنشأش نان خواستن است ؟ مردمان یمردمان ميبشود وبببن

 مشروع است؟  ريمنشأش توسالت غ نيعالوه بر ا. است گريد اتيمنشأش عمل
بنده را که در  حيرا خرج ارزاق کرده اند؟ نصا یفکر شب و روز نيبر ا عالوه

کردم و  اتياز وضع قيو تحق ميعرض ده روز صد فرسخ راه اطراف طهران رفت
اگر بنا شد  ستين یروز سختامروز که ندادند؟  اياثر برش دادند  بيبآنها گفتم ترت

آنوقت چه  شوديم یندگبار کيسرما و  کيسخت بر مردم باشد پس فردا که 
دفعه از باب  کي. …از باب نبودن نان رديبم یازگرسنگ یطفل کياگر  شود؟يم

. دفعه ازباب نبودن نانست کي.  ميخطرعظ ینداشتن پول است که المفلسون ف
درد است که شخص بخوابد  نيبدتر: ديرماف یاست که حضرت م نيام ا دهيمن عق

. فتديب یبرما اگر همچو اتفاق یوا. بنالند یرسنگواطرافش باشند که ازدرد گريس
 یليکه خ خواهميمعذرت م استيحاال از مقام ر) است حيصح ندگانياز نما یجمع(

 یليکه من کردم خ ضيعرا نيالبته ا. و هم صحبت داشتم ستادميا یادب یبا کمال ب
مطلب  قتيحق ندياياست که خبر کنند دولت ب نياصل مطلب ا یر است ولمختص

آمده  نکهيا ايکه قدم برداشته است و او را گرفته اند  یطفل کيشود از آن  شفک
بودند  یکنند چه اشخاص نيکار را مع نيرا شکسته است مسبب ا شهيش نياست ا

فالن من  اي نيحس اي بر من تنها خبر بدهند که حسن نکهيو ا نديرا بفرما قتيحق
که نظرمخالفت با  یبا دولت یمقام رسم نيطورکه من درا نيهم ديبا.شوم  یقانع نم

ودردم را اظهار کردم  نجايدانم آدم ا یاو ندارم واو را در حفظ اصالح مافات م
 ندگانياز نما یحمع.وهمه را قانع کنند نديبفرما نجايا ديعالج داد همه رابا ديايآنهم ب
 .تاس حيصح

 )اجازه(اتحاد یآقا سيرئ بينا
عرض کنم  خواهميباشد محترم م انيکه بنده حضور مبارک آقا یعرابض اتحاد

باشد در سال گذشته  انياگربخاطر مبارک اقا. مجبورم قبل از دستور عرض کنم
که بودجه وزارت داخله مطرح بود بنده بعنوان مخالفت با بودجه  یدر موقع

 هيانتخاب یها زهاز حو یکيکه  اهکليو س لمانيد تايوزارت داخله راجع بوضع
و قطاع  ايکردم و آنروز عرض کردم که دو نفر از اشق ضياست عرا جانياله

با مال و نفوس و  نهايآنجا گماشته اند و ا هيامن سيو دزدها را بعنوان رئ قيالطر
 هيامن سيرئ یآقا خيهم اکتفا نکردم در همان تار نيبا. کننديم یاعراض مردم باز

مذاکره کردم و باالخره  شانيمالقات کردم و با ا شدسردار رفعت با یرا که آقا
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 .اتفاق افتاده است رسانميم انيواقعه که به عرض آقا نيبامروز و فردا گذشت تا ا
ً يچند روز قبل که تقر در محل  یکتر باشد برحسب اشاره دولت اهال ايهفته  کي با

باشد تمام  قيقطاع الطر نياز ا یکيشخص که نفر را کشته اند و برادر آن  کي
ً يو شش هزار نفر نفوس دارد و تقر ستيقصبه ا کيکه  اهکليس هفت هشت دو  با

خانمان شده اند  یو ب یمتوار مردمکشته اند و تمام ) دهيآنچه تا بحال خبر رس(نفر 
برسانم که امروزه ده هزار  انيبعرض آقا نکهيندارم جزا لهيوس چيومن ه

که  دميشنروزيد. هستند یآسمان متوار ريتغافل در ز ايبواسطه غفلت  یانرينفرا
مسئله  نياست وتلگرافخانه گفتند چون ا دهيمسئله رس نيازآنحدود دائربا یتلگرافات

از  یکياز  ديمکاتبت رس نکهيتاا. اند دهياست بصاحبان تلگراف نرسان یاسيس
 یرانيا نهايبهر صورت ا. ميکنيم قياطالع نداشت گفتندتحق دميوزارء هم پرس

را  ضهيعر نيشخص که ا نيا. امانت هستند نهايا. هستند یاله عةيود نهايا. هستند
 دهياو را سوزان یو زندگان یآنجا است که تمام دارائ نيازمجتهد یکينوشته است 

جهت ازمقام محترم مجلس مقدس  نيازا. آمده جانياند سربرهنه و پا برهنه باله
 .دولت اخطار شوددارم که ب یتمن

که در دست  ینفوس که فعال درآن حدود زنده هستند بوسائل هيهرچه زودتر بق اوال
 نياعانه با کي ديبدهند که شا ليتشک یونيسيکم کيدارد محافظت کند وبعد 

 ـ دستور  ندگانياز نما یبعض. بدبختها برسد
 یصمرخ ديراجع بتمد یو مرخص ضيعرا ونيسياز کم ستيـ خبر سيرئ بينا
قرائت  ليبشرح ذ. ( کرده است بيهم تصو ونيسيعبدالرحمن کم خيآقا ش یآقا
 )شد
محترم بواسطه کسالت مزاج و عدم وسائل حرکت  ندهيعبدالرحمن نما خيآقا ش یآقا

 ونيسيکم. نموده اند ورياول شهر خياز تار یمرخص ديپانزده روز تمد یتقاضا
 تيلغا ورياول شهر خياز تار که دينما یم بيموجه دانسته و تصو شانيعذر ا

 یاظهار( .ستين یخبر مخالف نيباـنسبت  سيرئ بينا.پانزده روزغائب مجازباشند
 )نشد

عبدالرحمن را  خيآقا ش یآقا یکه مدت پانزده روز مرخص یانيـ آقا سيرئ بينا
 ) نمودند امياکثر ق. ( نديفرما اميکنند ق یم بيتصو

 .شد  بيـ تصو سيرئ بينا
 )اجازه. (زاده یحائر یآقا

است که  یقانون یزياگرچه قانون مم. ـ بنده در دستورعرض دارم زاده یحائر



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٨                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

ً يفرمان انتخابات تقر یمعطل شود ول ميبگذار دينبا است که  یاصالح کيمعطل  با
دو فقره  یکيشده  استيمقام ر ميبشود ونشده و راپورتش تقد ديدرقانون انتخابات با
کلمه هم در  کيدارد و دهيبا مواد جد تکه منافا حذف شود ديازمواد است که با

خوبست دراول جلسه جزء دستورقرارداده شود که . شود ليتبد ديمواد است که با
 ست؟ين یمخالف شنهاديپ نيـ نسبت باسيرئ بينا. وزارت داخله معلوم شود فيتکل

 .ـ بنده مخالفم اتحاد
 .ديـ بفرمائ سيرئ بينا

عرض کردم مخالفت بنده با اصل  انيقاآاز یببعض روزيکه د یـ بطور اتحاد
که منافات با آن قانون  یشود مواد یکه وضع م یقانون کيالبته  ستيموضوع ن

دوقانون مخالف را دولت  نکهيا یبرا ستميلغوشود وفعال هم بنده مخالف ن ديدارد با
انون ق کيما  نکهيا یبنده مخالفم برا شنهاديپ نيا تيفيک یتواند اجراء کند ول ینم

کار خودش را  یونيسيکم کي. مجلس است یو آن نظامنامه داخل کيدار یاساس
 . کرده و راپرت داده

خبر  نيکرده وفعال ا یرا ط یدومش هم شده و باالخره تمام مراحل قانون شور
کرده اند راجع بجدولها آنهم مربوط  هيهم تهگريخبرد کياست  ونيسيبعنوان کم

کارش را  یستيبا یانتخابات تا ک ونيسيکم ستين و باالخره معلوم ونستيسيبکم
را دادکارش تمام شده است  رتشکه راپ یونيسيکم کيدارم  دهيبنده عق. تمام کند

هم  یشود که مخالفت بيوتصو شنهاديپ یراپرت بشکل طرح قانون نيبنده ا دهيوبعق
 . با نظامنامه نداشته باشد

 ) اجازه( زاده یحائر یـ آقا سيرئ بينا
فراغت حاصل کرده بعد  ونيسيکه اگر کم دهمياتحاد حق م یـ من به آقا زادهيحائر
 یاست ول یحيکند کار ناصح استيمقام ر ميکند و تقد ميتنظ یراپورت کي نديبنش
 یاجازه دادند بعض ونيسيمشغول بکاراست وچون وقت تنگ بود بکم ونيسيکم

وزارت داخله  فيلکه تک ودش بيکه الزم است آنرا استخراج بکند وتصو یمواد
 یو م کردنديم یبا ما همراه انياز آقا یبعض یدر کارانتخابات معلوم باشد حت

و  ديکن ميو بعد از تمام شدن مواد جدول را تنظ ميده یمواد م نيبه ا یگفتند ما را
 ميکنيم ميروز راپرتش را تقد ٣مخبر دادند که ما بفاصله  یبرحسب وعده که آقا

 یمشغول بکار است و مطابق آن راپرت ونيسيکم قتيحق کرد و فقتمجلس هم موا
 خورديداده اگر مجلس قبول کند در ماده اول قانون عده وکالء بهم م ونيسيکه کم

 شيمشغول بکارنمود فرما ونيسيکم نيواگرا شودينفرم١۵٠وشش نفر یوس صد
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 بينا. ستين دوار راديا نيچون مشغول بکاراست ا یاتحاد وارد بود ول یآقا
 اميق کننديم بيتصو که یانيآقا. زاده یحائر یآقا شنهاديبه پ ميريگيم یـ را سيرئ

 . نديبفرما
 ) برخاستند ندگانياکثرنما(
نظردرقانون انتخابات بشرح  ديتجد ونيسيراپورت کم.(شد بيـ تصو سيرئ بينا
 )قرائت شد ليذ

و هشتم  ستيو نه قانون انتخابات مورخه ب یو پنج و س ستيواحده ـ ماده ب ماده
« عبارت  نيقانون مزبور همچن ٢٣و فقره سوم و چهارم از ماده  ١٣٢٩شوال 

نسخ و  ١٣٠۴وريقانون دوازدهم شهر ٢١مندرجه در ماده  »یروزمتوال ٣در 
وهشتم شوال  ستيب انونوششم ق ستيمندرجه درماده ب» دارنده تعرفه « عبارت 
نظروقانون انتخابات  ديتجد ونيسيکم.شود یم ليتبد» دهنده یرا« بعبارت١٣٢٩

ازآن برطبق قانون  یمکلف است مواد پنجاه وسه گانه قانون انتخابات را که قسمت
و هشتم  ستياز مواد قانون انتخابات ب هيشده و بق بيتصو ١٣٠۴وريدوازدهم شهر

 . در آورد یبيتحت نمره ترت باشديم ١٣٢٩شوال 
ً يـ توض سيرئ بينا شده است  عيه طبع وتوزک ونيسيکم نيکنم خبرا یعرض م حا

ً يرا ثان نيا. دارد یمختصرفرق کيبا آنچه که قرائت شد   .کرده اند ميتنظ ا
 ) اجازه( یسائاي یآقا
 ـ موافقم  یاسائي
 )اجازه( یکازرون یـ آقا سيرئ بينا

 موافقم – یکازرون
 بيـ آقا دست غ سيرئ بينا

را بنده  نيا ساعت که نوشته است آنهم حذف شود نييتعه ـ راجع ب بيغ دست
و  رديگيتعرفه م ديآ یفالن شخص م نکهيخاطر ا یدانم برا یمحتاج بحذف نم

را در دو مجلس در  یو چون در قانون تعرفه و را دهديهم در همان مجلس م یرا
 کيدر  یستيبا یاست که تعرفه و را نيا ديو قانون جد کنديآندوماه اشاره م

ً يتقر نيمجلس داده شود البته ا آن فقره که  یحذف شود ول یستيست وبامخالف با
ساعت  نييدانم و تع یرا محتاج نم نينوشته است ساعت را هم حذف کنند بنده ا

حذفش  ديتکراراست وباگريداشت وآن د ديمدت را درقانون جد یبل. ضررندارد
درهمان  دهديروز تعرفه م ١ ايروز ۵که در کنديمانجمن نظاراعالن  یعنيکرد 

 اي ٣۴فقره ازماده  نينکرده و درا نياما ساعتش را مع رديگ یم یمجلس هم را
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حذف شود در  ديبا ستينوشته محتاج ن ونيسيساعت هم کرده خبرکم نييکه تع ٣۵
حذف کرد  ديحذف کرد مدت را با ديرا نبا نيبشود وا ديساعت با نييتع کهيصورت

 .ستين یاديباشد و ز ديساعت با یول
 ) هاجاز( یاسائي یـ آقا سيرئ بينا
ازمواد  یلغوشود و مخالف بعض ديـ متاسفانه چند ماده از قانون سابق با یاسائي

 نيشد وا دياشکال تول نيبواسطه عجله که شد ا داده شده و یرا داً ياست که جد
است که درقانون  یکرده است ازنقطه نظرتناقض شنهاديپ ونيسيکه کم یزهائيچ

باشد بنظربنده آنکلمه  ديوبا ستيحذف کلمه ساعت الزم ن ديفرمود نکهيهست و ا
راجع باعالن انتخابات که قبل  دهيرس بيکه بتصو ديجد٢١ماده  راياست ز یاديز

 عيشده است که در همان اعالن اوقات توز ديدر آنجا ق شوديتعرفه داده م عياز توز
 یمحل انعقاد انجمن واوقات:است نيخواهد شد وفقره اولش ا نيمع یتعرفه واخذ را

 یکه برا یاوقات. است یشود وهمان کاف یم نيمع یدادن تعرفه واخذ را یکه برا
شود درخود اعالن انتخابات که از طرف انجمن  یم نيمع یتعرفه واخذ را عيتوز

لذا حذفش الزم  ستيخواهد شد وساعت هم ازاوقات خارج نديق شود یم نينظارمع
 است

 ) اجازه( عقوبي ديآقا س یـ آقا سيرئ بينا
است  یقانون کيقانون انتخابات  نيتذکر بدهم که ا خواهميـ بنده م عقوبي ديس آقا

ببنده اطالع  زاهيحائر یکه مبتالبه است و طرف توجه است و امروز صبح آقا
طور آنرا که  نيتوجه ندارم و هم قتيبنده حق. دهيخبر ببنده نرس نيدادند و هنوز ا

 ونيسيمخبر کم یاگر اقا.کند یمن قيتطب چيه نيباا کنميخواندندنگاه م یمنش یآقا
نگاه کردن عرض ندارم و اال  یبرا فتديب قيمسئله تعو نيروز ا کياجاره بدهند 
بنده هست  یعذر برا نيا. مقصود مهلت است که بنده نگاه کنم ستميبنده مخالف ن

فرمودند تناقض و  بيدست غ یرا که آقا یزيام و مخصوصاً آن چ دهيند ميکه بگو
ندانستم لهذا از جهت ندانستن و مطالعه نکردن و مستحضر نبودن  تناقض را دمع
روز بما فرصت  کي. بنده هست یعذر برا نيا. جاهالنه بدهم یتوانم را ینم

 وريشهر کميو  یراپرت در س نيـ ا زاده یحائر. بدهند روز سه شنبه مطرح شود
ه است و صادر شد ونيسيماه از کم وريو پنجم شهر ستيماه طبع شده است در ب

 یکه آقا یشياما آن فرما. است که منتشر شده است یامروز پنجم مهرماه است مدت
شده در قانون سابق  عقوبي ديآقا س یآقا اليفرمودند که اسباب خ بيدست غ

 یساعت اي شديکه تعرفه داده م یتعرفه دادن را که معلوم کرده بود آن ساعت قهيطر



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦١                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 دادند پنج روز یودچون امروز تعرفه مکرده ب لوممع کردنديم یرا که اخذ را
 کهيتعرفه الزم بود زمان و مکان و ساعت یو رو شديم یآمدند اخذ را یمگريد

 :نوشتنديتعرفه م یآنوقت رو سنديبنو شوديم یاخذ را
شد  ميخواه یجمعه هفتم مهرماه ساعت چهار بظهر تا ظهر مشغول اخذ را روز

خودم را بدهم  یودش بتوانم بروم رادرموقع خ رميتعرفه بگ روميکه من امروزم
شود  یکه تعرفه داده م یاند که همانساعت دهيکه در مجلس پسند ینطوريا یول

و ساعت افتتاح  انکه زمان و مک ستيشود محتاج ن یهمان ساعت هم اخذ را
جهت  نياز ا ستيزائد و لغو زيچ کي نيو ا سنديتعرفه بنو یمجلس انتخاب را رو

 . ديزم دال ونيسيحذفش را کم
 بيکه تصو یانيقرائت شد آقا کهيبماده واحده بطور ميريگيم یـ را سيرئ بينا
 )نمودند امياغلب ق(  نديفرما اميق کننديم
 

 ـ فوائدعامه ريوز یآقا -تاش  مورنطق تي 
 
دولت حاضر  ئتيـ فوائد عامه از طرف ه ريوز یشد آقا بيـ تصو سيرئ بينا

 کنديبدهند اگر مجلس موافقت م یحاتيمدرس توض یاقا اناتيشده اند که راجع به ب
 . نديبفرما
شد که امروز  دهيفوائد عامه ـ چون شن ريـ چه ضرر دارد وز ندگانياز نما یجمع

 اتياز دولت راجع به عمل یحاتيفرموده اند و توض یمدرس اظهارات یصبح آقا
 . خواسته اند  ريدو سه روزه اخ

پس از اطالع  یول ميما نبود فرمودنديم یاتاظهار شانيچه در آن موقع که ا اگر
و همه  ستيبرسانم البته محتاج به عرض بنده ن ندگانينما انيالزم شد بعرض آقا

و  اتيمحصول پاره از وال یمسبوقند که امسال بواسطه آفت زده گ انيآقا
ً اطراف طهرا ن مردم قدر هستند و  عسرتآذوقه در  ثياز ح یمخصوصا

 .مسئله محرز و مسلم شده است  نيا که یاز وقت جهيبالنت
. تهران نموده است  ینان اهال نيآذوقه و تام هيتمام وسابل خود را صرف ته دولت

که  یاز محلها یحمل جنس دولت ثيداده است چه از ح یمؤکد یو دستورالعملها
 ثيح نيمختلفه و از ا اتيجنس در وال ديخر ثيجنس موجود است و چه از ح

تهران  ینان اهال سالکه تا آخر روديکامل م یدواريو ام تسيموجود ن ینگران
که در مملکت ما وسائل  داننديمحترم م انيآقا گرياز طرف د. شده باشد  نيتام
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احتالل  کيکه ممکن است  یاز مسائل یکيو البته  ستيهنوز کامال موجود ن هينقل
 . است  هينقل ليدر اذهان حاصل کند مرتب نبودن وسا یو توحش

 کيهمدان بار کند و  ايگندم از زنجان  ديکه با یچند قطارشتر ميکن رضاگرف
 کروزيهمان  یکه مقرراست برسد ممکن است برا یاز آن موعد رتريروز د

آمده بود و روز  شيهم پ بيترت نيبشود واتفاقاً هم یاضطراب و نگران کي ديتول
خروار  یس اي تسيب شديکه به خباز داده م یچهار شنبه گذشته نسبت به آن جنس

تهران حاصل  یتفاوت در نان آنروز اهال یمقدار کم کي جهيکمتر داده شد و بالنت
از نقطه  يیکمکها کي یعنيکه الحمد هللا فصل خوب است  نيشده بود با وجود ا
خروار نان کم باشد به وسائل  یس ستيموجود است که اگر ب ینظر ارزاق عموم

 . جبران کرد  توانيم گرانيد
امسال محصول بد  نکهينظر به مشوب بودن اذهان از ا ديکه شا نيبه تصور ا یول

عده از  قتيکه کمتر به خباز داغده شده حق یخروار یس نياست و بواسطه ا
تهران مضطرب ونگران شده اند و خواسته اند اظهارات خودشان را از  یاهال

در تهران  نکهيابه اطالع دولت برسانندبا وجود  یمل یمجلس شورا یمجرا
همانروز اول از اجتماعات  وديممکن  نکهيبرقراراست وباوجود ا یحکومت نظام

نداردوتمام توجه دولت  یدولت قصد خاص نکهينظربه ا یشود ول یريجلوگ
 ینظام فيجهت آنروزازاعمال وظا نيعامه است ازا شيمعطوف به حفظ آسا

خود  یبتوانند دردها مردم آزادتر که نانياطم نيمسامحه کرد به ا یحکومت نظام
 یواضطراب خودشان رابه سمع مصادر امور و بعرض مجلس شورا یو گرفتار

 . شد  یجهت فقط اکتفا به نظارت درحفظ انتظامات ضرور نيبرسانند به ا یمل
واردمجلس شدند پس از ورود به مجلس شروع کردند به شکستن در وپنجره  عده
 انيرساندند که پاره ازاقا يیرا بجا یادب یدرجه خسارت وب یحت. شهيوش
ً وارد در بعض ندگانينما  چيمطالب شدند که ه یمحترم جسارت نمودند و ضمنا

ما شاه .  ميخواهيم هما شا نکهيا لينبود از قب یمربوط به نان و ارزاق عموم
از نقطه  قتيحق ايسوءظن کرده که آ ديکردند که باالخره تول ینيعناو.  ميخواهينم

 شهيماجراجو هستند و هم شهيعده که هم کيخبر  نکهيا اياست نان  نينظر تام
احساسات و اضطراب مردم را مورد  نيآب را گل آلود کنند بار ا خواهنديم

 .کرده اند  کيعده را تحر کيو  نداستفاده خودشان قراد داده ا
 نيرا متزلزل کنند و باالخره انتظامات مرکز را از ب یعموم تيامن نکهيا یبرا

 ديهم رس یشد و اطالعات دايپ یسوء ظن در مراکز دولت نيا نکهيبا وجود ا ببرند
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امر  نيچون ابتدا الزم بود تمام توجهات دولت معطوف به تام کرديم دييکه تأ
از طرف دولت بعمل آمد و مخصوصاً  یجد یليارزاق شود همانروز اقدامات خ

کردند و  تيجداز همه ابراز  شتريمحترم دولت ب سياقدامات شخص رئ نيدر
 . اوامر مؤکد صادر شد

ت تلگرافات شد و همان  اياداره ارزاق گذاشته شد و به وال اريقشون به اخت هينقل
 لهياطالع به وس نيشده است و هم نيحاصل شد که ارزاق تهران تام نانيروز اطم

 داشتند به آنها گفته شد یکه با اجتماع کنندگان ارتباط یکسان لهيسردسته ها و بوس
نان  راياضطراب نکنند و نگران نباشند ز خوديداده شد که ب نانيو به آنها اطم

را فرمودند  اناتيب نيمدرس که ا یخود آقا یشده است حت نيتهران تام یاهال
 جهيارزاق طهران وبالنت نيمجبور شدند نوشته بدهند درتام یاهال نانياطم یبرا

 دنديفرذا مرذم د یکه وقت رفتيمتصور  نيبا وجود ا یآمد ول شيبود وپ هيقض کي
معمول نان در طهران وجود  یاز روزها شتريپرازنان است و ب یخباز نيدکاک

و البته  روديم نيموضوع از ب یبکل گريهم هست د گريد یدارد وبهتر از روزها
 نيهستند و از هر نوع از ا یطلب تيطهران که مردمان صلح و امن یاهال تياکثر
باالخره صبح پنجشنبه با وجود . کسب کارخودشان  یپ وندريم زارنديب اتيعمل

هم از  یخاص نيکه شب داده شده بود مامور یعالوه بر دستور العملهائ نکهيا
مامور شدند که مراقبت کنند در امر نان وبه  یطرف اداره ارزاق وحکومت نظام

که تمام  ینان در شهر بود بقسم تيوضع نيمناسبت صبح پنجشنبه بهتر نيا
روز  ینان و گرسنگ یکم نکهيا یو برا ننا نيمملو بود از بهتر یخباز یکانهاد

 .آنچه مقرر بود پخت شد  ادترازيهم ز یمقدار کيقبل جبران شده باشد 
باز نشده واجتماعات متفرق نشده  نيعده از دکاک کيشد که  دهيد نکهيوجود ا با

به دولت  ايه به مجلس که بدون مراجع ديهم به دولت رس یوباالتر اطالعات قطع
قسمت  کيدودسته شدند . مشروع شدندريدرصدد تشبث بپاره مقامات غ

عده هم بطور  کيسزاوار است وريغ یرانيهرا یخواستندبپاره جاها بروند که برا
 .به مجلس ندرويمهاجمه خواستند بپا

 .نديروز قبل را بفرما اتيـ عمل عقوبي ديس آقا
شکستن درب پنجره مجلس ومزاحمت به  ليقبفوائد عامه عرض کردم از  ريوز
 هيهمان رو توانستيالبته در آن موقع دولت نم. را عرض کردم نهايهمه ا. انيآقا

 .ديبنما یرياغماض ومسامحه در جلو گ یعنيکه روز قبل داشت 
 شيوعهده دار آسا یعموم تيدولت که عهده دار امن فهيوظ نيبود که اول نجايا
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 یاديکه شده ا یکه شده وبه هر قدرت یمتيد که به هر قبو نيا. طهرانست یاهال
 انينه آقا راکهيکه مراکز فساد را کشف کند ز دينما یسع یفساد را قطع کند وحت

را ملعبه تصور کنندو  یعموم تيدامنيونبا تواننديمحترم و نه دولت نم ندگانينما
ود قطع کشف ش ديفساد با یاديا یبر عکس هر کس منبع فساد باشد و هر طور

شد از دسته  یريبه عمل آمد و جلوگ یاقدامات کيجهت بود که ابتدا  نيشود با
 خواستنديکه م يیهم شد از آنها یريبپاره جاها بروند و جلوگ خواستنديکه م یجات

 . و باالتر  نندبه مجلس حمله ک
در  یفساد یشد که دست ها نيقيآن سوء ظن روز چهارشنبه مبدل به  نکهيبا نظر

 کيامر  قتيکشف حق یشورش کنند دولت مجبور شد برا خواهنديست و مکار ا
شود  یعده ابتدا نم نيا انيدر م یهمچو مواقع کيکند البته در  فيعده را هم توق

. کرد  فيو بعد توق داد صيرا تشخ یقيکرد و مقصر حق یمقدمات قاتيتحق اديز
دعوتشان کرد بعد  یستيکه مورد سوء ظن واقع شوند با يیابتدا آنها یعنيعده  کي

شوند و اگر برعکس مسلم شد  یآنها هم ثابت شد البته مرخص م یگناهيکه ب“از آ
دارم که تمام  نيقيمن ! بوده اند نفعيفساد ذ نيا جاديکه آنها مقصر هستند و در ا

مجازاتها  نيدترينسبت به آنها شد ديخواهند کرد که با قيتصد ممحتر ندگانينما
و الزم بود که  ميکه ماداشت یتا بحال و اطالعات هيده است قضبو نياعمال شو د ا

موقع در خاتمه  نيمحترم برسد و در ا ندگانيساده و واضح بعرض نما یليخ
و تمام  ستين یانتهران نگر یعرض کنم که ابداً از نقطه نظر آذوقه اهال خواهميم

مل آمده است و الزم بوده است بع یآذوقه و ارزاق عموم نيتام یکه برا یاقدامات
 .اوضاع مشاهده خواهد شد  یروز بروز بهبود

قرائت  یزيواصله راجع به ماده اول قانون مم ینهادها یها شنهاديـ پ سيرئ بينا
را  ليدو فقره اصالح ذ:  یروانيش یآقا شنهاديپ) قرائت شد  ليبشرح ذ( شود  یم

که  یلصجات انتقالاز خا ريبغ(  یامالک ارباب اتيمال کنميم شنهاديبماده اول پ
و آبدنگها از  نيطواح)ج (  سمتآخر در ق یال). خواهد شد افتيشش در یصد
 . پنج  یمطلق مالکانه صد داتيعا
 )اجازه( یروانيش یـ آقا سيرئ بينا
 ونيسيشده بود و قرار شد که به کم شنهاديدو سه تا پ نمادهيـ راجع به ا یروانيش

بنده همچو احساس .  ديايشود و به مجلس بباب مذاکرات  نيبرود و در آنجا در ا
 یمذاکرات کي ینرفته و درآنجا راجع خالصجات انتقال ونيسيکه هنوزبکم کنميم

اظهارات خودم را بکنم  خواهميم زهاست که بنده هم اجا نينشده و حل نشده ا
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که در تمام نقاط مملکت  داننديم انيرا البته همه آقا یموضوع خالصجات انتقال
 .شده  نيعده از مالک کيحمت اسباب ز

اند  دهيرا مردم ازدولت خر یها اظهارکردند که خالصجات انتقال یبعض نجايا در
هر کدامش پنج  دياند و شا دهياز دولت به موجب فرمان خر یطيشرا کيبا  یمنته

زنهاشان افتاده  یدست و شش دست گشته و بدست مردم افتاده است و در قباله ها
اند که در قباله ذکرشده است  دهيخر یشرط کيبا  یول. استاست و ملک مردم 

 کيکه اگر  دهديم صيتشخ یمل یحاال مجلس شورا. اوفالن قدراست اتيکه مال
 یحت روديم نيازب یآن ملک بکل. گرفته بشود یملک نيچن کياز  ینيسنگ اتيمال

 کيديااست که ش نيا. استفاده کند توانديو دولت هم نم روديم نيصاحبش هم از ب
 یمرتفع شود و همان طور که آقا ینيسنگ اتيمال کيان موافقت کنندو يعده ازآقا

از  شتريتواند ب یشود و هم دولت م یملک م یمدرس اظهار کردند هم سبب اباد
هست که  یبنده اطالع دارم در اصفهان خالصه انتقال. امروز از آنجاها استفاده کند

خروار  یاست س شدهو دولت مجبور چهارصد خروار جنس بدهد ديدر سال با
 یخالصجات انتقال یبرا یميتصم کي دياست که باالخره با نيمقاطعه بدهد ا

 .گرفته شود 
در  مياوريو م ميکنيم ميتنظ حهيال کيفرمودند که بعدها ما  هيمال ريوز یآقا

ً داده شده است ول نيا. مجلس متأسفانه کمترش عمل شده  یطور وعده ها غالبا
 نيمملکت را مع نيا اتيو مال یتمام امالک و اراض ميوز که ما بخواهاست امر

 یاز مردم را دچار بدبخت عده کيو  ميقسمتش صرف نظرکن مياز  ميتوانينم ميکن
کردم  شنهاديکردند و بنده هم پ شنهاديمدرس پ یوباالخره همانطور که آقا ميبکن
خالصه گرفته شود و از امالک  اتيدوبرابرمال یعنيشش کنند یسه را صد یصد

دولت کم  داتيگفته شد که ممکن است عا نجايدرا.که درش شده است یبا آن شرط
خالصجات  کيطور که  نيهم نکهيا ینباشد برا نطوريا کنميال ميبنده خ. شود
 اتيکه مال ميهم دار یخالصجات انتقال کيکم است  یليخ اتشيکه مال ميدار یانتقال
 یم ادتريدولت ز داتيهم عا یقدر کي ميکرد قيتطبرا باهم  نهايا یوقت. ندارد

 ليکه هر قدردولت م ميا امدهين نجايما ا. هم نشوداديز ميکنيشود حاال فرض م
 ميکن نيرا تام یعموم شيکه هم آسا مينشسته ا نجايکندما درا اديرا ز داتيداردعا
کردم  شنهاديبنده پ نيبنابرا. برود  نيدولت از ب داتيعا ميضمناً نگذار نکهيوهم ا

معلوم شود و راجع به آن  فشيامروز تکل نيهم یخالصجات انتقال اتيکه مال
است که  یاتيمال کيکه پادنک در واقع  دهميم حيمرتبه توض کيقسمت دوم هم 
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است و  یدکان کيو مقصود از پادنک اگر محل است که  شوديازدسترنج گرفته م
است  یپادنک در عمل آن کس یلو. شود  یاز او گرفته م اتيجزء مستغالت مال

که  دانميمسزاوار ن چيو ه رسديبه نظرم م نطورياندازد بنده ا یکه آنجا دنک م
 . گرفته شود اتيازعمل و دسترنج اشخاص مال

 یول کنميم قيرا تصئ یروانيش یمعارف ـ بنده قسمت مهم اظهارات اقا ريوز
. مذاکره خواهد شد ونيسيفرمودندکه بنده در مجلس عرض کردم که درکم نکهيا

کار در محل خودش  نيا نکهيعرض نکردم بنده عرض کردم نظربانطوريبنده ا
وزراء با  ئتيدر ه سهجل کيچند روزه  نيهم یعني بيرا دارد عنقر تياهم تينها

گرفته  یميتصم کيباب  نيخواهد شد ودرا ليتشک يیکايحضور مستشاران امر
دولت  ميآن تصم یزيقانون مم و اگر تا آخر رسديشود و بعرض مجلس م یم

مختار است هر طور که صالح  یمل یالبته مجلس شوراديبعرض مجلس نرس
باب بشود و  نيالزم است در ا یتمطالعا کي یول. وضع کند  اتيبداند بخواهد مال

دولت هم با  شانيا شنهاديبرسد اما درقسمت دوم پ یمل یبعداً بعرض مجلس شورا
 . انيبسته است به نظر آقا گريحاال د ندارد یمخالفتشنهاديپ نيا

بعد و  یشود قسمت اولش بماند برا هيتجز شنهادميپ کنميـ بنده تقاضا م یروانيش
.  کننديمخبر هم قبول م یـ آقا سيرئ بينا. گرفته شود  ینسبت به قسمت دوم را

 کنميقبول م یـ بل ونيسيصدر مخبر کم نيعبدالحس ديآقا س
مورد ندارد  گريشما د شنهاديپ)  عقوبي ديآقا س یآقا خطاب به( ـ  سيرئ بينا. 

سه  یکرده اند از پادنک صد شنهاديهم پ یدامغان یشد و آقا نيمقصودتان تام
مورد ندارد  رشيآقا اخگر هم آن قسمت اخ شنهاديپ. مورد ندارد گريگرفته شود د

 ليذبشرح . ( قرائت شود ديائقسمت اولش هم مطابق است با ماده اخگر ـ بفرم
 ) قرائت شد

: اصالح شود  قيطر نيبه ا) ج(قسمت  کنميم شنهاديبنده پ) . ج( به قسمت  راجع
 یخاص مالکانه صد داتيمطلق مالکانه و پادنک ازعا داتيوابدنک ازعا نيطواح
 . پنج 

 ونيسيخبر کم نيع نيبنابرا شوديحذف م باً◌ُ يـ قسمت پادنک تقر سيرئ بينا
 . خواهد بود 

 . تمـ پس گرف اخگر
 یآقا شنهاديهم راجع به حذف پادنک است پ یسلطان یآقا شنهاديـ پ سيرئ بينا

 . اتحاد 
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 .  دارميـ بنده مسترد م اتحاد
 انياز آقا یاز طرف جمع) د( است راجع به قسمت  یگريد شنهاديـ پ سيرئ بينا

 قيماده اول را بطر ريامضاء کنندگان اصالح قسمت اخ) قرائت شد ليبشرح ذ. ( 
 :  ميکنيم شنهاديپ ليذ
  رسديکه به صرف شرب م یقنوات داتيـ از عا) د(
بنده ) خوانده شد ليبشرح ذ( یکي نيکرده اند با ليرا تبد شنهاديپ نيـ ا سيرئ بينا
که  یخالص قنوات داتياز عا: اصالح شود نطوريا) ١(قسمت  کنميم شنهاديپ

 ) یـ اسکندر یقوانيـ لطف هللا ل یعدل وسفي. (پنج یندارد صد یاراض
 )اجازه( یعدل یـ آقا سيرئ بينا

داشته اند و  یکه در دهات اراض ستيقنوات کيغالباً  ديايکه بشهر م یـ قنوات یعدل
گذاشته اند و آب  ميرا بحال د یاند بعد آن اراض کردهيرا مشروب م یآن اراض

 یميو د یاعم از آب یکه اراض ميدر قسمت اول ما گفت. آنها را بشهرها آورده اند
 کيمستلزم  ديايکه بشهر م یاتقنو نيا یشود ول یاخذ م اتيسه مال یصد

مخارج آنها را موضوع  کهيدهند ووقت یارباب قنوات م انهيکه سال ستيمخارج
صاحب قنات  یکنند آن وقت برا ليپنج را بر آنها تحم یصد اتيمال نينکنند وا

 یرا به صاحبان اراض وآب قنات اورديصرف نخواهد کرد که آب را به شهر ب
 یملک کيبعالوه قنوات . افتند یم قهيآب در مض ثيآنوقت شهرها از ح فروشديم

شود در  یقنوات رانم. ستيمستقالت ن ريدارد ومثل سا ادياست که مخارج ز
 کي قاتيندارد ول نقدرخرجيا نهايا نکهيا یحساب کرد برا رهيشماره خانه وغ

 شنهاديکه ما پ نيا. خرج کرد یمبلغ گزاف کي ديآن با یبرا انهيکه سال ستيملک
 اتيپنج موضو ع کنند بعد مال یصد ايسه  یکه مخارج را هرچه باشد صد ميکرد
 . قسمت کي نيا. رنديبگ
رسد قنوات  یکه به صرف شرب م یقنوات داتياز عا سدينويقسمت دوم که م اما

 نيکه بنده ا است نيا دوزندياز قنوات که لباس نم رسديهمه شان بصرف شرب م
 رسدينم یکه به صرف اراض یقنوات. شنهادکردميرا هم پ یاصالح عبارت

 .است انيبسته به نظر آقا گريندارد د یواراض
عرض کردم خودآقا  ینکه بنده مختصر بعد از آ کنميمعارف ـ بنده تصور م ريوز

 . قانع خواهند شد
ده نوشته نشده  یدپنج وص یقنوات صد داتينوشته شده است از عا نکهيا اوالً 
مخارج قنوات منظور شده  یاش برا هيپنج بق یکه پس از وضع صد نستيا یبرا
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دارد چه قدر مخارج صرف  یديکه صد تومان عا یقنات کي یاز برا.. مثال. باشد
دارد چهل تومان  یديصد تومان عا انهيکه سال یقنات کي دي؟ فرض بفرمائ ديکنيم

خالص دارد از شصت تومان پنج  یديعا مخارج داشته باشد باز شصت تومان
 ديکنند خواهند د سهيپس اگر قنواترا با امالک مقا. دهد یم اتيتومان بعنوان مال

 نياندازه هم از ا کيشده وسزاوار بود که  تيکه نسبت به قنوات فوق العاده رعا
 .ودمقدار اضافه تر نوشته ش

 ؟ ديفرمائيـ اجازه م یعدل
را امضا  شنهاديکه پ انيآقا ريسا. دهديظامخانه اجازه نمـ متا سفانه ن سيرئ نائب

بقابل توجه بودن  ميريگ یم یرآ. صحبت بکنند تواننديکرده اند اگر بخواهند م
ـ  یاحمد بهبهان ديس رزايآقا م. ستين یکاف یرآ یعده برا. یعدل یآقا شنهاديپ

 )شدند  دـ وار ندگانياز نما کنفري. (ديتنفس بده
 یرا. شوديبعد تنفس داده م ميريگ یم یشد را یالً عده کافـ فع سيرئ نائب

 اميق داننديکه قابل توجه م یانيآقا. یعدل یآق شنهاديبقابل توجه بودن پ ميريگيم
تنفس داده  قهيقابل توجه نشد چند دق. سينائب رئ)بر خواستند  یعده ا. (نديفرما

 ليساعت مجدداًتشک ميوپس از ن ليتنفس تعط یموقع جلسه برا نيدر ا. (شوديم
 ) ديگرد
 . یتهران یآقا شنهاديـ پ سيرئ نائب
 .ديفرمائيـ اجازه م هيعدل ريوز

 .  ديـ بفرمائ سيرئ نائب
چراغ برق  ازياز طرف وزارت فوائدعامه راجع به امت ستيا حهيـ ال هيعدلريوز

 .شوديم ميدر شهرها تقد
 یتهران یآقا شنهاديپ. شود فوائد عامه ارجاع ونيسيبه کم ديـ ظاهراً با سيرئ نائب

که بموجب قانون (از ماده اول  مينما یم شنهاديبنده پ نيا) خوانده شد  یبشرح آت(
 یـ خالصجات انتقال۵. اضافه شود  ليحذف وفقره پنج ذ)  شوديمشخص م حدهيعل
زائد بر صد سه  تواننديخالصجات م نيمالک یلسابق خود را بپردازند و اتيمال ديبا

که  ندينما یداريتومان ده تومان از دولت خر کيخروار وهر  کيهر  را از قرار
خالصجات  اتيمال هيکمتر بپردازند وپس از قرارداد با مال ايمقطاً در مدت ده سال 

 . ندينما یم اتيمال هيتاد یامالک ارباب ريمانند سا یانتقال
ش نوشتهاند که از مواد یکيدر  دميـ بنده هر مرامنامه را که مشاهده کردم ديطهران

از آمال  یکي نيوافراد مملکت بشود وا ايواگذاربرعا یستيخالصجات با هيکل
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کرده  کيرا تمل یحاال که خالصجات انتقال. مالک مختلفه است روانيپ یوآرزوها
گرفتن  یدولت هر سال از برا نکهياند ودست بدست هم گشته است نظر به ا

مبادا  نکهياز ترس ا نيومالک کننديم نيمذاکرات فوق العاده با مالک کي اتيمال
جهت  نياز ا کننديآن بگذارد آنجا را آباد نم یآنجا را آباد کنند ودولت دست رو

 .مخروبه است یامالک خالصجات انتقال هيکل
خالصجات به افراد مملکت  هيکه کل یآن اصل اساس یکردم از رو شنهاديبنده پ لذا

است بآن اندازه که امروز دولت  یتقالخالصه ان یکه دارا یفروخته شود هر کس
طور  نياگر مالک منفعتش را در ا یول. رديبگ شهيهم رديگيم اتياز آنها مال
آنها هم مثل  متيوق خرديم برده کيسه را از قرار  یومازاد بر صد ديآيندانست م

 گريامالک د. کنديم یامالک چه فرق ريبا سا یامالک باشد خالصجات انتقال ريسا
مثالًاگر هزار تومان . کننيم متيق کيبمالحظه ده  کننديفروش م دويرهم که خ

است  متشيبدهد واگر ده هزار تومان ق یديدر سال صد تومان عا دياست با متشيق
 . داشته باشد یديتومان عا اردر سال هز ديبا

که صد خروار محصول داردصد سه او  یملک کي مينيبيم ميکنينگاه م نيبنابرا
 خرنديماند هفتاد خروار را از قرار هفتصد خروار م یر است مخروا یمثالًس

 یوقت شونديومالک م کننديم کيوآن را تمل دهنديوهفتصد خروار جنس به دولت م
ودر  داننديخودشان را مالک م یخالصجات انتقال نيشکل شد آن وقت مالک نيا

در مدت ده واگر ندارند  خرندياگر دارند دفعه م. نديآ یامالک بر م یصدد آباد
شوند وهم  یهم آنها از دست دولت راحت م. دهنديآن را به دولت م متيسال ق

 . شوديدولت از دست آنها راحت م
 ؟  ستيچ ونيسيمخبر کم دهيـ عق سيرئ نائب
درآن باب  یديشد وبنا شد قانون جد یمذاکرات یچون راجع خالصجات انتقال. مخبر

 . است انيآقا یبسته برا گريد بعد حاال یشود ممکن است بماند برا هيته
 اميکه موافقند ق یانيآقا.  شنهاديپ نيبه قابل توجه بودن ا ميريگيم یـ را سيرئ نائب
 )عده بر خواستند . ( نديفرما
) خوانده شد  یبشرح آت.. (زادهيحائر یآقا شنهاديپ. ـ قابل توجه نشد  سيرئ نائب

 . نمکيم شنهاديرا پ ليبنده عوض ماده اول سه ماده ذ
 یعنيدو عامل مهم زراعت  داتيعبارت از عشر عا یامالک ارباب هيکل اتيـ مال١

 .است بعد از وضع مخارج  نيآب وزم
 .برديرا م نياست که عوائد دو عامل آبو زم یکس اتيکننده مال هيـتاد٢
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.  شودياز ضمن منظور نم شيمورد ب چيـمخارج مذکوره در ماده اول در ه٣  
 .است یاپورت سابق بحال خود باقتبصره اول ودوم ر

در مجلس  ميکنيدر اطرافش صحبت م ميکه ما االن دار حهيال نيزاده ـ ا یحائر
موضوع  نيدر ا حهيال کي یگريبعد از د یکيکه آمدندو رفتند  یچهارم دولت هائ
 حشانيمالک گذارده بودند لوا داتيعا یرا رو اتيمال هيپا نهايآوردند و تمام ا
مدبرالملک و بعد  یبعد آقا ردندآو هيال کيمصدق السلطنه  یل آقاموجود است او

 یول. مالک گذارده بودند داتيعا یرا رو هيپا حيلوا نيذکا الملک در تمام ا یآقا
من  دهيبه عق مياستخدام کرده بود هياصالحات مال یرا که برا یکائيآمر انيآقا
دوره هم تا کنون  نيد و اقانون در دوره چهارم بگذر نيکج آنها نگذاشت ا قهيسل

را ما  اتيمال ميريبگ ميخواهيرا از چه م اتيکه مال مينيبه ب ديما با. است  هنگذاشت
 یرا بر بذر اتيمال.  ميوضع کن ميخواه یبر دست رنج و حاصل زحمت زارع نم

 کنديم شيکه خ یرا بر عامل اتيمال.  ميوضع کن ميخواه ینم کننديکه زراعت م
 ميوضع کن هيات بر سرمايمال ميخواست یروز کياگر . ميکنوضع  ميخواه ینم

که مربوط به  حدهياست عل یمبحث کيوآن  ميکنيوضع م اتيهم مال نهايآنوقت بر ا
 . ستيقانون ن نيا

دولت  کنندياست استفاده م نيکه از منابع دو عامل مهم زراعت که آب وزم نيمالک
 نيفظ کند که از دستبرد سارقرا ح نشانيکه آب وزم رديگيم یسهم کياز آنها 

 یمو جود است و در صد خروار رو نجايدو خروار در ا ديمحفوظ باشد فرض کن
موجود  وارمخارجخر ٨٠صد خروارها  نيا یکيگذاشته است  نيدو زم نيا

مزد عمله بوده  ايکه به گاوها داده اند بوده  یخوراک ايبذرش بوده  ايشدنش شده 
 ٢عشر١خروار ٢٠ نيول مصرف شده ما بر امحص یبوده که برا یکود ايو

. ميوضع کن اتيمال ديکند با یم نيرا تام یعشرهرچه که مخارج مملکت ٣عشر
 .خروار خرج موجود شدنش شده است ۵٠که صد خرواراستگريخرمن د کي

خروار خرج  ۵٠بوده است بهر صورت  ميد ايقنات نداشته چشمه بوده است  مثالً 
 . شوديمالک است که وارد انبار م عاتيوارهم عاخر ۵٠موجودشدنش شده است و

واز  ميازشان مطالبه کن اتيمثل هم مال ديرا نبا یدو خرمن صد خروار نيا ما
  خرج خروار۵٠دوخرمن نيازا یکيچون  ميريبگ اتيهرکدام سه خروارمال

خروار بوده است و خرمن  ۵٠شود یموجود شدنش شده وآنچه واردانبارمالک م
 یانبار مالک م اردخروار و ستيرخرج موجود شدنش شده وبهشتاد خرواگريد

 . تناسب است  یب نيا رميبگ اتيدوخرمن ازهرکدام سه خروارمال نيشود ازا
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مالک اگر محتاج  ريشود خ یبر کارگر م ليتحم اتيکنم که مال یعرض نم بنده
کند واگر کارگر  یدهد وکارگر را حفظ م یرا خودش م اتشيبه کارگر است مال

ومنت اربابش را  کنديرا تحمل م اتيدارد که سر ملک آقا برود البته مال اجيتاح
شدنش شده و  موجودهشتاد خروار خرج  یکيکه  یاز دوخرمن یول. کشديم
تناسب  یب نيا.  ميريخروارمخارجش شده از هرکدام سه خروار بگ ۵٠یگريد

اساس است  نيا یوگذاشته اند ر یکائيآمر انيکه آقا هياست و پا یعدالت یاست و ب
 . غلط است  نيوا

 هيآورده بودند تمام پا یگريبعد از د یکيرا  حهيال نيدوره چهارم که ا یها دولت
 ميده یم صيتشخ ميآئ یگفتند که ما م یمالک گذتشته بودند و م داتيعا  یرا رو

مجلس . ميريگيبرد آنوقت از مالک عشر م یخرمن سهم م نيکه مالک چقدر از ا
حاال بنده  یول. بود  نيدر ب رفهاح نيکم است ا گفتندياست انها م اديگفت ز یم

 داتيعا یرا رو هياما اگر پا. است  یعدالت یغلط گذاشته شده و ب هيمعتقدم که پا
.  کنميمن مخالفت نم رنديندانند و خمس را ربع بگ یمالک بگذارند و عشر را کاف

که ا خرمن و  نديگويو م خرمن گذاشته اند یرا ور هيپا حهيال نيدر ا یول
و متناسب  دانمياصل را بنده بر خالف عدالت م نيگرفت و ا اتيد ماليمحصول با

 .ستيما ن یتيرع شتيبا طرز زراعت و مع
وزارء ما نتوانسته ا ند  انياقا یعنيرا درست ملتفت نشده اند  نيا يیکايامر انيآقا

گونه  نيدولت وصول ا یراست است که برا. درست مطلب را به آنها بفهمانند
چشمش  را وصول کند وهرجا اتيمال توانديدردسرم یوب شوديسهل م یليخ اتيمال

ما  یول.  رديگيرا م اتشيو مال رمنسر آن خ دياياست م یخرمن کي ديافتاد و د
در کار خودش فراهم کند اسباب  یالتيتسه نکهيا یکه دولت برا ميستيمعتقد ن

مال مردم است نه  شيآسا یاصال وجود دولت برا . اورديزحمت بمردم را فراهم ب
دولت  لهيکرده و بوس ميتنظ يیکايامر انيرا آقا حهيال نيا. مردم یزحمت برا ديتول
 نيآنوقت ازا ميکن بيرا تصو حهيال نيا مينموده اند و اگر ما بخواه جلسم ميتقد

شود  یگرفته م اتيمال اديز گريدسته د کيشود واز یگرفته م اتيدسته کم مال
ستم اسن مطالب  خوايم اتيبنده در ضمن شوردر کل. وازحدودعدالت خارج است

 شنهاديپ نيبنده هم درضمن ا ددانستن یزود مذاکرات را کاف یرا بعرض برسانم ول
 .خودم را عرض کردم ضيعرا
 قهيفرمودند بواسطه سل زادهيحائر یآقا نکهيا کنميم اليمعارف ـ اوالًبنده خ ريوز

معوق نمانده بلکه بواسطه  لهيوس نيبه ا. معوق مانده استهايئ کايکج امر
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 انيبمجلس آمد از طرف آقا حهيال نيکه ا یاست که هر موقع یمتشتت یشنهادهايپ
به مجلس آمده است و  حهيال نيحاال هم سه چهار مرتبه است که ا شديم ندگانينما

کرده  شنهاديرا پ حهيال نيسابق که ا یفرمودند دولتها نکهياما ا. برگشته است
مالک  داتيعا یرو هيدفعه پا نيمالک گذارده بودند وا داتيعا یرا رو هيبودند پا

مالک گذاشته شده  داتيعا یرو هيدفعه هم پا نيا ستيطورن نيگذاشته نشده است ا
 یعني شوديموضوع م نهايومخارج تمام ا تيبذروسهم رع نکهيا یبرا تاس

پس . شوديهفتاد خروار گرفته م ايشصت  ديايکه بعمل م یازصدخروارمحصول
 نکهياما ا. تيرع داتينه ازعا شوديمالک هم گرفته م داتيحال هم ازعا قتيدرحق

غالبشان  دارند فينجا تشريکه ا یانياست واقا حيصح نيا. یديفرمودندتفاوت عا
 اتيتفاوت دراغلب وال نيکه ا داننديهم هستند م اتيمالک هستند و ازهمه وال

تمام  زديدر. ستين زديمعمول است در نيدربلوک قزو کهيآن طور هست مثال
 ینقد اتيبلوکش مال کيدر ستيطورن نيا نيدرقزو یول دهديرا ارباب م اتيمال

وبسته به آن  دهديم تيرا رع یجنس اتيبلوکش مال کيدر . دهند یم تيرا رع
 اتيبرد درآنجا مال یثلث م کي تيجا رع کي. برد یم تياست که رع یسهم

 تيآنوقت رع برنديازصدخروار هفتاد خروارم تيرع کجايبعهده ارباب است در
 یعنياست  تيدرآنجا مالک رع قتيو درحق دهنديعوارض را مريوسا اتيمال
پس به هر .  دهديآنوقت سه خرواربدولت م برديکه هفتاد خروار را م هست یکس
 داتيابه عشرخالص ع کينزد قتيسه درحق یصد ميکه ما حساب کن یقيطر

 .خودتان خواهد شد  شنهاديهم کمترپ یزيچ کيمالکانه است و
ازنظردورداشت و وصول ديکاردولت راهم نبا ليتسه ديالبته همانطورکه فرمودو

و هم  تيرع یمالک و هم برا یدولت وهم برا یهم برا بيترت نيبه ا اتيمال
باب با هم و ار تيرع نديدولت چکار دارد که بب گريزارع سهل است بعد د یبرا

بسته  نيا. کنديسلوک مطورچ تشيفالن شخص با رع اي کننديم یچه مذاکرات
به  تيرع کيمعامله کند  شوديبه ثلث حاضرم یتيرع کياست  نيطرف تيبرضا
قسمت مداخله  نيکه دولت بتواند در ا ستين یزيچ یگريد نيبه خمس وا یکيربع 
 .کند

 .است  یـ مذاکرات کاف ندگانياز نما یجمع
 کنند؟يرا قبول م شنهاديپ نيمخبر ا یـ آقا سيرئ بينا

 .ديريبگ یـ را مخبر
که قابل توجه  یانيآقا.  شنهاديپ نيبه قابل توجه بودن ا ميريگيم یـ را سيرئ بينا
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 )نمودند اميق یعده کم(  نديفرما اميق دانندياش م
 .ـ قابل توجه نشد  سيرئ بينا
تبصره ) خوانده شد ليبشرح ذ( صره دوم شهاب بعنوان تب رزايآقا م یاقا شنهاديپ

 . کنميم شنهاديپ ريز قيدومرا بماده اول به طر
 یتعلق شوديگرفته م داتيکه بر طبق ماده اول از کل عا يیها اتيدوم ـ مال تبصره

اقا . از سهم مالکانه خواهند پرداخت  نيندارد و مالک نيو زارع ايبه سهم رعا
سه  یصد اتيمال نيرف دولت اظهار شد که ااز ط نجايشهاب ـ اگر چه ا رزايم

 یعمل ريکار غ نيدارم که ا دهيعقکه بنده همانطورکه سابق اظهارکردم حاال هم 
اندازه کمتر خواهد شد از  یب اتيمال نيمعلوم خواهد شد که ا جهيبالنت یعنياست 

 . ميبدولت داده شود حاال کار ندار یستيکه با یاتيمال
سه شده است بنده هم از  یتصد ايشده است که مال نيرأفت راجع به مالک نيا

 یگزاف یراازآن مأخذها اتيحاالکه مأخذمال یول کنميتشکرم نيطرف عموم مالک
 تيمشت رع کيبنده از طرف  ميسه تنزل داده ا یبه صد ميورده اآکه بوده است 

 تيبر سهم رع ليتحمگريدسه را  یصد نيا انيکه آقا کنميزحمتکش استدعا م
بشود  ینيب شيکه درقانون هم پ قيطر نيشد ؟ به ا خواهد قيد و آن به چه طرنکنن

سه که گرفته  یصد نيباشد که معلوم کند ا یزيچ کي. ماده کي. تبصره کي یعني
ندارد ولو چنانچه عرض کردم  تياز سهم مالکانه است وتعلق به سهم رع شوديم

ق به مالک است بعد سه متعل یصد نيفرمودند که ااظهار نجايا یفاطم یآقا
 ست؟يبعد ازچ ست؟ياست؟ بعد ازچ تيازوضع بذراست، بعد ازوضع سهم رع

 مانديبهارستان م یفضا نيدرهم نديفرما یرا که م نهايا یرا فرمودند ول نهايتمام ا
 .شوديشود و جزء ماده قانون نم یدر صورت مشروح مجلس نوشته م اي

وضع  نجايسه را که ا یصد نيه اکردم ک شنهاديطورتبصره را پ نيبنده ا لذا
مالک  یازکل محصول گرفته شود ول یعني. تعلق به سهم مالک داشته باشد کننديم

صد خروار سه  نيدارد ازا داتيازسهم خودش بدهد مثال فالن ده که صد خروارعا
که درپاره جاها که معمول است  بيترت نيکنند به ا ميخروار را دولت ببرد بعد تقس

خرواررا ببرد  یهمان س تيببرد باز رع تيصد خروار را رع نيا خروار از یس
 نديبگو تيرع نيمالک نکهيبود مالک بدهد نه ا کهيمخارج را هم همان طورريسا

مزرعه سه خروار موضوع شد نودو هفت خروار  نيکه از صد خروار حاصل ا
سهم  آنوقت از ديببر یس ینودوهفت خروار صد نياز هم ديبامانده پس شما  یباق

 یاست که در صورت انيبسته به انصاف آقا گريد نيا. خروار کم کنند کيآنها هم 
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 ديايوارد ن ايلطمه بر عا کيکنند که  یريجلوگ خواهنديم یعني داننديم یکه مقتض
 جهيکه بالنت ودنش جاديا ايو رعا نيمالک نيب یدياختالف جد کيو از آنطرف هم 

و  ستيهم ن یزيتبصره که چ نيکه با ااست  نيبشود بهتر ا یزحمات کيمورث 
اگر هم . تبصره را قبول کنند نياست موافقت کنند و ا نيدولت هم هم دهيعق

 کياست به هم بخورد و  تيمالک و رع نينرکه ب نياست که ا نيمقصود ا
 . بنده هم مخالف نباشم  وقتآن ديشود شا ديمالک و زارع تول نيب يیکشمکشها

 یشنهاديپ حهيال نيه درضمن اظهاراتم عرض نکردم که امعارف ـ اوال بند ريوز
عرض  زادهياقا حائر شنهاديبنده نسبت به پ. سابق کمتر خواهد شد  اتيدولت از مال
شهاب  رزايآقا م یاظهارات آقا نيا یدولت از آن کمتراست ول حهيکردم که ال

ارد که من الوجوه دولت نظر ند چوجهيالبته به ه. است حيخودش کامال صح یبجا
در امور  یاختالف کيهم بشود  ديق نياگر ا یگرفته شود ول یزيچ تياز سهم رع

 کي ميتقس بيمملکت ترت نيعرض کردم در ا. و اربابها حاصل خواهد شد  ايرعا
 نيمثل هم زدن باز هم ممکن است عرض کنم زنجان کردستان و قزو ستيطور ن

هم باشد  گرينقاط د یليخ ديادر نظرم هست ش نهايا( بلوکات آنجاها هست  یبعض
اگر . دهديرا نم اتيقسمت مال کي ديو شا برديم ادتريز یليخ تيرع نيکه ا) 

 ايورعا نيمالک نيآن وقت ب ميبکن بيتصو ميتبصره را بخواه نيامروز ما ا
را که  یتيرعکنديمکلف نم چوقتيقانون ه نيا یحاصل خواهد شد ول یاختالف

 کيهم  تيمسئله مالک ورع نيا نکهيا یبرا حاضر بشود اتيمال هيتأد یبرا
باشد  یانصاف یمالک ب کيباشد واگر  نيطرف تيبه رضا دياست که با یزيچ

 . ستميتو ن یتيرع یمن حاضر برا ديگويرابکندم یليهمچو تحم کيبخواهد
 ؟  ستيچ ونيسيکم دهيـ عق سيرئ بينا

 . مجلس است یبسته به را – مخبر
بنده ) خوانده شد ليبشرح ذ(  یاسائي یآقا شنهاديشده پـ قابل توجه ن سير ئ بينا

 .ماده اول شود  مهيکه ضم کنميم شنهاديرا پ ليتبصره ذ
سهم مالک متعلق به  یديفقط شامل عا یدرفقره اول اتيسه مال یـ صد ٢ تبصره

 . خواهد بود  نيآب وزم
 . رد شده است  شنهاديپ نيـ ا ندگانياز نما یبعض

  ديفرمائيـ اجازه م یاسائي
 ديـ مختصر بفرمائ سيرئ نائب

در جلسه گذشته بنده راجع به ماده اول مخالفت کردم و  شوديـ عرض م یاسائي
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ت نبستند  ايشاه بدهقان مال نيناصر الد ديعرض کردم که در زمان مرحوم شاه شه
ت به ايمال خواهنديم خواهانيآزاد کيحاالمجلس پنجم که متشکل است از  یو ل

است  نيـ هم یاسائي ستين نطوريا –ندگانياز نما یبعض. دهقان ببندند دهقان بعمل
درصد خروار  ديجواب بده دييايبدهم بعد ب حيتوض ديبگذار کنميکه عرض م

و پنج خروارش  ستيجاها ب یمعارف فرمودند در بعض ريوز یکه آقا یباختالف
و در خروار مال عمل دهقان است  ستيجاها ب یمال عمل دهقان است در بعض

 ميرا که از کل محصول برداشت کن اتيما مال حاليا یعل اديجاها کم و ز یبعض
زراعت هست  ميکه در تقس یفرمودند اختالفات شانيا شوديشامل سهم دهقان هم م

 شنهاديکه بنده پ یطور نيحادث شود ا یزيدر امر مم یکه اختالف شوديباعث م
 نيز سهم مالک متعلق به آب و زمکردم ا شنهاديبنده پ نکهيا یبرا شوديکردم نم

 نيا حاليا یکند عل یشود تفاوت نم ميشود آنوقت هرطور زراعت تقس تهگرف
صدو  جهيدر نت کننديکه در عرض سال در گرما و سرما کار م یتيدهقان و رع

 نيو در ا دياينم رشيگ شتريب یمن گندم درسال عاد ستيپنجاه من جو و صدو ب
بعنوان  یمقدار کيرفت  ديرا نبا نيا دياينم رشيگ شتريمن چهل من ب یسنوات س

است خود  یمزارعه است و بنا بر تراز بيازش گرفت گفته شد که ترت اتيمال
اش معلوم است  جهيقرار داد زور مند با ناتوان نت رونديکنار م نيبا زارع نيمالک

 شود گفتند یزيمم خواهنديکه م یحوزه ا کيکردند در  یستادگيا تياگر مالک
ً با بکنند؟ فرار  تواننديآنها چه م اتيشرکت کنند در دادن مال نيدهاق یستيحتما

 رونيده هم که ب ني؟ از ا برنديم رونياز فالن مزرعه عالقه شان را ب کنند؟يم
 نيافتند زور که ندارند باالخره قرار داد ب یم گريمالک د ريگ گريرفتند در ده د

 نفر ناتوان است  کينفر زورمند و  کي
ندارد  متيلباسش ده قران ق ستين متشيپانزده قران ق شيکه سرتا پا یدهقان کي
را  اتيمال شهيکردند هم یزيهم که مم ميازش گرفت در قد اتيمال شوديرا نم نيا

آب و  اتيمال امالک است مال اتياست مال یارباب اتيداده اند مال نيتعلق بمالک
 ميخواهيواجرت کارگر ما نمارگرکبه  اتيبه دهقان ندارد مال یاست ربط نيزم
کرده باشد  نيکه تام ديسيبنو یطور کيعبارت را  ستيهم که ن یچشم بند ميببند

در موقع عمل البته خود  یخوددهقان ممکن است ملتفت نشود ول فهمميبنده که م
بدهد  اتيکه مال رودينم رباريوالبته مقاومت خواهد کرد وز ديدهقان هم خواهد فهم

ام  دهيبنده عق ايقضا یببعض کنديو کشمکش خواهد شد و کمک م حمتاسباب ز
 .نخواهد داشت  ايتعللق بسهم بزرک و رعا نيکه ا ميکن ديقانون ق نيکه در ا نستيا
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 است  زيچه چ ونيسيکم دهيـ عق سيرئ بينا
 هيشب یليخ یاسائياظهارات آقا  یمفصل دارم ول حاتيمعارف ـ بنده توض ريوز

 یگذاشته شده باموردولت هم وارد م انيم نيدرا یروارعملخ کصدي نکهيبود با
آقا  ريخ. ديقسمت کن ديگويرود بعد م یوم دارديسه خرواربرم کيشود و

ملک  نيدهد که ا یاظهارنامه م کيدر قانون نوشته شده مالک  کهيهمانطور
آفت  کهيده سال برقرار است در صورت بيترت نياندازه عمل است و ا نيا یدارا

عمل  یملک کيدر  کهيکه نوشته شده مثال صد خروار یباتيمطابق آن ترتنرسد 
و  یو سه خروار و س یببرد س ديدارد ثلثش را با کهيمطابق قرار تيآمد آن رع

 گذاردياش را مالک هر قدر که بذر است م هيبقبعد  برديدارد م یسه من آنرا بر م
کنم  یو گمان نم ستين ديائفرم یکه م یتوهم نيدهد و ا یرا م اتشيمال هيو از بق

که امروز  یاتيمقدار مال نيشود که بخواهد از ا دايپ کنفريمملکت  نيدر سرتا سر ا
 . بکند ايبرعا ليرا تحم شيزيشود چ یوضع م

 .تا توهم نشود  ديبده حيـ توض یاسائي
 نيموافق انيآقا یاسائي یاقا شنهاديبقابل توجه بودن پ ميريگيم یـ را سيرئ بينا
 )نمودند اميق یچند نفر(نديفرما اميق
 ليبشرح ذ(است  یدامغان یمال آقا گريد شنهاديـ قابل توجه نشد پ سيرئ بينا

خمس محصول بابت سهم  کي: را ليتبصره ذ کنميم شنهاديبنده پ) خوانده شد
 خواهد بود  اتيمعاف از مال تيرع

 نيقسمت نظرشان ا کي نميب یم طيرا در افراط و تفر انيبنده آقا نجايـ ا یدامغان
کند مثال صد خروار  دايهمه اش بر مالک توجه پ ميقبل ازتقس اتياست که تمام مال

بدهد تمام  تيرا رع هيخروار سهم مالک شده بق یمزرعه عمل آورده س کيکه 
شان  دهيعق گريقسمت د کياست  لمظ یليخ نيصد خروار را مالک بدهد ا اتيمال

است که قسمت عادالنه  نيام ا دهيبنده عق رندياست که فقط از آب وملک بگ نيا
است که غالباً مذاکره شده است آب و ملک وبذر و گاو کارازاز  یهمان پنج اصل

 گريبشود که از آن چهار سهم د حيگرفته نشود وتوض اتيمال ديبا تيسهم کار رع
دهد ب اتيمال ديبا تيمال رع ايمال مالک باشد  نکهيشود اعم از ا یم رفتهگ اتيمال

 .را کردم  شنهاديپ نيجهت ا نيبنده و با دهياست عق نيا
 ؟ ستيچ ونيسيکم دهيـ عق سيرئ بينا

 ديريبگ یـ را مخبر
که  ديفهم ديرا با ونيکمس دهيگرفت عق ديبا دانميکه بنده هم م یـ را سيرئ بينا
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  ر؟يخ اي کنديقبول م
 ريـ خ مخبر

 یعده کم( نديفرما اميق داننديوجه مرا قابل ت شنهاديپ نيکه ا یانيـ آقا سيرئ بينا
ً ياست که تقر گريـ قابل توجه نشدـ دو تبصره د سيرئ بينا) برخاستند  کي با

زاده و  عتيشر یاقا شنهاديشود ـ اول پ یدارد هر دو قرائت م یاختالف مختصر
که  یاتيعالوه بر مال) خوانده شد یبشرح آت(  اتيب یآقا شنهاديـ دوم هم پ یجمع

 مين یقانون مقرر است صد نيامالک در قسمت اول ماده ا داتيعانسبت بکل 
مملکت از امالک  یحفظ الصحه عموم نيو تأم یابتدائ ماتيتوسعه تعل یبرا

 نيا یمکلف است وجوه حاصله از اجرا هيخواهدشد وزارت مال افتيمزبوره در
فق تا موا ديوصول و در خزانه مملکت نگاهدارد نما رجماده را بدون کسر مخا

 . مملکت برسد یو صح یابتدائ ماتيبمصارف راجعه بتعل هيمقررات قانون
ـ  یـ صدرائ یگيب وانيـ داور ـ د یـ بهرام یاسد یـ دمحم ول نيزاده ـ تد عتيشر

ـ دمحم  یائيـ ض یروانيـ ش یـ کاشان ديـ محمود وح یميـ عظيزديا ميـ سلريدکتر ام
 ٢دامت شوکته تبصره  یمل یشورا محترم مجلس استير عيـ مقام من رزايهاشم م

 دينمايم شنهاديرا بماده اول پ
 یاز عائدات کل برا مين یمأخوذه درفوق صد اتيـ عالوه بر مال ٢ تبصره

 .صرف معارف همان ده خواهد شد یهر ده داتيمعارف مأخوذ و عا
  اتيب یمرتض

اول  هادشنياست که پ نياست فقط ا شنهاديدو پ نيا نيکه ب یـ تفاوت سيرئ بينا
 .را ندارد  هيدوم صح شنهاديرا هم شامل است پ هيصح

 هم دارد یگريـ اختالف د اتيب
 ) اجازه(شرعت زاده  یـ آقا سيرئ بينا

 یمملکت هيو صح یعموم ماتيتعل تيکه اهم دانميالزم نم چيزاده ـ بنده ه عتيشر
و مبدأ دو موضوع منشأ  نيخواهند فرمود که ا قيبرسانم و تصد انيرا بعرض آقا

 یبدون معلومات و باالخره بدون اجرا رايمملکت است ز یتمام سعادتها برا
افراد جامعه قضاوت در  یاشود بر ليجامعه تکم اتيادب نکهيو بدون ا ماتيتعل

 یبدون سالمت نيشان حاصل نخواهد شد و همچن فهيحقوق خودشان و انجام وظ
 نير نخواهد شد بنابر انفوس که سرچشمه سعادت مملکت است مقدو ريمزاج تکث

 قيو تصد نديبفرما یتوجه مخصوص انيآقا شنهاديپ نيکه در ا دوارميبنده ام
معارف  یبرا ليقب نياز ا یتيرعا کي نيوانکه اگر در ضمن اصالح ق نديبفرما
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 . مملکت حاصل خواهد شد نيفوق العاده ا یتهايموفق یکينزد هيآت کيبشود در 
 .ديبفرمائ ديدار یحيتوض اتيب یـ آقا سيرئ بينا
زاده و  عتيشر یکه آقا یشنهاديرا که بنده عرض کردم با پ یشنهاديپ نيـ ا اتيب

متوجه به آن نکته  شتريدارد که نظر بنده ب یاختالف کيکردند  انياز اقا یجمع
 یکه فرمودند بطور عموم است ول انيآقا ريزاده و سا عتيشر یآقا شنهادياست پ

 کيرا  اتيدقت فرموده باشند مال رتا بحال اگ. است  یبنده بطور خصوص شنهاديپ
 نيو ا ديرس یم یگريمردمان د کيو به مصرف  دادنديم یگرياشخاص د
ً يخودش تقر  یده کيرا در  یاتيمال کي ايامروزه رعا. است  یانصاف یظلم و ب با

 اگر حفظ الصحه است اگر معارف ستنديفوائد آنها بهره مند ن زيچ چيو از ه دهنديم
مرکز اختصاص داده  یبرا شتريب ايسهرها  یگر است برايد یزهاياست اگر چ

 شنهاديجا پ نيبنده ا رسدينم دهنديرا م اتيمال نيکه ا یشود و به مصرف دهات یم
اقال به مصرف خود آنها برسد مثال امروز  مين یصد نيا یعني اتيمال نيکردم که ا

راهم  نياو  رنديهم اضافه بگ مين یکه دولت وضع کرده است صد یاتيمال نيا
 نيمعارف همان ده مصرف کنند در واقع ا یبرا رنديگيکه م یازخود همان ده

در نظر دارند در  انيکه همه آقا یاجبار ليتحص ثياز ح یکيجادو خدمت است 
 ميآن تعل کننديرا درست م یخصوص بيترت نيتمام مملکت مجرا شود اگرا

 . دحفظ نخواهد ش انياجرا نخواهد شد و نظر آقا یعموم
 ماتيآن نظر تعل کنميمحفوظ شود تصور م یصورت خصوص نياگر ا یول

 تياز دست رنج رع یزيدر تمام مملکت مجرا شده واگر چ یاجبار یعموم
آن تفاوت را قبول  انياست که اگر آقا نيا رسديبه مصرف خودش م شوديگرفته م

 کيدر تمام مملکت  .به مصرف محل خودش برسد یکه مال هر محل نديبفرما
بنده اگر  دهيهم به عق هيصح یمعارف شده و برا یهم برا یجيشده و ترو یخدمت

آن وقت هر دو قسمت ناقص خواهد ماند و بنده  ميمقدار را صرف کن نيا ميبخواه
راه  کيهم  هيصح یو از برا مياست که اختصاص به معارف بده نيام ا دهيعق
 . ميکن شنهاديپ یگريموقع د کيو در  ميکن دايپ یگريد

 .  کنميرا قبول م اتيب یآقا شنهاديـ پ مخبر
عرض  اتيب یآقا شنهاديمسئله را در ضمن پ کي خواستميمعارف ـ بنده م ريوز
وزارت معارف هستم  یکه چون امروزمتصد ندينفرما انيآقا نکهيا یبرا یول. کنم

 یبودجه مملکت قبل هم در موقع مدافعه از یچند کنميعرض م کنميعرض ا م نيا
چند روز قبل هم  اتيوالو  االتيعرض را کردم مخصوصاً راجع به معارف ا نيا
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ممکن است  یطرح وقت نيعرض کردم که ا انيساکن یآقا شنهاديدر موضوع پ
فراهم کنند و مخصوصاً هم  یمل یقابل قبول شود که وسائل عمل را مجلس شورا

 یرا برا یزيچ کيکه  کردميم هيبا وزارت مال یچند روزه بنده مذاکرات نيهم
امروز که . بگذرد بيو از تصو ديايبدهند که بمجلس ب صيمعارف تخص
که  دهميتذکر م ندگانينما انينکته شدند بنده به آقا نيمتوجه ا انيخوشبختانه آقا

حال  نيفقط صدو ده هزار تومان است حاال با ا رانيبودجه معارف تمام مملکت ا
و  اتيالبته در مدارس در وال نديبفرما بيرا تصو نياگر ا است انيبسته بنظر آقا

 بيو اگر از تصو شودياز معارف دورند دائر م یبکل کهيقصبات و قرائ و االتيا
 .شود نيمع یگريد فيتکل دينگذرد با

 ) اجازه(زاده  عتيشر یـ آقا سيرئ بينا
است بنده  تيقابل اهم شنهاداتشانيقبول پ ريچون تأث کنميزاده ـ عرض م عتيشر

 .. …بماده اول ميريگيم یـ را سيرئ بينا کنميقبول م
 . ـ با تبصره  زادهيحائر

بماده اول که مشتمل بر  ميريگيم یرأ.  ميرسيبهم م ديـ اگر تأمل کن سيرئ بينا
 یآقا شنهاديچهارده جزء و دو تبصره است با حذف کلمه پادنک بر حسب پ

 .نديفرما اميق کننديم بيکه تصو یانيآقا یروانيش
موافقت کنند جلسه ختم  انيشد اگر آقا بيـ تصو سيرئ بينا) نمودند امياکثر ق(  
(  یزيقانون مم هيروز سه شنبه چهار قبل از ظهر دستور بق هيجلسه آت ميکنيم

دمحم  ديس یمل یمجلس شورا سيرئ بينا) ساعت بعد از ظهر ختم شد ميمجلس ن
 شهاب . م  یمنش نيتد

 )۴(یم طباطبائدکتر احتشا یمنش
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  :و مآخذ حاتتوضي  

   
چاپ سّوم   –جلد سّوم ، نشر ناشر - » رانيساله ا ستيب خيتار«    یمکّ  نيحس  - ١
  )  ٣٧٠ -  ٣٨٣صص    -  ١٣۶٣ –
- جلد دّوم  » تاريخ مختصر احزاب سياسی«محّمد تقی ملك الشعرا بهار  -  -  ٢
 ۀبه گزارش دور دينگاه کن  و  ٢۶١ – ٢٧٧صص    ١٣۶٣- امير كبير: ناشر  

مهرماه  کشنبهيصورت مشروح مجلس  ستيجلسه دو -  یمل یپنجم مجلس شورا
١٣٠۴    

 –انتشارات عّطار  –جلد چهارم  -  »يیحي اتيح«  یدولت  آباد يیحي  -   ٣  
    ٣۶٨ –   ٣٧٠صص     ١٣۶١

  کتابخانه مجلس »یمل یگزارش  مشروح مذاکرات دوره پنجم مجلس شورا« - ۴
  ١٣٠۴مهرماه  کشنبهي  -  ستيدو ۀجلس - 
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  فصل چهارم

  
برای تغييرسلطنت و  هينيپنجم تقن ۀدرانتخابات دور انيرضاخان و نظام دخالت

  انقراض سلسلۀ قاجار 
 
جمهوريخواهی در  ۀمسأل - » مقدّمه سلطنت پهلوی «درمقالۀ  ديوكالئی  شجاعی 

 ١٢٩٩اسفند  ٣ یپس از کودتا سيانگل تيمابا ح رضاخان: می نويسد ايران 
مجلس  یريبا  دردست گرفتن قدرت بالمنازعه در شکل گ" مقتدرانه " و  جيبتدر

 ۀو انقراض سلسل رسلطنتييتغ ی، برایونقض قانون اساس) ١٣٠۴  - ١٣٠٢(پنجم  
و هوادارانش با دخالت درانتخابات  انياو، نظام. نمود  فايرا ا ینقش اساس هيقاجار

خود را وارد مجلس نمودند وسرانجام  ندگانينما تياکثر هينيپنجم تقن ۀلس دورمج
 يیحيباعتقاد . درآوردند ارخودينهاد مشروطه را دراخت نيتر قدرتمند از  یکي

 یبرقرار ۀمقدّم   لهيوس نيسردارسپه درصدد بود بد «یوعبدهللا مستوف یآباد دولت
 قاجار ۀسلسل خلع احمدشاه وانقراضابتدا با  یعني ؛سلطنت خود را فراهم آورد

برقرار سازد  رانيخود در ا یجمهور  استيرا با ر یجمهور   ميرژ توّسط مجلس،
دوباره  ،یحکومت جمهور   یبرا رانيا ۀجامع یعدم آمادگ ۀبه بهان ،یو پس ازمدّت

قدرت،  یااهرمه یريکارگ با به بار نيکند وا اياح رانيرا در ا یسلطنت ميرژ
رضا ( ازمراجعت  بعد«:ديافزايم یومستوف )١(» .رديدست گ  اوبه  خود سلطنت را 

 جانيبه آذربا یوسفر کشور یعموم یکارها تيشاه،وتمش عتيازسفرمشا )خان
 که با او یو وکالئ انيطرزحکومت را محرمانه، با خواص خود از نظامرييتغ

گرفت، و آنها قول مساعد   یرؤسا ازگذاشته، و  انيهمدست شده بودند، به م
 یخود را باو معرف االنيکه هم خ درها،يونظرات ل قهيبالفاصله انتخابات را با سل

که  یا یليبا س«خود ديمدّرس با مخالفت شد نيوهچن ) ٢(» .کردند، بانجام برساند
 »حسن مدّرس نواخته شد ديس تيدراقليبه ل تياکثر ندگانياز نما یکيازطرف 

 یازمدّرس شدومردم تظاهرات یبانيبه پشت یمردم وافکارعموم ديشد واکنشباعث 
  .در خارج از مجلس نمودند  ندهيوعمل آن نما خوانيجمهور هيبرعل

از  یکيکه  هيانحالل سلطنت قاجار ليبه دل یملّ  یپنجم مجلس شورا ۀدردور 
 دکتر  نيمدّرس وهچن یمجلس به رهبر تيادوارمجلس بود،مخالفت اقل نيمهمتر

ى دولت آبادى يحيرزاين عالء، مدّرس و حاجى ميه، حسدحسن تقى زاديمصدّق، س
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و نطق  هيسلطنت  قاجار  اللانح یبرا یقانون اساس هيرضاخان برعل یبا کودتا
ژرف  ینيب شيکه شجاعانه  با پ١٣٠۴ماه  آبان ٩ ۀدکترمصدّق در جلس یخيتار

شدن  نيو جانش هيقاجار ۀخود عواقب خلع احمدشاه از سلطنت و انقراض سلسل
 . .خان سردار سپه را  گوشزد و هشدار دادرضا
 م سوءيدوستان و از ب ۀيز به توصين یخيبهارکه درآن روز تار الشعرا ملک

   حشتو و ستر جوّدا نكرد ،  يگردرخانه نشست و در مجلس حضور پيقصدى د
 ینيوقز عظوا( دبو زهتازهنو ینيوقز عظوا جسد:  ستا نوشته  چنينآنزمان را 

 لهو) ترور شد ١٣٠۴ هدر روز هفتم آبان ما ربها یالشعرا کمل یجا به یهشتباا
 گذشتهرکااز  رکا که دبو اپيد. داد یرا آزار م ادفرا ترين عشجا ،بهتو  عبو ر

 ،کنند تقالّ که شتنددا یئنااتو زهنو ننمايندگا هنبودر ا نفر نه هشت فقط ،ستا
 بايد چه بنمايند یرشو رختصاوا شمو آرا أسي نهايتدر هم با ،بيانديشند یفکر
 تهديدو  عيدو یتسو در د نويد یتسدرد لتدو. نددبو دهبورا ر کثريتا د؟کر
 ترسد یم مااز هم حريف که کندو درک  ندابد که یوآزاده ادمر شير آنکو. شتدا
. دبو گرفتهافر عبور بيمرا  همه کنيد وربا ،ستاو با چه ،ترسد یم بيشتراو  بله ،
 ندا دهکر اديرا جديد دّهما با مخالفت منا به نباآ ٩ر روز د که ینقاياآ نطق به گرا
 هراز . يدد هيداخورا  حشتو و فخو تأثيرو  مالحظه لکما عالمت ،شويد قيقد

 خانهرمأمو فقر مرا بهآن روز من بدبختانه. يدآ یم عبور فخو یبو یسطر
 انهمفکرگريازد شايد دمبو یمگرو ا دم،نبو حاضر جلسهو در  دمبو هشد یننشي
به ! يمدبو سمأيو چيز همه ازرگيد ما. دادم یمن جبخر متوترمقادياز دخو

در  امر نطق که نباآ هشتم شب ۀجلس ليلد به یتّ ح. شتيماند ميدا هم يخرتا وتقضا
از  یسک همرا  ما نطق قلاال که يمدبو سمأيو ينهماز ا نددنکر پچا يداجر

 شتدا آنبررا  دشيرمر هدّع ينا اخد مکال به گندسو الکمعذ. شنيد نداتو ۀاللخلق
 هرچهو  بيايند مجلس به ده،کروداع  دخو انعزيز با بيمو  فخو بغرقادر  که

 )  ٣( » گفتندو  مدندو آ!  نديگوب ینسخ ،هست
چهاردهم در نطق خود در مخالفت با   ۀدرمجلس دور یمصدق  بدرست دكتر

ه  رضا خان مجلس پنجم  و ادوار بعد ک ۀازانتخابات دور اء،يض ديس ۀاعتبار نام
معروف است كه «: ديگويو م کندينمود و به مورد مدرس اشاره م یشيرا فرما
د كه در يوقت پرس یانس شهربيمدرس كه از رئ »خاتمه انتخابات مرحوم  بعد از 

اگر از ترس شما [ هفتم]ن دوره يداشتم در ا یهزار رأ  ١۴ب يششم من قر ۀدور
ن است يـ ا! بخودم دادم كجا رفت من  كه ینداد پس آن رأئ یبه من رأ یكس
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 ) ۴(  » ازمفصل انتخابات آن دوره و ادوار بعد یمختصر
 یبه شکل انيرضا خان و نظام ۀاسناد منتشر شده، نشان دهنده مداخل نرو،يبد

 شکل  یچگونگ خوانندگان ارجمندنجايدرا. انتخابات است ني،دراعيگسترده ووس
جناح  ها و گروه ها  و روند  بيو ترک یلم یانتخابات مجلس پنجم شورا  یريگ

  .خواند  دياتّفاقات درون مجلس را خواه
در مورد  یمل یمجلس پنجم شورا ندگانيدرهنگام انتخابات نما عبدهللا مستوفی ◀ 

 رازيسردارسپه امروز، غ:کند یشرح م نگونهيرضاخان وانتخابات مجلس ا
 ديظاهراً با شورمشروطه، ولوکه درک دانديم یدوسال قبل است، وبخوب سردارسپه

 ريتبذ واصراف و یوتعدّ  فقانون باشد، بودجه ها راباهراجحا زبموجبيهمه چ
 در که بخواهند یرييکندوهرگونه تغ بيمجلس تصو ديکه دارد،با یليوم فيوح

مجلس، ومجلس  ۀبرعهد نيقوان بيکشوربدهند،قانون الزم دارد وتصو اوضاع 
 تياست، که اگربتواند اکثر دهيفهم یبخوب گريحاال د. است ازلوازم کاردولت 

خود دست وپا کند، تمام کارها بروفق مرام   یبرا جلسدرم یحرف شنو  عيمط
خشک که حفظ  یوطن پرست ها انجام خواهد گرفت، واّال باشخاص ماجرا جو، و 

شده، و تمام  وقت  دانند، مصادف  یبا کارکنان دولت م تيوطن رافقط به ضدّ 
  .بشود  ديدو طبقه  با نيبا ا اوصرف کشمش

نبود،  گرممکنيد رآنهاييازشهرها انتخاب شده بودند، وتغ یتهران وپاره ا یوکال
که از سابق  یبود، که با دسته ا یبقدر  اتيانتخاب نشده دروال  ۀعد بازهم،  یول

خود انتخاب شده بودند،  یگشته، و بازهم بوسائل محل در مجلس هوا خواه او
معطوف  اتيخود رابانتخابات وال توجه  ن،يبنابرا. کنند ليتشک یبحسا تياکثر

سردار سپه   یرضا ینظرگرفت که ب و کالت در  یرا برا یعيداشته، وافرادمط
سردار سپه    تيفيک  نيبا توانند بوکالت برسند، نزد او رفته، وسرسپردند و ینم

را  اتانتخاب رما گرم آسوده  نمود، وگ ندهيمجلس آ تيخاطر خود را از جانب  اکثر
  .را روز افتتاح مجلس، مقرر است ١٣٠٢دلو  ٢٢خاتمه  داده ، روز 

قدرت و  ۀ، که با اثاث رزايمحّمد حسن م عهديول یبا نطق افتتاح نروزمجلسيدرا
 یبه کارها یمجلس چند روز. افتي شيبهارستان آمد، گشا الزم به  فاتيتشر

نامه  اعتبار یدگيورس یشعب پارلمان ليوتشک  سه،يرئ ئتيه نييتع ليازقب،یمقدّمات
آخرحوت، توانست  ۀدرده  خرهگزارش آنها، پرداخته، و باال يۀها درشعب وته

  .بشود یوکال در مجلس علن  ۀباعتبار نام یدگيوارد رس
سردار سپه  ۀمجلس پنجم دودسته بودند، که با نظرات بلند پروازان یوکال انيدرم
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 ۀدست یکي. مقام باو داده بودند یدر ترقّ  ،یهمراه ۀه وعدهمه گون همراه ، و قبالً 
آن  ۀتجدّد معروف شده، وعد ونيروزها به اسم فراکس  نيکه درا ن،يّ دمحم تد ديس
 رزايم مانيسل یدريها که به ل ستياليسوس  یگريد د،يرس یبه چهل نفرم د،يشا
که قبل  ی، بطورعدّه داشتند  یچهارده پانزده نفر ،یمحّمد صادق طباطبائ رزايوم

، شصت نفر هواخواه پنجاه نيا که بادواربوديازافتتاح مجلس هم سردارسپه ام
  . هرچه بخواهد از مجلس بگذراند

  ۀکه مردمان سابقه دارکارآموزد درهايدودسته، گذشته ازل نيافرادا انيدرم   
 یابر یشدند، که واقعاً معتقد بودند، که جمهور یم افتي یبعض مشروطه بودند، 

افکارنبوده، ونفوذ کلمه  نيآنها اهل ا تياکثر یول نافع تراز سلطنت است،  رانيا
آنها را با  ديبوعده ووع درهايول کرده  اهخو یوقدرت سردارسپه، آنها را جمهور

 ) ۵(فکرهمراه نموده بودند نيا
آنزمان در  یازرجال خوشنام ملّ  یانتخاب شدنش و برخ ليدل یدولت آباد يیحي ◀

 :دهد یم حيتوض نگونهيرا ا یملّ  یبات مجلس پنجم شوراانتخا
 شود سردار یپنجم شروع م ۀدور یبرا یملّ  یانتخابات مجلس شورا اميّ ا نيادر

  ۀندياو نما یانتخاب یانتخابات  دو نظردارد اّول آنکه در تمام  حوزه ها نيسپه درا
مجلس    ندگانينما دّوم آنکه  یداشتن و یاثبات وجاهت ملّ  یاول نام برده شودبرا

 .اوموافقت  کنند  یاست  شخصيباشندکه با س  یاشخاص
ها دستور دخالت  در  هيو به نظم اتيوال یدو نظربحّکام نظام نيهم تيبا رعا 

 .شود انتخابات آزاد است یشود وبصورت ظاهرهم گفته م یکارانتخابات  داده م
  سيثوق الدوله رئحسنخان و رزايبدست م یملّ  یمجلس شورا نيدرچهارم... 

 یو قانون یعيانتخابات ازمحور طب يۀدولت وقت درکارانتخابات دخالت کردوپا
 دهيبر گز  یملّ  یمجلس  شورا یندگيبنما  یخود خارج شد وخواستند اشخاص

موافقت کنند وثوق الدوله رفت   سيران وانگليا ]١٩١٩ [که با قرارداد شوند
خود  یعيانتخابات به محور طب يۀاپ یقرارداد اوبرحسب ظاهر بهم خورد ول

اقتضا کرد  استيس یحکومت نظام ليوتشک   ]  ١٢٩٩ [ چه بعد ازکودتافتادين
دادن بکارها محفوظ بوده باشد   یرنگ قانون یبرا یصورت مشروطه ومجلس ملّ 

  ۀپنجم با دور ۀکه انتخابات دور یوتفاوت ینظام یبا بودن زمام انتخابات بدست قوا
  نکهينداشت  به ا  یدولت نظر سيچهارم رئ  ۀاست که در دور نياچهارم  دارد 
 یبشوندبلکه  تنها نقطه نظراوساختن مجلس انتخاب یوجاهت ملّ  یاشخاص دارا
 یبلند االتيخ ۀسردارسپه بواسط یرا ازآن بگذارند ول خود قرارداد بودکه بتواند
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ً م  یرانيه اکه  حرف آنها درجامع یخواهد اشخاص یکه درسردارد مخصوصا
داشتن  نانياطم ديباق تيشوند،  نها دهيداشته باشد بوکالت مجلس پنجم برگز ینفوذ

که  یو نوع یبه مقاصد شخص شانياخود بتواند بدست  استيازموافقت آنها با س
 یوجاهت ملّ  یاشخاص دارا یهابرا هينظرحکومتها ونظم نيا یداردبرسد وازرو

کردند  غاتيدانستند تبل یم مخالف ريغ ايکه  آنها رابا سردارسپه موافق 
 .نمودند یريگردد جلوگديانتخاب آنهاتول یپا شيکه درپ یوازموانع

 انتخاب شدن نگارنده بوکالت مجلس پنجم دراصفهان حاضر نهيسبب زم نيبه ا  
آن شهرهم که  انينما یشد چه تجددخواهان اصفهان بمن عالقمند بودند وروحان

ً يکردندوثان یالفت نمموافقت نداشتنداوالًجرئت مخ     نگارنده  بوجود  یاجيتصّوراحت ا
 یهنگفت تيموجود ومانع  مفقود بود و نگارنده بااکثر ینمودند بهرحال مقتض یم

آنکه به  یانتخاب شدم ب یمليمجلس پنجم شورا یندگياصفهان به نما شهر از
در بردارد  ستين یمجلس عاد کيمجلس که  نيا یندگيکه نما یمحذورات

 .من متوّجه  بوده باشد یوصاً براخص
 ارياخت یاصول اياصل  شيخو یدرزندگان کهيکسان یمن ول یخصوصاً برا  گفتم

 یآمد  م شينکرده باشند و به اصطالح عوام نان را به نرخ روز به خورند با هرپ
اصول  یخود را برو یزندگان هيپا کهيتوانستند موافقت کنند وبرعکس اشخاص

ابن  استيکرده و س یوجدان کش دمشکل است بتوانناريند بسگذارده باش ینيمع
 .ندارد  یمالزمه ئ تيو واقع قتيکنند که با حق ارياخت یالوقت

اقتدار حکمران   ريکه ام یمکتوب ۀليمن ازاصفهان بوس یندگيبالجمله خبرنما 
 کيرسد وسردارسپه بنگارنده تبر یبه تهران م سدينو یاصفهان به سردارسپه م

 من کهيدرصورت رميپذ یم ديسربازهرچه بگو کيکند مانند یّورمگفته تص
 )   ۶.(رازيو بعد ازآن هرچ مکن تيخود را رعا یاصول زندگان ديدرهرکاراّول با

 یدرتهران اشاره م هينيپنجم تقن ۀانتخابات دور یمصدّق درخاطراتش به چگونگ 
شروع شد  دولت نيدرا هينيپنجم تقن ۀدور یانتخابات طهران برا: کند که

 دنمياز روزها  که بد یکيو  ديانتخاب گرد یمرکز انجمن  استيبر رالدولهيومش
  ميدولت  انتخاب کن ۀمحل  یانجمن  فرع  تيشما را بعضو ميخواه یآمد گفت م

  .ديآمده ام  که از شما خواهش کنم آن را قبول کن نيا یومن مخصوصاً  برا
مجدداً . درکارانتخابات دخالت کنم ستمين ليدارم وما یخود اشتغال یاکنون برا گفتم

و اکنون   دينموده ا دهيانتخابات اظهارعق یکه بکّرات در آزاد اظهارنمود شما 
انتخاب ازاعمال خالف قانون  ۀحوز کيدر ديتوان  یبدست آمده است که م یفرصت
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 یجا انيب نيکه  ا  دينمائ یدار کار خود  ولاز قب ديخواه یچرام ديکن یريجلوگ
انتخاب  زيانجمن  ن استيو بر رفتميحرف نگذاشت ودعوت حاکم  طهران را پذ

 یريانتخابات وجلوگ یخود راجع به آزاد اتينظر یشدم وتا سرحدّ امکان دراجرا
بود  افتهيوهنوزقرائت آراء خاتمه ن دميدرآن انجمن کوشريوتزو سهيهرگونه دس از

دولت  شد که من در آن  ليشکمأمور ت رالدولهيسقوط نمود ومش یمستوف که دولت 
قرائت آراءهم که . نمودم  یوزارت خارجه  را تصدّ  دولت  شرکت کردم و  پست 

       )  ٧( .انتخاب گرديدم هينيپنجم تقنۀدور یندگيبنما افتيخاتمه 
 نيپنجم: نظراست نيبرا یقانونگذار ۀدور نيدرمورد پنجم یعخانم زهرا شجي ◀

 ١٣۴٢رجب  ۵مطابق با . ( ش ١٣٠٢بهمن ماه  ٢٢ خيدرتار یقانونگذار ۀدور
 ٢۵دوره در نيا تيرسم خيتار. افتتاح شد.) م ١٩٢۴ هيفور ١١و یقمر یهجر

 .بود یقمر یهجر ١٣٢۴شعبان  ٩برابربا . ش  ١٣٠٣اسفند ماه 
 تيازانفعال مجلس چهارم صادر و انتخابات تهران با رسم شيانتخابات پ فرمان

نقاط  کشور  گريانتخابات د یول. افتيوخاتمه  داشتن مجلس چهارم شروع گشت
لشکر و وزارت  یمجلس چهارم بدست امرا افتني انيو پا یپس از مدت  قانون

 .رفتيانجام پذ گريمتنفّذ د یجنگ وگروهها
دوره  نيا ندگانينما تيفعّال ۀکه نحو یريوتأث یملب یپنجم مجلس شورا ۀدور

. باشد یم قيعم یتوّجه وبررس انيگذاشت شا یباق رانيا خيارتازمجلس در
 یعيدوره وواکنش آن دربرابرحوادث و وقا نيا تيواکثر  تياقلّ  ندگانينما تيفعّال

 رييتغ در یا الحظهم رقابليتأث داد یرخ م یاساس ۀکه برطبق طرح ونقش
. گذاشت ندهيآ یواقتصاد یواجتماع یاسيس یانهايوجر رانيا سرحکومتيم

) تن ۴٠حدود(تجدّد  ونيفراکس یائتالف ندگانيمادوره ن نيمجلس را درا تياکثر
 مانيسل یبرهبر)تن ١۴حدود (ستهاياليسوس ونيوفراکس نيّ محِمد تد ديس یبرهبر

 یدريقرارداشت که با ل تياقل ونيفراکس تين اکثريودربرابرا داديم ليتنشک رزايم
 دربرابر یبموجب سنّت پارلمان تيواکثر تياقل. شد یحسن مدّرس اداره م ديس
 ۀمسئل شياز پ شيروز ب یاسيوحوادث س اناتيپرداختند وجر تيفعّال گربهيکدي

 نپارلما ۀآمده درصحن ديرا مطرح کرد و بحران و تشنّج پد ندگانينما یناهماهنگ
 ١٣٠٢اسفند ماه  ٧پنجم مورخ  ۀاوضاع خارج ازمجلس بود درجلسريکه تحت تأث

 تياقلّ  ندگانينما نياقشه ببه نزاع ومن)  یقمر یهجر١٣۴٢شعبان   ١١مطابق ( 
به  تياکثر ندگانياز نما یکيکه از طرف  یا یليو با س ديمنجر گرد تيو اکثر

از طرف مردم  درخارج  یاهراتتظ ۀنيحسن مدرس نواخته شد، زم ديس تيدراقليل
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 .شد ايّ از مجلس  مه
 جستجو ديسردارسپه با یبرهبر یخواهيتظاهرات رادرنهضت جمهور نيامنشاء

دست بکار  تياکثر ونيفراکس یبانيبا پشت. ش ١٣٠٢اسفند ماه  خيدر تارکرد که 
 و اتيصوخصو یاسيبارزس تيّ که به سبب شخص تيدراقلّ يبه ل نيتوه. شد
مختلف مردم  قاتبود سبب شد که طب یخاصّ  یملّ   ۀوجه یدارا یاخالق ازاتيامت

 یجمهور ميتهران درصددمخالفت بارژ یازعلما  یبانيو پشت تيباحما انيوبازار
 .انقالب  را فراهم کردند  ۀنياجتماعات درمسجد شاه  زم ليبرآمدند وبا تشک

از  یبه صورت امتناع عده ا تيدراقلّ يکتک خوردن ل زواکنشيدر داخل مجلس ن 
 تيازآنها به گروه  اقلّ  یپاره ا. آمد ديپد تيبا اکثر یمجلس ازهمکار ندگانينما

جنبش  تيّ فيک نيبد. فردان مجلس درآمدندمنزدرشماريگرنيد یوعدّه ا وستنديپ
و منفردان درداخل مجلس و  تيقلّ ا ونيبعلّت مخالفت فراکس یخواهيجمهور

 ماه نيفرورد ٢ خيواصناف که درتار  یمحلّ  یو رؤسا انيمخالفت علما و روحان
  ليتشک یبهارستان اجتماع بزرگ دانيعمارت مجلس وم ۀدرمحوط. ش ١٣٠٣

 .ماند یو خنث ميداختند عقدادند و به تظاهرات پر
خاموش  یخواهيجمهور ۀبابرهم خوردن نقش هيمخالفت باخاندان قاجار ۀنغم یول

ازهر  یاريخاندان را عوامل مختلف بس نيشدن بسالط ا دهيبرچ ۀنيزم دينگرد
 یوعلن بصورت آشکار یملّ  یفراهم ساخت انعکاس مطلب درمجلس شورا ثيح

. ش ١٣٠٣ماه   ادخرد ٢٩ ۀدرجلس مجلس ندگانيازنما یکينخست ازطرف 
سرانجام . شد داريکرد پد فيمراسم  سوگند که درمتن قسم نامه تحر یهنگام ادا

با خلع احمد شاه )  م ١٩٢۵اکتبر  ٣١مطابق  با . (ش١٣٠۴آبان ماه  ٩  ۀدرجلس
مخالف  یرأ ۵موافق درمقابل   یرأ ٨٠ تيواحده با اکثر  ۀقاجاربر طبق ماد

 .به سردار سپه واگذار شد یکرد وحکومت موقّت دايقراض پان هيسلطنت قاجار
دانست  یمجلس مؤسسان را ضرور سي، تأسعهديپادشاه و ول  نييتع یمجلس برا  
مجلس  نيازاختتام مجلس پنجم انتخابات مجلس مؤسسان شروع شد وا شيوپ

 نيآذرماه  هم ٢١داد ودر ليتشک. ش ١٣٠۴آذرماه  ١۵خود را در ۀجلس نينخست
خود در ضمن  ۀجلس نيچهارم یدر ط.) م ١٩٢۵دسامبر ١٣مطابق با (سال
واعقاب   یسلطنت را به رضاخان پهلو یمتمم قانون اساس ۴٠و٣٧و ٣۶رمواديتفس

 .واگذاشت شانيذکورا
 ١٣۴۴رجب  ٢٧مطابق با . ( ش ١٣٠۴بهمن ماه  ٢٢ خيپنجم درتار مجلس
 ١٣٠۵ماه  بهشتيدار ١۴ خيدرتار یرضاخان پهلو. افتيخاتمه )  یقمر یهجر

  ) ٨.( کرد یتاجگذار یبطوررسم) م ١٩٢۶ ليآور ٢۶مطابق با . ( ش
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 انتخابات مجلس پنجم و مجلس مؤسسان

   
، براساس اسناد »انتخابات مجلس پنجم ومجلس مؤسسان« ۀدربار انيآباد نحسي  ◀

مرحله مهم صعود رضا خان به  ديبدون ترد:  سدينو یوزارت جنگ  م منتشرشده 
 ،یجمهور یبلوا جاديالبته به دنبال آن ا و یالوزرائ استيرمنصب 

 نيبه اصطالح ا یوقت که  یگسترده درانتخابات مجلس پنجم بود، به طور  تقلبات 
 یکسان  یشيفرما یقشون با انتخابات تهران،  به جز ديانتخابات انجام شد،معلوم گرد

 نظروزارت جنگ وشخص رضا راروانه مجلس کرده است که مورد
 استيبه دست گرفتن سهل و آسان ر یانتخابات راه را برا  نيا) ٣.(اند بوده  خان 

 طرهيقوه مقننه تحت س یوقت  یعبارت  به . کرد هموارتوسط رضا خان  یالوزرائ
امرای  .شددايهو خودبه خوددرطالع آن ها هيتسلط برقوه مجر قزاقان درآمد،

کردند، حتی  یرأ یصندوق هااطراف واکناف کشورشروع به مداخله در درلشکر
  . شد ندوارد مجلس خواه  ندهيعنوان نما به  یازقبل معلوم بودچه کسان

 یمعمول کارگزاران رضاخان شد، تا جائ هيدرانتخابات از مجلس به بعد رو تقلب
 ديمجلس هفتم به بعد بدون استثنا ابتدا با   ندگانيکه نما ديرس  یکه کاربه جائ

آن   ندگانينما   فهرستدر آن گاه نام آنها  کردند، یاجلب مر یپهلو دربار تيرضا
 هيازکدام حوزه انتخاب ندهينما بود فالن  نيقبل معزا نيهم چن.شد یدوره گنجانده م

هم  هينظم شد و یقرارداده م هينظم اريدراخت فهرست مزبور  . شود دهيبرگز ديبا
 . انداخت می یرأ یهاصندوق کردوبه  یم ليراخودتکم یهزاران تعرفه انتخابات

اوقات  شتريب. ستيشان ک ندهينما دانستند یوجه نم چياهل محل به ه  یگاه. انداخت
 یاستقالل رأ یهم که دارا یندگانينما. دانستند  یرا نم شيخو ندهينام نما  یحت آنها

  )   ۴. (کردند یبودند، ناچاراستعفا م
 نيبه هم. شد یانجام م ١٣٠٢ ليدر اوا ديبا یعيمجلس پنجم به طور طب انتخابات

آغاز  یتسلط برقوه قانون گذار یبرا الزم   داتيتمه١٣٠١  ازاواخرسال ليدل
توازن  که  ازرضا خان  یاصفهان درپاسخ نامه ا به طورمثال فرمانده لشکر.ديگرد

تعداد  هيحوزه انتخاب نينوشت در ا ا شده بود يآن شهر را جو یقوا درانتخابات آت
 :درنظرگرفته اند را  یکس شيخو یبرا یو طبقه ا گروه  است وهر اديها زدايکاند

 ،]یاصفهانحاجی آقا جمال  پسر یمرتض خيش ،یعلرزايم یازطرف مالها حاج«
] یاصفهان ینجف[آقانورهللا یعبدهللا محرر،حاجديس ،یدولت آباد يیحيرزايم یحاج
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 ]طرف از[؛،افتخارالسادات]یقمشه ا[نيدمحمحس خيدمکرات ش فرقه  طرف  از
 معارف، سيجهاداکبررئ االسالم التجار،شيخ نياعتمادالتجار،ام  رهيوغ یبازار

کارگزاران  استوان یک ]نيحس[ ست،الدوله رئيس پعتمدم ازطرف شاهزاده ها
 که یدرصورتاين گزارش  طبق.هستند دايکاند »خان یلدمحمع یحاج  ]و[ ،سابق

ممکن بود  ینيخان نائ نيحسرزايم  یگردد،حاج  نينائ مهياردستان ضم انتخابات
 افتخارالسادات فقط  هانيا نيازب یحاکم نظام.به خوداختصاص دهد راآرائی 

جداگانه بازهم در تلگرامی  رضاخان)۶.(دانستيم »یندگينما تيصالح«  رادارای
افراد اعالم  نيا تيصالح یرا برا شينظرخو خواست نظامی اصفهان  ازحاکم

مذاکره بوده  )اصفهان(تجار هيدراتحاد«  : است مانه آمده محر یدر گزارش)٧.(دينما
مرتبه  نيچند .طهران می شود که اعتمادالتجاروارد نياست که بعدازا

دهند  یوقت به او نم شانيخواهد وا یم وقت  شرفمالقات ازحضرت ا  یبرا
 رتايز  یبرا ديآسوده باش ديخواه یاگرم کند که  یم غامياعتمادالتجارپ یبراراياخ و

 )٨(».کنند یفوراًحرکت م شانيا غاميپ نيبعد از ا د،يکن عتبات حرکت 
 یازرقابتها یآسان به ايبه عتبات رود  ايکرد    ديرضاخان،اعتماد التجاررا تهد  یعني

   . خواهد داد خود رااز دست  صورت جان  نيا ريکند ودرغ یريکناره گ یانتخابات
 ريکه بعدها هم ام نيضا خان بود، کما ار ميرژ یدر انتخابات سنت پارلمان تقلب

 شوکت الملک علم حاکم قائنات از ريام یهمکار  با  یجهانبان لشکرشرق امان هللا 
 یالسلطنه اسد  فرزند مصباح  یسلمان اسد انتخابات مجلس هفتم تاسه دوره بعد،

 ستانيس ندهيبه عنوان نما  یرأ یصندوق ها از را یآستان قدس رضو هيالتول بينا
صراحت  خود روشن بود و  یبه خود نهيزم نيدرا یتلگرام لحن  . آورد یم رونيب

 یاسد یپسر آقا سلمان خان   ستانيمقرراست ازس«: تلگرام نيطبق ا. داشت
» .دينما شرفتيکه پ دينمائ تيموضوع اقدام وجد نيالزم است درا . انتخاب شود

 ريام یمستوف ،یاسد خانيول همان دمحم ايالسلطنه  مصباح  اي وانيمصباح د ) ٩(
بود که همراه با علم   یضلع مثلث از سه  یکي او . بود ستانيشوکت الملک علم در س

وسرانجام  کرد   یم تيفعال انيخان پس یکلنل دمحم تق هيو معتصم السلطنه فرخ، عل
  . شود دهيمسالمت خاتمه داد، به خون کش باشد  یرا که م یماجرائ  ديباعث گرد

به . ازمجلس پنجم شروع شد یتقلب گسترده انتخابات نديورکه باالتر آمد فرآط همان
توانست مورد  یمثل مدرس نم یواسطه رجل  تهران که به  هيانتخاب جز حوزه 

به   ینهان کشور،تقلبات آشکارو گريد یها حوزه  هيدستبردواقع گردد، درکل
  . قزاقها صورت گرفت یکارگردان
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فارس هم نامه نوشت و از او  یپنجم، رضاخان به وال زمان انتخابات مجلس در
دهد تا او  حيمسلک ومرام آن ها را توض  کند و  یرا معرف ها دايخواست کاند

رضاخان برای  ١٣٠١درواقع ازسال) ١٠(  .انتخاب شوند ديبا کيکدام  دهد دستور
 شيز پبه اهداف ا ليبود در ن او  یجرائا یقشون بازو. ديکش یمجلس پنجم نقشه م

 یروهاين شيآرا از یلشکرموظف بودندگزارش هائ  یامرا راستا  نيشده؛درا نييتع
سردارسپه  اطالع  و آن ها را به  ندينما هيدر نقاط مختلف کشور ته یاسيس

داد  یرضا خان به فرماندهان قشون خود دستور م ١٣٠١ازمهر سال  . برسانند
و مجالت ارسال  ديبه جرا یفهائتلگرا یطرف اهال  از » وقت  اتينظر به مقتض«

نشده اند  جانيآذربا مردم  از طرف  که انتخاب شده اند،  زيتبر یکه مثالً وکال ندينما
) ١١(».اطالع ندارند آنها نييابداً ازتع«شناسند و ینم تيو مردم آن ها را به رسم

دو  بر  رازيش یداد، اهال یارکان حزب قشون جنوب گزارش ماز آن طرف اداره 
 یشرق یدمکرات ها«مشهورند،    یو شرق یغرب یسته اند که به دموکرات هاد

اشخاص رانامزد وکالت مجلس نموده  ني، ا»باشند یها ميسيانگل به  ليکه متما
 دمکرات«گر،يد یانوار،نصرالسلطنه وعده ا عقوبي  ديسروز،ينصرت الدوله ف  :اند
 دايمجلس کاند یه را براعد ني، ا»شوند  یم  محسوب  سيکه ضد انگل یغرب یها

 نيا  در . فاخر حکمت االدبا وسردار  اءيض ه،يصدراالسالم، ناظم التول: نموده اند
ً با تشک «یگزارش فرقه شرق قلمداد شده حال آن » قشون مخالف التيمطلقا

 صدر ها یغرب نيازب. قشون موافقند  بالعکس با یگزارش فرقه غرب نيطبق ا که 
طبق . تروطرف اعتماد خوانده شدند قيال هيناظم التول و االدبا اءياالسالم، ض

 یليتشک. یليو ضد تشک یلياز تشک عبارت بودند  زديدر  استيس یسند اهال   نيهم
چهارم  سدر مجل کرده بودند که  دايکاند  کاظم را  ديوآقا س زادهيها ابوالحسن حائر 

اما . باس صرافع رزايوم یهاد خيبودند؛ بعالوه آقا ش زدي ندگانيهم نما
عبدالرسول، ديآقا، س ليگمنام مثل نواب وک یوعده ا یزدي یها فرخ یليتشک   ضد 

ارکان حزب قشون .کرده بودند دايراکاند  افتخار یوحاج زاده  یزاده، انار یموسو
. دانست  » نسبتاًاصلح«کاظم را ديوس یهاد خيش سول،عبدالر ديس نانيا نيجنوب ازب

 یشد، اما نامزدها ینم ليتشک  ینوز حوزه جلسات حزبکه ه نيدر کاشان با ا
» .باشند یم که با قشون موافق ومساعد  یدسته ا  از«:شرح بودند نيوکالت به ا

 ديوح  . نبدالملک وآقا احمد معروف به گ ليجل،یفعل ندهينما نيحس ديس رزايم
 رزايم،نيشهاب الد رزايفرزندم یآقا عل یحاج)١٢(السلطنه  نيمت،یبانيش الملک 
 نيجزو مخالفريدمحم مد ديوس تمبر فروش، حسام االسالم   ميعبدالرح  ديس ن،يدمحم حس
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الممالک،  نيها مع نيا  در کنار . شده بودند دايتجار کاند  یکه از سو دنديقلمداد گرد
شده داينطنزوجوشقان کاند یطرف اهال اصفهان، از ميمستق ريغ یها اتيلما سيرئ

 یهم مشغول اقدامات  اکيتر ديم السلطنه، مفتش اداره تحدحال معظ   نيبود،درع
  )   ١٣. (بود هيازهمان حوزه انتخاب یتور دايکاند یبرا

 یکه گزارش داد در سواحل بحر خزر سکه ها نيشمال هم ضمن ا پيت فرمانده
 ی، در نامه ا)١۴(است  ديسکه ها روبه تزا   نيدارد و دائما هم ا رواج  ینقره روس

السلطان و آخوند زاده را  ريرشت،ن  یها ستيکمون تهيشت، کمنو گريد
 نيطبق ا. نموده اند  غاتيتبلآنها شروع به  تيموفق یوکالت کرده اندو برا  نامزد 

) ١۵(  » .شود یريخواهدبودکه جلوگ  منافع والزم  هيانتخاب هردو برعل«:گزارش
ضرری «  نوشت شد یدرسواحل خزرپ یدولت شورو یدرموردرواج سکه ها

از انتخاب «رضا خان » حسب االمر«درمورد دوم پاسخ داده شد ، اما »ندارد
بعد  یاندک) ١۶(».تا دستور برسد   ديفرمائ  یريجلوگ دزادهوآخون رالسلطانين

 یبراديآ یبه طهران م  النيزمان انقالب گ هيعال سريمحمود آقا کم«: گزارش شد
روس ها  دستوراز طرف  نيا ثورحرکت؛ ٢٧وميعه،ينوروطل دهيجرازياخذامت

 یمناف النيامروزه گ حالجرائد با  نيدهند، ا   یو تمام مخارجات را آن ها م] ست[
وزارت   به «: نامه نوشته شده است ليدر ذ) ١٧(» .راپرتاً معروض داشت است، 

روز دوم ) ١٨(» .ندينما یدادن اجازه انتشار خود دار علوم نوشته شود که از 
 نيدرا د،يوزارت جنگ ارسال گرد شمال به    پيت سيازرئ یرامهم تلگ رماهيت

روزنامه   طبع  ازيخواهد از مرکزامت ینام م یفيشر«:دشده بوديتلگرام هم ق
 نيا ازياز صدور امت هياست بوسائل مقتض یمستدع د،يرا صادرنمازيرستاخ

،چون که ندهند النيروزنامه در گ جيبه ه ازيامت  و بعدها هم  یريجلوگ روزنامه 
ومقاصد   روس ها  کيشود، فقط به تحر یگرفته م ازيامت  نجايکه از ا یجرائد هيکل

محرمانه به  یضمن ارسال نامه ا وزارت جنگ ) ١٩(» .آنان طبع خواهد شد
مقرر فرمايندازاعطای «کرد تقاضا الن،يگ ديجرا  ازيوزارت معارف درموردامت

ً يآن صفحات کل ديبجرا ازيامت بنابراين نمايندگانی  )٢٠(».نديمان یخوددار تا
شدند، بلکه  یوارد مجلس پنجم م دينه تنها نبا د،مورد نظر رضا خان نبودن که 
  . داشتند یخود به مردم م یصدا دنيرسان   یبرا  یروزنامه ا دينبا یحت
حاکم . به نفع دمحم آخوند زاده ادامه داشت غاتيوصف در صفحات شمال تبل نيا با

مختار  ريوز ،یاتسکيزاده همراه با شوم  داد، آخوند  یگزارش م  یانزل ینظام
 هياتحاد   ليشروع به تشک«و به محض ورود  واردشده  یدر تهران به انزل هيروس
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 کارانيب سازان ونجاران و  یوحلب ادانيبانان وص یکرج لينموده است ازقب یهائ
 خور بر  یانزل رد یشورو یکنسولگر تيعموماازحما  ها  هياتحاد نيا،»رهيوغ

طبق اظهارات   » .باشد یم ستياليها مرامنامه سوس هياتحاد نيمرام ا«دارند و
هم در تهران داشتند، او ظاهراً  یمرکز هياتحاد کيها  هياتحاد  نيآخوندزاده ا

دهد و آن ها را با مرکز مرتبط  ليتشک یهائ  هياتحاد  هم  یبوده است درانزل ورمأم
گزارش حاکم   طبق » .نديبنما خود را  یزوم حفظ حقوق اقتصاددر موقع ل«تا  دينما

ً يمستق یازشورو ،یانزل ینظام ها قرار  گروه  نيا اريدر اخت یمال یکمک ها ما
 جهي، نت»شود یاجرا م انهيتوسط آخوند زاده به طور مخف  عمل به  نيا«و  رديگ یم

حاکم » آخوند زاده  شدن دمحم  ليوک« یاست برا یها همه مقدمات نيا گرفته شد 
 نياست ا یهيبد یشده است ول یريجلوگ جلسات آنها گرچه از«گزارش داد  ینظام

 پيت ممحتر استينخواهد داشت و ر  یخوب جهينت ندهيها در آ تشکيالت اتحاديه ليقب
 ند،ينما نيمع  یقطع فيتکل  اند که  اوردهين فيهنوز از استر آباد تشر زيشمال ن

ً به عرض م  یاقدامات ازطرف شخص آخوندزاده م نيا هيرساند که کل یخاتمتا
 رهيو غ یآن هم کمک پول یو اجرا هيخود قونسول روس یطورمخف  به  یول شود 

ً . ندينما یم  شيپ) ٢١(».باشد یمبارک م  مطاع  رعرض و منتظر اوام راپورتا
 هياتحاد«:مستقل شمال نوشته بود پيت سيرئ خطاب به  یانزل یحاکم نظام نيازا

 یسازان، حماالن اجازه م  یحلب) ٢٢(بانان،  یکرج ادان،يص ،یانزل  کارگران 
دستور  منتظراوامر مبارک و    رند،يسه شنبه اول ماه مه را جشن بگ وميخواهند 

با «: مستقل شمال پاسخ گفته بود پيت سيرئ رم،يآ نياما دمحم حس» .باشد یم یفور
موضوعات همه به  نيا) ٢٣(» .نداده امتعجب از مفاد تلگراف، اجازه    کمال 

  . شد یانتخابات مربوط م
تلگرافخانه  سيبه رئ ینانينوشته شد، اطم نيارتباط با مسئله انتخابات هم چن در

هم به نوبه  یکرده اند که و نييحکومت تع  اکنون او را به کفالت  اما  ست،يرشت ن
. است  کرده  نييتع هيبلد استيرا به ر »ستيکمون  دريل«دمحم حسن  خيخود ش ی

هم زمان روس ها هم مشغول  شود و  یانتخابات شروع م یهشدار داده شد به زود
 یداهائيکاند دادن به  یبه رأ قيتا مردم را تشو  باشند یم یپراکنده کردن جزوات

گروه    نيا ابد،يوضع ادامه  نينوشت، اگر ا رميآ. که مورد نظر آن هاست ندينما
سابق  سيبود که رئ نيراه حل ا. ا را به خود اختصاص خواهند داده یرأ  تياکثر

را از مرکز به  یگريحکومت بردارند و شخص د  کفالت  تلگرافخانه رشت را از 
خود را از «   تلگرافخانه رشت هم سيرئ گفتند  یم زين) ٢۴. (کنند نيياو تع یجا
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ً يپس پرده اختفا خارج و قو جهت روس   یباز یو پارت کاتيمشغول آنتر ا
تلگرافخانه استرآباد را  سيو رئ نديشخص را عزل نما   نيا ديگرد شنهادي، پ»هاست

 ند،ينما نييتلگرافخانه تع   یکنون سيرئ یاست به جا »یو بدخلق نيشخص ام«  که 
 ني، بنابرا»توانند به طرف خود جلب کنند  یرا نم هيمشارال قطعاً روس ها « رايز

 یتلگرافخانه مرکز استيبه ر تيموقع  ليتا او به دل کند یاقتضاء م  مصلحت 
چون «: نوشته بود رضا خان    نياز ا شيالبته مدت ها پ) ٢۵. (شود نيرشت مع

، )٢۶(» عوض خواهد شد یاست به زود یهم عنصر انقالب النيحکومت گ
  . کرده بود دايهمه ادامه پ نيموضوع ا نيچرا ا   ستيمعلوم ن اما 
نامه آمده  نيشده است، در ا فيتوص یبحران النيگ تيوضع رگيد ینامه ا در

در مجمع  یاست و حت یزميبر له کمون  حکومت رشت که آشکارا   ليبا کف«: است
داده    حيتوض» .رفتار شود ديچگونه باد،ينما یاعمال م هم اقتدارات خود را هيانتخاب

د، روابط ما قطع منتخب نشون ونيمل  یاگر وکال«شد روس ها اظهار داشته اند 
طرف  یب یحاکم قرار ندارد، الزم است  یعاد  ، پس اوضاع در حالت »خواهد شد

 یادآوري  باالتر  نيمهم مسئول نيبه رشت اعزام گردد وضرورت فوق العاده ا
هم » .شود خيتوب یتوسط رمز قشون«نامه نوشته شده  نيا هيدر حاش) ٢٧(  . شود

امر انتخابات مشغول  یبرا یکارگران انزل هياتحاد  که   یشد زمان دهاطالع دا نيچن
و صاحب   آن ها را متفرق  یانزل ینظام از طرف حکومت «تبادل نظر بوده اند، 

   »  . نموده اند ديرا تبع هياتحاد سيخانه و رئ
 سيالممالک رئ یمغشوش بود که مستوف یاما وضع انتخابات فارس به حد و

انتخابات  نيدر ا »نيمشروع متنفذ ريغ  مداخالت «مانع از  وقت خواست  یالوزرا
رضاخان دستور  کنيبود، ل افتهيخاتمه  که انتخابات فارس  نيبا ا) ٢٩. (شوند
و حاج  یرازيش آقا  یحاج با،االد اءيو ض یقشقائ اءيض ميابراه ديس یبه جا  داد 

معارف انتخاب شوند،  سيرئ  مشهور به سلطان العلما  یدمحم سلطان ديس
پاسخ  رازيصارم الدوله حاکم وقت ش رزاياکبر م) ٣٠(» .خوش ندارد واالخاتمه «

 ابد،ي یقرائت آراء خاتمه م گريد یچند روز  یو حت افتهيانتخابات خاتمه   داد 
حال رضا خان از  نيا با ) ٣١(   . ستين ريامکان پذ یقدامگونه ا چيه نيبنابرا

نوبخت  هللا  بيداد جلو انتخاب شدن حباودستور . نکرد یفرستادن تلگرام خود دار
دستور داد سردار فاخر  نيبوشهر گرفته شود، رضاخان هم چن هيحوزه انتخاب  از 

] انتخاب[ ديئاز جهرم بفرما«بود،   رازيشهرش یداهايجزو کاند حکمت که 
  )٣٢(».بشود
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نظر «: شرح بود نيدستور به ا. قرار بود نيشمال غرب کشور هم وضع به هم در
 سيمملکت انجام گرفته و از دسا ريصالح و خ  موافق  ديبا هيانتخابات آت که  نيه اب

دوره به    نيکه در ا یباشد کسان رايمنزه وم) ٣٣( نيمتنفز  یخصوص اتيو نظر
به استقالل وعظمت  ديشوند با یمنتخب م مجلس  ینينش یملت وکرس یندگينما

 ريوخ ]خدمتگزاری [دمتگذاریخ ازوکالت جز   و [!]وطن مقدس عالقمند بوده
 ملت و مملکت ق یخواه
طرفدار و [!] اشخاص بالطبع   ليقب   نياست ا یهيبد. نداشته باشد یگريقصه د صد
بود، لهذا  مملکت است خواهند  تيو تمام[!] استقالل ... قشون که حافظ  یحام

و کمال  خود مراتب فوق را در نظر گرفته تيدهم در حوزه مأمور یامر م   داً ياک
که مراتب فوق  ديبه عمل آور محل  مواظبت را در خصوص انتخابات  مراقبت و 
فرمانده لشکر  ،یبعد سر لشکر عبدهللا طهماسب یاندک ) ٣۴(» .شود تيکامالً رعا

همان فرمانده صادر کرد و دستور داد،  خطاب به  یغرب کشور، بخشنامه ا  شمال 
و رمز شود، طبق  مقام مربوطه کشف   سط نامه هم مثل نامه سابق شخصاً تو نيا
بماند و  یداده بود مدلول نامه سابق کامالً مخف» امر« ،یفرمان طهماسب نيا

 ديبا زيآن ن یاجرا یاطالع حاصل نکند و برا یگرياز خودتان ابداً د    ريغ«
 در ضمن دستور داده شد) ٣۵(    »رديانجام گ یاستاد  تيکه با نها دييمراقبت تام نما

مجلس  یندگينما یابراشم تيمسئول که درحوزه  یاشخاص یالزم است اسام«
ً يسر انتخاب شوند ) ٣۶(رود دوما  یاحتمال م ايو  دهيگرد  نامزد  را پورت  عا

صعود  یرا برا نهيزم  شد،  ليشکل تشک نيکه به ا یمجلس) ٣٧(» .ديده
حسن مدرس،  ديمثل س یندگينما یسلطنت هموار کرد و صدا کهيبه ار رضاخان 

تهران به مجلس  هيکه از حوزه انتخاب یانيآتشتهاشم   رزايبهار و م   یملک الشعرا
 هيهمان رو ديپنجم باعث گرد  مجلس  تجربه . افتين یبودند، گوش شنوائ افتهيراه 

و  اميزمان فقط ق آن . مجلس موسسان کشور، اعمال گردد نينخست سيدرتاس
ً به رضا خان سردارسپه به عنوان پادشاه بود تا قدرت را ر  الزم  یقعود سما

 )٩. (مؤسسان  مجلس  ليبود فلسفه تشک نيا ند؛يکشورمنتقل نما  ديدج
دخالت  ت قدرت يکسب وتثب یاقدامات رضاخان برا: سدينو یم یريرضا زهيعل  

دانست  یرضاخان خوب م; درانتخابات و فرستادن طرفداران خود به مجلس
پشتوانه مجلس را  یرد وحتّ ينده مورد مخالفت قرارنگيدرآ اقداماتش  نکه يا یبرا

بر . خود را وارد مجلس سازد ۀعناصرسرسپرد  د يز به همراه داشته باشد، باين
مجلس پنجم و به کمک   درانتخابات  یرقانونيغ ین اساس،با دخالت هايهم
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آزاد   اً گر که انتخابات آنها نسبتيفرماندهان قشون، به جز در تهران و چند شهر د
خود در آورد و افراد  ینظام یروهاين ۀزير مناطق را در سلطه و سرنيبود، سا

اما به رغم تالش مأموران ]. ٨و  ٧س ش [ل کرديمردم تحم  مورد نظررا به 
افتند و يدحسن مدّرس به مجلس راه يجمله س  ، ازیازمخالفان و یسردارسپه، تعداد

  )١٠.(ل دادنديت را تشکيون اقلّ يفراکس
  

 خياز تار يیبرگها 
  
را  انيدخالت رضاخان و نظام »خياز تار يیبرگها«  محّمد ترکمان در مقالۀ ◀

 :  دهد یشرح مريبنا براسناد ز یملّ  یپنجم شورا ۀدرانتخابات مجلس دور
فارس، صارم الدوله، به   یجنگ به والريکشف تلگراف رمز رضاخان وز - ١ 

رضاخان   یقانونرينابجا وغ یلتهادخا ینمونه ا.١٣٠٢اّول خرداد  خيتار
 استير یرضاخان که درسرسودا. است هينيپنجم تقن ۀجنگ درانتخابات دورريوز

ندگان مجلس را به کمک فرماندهان قشون يسلطنت داشت، برآن شده بودکه نما
ً درشهرستانهاکه ۀازناصرسرسپرد بود،    حکمفرما اختناق کامل خود، خصوصا

ازسلطنت توّسط  یرا تابرکنار یمش نيموفّق شد وا امر نياودرا. انتخاب کند
 .اش همچنان  ادامه داد هياٌول انيحام

 
  ٢٢  ۀسند شمار  
       ] فارس  یجنگ  به صارم الدوله وال ريکشف تلگراف  رمز رضا خان  وز[
اگرچه . واصل وازمفاد آن مستحضرشدم ٢٠ ۀرمزنمر! فارس ۀليجل التيا
با  حضرتيچون اعل یحسن نظر ندارم، ول نيالواعظاءيشخصاً هم به ض نجانبيا

که   یشود، البتّه در صورت دياومخالفت دارند ومخصوصاً امرفرمودند ازآنجا تبع
. رباشديکنم انجام پذ یفوق العاده شده و تصّور  نم یانتخاب شود اسباب دلتنگ

 اقدام شود؟ ديبا بيوبه چه ترت ستيچ التيا يۀاو نظر ديراجع به تبع
عبدهللا ، مهذّب ديعبدهللا،س خي، شنيالد يیحي ديس ليرا هم، ازقب ] ها[نامزد یبعض 

تا  دينمائ  یست مسلک ومنش آنها را معّرفاشناسم الزم  یالدوله حکمت، چون نم
 .خود را اظهار دارم اتينظر
  اّول جوزا. ۴٧ۀنمر. جنگ و فرمانده کّل قوا ريوز: رضا. ٩٣٣ ۀنمر
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خرداد  ٣ خيفارس، به تار  یالممالک به وال یفکشف تلگراف رمزمستو -  ٢
ازمردم   یتلگراف اعتراض برخ نيالوزراء وقت درا سيرئ یشمس ١٣٠٢

آن سامان درانتخابات را به  نيمتنفّذ یدرمورد انجمن  نظارت و دخالتهارازيش
  .شود یانتخابات مطابق قانون م  ماّطالع صارم الدوله رسانده و خواهان انجا

 
  ٢٣ ۀرسند شما   
    ] فارس  یالممالک به وال یکشف تلگراف رمزمستوف[
    ] و تاج ديوخورش رينشان ش[
 فارس التيا

 ...سواد
 13   ] ٠٢ [ۀمورخ

  ..ۀنمر
است که   یحاک ده،يرس یاتّحاداسالم فارس  تلگراف أتيفارس؛ ازه ۀليجل التيا

 ملّيون نانيدرکارواطم نيتنفّذ یاديوا تيوضع انتخابات فارس موجب عدم رضا
الزم است درحسن .است یانجمن ناراض اتيوعمل نييازتع یسلب و افکارعموم

کامل ازمداخالت  یريعاّمه وجلوگ...انجمن نّظاربرطبق نييانتخابات وتع انيجر
مبذول گرددکه رفع  یجدّ  یبرطبق قانون انتخابات مساع نيمشروع متنفّذريغ

  ١٣٠٢جوزا  ٣. ۴٩ ۀنمر.  فوسيحسن بن . ١٠١ ۀنمر. جوزا ٢. بشود  تيشکا
الممالک ،  یالوزراء  مستوف سيفارس ، صارم الدوله ، به  رئ  یجواب وال -  ٣ 

کرده است   یسع خود يۀصارم الدوله درجواب. یشمس ١٣٠٢خرداد خيبه تار
طرف و  یانتخابات ب  یاساس ، وخود را درماجرا یرا ب نياعتراضات معترض

خواهدآمد، برخواننده روشن   یکه درپ یگريبا اسناد دالبتّه . هوادار قانون بخواند
طرف و هوادارانتخابات   یخواهد شد که صارم الدوله درامرانتخابات نه تنها ب

جانبداران رضاخان ازصندوقها  یآوردن اسام رونينبوده است، بلکه درب یقانون
  .داشته است زين  یجنگ همکار ريبا وز

  
    ] و تاج  ديخورش

 13   [٠٢جوزا ]رج ب...  خيتار
 داخله ۀليجل وزارت

 فارس  التيا 
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 ...کتاب ثبت ۀنمر
 ...قبل  ینمره ها ذکر

 ...مهيضم...  هيدوس...  کارتن
،   ١٠١ ۀدرجواب  نمر! عظام، دامت  شوکته یوزرا استير عيتهران، مقام من 

داخله ،  ۀليثور معروضه  به وزارت جل ٢۶ ۀرمز موّرخ ۴٢ ۀبا مراجعه به نمر
است که از بنده  یمحلّ  نيهمان متنفّذ يۀتلگرافات ازناح نيخود ا: دينما یرض مع

خودشان   لينظارت را ازبستگان مخصوص وبه م نجمنمنتظرومتوقّع بودند ا
چون بنده . نديبنما  یحق  مشروع  عموم نيدارند باا ليوهرچه را م ميانتخاب نما

 یشخص  ديکاند  گرانيومثل د داده  حيآنها ترج ليخودرا به م کيشرافت ونام ن
که افراد    یدر صورت. ل تلگرافات شده انديقب نينداشتم،ناچارمتوّسل ومتشبّث به ا

با چند  داً يشده بر آشفته و شد یاند به عنوان آنها تلگراف ندهيش نکهياتّحاد اسالم از ا
طبقات  اقدام را کرده اند  مخالف شده وعموماً ، ازعلما ء و احزاب و نيکه ا ینفر

 یکامل  یطرفيانتخابات  و حفظ و انتظام  وب اني، ازانجمن نّظاروطرز جرگريد
دهم  که،  یم نانيکرده ام کمال  تشّکر را دارند و اطماريکه بنده  اخت

 یطرفيازهر جهت موافق با قانون و حفظ  مراتب  برازيانشاءهللا،انتخابات ش
 . هر جهت مطمئن  باشدوخاطرمبارک از ديومراعات جهات الزمه به عمل آ

  اکبر    ] :امضاء]
  
 یجنگ  وفرمانده کل قشون ، به وال ريکشف  تلگراف رمزرضاخان ، وز -  ۴
رضا خان  یگرازبازينمونه د کي ؛یشمس ١٣٠٢خرداد  ۶خيفارس درتار التيا

مردم باشد تا بتواند  یعيوطب یقيحق ندگانينما گاهيجا ديکشورکه با ۀمقنن ۀبا قو
 هنيمردم دفاع کرده، م یمصالح ملّ وکشور انيمردم از ک جيبا بس درلحظات سخت

 یعار یوجود تيمقنّنه را از خاص ۀاعمال بود که قوّ  نيهم. را ازخطرات برهاند
واعمال ضدّ   یکتاتوريدربرابرد یکه مجالس دوران رضاشاه یکرد،به گونه ا

، تنها  ١٣٢٠ وريواشغال کشوردر سّوم  شهر یقرارداد دارس دي، همچون تمدیملّ 
  .محض  بودند و بس یتماشاچ
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  ٢۵ ۀشمار سند

الت يا یرجنگ وفرمانده کل قشون به واليرضاخان وز کشف تلگراف رمز[
  ] فارس

   
 ]  ١٣٠٢جوزا  ١۶: خ مخابرهيتار[تهران  از
د که در ياست قدغن فرمائ یب تلگرافات سابق، مقتضيدر تعق! له فارسيجل التيا

راز يد شهر شيحکمت هم که جزء کاند. بوشهر مساعدت نشود انتخاب نوبخت از 
هرطور است  یستين باياءالواعظيبه ض راجع . د بشودياست، از جهرم بفرمائ

. ١٢٣٣نمره . ديايب  ملبه ع یريه جلوگيد که از انتخاب مشاراليبفرمائ یاقدام
 رضا: ر جنگ و فرمانده کّل قشونيوز
 یجنگ و فرمانده کل قشون، به وال ريکشف تلگراف رمز رضاخان، وز -  ۵

 یايکه گو. ش ١٣٠۴ ريت ۴ خيوجواب آن درتار ١٣٠٢ ريت ٣ خيفارس  درتار
  .از مداخالت رضا خان درامر انتخابات استگريد  ینمونه ا

  
 

  ٢۶  ۀشمار سند
 التيا یجنگ وفرمانده کّل قشون به والريکشف تلگراف رمزرضاخان وز [ 

    ]فارس
  
 .نديشخصاً کشف فرما فارس  ليجل التيا

آقا و  یحاج. ندياالدباء اقدام فرما اءيو ض نياءالواعظياست درعوض ض یمقتض
.  ١۵۶١ ۀنمر. خوش ندارد ۀمعارف انتخاب شوند،واٌال خاتم سيسلطان العلماء رئ

  ١٣٠٢سرطان  ٣. رضا: جنگ و فرماند ه کّل قشون ريوز
  
  ]  فارس به رضا خان   یجواب  وال [  

 ١۵۶١ ۀدر جواب نمر! جنگ، دامت شوکتهريوز یحضرت اشرف آقا عيمن مقام
از قرائت آراء فراغت  گريوچند روز د افتهيانتخابات  خاتمه : دينما یعرض م
 اکبر . ستيمقدورن یاقدام  چگونهيو ه ندينما یحاصل  م

 ..چهارم سرطان مخابره شد ۀليل 
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   جمهوريت  ۀاست درمسئل یارمهمّ ي، سندبسميرژرييدرتغ یپارلمان ینقش عمل- ۶ 
مختصر احزاب  خيتار«منتشرنشده وملک الشعراء بهاردرکتاب خود تاکنون که 

گردانان امور  هيتوسط تعز حهيال نيا.به آن کرده است  ی، تنها اشاره ا»یاسيس
است درآغاز شروع  به کارمجلس پنجم  وقراربوده  مين مقطع تنظيرضاخان  درا

شدن مجلس، تحت  یرسم و ندگانينما  یارنامه هاازاعتب یو پس ازگذشتن قسمت
وخلع  دهيمجذوب رس ومرعوب و یشيفرما ندگانينما بيواحده به تصو ۀعنوان ماد

 یجمهور استير  اترا از سلطنت اعالم ومقدّم هياحمد شاه وقاجار
،  درمجلس ارانشياز یمدّرس با تعداد ديشه. العمررضا خان را فراهم آورد مادام 

 یهايقشون برکرس  ۀزياعمال سرن قيمردم بودند و از طر ه آراء ب یکه متّک
برخاستند و  یشيفرما  ندگانينما ۀاعتبارنام نداده بودند، به مخالفت با  هيمجلس  تک

مادّه  و  نيا  بيمردم مانع تصو   جيو بس تيز با انداختن مجلس ازاکثرين انيدرپا
  .دنديمرحله گرد  نيموجب  شکست رضا خان  درا

   
  ٢٧  ۀشمار سند

  ]   ميرژ رييدر تغ یپارلمان یملّ   ۀنقش [ 
افتادن کارها به  انيشدن مجلس وبه جر یپس ازگذشتن اعتبارنامه ها و رسم  

عدّه  قابل  نيا  شنهادي، که بر حسب قانون  پ ليپانزده  نفر وک  یطورساده وعادّ 
  :کنند یم ميتقد ینبه مجلس عل یشنهاديپ   ليشود، به مضمون ذ یتوّجه مجلس م

   
  

 شنهاديپ اصل
عدم تناسب  به  ۀ، به واسط یاساس نيقوان  ۀاز اصول  مهمّ   یبعض نکهيا نظربه
که راجع به حقوق   گران،يد یو بعض یرعملي، امروزه غ  یاجتماع اتيوضع
است،  امروزه کامالً  یامورسلطنت ديو تحد  نييو تع یوطرزحکومت ملّ  یعموم

و  یاهال یقيحق یمخالف آزاد و یرانيا  ۀافراد جامع یعموم با حفظ حقوق یمناف
 یمملکت اتيو مخّل  ترقّ   یالملل نيب  اتيح ديتجد قيملّت درطر شرفتيمانع ازپ

دانيم، بلکه   یرا الزم م ینظردرقانون اساس دياست ووو،ما،امضاء کنندگان،تجد
ست يصالح ن یملّ  یوچون مجلس شورا ميشمار یجامعه م يۀاّول ۀضيفر فيتکالاز
  ران؛يعموم افراد ملّت  ا یحّق  ثابت برا نيوا ینظر در قانون  اساس ديتجد  یبرا

 رانيا اتيو وال االتيبه ا یمتّحد المآل ليبه مضمون ذ که دولت  یمعن نيبه ا
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ً  صادرنموده وعق گذارده  واز  یمعرض  افکارعموم مجلس  را به   ۀديعموما
 دياگرافکارعموم تجد دارد تا   ميو به مجلس تقد هدآراء نمو ليتحص اتيعموم وال

  .را الزم  دانست ، به موقع عمل گذارده شود ینظر درقانون اساس
  :مضمون نيبه ا بيقر یشنهاديپ  ۀماد

ملّت  یدهد که دولت به اسرع زمان  به افکارعموم یم یرأ یملّ  یمجلس شورا  
دولت   ديعمل آوردومعلوم نما به»رفراندوم« وبه اصطالح دينما مراجعه  رانيا
 ۀبه عدّ  ايدهند  یمجلس پنجم م نيرا به هم یاساس نظرقانون  ديحّق تجد رانيا

 ديهرصورت، هرچه  زودتر عقا دهند؟ در یمکه محّل وثوق خود بدانند  ینيمع
دارند تا برطبق آن  به توّسط  دولت متبوعه اظهار یملّ  یخود را به مجلس شورا

  .عمل  شود
ً يفوق تقر ۀآنکه مجلس به مادّ  از پس مجلس  به مقام  استيداد ، از طرف ر یرأ با

ً ابالغ شود ديوزراء با  استير ضبط  یآنگاه دولت امرمجلس را با سند کتب. کتبا
 یابالغ  م اتيو وال االتيا یالمآل به تمام نقاط مرکز متّحد   ۀلينموده، به وس

و البتّه . شود یعه به افکارعاّمه ممراج دولت  ندگانيدرتحت نظارت نما د،ينما
تمام  مجلس نخواهد داد که  حّق بزرگ را به  ني، ااتيوال یاهال یعني، رانيملّت ا

مجلس  بشود وبه عالوه مجبورباشند که  در قياشخاص ناال يیمهمل سرا ۀليوس
 نياگرا.نمودتوان حل  ینم یومطالب عمده را درمجلس علن نديمذاکره نما یعلن

که به موجب قانون رايز. خواهدشدديه مجلس  بدهند،موجب محظورشدب حق را 
باشد ودرمجلس  یخواهد بودکه مجلس علن یورسم یعملمجلس وقتی  ماتيتصم

قانون   شود یاست، نم يیسرا اوهيو یبيعوام فر دانيم ومعرض  هم که یعلن
  .نوشت یاساس

مجلس  خودش  حق به مجلس داده شد، نيکه ا یاست وقت نيا گرمجلسيد بيع  
باز خواهد ماند؛   یامورعاد انيمجلس وجر فيخواهد شد وازوظا مؤّسسه  أتيه

ً يسر ديداشته  باشد  که با  يیممکن است  دولت  کارها   .از مجلس  بگذرد عا
 نيا  نيّ به دوازده نفرمع  اتيوال االتيفوق ، ممکن است تمام ا مذکور ليبا دال  

به   اتيوال ريخودشان وسا یم به دو نفر از وکالمه االتيآنکه ا ايحق را بدهند 
. وازدوازده  نفرکمتر نباشد دينفر تجاوز ننما ستيب از نيکه مجموع  منتخب کنفري

 یکردند، دولت به مجلس  م یمعّرف   اتيوال  یرا اهال ّسسهمؤ ۀپس ازآنکه عدّ 
 یجراوا یمملکت نتظامات اومشغول حفظ  دينما یفرستد وخودش ابداً دخالت نم

مؤسسه تشکيل  أتيدرآنوقت ه .شوديالزمه به مجلس م حيوارسال لوا یامورعادّ 
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کنندو به  یامضاء م نيمؤّسس یاموتم دينما یم نيرا تدو هياساس ني، قوان می شود
 شود؛ آنگاه مجلس مشروطه را یبه توّسط دولت ابالغ م اتيووال االتيا عموم 

نموده    نييتع ديکه قانون جد يیوکال ۀبه عدّ  دينمايم یجمهور به مجلس  ليتبد
 یرأبا یجمهور سيبه انتحاب رئ یرسم ۀجلس  نيدراّول یاست؛ ومجلس جمهور

 یبه عمل  م  یبه مبارک سيرئ بيونا سيرئ نيياز تع دپسينما یاقدام م یمخف
 )  ١١.(پردازند

 یو هواداران رضاخان به راه افتاد، یکه از سو یغاتين اقدامات و تبليدر کنارا* 
ت يت از جمهوريخودارسال داشت تا به حما یران لشکرهايام  به  یدستورالعمل
 ]   ١٣س ش [تالش کنند

  
 دير و خورشيش ینشان
  ١٣٠٢برج حوت  ٣ خيتار

 جنگ وزارت
 نهيکاب[:]  اداره

 یو شخص یخصوص[:]  رهيدا
   ١۶۵۴١[:]  نمره

 است یمحرمانه و خصوص یليخ
م ير رژييز را مالحظه کرده و موضوع تغد مرکيغرب، البتّه جرارلشکريام

ن کار يا ۀن که دنباليا یبرا[.] ديده ايند دينما یب ميتعق یشدّت  مملکت را که با چه 
ت از مردم نشود همه دست به دامن يسلب امن  منجر نشود و  ینيک انقالب خونيبه 

 یديت جدن که افتخارايا   یو من هم برا هکرد ید آنها همراهيشده اند که با عقا
آنها   مساعدت به  ۀم باالخره مجبور شدم که وعديل نمايان تحصيعموم نظام یبرا

سازم که موضوع  ین مختصر شما را متوّجه مين است که در ضمن ايو ا[. ]بدهم
ملّت و دست ملّت صورت اجرا  ید با صدايو با یاست ملّ  یک امري  ت يجمهور

  . رديپذ
  [:] شرفت کار دارنديت تمام در پيمدخل ان مردم سه طبقه هستند کهيم در

م روزنامه يدو] ،[تّجارواصناف بازار که در موقع لزوم بازارها را بسته  اّول
داً و بدون ترس پروپاگاند يت را شديه و محاسن جمهوريقاجار  ب يسها که معاينو

ده ن مورد صادر کريالزم در ا یکه فتواها  ون و علما يسّوم سلسله روحان]، [کرده 
  [.] ندينما  ج ييامور مملکت ته تيا تثبيم ير رژييو عاّمه را به تغ
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شود  یم یميمستق ۀان مداخليبفهمد از طرف نظام ین که کسيد بدون ايبا شما
غرب دلگرم و  ۀفوق را در تمام خطّ  ۀت سه طبقيکمال جدّ   محرمانه اّما با  یليخ

د که به يرداخته داشته باشساخته و پ  موضوع را  یق کرده و باالخره طوريتشو
 ۀاز تمام خطّ   ک آهنگ يبا  د فوراً ين که تلگراف رمز من به شما رسيمجّرد ا

ار يو دولت فشار آورده و اخت یملّ  یندگان خود به مجلس شورايغرب به توّسط نما
م مملکت را به يل و رژيرا تبد ین مجلس بدهند که قانون اساسيهم یوکال به  تام 

  [.] ندينما  رييت تغيجمهور
هم ازطرف  ین توّهميردکه کمتريد صورت پذيبا یعاقالنه وملّ  یامربه طور نيا

  [.] ان ظاهراً در ضمن آن متصّور نباشدينظام  من و شما و 
[.] ديمن باش یشروع به اقدام و عمل کرده منتظر دستور تلگراف یاست فور الزم

 )  12 ) ] رضاخان   یمحل امضا[
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  ومآخذ حاتتوضي 

   
 یخواهيجمهور ۀمسأل - »  یمقدّمه سلطنت پهلو« یوكالئيد یدحسن شجاعيس - ١

 ٣٨: ۀشمار - زمانه  - ) ١٣٠٣ن يــ فرورد ١٣٠٢بهمن (ران يدر ا
) هيدورٔه قاجار یوادار یاجتماع خيتار(»من یشرح زندگان« یعبدهللا مستوف -  ٢

   ۵٨۵ص  -   ١٣٧٧ -   انتشارات زّوار  –  ٣جلد
 ٣٣٠صص  – ٢ جلد -  »انيرا یسسيا مختصر يخرتا «  ربها یالشعرا لکم -  ٣ 

   ٣٢٩و 
در روز  یمل یبه گزارش صورت مشروح مجلس چهاردهم شورا دينگاه کن -  ۴ 

مخالفت دکتر «    یجمال صفر ۀبه مقال  ديو نگاه کن ١٣٢٢اسفندماه  ١۶سه شنبه 
از سلسله » ١٢٩٩ یسيانگل یکودتاعامل  اء،يض ديس ۀمصدق با اعتبار نام

سالگرد تولد دکتر دمحم مصدق  نيونهم ستيخرداد، بمناسبت صدو ب ٢۶«مقاالت 
   )۴٠(دکتر دمحم مصدق  نامهيزندگ» 

   ۵٨٢ – ۵٨٣صص  – » من یشرح زندگان« یعبدهللا مستوف -  ۵ 
 – ٣٠۵صص  - ١٣۶١ –انتشارات عّطار –» يیحي اتيح« یدولت آباد يیحي -  ۶ 

٣٠۴     
انتشارات   -  رجيبه کوشش ا» خاطرات و تألّمات مصدّق«  دکترمحّمدمصدّق -  ٧ 

    ١۶٠ – ١۶١صص  -  ١٣۶۵ -   یعلم
تا انقالب   تياز انقالب مشروط رانيا یاسينخبگان س«  یعيزهرا شج -  ٨ 
  )  ٢٠٩ – ٢١١صص   – ١٣٧٢ –انتشارات سخن   -  ۴جلد   »رانيا
بر اساس اسناد   » بات مجلس پنجم و مجلس مؤسسانانتخا«، انيآباد نيحس -  ٩ 

 ١٣٨٨،زمستان ٢٧شماره  یخيفصلنامه مطالعات تار - منتشرشده وزارت جنگ
  )  ١٣٧٩  - دفترنشر معارف   -  ت اسناديبه روا یعصرپهلو  یريرضا زهيعل - ١٠ 
 – »رانيمعاصر ا خيتار« به نقل از»   خياز تار  يیبرگها«  - دمحم ترکمان  - ١١ 

 ٣٣٣صص   –١٣٧٢–یپژوهش ومطالعات فرهنگ  ۀانتشارات مؤسس - تاب پنجمک
– ٣٢٧    

     ١٣٧٩- دفترنشرمعارف- یريرضا زهيعل/ت اسناديبه روا یعصرپهلو - ١٢ 
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  فصل پنجم

  
  هينيپنجم تقن  ۀدرانتخابات دور انيرضاخان و نظام دخالت

 
اصفهان  یامه صداروزن« خود تحت عنوان  ۀنوشت ۀدرمقدم دمحم جوادعبدالهی  ◀ 

، ١٢٩٩سوم اسفند  یپس ازكودتا:سدينو یرميسند ز ۀدربار» ومجلس پنجم
 با لقب سردار خ ين تارياودرا. برقدرت خود افزود یوسته ايرضاخان به طور پ

اء وزارت جنگ را يد ضيس یبا بركنار ١٣٠٠نه شد ودرخرداد ماه يسپه وارد كاب
  . گرفت بر عهده 

را از وزارت داخله به  یت و ژاندارمريد را برارتش تثبق تسلّط خوين طريا از
له يآنها به وس ینيگزيو جا یوبا اخراج افسران سوئد داد  وزارت جنگ انتقال 

رالدوله يمش یبا استعفا. درآورد كنترل خود  را تحت  یقزاق، ژاندارمر یروهاين
  ١ .گرفت ز به دست يرا ن یريوز تنخس ١٣٠٢سرانجام درمهرماه  )ايرنيحسن پ(

با . ت مجلس واقف بوديبه قدرت به اهم یابيخوددردست یدرروندصعود رضاخان
افتن نقش مجلس در يت يران وبه تبع آن اهميمشروطه درا  جنبش  یروزيپ

ق يبه قدرت از طر یابيدر دست یسع  یمختلف   ی، افراد وگروههایاسيانات سيجر
او . گرفت یم افراد قرار ن يهمرشمارزديرضاخان ن٢ .راداشتند ین نهاد مردميا

روندحوادث نشان می رتش استوارساخته بود،امااهرچندقدرت خود رادراصل بر
  .دينما یريگيپ را خود یاسينمود ازراه قانون اهداف س یز كوشش ميكه اوندهد

 یاكنون در پ. ده بوديرس يیس الوزراياتمام عمر مجلس چهارم او به مقام رئ با
. داشت یژه ايت وياواهم یان مجلس پنجم براين ميا در رسلطنت بود و ييتغ

طور عمده به اعمال نفوذ در  به   یحكومت ان و عّمال يق نظامين او از طريبنابرا
 یانتخاب  یازحوزه ها نظرخود  دمور یدن نامزدهايانتخابات به منظور بركش

ت رادر يباكمك رضاخان توانست اكثر»حزب تجدد«سرانجامو  ٣دست زد
فراهم  مجلس مقدمات صعود رضاشاه را به سلطنت   نيا. كند جم كسب پن مجلس 

 یليتعطمجلس عمالً به  یپهلو ۀدر دور بود كه  ین اقداماتيدر واقع با چن ۴نمود 
به  یپهلو حكومت  بود كه  یمهلك ۀت ضربيل بالفعل مشروطيتعط«. كشانده شد

 یگناه. ديگرد یلّ ت وحكومت ميوتكامل مشروط یران زد،سدّ راه رشد اجتماعيا
  ۵»  .ستين یبخشودن  كه 
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 ین حوزه ها بود كه موضوع بحث اصليزاز جمله همياصفهان ن یانتخاب حوزه
 یمجلس شورا ۀاز آن كه در مركز اسناد كتابخان  یسند ت يمحور ن مقاله را با يا

  .دهد  یاختصاص م باشد به خود يموجود م یاسال  م
 

 سند یمعّرف
   ۶ .  اصفهان بوده است یشهردار یل دعاويكتابخانه ووك یدمكرم متص یدمحمعل

 یجد( یقمر یونه هجر یصد وسياصفهان به سال هزاروس   یروزنامه صدا
. افته استيس وانتشار يشهر اصفهان تأس در   یو یريت وسردبيريبه مد) ١٣٩٩

 رهم ه یك بارومدّتي روز زدهپان  ی، زمانیهفتگ یرمرتّب گاهيانتشارآن غ ۀويش
 یاخالق یروزنامه ا ن روزنامه به خوانندگان خود،يا.ك باربوده استيماه  چند

حاوی مبارزه  مندرجات آن ۀقسمت عمد یشده ول یمعّرف یوفكاهي،اخباریادب ،
ه خرافات و اوهام عامه نموده است كه به يروزنامه برعل ر يكه مد هايی است

درنظرداشت كه ديبا  ٧ . ده استيرس صورت نظم ونثر درروزنامه به چاپ 
، یل ارتباط جمعيگروسايو ودين زمان با توّجه به نبود راديمطبوعات در ا

ان مكّرم به ين ميدرا  . ٨آمدند  یبه حساب م یرگذاربرافكارعموميقدرت تأث  گانه ي
فعاليت  مجلس پنجم به اباتبه هنگام انتخ اصفهان  گرازمردم يد یجمع یهمراه
احتشام (داحمدخان يدكترس چون  ین حوزه افراديدرا. پردازنديم یانتخابات
ن يام ب هللا يحب و) عمادالسلطنه(یفاطم ی،مهدیدولت آباد يیحيرزاي،حاج م)الحكما

هابود ومكّرم ينده بازارين التجارنمايام. مجلس بودند یندگينما یتجارنامزدها
ا همراهانش ب ت اووين حمايا. ت ازاوبرخاستيگربه حمايد یجمع  یراههم به 

ر لشكر جنوب يرم اميفرماندار اصفهان و محمود  آ   یمخالفت محمود انصار
ن يمكّرم و همراهانش راازا د، يتهد ق يكوشند تا از طريآن دوم. شوديمواجه م

د يآنها را تبع ازانصاری عدّه ای  شود،يد مؤثّرواقع نميكه تهد یهنگام.امربازدارند
اما  رد يگيز موردسوء قصد قرارميم نمكرّ . بندد یگر رابه شّالق ميد یوعدّه ا

در » خوار جزبر«ه  يبه قر یمدّت یز برايرا ن برد اويسالم به درم چون جان 
گر ين كه ديبر ا یمبن یپس از گرفتن  تعّهد كنند و تنها  ید ميتبع اصفهان  یحوال

 یم ب به نظرين ترتيبه ا ٩. کنند یرا آزاد م یامر انتخابات مداخله نکند ، ورد
   ١٠مجلس كنند  یخود راراه د كه آنها افراد مورد نظررس
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 سند اصل

  ١٣٢٠/ ۵/٧خ  يتار) مكّرم یدمحمعل(اصفهان  یروزنامه صدا ريمد
 یملّ  یخواه مجلس شورايآزاد  ۀندينما یدشت یتوّسط آقا  
رم يمحمود آ فرماندار اصفهان و  یكه محمود انصار یقمر ١٣۴١حجه يدر ذ  

ب يحب یم كه به آقايبود یاديز ۀانتخابات بود، عدّ  یگفتگو د رلشكرجنوب بويام
ن به يام ین بود كه آقايما ا یتمام سع م و يعالقه داشت ین التجار اصفهانيام هللا 
كرد كه در انتخاب  د يمرا تهد یانصار دمحمو یانتخاب شودآقا اصفهان  یندگينما
ن يد تمّرد كردم دراچون برخالف قانون بو ن حرف مزن بنده دستوراو رايام

التجاررا  اعتماد یدآقايرس ش آمدچون دستورازمركزيتلگرافخانه پ یگفتگو ضمن 
آنها را  ليش وسبيررابه سربازخانه بردندريكث  یدكردندجمعيبه كرمان تبع

شوم درشب غيرمستقيم مقتول  كه ن بوديوهمه راشّالق زدندسهم بنده هم اتراشيدند
د گلوله ياك مسجد جامع بودحسب الدستور ۀدرمحلّ  حجه پشت منزلم كهيذ ازدهم ي

مارستان يده به بيودرخون غلط یهوشيبنده رادرحال ب  م زدنديربه پهلويهفت ت
  .بردند ن يمرسل

كه با حال يناكام  مقتول شد روز یام عشقيتحت معالجه بودم و درهمان ا یمدّت
به منزل خود دستور داد كه  یخارج شدم محمود انصار مارستان يب ضعف از 

فرستادند و مدّت دو ماه در آنجا بودم اهل  معارف  س ينروم و بنده را به منزل رئ
 ۀيحكم شدبه قر درآنوقت   ندمالقات نداشت ۀال من وطفل كوچكم اجازيوع

گر يد ف شد كه يهم در آن جا بودم تا باألخره به من تكل یبروم مدّت) جربزخوار(
ن كاسه بنده كه طعم ين آش است و همين  واّال هممك يیانتخابات قلمفرسا در امر 

ابان و بازار يبودم تا چند روز قبل در منزل و خ ده يگلوله را چش رمطبوع يغ
توّسط آن وجود عدالتخواه در  بنده  ۀضيدارم عر نكه استدعا يبودم ا ّركمحبوس متح
مظلوم  حقّ  د استدعا دارم يعمل آ قرائت شود و احقاق حق به  یمل یمجلس شورا

  .                      دارم ید انتظار دادخواهييت  نمايباشد رعا یرا هركس
ر يمكّرم مد یعل                                                                                   

 )  ١(  اصفهان  یصدا
  
اول  و دوم  و  یدر دوران پهلو  یشيفرما مجلس  ليوتشک انتخابات قّالبی   ◀ 

 یهايتجاوزبه حقوق مردم و سلب آزاد هيفق تيوال ینظام مذهب دردوران  نيهمچن
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که در  رياسناد ز      .باشد  یبوده و م  یاساس ونقض قانون  یو اجتماع یفرد
حقوق است  نيپا گذاشتن اريز از  ینمونه ا  رديگ یخوانندگان ارجمند قرارمارياخت

 یبوده است و شورا یرقانونيازابتدا غ یپهلو ۀکند که سلسل یومشخص م
 رياسناد ز  حيدرتوض » اسناد   تيبه روا انتخابات مجلس پنجم  « کتاب   سندگانينو
  : آورده اند  نيچن

است  که  یکه  دستور عدم  مداخله تا جائ شوديمالحظه  م  -  ٣۵سند شماره  –١ 
  .مداخله کردديبا نصورتياريدرغ. مورد نظررضاخان نباشد یداهايکاند  به ضرر

در ظاهر تظاهر    نکهياصفهان  به ا یاعتراف  حاکم نظام -  ٣۶سند شماره   -  ٢ 
راستا تالش خود  نيکرده و درا یکند و درخفا  وپنهان جانبدار   یم یطرف یبه ب

  .کند یرا  م
  یانتخابات مجلس پنجم درکّل کشورتحت حکومت  نظام -  ١٠۵سند شماره   – ٣ 

مجلس   قتيصورت گرفت و درحق یشخص سردارسپه رضا پهلو  دخالت  و با
کند و  هيحکومت رضا خان ته یرا برا نهيبود تا زم  دست نشانده   یپنجم، مجلس

شده و از  سيتأ س  یمجلس نيبا چن یپهلو  حکومت  ۀسلسل. بدهد یبه آن شکل قانون
  .است  یقانون ريابتدا غ

که  عبداله  ميديد. نه  که تا به حال دنبال  شده استهمان گو -  ۴٢۴سند شماره   - ۴ 
دهد   یدستور  م  جانيدر نقاط  مختلف آذربا یفرماندهان نظام یتمام  به  یطهماسب

را  به او  انيواعما ل نفوذ  نظام یجهت تقلّب انتخابات   یارسال یتلگرافها يۀکه کل
)  ( ديخوان یم  نياز مسئول یکياو را به   بعنوان نمونه تلگراف رمز .( دانندبازگر

٢ (  
 
I     (  ٣۵سند شماره   

 رانيا هيعل دولت
   ديروخورشيش  

   ١٣٠٢برج عقرب   ٣ خيبه تار  طهران
 وزارت جنگ  اداره  

   ٣٣٣٢صادره ،  نمره
 حکومت  اصفهان  
رود و  یم شيانتخابات  اصفهان داردبرخالف انتظارپ انياز قرارمعلوم طرزجر  

 یرا مرع  یطرف یاگرتذکر ب. ونفوذ علما واقع شده است اليتحت است   در بالمًرة 
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ممتدگردد که احساس خالف انتظارو نفوذ  یتا جائ ديبا یطرف    یب ني، ا ديداشته ا
خود را   هياول فهيموضوع  وظ نيالزم است درا   . مربوطه نشود ريوامل غع

  .دييفزايب تيجد   برمراقبت و  یدرتحت نظرداشته وفور
  ٣٣٣٢   نمره

 جنگ و فرمانده کل قوا ريوز  
  . مخابره شد:     ] هيحاش[   

  
II     (  ۴۶سند شماره   

 حکومت  اصفهان: تلگراف کشف
 ديخورش رويش

  ٣۴٠١استخبارات : کاتورياند نمره
   ۴: اصل تلگراف  خيتار

 وزارت جنگ  
  ١٣٠٢برج عقرب  ۶کشف  خيتار

 جنگ وفرمانده کّل قشون داّمت عظمتهرياشرف وزبندگان حضرت  عيمن مقام
، حضرت اشرف انتخاب    ]است[     یطرف یدرکمال ب   ]و.شد[     ارتيز٣٣٣٢ نمره
  .شد ديخواه

مردم گول :  سدينو یبه دهات م ینوازد وحتّ  ینورهللا علناً کوس مخالفت م خيش
 یآخوندها  م سهيزدسا یريکه الزم است جلوگ یبه قدر. دينخور  اختالفات را  نيا

طرف   یدر ظاهرخود را ب یمنته. شود یونم غفلت  نشده  فهيازوظ یآن. شود
  .قلمداد نموده ام

  ۶٨٣۵ نمره
  )  یانصار(  –اصفهان  حکومت

 ضبط:    ] هيحاش[   
 

III      (  ٨٩سند شماره   
 رانيا هيعل دولت

   ديروخورشيش  
   ١٣٠٢برج نور  ٣٠ خيبه تار  طهران

 وزارت جنگ  اداره  
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   ٩۴۶صادره ،  نمره
  لشکرجنوب  ريام

ً اهال انينظام سيازقرارمعلوم امان هللا خان رئ   پرده  یرا دعوت و ب یآباده علنا
امور صالح   ليقب نيدرا یعلن ۀبه انتخبات نموده است چون مداخل  راجع  یاقدات

  .دهد رييخود را تغ  هيرو    ديلزوماً قدغن دار ست،ين
  ٩۴۶نمره    

 جنگ  و فرامانده کّل قشون ريوز
 احمد. مخابره شد:    [  هيحاش  ] 
 

V  I  (  ٩٠سند شماره   
 رانيا هيعل دولت

   ديروخورشيش  
   ١٣٠٢برج نور  ٣٠ خيبه تار  طهران

 وزارت جنگ  اداره  
   ٩۴٨صادره ،  نمره

 فارس پيت  سيرئ
  یالملک موافقم ول ريونص عهيالشر نيبا انتخاب ام. مالحظه شد ٣٠٨رمز نمره   

انتخابات راپورت کرده و با  انيجر هيالزم است درآت. شناسم ینم  را  اءاالدباءيض
  .دييمن اقدام نما  اتينظر

  ٩۴٨نمره    
 جنگ و فرامانده کّل قشون ريوز

  . مخابره شد:    ] هيحاش[   
 

V     (  ١٠٣سند شماره   
 رانيا هيعل دولت

   ديرشروخويش  
   ١٣٠٢برج جوزا   ١٢ خيبه تار  طهران

 وزارت جنگ اداره  
  ١١۵٩صادره ،  نمره

که صادر شده  یدستورات یّ سابقاً  در ط. نديلشکر جنوب ، شخصاً کشف فرماريام
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شود  یلزوماً  متذّکر م نکيشده است،  ا نيّ آباده مع یندگينما یبرا  هللا خان  فيس
ً نا فيکه س . سردارفاخرازآباده انتخاب شود یستيوبا دهيگرد  مزد هللا خان اشتباها

که با نصرة الممالک حاکم آباده    ديهللا  خان دستور ده امانضمناًالزم است به 
  . ديموافقت نما

   ١١۵٩ نمره
  فرمانده کّل قشون. جنگ   ريوز
  

VI    (  ١٠۴سند شماره     
 ديو خورش ريش

  ١٢۴: کتاب  نمره
 رانيا هيلت علدو  یتلگراف اداره
  ١٣٠٢ سنه
 جنگ و فرمانده کّل قشون داّمت عظمتهريبندگان حضرت اشرف  وز عيمن مقام

  .دي؛ دستورات  الزمه صادر گرد ارتيز ١١۵٩رمز نمره  یدستخط  تلگراف  
  ۴۵٧ نمره

 رميمحمود آ –لشکر جنوب  ريام
  ١٣:   ]٠ ٢[    ا  جوز ١٣وزارت جنگ ،   نهيورودبه کاب –٣٣۴٨نمره :    ] هيحاش[   
   ١٣٠٢جوزا  ١٣استخبارات  – ١١٨٩نمره :    ] هيحاش[   
  ۴۶٣٢: نمره ثبت  ١٣٠٢جوزا : برج ١٣ارکان  حرب کل قشون :    ] هيحاش[   
  لشکر ريخان ام اريخدا یآقا:    ] هيحاش[   

 
VII    (  ١٠۵سند شماره    
 رانيا هيعل دولت

   ديروخورشيش  
   ١٣٠٢برج جوزا    ١۶ خيبه تار  طهران

 وزارت جنگ  اداره  
   ١٢٣۵صادره ،  نمره

 محترم لشکر جنوب ريام
قشون فارس  به نظر   سيمتضّمن سواد راپرت رئ ٢٣٢محترمه نمره  ۀمراسل

 یخصوص  ب نيدرا استيحسب االمر، اقدام  ر. دياشرف رس  بندگان حضرت 
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که در  یبه طور. ندارد  یافاتبا انتخابات  من    یمورد و وجود حکومت  نظام
  .است  انيجر  برقرار وانتخابات در  یاغلب  نقاط  حکومت نظام

  ١٢٣۵ نمره
 ارکان حرب کّل قشون یمتصدّ 

 
VIII    (  ۴٢۴سند شماره     

   ١٣٠٢برج دلو  ٩ 
   رزايسرهنگ  داراب م  
و   یعمل انتخابات تا کنون هرچه مراسالت  خصوص یالزم است از ابتدا  

خودتان  از  تيمأمور  ۀانتخابات حوز ريو رمز دا یرسم  نوشتجات و تلگرافات 
مسئله  را به  نيا ۀسابقه والحق يۀکل ديداده ا  جواب  اينوشته شده و  نجانبيطرف  ا

مراسله   نيبا هم عآيسر کرده،   خارج  تانجات و دفاتر خود هيدوس ۀازجزو تيفور
 ايکشفاً  یتلگرافات   ايو  ۀفقره مراسل کيواگر ديارسال دار نحانبيبه عنوان خودا

 بود ديباب  د ردفاترخودتان بماند مسئول خواه نيرمزاً در ا
   یطهماسب عبدهللا

 
X I (  ۴٢۵سند  شماره       

   ١٣٠٢برج دلو  ١۶ 
 تصدّقت شوم  
و فوراً اطاعت امر  ارتيز ینمره مورخه نهم برج جار یدستخط  مبارک ب  

نموده، هفده ورقه مراسالت  و تگرافات  رمز و کشف و نوشتجات    مبارک را
موجود  یگر یلخانيوالحقه ازابتدا تا انتها دردفترا  ازسابقه  التيبه انتخابات اريدا

 یوجه مراسله و تلگراف چيبه هگريد  . داشت ميتقد  واً بود، همه را جمع کرده و تل
  پيسرت یآقا  طرف جناب نمانده است وآنچه از یخصوص نزد فدو نيدر ا

را   بود، همه  دهيباب مکاتبات رس نيخان درا نيعبدالحساوري یابوالحسن خان وآقا
ضمناً . شده است فتهازحامل گر ديامضاء کرده  و به خودشان عودت  داده ورس

خان متش  یمرتض  یکه آقا  دينما یاستحضارخاطرمبارک عرض م  محض 
صورت مجلس و   التيانتخابات ا یانجمن مرکزهفت نفر نظار ازويانتخابات درخ

که  یازقرار یچهل تومان پول داده است ول آنها  گرفته  که به هر کدام   ديرس
تومان  ستيهم به آنها نداده فقط ب  یشاه  کي ند،ينما یهمان هفت نفراظهارمدخو
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که  درانجام  اوامر مبار  . مخارج شام وناهاربه آنها داده شده  است  یتوسط فدو
  .دستخط  مبارک عودت  داده شد نيع. همواره حاضراست

  رزايداراب م یفدو
   
روز : سدينو یپنجم  مجلس م ۀقانون انتخابات دور ملک الشعراء بهار دربارۀ  ◀ 

 ۀصد هزارتومان اعتبارمخارج انتخابات دور ١٣٠١) حوت    ( اسفند  ٢٢سه شنبه 
  ١٣٠٢) نيفرورد( ازاول  یستيون باقان    پنجم مجلس ازمجلس گذشت وبه موجب 

  .انتخابات  شروع  شود
شده بود که   لينظردر قانون انتخابات تشک  ديتجد یبرا یونيسيمجلس کم در

 نياردرايبس یزاده و بهارسع یريدکتر مصدق و حا ليقب    ازاعضاء آن از  یبعض
بماند،  منينفوذ اازدستبرد ارباب     االمکان   یبروز دادند که  انتخابات حت یمعن
 ديبموقع نرس که     مخالفت بعمل آمد  انونازطرف صاحبان نفوذ با آن ق یبقدر یول

  .وبه عمل انتخابات وصلت نداد
..... « :نوشت  نيچن» انتخابات وهرج ومرج «  رعنوانيدرز ینوبهارهفتگ  

 یقمر( ١٣٣۵ ۀبعد ازاعالن انتخاب درسن – ميبطرف باال برو    و ميبرگرد خيبتار
 یهائ نهيزده شد، کاب نيفعال برزم ۀنيکاب  کي   قسم   نيهم) اول وثوق الدوله  ۀنيکاب

درتهران وسپس درتمام      یربطيوب نيکارآمد، ترورخون یبرو یازمرغان بهشت
 ديگرد    شروع   رهيکرمانشاه، رشت، اصفهان وغ ،خمسه، مشهد ز،يتبر: شهرها

از طرف   - دموکراتها در تهران  شرفتيپ  ۀواسطه وبواسط نيوانتخابات بهم
العمل آن  کسباال گرفت که ع یهرج ومرج بقدر ۀماند ودامن ميعق مذکور    یدولتها

  یمتفق شده حکومت فعال وثوق ونيدموکراتها واعتدال آمده    شده ملت بصدا  جاديا
  !کردند جاديرا ا

و مرج به مناسبت  حاال هم باز روح لفاظ و کم کار، روح مطالعه وهرج    
  !معرکه  انداخته است انيم به     یانتخابات خود یکينزد

که  – ديکه در مرکزبرضد قانون انتخابات جد یفياقدامات عن  ميدان یما نم.... « 
. گرفت یرا م نيومتنفذ یدولت نيمداخالت دولت و مأمور تمام    و  هايجلو تمام بدبخت
 تيواقل تينفوذ مجلس که دراکثر صاحب    د  که ازطرف افرا یاتيبعمل آمد وعمل

 و ديبروز رس  ۀبعرص    کردند یکارم یشخص فعمنا ۀمختلط بودند وفقط ازگرد
ت جديد بانتخابا که ودرآن حرف زدند عقب انداختند یبقدر را ديباالخره قانون جد

 یقيحق یصدا اتيو وال االتيا ۀودرسامع دهيرس رانيبه گوش ملت ا. ندادوصلت 
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  . یانته» .....؟ انهيمنعکس نموده است  خود را    طرناک وخ
چهارم بود  ۀکه درست سه ماه تا آخردور نيآنکه دراول فرود یانتخابات بجا  

  ت،يتا عاقبت درتحت فشارنطقها وانتقادات اقل رافتاد،يبتأخ    اعالن شود، پانزده روز 
  . دياعالم  نما انتخابات  را      ١٣٠٢ نيفرورد ١٣دولت مجبور شد در

الوزرا انتخابات را آنقدرعقب  سيشخص رئ یبود که کند نيماهمه ا ینگران
و از قضا  – فتديجنگ  ب ريو کار بدست وز ديآ انيبه پا مجلس      ۀکه دور ندازديب

  !ديد  ميلشکرافتاد  چنانکه  خواه   یامرا   بدست  رنقاطيشهرتهران سا یسوا
 ١٧و شروع  آن از  ١۵ازاول حمل  به  دميچنانکه د اعالنات انتخابات بالجمله

  !بلند شد  ديمخالفان درمجلس وجرا یوصدا ديگرد    موکول   ٢۴حمل  به 
بدولت درموضوع تعلل  تياقل گرازافراديد یدرمجلس ازطرف مدرس وجمع  

 ليالسلطنه کف بياد یبعمل آمد وآقا ديشد یانتخابات حمله ها    درامر  یو ۀومسامح
نتوانست مدلل دارد که دولت مسامحه    یول   نمود  یمدافعات) کشور( ارت داخله وز

خارجه بدفاع   ريکه وز   شد یاعتراضات گريد ۀجلس در باز.واهمال نکرده است
  .ديدولت معلوم گرد ۀبرخاست ومغلوب شد و مسامح

تند هم دردست داش یخوب ۀبود وبهان ديبدولت شد تيحمله اقلّ  ۀدوسه جلس نيا  
آن  یوزارت داخله موفّق به جمع آور ليکردند که کف    مجلس را اداره   یوطور
دولت    ۀدر تعلل و مسا مح هم    مؤتمن الملک   یمجلس آقا سيرئ یوحتّ  دينگرد

دولت  که    شد  همان  جهيکرد و نت قيدبرامرانتخابات، مخالفان  دولت  را تص ريدا
دولت هم   سيزارت کشورهم استعفا کرد و رئو ليشروع بکارانتخابات کرد و کف

  !مجلس حاضر نشد ببعد در    از آن 
 ايرنيپ رالدولهيمش استيشعبان بر ٢٧حمل مطابق  ٢۴ خينظاّرمرکز بتار انجمن

حمل مطابق  ٢٧نمود و روز   نييتع  جيجزء  را بتدر یانجمنها    و  ديانتخاب گرد
رمضان  تا  ١١نجمن نشرشد که  از روز ا ازطرف     رمضان اعالن انتخابات  ۀغرّ 
 اميّ ا یسوا( پانزده روز  مجموعاً      هرمضان تا آخرهمان ماه ک ٢۴و از روز   ١٨

انجمن کار  ساعت   هفت  یوشبانه روز تعرفه پخش شود باشد) ليوتعط یعزادار
ا ب   واز روزسوم شّوال  تا غروب هفتم شّوال مجموعاً چهار روز تعرفه ها    -  کند
  .شود ختهيدرصندوق ر برگردد و  یرأ

مدّت دادن تعرفه واسترداد آنرا کم دانستند وانتقادها شروع  ت،ياقل ديازطرف جرا  
ساعتست و اگر درتمام  ٩٨ساعات تعرفه دادن عبارت از تمام    :... شد، وگفتند که 
وخارج منعقد است با صحبت  داخل    که انجمن نظارت در یهشت نقطه ا
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پانزده بيش از تازه   نتراشند االتبدون اعماال غرض تعرفه بدهندواشک تيميوصم
 است که درشهرتهران و یهينخواهد شدوبد عيهزار تعرفه توز ستيبالی 

  » ...گردد  عيتوز یستياز پنجاه هزار تعرفه با آن  متجاوز    بلوکات 
 نويحزب اجتماع کدستهيشروع شد،  یقو ۀانتخابات دردودست تيفعاّل  

 یدولت آقا  تيحما ريودرز یو طباطبائ رزايم مانيسل     استيکه بر) ستياليسوس(
 یاصالح طلب و دموکراتها و قسمت   تيّ جمع    گريد ۀمشغول کاربود،ودست یمستوف

 تيحال اقلّ  ودرمجلس  به    بوجود آورده  یهائ هيکه در مجّالت اتّحاد ونيازاعتدال
  .افتاده بودند

طرف بود، اماّ  یب یتا اندازه ا ايرنيالدوله پ ريمش نظرمرحومرينظاّر ز ئتيه
که  یدانست ودراعالن یپخش تعرفه نم ۀدروسعت دامن را    صالح خود و مملکت 

تازه  ديق م،يکه قبالً اشاره کرد تعرفه    مدّت دادن وپس گرفتن   یکرد گذشته ازکم
وسجّل احوال   تيهو    ۀورقوآمن داشتن بودانتخاب کنندگان افزوده  طيهم برشرا یا
  ۀعد   ودرضمن از  ديبود که ظاهرآ تکراراخذ  تعرفه  ممانعت  بعمل آ) شناسنامه(

  !دهندگان کاسته  گردد  یرأ
الدوله بخالف برادرش ريمرحوم مش: گفت که خيبنام تار ديرا با قتيحق نيا   

آن مخالفت داشته  یهرچندبا مد لول ظاهر نيقوان یاجرا  تيفيک   مؤتمن الملک در
  !داد  یخرج  م   ازخود به  یبيجرئت غر یباشد گاه

قبل ازدستور بر ضدّ  یرازيش یمرحوم حاج آقا یمجلس چهارم ، روز ليدراوا  
 نيا. کرد راديا یحرارت نطق تيفترت با نها ۀصدوردور قانون     خالف  یکارها

ّ يا  یالوزراها    سيرئ ديبودکه با نيبرا ینطق مبتن  یفترت که بخالف قانون اسس ما
  .کرده اند محاکمه شوند یکارهائ

داشت،  یوارجايصف پشت بد نيو کال بود درآخر فيآنروزدررد  رالدولهيمش
  .آورد رونيب یازقوط یگاريسارياخت یشدکه ب یعصبان آقا   ازنطق حاج  یوطور

 سيرئ  بود ،  یو بعد ازختم نطق که طوالن - آتش زد وبفورآنرا خاموش نمودو
بلند شد   ادشيدراطاق متّصل به اطاق جلسه فر رالدولهيمش    مجلس تنفّس داد، 

  :و گفت کرد     یکه از ناطق  م  یودرضمن انتقادات
 ،یقانون اساس یخواهم نه مملکت را برا یمملکت م یرابرا یمن قانون اساس« 

  »!کنم یپالگدمريرا ز یباشد من قانون اساس انيصالح مملکت درم     یوهرگاه پا
 از ميباش یآن م یکه هنوزهم مبتال کدرجهيو ميومستق یانتخابات مخف قانون
 ديتقل یقانون از رو نيتوان گفت ا یآنهاست وم  نيمضرتر   و  نيقوان نيبدتر



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢١٥                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

دموکرات داخل  مرام آنها  ازطرف حزب     شهيذره فکرو اند کيصرف و بدون 
  .دبو دهيگرد رفتهيو پذ شنهاديدوم  پ  ۀشده  و در دور

 یچهاردهم  قانونگذار  یکنون  ۀسوم تا دور ۀقانون بود که  درانتخابات دور نيا  
انتخابات   اريبردواخت انيانتخاب کننده وانتخاب شوند ازم مورد    رادر یازفضليامت

واحزاب واهل  فضل  خواهانيازدست آزاد  اتيوال   را همه جا چه درمرکزوچه در
 ايسپردکه درمقابل پول   لتيفض یب   وعوام  یدّالالن روستائاي نمّالکاگرفته، بدست 

  !شوند یم  ميشدگان  تسل    تيارباب نفوذ زودترازصاحبان سوادو ترب يۀتوص ايزور
 لتيجوانان ورجال صاحب فض یقانون بود که نگذاشت درادوارقانون گذار نيا  

اداران دولت با پول دهندگان و کاردردست رجال کهنه کاروهو و  وارد مجلس شوند 
 ادتريما ز یکه بدرد مشروطه بخورند  برا   یمردان   نگذاشت   زيتوانگران افتاد و ن

  .شوند تيترب نهاياز
 ۀسّوم، من در روزنام ۀدردور –قانون نيا انيبارجر نينظر بعد ازنخست نيبهم  

 یکه برا یونيسيکمودرمجلس چهارم در - قانون اشاره کردم      نينوبهار بفساد ا
را   ونيسيآن کم یشرکت جستم و مخبر     ديگرد  لياصالح  قانون انتخابات تشک

بوجود آمد و از مجلس  ومشورت    مطالعه وزحمت  اقانون ب ۀکدوريبعهده گرفتم و
باز  آن شدند و  یواجرا   خاص مانع اعالم  قيارباب  نفوذ، ازطر کنيهم گذشت، ل

در   ساال   ستيماند و بعد از ب یبه حال خود باق بشيتمام معابا  نيريهمان قانون د
  انيازروستائ  ۀشد  یداريکه بازهم آراء  خر  دميد زيچهاردهم ن   ۀانتخابات دور

چگونه آراء وديتهران تحت نفوذ دولت گرفته  بلوک و حومه شهر   که در    یآرائ اي
  !مشهود  افتاد رانيا دان  ابتال درغالب  بل    نيا و  –ساخت  ماليشهررا پا
وقوام  یمستوف یعني افتيمجلس پنجم درتهران به نفع دودسته خاتمه  انتخابات

مختلط  بيترت نيبهم رهميوغ یو بهبهان رزايم مانيو سل  یانيآشت  و السلطنه ومدرس 
نشد  ميتعرفه  در شهر و بلوکا ت  تقس هزار  ٢۶  از    شيآمدند وب رونيازصندوق  ب

  !ربع ازآراء هم برنگشت کيو 
وکارانتخابات  افتي انيکه مجلس چهارم پا ديرکشيد  یبقدر االتيانتخابات ا اما

  .لشکر و وزارت جنگ افتاد یبدست امرا    باراّول   یبرا التيا
حزب  یو بهمراه»  ارخانيلشکر خدا ريام«  استيتحت ر یا تهيدر تهران کم  

و  ديگرد  ليکه  شرحش خواهد آمد ، تشک»  دموکرات مستقل    « بنام  یتازه ا
و   ارخانيرا بخدا ارانتخاباتيبود ، اخت شده    الوزراء   سيسردارسپه  که آنروز رئ

مأمور کرد که  طبق   لشکررا     یو امرا دحزب  دموکرات مستقل  واگذار کر افراد
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  .آورند   بعمل  یانتخاب تيفعاّل  شوديفرستاده  م  تهيکم  نيکه از ا  یصورت
و  شودينام دارد بسته م»  هيمجلس خلع  قارجار«  مجلس پنجم  که  ۀنطف ازآنروز

خبط حزب دموکرات مستقل برهم خواهد خورد بوجود  ۀبواسط    که  یقاطع تياکثر
  ) ٢(» ... ديآ یم
 یازانتشارات مركز بررس »تيكتاب انتخابات مجلس پنجم به روا« درمقدمۀ  ◀  

که آنها دردست داشته اند  آمده  یانتخابات بنا براسناد یچگونگ ه ک یخياسناد تار
بودكه  یا س عدالتخانهيران، تأسيت درايش انقالب مشروطيدايپ یعلّت اصل :است

 كندعالوه بر یدگيعت به اختالفات ومشكالت مردم رسيبراساس قانون شر
 یريلوگج زين دركشور یقانون یوب یكتاتوريمنافع وحقوق آنان،ازدزحفاظت ا

 یدموكراس ین نهادهاياز مهمتر یكيرا  ین نهاد مردميتوان ا ین روميازا. دينما
 .دانست

شد كه با توّجه به نقش  يیل مجلس شورايت منجربه تشكيدر نها یروند تكامل نيا
در  ین نهادين چنيمتأسفانه تكو. شود یم یاد نظام، مشروطه تلقّ يگاه آن، بنيو جا

خواهان به خاطر وجود عناصر  یخواهان و آزاد شروطهران بر خالف انتظار ميا
از مشكالت  یف آن، نه تنها مشكليضعكردجه عمليندگان ودرنتيان نمايوابسته در م

 یكتاتوريجاد ديا ۀنيدم با فراهم كردن زميديمردم رابرطرف نكرد، بلكه بعدها د
 يیه رهان هدف خود كيودرواقع ازمهمتر. تر، برمشكالت آنان افزود ین و قوينو

 .كردن قدرت سلطان بود، دور ماند ومشروطه یكتاتوريكشورازد
گاه تحّوالت كشور شناخته شده بود، سه مجلس يآنكه مجلس به عنوان گران با

. راه بسته شدند ۀانيدر م یا و به بهانه یا ك به گونهيمشروطه، هر  ۀن دوريآغاز
شروع به  ١٢٩٩ یتافترت پس از كود یطوالن ۀك دوريز پس از يمجلس چهارم ن

 یمجلس پنجم تالشها ژهيت مجلس چهارم و به ويفعال ۀاما در دور. كار كرد
 .مشروطه صورت گرفت یاسير نظام سييتغ یبرا یفراوان

ان، تمام تالش خود را مصروف يك سو رضاخان، سردار سپه و تجددگراي از
فادار به و یروهايگر سو، نيمطلقه و متمركز كردند، و از د یاستقرار حكومت

بازگشت مجدد  ۀبه منزل یاسين باور بودند كه تحّول نظام سيت بر ايمشروط یمبان
ن يبه هر حال، در چن. دت خواهد بويمشروط یها و بر باد رفتن آرمان یكتاتوريد

اش مغلوب رضاخان و عواملش شد و بر  ن كنندهييمجلس باوجود نقش تع يیفضا
 .دت داير ماهييخود تغ یوجود ۀخالف فلسف

م يل وتحكين عامل درتشكيمهمتر یملّ  یتوان گفت مجلس شورا یم نيبنابرا
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الت رضاخان يوتما یاسيرنظام سيينمودن تغ یرضاخان بود وبا قانون یكتاتوريد
  .ت كردياو را تثب ۀم خودكاميرژ یها هيپا
 

 رانير تحّول مجلس در ايس    
  

ن يمورد بحث در ا یهان ساليران بيتحّوالت در ساختار مجلس ا یچگونگ یبررس
ن ياست كه در ا یدار یرات معنييقبل، نشانگر تغ یها پژوهش نسبت به دوره
ران يا ۀدر جامع یاسيو س یرات اجتماعييشتر با تغيب یادوار به منظور هماهنگ

 .صورت گرفته است
ران يا متحّولۀدر ارتباط با جامع یخاصّ  یها یژگيو یجز مجلس اول كه دارا به

ر ييبا تغ ١است و اقتصاد بود،يس ۀاقشارجامعه فعّال در عرص یتمامانگر يو نما
، مجلس و یوطبقات یوخارج شدن آن ازانتخابات صرفاَ صنف یانتخابات یا نظامنامه

ندگان اصناف ينما ۀن تحّول درباريا. شدند یاساس یندگان آن دچارتحّوليب نمايترك
به عنوان  یاسيبعد، احزاب ساز مجلس دوم به  ٢. خورد یشتر به چشم ميو تّجار ب
 یاسيس یك از آنها مشي، در سطح مجلس مطرح شدند كه هر یاسيقدرت س

 .گرفتند یرا پ یخاص
بودند كه  یجيم و تدريمال ۀويبه ش یگروه، خواستار اصالحات و نوساز نينخست

گر خواستار يگروه د. ان دولتمردان داشتنديرا درمجلس ودرم یعيف وسيط
ر كه پرچمدار يگروه اخ ٣. بودند یانقالب یا وهيترده به شق وگسياصالحات عم

 یاما مبارزات پارلمان. اشتت قرار ديخواهانه درمجلس بود، دراقل یحركات ترقّ 
چهارم انتخابات مجلس ادامه  ۀها همچنان با قّوت تا دور ون و دموكراتياعتدال

 یو خارج یداخل ازعوامل ین مقطع به بعد با افول قدرت احزاب ـ ناشياز ا. افتي
شكل  یملّ  یها در مجلس شورا ونيفراكس در شكل  یاسيس یها ج گروهيـ به تدر

ن يقالب ا آن در یرامونيپ یها وائتالف یمبارزات پارلمان پسن يازا. گرفتند
 اصالخ  كال،اقتصاد،ي،رادیتجدّد،ترقّ  یها ونيفراكس.رفتيپذ یهاانجام م ونيفراكس

  ۴. ن مقطع هستنديهم ۀدييزا...ستقل وطلبان،آزاد،اتّحاد، م  اصالح
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 انتخابات مجلس پنجم تا آستانۀ یروند تحّوالت اجتماع 

، یانتخابات ۀجاد شده در نظامناميرات اييان كار مجلس اول و تغيدنبال پا به
كردند و  یسازمانده یاسيگروهها و طبقات مختلف، خود را در قالب احزاب س

ادامه دادند و از آن پس نه به  یرزات پارلمانش را به صورت مبايمبارازت خو
و سازمان  یاسيان سيجر كي ۀنديك گروه خاص، كه به عنوان نماي ۀنديعنوان نما

 .افتندي یافته تجلّ ي
و  یاسيس یها م خواستهيندگان در تنظينما یدوم تاچهارم، سع یها طول دوره در

گرفت لذا  یانجام مقدرت  ۀكردن آن توّسط مجلس، تنها به منظور قبض یقانون
ك يت قابل قبول، يك اكثريبه  یابيل عدم دستياد شده به دلياحزاب  يینما قدرت

 ۵. داشت یرا در پ یاسيس ۀآشفت ۀدور
ندگان هر جناح به مخالفان يامان نما یها و وزرا، حمالت ب نهيض كابيتعو سرعت

ر قدرتمند ان برداشتن عناصياز م یبرا یستياقدامات ترور یك سريخود، انجام 
 ی، ضعف زودرسیگانگان به مناسبات داخليهر جناح و سرانجام اعمال قدرت ب

 ۶. ران به ارمغان آورديجامعه و حكومت مشروطه در ا یرا برا
و  یالملل نيران در منازعات بيخواهان ايندگان وآزادياز نما یبرخ ۀجينت یب اقدام
 ینظام یروهايت رفتن نباعث از دس يیمتّحد، از سو یروهاياز ن یت عمليحما

آنها  ۀگر، عملكرد سازنديد يیو از سو ٧. شد) یژاندارمر(ت يطرفدار مشروط
احزاب و گروهها  یعموم ضعفن نمود ياّول. قرارداد یرا در معرض سؤال جدّ 

بر ضرورت اشكار شدن اهداف  یالسلطنه ـ مبن بيدر درخواست ناصرالملك ـ نا
 یك سريبه دنبال آن  ٨. گر شد ا جلوهو روشن شدن مواضع آنه یاسياحزاب س

 .ديبه ظهور رس یاسيس یگروهها یاقدامات در جهت انزوا
قدرتمند به  یا كه برخاسته از فقدان طبقه یاسيمستمر گروهها و احزاب س ضعف

. زودگذر نشان داد یها نهيعنوان طرفداران آنها بود، خود را در بحران كاب
 ٩زد یطلبانه درسطح كشوربه آن دامن م لاستقال یها ك سوحركتيكه از یبحران
. ومرج مناطق مختلف هرجو یان درنابسامانيگر سو نقش مهم خارجيواز د

ك قدرت واحد در ياستقرار  یرا برا یمناسب یها نهيج زمين دوعامل به تدريا١٠
 .كشور به وجود آورد

اسان الن و خريجان، گيژه در مناطق مهم كشور مانند آذرباياحزاب به و عملكرد
درسطح مركز و مناطق  یاسيش بر مشكالت احزاب افزود واحزاب سيش ازپيب
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 ینوساز ۀنيت در زميبرآمده از نهضت مشروط یاساس یازهاينتوانستند به ن
جه موجبات يودرنت دروشن وقاطع ارائه دهن یجواب یواقتصاد یاسي، سیاجتماع

 ١١. را فراهم آورند یهرج و مرج داخل
 یو برخ یداخل یاسيان منازعات سيج در ميان به تدريمنظا یابي قدرت روند

اّطالعات موجود . شكل گرفت ینظام يیجاد كودتاي، بافكر ایمالحظات خارج
ك يف گسترده تدارك يك طيدر یها و اشخاص مختلف نشانگرآن است كه گروه

 ١٢. دنديد یرا م ینظام یكودتا
اندركاران  ون و دستياسيبود كه روشنفكران، س يیجو تفّكر، روشنگر چاره نيا

آغاز سقوط احزاب  ۀشه، نقطين انديبودند و ا  افتهيبدان دست  یاسيمختلف س
. هـ  ١٢٩٩سوم اسفند  یدرواقع كودتا. آمد یدر معادالت قدرت به شمار م یاسيس

، كه یاسيس یها  ف روزافزون احزاب و گروهيبود درتضع یاساس یا ش مرحله
و  یاسيدر امور س یك توافق كليجاد يش را در ايخو يیاز مدّتها قبل عدم كارا

 یديب، دوره جدين ترتيبد. ده بودنديبه اثبات رسان یو اقتصاد یاصالحات اجتماع
 ١٣. كردن قدرت آغاز شد قبضه یبرا یگر یت نظاميبا ماه

 
 غات در مجلس پنجميتبل یچگونگ     

 یجنجالز و ياز فصول شورانگ یكيشه يهم یمجلس قانونگذار انتخابات
و  یحزب یو برخوردها یو مرام یران بودو كشمكش فكريدرا یاسيس یدادهايرو
ز خارج از يانتخابات مجلس پنجم ن. ديرس ین مقاطع به اوج ميمعموالً در ا یغاتيتبل
 یشمس ١٢٩٠زان يم ٢٩ خيتارن قانون انتخابات كه در يموادّ آخر. ن قاعده نبوديا

 یتهاياست اكثريس. بود ین به قّوت خود باقد، همچنايب گرديدر مجلس دّوم تصو
  ر قانون انتخابات و انجام اصالحات جهتييدرهردوره معموالً بر تغ یپارلمان

در مجلس . بعد استوار بود ۀدر دور یمناسب و ادامه حكومت پارلمان یبردار بهره
د نظر در صدد بودند به يون تجديسيل كميندگان با تشكياز نما یز گروهيچهارم ن

از دخالت اشخاص با نفوذ در  یرين مجلس و جلوگيا يیش كارايمنظورافزا
در قانون انتخابات به عمل  ی، اصالحاتین محلّ ين دولت و متنفّذيمركز، مأمور

در . ندگان درهرسال بوديك ثلث از نمايد انتخابات يآنها تجد ۀآورندكه ازجمل
 یجاد دورانهايو تسلسل مجلس حفظ وازا یتوال ین اصالحيصورت انجام چن

ل هرمحل ازهمان حوزه ين وكييگراصالحات، تعيازد.شد یم یريفترت جلوگ
ن ياست كه ا یهيبد ١۴. ساله همان حوزه بود ۵ا ي ۴ن يا حداقل ساكنيه و يانتخاب
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تخت ساكن يكه معموالً درپا یاسيمتنفّذ س دافرا یاز سو یتوانست به آسان یامر نم
د مختلف يجرا یه محض مطرح شدن، ازسورد و بيرش قرار گيبودند مورد پذ

به » تيه ارتجاع خطر المركزّ يناص«چون  يیها مورد انتقاد قرار گرفته وبا مقاله
مخالفان، سكوت چهار و پنج ساله را در محل  ١۵. ن اصالحات پاسخ داده شديا

كردند از آنجا كه غالباً  یتنزل دانسته و استدالل م یبه سو یقدم هيتخابحوزه ان
 یستيباشند با یتخت ساكن ميبزرگ و پا یص عالم و مّطلع در شهرهااشخا

ن اشخاص ممكن است ين جهت استفاده شود، ، ايات آنها در ايالت و تجربيازتحص
 ١۶. نداشته باشند هيخابانت ۀساله در حوز ۵و  ۴اقامت  یداشته ول یت محلّ يمعروف

ابات معّوق گذاشته شد و ز مذاكرات مربوط به موادّ قانون انتخيدر مجلس چهارم ن
اعالن انتخابات مجلس  یكيمذاكرات و نزد یبرا یعدم زمان كاف ۀسرانجام با بهان

سابق  ۀويازاعمال نفوذ همان افراد متنفّذ بود، مقّرر شد به ش یپنجم كه ناش
ن نقش ين امر مبياقدامات مذكور، ا یگذشته از خوب ١٨. انتخابات انجام گردد

بود دولت طبق اصل  یاسيس یان جامعه و گروههايت در مت انتخابايمجلس واهم
قانون انتخابات موّظف بود نسبت به اعالن انتخابات درسراسر كشور سه ماه  ۵٣

انجام انتخابات  هته اقدام نموده و تدارك الزم را جينيتقن ۀان هر دوريقبل از پا
بلغ صد دن موعد مذكور ميش ازفرا رسين منظورمجلس چهارم پيبه هم. ديبنما

و  یكصدوسيانتخابات كه ١٩. اردولت گذاشتيهزارتومان مخارج انتخابات در اخت
 ۀقبل از اتمام دور یستيبا یآورد، م ینده را جهت مجلس پنجم فراهم ميشش نما

ن يا ید وليرس یان ميبه پا یشمس ١٣٠٢] ردادخ[جوزا  ٣١ یعنيمجلس چهارم 
رالدوله و سردار يالممالك،مش یستوفنه مير انجام شد ودر طول سه كابيامر با تأخ
. ديل نگرديندگان آن تكميمجلس تعداد نما ۀدو سال ۀان دوريافت و تا پايسپه ادامه 

 تيخوددرخصوص بدست گرفتن اكثر یاستراتژ یها دراواخراجرا ستياليسوس
ط موجود استفاده يبعد توانستند ازشرا ۀمجلس به منظور شركت درانتخابات دور

مستوفی  نهيت مجلس چهارم،كابيبه رضاخان وكسب اكثر یكينزد با و كنند
 .كار آوردند یرا رو الممالک 

 ۀانتخابات مصدر كارند، مسئل ۀكه دردور يیها نهيكاب ۀيهمانند كل الممالك یمستوف
خود به  یمياگر چه دربند دّوم برنامه تقد یو. انتخابات را مطمح نظر داشت

 یول ٢٠د نمود، يت مجلس تأكيخابات بر اهمع در انتيمجلس چهارم با اعالم تسر
انتخابات  ۀجيداشتند، نسبت به نت يیآشنا یو ۀندگان كه با عملكرد گذشتينما ۀقاطب

ن گروه يو اتّحاد ا یمستوف ۀنيون دركابيا اجتماعيستها ياليوجود سوس. مناك بودنديب
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رت الزم كه به مرور قد یفرماندهان نظام یعني یو يیبا سردارسپه وعوامل اجرا
 یسايندگان مجلس و دستجات سيات را بدست آورده بودند، برهراس نمايدروال
 :نوشت» ستياز چ ینگران«با عنوان  یا اتّحاد درمقاله ۀروزنام. افزود

دسته  ٢١او یده داده و معاون رسميدر پوسيعقل خود را به دست چند ل یمستوف«
د و ينما یگر مخالفت ميد ۀا دستك دسته مدافعه كرده و بيل وعلناً از يتشك یكيپلت
. گر استيك دسته انتخاب كرده و بر ضدّ دستجات ديخود را از  ٢٢ ۀنيس كابيرئ

كه حّكام بدون شبهه درمسائل  یك مملكتيانتخابات در ۀجيما راازنت یباز ین پارتيا
 ٢٣» .ند، مشكوك و نگران ساخته استينما یدخالت م

قدرت  یبرقرار و فرماندهان نظام یاز نقاط كشور حكومت نظام یاريبس در
ئت مؤتلفه يون هيل فراكسيالممالك به هنگام تشك یمستوف. دا كرده بودنديپ یاديز

قول داده بودكه انتخابات مجلس پنجم را مطابق قانون انجام دهد و نسبت به 
اما تعلّل در انجام  ٢۴. دياقدام نما ین نظاميه و مأمورينظم یض حكاّم ورؤسايتعو

داده بود، ) ئت مؤتلفهيه(ت هوادارا خود يكه به اكثر يیقولها یو عدم اجراوعده 
ل وزارت داخله يت مجلس چهارم با احضار كفياقل. ديگرد یو ۀنيسبب تزلزل كاب

 نسبت به تعلّل دولت در انجام انتخابات واكنش نشان داد،) یعيالسلطنه سم بياد(
 یموضع یپارلمان یونهايوفراكس ها ل گروهين قبيمجلس كه معموالًدرا سيرئ یحتّ 

دولت در اثر فشار  ٢۵. ق كرديدولت را تصد ۀطرفانه داشت، تعلّل و مسامح یب
مدلول فرمان « یشمس ١٣٠٢حمل  ١۵ر در يروز تأخ١۵ندگان سرانجام با ينما
ات ياالت و واليا حّكامرا به وزارت داخله و » براعالن انتخابات یمبن یونيهما

ش آغاز شده بود با اعالن يكه از پ یاسيس یت گروههايفعّال ٢۶. صادر كرد
 یداهايقابل توّجه، كثرت كاند ۀنكت. ديبرخورار گرد یشتريب یانتخابات از گرم

مطابق قانون «: ن خصوص نوشتنديد در ايها و جرا روزنامه. مجلس بود یندگينما
 ٢۵٠هر ك شيمّطلع در  یاز رفقا یكي ۀبه گفت. داردل يوك ١٢انتخابات، تهران 

وكالت  ینفر برا ١۵٠٠ل شده و يبه عدد نجوم سماوات احزاب تشك یهزار نفر
ست و فقط در تهران يه به انتخابات سابق نين انتخابات شبيا ٢٧» .كنند یكار م
برابر  ٣٠و مازندران  یبرابر سار ٢۴ن يد قزويشا. اند نفر داوطلب شده ١٠٠٠
هرگاه  ٢٨. نتظرالوكاله هستندوكال م ۀبرابر عدّ  ١٠و زنجان و كرمان  رشت

م ظرف ينيب یم ميكن یر ممالك را با مملكت خودمان بررسيفرق سا ۀه عدّ ياحصائ
ش از تعداد فرق فرانسه از يل شده بيكه تشك يیها در تهران دسته....چند ماه 
است يدر برابر س. كنند یم رخودكا یهمه برا«. باشند یر تا امروز ميانقالب كب
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است يدارد كه بالمّره ضدّ س یاست مشخصّ يك سيهر كس  یو حزب یاجتماع
ل شداده شده يانتخابات تشك یار برايدر تهران مجامع بس ٢٩» .است یاجتماع
 ٣٠.باشند یاقت وكالت ندارند مشغول پروپاگاند و پول خرج كردن ميكه ل یوجمع

به نام دو دسته . ت پرداختنديبه فعال یمختلف دستجاتدر انتخابات تهران احزاب و 
كه نام مطلق حزب  یتها شركت داشتند گروهين فعّاليحزب د موكرات در ا

از  یرأ  ورقه ١٣٩۴خود حفظ نموده بودند با اشاره به استخراج  یدمكرات را برا
ت آرا بودند، به عنوان يرا كه صاحب اكثر ینفر ١٢، یحزب یها شعبات و حوزه

  یرزا عليـ م١: كرده بودند یفل معرّ ين حزب در تهران به شرح ذيا یداهاياندك
ـ ۵زاده  خان ملك یـ مهد۴ر معظم يـ مش٣ یزاده اصفهان بيـ نق٢ساز اكبرساعت

ـ دكتر ٨ يیصادق طباطبا رزا دمحميـم٧السلطنه مخبر یـ حاج۶د ابوالفتح يس
ـ ١١السلطنه  ـ مصدّق١٠ینيزوـ ساالر منصور ق٩ه يالعموم مال  یخان مدع حسن
 یران، ناظم مجلس محلّ يزالدوله، اعالن فرقه دموكرات اـ ممتا١٢الملك  معزز

 ٣١. يیصادق طباطبا رزا دمحميتهران م
كه در  یا گر به نام حزب دموكرات مستقل با ابراز تأسف نسبت به تفرقهيد دسته

ن يدر ب] ن حزبيا: [اعالم كرد یا هياّطالع یوجود آمده، ط حزب دموكرات به 
مستقل  ۀو با افزودن كلم] كرد[انتخاب  را  یطمتوسّ  یك خط مشيط، يافراط وتفر

ن حزب با يا . است یدموكراس سهبر نام دموكرات به دنبال استقرار اصول مقدّ 
است اجتناب داشته و در بدو ير منّظم در سينكه در آغاز از ورود غياشاره به ا

 یاساممداخله  ۀليگانه وسيداند  یاست را اسباب تفرقه فرقه ميدرس ۀمداخل  ل،يتشك
ن يدانسته و به هم یون پارلمانيل فراكسيتشك است از راه يك حزب را درسي

خود را به  یدايكاند نفر  ١٢ یحوزه و شعبات حزب یآرا یور جمعمنظور با 
ـ ۵رالدوله يـ مش۴ـ رهنما ٣الملك  ـ عدل٢ن يـ تد١: نمود یل معّرفيب ذيترت
ـ ١٠اعلم  ريـ ام٩زاده  ـ احتشام٨ك المل ـ مؤتمن٧اءالسلطنه يـ اح۶ یطهران  یعل دمحم

  ٣٢» )ر حالجيمد( رزا حسنيم ـ ١٢د دربار يـ مؤ١١الدوله  نظام
 یدموكراتها یاصل یالملك از اعضا رالدوله و مؤتمنيرفهرست مذكور مشد البتّه

ت فرقه دموكرات يل اكثريت، مورد تمايد صالحييل تأيدل به  یمستقل نبودند ول
اكبر داور كه با  یكال بود، عليراد گر حزب يد ۀدست٣٣دمستقل قرار گرفته بودن

دان آمده بود، يم مقتدر به  یحكومتل يتشك یت سردار سپه برايو تقو یهمكار ۀديا
ن يل حزب را عامل مهم در كمك به ايمجلس، انتشار روزنامه و تشك یندگينما

  ٣۴. دانست یم امر 
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و مساعدت سردار  یبا همكارمجلس چهارم  ۀميدر ن ین امريتحقق چن یبرا داور
ن به مجلس راه يخوار و ورام یندگيتوانسته بود با عنوان نما قشون  یسپه و امرا

 یا ش با كمك عدّه ١٣٠١دلو  ٨  مرد آزاد را از  ۀو سپس روزنام ٣۵. ابدي
در عقرب  سردار سپه  ۀنيكاب ليكن روزنامه تا تشيا. ديازهمفكران خود منتشر نما

كال بود كه در يل حزب رادين اقدام داور تشكيآخر ٣۶. دش یمنتشر م ١٣٠٢
اساسنامه و  ۀيمؤّسس پس از ته یازاعضا یبا كمك گروه ش  ١٣٠١اواخر

. دينفر گرد ٣٣٠تعداد آنان متجاوز از  اقدام كرد و یريمرامنامه نسبت به عضوگ
ت يآزاد حما مرد   ۀز روزناميدر مجلس چهارم و ن ،یانداور درآن مقطع زم ٣٧

کارهای  ش ازين زمان بيزدرايراخودرضاخان نيازسردارسپه نداردز یآشكار
صورت جلسات  یبا بررس. است یات قشونيز قشون وعمليسرگرم تجه سياسی ،

د حزب يرس یاست، به نظر م. ش ١٣٠۴مربوط به سال  كال كه يحزب راد
ش، درست فصل انتخابات،  ١٣٠٢  ل سال يو اوا ١٣٠١اواخرسال دركال يراد

با راديکال   حزب  ون انتخاباتيسين زمان كميرادراينداشت ز یدرت چندانق
ت امر ينظر به اهم یندارد ول يیدايدر تهران كاند«اعالم نمود  یا صدور قطعنامه

تهران  یوكال نتخاباتمداخله، شركت در ا یب یتواند به كلّ  یالبتّه نم انتخابات 
ت و به يمستقل را تقو] دموكرات[ب حز یاعضا نفر از  ٢م دارد يد، لذا تصميننما

  مبّرز را در نظر گرفته، ز افراد يتهران ن یر حزبيغ یداهاين كانديعالوه از ب
رالدوله، يمش  ن، رهنما، ياز تد:ن هفت نفرعبارتندازيا. ديانتخاب آنها اقدام نما یبرا

  ٣٨.»يیالملك و عال ميزاده، حك یتق الملك، مؤتمن
بودند و با توّجه به نقش  یت قابل توّجهيجمع یزمان دارا نيز در اين ستهاياليسوس

. در مجلس و دولت داشتند یاريالممالك قدرت بس یمستوف و دخالت آنها در دولت 
طرف  یه گروه بيفيال اونيائتالف سوس آنان قبل از شروع انتخابات موفّق شدند از 

ت ين جمعيا . درا بوجود آوردن ونيجتماعستها جمعّت اياليمجلس چهارم و سوس
م يش تصم ١٣٠٢حمل  ۵ئت مؤتلفه در يبا اعالم ورود خود در ه یا طبق قطعنامه

  ٣٩. ديت نمايالممالك حما یمستوف ۀنيكاب گرفت از 
خواهان، نامبرده يون و آزاديستها، اجتماعياليت به نام سوسين جمعيمنابع از ا در
  ۴٠. باشد یم یاسيس ۀت و دستيك جمعيبه  باً اشاره يشود كه تقر یم

     
در برابر  یاسيبا توّجه به مواضع س. ز فعّال بودنديدرانتخابات تهران ن ونياجتماع

ن يرفت ا یون انتظار ميازطبقات محروم از اجتماع یان وطرفدارياشراف و اع
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ون بر خالف ياز آن است كه اجتماع یشواهد حاك یند، وليت نمايضابطه را رعا
آشكار  یطوفان، در انتقاد ۀامر روزنيمد یّرخف. خود عمل نمودند یشعارها

ستهاسه ياليچون سوس«: سدينو یون در تهران مياجتماع یداهايانتخاب كاند ۀويبرش
د كردند ما هم يالملك را كاند الممالك و مؤتمن یرالدوله، مستوفيمش: نفر از اشراف

كرده، رزا و مساوات را اضافه يمان مي، سليیطباطبا: آنها یدرهايسه نفراز ل
بهار در  ۴١»ديبده یجدهم رأين شش نفر از نفر هفتم تا هيبه جز ا مييگو یم

 :سدينو یاحزاب در تهران م یت انتخاباتيخصوص فعّال
ون يك دسته حزب اجتماعي]شد[شروع یقو ۀانتخابات دردودست تيفعّال«
الممالك  یرنظر مستوفيرزا وزيم ماني، سليیاست طباطبايبه ر]كه)[ستهاياليسوس(

از  یطلب و دموكراتها و قسمت ت اصالحيگر جمعيد ۀمشغول كار بودند و دست
 ۴٢» .بوجود آورده بودند يیها هيون بودند كه در محّالت اتّحادياعتدال
. ز در انتخابات صورت گرفتين یغات انفرادي، تبلیغات حزبيبر تبل عالوه
شارالملك الدوله، م همچون وثوق یاسياز رجال س یر بعضيدرصدد تطه یگروه
 ینيعارف قزو. دادند یآنها انجام م یبرا یا غات گستردهياء بوده و تبليد ضيو س

 ۴٣. كرد یم غيلاء تبيد ضيس یش و كنسرت براينما یشاعر معروف با اجرا
كردند  یآن از مردم درخواست م یم منتشر و طيتينفر  ۴٣ یبه امضا یا هياعالم

 ۴۴. دهند یرأ يیاطباطب  نياءالديد ضيس یعنيها  ميتيبه پدر 
غات واكنش ين تبليبه نام زودباور و فراموشكار نسبت به ا یدر مقاالت ها روزنامه

انتكار، تالش يخ یاسير رجال سين افراد با تطهيا«:نشان داده، معتقد بودند یسخت
و  یفراموشكار«ن امر را يل ايو دل» نديا نمايوكالت آنها مه ینه را برايدارند زم
و عملكرد آنها را زود  یاسيافراد و رجال س ۀقساب«ردم دانسته كه م» یزودباور

 ۴۵» .سپرند یم یبه فراموش
ه كرد يها، توص رنجبران با اشاره به اجتماعات و كثرت احزاب و مرامنامه ۀتيكم

. نديخود راانتخاب نما یداهايندگان وكانديافراد، نما  یقيت حقيمردم با توّجه به ماه
 ت خود ازحكومت افاضل، بريورضمن اعالم حمات معارف پريجمع ۴۶

نمود و طرفداران  ديتأك ندگانيدرنما یعلم وفداكار یها صهيخص ضرورت وجود
ات دعوت كرد يدا در تهران و واليل شعبه و انتخابات كانديده را به تشكين عقيا
 ۀشنهاد كرد پس از خاتميپ دانست و یالت مذكور را موقّتيت تشكين جمعيا

و  یاكابرعلم یه به صورت كالسهايانتخاب ۀل حكومت افاضل شعبيوتشكانتخابات 
 ید ساكن درعراق طيمرجع تقل ید ابوالحسن اصفهانيس هللا تيآ ۴۶.ديدرآ یصنعت
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است كه به تهران آمده  یمدّت ید ابوالقاسم كاشانيس یآقا«:اعالم نمود یا هياعالم
مردم وجود . فذ استدرمسائل شرع نا یو یرأ. سته دارديده و شايوصفات حم

 ۀدرآستان هيعن اّطاليا۴٨ ».مسامحه نكنند یمت شمرده درخدمت وياوراغن
 .تهران شد یندگينما یدايكاند یكاشان ید وآقايانتخابات صادرگرد

نمونه . شد یان انتخابات انجام ميز در جريغات سوء نيغات مثبت، تبليبر تبل عالوه
بود كه مدّرس آن را از  یا رهيل ١٢٠٠ ید تقلبيچاپ قبض رس یغاتين تبليبارز چن
بودن آن را پس از اتمام انتخابات  یمدرس ساختگ. روزگرفته بوديالدوله ف  نصرت

 ۴٩. ب نمودياعالم و تكذ
در  یاسياگر چه وجود افراد س. صورت گرفت یغات فراوانيز تبليات نيوال در

 یالتيد، شعب و تشكيآنها ذكر گرد غات يكه تبل یاحزاب ودستجات یتهران بودند ول
همچون  یميالت قديازجانب تشك شتريغات مؤثّر بيوتبل ات نداشتنديدر وال

ات بوجود يدر وال يیها گرفت كه از گذشته شعب وحوزه یدموكراتها صورت م
در انتخابات مجلس پنجم . بودند یاسيس  ن دستهيتر متشّكل یآورده وازنظرحزب

خواهان يئت آزاديجان، هيآذربا ن يفّالح ۀيادال دموكراتها و اتّحيخواهان، سوسيآزاد
 اتّحاد اسالم فارس، ،یكارگران انزل ۀيخراسان، اتّحاد ین، دموكراتهايقزو

پوش كرمانشاه، از  ت كارگران فارس و دموكرات زرهيجمع س،فار یدموكراتها
ده يآنها درج گرد یت انتخاباتيها فعّال د و روزنامهيهستند كه در جرا یدستجات

 ۵٠. است
ر او سبب يانتخابات و اعالن با تأخ ۀنيزم یساز الممالك در آماده  یمستوف تعلّل
كه به  یاز اشكاالت یكي. رديشتر صورت گير بيز باتأخيانتخابات ن د كه انجام يگرد

را به آن متّهم  یشد و دولت مستوف یگرفته م انتخابات  یو اجرا یبرگزار ۀويش
  :ات بوديتهران و وال همزمان در  باتتخاكردند، عدم اعالن و انجام ان یم
ش و هم يدرو ،یجدّ . پرست فعّال ك نفر وطنيرالدوله كه يظه یتهران آقا حاكم« 

 ۀرا فرقيكند، ز یك جا شروع نميت را يباشد، انتخابات وال یم ستها ياليمسلك سوس
عضو  ١٢٣است اقّالً  یر طرفدار مستوفياخ  ۀست كه به موجب قطعنامياليسوس

ك دفعه يات يو وال االت يتمام ا گرل شوند حاال ايوك یستينها بايرد و تمام ادا
 یستيبا ن يل هستند، بنابراينها وكيشودمطمئن بودكه ا ینم. انتخابات راشروع كردند

» .رهين وغيابد،  اّول تهران هر كس از تهران نشد قزوي، شروع و خاتمه یكيكه 
۵١  

ل وابزار انتخابات بود، يوسا ۀيشد عدم ته یكه به دولت گرفته م یگريد اشكال
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انتخابات بلوكات اطراف تهران هنوز وجه الزم را به طور  شروع  یرا برايز
  ۵٢. همزمان نفرستاده بودند

ئت مؤتلفه،انتخابات تهران با مسالمت يالممالك وه یتالش دولت مستوف رغم یعل« 
ا در يرنيالدوله پ ريدقّت مش، نظارت و ین سالمتيچن ۀل عمديدل.شد برگزار یشتريب

زان دخالت حّكام، ير الدوله كه از ميمش. انتخابات بود  یمقام نظارت انجمن مركز
 يیخبربود با توّجه به عدم توانا با یاسيو احزاب و دستجات س ینظام یامرا

مملكت را  صالح خود درانتخابات وفقدان ابزارالزم جهت ممانعت ازاعمال نفوذ
 یهداتيتم ینيب شين منظور با پيبه هم دانست و یخابات نمانت ۀدربسط دامن

 هعالوه بر كوتا یو. برقرار نمود یوديوق یريپخش تعرفه جلوگ ۀگسترش دامن از 
كنندگان قرارداد و  ط انتخابيشرا یبرا یا د تازهياخذ تعرفه،ق ل و ينمودن مدّت تحو

] كه[رفتند یها م زهجهت اخذ تعرفه به حو بود كه  یافراد يیآن دقّت در شناسا
سر محل ياز كم واشخاص مجهوال المکان بوده يیاوراق شناسا یدارا یستيبا

  ۵٣». نديافت نمايت دريهو ۀورق
ها   ل و استرداد تعرفهيت مجلس چهارم دراعتراض به مدّت زمان تحوياقل افراد

 ٨ ساعت؛ و اگر در ٩٨ساعات تعرفه دادن  که عبارت است از  با اتمام «: نوشتند
صّحت و بدون اعمال غرض، تعرفه بدهند  كه انجام نظارت منعقد است با  یا نقطه

ع خواهد شد و يتعرفه توز ست هزار يب یش از پانزده اليتازه ب. و اشكاالت نتراشند
 یستيبا است كه در شهرتهران و بلوكات آن متجاوز از پنجاه هزار تعرفه  یهيبد

  ۵۴» .ع گردديتوز
 ۀازهم یريالدوله درانتخابات، جلوگ ريو آن همه دقّت نظرمش وجود مراقبتها با

انجمن  ه بهيالهو ازورودافراد مجهول يیگزارشها ها روزنامه .تخلّفات ممكن نبود
 یرأ یها د و فروش تعرفهيانتخابات و خر جاد اخالل در امر يو ا یانتخاباتهای 

 یريسبت به جلوگن  ین قانونيضابط قيررالدوله از طياگرچه مش. درج نمودند
نفوذ و  یوجود مراكز متعدّد ذ ینمود ول ین موارد اقدام ميوبرخورد با ا

 يیها ها در مقاله روزنامه. ساخت یر ممكن ميآنها را غ ۀداها رفع هميكاند كثرت 
رنجبرو كاسب  ۀطبق یا«:نوشتند یاشاره به روز اخذ رأ مهم، با  یبه نام اندرزها

ات دو سه ساله مملكت را يح یدان یم ا يآ یرو یم یبه طرف صندوق رأ هتو ك
به ناموس  یباش ت را فروخته يب خورده ورأياگر فر ؟یده  یر قرارميمورد تأث

 یو اگر همان رأ ی، بد كردیات را فروخت و اگر تعرفه یا انت كردهيمملكت خ
ممكن است در . یا كرده تانيخ ،یندازيب یدار به تو داده در صندوق رأيكه خر را 
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اند، نام  كه به تو داده یرأ] حقّ [ن يبا ا یول یرا فروخته باش ات  اج تعرفهياثر احت
  ۵۵» .ندازيخوب را به صندوق ب یوكال
 یر بود، وليپذ ، امكانیسخت ۀاز تخلّفات انتخابات تهران با هم یريچه جلوگ اگر

امر به  نيگرفت ا یكه انجام م یيها ل اعمال نفوذيتهران به دل در بلوكات اطراف 
بر سرانتخابات لواسانات و كن در گرفت   یاديز یبحثها. قابل كنترل نبود یآسان

ها  ن حوزهيدرا یفراوان تخلّفات  السلطنه قوام و روزيالدوله ف وعوامل نصرت
 متوقف و دوسه یان انتخابات در آن نواحيار، جريات بسيكه براثرشكا ۵۶. نمودند

گرد قرار يو پ یريگيه مورد پيرعدليوز یازسود ويه منعكس گرديانتخابات به عدل
 ولهرالديمش یكه صورت گرفت دراثرمراقبتها یباوجود تخلّفات ۵٧  . گرفت

ً يانتخابات تهران وضع را اوالً درمجموع، انتخابات در يداشت؛ ز یبهتر ت نسبتا
 یاسيش سين ازهردسته وبا گرايمنتخب اً يآن معلوم شد؛ ثان ۀجيموعد مقّرر انجام ونت

خاص دموكراتها و   یداهاين انتخابات كانديالبتّه درا. متفاوت حضورداشتند
مراتب   ات بهيانتخابات وال.ازتهران انتخاب شونددمستقل نتوانستن یدموكراتها
ان يتوانستند در جر یمختلف م نيبود و افراد صاحب نفوذ كه به عناو مشکل تر

ز در ين یهوادار و یاسيش سيو گرادولت . فراوان بودند ر گذارند، يانتخابات تأث
به عنوان . افزود  یمشكالت انتخابات م ن امربريبودكه ا یانتخابات به دنبال منافع

ر وقت جنگ يرضاخان، وز دامغان، خطاب به  ینمونه در گزارش حكومت نظام
 :ن آمده استيكل قشون، چن ۀو فرماند

  
 داجاللهيمحترم اركان حزب كل قشون ز یمتصدّ  توسط« 

 كل قشون داّمت قدرته ۀجنگ و فرماند ۀليمقدّس وزارت جل مقام
م يتقد یسرطان كه به طور سفارش ٢٢ ۀموّرخ ٣٩٠راپورت معروضه  بيتعق

داخله داّمت شوكته  ۀليمقام وزارت جل یوصول دودستخط تلگراف ده ـ نظر به يگرد
ً ياستحضار خاطر مقدّس تلو د يزمحض مزيكه سواد آن را ن . دارد یم ميتقد حا

 ،یراپورت قبل فدو ادسو است پس از امعان نظر در مدلول تلگرافات و  یهيبد
دار  لّكه را  یفدو)] یآبرو(اعتبار [خواهند  یق خواهند فرمود كه رفته رفته ميتصد

نداشته و ندارد وبه  یدگاهيهم، چون جز آن آستان مقدّس ملجأ و ام یو فدو. ندينما
د كه انتخابات دامغان بر خالف يتواند ثابت نما  یم نهين زميو اكمل درا ن يقيطور

هم دست ] آرا[ یآرائ ۀافته و جعبيخاتمه  یقانون ران، به طور يا نقاطاغلب 
در جواب  یكه فدو یقسم د، همان يمبارك اقتضا فرما ینخورده، لذا چنانچه رأ
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را  یغرض یب نده و مفتّش يمت نمايعز یله تقاضايجل ۀقبالً و بعداً از آن وزارتخان
ً از مركز نموده تا به دامغان اعزام دارند و ضمن و راپورت دهنده را هم  یشاك ا

 یدگين باب رسيردر ايدوا یو رؤسا یاهال ۀكندتا با حضور عامّ  یمعّرف معلوم و 
قه در يالحق یب واقع گردد تا فين مسئله مورد تعقيز اين از مقام مقدّس . ديبه عمل آ

واقع ) نامعلوم ۀو راپورت دهند یشاك(  حمالت و تعّرض  ن اثنا هم كمتر مورديا
ات يتاكنون صّحت عمل داخله  ۀليالواقع به وزارت جل ینكه اگر فيباشد و هم ا هشد
چاكران  ن مسئله واضح گردد تا بدانند كه يق ايواضح و روشن نشده از تحق یفدو

 یك عمري یو مقام دوست یشناس فهيوظ یفداه از رو یوزارت جنگ روح ۀآستان
ح آنها به يات صحيكه عمل دارنداالمكان كوشش  یكرده و حتّ  یزندگان مراحل  یّ ط

  .نشود گر  گر در انظار جلوهيطور د
  ۵٨»یامر، امر مبارك است ـ فدو. ورزد یجسارت نم ادهيز
 

ً در مطلب فوق آورده شد،  یم مالحظه انتخابات دامغان بر «شود كه صراحتا
نخورده  دست  یيآرا افته و جعبهيخاتمه  یبه طور قانون ن، رايخالف اغلب نقاط ا

  .ران استير مناطق ايسا تقلّب گسترده در  یاين مطلب گويكه ا» ...
ات تعلّل يه وسائل و تداركات انتخابات در واليالممالك از نظرته یمستوف دولتۀ
تعرفه  ۶١۵٠٠٠ش تعداد  ١٣٠١حوت  ٢۶و  ٢٣تا . نشان داد از خود  یا سابقه یب

ت يات فرستاده شده كه با توّجه به وضعيوال  ٣٨حدود  یاعتبارنامه برا ۶۵و 
 ۵٩. انتخابات برسد  انيمجرتوانست به موقع دست  یحمل و نقل آن روز، نم

ت منوط به ينظارت وال یوزارت داخله اعالم نمود كه انتخابات انجمنها
ن يا یيها هين اعالميندستورالعمل و اوراق انتخابات است كه در اثر چ وصول 

ل است يكه ما یبوجود آمد كه دولت به نقاط ازافراد یاريبس یشائبه برا
فرستادن اوراق و  ل نداشته باشد يفرستاد و درهرجا كه م  یدستورالعمل م

  ۶٠. اندازد یر ميدستورالعمل را به تأخ
رج دهند مخا یبه وزارت داخله اطالع م یات مثل قم، اراك وساريوال یبعضاز

 ۶١. فتديق بيده وممكن است انتخابات به تعويوصول نگرد انتخابات تاكنون 
است بدون  یهيبد. ف مانده بودنديبالتكل حاكم رهاشده و  یات بياز وال یاريبس

  ۶٢. باشد یبرخوردار نم  یمناسب ماالت، انتخابات ازانتظام ونظيوجود حاكم در ا
 یبرا یات مشكالت افزونترير والد یبرتعلّل دولت، وجود حكومت نظام عالوه

رالدوله و سردار سپه يالممالك، مش یمستوف ۀنياگر چه كاب. بود جاد كرده يانتخابات ا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٢٩                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

اعمال  ۀنه مسئليدرهرسه كاب یكردند ول برگزار یهركدام انتخابات رابه نوع
كارباتوجه به نطق عبدهللا   ۀروزنام. بودارباً محرزو آشكيتقر ینظام ینفوذرؤسا

  :سدينو یرلشكر ميامخان 
ن حال اگر اعالن انتخابات بدهند، يم گرفتند، با ايجان تصميآذربا خواهانيآزاد« 

ع ين فجايطرف به ا یب یك نفر والينكه دولت با فرستادن يا ند مگر يشركت ننما
جان يآذربا ینند حاكم نظاميب یامروزم ان يمردم ضمن احترام به نظام. خاتمه دهد

  ۶٣  » .است یظلم و تعدّ  غولو مش] كند یم[تفاده از لباس نظام اس
ر يرا دستگ یيآرا ن ملكيمخالف ،یده كه حكومت نظاميرس ین مراسالتيقزو از

ر جنگ يد وزيگو یر جنگ بسته ميخود را به وز یصدرائ . زند یكرده، چوب م
روشن شدن موضوع، نامه سردار سپه را  بهتر  یبرا. طرفدار انتخابات من است

  .ميكن ین خصوص مرور ميدر ا
  .دين، شخصاً كشف نمايقزو ینظام حكومت« 

ل جهت يت شما اشخاص ذيالزم است ازحوزه مأمور ٣٠۵۶ب نمره يتعق در
  . انتخاب شوند پارلمان  یندگينما
 یآرائ م خان ملكيرزا ابراهيو م اءالسلطنهياح

  ۴۵٠ نمره
  ۶۴جنگ و فرمانده كل قشون  ريوز
 

ت سردار سپه يز اشاره به مطالب فوق با توّجه به نفوذ و محبوبكار پس ا ۀروزنام
الزم است : ديگو یقشون بدست آمده بود، م یتهايت وموفّقياثر فعال ن مردم كه در يب

در انتخابات  یهر نظام: ديدنمايصادر و در آن ق ات يبه وال یسردارسپه متّحد آلمان
اد ي ۀن سخن روزناميلبتّه اا  ۶۵شود،  یم زاتاحضار و مجا یدخالت كند، فور

 یرو ا از يپشت پرده و  یجهل نسبت به زد و بندها یا از رويگمان  یشده ب
 ینظام یطوفان در خصوص دخالت فرمانده ۀروزنام. ان شده استيتجاهل ب

  :نوشت
. است یاداره لشگر یداهايازهمه خطرناكتر كاند. ادهستنديز یها الوكاله منتظر« 

 سردار انتظار راعلم،يالسلطنه،ام ملك، وثوق یحسن آقاحاج  به قرارمعلوم 
ن ير لشكر اظهار داشته ايكه ام یطور به . باشند یلشكر شرق م ۀادارکانديدای 

شوند ولو به زور  مشهد انتخاب  دازياشنهاد كرده كه بير جنگ پيچهار نفر را وز
  ۶۶» .زه باشديسرن
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شد در  یات مواجه ميوال یاض اهالانتخابات با اعتر یاثر اقدامات مذكور، وقت در
عمل  یگريد ۀويد به شيآنكه با متخلّف برخورد نما یبه جا ز دولت ين هنگام نيا

وابسته به  یاسيعمدتاًهمفكر و هوادار جناح س كه  ینموده، و با اعزام بازرسان
  .پرداخت یم  انتخاباتگزارش خالف واقع از  ۀيدولت بود به ته

 نظاميان ن ازدخالتيقزو یت اهاليدرخصوص شكا یا  مهآنكه رضاخان درنا جالب
ن يدر ا! ان امور ندارديازجر یچ اطالعيه یياظهارنظركرده كه گو  یا به گونه

  :شود یم ل آورده يخصوص سند ذ
 
 ینيل چگيس ايخان، رئ یتق و محّمد یس مافيمظفّر لشگر، رئ انيآقا« 

ت از شما واصل يهار شكاربه اظين دايقزو یازاهال یجمع یبه امضا مشروحه
نموده  یر قانونياند كه در امرانتخابات آنجا مداخالت غ داشته ده و اظهار يگرد
شود  یلزوماً متذّكر م. ديينما یوادار م یمحّمدالموت خ يراجبراً به انتخاب آقا ش یاهال

خاتمه  یل اهاليآزادانه و به م ن امر، يا انيرج یستيكه مطابق قانون انتخابات با
فه ياز وظ كه اقدامات خارج  یمراتب را اّطالع داده و البتّه در صورت. رگردديذپ

  » .از طرف شما به عمل آمده متروك خواهم داشت
  ۶٧جنگ و فرمانده كل قشون  ريوز
 

م كه سردارسپه جبراً يدين بوده ـ ديباالترـ كه آن هم مربوط به انتخابات قزودرسند
ً به  رزا ياءالسلطنه و مياح«د يبا: دهد ین فرمان ميقزو یحكومت نظام وتحّكما

شود كه  یمتوّجه م ین سند وقتيشوند؛ اّما در ا انتخاب » یآرائ م خان ملكيابراه
ل او يبرخالف م» ینيچگ ل يس ايخان رئ یتقومحّمد یس مافيمظفّر لشكر رئ«
كند تا   یم ز فوق را ارسال يآم ديتند و تهد ۀكنند نام یغ ميرا تبل» یخ محّمدالموتيش«

افزون برآن اسناد فراوان . فته باشدين كرده وهم مردم را فريهم نظر خود را تأم
. اردم شخص رضاخان در انتخابات وجود ديز در خصوص دخالت مستقين  یگريد

  : هاست دخالت از آن  یا ل نمونهيسند ذ
  . نديپ شمال، شخصاً كشف نمايت سيرئ
دكتر  یستيام با ز دستور دادهيحاكم شاهرود ن الدوله  اور محتشميكه به  یطور به

ت كامل در انجام يهذا الزم است، جدّ يعل. شاهرود انتخاب شود خان از   ینقليحس
  ١٣٠۵نمره . ديمقصود به عمل آور

  ۶٨» .جنگ و فرمانده كل قشون ريوز
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الممالك  یت هوادار دولت مستوفيد كه اكثرياقدامات مذكورسبب گرد ۀمجموع

ت ينفر از اكثر ١۶كباره يدنبال آن بحران آغاز شد و به  دد و به ف گريتضع
  ۶٩  . كناره گرفتند) ئت مؤتلفهيه(مجلس چهارم 

د؛ ياستعفا نما یست پس از كاهش رأيبا یمجلس م یداخل ۀمطابق اساسنام دولت
ن امر را يداور، ا. م به مقاومت در برابر مجلس گرفتيتصم الممالك  یمستوف یول

  : سدينو یرزا دانسته، ميم مان يو سل يیاقدامات طباطبااز  یناش
چاره ين بياست كه ا یاست بازير سر آن دو سيراز ابتدا تاكنون همه زيتقص تمام« 

كنند، پول  یآلت اغراض خود كرده، به دست او حاكم مغزول م مرد محترم را 
فكر  یا مستوفيآ .آورند یرفقا را برسركارم سازند،  یم یپاشند، عوامل انتخابات یم
ا نطق كاراخان به جان يو  دهد  ینجاتش م خرهون باالياجتماع يیاجرا ۀتيكند كم یم

حاضر  ون يقبول حكومت اجتماع یران برايد به او گفت ايرسد؟ با یدولتش م
  ٧٠» .ستين

 ۀويم گرفتند، از شيد مجلس تصميت جديفشار بر اكثر یو دولت برا ونياجتماع
ن يا یفاده نموده با مجلس مقابله كنند و خود را نجات دهند، ولاست ك و آشوب يتحر

  ٧١. داد شتر كاهش يآنها را ب یاقدامات آرا
ل جلسات و ياز تشك یريكردند با جلوگ  یم یمجلس سع یانيپا یدر روزها آنان

ل يدرصدد تعط یگردند وحتّ  یپارلمانۀمجلس باعث فترت دور عدم حضوردر
  ٧٢. ز برآمدنديكردن مجلس ن

ضاح يآن، است ۀجيخواستند دولت را بر سر كار نگاه دارند كه نت  یله ميوس نيبد
رالدوله يل انتخاب مشيازدال یكي.الدوله بود ريمش ینيوجانش الممالك  یدولت مستوف

ندگان مجلس چهارم جرأت يبه نما یژگين ويا . در انجام انتخابات بود یو یطرف یب
   ٧٣. رالدوله بسپارنديمش فترت به  دوره ار مملكت را دريداد كه اخت  یم

د در خصوص يگزارش انتخابات مقّرر گرد ینه با بررسيكاب ۀيجلسات اّول در
چون  ٧۴. وزارت داخله صادر گردد یازسو یدستورالعمل ح امرانتخابات، يتشر
رالدوله يدانستند، مش  یقانون انتخابات م با  یرا مناف ین حكومت نظاميقزو یاهال

ح انتخابات يانجام صح بر  یمبن ّكدندگان آنان قول مساعد داد كه اوامر مؤيابه نم
انتخابات  ان ياز سوء جر یريجلوگ ید؛لذا نسبت به اعزام بازرسان برايصادرنما
ل و اعزام يابزار و وسا ۀيرالدوله توانست با تهيب مشين ترتيبد ٧۵. اقدام كرد

 یوجود حكومت نظام ،یكل اصلمش یول. انتخابات سروسامان دهد بازرس، به 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٣٢                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

دامغان  یاهال ات متعدّدينظربه شكا. ات بوديوال از  یاريقشون در بس انوفرمانده
حكومت آنجا را : نوشت  وزارت جنگ وزارت داخله به آنجا، یازحكومت نظام

الوزراء   سيرئ به  یتلگراف یّ ز طيازسقز ن ٧۶.نديرا اعزام نما یگرياحضارود
  : نوشتند

است كه از  یمفت یصدورالعلما یآرا برا ۀيشون قهراً وجبراً مشغول تهق سيرئ« 
م كه يكن یقبل از وقت عرض م. ش مردم استيوضدّ آسا یمبرّ  انت و امانت يد

  ٧٧  » .یتياست نه ملّ  یو قشون یل جبريوك
ن ابزار ياز ا یو اعمال نفوذ حكام و فرماندهان نظام یدر برابر تعدّ  رالدولهيمش

 یليتعط یبرخورد بهره گرفت ول یمناسب برا ۀز نحوين مقابله و الزم جهت 
  . گرفته بود ز قدرت مانور الزم را از او يمجلس چهارم ن

او . آورد یسردار سپه را در پ ۀنيل كابيرالدوله و تشكيمش یان، استعفاينظام فشار
م الزم ن مدّت اقدايبرده و در ا یمجلس چهارم پ ۀميمجلس از ن ت نقش يكه به اهمّ 
انتخابات مجلس پنجم از  یبود، از ابتدا ندگان انجام داده يبه نما یكيجهت نزد

 یدخالتها از ابتدا ن يا. درانتخابات كرد یاريبس یدخالتها ،یق حّكام نظاميطر
اقدامات سردارسپه  یدشت .به خودگرفت ینه، صورت آشكارتريل كابيتشك
را به  یداندكه و یچهارم م ندگان مجلسيونما ن اويازخواست طرف یناش را 

نه سردار سپه يدر كاب ٧٨. اند كرده  یض ميو تحر ق يدخالت در انتخابات تشو
از قدرت و حضور  یدور یصباح زـ پس ازچند يون نياجتماع ان،يامعالوه برنظ

ً دخالت  است بازگشتند، يس ۀرالدولهـ مجدّداً به صحنينه مشيدر كاب مخصوصا
قاسم خان  رزايم فعّال آنها، یازاعضا یكي ۀه برعهدوزارت خارجه، وزارت داخل

پس از انتصاب  سپهسردار. ز بوديانتخابات ن یقرارگرفت كه مجرصوراسزافيل 
ن اساس نهضت يدو مقصود عمده را در نظر داشت و بر ا ،یيوزرا است يمقام ر
را ت قاطع هواداران خود ياّول، اكثر ۀدر وهل. كرد  یزير یدولتش را پ یانتخابات

ن عدّه حتماً ين ايداد كه در ب مقاصدش در مجلس پنجم سازمان  یجهت اجرا
ً با كانديز بودند، ثانيو رجال شناخته شده ن یاسياز وجوه س یا  عدّه شدن ـ به  دا يا
مردم  ۀداشت خود را محبوب هم ینقاط كشور سع یعوامل خود ـ در اقص ۀليوس

  . دينما قلمداد 
 اريارانتخابات را به خدايل دادواختيتشك یا  تهيفوق، كم دن به اهدافيرس یبرا او

لشكرمأمور شدند، طبق  یحزب دمكرات مستقل واگذارنمود وامرا خان وافراد 
. به عمل آورند یت انتخاباتيشود، فعّال یفرستاده م ته ين كميكه ازطرف ايصورت
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كور مراجعه مذ ۀتيبود و به كم كاشمر  ۀحوز زانتخابات ا یدايبهار كه خود كاند
  : سدينو ینموده بود، م

در محل موفّق  یيدايا كانديد يبه عمل آ یق، محال بود انتخاباتين طريا یسوا« 
  ٧٩» .شود

ن يز با اشاره به اهداف سردار سپه از انتخابات و مجلس پنجم در اين یآباد دولت
  : سدينو یخصوص م

دستورداده موانع را از راه ها  هيها و نظم  ن كارسردار سپه به حكومتيا یبرا« 
انتخاب نگارنده از اصفهان فراهم شد  ۀنياشخاص بردارند و زم ل ين قبيانتخابات ا

او ] به[از فارس خبررا به سردارسپه داده و  ینظام ر اقتدارحاكم يو بعدازآن هم ام
  ٨٠». گفتك يبه خاطر انتخاب شدن تبر

جان بود با يآذربا یحاكم نظامكه در آن زمان  ،یخان طهماسب رلشگرعبدهللايام
  : صراحت اعالم نمود

مرتضی  پيجان انتخاب كرده وسرتيآذربا راازحوزه یتهران یخ محّمدعليش...« 
ً ين صريورام حاكم خوارو،یبه اعظام قدس یحكم یتهران ط  یحاكم نظامخان   حا

» .ا بدهدر اعتبار نامه اشو دياالسالم راانتخاب نما اعتماد ن يدعالءالديس:سدينو یم
٨١  
از دخالت  یموارد زيساوه درمجلس ن یدايكاند ،یدشت یعل  اعتبارنامه یبررسدر

ساوه  انجمن نظارت بر انتخابات  یاعضا از یكي. شود یان ميب دولت برانتخابات 
  : سدينو یم  یبه انجمن مركز یا نامه یط

ً در انجمن اظهار كردند كه حكومت از من الت الحكومه بينا«  زام گرفته كه رسما
تقلّب  ید قبالً خوانده شود تا كسيانتخاب شود وآرا با یدشت  یخ عليش ید آقايبا

  ٨٢» .نكند
 :ن باره آمده استياز اسناد در ا یكي در

    
 
  نده محترم ين نمايتد یآقا توّسط« 

  عظام داّمت شوكته  یاست وزرايع ريمن مقام
شجاع را احضار و اظهار نموده ساالر  یشب و امروز حاجيد ساوه ديجد حكومت

د يا باي ،یدشت یالوزراء حكم دارم در انتخاب آقا سيشخص رئ كه من از طرف 
ه تقاضا دارد كه اگر يمشارال. د شديخواه د يا فوراً به تهران تبعيد، يم شويتسل
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واّال،حضرت اشرف   دين امر، امر حضرت اشرف است، اطاعت نمايچنانچه ا
ل يوسا را از دست داده و  یطرف ید كه بيكومت صادر نماع به حيو سر یامر فور

   ٨٣» .د او را فراهم نكنديتبع
  : سدينو یم یبه و یا نامه یروز طيالدوله ف شكار نصرتيپ الدوله، فطن

ل يوك یياز حضرت واال دلتنگ است كه چرا او را از قشقا رالسلطنهينص« 
ه نسبت به حضرت واال نبوده و از ن مسئليكنم كه ا یم یحال هر چه به او . نكردند

  ٨۴» .رود یبشود، به خرجش نم ل ين وكياءالواعظيمراكز امر شده ض
در  یريل درگيد و به دليبود كه انتخاباتش به طول انجام یاز نقاط یكي كاشان

ان انتخابات مدّتها متوقّف يون جريحكومت نطنزو اجتماع انتخابات و اعمال نفوذ 
  : سدينو یبه وزارت داخله م ٢٣٩۶٧   ۀشمار ۀنام یطحكومت كاشان . ديگرد

 یّ الشمس است و حت الحكومه نطنزاظهر من بيق اكرم نايصد یطرف یب عدم« 
ست و با يون را منكر نيابراز حسن خدمت نسبت به اجتماع خودش از نقطه نظر 

ده يكه به موافقت عق یاستظهار كامل ۀواسط حكم حضرت اشرف به  ۀوجود مشاهد
خود افزوده  اقدامات ل وزارت داخله دارد بر شدّت يكف یالت باطنيبا تما خود
و نسبت ] گذارده[ون را در انتخابات باز يدست هواداران اجتماع یو. است

  ٨۵» .دهد یگر شدّت عمل نشان ميد ۀدست به 
ان و يق نظامياز طر یت ملبياثبات وجاهت و محبوب ین برايهمچن سردارسپه
با صدور احكام  یحّكام نظام. شود یمجلس م یندگينما یدايكاند االت، يحكومت ا

سردار سپه و  یرند، سوايگ یالتزام م ات و دهات ياز وال یو تلگراف یكتب
 یندگينما یدايكاند  هزاد كيسركش ٨۶. سنديرا ننو یكس یندگان مورد نظر وينما
  : سدينو یروز ميالدوله ف به نصرت یا جان در نامهياله

 ین است كه آقايا یجان در شرف خاتمه و فقط معّطل براياله اتانتخاب« 
ن خصوص به عمل آمده يكه در ا یيها تمام كوشش با . الوزراء اّول باشند سيرئ

   ٨٧» .دارند یفعالً نصف بنده را
از . دينده اّول انتخاب گردياز نقاط سردار سپه با عنوان نما یاريوه در بسين شيا با

داغ  ، از قراچهیرأ ٣٨١۶جان يالت شاهسون آذربايدر ا ،یرأ ٢۴٨٩١  همدان با 
، از یرا ۴٠٢٢، از سراب و كرهرود با ٨٠٩٩اصفهان با  ، از ۶٣١٠و توابع 

، یرا ۴٧٧٣و گرگان رود با  طوالش، از ١٧٠۶۵  جان ي، از اله٢٧۵٧ه با ياروم
 ندهيبه عنوان نما یرا ٢٢٠٣٧   یو از خو ٧٢٩٩، از رشت ٢۵۴٠٨از مراغه 

 یندگينما رفته و فقط يچ كدام از نقاط مذكور را نپذيه ید؛ ولياّول انتخاب گرد
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از  یو. دين حوزه ثبت گردينده اّول ايرا قبول نمود و نامش به عنوان نما یسار
  ٨٨. ده بوديگرد  یرأ ١٢۶۶٠صاحب  یدر سار  یرأ ٢٢٠۴۵  مجموع 

  : ن استيرضاخان چنگر توّسط يد یاز شهرها یندگياز انصراف نما یا نمونه
 

  ئت نّظار يه هيدر جز، كپ حكومت
ن يسنگ یتهاينجانب، نظر به مسئولينسبت به ا یمتنان از حسن ظّن اهالااظهار با

 یندگيخود را از نما یله استعفاين وسيبد. دارهستم مملكت عهده خدمت به  یكه برا
  . دهم یدر جز اّطالع م

   ٣۶٢٨ نمره
  ٨٩كل قوا  و فرمانده الوزراء سيرئ
ن شده كه ييندگان تعينفر از نما ۶١نه سردار سپه، تعداد يل كابيتشك یابتدا در

ن حال يدر ع. تخت احضار شده بودنديز به پايه نيحاضر و بق در تهران  یا عدّه
حدّ نصاب  نييب با تعين ترتياتمام بود كه بد ز انتخاباتش در حال ين یگرينقاط د

بود كه  یدر حال ن يا. ا گشتيمه جماح مجلس پنل وافتتيالزم مقدّمات تشك
مجلس  ازافتتاح بعد یازنقاط كشورادامه داشت وحتّ  یهنوزانتخابات دربعض

  . نداشتند یا ندهياز نقاط كشور در مجلس نمابعضی 
كه در  یاگر چه تخلّفات. است یز قابل غور و بررسين یآمار ۀازجنب انتخابات

را با اشكال مواجه  یآمار یابيت ارزيواقع یاديگرفت تاحدود ز انتخابات صورت 
وارقام در خصوص انتخابات مجلس پنجم  آمار  ۀن همه ارائيبا ا یسازد، ول یم

 یگذشته از دقّت چندان در  فوست و نيآمارجمعّ . ستيده نيازلطف و فا یخال
بيان  ت رايازجمع یرمتفاوتيمقاد انجام شده یها یبررس ودو برخوردارنب

   .ميدارند
نفر برآورد  ١١۶١٠٠٠٠ش  ١٣٠٢ران در سال يت ايكل جمع ،یك بررسي در

نفر  ٠٠٠/١٧٠/٩و یت شهرينفرجمع ٠٠٠/۴۴٧/٢تعداد  ن يده كه ازايگرد
  ٩٠. بودند يیت روستايجمع
 یسه سال پس از انتخابات مجلس پنجم ط ۀبه فاصل ١٣٠۵در سال  یبررس نيهم

ن زده يدرصد تخم ٣٩ران ـ يت ايّل جمعمردان ـ پس از ده سال در ك ، تعداد یآمار
  ٩١. نفر را شامل گردد ٩٠٠/۵٢٧/۴  در حدود  یتيشود كه جمع یم

ز عدم حّق يست سال بود و نيبا توّجه به حدّاقّل سّن انتخاب كنندگان كه ب یطرف از
ً يرسد تقر یم زنان به نظر  یرأ ست در انتخابات يبا یت كّل كشور ميجمع ٣/١با
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نفر را شامل  ٠٠٠/٣٨٧٠در حدود  یتيجمع كردند كه   یت ممجلس پنجم شرك
اغماض  یفوق اگر با كم  ۀضابط وب با در نظر گرفتن دين ترتيبه ا. ديگرد یم

جهت  یبيتقر  ۀيم، پاين بزنيتخم ٠٠٠/٠٠٠/۴دهندگان رادرانتخابات  یت رايجمع
  . ت برخوردار گردديتواند از واقع  یم یتا حدود یآمار یبررس

از  یموت، كه گزارشيالت تركمان، كوكالن و يتخابات مجلس پنجم به جز اان در
اخذ  یزان آرايم. در پارلمان نداشتند یا ندهيد و نمايمجلس نرس انتخابات آنها به 

الت يا یبينفر بود كه با توّجه به افراد تقر  ٩٢۶٣٠۶شده در كل كشوربالغ بر
ن يا. دينفر تجاوز نما  ٩٣٠٠٠٠از  دهاخذ ش یرسد كّل آرا یتركمان به نظر نم

داشتند و با توّجه  یاست كه حّق را یكّل افراد یدرصد آرا ٢/٢٣تعداد حدود 
ن يافراد را در ا ۴/١جان انتخابات مذكور شركت كمتر از يغات و شور و هيتبل به 

ن درصد در يالبتّه ا. ن انتخابات بوده استيدرا یاستقبال عموم ن عدم يانتخابات مب
جان يكشور، مردم آذربا یمجموع كّل آرا در . تلف كشورمتفاوت استنقاط مخ

به صندوقها  یرا  ٩۶٩/١۶٠نده در مجلس پنجم، تعداد ينما ١٩جهت انتخاب 
ندگان مجلس، تنها يچهارده درصد از نما یها، برايجانيآذربا یعني. ختندير
  . ختنديكشور را به صندوقها ر یدرصد كّل آرا  ٣/١٧

نده در مجلس ينما ١۵ستان با تعداد يات خراسان و سيان والجياز آذربا پس
 ١۵كه تهران و بلوكات اطراف آن با  یختند در حالير به صندوق  یرأ ١٠٣۶۶۵

 ١١انتخابات  یمردم تهران برا یعني . دادند یرأ ٣٨٣٢٧نده در مجلس فقط ينما
كه نشان از بودند  درصد از آرا را به خود اختصاص داده  ۴ندگان فقط يدرصد نما

كه قبالً گفته  یليمردم تهران از انتخابات بود و به دال ۀسابق یعدم استقبال ب
از تخلّفات  یريجلوگ یبرا یرأ ۀع تعرفيرالدوله از وسعت توزيمش شد، 

تهران و  یدر كاهش آرا یاديار زيتا حدود بس ن امريكرد كه ا یشترخودداريب
حدّاقّل پنجاه  یستياطراف با و بلوكات در تهران . رداشته استيبلوكات اطراف تاث
 ٢١۵  تا  ٢١٠ت آن در حدود يرا جمعيشد ز یع ميتوز یرأ ۀهزار برگ تعرف

 ٢۶٠٠٠ع شده از يتوز یها زان تعرفهيم یول ٩٢ن زده شده است؛ يهزار نفر تخم
ها برگردانده شد،  به صندوق یرأ ١٩۴٢۶ن تعداد فقط يننمود و از ا برگ تجاوز 

 ۴الت با ير ايالت تركمان ساينموده وبه جز ا ر انتخابات شركت ز ديالت نيا
 ٣انتخاب  یبرا یعني. ختندير   به صندوق یرأ ٢٠۴۴٧نده درمجلس، ينفرنما

آنها اخذ شده  كشور از  یدرصد كل آرا ١/٢درحدود يیندگان مجلس آرايدرصدنما
اده بودند د یرأ١۴٠٣٧درمجلس  ندهينما ۴زباين)ینيت دياقل(ملل متنّوعه .بود
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كشور را به خود  یدرصد كل آرا ۵/١ندگان، يدرصد نما ٣انتخاب  یبرا كه 
انتخابات آزاد كه بدون اعمال نظر و دخالت مؤثّرحكومتها  درهر. اختصاص دادند

تش يو استحكام موقع یت ويت از محبوبيحكا نده يهر نما یزان رأيرد ميصورت گ
  . دارد یگذار در مجلس قانون

از  یرأ ٢۵٣٨خسرو شاهرخ با تعداد يندگان مجلس پنجم ارباب كين نمايب در
پس . ديان را كسب نمايزرتشت یدرصد آرا ٩٨توانسته بود   یرأ ٢۵٩٠مجموع 

 یرأ ٣۶٧١از مجموع  یرأ ٣۵۵٧وان با يد خان مصباح  یرزا دمحمعلي، میاز و
 یرأ ٨٠٣١با  یانكرم یبقائ ن يالد رزا شهابيستان و ميمردم س یدرصد آرا ٩٧

. بودند مردم رفسنجان را كسب كرده  یدرصد آرا ٩۶ یرأ ٨٣٠۶از مجموع 
از  یرأ ۵٢۵با كسب  یو. بود یرازيعقوب شيد يز از آن سيزان آرا نين ميكمتر

الت خمسه فارس را يا یدرصد آرا ١۵تنها توانسته بود  یرأ ٣۴٩٣  مجموع كّل 
ن خان يرزا حسيتهران م اول ۀنديمان یزان برايم ن يا. به خود اختصاص دهد

نده اّول يدرصد، نما ۵۴اءاالدبايض نده اول فارس، يدرصد؛ نما ٣٨الملك مؤتمن
السلطنه،  صولت اّول مشهد،  ۀنديدرصد؛ نما ۵۵ن رهنما يالعابد نيرزا زيز، ميتبر
. درصد بوده است۶٩روز،يالدوله ف اّول كرمانشاه، نصرت ۀنديدرصد ونما ۵٣
٩٣   

شد، لذا به  یل مينده تشكينما ١٣۶د از يـ با ٩۴قانون انتخاباتپنجم ـ طبق  مجلس
 ۀگربه علّت رد شدن اعتبارناميانتخاب شدند وشش نفرد نده ينما ١٣۵مرور 

نده يدند وگزارش انتخابات نمايانتخاب گرد آنها مجدّدأ  یااستعفايندگان منتخب ينما
موت در يكوكالن و  و الت تركمان يا هجيدر نت. ديالت تركمان به مجلس نرسيا

پنجم  ت مجلس ين حال در طول دو سال فعّاليدرع. نداشتند یا ندهيمجلس پنجم نما
 یا عدّه. ست نفر باالتر نرفتيكصد وبيندگان مجلس ازيحاضر نما ۀچ گاه عدّ يه

 یندگيراحفظ نموده وبا وجودنما یپس ازانتخابات، مشاغل دولت ندگان يازنما
ل به يوعدم تما یندگيحفظ عنوان نما. زدند یتن م ازشركت درجلسات،  س،درمجل
مه شدن يوب یت پارلمانيمصون از یل برخورداريد به دليازآن، شا یرسم یاستعفا

رضاخان  ن افراد ينمونه بارزا. بوده است یدر مقابل حوادث و اتّفاقات آت
 ۀيرعدليوزا،يرنيمعاضدالسلطنه پ الوزاء و سيرئ جنگ و ريسردارسپه وز

 یرسم یطبق قانون انتخابات فقط استعفا. ن بودينائ ۀنديرضاخان ونما  ۀنيكاب
نده توّسط مجلس يت نمايا ردّ صالحيو  یندگينما ۀاعتبارنام نده قبل از صدورينما

  ٩۵. مجلس بود یندگيعنوان نما  ۀپس از صدور اعتبارنامه، سلب كنند
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ت يتوّجه به مسئولبا . شد یم ميتقس یمختلف یها به رده یپنجم از نظرسنّ  مجلس
متفاوت بودند،  یسن یها نده مجلس پنجم در ردهينما ١٣۵  مجلس با آنكه  یاسيس

قانون . دانست ی، مجلس جوانیسنّ  توان آن مجلس را، به لحاظ  یالوصف م مع
. ن كرده بودييتع سال  ٧٠آن را  رو حداكث ٣٠ندگان را يانتخابات حدّاقّل سن نما

ده يب نرسيشناسنامه به تصو ۀياحوال و ته انون سجلباّما چون در آن زمان ق ٩۶
 یقيص اثبات سّن حقينبود، تشخ یت الزاميص هويتشخ یآن برا ۀيو ته بود 

  . ندگان، دشوار بودينما
ملك  یا حسن آقايبار فروش  ۀنديزاده، نما ین نوريندگان مثل حسياز نما یبعض

 بودندجوانتربه نظر نموده یساله معّرف ٣٠و ٣٢ را  مشهدكه خود ۀندينما
نده ين نمايتر مسن یداخل ۀقطعنام در روز افتتاح مجلس كه به موجب . دنديرس یم

رزا يشدند م  یم ن ييتع یمنش سمتندگان به ين نمايو جوانتر یس سنّ يبه عنوان رئ
ميرزا  نيوغالمحس یاست سنّ يسال سن به مقام ر ۶١با یآباد دولت یيحي

مجلس  یسال منش ٣۴تا  ٣٢ن يزاده با سن  یو نورالدوله  ، اعتبارسرکشيک زاده
   ٩٧.شدند
ز شركت نمودند كه به ين یتر ندگان مسن و جوانيمجلس نما یدرجلسات بعد البتّه

ه و يانتخابات درموعد مقّرر نتوانسته بودند درجلسات افتتاح ل وقفه در انجام يدل
  . نديمجلس شركت نما یيابتدا

مشهد  ۀنديالتجار، نما ملك، ملك یلس پنجم حسن آقان عضومجيتر  ن همه جوانيابا
، یقوانيالسلطنه ل هللا صدق رزا لطفين فردمجلس، ميتر مسن سال سن و ٣٠با

 ۀندگان در ردينفر از نما ٣١تعداد  ینظرسنّ  از. سال سن بود ۶٣ز با ينده تبرينما
 یسنّ  ۀنفر در رد ٣٠سال،   ۴٠تا  ٣۶ یۀسن ۀنفردر رد ٣١سال و ٣۵تا  ٣٠ یسنّ 

تا  ۵١ یسنّ   ۀنفر در رد ١۶سال ـ  ۵٠تا  ۴۶ یسنّ  ۀنفر در رد ٢٠سال،  ۴۵تا  ۴١
 یقرار داشت و معدّل سنّ  ۶٣تا  ۵۶ یسنّ  ۀندگان در رديسال و هفت نفر از نما ۵۵

ت يمجلس با توّجه به نقش و مسئول ین سن برايسال بود كه ا ۴١پنجم  مجلس 
ث لباس و پوشش، مجلس پنجم حائز يز حا. گردد یم محسوب  یسّن جوان ،یاسيس

نفر  ١٠٢و معّمم و  یندگان روحانينما نفر از مجموع  ٣٣تعداد . بود یيها تفاوت
ندگان ينفر از نما ۵٣   یندگينما ۀاز نظر سابق. داشته و مكّال بودند یپوشش معمول

  . داشتند یندگينما ۀمجلس پنجم قبالً سابق
 ۀندينما ۀك دورينفر  ٢٩زده نفر دو دوره و ي، سن تعداد دوازده نفرسه دورهيا از

ندگان مجلس چهارم مجدّداً به ينفر نما ۴٧ندگان تعداد يمجموع نما مجلس بوده و از
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ندگان ينفرازنما ۶٣ث طبقات مشاغل، تعداد يح از. انتخاب شده بودند یندگينما
. ودندب یو نظام یافراد لشگر نفراز  دونفر زارع وكاسب و  ٢، یمستخدم دولت

 یطبقات ت يانگر وضعيقأ بيمشاغل، موارد مذكور دق یث دسته بنديالبتّه از ح
 یها چند شغل بودند و در رده یندگان داراياز نما یا  را عدّهيست، زيندگان نينما
در  یت مطبوعاتيث فعاّلياز ح. دولت، مالك و تاجر قرار گرفتند ان، كارمند ياع
د و مطبوعات قرار داشتند و يران جرايسردب  از صاحبان و یندگان شمارين نمايب

ن يا در حيبودند كه قبالً و   یكسان ۀندگان مجلس پنجم از زمرينفر از نما ١٩تعداد 
شده   یمطبوعات ۀسابق یدارا یا به نوعيسنده، صاحب روزنامه و ينو ،یندگينما

  . بودند
 یبعض. داشتندقرار  یكلّ  ۀزدر دو رديالت نيث تحصيمجلس پنجم ازح ندگانينما

ل يز به هر دو نوع تحصين یا  م و عدّهيالت قديتحص ید نموده، برخيالت جديتحص
 یالت عالينفر تحص ٣١ندگان مجلس پنجم تعداد يان نمايپرداخته بودند در م

كسب علم كرده ، شش نفر  یيااروپ ینفر در كشورها ١۴ن تعداد يكه از ا. داشتند
الت يكه تحص یندگانين نمايدر ب. ه بونديعدلل يز وكيپزشك بودند و چهار نفر ن

نفر در  ٢۴نفر در حدّ سطح،  ١٧ـ  یر روحانيو غ یم داشتند، اعم از روحانيقد
الت مجموع يگر از تحصيد یبند ميدر تقس. نفر مجتهد بودند ٩ن و يحدّ مدرس

نفر از آنان  ١٧را ارائه نمود كه  یگريتوان آمار د  یندگان مجلس پنجم مينما
پلم و يد(نفر در حدّ متوّسطه  ۴٠و ) خواندن و نوشتن(الت در حدّ متعارف يتحص
 . داشتند) اجتهاد، پزشك و دكترا( یالت عالينفر تحص ٧٨و ) سطح

ً در  یندگانينما یز داراين یكار دولت ۀث سابقيپنجم از ح مجلس بود كه بعضا
ر از آنان قبالً به پنج نف. را در سطح باال بدست آورده بودند یدولت یها گذشته پست

بعد از  یها نهيكاب ینفرشان از وزرا ١٩ده و تعداد يرس یيالوزرا سيمقام رئ
 . ت بودنديمشروط
 یداشت كه شكل واقع یمات و شعباتيز تقسين یاسيپنجم به اعتبار مسلك س مجلس

ت آن يها در مجلس و در طول دو سال فعاّل آن به مرور پس از گذشتن اعتبارنامه
 . ديمشّخص گرد

ن دوره يا یها  اعتبارنامه یپنجم در بررس ۀانتخابات دور یيبرپا بازتاب
رامون انتخابات و يپ ین دوره مذاكرات مفّصل و طوالنيدر ا. درخورتوّجه است
مخالف مباحث  یها ان توّسط جناحير نظاميل فشار، تقلّب و تأثيمشكالت آن از قب

جاد نموده يت ايت و اقلياكثر انندگياان نميرا م یطوالن ۀمطرح شده و مجادل یمهمّ 
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 . بود سابقه یبود كه در نوع خود ب
 ۀنديالسلطنه نما معتمد ۀن مخالف در نوع طرح اعتبارناميبه عنوان اّول مدّرس

 . ش را ابراز داشتيكالت و سرخس مخالفت خو
 : گفت یو
ك جا يكسان بودن موارد آن، همه را يبا چهار نفر مخالف هستم كه به جهت  بنده«

 » .كنم  یصحبت م
ت يفياز جهت ك«ندگان مذكور يمخالفت خود را با نما یل اجماليدال مدّرس

 : كرد و گفت» ان ذكريانتخابات آقا
ن انتخابات از ين است كه ايمن ا ۀديخود را بكند وعق ید معّرفيازاّول با مجلس«

  ٩٨».ارنشده استياخت یفشار شده وازرو یرو
ت مجلس، به دفاع پرداخت و ياكثر یسردارسپه و سخنگو طرفدار ۀندينما ن،يتدّ 

 : گفت
 » .است، كذب است خالف«

 : گفت یصحبت ضمن ذكر موارد ۀدر ادام مدّرس
د يحكومت گفته است من با: ديگو یزاده م عتيشر یآقا] ۀپروند[ ۀيدر دوس مثالً «

 در قمشه ا مثالً ياست؟  ین انتخاب، انتخاب ملّ يرم، ايپ شمال بگيس تياجازه از رئ
 » .د كردند وانتخاب را انجام دادندينفررا تبع ٣٠

 : السلطنه گفت ز به معتمديآم طنز ۀدر اشار و
د انتخاب يالوزراء با سيرئ یالفرموده آقا شه حسبيشان است كه هميبخت ا از«

 » .ندادم یشان رأين طور شد و بنده به ايسابق هم هم ۀدر دور. شوند
 : خواستار آن شد كهآمرانه  یدر دفاع نيتدّ 
 » .طلوع نكند] پنجم ۀدور[ن مجلس يث در ايخب روح«
كرد و  یبانيالوزراء سردار سپه پشت سيبه عنوان موافق به شدّت از رئ یو

شان وجود دارد، ارائه يداّل بر اعمال نفوذ ا یخواستار آن شد تا چنانچه مدرك
به  یريگ یگان خواستار رأندينفر از نما ١۶با باال گرفتن مباحثات مدّرس، . گردد

نفر  ۵٧نفر حاضر،  ٨٧از مجموع  یريگ یبراساس رأ. شدند یصورت مخف
 ٩٩. معتمدالسلطنه رد شد یندگيكبود دادند و نما یرأ

ت يز مخالفت كرد كه در نهاين یزاده كازرون عتيد حسن اجاق، شريبا س مدّرس
بوشهر  ۀندينما یكرمانشاه و كازرون ۀنديمخالفت خود را در خصوص اجاق نما

از جناح . آورد یرأ یزاده به رغم مخالفت و عتيشر ۀپس گرفت و اعتبارنام
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ن يتهران توّسط تدّ  ۀنديمان یانيرزا هاشم آشتيم ۀت مجلس پنجم، با اعتبارنامياكثر
ندگان تهران مخالفت يك حركت متقابل، با چهار نفر از نماين در يتدّ . مخالفت شد
خواستار  یو. نتخابات در تهران و اعمال نفوذ دانستل آن را سوء ايكرد و دال

مدّرس به عنوان موافق از انتخابات تهران به شدّت . ق شديون تحقيسيل كميتشك
 . ش افزوديها گفته دييتأدفاع  كرد و در 

 » .نبوده است] ت مجلس پنجميمنظور اقل[دولت هم با ما  یحتّ «
 ۀيپرداخت و مشكل دوس یانيان وآشتبه دفاع از انتخابات تهر یسخنران بعد داور،

 : ت خواند و گفتياهم  یرا ب یو یانتخابان
الزم را  یشان رأيم، باز هم ايمورد اختالف را هم حذف كن یاگر آرا یحتّ «

  ١٠٠» .اند آورده
 یت مذاكرات اعالم شود، وليهر چه تالش كرد تا كفا  الملك ـ مجلس ـ مؤتمن سيرئ

ت مذاكرات يكفا یاجازه نداد تا حدّ نصاب الزم برا یك موضع تهاجميت در ياكثر
 : ن و طرفدارانش گفتيسخت نسبت به تدّ  یا مدّرس در حمله. ديبه دست آ

 » مجلس یندازند تويخواهند ب  یرا م یرونيجنگ ب شانيا«
ون تجدّد را جهت ين خارج شدن از مجلس، فراكسين در حين سخن، تدّ يدنبال ا به

بعد با  ۀدر جلس. ت افتادين صورت مجلس ازاكثريو بد خروج از جلسه فراخواند
ن ين مجلس تدّ يدر ا ١٠١. ب شديتصو یانيآشت ۀندگان، اعتبارناميت نماياكثر یرأ

ب يبه سرعت مورد تصو ها رنامهكردند تا اعتبا یت مجلس تالش فراوانيو اكثر
شنهاد ير را پيدر مقابل، مدّرس تأخ. مجلس آغاز شود یرد تا جلسات رسميقرار گ

ش  ١٣٠٢بهمن  ٢٢خ يدر تار یگذار قانون ۀن دوريت پنجميدر نها. كرد یم
خ يو در تار. م افتتاح شد ١٩٢۴ه يفور ١١ق و . هـ  ١٣۴٢رجب  ۵مطابق با 

   ١٠٢. ش بود. هـ  ١٣٠٢اسفند ماه  ٢۵افتن آن يت يرسم
 یرر سلطنت به جمهوييتغ ۀنام ،یرسم ۀن جلسيهـ ش در اّول ١٣٠٢اسفند  ٣٠ در

. آن به جلو انداخته شد یت مجلس، بررسيندگان اكثريقرائت شد و با فشار نما
١٠٣ 

 یجاد فضايدر ا یپنجم كه سهم فراوان ۀنكته مهم و قابل توّجه درانتخابات دور كي
 یها از حوزه یت رضاخان سردار سپه فراهم آورد، انتخاب ويمحبوب یبرا یذهن

بهاردر  یهرچه محّمدتق. اّول بود ۀندينما مهّم كشور به عنوان یشهرها یانتخابات
 : سدينو یده مين پديل ايتحل
كه سردار سپه  یيهر جا. ستندين یعياند طب كه انتخاب شده یيهزار وكال پنجاه«
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نده با دستور از باال يل شده انتخاباتش دستورالعمل بوده و نمايا وكيل اّول شد يوك
غات يل توّجه از آرا، نشانگر تبلقاب یوجود تعداد یاست؛ ول ١٠۴»انتخاب شده

عالوه بر . دادند یسطح كشور انجام م ران به نفع رضاخان ديبود كه نظام یعيوس
جالب . ان بودينظام ۀد و دخالت گستردين، انتخابات همراه را تقلّب و زور و تهديا

از او را  یل اّول شده بود، جانبداريكه سردار سپه در آن شهرها وك یآنكه مراكز
  )  ٣. (ز برعهده داشتندين یجمهور یغوغادر 

 
پنجم  ۀدر آغاز انتخابات  دور)   یمحّمد رضا  کردستان ديّ س(  یعشق ۀرزادمي   ◀ 

 یدايکاند  ۀدر بار»  یاسيآن نّجار س« تحت عنوان  یمقاله ا یملّ  یمجلس شورا
ال اطف ۀاستفاد یها برا نّجار: انتخابات مجلس و اوضاع و احوال آن زمان نوشت

آدمک  کيزرع  ميبه ارتفاع ن زهيکپا شده یخراط ۀچوب کي یخردسال رو
 بيترت یرا طور یآن آدمک چوب یها دست. کنند یدرست م یچوب کوچک

و بدن آن آدمک به حالت  دهيچوب چسب یسکون به باال که درموقع  دهند یم
   . است  ستادهيا یعمود ۀمتّصل بر آن چوب یعيطب

به  یسمانير کي«: است که نيبه کار برده شده ا چهيزبا نيکه در ا یشاهکار
آن چوبه است،  یکه در باال یبسته وازسوراخ یا تخته آن اسکلت  یدست و پا

با کمال  یشود آدمک چوب دهيکش سمانير هروقت آن  لهيوس نيوبه هم گذرانند یم
     »   . دافت یم نييپا سمانير  ردنرها ک   چوبه جستن کرده و پس از یبر باال یچابک
 یباز زبردست، موقع زمامدار وصنعتگر طّراروحقّه یاسيآن نّجارس الدوله وثوق

آن  عيها، با جم آدمک نيازهم یا حاضر عدّه ۀانتخابات دور خود وزمان 
آنها را  ۀافکار و اراد عيدست و پا و جم ملّت ساخته و  یبه اسم وکال اتيخصوص

پارلمان گذرانده و   یها یکرسسوراخ بسته از  یو بند مخصوص  سمانير کيبه 
 سمانيسپرده که هر وقت آن ر سيدولت انگل ۀنديسر آن رشته را به دست نما

جستن کنند، هر وقت نکشند آنها  یها از جا آنها بخواهند بکشند و آن آدمک را 
 فيدر رد توان یکه قسمت اعظم مجلس را نم ميبگو را هم  نيا. نشسته باشند

 دييگو یم. شود یم دايها پ آدمک نيا آنها از  انيتک م کت یولها فرض کرد آدمک
عبدالوّهاب   رزايم یحاج یجناب آقا. دهم یاز آنها را نشان م یکينه، حاال 

 سمانيکه آن ر کنم یم نيقيمن  زنديخ یم هر وقت بر شانيا) گوشت ۀخزان آن(
 یرمرئيغ مانسيآن ر دينيرا بب سمانيآن ر ديخواه یاگرم. اند دهيراکش مخصوص 

   . رسانم یم نيبه نظر قارئ اليرا ذ سمانير نمونه از آن  کي یول ست،ين
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مشفق محترم  یخدمت جناب مستطاب استظهار: نوشته است ايتانيقنسول بر سيو
مراسم ارادت و  یّ عبدالوّهاب دامت برکاته پس ازط رزايم  یحاج یمهربان آقا

را  ليذ ۀمشروح فيطر شراستحضار خا محض  د،يالزم گرد یمودّت باطن
و  انيآقا يّۀلاز ک یمجلس دهد از قرار اّطالعات واصله دو سه روز قبل  عيتصد
مذاکرات  وپس از ديا داشته فيهم در آنجا تشر یوجنابعال ليمعّظم شهرتشک نيخوان
رفع مزاحمت  یبه تقاضا یمبن یاند که تلگراف داده یقرارشده و رأ ايگو یچند
حسن  نياّوالً دوستدارازا ند؛يمخابره نما رانيشاه ا یاريدس شهرآستان اق به  ارياغ
تشّکر را دارم که اغلب اوقات وقت خودتان را  تينها    شهر  یو اهال یجنابعال تيّ ن

و سودمند و  ديمف ارياقدامات بس نوع  نيالبتّه ا دييفرما یم اريصرف رفع ظلم اغ
که کمک  یاشخاص آنها با  یاهو رفع اغتشاش ازخود و همر یاهال تيازجدّ  یناش

طرح  یبرا هيکه ممکن است در آت دانم یخواهدبود چون م ندينما یآنها رام
است  نيا. داشت ديخواه فيهم تشر یبشود والبتّه جنابعال ليتشک یجلساتمذاکرات 

که  دارد یوعموم طبقات محترم مردم اشعارم یخاطرجنابعال که محض اّطالع 
اشخاص هرج و  یاغتشاش ازطرف بعض  یبغداد جزئکه در یقبل موقع یدرچند
حاکم کّل  لسنيمستر و  یحضرت اجّل آقا دشروع شده بو تياهم یطلب ب مرج

 شانيا داده وخود  ليبغداد تشک یازطبقات اهال یمجلس رانيعراق عرب وا یاسيس
مسبوق  یبه خوب ديبغداد با یاند که اهال فرموده و اشعار داشته یدرآن مجلس نطق

 لمجمع اتّفاق مل یتقاضا ۀفقط به واسط سيانگل ۀميدولت فخ انينظام ند که باش
که متأّسفانه رخ  یشده و تعلّل و تسامح نيالنهر نيب  هيحکومت آت ليدار تشک  عهده

مثال موانع  ميحل کن یآسان نيبه ا  ميتوان یاست که ما نم یعلل و جهات یبرا دهد یم
طول مدّت جنگ   ۀاّوالً به واسط نيالنهر نيب يۀسرعت مقصد ما در قبل حکومت آت

 یصلح خصوص ۀو قبول معاهد یصلح عموم یمضاو امتداد قبول ا یالملل نيب
 ها یزود نيکه دولت به ا دوارميمن ام یبوده ول رهيو غ رهيو غ یدولت عثمان با 

 انيخاطرنشان آقا ديکه با یخبر نيتر منتها و مهم. خود بشود موفّق به اقدام مقصد 
 رهيو غ یاسيامور س تيموميق یمملکت  اي یاست که در هر موقع دولت نينمود ا

است که  نيشرط آن ا  نيتر دار شود اّول و مهم را عهده یگريدولت و مملکت د
امور  الزم دارند همواره در فکر اصالح انتظامات  ميّ آن مملکت که ق یافراد و اهال

و نظم خود را داده و اسباب هرج و  بيکه شما ترت یخود باشند و تا موقع یمملکت
 تواند یچگونه م گريدولت د ديشو یم تکبمر لهيخود را به هر وس مرج مملکت 

شما الزم، بل الزام است  یکه برا یزياقّل چ. رديخود بگ  ۀشما را به عهد تيموميق
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که ممکن است  یمملکت را به هر شکل مسأله خواهد بود که اسباب انتظام  نيا
ً  یاهال رايز ديدار یموده و مجرفراهم ن  یبه خوب ديبا انيشورش بغداد مخصوصا

فقط  اصالحات امور وطن خود آنها خواهد بود  هيکه تمام اقدامات آنها عل نندبدا
به طور حتم . ديکار هموطنان محترم خودشان خواهد گرد یمعّطل یاسباب جزئ

 نيرفع ا یتقاضا مهيت فخدول انيو از نظام دهيناپسند یرا قدر من اوضاع  ديبدان
 چيکه ه دينما یحاضر م یاندازه قشون و قوا به  تيبه فور ميزحمت و غائله بنما

از او  یريباشد و جلوگ و اطراف آن طاقت مقاومت نداشته  نيالنهر نيقّوه از ب
راحت و  خود  یدرسر جا یکه به کلّ  ميگو یبه شما م ماتومياولت ۀلينشود لهذا به وس

که فقط ضرر  رايز دينباش یاوضاع کنون هيبرعل یاقدام اليو ابداً در خ ديآرام باش
آن به خود شما و هموطنان محترم شما خواهد بود و درآخرنطق   خسرانو 

 یتقاضا ۀرا فقط به واسط نيالنهر نيب تيّ موميق  سياند دولت انگل خودشان فرموده
الوجوه  وجه من چياً به هابد خود گرفته و  تيمجمع اتّفاق ملل به عهده و کّف کفا

 یموقع ببرد مگر  رونيدارد ب نيالنهر نيکه نقداً درب يیامکان ندارد که دولت قوا
به  یاجياحت نيالنهر نيب گريکه د نديو قانع نما یکه بتواند مجمع اتّفاق ملل را راض

ه مسأل نيو ا ديحکومت خود را اداره نما تواند یم يیندارد و خود به تنها  ميّ وجود ق
محتاج  یمتماد اريهمواره تا مدّت بس نيالنهر نيکه ب رايز هم ابداً ممکن نخواهد شد 

  . خواهد بود یبه وجود مربّ 
در چهل و چهار  ١٩٢٠یماه جون فرنگ ميّ در س ]لسونيو یسخنران [فوق را نيا
در خاتمه تقاضا دارد . اند اشراف بغداد فرموده قبل در بغداد و حضور عموم  ومي

سواد آن را جهت  دييفرما یم  ايبه طهران مخابره فرموده  یتاکنون تلگرافهرگاه 
طهران  ترجمه و به  یسيآن را به انگل نيکه دوستدارهم ع ديدوستدار ارسال دار

 لهيوس نيارسال خواهم داشت به ا سيانگل مهيمختار دولت فخ ريخدمت جناب وز
دولت  یاسينسول و حاکم سق( دينما یم ديخود را تجد ۀمانيصم یدوست مودّت و 

که  شود یها است؛ معلوم م روس ايگو یريغرض ازغ).همدان  ميمق سيانگل ۀميفخ
 یفقط باآقا ديشا اي دانند یم یبلکه خودمان دانند ینم  ريرا با ما غ شانخود ها سيانگل
 دهيفهم نيمراسله چن نيازا  یبار. هستند یعبدالوّهاب خودمانرزايم یحاج

عبدالوهاب   رزايم  یحاج یسفارت به آقااي یگر ازقنسول ايقضا یکه درکلّ شود  یم
 یمنوط به امر و نه شانيا نابو تمام نشست و برخاست ج شود یدستور داده م

الدوله  وثوق یدو سال زمامدار ۀجينت نيا! ها یرانيا.است سيدولت انگل  ندگانينما
مملکت  کي ۀنديو نما ليکآور است که و چقدرشرم دينيبب وديفکربکن ها یرانيا. است
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گذشته، گذشته . بدارد یدولت دشمن  کي ۀارادريخود را اس یرأ یاتيدر امورح
  . ستا
ها  مزدور ليقب نيکه ا ديبکن یالاقل کار ديپنجم در فکر باش ۀدور یبرا ها یرانيا

به نام  یکه چه آدم ديو بفهم ديفوق را بخوان ۀمراسل ها یهمدان . داخل مجلس نباشند
طهران نشسته است، در  یمجلس شورا از طرف شما در  یندگيلت و نماوکا

 قتيدر حق شانياست و ا در زجر  دمر نيهمدان ازا یکه روح عموم اهال یصورت
 نيا رحم کرده و بحمدهللا  رانيخدا به ا. (پسر فرمانفرما ساالر لشگرهستند ليوک
کردند و  داياشتند نه مدد پانتظار د ها سياشخاص درمجلس تا آن اندازه که انگل ليقب

 !) جزو هندوستان شده بود رانيوگرنه ا نه نفوذ 
را  یسيانگل یآقا نيا گريپنجم مجلس د ۀدور یبرا زيعز یها یهمشهر ها، یهمدان

پنجم  ۀدور یبرا. است یباباطاهر و قبرستان بوعل ۀهمدان گهوار . ديريدر نظر نگ
همدان است بتوان گفت  ۀنديمرد نما نياگفتند  یوقت که  ديرا انتخاب کن یمجلس کس

را انتخاب  یکس گرياست د انيعر  طاهرو بابا نايس یبوعل یمرد همشهر نيکه ا
بوده و از خود  یچوب آدمک داشته و در حکم  یبا مقامات اجنب یکه بند و بست دينکن

    . اراده نداشته باشد
    یعشق رزادهيم
  )۴(  )  ١٣٠١اسفند     ٧    -  ستميروزنامه قرن ب(
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  :و مآخذ حاتتوضي

    
 اميپ  يۀنشر» اصفهان و مجلس پنجم یروزنامه صدا« یدمحم جواد عبداله  - ١ 

    ۴٠۶ -   ۴١٠ صص  ٢و ١شماره  - ١٣٨٧وزمستانزييپا  دوم،  دوره  - بهارستان 
مرکز   ناشر - جلد اول   - » اسناد  تيانتخابات مجلس پنجم  به روا«      -  ٢    

  -     ١٣٨۴ - کشور  وزارت   یخياسناد تار یبررس
  I     - ۴۴ص   -   نيشيپ   

II     -   ۴۵ص   -  نيشيپ   
III    -   ١١٠ص   -  نيشيپ   
V  I - ١١١ص    -     نيشيپ  
V     -   ١٢۶ص  –  نيشيپ   
VI    -   ١٢٨ص   -  نيشيپ   

VII  -   ١٢٩ص  -   نيشيپ  
VIII     -    » ۴۵٠جلد اول ، ص   - » اسناد  تيمجلس پنجم  به رواانتخابات        

IX  -   ۴۵١ص   -     نيشيپ   
، جلد »رانيا یاسيخ مختصراحزاب سيتار«، یبهار، دمحمتق ملک الشعراء  – ٣ 

   ٣٠٣ – ٣٠٧  صص   ، ١٣۵٧ر، يركبيام  اول، تهران، 
تشارات مركز ان - ، جلد اول  »تيكتاب انتخابات مجلس پنجم  به روا«   -  ۴ 

  ٩ – ۴٠ –صص   -  ١٣٨۴ –وزارت اطالعات  چاپ اول  یخيتار اسناد  یبررس
 نيفرورد - ١شماره - *دوران*رانيمعاصرا خيتار یکيالکترون  ۀمجل  "بهديونگاه کن
١٣٨۵     

 -   ستميروزنامه قرن ب      ١٣٠١اسفند     ٧ » یاسيآن نجار س«   -  یعشق رزادهيم  -  ۵ 
  ١٣٩٠بهمن  ١٨سه شنبه   - اقتصاد    یايبه نقل از دن

اول در شهر  یدوران جنگ جهان اتياز نشر یکينام  ستميقرن ب ۀروزنام«*      
شماره در همدان انتشار  ٣تا  یعشق رزادهيتوسط م روزنامه ابتدا   نيا. همدان است

امه شهر اد نيتهران، انتشار آن را در ا استانبول به  از  یو پس از بازگشت و افتي
 ١٣٠٠ بهشتيارد  ١۶ خيتار در تهران در  تهالب هينشر نيشمارٔه ا نينخست. داد

در  صفحه  ١۶در یبا حروف سرب یقمر ١٣٣٩مصادف با شعبان  یشمس
و  یادب ،یاسيو روش آن س وهيش. افتي یانتشار م یوبه طور هفتگ یريوز قطع 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤٧                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 ٢٣ د،يادت رسبه شه یعشق رزادهيکه م یشمس ١٣٠٣  سال  تا . بود یاجتماع
 یاجتماع یاسياوضاع س «دمحمرضا فروتن  ( » . شد تشرمن هينشر نيشماره از ا

 – رانيا   یو کتابخانه مل اسناد تهران ،سازمان » اول ريگ همدان در جنگ جهان
  )   ١٧٧ص  ١٣٨٩

 
اصفهان و مجلس  یروزنامه صدا« یدمحم جواد عبداله ۀنوشت:  نوشت پی  ◀ 

   »پنجم
 
م ي، دمحم ابراهین دو انقالب؛ ترجمه احمد گل دمحميران بيراوند؛ ايان، يامآبراه - ١ 

توان   یاز جمله م - ٢ ،   ١۴٨- ١۴٩  ص  ١٣٨٧، ١٣٨٧،  ی،تهران  نشر نیفتاح
ار يچون وثوق الدوله و سپهدار به جهت دراخت یبه تالش افراد مرتجع

ران يروس؛ ايس، یغن. ردتوجه ك ١٩١٩ب قرارداد يمجلس به منظور تصو گرفتن 
ها؛ ترجمه حسن كامشاد، يسيبرافتادن قاجار و نقش انگل بر آمدن رضاخان 

در  یافتن اسنادي یبرا - ٣ ،   ١۵٨  - ١۶٧، ص ١٣٧٧لوفر، زمستان يانتشارات ن
ت يبه روا انتخابات مجلس پنجم، « .ن كتاب مراجعه كرديتوان به ا ین ارتباط ميا

  ».١٣٨۴وزارت اطالعات، تابستان یخيراسناد تا یاسناد، دو جلد، مركز برا
در فكر  یدون؛ آشفتگيت، فريآدم - ۵ ،   .١۵١ن دو انقالب، صيران بيا - ۴ ، 
از  یرضا؛ اسنادي، علیلياسماع - ۶ ،   .١٨، ص)١٣۶٠نا، يتهران ب(؛ یخيتار

جلد، سازمان چاپ  ش، دو .ه   ١٣٣٢  - ١٣٣۴(  ران و دولت كودتا يمطبوعات ا
، ج اول، ١٣٨٣، چاپ اول تابستانیت فرهنگ و ارشاد اسالموزار اراتو انتش

د و مجالت يخ جراي، دمحم؛ تاریصدر هاشم - ٧ ،  ۵٨ – ۵٩، ص   ٣۵ ۀشمار سند 
. - ؛ یرزا عشقيقائد، دمحم؛ م - ٨ ، ١١٧- ١١٩، ص١٣۶۴كمال، : اصفهان.- ران؛يا

مجلس  دكتابخانه و مركز اسنا - ٩ ،  ٢٣٨- ٢٣٩، ص١٣٧٧طرح نو، : تهران
توجه داشت     البته . ٧٣، پوشه٢۵،، جزوه دان ۵٨، كارتن١٢، دوره یمل یراشو

گذاشت  یمحل یهمچون رقابتها یزيد به حساب چيمكرم را با  یاقدامات آقا
كه با دولت  یاو بعدها در مكاتبات. یو مخالفت با استبداد رضاخان یخواهيآزاد ونه 

او . كرد یها معرفيق و توده اهواخواه سلطنت و مخالف مصد كودتا داشت خود را 
افت ي دربه مبلغ هزار و چهارصد لایر یا انه يماه یموفق شد دولت تامقرر یحت

 یاسناد: مراجعه كرد ن كتاب يتوان به اين ارتباط ميدر ا یاسناد یبرا. دارد
  ٣۵/   ۴، سند   شمار ) ش. ه  ١٣٣٢ – ١٣٣۴( ران و دولت كودتا يازمطبوعات ا
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ت اسناد، ج اول، سند يانتخابات مجلس پنجم به روا - ١٠ ،    ۶١ – ۶٣،   ٣۵/  ٧و 
  .۴۴، ص١۵٠٢نمره 

 
انتشارات مركز  - تيوامقدمه كتاب انتخابات مجلس پنجم به ر«:  نوشت یپ  

  :» یخياسناد تار یبررس
، ص ١٣٧۵خ، ينشرتار منصوره، مجلس وانتخابات، تهران، ه،يـ اتحاد١  

 یاسيخ مختصر احزاب سي، تاریـ بهار، دمحمتق٣ ،  . ۵٨ـ همان ، ص ٢ ، . ١٠٠
ـ با شروع مجلس ششم ۴ ،. ١٢  ـ ٩، صص ١٣۶٣ر، يركبي، تهران، ام٢ران، ج يا

 یبرا . كردند يیها در عرصه مجلس خودنما ونياحزاب دچارافول شدند وفراكس
د به روزنامه يها در آغاز مجلس ششم، بنگر ونين فراكسيا یها تيفعال از  یآگاه

و  ۵/١٣٠۵/ ٢٣پنج ـ  یها شماره ز ي؛ ن١٩/۵/١٣٠۵خ ياول، تار اطالعات، سال 
ه منصوره، همان، يـ اتحاد۵ ،  . مجلس  ی، ستون گزارشها٨/۶/١٣٠۵هفده ـ 
، یـ بهار، دمحمتق٧ ،  . ٢٨منصوره، همان، ص  ه،يدـ اتحا۶ ،  . ٧١ـ  ۶۵صص 

ن يدر نخست ، سفر مهاجرتیگيوان بيد: ك. ز ري؛ ن١٨ـ  ١٧همان صص 
: ك. ، ریل خارجيك تحلياز  یآگاه ی؛ و برا١٣۵١نا  یب ، تهران، یجهان جنگ 

ه، منصوره، يـ اتحاد٩ ،   . ٨، ص ١، همان، ج یـ بهار، دمحمتق٨ ،  . سفرنامه بلوشر
ن دو انقالب، تهران، يران بيان، ايرواند آبراهامي: ك. ز، ري؛ ن٢٢۴ص  همان
گانگان يب یها از دخالت یآگاه یـ برا١٠ ،  . ١٧٣ـ ١٧٢صص  ، ١٣٧٧، ین نشر 
افغانستان  ران و يا س در يو، رقابت روس و انگليو، كارلوترنزيپ: ك. ران، ريدر ا

ه، يـ اتحاد١١ ، . ١٣۶٣، یو فرهنگ ین، تهران، انتشارات علمي، ترجمه عباس آذر
ست ساله يخ بين ، تاري، حسیـ مك١٢ ، . ٧١ـ ۶۵، ٢٨منصوره، همان، صص 

ـ روزنامه ١٣ ،  . ۴٣٠ـ ۴٢٨، صص ٣، ج ١٣۶١ج  ٨ران، تهران، نشر ناشر، يا
و ٢٧۵ یها ـ روزنامه اتحاد، شماره١۴ ،  . ١٣٠١قوس  ٢٧ـ ١۴نوبهار، شماره 

قوس  ١٢ـ  ١٢٧٠ران، شماره يـ روزنامه ا١۵ ،   . ١٣٠١ یجد ٧و  ۵ـ ٢٧۶
مه كوشش، شماره ـ روزنا١٧،  . ٣٠۴، همان، ص یـ بهار، دمحمتق١۶ ،  . ١٣٠١

حوت  ٢٢ـ مشروح مذاكرات مجلس چهارم، جلسه ١٨ ،   .١٣٠٢حمل  ١۶ـ ٣۴
ـ ٣٣٢ن موضوعه مجلس سوم و چهارم، همان، صص يـ قوان١٩ ، . ١٣٠١

ل، يرزا قاسم خان صور اسرافيزاده و م خان ملك یرزا مهديـ م٢١ـ ٢٠ ،  . ٣٣۵
ـ ٣٢۵نامه اتحاد، شماره ـ روز٢٢ ،  . ١٣٠٢ثور   ٢٧ـ ٢۵روزنامه كار، شماره 

 یجوزا ٢١ـ مشروح مذاكرات مجلس چهارم، جلسه ٢٣ ،   . ١٣٠٢ثور  ١۶
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ران، شماره يـ روزنامه ا٢۵ ،  . ٣٠۴، همان، ص یـ بهار، دمحمتق٢۴ ،  . ١٣٠٢
حوت  ٢٣ـ ۴ـ روزنامه كار، سال اول، شماره ٢۶ ،  . ١٣٠٢ـ حمل ١٣۴٨
ـ ٢٨ ،  . ١٣٠١حوت  ٩ـ ٨٢شماره ـ روزنامه اتحاد، سال دوم، ٢٧ ،  . ١٣٠١

 یادداشتهايـ ٢٩ ،  . ١٣٠٢حمل  ١١ـ ١٠روزنامه كار، سال اول، شماره 
 ٣و  ٢ـ ۶١و  ۶٠ یها ـ روزنامه مرد آزاد، شماره٣٠ ،  . ۶۶ن، ص يالمورخ ملك

ران به نقل از يته حزب دموكرات مستقل ايه كميانيـ ب٣١ ،  . ١٣٠٢ یجوزا
ـ ٣٢ ،  . ١٣٠٢  ثور  ٢٨و  ٢٧  ـ  ١٣۶٨و  ١٣۶٧ یها ران، شمارهيروزنامه ا
 یادگار عمر، كتابفروشي، یسيق، عيـ صد٣٣ ،  . ١٣۶٧ران، شماره يروزنامه ا

ه، يباقر، داور و عدل ، یـ عاقل٣۴ ،  . ٢۶٩، ص ١، ج ١٣۵٢دهخدا، تهران 
ـ ٣۶ ،  . ٢۶٧ق، همان، ص يـ صد٣۵ ،  . ٢٩، ص ١٣۶٩، تهران یانتشارات علم

  ،  .٢٧٧ همان، ص
؛ پرونده ١٣٠۴اسفند  ٢۵بهشت تا يارد ٢٩كال از يـ صورت جلسات حزب راد٣٧ 

ون يسيه كميانيـ ب٣٨ ،  . اد مستعضعفانيبن یفرهنگ  یپژوهشها ق، يصد یسيدكت ع
ـ ٣٩ ،  . ١٣٠٢ثور  ٣١ـ ۵٩كال، روزنامه مرد آزاد، شماره يانتخابات حزب راد

ـ ۴٠ ، . ١٣٠٢حمل  ٨ـ ٩زنامه كار، شماره ون به نقل از رويه جهت اجتماعياعالم
، ی، انتشارات علمیدهباش ی، به كوشش علیاسيرج، خاطرات سي، ایاسكندر
ـ ۴٢ ،  . ١٣٠٢ثور  ٢ـ ۶٢ـ روزنامه طوفان، شماره ۴١ ،  . ٢٩  ، ص ١٣۶٨تهران 

حمل  ٢۶ـ ٣٨ـ روزنامه كوشش شماره ۴٣ ،  . ٣٠۵بهار ، همان، ص 
؛ روزنامه كار، ١٣٠٢ یجوزا ٣ـ  ۴٩كوشش شماره ـ روزنامه ۴۴ ،  . ١٣٠٢
حمل  ١۶ـ ٣۴ـ روزنامه كوشش، شماره ۴۵ ،  . ١٣٠٢ـ اول ثور ١٧شماره 
ران، يـ روزنامه ا۴٧ ،  . ١٣٠٢ثور  ۶ـ ١٩ـ روزنامه كار شماره ۴۶ ،  . ١٣٠٢
 یجوزا ۵ـ ۵٠ـ روزنامه كوشش، شماره ۴٨ ،  . ١٣٠٢ثور  ٣١ـ ١٣٧٠شماره 
و ٢۶و  ٢۴ـ ٢۵و ٢۴و  ٢٢ یها سال اول، شماره ر،وزنامه كاـ ر۴٩ ،  .١٣٠٢

ـ روزنامه ۵٠ ،  . ١٣٠٢ یجد ٨  ـ ١۴شماره  ؛ وطن، سال اول،  ١٣٠٢ثور  ٢٧
ثور  ١٠ـ ١٣۶١ران،شماره يـ روزنامه ا۵١ ، .١٣٠٢ثور  ١۶ـ ٣١۵اتحاد، شماره 

ثور  ١٣و  ۵، ١٣۶٢ـ ١٣۵٧ یاۀ ران، شمارهيـ روزنامه ا۵٢ ،  . ١٣٠٢
ـ ۵۴ ،  . ١٣٠٢ثور  ٢١ـ ٢۶هفته، شماره  یادداشتهايـ نوبهار، ۵٣ ،  . ١٣٠٢

ـ ۵۵ ،  . ١٣٠٢ثور  ٢٧و  ١٣ـ  ١٣۶٧و ١٣۵٢ یها ران شمارهيروزنامه ا
ـ كوشش سال دوم، شماره ۵۶ ،  . ١٣٠٢ثور  ٣٠ـ ١٣۶٩ران شماره يروزنامه ا

اسناد كتاب  ـ از۵٨ ،  . ٩٨ن، ص يالمورخ ملك یادداشتهاي؛ ١٣٠٢دلو  ١٧ـ ١١
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ـ ٣٠ـ كوشش، شماره ۵٩ ،  . ١٣٠٢سرطان  ٣١خ ي، تار٨٣٣٢حاضر، نمره ثبت 
ران، شماره يـ روزنامه ا۶١ ،  . ٣٠٨ـ بهار، همان، ص ۶٠ ،   . ١٣٠١حوت  ٢٨

ـ ۶٣ ، . ١٣٠٢ یجوزا ۶ـ ۶٣ـ مرد آزاد، شماره ۶٢ ،  . ١٣٠٢ثور  ١۴ـ ١٣۶٣
، ۴۵٠اسناد كتاب حاضر، نمره  ـ از۶۴ ،  . ١٣٠٢ یجوزا ١٧ـ ٣٣كار، شماره 

  . ١٣٠٢ یجوزا ١٨ـ ٣۴ـ كار، شماره ۶۵ ،  . ١٣٠٢سنبله  ٢خ يتار
ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره ۶٧ ،  . ١٣٠٢سرطان  ۴ـ ٨۶ـ طوفان، شماه ۶۶ 

جوزا  ۵ـ ١٠٣۵ـ از اسناد كتاب حاضر نمره ۶٨ ،  . ١٣٠٢سنبله  ٢خ يـ تار٢٣۶٩
ـ مرد آزاد، شماره ٧٠ ،  . ١٣٠٢حمل  ١٢ـ ٣٣ـ كوشش، شماره ۶٩ ،   . ١٣٠٢

؛ ١٣٠٢ یجوزا ۶ و ۶٣و  ۶١ـ مرد آزاد، شماره ٧١ ،  . ١٣٠٢ثور  ٢٨ـ ۵٧
 یجوزا ٢١ـ ١٣٨۵  شماره  ران، ي؛ ا١٣٠٢ یجوزا ١۵ـ ٣٠نوبهار ، شماره 

 یجوزا ٧ـ ٣٢٠؛ روزنامه اتحاد، شماره ٣١٠ـ بهار، همان، ص ٧٢ ،  . ١٣٠٢
، یـ سپهر، احمدعل٧٣ ،   . ١٣٠٢  ثور  ٣٠  ـ ٢۶ماره ؛ روزنامه كار، ش١٣٠٢

 ١٩نه وزرا، جلسه يمذاكرات كاب روحـ مش٧۴ ،  . ٨۴، ص ١٨ا، سال يسالنامه دن
ـ ٩۵؛ مرد آزاد، شماره ١٣٠٢سرطان  ٩ـ ۴٩ـ كار، شماره ٧۵ ،  . ١٣٠٢سرطان 

ـ ٧٧ ،  . ١٣٠٢سرطان  ٣١ـ ٢١٠آزاد، شماره   ـ مرد٧۶ ،  . ١٣٠٢سرطان  ٢٢
تلگراف  ٢٩٠٠٠۴۴۴۴ران، پرونده وزارت كشور، شماره يا یسازمان اسناد مل

ام محبس،به كوشش مشفق ي، ا ی، علیـ دتش٧٨ ،  . ١٣/۴/١٣٠٢  ، مورخ ٢٢٩
ـ بهار، همان، ٧٩ ، .٢٧٩  ـ ٢٧٧، صص ١٣٣٩، چاپ شرق، تهران،یهمدان

  . ٣٠۵، همان، ص  یآباد ـ دولت٨٠ ،   . ٣٠٧ص
، تهران یدريخ صدساله، چاپخانه حيا تاريحسن، خاطرات من ، یـ اعظام قدس٨١ 

ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، ص ٨٢ ،   .٧٢و ۶٢  ، صص ٢ـ ج ١٣۴٢
ـ ٨۴ ،  . ١٣٠٢دلو  ١٧خ ي، تار١٧١ـ از اسناد كتاب حاضر، نمره ٨٣ ،  . ١٢۵

ـ ۶صص  نجم،ـ مشروح مذاكرات مجلس پ٨۵ ،   . ١٢٧روز، همان ، ص ياسناد ف
مشروح . ٨٨ ،  . ١١٨همان، ص . ٨٧ ،  . ١۵٣روز، ص يـ اسناد ف٨۶  ، . ٢٠۵

؛ روزنامه ۶٠، ۵٩، ١٩، ١٨، ١١، ٩، ٧، ۵، ۴مذاكرات مجلس پنجم صص 
سرطان  ٣ـ ١٣٩۵ران، شماره ي؛ روزنامه ا١٣٠٢سرطان   ١٢شماره  مرد آزاد، 

عقرب  ٢٨ خي، تار٣۶٢٨از اسناد كتاب حاضر،نمره . ٨٩ ،  . ١٣٠٢
 یمؤسسه حسابرس ١٩٧٠ـ ١٩٠٠ران ين، اقتصاداير،جولي يیـ با٩٠  ، . ١٣٠٢

ـ ٣٩، صص ١٣۶٣بودجه، تهران  برنامه و و سازمان  یع مليسازمان صنا
ران، ترجمه يخ معاصر ايتر، تاري، پیـ آور٩٢ ،   . ۴٧ـ همان، صص ٩١ ،  . ۴٠
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ق، يصد ؛ ۴۴٩ ١ج ـ ١٣۶٣،تهرانیـ انتشارات عطائ یمهر آباد یعيدمحم رف
ندگان مجلس پنجم، كتابخانه ينما یها  ـ اعتبارنامه٩٣ ،  . ٢٨۴، همان، ص یسيع

پنجم؛ فرهنگ  مجلس  ؛ مشروح مذاكرات یاسالم یك مجلس شورايشماره 
، چاپخانه مجلس یمل یندگان مجلس شوراينما یاسام  ، عطاءهللایقهرمان
 ٢١در  یمل یندگان مجلس شوراينما را،، زهیعيشج ؛ ١٣۵۶، تهران یمل  یشورا

م، ي، ابراهیصفائ ؛ ١٣۴۴، تهران یمطالعات اجتماع ، موسسه یدوره قانونگذار
ـ قانون ٩۴ ،   . ١، ج ١٣۵١  خ ، تهران يران، انتشارات انجمن تاريوز نخست

  . ۵٢و  ۴۶ـ همان، ماده ٩۵ ،   . مه قانون انتخاباتيو جدول ضم ٢انتخابات، ماده 
دلو  ٢٢ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، جلد اول، ٩٧ ،  . ۵بند  ۶ـ همان، ماده ٩۶ 

   یشمس ١٣٠٢
ـ همان، ص ٩٩ ،  . ١٣ـ ١٢ـ مشروح مذاكرات مجلس پنجم، صص ٩٨ 

  . ١٧ـ همان، ص ١٠٠ ،  . ١۴
ران از انقالب يا یاسي، زهرا، نخبگان سیعيـ شج١٠٢ ،  . ١٨ـ همان، ص ١٠١ 

 یكوه: ك. ـ ر١٠٣ ،  . ۴  ، ج ١٣٧٢، سخن، یت تا انقالب اسالميمشروط
، تهران یجمهور یاۀ ران، با نمونهيخ معاصر اياز تار ین برگي، حسیكرمان

، انتشارات یاسيخ مختصر احزاب سي، تاریـ بهار، دمحمتق١٠۴ ،  . ١٣٢١  نا،  یب
ست ساله يخ بين ، تاري، حسیـ مك١٠۵ ، . ٣٩  ، ص ٢، ج ١٣۶٣ر، تهران يركبيام
چ يه«) سابق( یمتمم قانون اساس ٣٩ـ طبق اصل ١٠۶ ،   . ۴٩٠، ص ٣ران، ج يا

در مجلس  یتاجگذار قبل از  نكه يتواند جلوس كند مگر ا  یبر تخت نم یپادشاه
در ) و سنا( یمل یشورا یحاضر شود و با حضور اعضا یمل یشورا

مقدمه كتاب انتخابات مجلس پنجم  به :منبع  .ديادا نما وزرا سوگند فوق را  ئت يه
  یخياسناد تار یتشارات مركز بررسان -  تيروا

 
   "   ١٣٨۵ نيفرورد - ١شماره - *دوران*رانيمعاصر ا خيتار یکيمجله الکترون  " 
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  فصل ششم   

  
به سرکردگی رضاخان و قشون  تقنينيهدورۀ پنجم  ات اسناد مهندسی انتخاب

  کودتا
  

 دوشنبه 
 ١٣٠٢ فروردين ١٢

 ١٩٢٣ آوريل ٢
 ١٣٤١شعبان ١٥
  
 انتخابات مانفر صدور ◀

. کرد صادر را ملی شورای مجلس دوره پنجمين انتخابات فرمان احمدشاه امروز
 طبق و ميرسد انتها به خرداد پايان تقنينيه چهارم دوره که بود آمده فرمان اين در

 عموم به ميدانيم الزم موقع دراين«.شود شروع بايدانتخابات زودتر ماه سه قانون
 گرفته تحتنظر در کامالً  را خود ومهم ملی وظيفه اين هک نماييم خاطرنشان اهالی
 ورفاه مملکت مقدرات که ننمايند غفلت نکته اين از و نموده را الزمه های دقت

  )١( ».است عناصرصالح وبرگزيدن انتخاب حسن به مربوط خودشان وآسايش
 .١ الف ب ٢ ف ،٦٠٦ آرشيو ،٢٩٣٠٠٥٢٩٢ايران،سندشم اسنادملی سازمان ١
موسسه مطالعات :نشر.یحسن فراهان »سوملد چ /رانيمعاصرا خيار تارروزشم«

   ٢١ص - ١٣٨۵ ،یاسيس یو پژوهشها
  

 جمعه
 ١٣٠٢ فروردين ٩

 ١٩٢٣ مارس ٣٠
  ١٣۴١ شعبان ١٢

  
 مجلس های نامزد معرفی برای مازندران حاکم درخواست ◀

 ار کسانی نام که نوشت جنگ وزير خان رضا به امروز مازندران حاکم اميراکرم
 کنيد ابالغ شوند، انتخاب ملی شورای مجلس نمايندگی به مازندران از بايد که
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 بندگان تصويب به پنجم دوره نمايندگان که مينمايد افتخار چاکر«. کنم تاانتخابشان
 وی» .بود خواهند مملکت استقالل به عالقهمند و ميشوند انتخاب اشرف حضرت

 لياقت و آگاه مملکت امروزه سياست به که کسی مازندران در«: افزود ادامه در
 سهميه».نيستند نفر پنج باشند اگرهم نيست؛ باشند داشته را وکالت کرسی اشتغال

 نگذشته موقع تا«. نفربود پنج ملی شورای مجلس های کرسی برای مازندران
 ومسائل، وقت از قبل که فرمايند ابالغ شوند انتخاب بايد که اشخاصی اسامی
 خود تکليف هم ها منتظرالوکاله ،]شود[ جلوگيری تشبثات از شده تهيه امر جريان

 )١(».ببرند حمله ديگر واليات به دانسته را
 .٦٥٢ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، وپژوهشهای مطالعات مؤسسه اسناد - ١

  ١۶، ص پيشين
  

 شنبه سه
 ١٣٠٢ فروردين٢٠
 ١٩٢٣ آوريل ١٠
  ١٣٤١ شعبان ٢٣

 
 کرمانشاه از نصرت الدوله انتخاب به کمک ◀

 فرستاد غرب اميرلشکر به که کوتاهی تلگرام در امروز جنگ وزير خان رضا
 انتخاب موضوع در باشند محدود انتخابات در ما مخالفين که اين برای«: نوشت

 )١(».آوريد عمل به هم مساعدت بلکه ننموده مخالفت نصرت الدوله
 توصيه اين از پيش و بود مخالف نصرت الدوله انتخاب با خان رضا که اين ُطرفه
 اين از. بود کرده مجلس کرسی بر نشستن و او برآمدن از پيشگيری برای هايی

 از را او انتخاب های زمينه که نوشت جنگ وزير پاسخ در غرب اميرلشکر رو
 نظريه اين از که نموده قانع نيز را مشاراليه طرفداران حتی« بودم برده بين

 شد صادر الزم مؤکد دستورات و زيارت رکمبا امر اينک] اما[ شوند منصرف
 )٢(».نمايند رفتار سابق دستور عکس بر که
 
 .٢٦٣ ص ،١٧ پ سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١
 از غرب لشکر تمهيدات با نهايت در نصرتالدوله. ٢٦٧ ص ،١٧ پ همان، - ٣

 .ميشود انتخاب نمايندگی به کرمانشاه



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٥٤                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 ۵١، ص پيشين 
 شنبه سه
 ١٣٠٢ فروردين ٢٧
 ١٩٢٣ آوريل ١٧
 ١٣٤١ شعبان ٣٠

 
 جنگ وزير انتخاباتی دستورات◀

 و غرب اميرلشکر به يکی جداگانه تلگرام دو در امروز جنگ وزير خان رضا
 به ورود برای را خود موردتوجه های نامزد اسامی شرق اميرلشکر به ديگری
 اميرلشکر زاعیخ حسين به خطاب وی. رساند آنها اطالع به ملی شورای مجلس
 اقدامات داشته، صالحيت مجلس نمايندگی جهت ذيل اشخاص«: نوشت شرق
رئيس  دمحمهاشم ميرزا، ملکالتجار، اميراعلم،: مشهد. بشود آنها انتخاب در الزمه
. معتصم السلطنه: سبزوار. سردارانتصار: ترشيز .معتمدالسلطنه: سرخس. التجار
: طبس و تون. ديوان صباح:سيستان. اندبيرالسلط: قوچان. ضياءاالطباء: تربت

 .حسينقلی دکتر: شاهرود:....... بيرجند. مشيرمعظم
: همدان بود؛ چنين غرب اميرلشکر نفوذ منطقه در خان رضا موردنظر اسامی

 خان ميرزايوسف: وبروجرد آباد خرم. اميرمقتدر،اميرکل:کرمانشاه. ضياءالملک
 االسالم شيخ: تويسرکان و يرمال. داخله وزارت غرب اداره مدير مشاراعظم

 .صدراالشراف: محالت. خان غضنفر: گلپايگان. نهاوندی جالل شيخ ماليری،
 حاجی اصفهان، برای شد ارسال اميرلشکرجنوب به که ديگری تلگرام همچنين

 آقاسيدکاظم يزد برای التجار، امين وحاجی افتخارالسادات نايينی، خان ميرزاعلی
 .شدند تعيين خان سلطان دمحم ييننا برای و طبيب زاده، و

 سيدعبدالرحيم داد دستور هم کاشان گردان رئيس خان فتحعلی ياور به خان رضا
 )١.(يابند راه مجلس به بايد کاشان شهر از خان احمد ميرزا و کاشانی

 
  انتخابات در قزوين حاکم وظايف ◀

 که کرد تأکيد قزوين نظامی حاکم به تلگرامی در امروز جنگ وزير خان رضا
 انتخاب پارلمان نمايندگی جهت ذيل اشخاص شما مأموريت حوزه از است الزم«

 )٢(».ملک آرايی خان ميرزاابراهيم و احياءالسلطنه: شوند
 ،٤ صص ؛١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١
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 .٤١٥ و ٢٢٢ ،١١٥
 .١٩ ص ،١٧ پ همان، - ٢

 ۴٩ ، صپيشين 
  
 خود طرفدار نمايندگان برگزيدن رایب روسيه تالش ◀

 منطقه اين در خود های کنسول به داشت گيالن به شومياتسکی که اخيری سفر در
 مجلس دوره پنجمين نمايندگی به را روسيه طرفدار نمايندگان که است داده دستور

 قونسولها به شمال کليه انتخابات برد جهت کلی مبلغ يک«. برسانند ملی شورای
 تيپ رئيس آيرم دمحمحسين اعتقاد اين» .هستند کردن مصرف مشغول و دهدا اعتبار
 )١.(فرستاد جنگ وزارت به امروز که بود شمال مستقل

 اما نبود، معتمدی آدم رشت خانه تلگراف رئيس که نوشت ديگری تلگرام در وی
 به را کمونيست ليدر دمحمحسين شيخ و« است شده انتخاب حکومت کفالت به اينک

ً  نموده، تعيين بلديه رياست  را رأی اکثريت... روسها و شروع انتخابات قريبا
 )٢(».برد خواهند

  
 خان رضا توسط بارفروش نماينده تعيين◀

 که خواست شمال تيپ رئيس از خان رضا دستور به قشون کل حرب ارکان رئيس
 و شود انتخاب بارفروش از بايد« خان عبدالرضا سرهنگ برادر اعتمادالممالک

 که های سابق با است مقتضی. است شده داده دستور هم حکومت به باب اين در
 اقدام مقصود انجام در که فرماييد دستور محرمانه مازندران قسمت رئيس به داريد
 .شد امر اطاعت که داد پاسخ امروز نيز آيرم دمحمحسين» .بنمايند الزم

 خان خسرو هرتب بود نوشته مازندران حاکم به خان رضا که های نام در
 انتخابات در«: بود کرده تعيين بارفروش های نامزد ميان نيز را اعتمادالممالک

 عدل بارفروش از اول نفر سه موجود اسناد بنابر» .باشد داشته را چهارم اکثريت
 ساری، شهر برای جنگ وزارت دستور. بودند نظامالدوله و نوريزاده الملک،

 )٣.(بود نجات و العراقينزاده شيخ »انتخاب«
 

 جنوب نمايندگان انتخاب برای جنگ وزير دستور◀
 وی به فرستاد غرب اميرلشکر به امروز که تلگرامی در جنگ وزير خان رضا

 از ماليه امين خان حسين ميرزا و شوشتری هللا سيدنصر حاجی« داد دستور



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٥٦                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 )۴(».شوند انتخاب مجلس هذه دوره برای بنی طرف از جليل الملک و شوشتر
 ص ،١٠٦ پ ، ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه ناداس - ١

٢١. 
 .٤٢ ص ،٨٣ پ همان، - ٢
 .٥٥٠ و ٥٤٨ ،٥٤٧ ،٥٤١ صص ،١٧ پ همان، - ٣
 .٢٢٣ ص ،١٧ پ همان، - ۴

   ۵١، ص  پيشين
  
 قزوين در اقتدارالملک وجود ضرورت ◀

 داد دستور قزوين نظامی حاکم به جنگ، وزير خان، رضا که آن از پس
: ک.ر( کند پنجم مجلس راهی را ملک آرايی خان ميرزاابراهيم و ءالسلطنهاحيا
 اين در را جديت هايت ن که نوشت پاسخ امروزدر قزوين حاکم) فروردين ٢٧

 اخيراً  که اقتدارالملک، وجود کرد تأکيد حال اين با داد، خواهد خرج به مورد
 )١.(است وریضر بسيار »امرمبارک اجرای برای«شده،درقزوين تهران راهی

 در و شد عوض جنگ وزارت نظر بعد روز چند. ١٨ ص ،١٧ پ همان، - ١
 عوض در مفخم حسب االمر،سردار«: شد داده دستورتازه ای قزوين به تلگرامی

» .بفرماييد کامل مساعدت مشاراليه انتخاب در شده، گرفته نظر در احياءالسلطنه
 ).١٧ ص ،١٧ پ همان،(
 
 جنگ وزير توسط گيالن های نامزد تعيين ◀

 اقدامات با« که خواست شمال تيپ رئيس به تلگرامی در جنگ وزير خان رضا
 دارند را پارلمان نمايندگی صالحيت که ذيل اشخاص گيالن ايالت از مجدانه

امين  اديب السلطنه، سرکشيک زاده، سردارمعتمد، سپهداراعظم،:] شوند انتخاب[
 رئيس تکليف تعيين اين از پس» .استرآبادی آقا آقاشيخ استرآباد واليت از. الملک

 و لنگرود طوالش، فومنات، رشت، به را دستور اين که نوشت امروز شمال تيپ
 )١.(است رسانده انزلی

  .٦٦١ و ٦٦٠ صص ،١٧ پ همان، - ١
  ۵۴، ص پيشين 
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 پنجم مجلس انتخابات و بارفروش حاکم◀

 در) بابل( بارفروش کمحا اعظامالسلطنه ميداد نشان که اخباری رسيدن پی در
 کرده، ايجاد مانعی موردنظر نمايندگان انتخاب برای جنگ وزارت اراده مسير
 السلطنه اعظام« نوشت مازندران حاکم اميراکرم به خطاب جنگ وزير خان رضا

 انتخابات فعلی جريانات با که را ديگری نموده منفصل بارفروش حکومت از را
 )١(».داريد منصوب باشد داشته موافقت

 .٢٩ ص ،١١١ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات اسنادمؤسسه- ١
  ۶۵، ص پيشين 

   
 يکشنبه

 ١٣٠٢ ارديبهشت ٩
 ١٩٢٣ آوريل ٢٩
  ١٣۴١ رمضان ١٢

  
 جنگ وزير طرف از سيرجان و کرمان نمايندگان تعيين ◀

  
 سردارمعظم کرمان، حاکم برای فوری پيامی در جنگ، وزير خان، رضا

 ميرزاشهاب و کرمان از آصفالممالک که خواست او از ،)ورتاشتيم( خراسانی
 )١.(شوند انتخاب پنجم مجلس برای سيرجان از
 .٥٠٤ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های وپژوهش مطالعات مؤسسه اسناد- ١

   ٧١، ص پيشين 
  
 انتخابات برای روسها با ساری عدليه رئيس همگامی◀

 عدليه رئيس سيدعبدالهادی شد رستادهف جنگ وزارت به امروز که تلگرامی بنابر
 برای تبليغات مشغول روس سياسی نماينده با اجتماعيون حزب رئيس و ساری

 سيدعبدالهادی خود نامزدها اين از يکی. هستند خود موردنظر های نامزد انتخاب
. داد خواهد گسترش »مازندران در را روسها نفوذ« خود وکالت با که است

 تعويض در خواست تهران به گزارش اين ارسال با رانمازند حاکم اميراکرم
 )١.(شود اقدام ساری عدليه رئيس
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 .٤ و ٣ صص ،١١١ پ همان، - ١
  ٧٣، ص پيشين 

 شنبه
  ١٣٠٢ ارديبهشت ٢٢
 ١٩٢٣ مه ١٢
  ١٣٤١ رمضان ٢٥

 
 آذربايجان اول نماينده خان، رضا ◀
 اکمانح و لشکر امرای به قشون کل حرب ارکان طرف از که دستوری بر بنا

 انتخاباتی های حوزه همه در بايد جنگ وزير خان رضا بود، شده داده نظامی
 طهماسبی عبدهللا. ميشد برگزيده ناحيه آن اول نماينده عنوان به نظاميان تحت نظر
 کل حرب ارکان رئيس به خطاب دستور همين پيرو امروز غرب شمال اميرلشکر

 وکالت به جنگ وزارت مقام بود شده داده دستور که طور همان نوشت قشون
 در. فرموده اند احراز را تمامی و تام اکثريت و« شد انتخاب ملی شورای مجلس

 طرف که غيره يا طهران اهالی از هم ديگری اشخاص اگر اقتضاء صورت
 نظر در باشند] قشون[=  نظام طرفدار و بوده وکالت کرسی... قابل و اعتماد
 خواهد داده انجام حتم طور به فرمايند فیمعر اجازه تحصيل با است خوب هست

 )١(».شد
. ١٠٣ ص ،٥١ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١

 اميرلشکر تلگرام اين به پاسخ در قشون کل حرب ارکان رئيس هللا ميرزا امان
 همان،(» .شد خواهد داده اطالع و معين مناسب اشخاص« که نوشت غرب شمال

 ).١٠٢ ص ،٥١ پ
  ٩٣ص  پيشين،

  
 لورن با خان رضا بخش اطمينان گوی و گفت◀

 که رساند اطالع به داشت لورن پرسی سر با خان رضا امروز که ديداری در
ً  را ايران که است آن وی قطعی هدف  حصول برای و سازد منظم و مستقل واقعا

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

 نيست، آن با تعارض در يا نکرده تهديد را بريتانيا منافع تنها نه که کرد تأکيد وی
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 نفت شرکت هم و سفارت هم که زمانی تا«. کند تضمين را آنها ميخواهد بلکه
 است، شده گرفته نظر در منافع از حفاظت برای که اقداماتی از را خود رضايت

 )١(».رفت نخواهيم] خوزستان[ عربستان به ما نکنند اعالم
  .١١٣ ص ،...و ايران سياسی روابط تاريخ زرگر، - ١

  ١٠۴، ص پيشين 
  

 دوشنبه
 ١٣٠٢ ارديبهشت ٣١
 ١٩٢٣ مه ٢١

  ١٣٤١ شوال ٤
   

 غرب اميرلشکر به انتخاباتی دستورهای ◀
 درباره خان رضا طرف از جداگانه تلگرام چهار اميراحمدی خان احمد امروز

 دهد انجام ملی شورای مجلس دوره پنجمين انتخابات برای دباي که کارهايی
 دو اين چون. بود خوانسار و گلپايگان شهرهای درباره ازآنها يکی. کرد دريافت

 نامزد محل دو اين نمايندگی برای خان غضنفر«. هستند نماينده يک دارای شهر
 )١(».باشد دارا را اکثريت محل دو از مشاراليه] ... و شود[

 او که جا آن از. بود برهان المتکلمين درباره جنگ وزير خان رضا تلگرام دومين
 گوشزد« ميکند، مجلس به خود راهيابی برای وتالشهايی است لشکرغرب عضو

 )٢(».ورزد اشتغال محوله وظايف به کشيده دست خود اعمال از که شود
 اسدهللا يخش آقای انتخاب به راجع« يافت دستور غرب اميرلشکر بعدی تلگرام در
 در خان رضا» .شود انتخاب او محالت و کمره در که نماييد سعی جداً ] محالتی[

 و) ٣(».اوداريم انتخاب به عالقه مندی فوق العاده«: بود کرده تأکيد تلگرام اين
 انتخاب) اراک( عراق از بايستی سهام السلطان« بودکه اين دستور آخرين باالخره

  )۴(».شود
  
 جنوب اميرلشکر به اباتیانتخ های دستور ◀

 به اصفهان از يمين السلطنه شاهزاده گرفت تصميم جنگ وزارت که اين از پس
 يابد حضور اصفهان در اگر کرد توصيه جنوب اميرلشکر و يابد راه پنجم مجلس

 جنگ ووزارت شده اصفهان عازم يمين السلطنه اينک است، مؤثر او انتخاب در
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 اقدامات ايشان شدن منتخب درخصوص رماييدف قدغن حسب االمر«ميکند تأکيد
 )۵(».آورند عمل به مؤثری
 ياور درباره آن مضمون که شد فرستاده جنوب اميرلشکر به هم ديگری تلگرام
 اشخاصی عليه« منصب صاحب اين گويا. بود کاشان، گردان رئيس خان، فتحعلی

 الزم االمرحسب . مينمايد اقدام شده گرفته نظر در کاشان نمايندگی برای که
  )۶(».فرماييد گوشزد را صادره امر اجرای... است

  
 شرق اميرلشکر بهوزير جنگ  دستورانتخاباتی ◀

 به اميرلشکرشرق، خزاعی، حسين به درتلگرامی امروز وزيرجنگ، خان، رضا
 پنجم دوره برای وثوق السلطنه که آيد عمل به مقتضيه اقدامات« اودستورداد

 )٧(».شود انتخاب مشهد از تقنينيه
 ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١

٢٣٢٫  
 .٢٥٩ ص ،١٧ پ همان، - ٢
 مراغه حاکم به محالتی هللا اسد شيخ اين از پيش. ٢٣٣ ص ،١٧ پ همان، - ٣

 چه هر چون. دارد هزينه وی برای زمينه سازی نوشت او که بود شده سفارش
 .است شده خرج بود شده توصيه که اولی زدنام برای بود کار اين برای پول

 .٢٣١ ص ،١٧ پ همان، - ۴
 .٥١٤ ص ،١٧ پ همان، - ۵
 .٥١٥ ص ،١٧ پ همان، - ۶
 .١٧٣ ص ،١٧ پ همان، - ٧
  ١١٠، ص پيشين  
  
 جنگ وزير انتخاباتی دستورهای ◀

 ودرآن فرستاد قشون امرای به جداگانه تلگرام امروزسه جنگ وزير خان رضا
 وی. کرد مشخص مجلس های کرسی به رسيدن برای را خود موردنظر نمايندگان

 نظر در قائم مقام الملک طالش نمايندگی برای« که نوشت شمال تيپ رئيس به
 انتخاب در کامل جديت... دهيد نيزدستور خان پاشا سليمان به... است شده گرفته

 بايستی«: شد تأکيد آيرم خان دمحمحسين به ديگری تلگرام در» .بنمايد مشاراليه
 شمال تيپ رئيس به جنگ وزير» .شود انتخاب شاهرود از خان حسينقلی دکتر
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 شده داده الزم دستورات هم شاهرود حاکم محتشم الدوله به مورد دراين شد يادآور
 درانتخاب«: کرد تأکيد غرب اميرلشکر به خود سوم درتلگرام خان رضا. است

 نگذشته موقع تا... آوريد عمل به جديت ومحالت ازکمره] محالتی[هللا اسد آقاشيخ
  )١(».گردد فراهم] او... [ انتخاب موجبات

 صص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١
 .٦٤٦ و ٦٤٥ ،٢٣٠

 ١٢٠: ، صپيشين 
  

 چهارشنبه
  ١٣٠٢ خرداد ١٦

 ١٩٢٣ ژوئن ٦
 ١٣٤١ شوال ٢٠

 
 جنوب اميرلشکر به انتخاباتی دستورهای آخرين◀

 جنوب اميرلشکر آيرم محمود به تلگرامی در امروز جنگ وزير خان ارض
 فهرست از حکمت علی اصغر. نشود انتخاب بوشهر از »نوبخت« که داد دستور
» .داريد فراهم جهرم از را او انتخاب« شده، خارج شيراز های نامزد

 اراليهمش ازانتخاب شده] که[ هرقسم به بايستی«. شود انتخاب نبايد ضياءالواعظين
 روحی، عطاءالملک کرمان، برای که است آمده تلگرام اين در» .شود جلوگيری

 )١.(شوند گرفته نظر در رفعت الدوله و عدل السلطنه آصف الممالک،
  
 غرب شمال اميرلشکر به انتخاباتی دستورهای آخرين◀

 غرب شمال اميرلشکر طهماسبی خان هللا عبد برای امروز که تلگرامی در
 ميرزاعلی با مشورت از پس جنگ، وزير حسب االمر شد تأکيد شد، فرستاده

 شده آذربايجان راهی خان رضا سياسی نماينده عنوان به اين از پيش که -  هيأت
 جا اين در چه آن... داريد فراهم دارند زمينه و صالحيت که را اشخاصی« -  بود

 که ايزدی نخا ميرزاسليم و ناصرالسيف افشار، خان ميرزارضا ميشود تعيين
: شد تأکيد دستورالعمل اين در. هستند »است طهران خالصه... اجزاء از يکی

 قراچه داغ، قبيل از باشد زياد قشون اقتدار... که نقاطی از را خان ميرزاسليم«
  )٢(».نماييد انتخاب مراغه اردبيل،
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 درانتخابات نظاميان دخالت خوانساراز اهالی شکايت ◀

 کردند، شهر آن انتخابات در نظاميان دخالت از گلپايگان یاهال که شکايتی از پس
 جنگ وزارت برای را خوانسار اهالی از گروهی نامه امروز داخله وزارت
 اميرمعتمد که مستقيمی های ازدخالت گذشته«:بود آمده نامه دراين. فرستاد

 معمول غضنفرخان خود اخوی انتخاب به اهالی وتهديد درتحريص حکمران
 ورود خوانسار به دارداخيراً  اولی نايب گويا،درجه که آزاد خان المعلیميدارد،غ

 هستم انتخابات مأمور اميرلشکرغرب طرف از که عنوان اين تحت در و کرده
 )٣(».مينمايد خان غضنفر انتخاب به مجبور تهديد وسيله به را اهالی و مداخله

 
 انتخابات امر در خراسان والی و شرق اميرلشکر های مشورت نتيجه ◀

 ضمن جنگ، وزير به خود امروز تلگرام در شرق، اميرلشکر خزاعی، حسين
 موضوع در خراسان والی بختياری جعفرقلی با خود های رايزنی نتيجه اعالم

 و تهران از انتصار سردار و اميراعلم مانند نفر چهار کرد پيشنهاد انتخابات،
 را ديگر نفر هشت شود، هداد اجازه اگر و شوند توصيه جنگ وزير شخص توسط

 انتخاب گرفته، نظر در »قشون تعالی و اشرف حضرت طرفداران« ميان از
 سابقه دليل به دبيرالسلطان و وثوق السلطنه که افزود تلگرام اين در وی. شوند
 که هايی دسته بندی با«: کرد تأکيد پايان در وی. نيستند طرح قابل دارند که بدی

ً  که انتخابات، موضوع در اهالی طرف از  الزم شود، انتخاب خراسانی بايد حتما
 )۴(».است علنی و جدی اقدامات به
 .٣٨٧ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های وپژوهش مطالعات مؤسسه اسناد- ١
 .٣٨٩ و ٣٨٨ ،٦٨ صص ،١٧ پ همان، - ٢
 .٢٥٠ و ٢٤٩ صص ،١٧ پ همان، - ٣
  .١١٤ و ١١٣ صص ،١٧ پ همان، - ۴

  ١۴٠، ص پيشين 
 
 فرمايشی انتخابات به سبزوار مردم اعتراض ◀

 اين در انتخابات روند به نسبت تلگرامی، فرستادن با سبزوار مردم از گروهی
 و حقوق حافظ دولت که ميرفت گمان تاکنون«: نوشتند آنها. کردند اعتراض شهر

 فلسفه و شخصيه اغراض اجرای آلت که شد معلوم حاليه. است رعيت راعی
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 و غيرممکن وکيل تعيين قهريه قوه به است بديهی. است اتانتخاب مسئله تغييرات
 دارند نظر در که را اشخاص همان است ممکن است اجباری وکيل تعيين اگر

 محظورات دچار را مملکت و اهالی همه اين نموده، انتخاب تا فرمايند معرفی
 )٢(».نفرمايند

 
 اعتمادالممالک مورد در جنگ وزارت سفارش ◀

 سفارش که نوشت آيرم خان دمحمحسين به تلگرامی در امروز جنگ وزارت
 حاکم به قبالً  سفارش اين بکند؛ مازندران قشون رئيس به را اعتمادالممالک

 مجلس برای مازندران از قشون نامزد اعتمادالممالک. است شده مازندران
 )٣.(بود ملی شورای

 
 لشکر امرای به خان رضا بخش نامه ◀

 اسناد، ميان در. فرستاد لشکر امرای به ١٢٣١ شماره با بخش نامه ای خان رضا
 اين به لشکر امرای امروز که هايی پاسخ از اما نشد؛ يافت بخش نامه اين متن

 ميان به قاجارسخن تغييرسلسله از خان رضا که ميشود روشن دادند متحدالمآل
 شمال تيپ رئيس آيرم خان دمحمحسين جوابيه در موضوع اين به. است آورده

 خود امتحانات همه گونه امروز تا مملکت اين پوسيده رجال«:است شده ريحتص
 های نظری هيچوجه به سهواً  يا عمداً  وطن جزازذلت به هم قاجاريه و داده را

» .است بوده آنها مسلک وطن، غيور اوالدان زبونی و خائنين پرورش و نداشته
 نمايند ضديت فاشر حضرت مقدس مرام با که اشخاصی«: ميافزايد سپس آيرم
 خواهد درهم نظامی فداييان و اشرف حضرت زورتوانای با باشد وهرچه کس هر

 )۵(».شکست
 .٢٨٥ ص ،٢ ج ايران، ساله بيست تاريخ مکی، - ١
 .٠٤٠٣٤١٧٠٣٢٨١٠٠٢٠٠٥٠ شم سند اسالمی، شورای مجلس اسناد - ٢
 .٦٣٧ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، وپژوهشهای مطالعات مؤسسه اسناد - ٣
 .١٠ ص ،٤١ پ ان،هم - ۴
مستوفی  دولت قريب الوقوع سقوط به توجه با. ٤ ص ،١١٩ پ همان، - ۵

 شده برنامه ريزی صعود نشاندهنده که مييابد مفهوم بخشنامه اين الممالک
 .است قدرت های ازپله رضاخان

  ١۴٣، ص پيشين 
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 ]تيمورتاش[خراسانی سردارمعظم از کرمان اهالی از گروهی شکايت ◀   

 يادآوری با جنگ، وزير خان رضا به تلگرامی در امروز کرمانی ها زا گروهی
 مجلس پنجم دوره انتخابات که چهريق قلعه فتح و سيميتقو سرکوب از پس او نطق

 تغيير را کرمان در سالم انتخابات شرط اول بود، خواهد دور به نفوذها اعمال از
 به برای تيمورتاش که نوشتند آنها. دانستند) تيمورتاش( خراسانی سردارمعظم

 او روش با انتخابات وآزادی ميکند تالش درمجلس خود دوستان نشاندن کرسی
 )١.(نيست امکانپذير

. ٥٠٢ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١
 برگزاری برای جنگ وزير به مختلف های شهر از مردم از هايی گروه توسل
 در غيره و نظامی از اعم او عوامل که ميگرفت صورت حالی در انتخابات سالم
 ميشد، تقبيح مردم توسط که هايی روش اين و بودند او اوامر اجرای حال

  .بود تيمورتاش جمله از خود، زيردستان به وزيرجنگ دستورالعمل
  ١۵٣، ص پيشين 

  
 جمعه

 ١٣٠٢ خرداد ٢٥
 ١٩٢٣ ژوئن ١٥
  ١٣٤١ شوال ٢٩

  
 دردربار حضور از خان رضا امتناع ◀

 در احمدشاه. پذيرفت حضور به را مشيرالدوله گلستان کاخ در احمدشاه امروز
 جلسه در و بيايد کاخ به که داد پيغام جنگ وزير خان رضا به بار سه روز طول

 که آورد بهانه بار سه هر وی اما شود، حاضر مشيرالدوله حضور با مشترکی
 )١(».ميخواهم معذرت و است شديد کسالتم«
 و بود اميدوار بسيار خان رضا. ٤٦ ص ،...)خاطرات( رضاشاه ،...و بهبودی - ١

 نخست وزيری به احمدشاه و مجلس مستوفی الممالک سقوط با که مطمئن هم شايد
 و فرستاد لشکر امرای به هم هايی بخشنامه خيال همين با او. کنند تمايل ابراز او
 هايی زمينه در( خودرا اقدامات بمنص اين به رسيدن با تا داد آماده باش آنها به

 اتفاق اين. دهد انجام) کودتا قاجاروحتی سلسله کردن ساقط جمهوريخواهی، چون
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 دربار در ازحضور او استنکاف. شد منفعل شدت به روزی چند برای واو نيفتاد
 داشت عميقی اختالفات مشيرالدوله با وی اين، بر مضاف بود؛ رو همين از

 استعفای که ميدانست ميديد، خود جايگاه کننده تصاحب را او که وغيرازاين
 بيحد وحصر مداخالت دليل به ازرياست الوزرائی ١٣٠١دربهار مشيرالدوله

 .بود کشوری درامور خودش
 ١۶٠: ، صپيشين 

 
 دوشنبه

 ١٣٠٢ خرداد ٢٨
 ١٩٢٣ ژوئن ١٨

  ١٣٤١ ذيقعده ٣
 
 احمدشاه برای جاسوس تعيين ◀

 جاسوسی برای را) ١(مزينی منصور اول يبنا امروز جنگ، وزير خان، رضا
 معرفی جنگ وزير به را مزينی خان، سرتيپ جان دمحم. کرد تعيين احمدشاه از

 به خان جان دمحم سرتيپ«: مينويسد خبر اين ذکر با بهبودی خان سليمان. بود کرده
 مهر و الک سربسته پاکت يک مأموری روزه، همه فردا پس يا فردا از: گفت من

 مزينی خان منصور] طرف از[ سلطنتی گارد يا عراق تيپ مارک هب شده،
 ً  اشرف حضرت را مطلب اين. کنيد تقديم فوراً  و بگيريد ميآورد، شما پيش مستقيما

 حضرت. ميآورد را پاکت و ميآمد مأمورمرتب بعد روز دو از. فرمودند هم
 پاکت بودند داده که دستوری طبق بعداً  و ميخواندند را پاکت مضمون اشرف

 فرمانده گزارش از بود عبارت ها نامه مضمون. ميبردم بين از را آن ومضمون
 وهمچنين ميشدند شرفياب شاه حضور که اشخاصی ازاسامی سلطنتی گارد

 )٢(».ميرفت شاه که جا هر يا ميداد انجام شاه که کارهايی
مزين  خان علی اکبر پدرش. شد زاده تهران در ش١٢٨١ در مزين منصور - ١
 تحصيالتش منصور. ميرود شمار به قاجار عصر مشهور نقاشان از که بود دولهال

 دانشگاه به سپس. کرد آغاز بود کرده تأسيس مشيرالدوله که »نظام مدرسه«از را
 در بهبودی سليمان. نمود تحصيل ايران از خارج در هم مدتی. رفت جنگ

 ردارسپهس خان رضا مذاکرات و ديدارها که ١٣٠٢ اواخرخرداد خاطرات
 بيشتر که ميبرد نام منصورمزينی اول نائب از بازميگويد، را) بعدی پهلوی(
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 سلطنتی گارد فرمانده های گزارش پنهانی صورت به و ميشناخت را کشور رجال
. ميرساند سردارسپه به ميرفتند احمدشاه حضور به که اشخاصی اسامی درباره را

. ميشد شامل ميرفت که جا هر يا دميدا انجام شاه که را کارهايی گزارشها اين
 تهران لشکردوم فرماندهی به سرهنگی درجه با١٣٢٠شهريور ازوقايع پس مزين

 معاون هم چندی او. رسيد سرلشکری درجه به ش١٣٢٧ سال. شد منصوب
 عهده بر را کشور کل شهربانی رياست ش١٣٣٠در آنکه تا بود وزيرجنگ

 وارد شهربانی افراد عليه که اتهامی دنبال به نياورده، دوام چندان اما. گرفت
) وقت شهربانی رئيس( افشارطوس درقتل او. گرديد برکنار سمت ازآن ساخت،

 کار به پس آن از شده، بازنشسته ١٣٣٥شهريور دراول مزين. داشت دست
 هم زمانی و اصفهان) برق( توربين کارخانه رئيس مدتی. پرداخت خصوصی

 و شد فراخوانده خدمت به ١٣٣٧ اواسط در اما .بود زاينده رود خانه کار مسئول
 پيروزی از پس وی. رفت گنبدکاوس و گرگان در سلطنتی امالک رياست به

 رضاشاه ،...و بهبودی. (درگذشت ش١٣٧٦در و رفت امريکا به اسالمی انقالب
 ص ،٣ ج ،...و سياسی رجال حال شرح عاقلی، ؛٤٨ و ٤٧ صص ،...)خاطرات(

١٤١٠.(  
  ١۶۵: ، صپيشين 

  
 چهارشنبه

 ١٣٠٢ خرداد ٣٠
 ١٩٢٣ ژوئن ٢٠

 ١٣٤١ ذيقعده ٥
  
 انتخابات آزادی برای خان رضا اطالعيه  ◀

 از فرستاد شرق اميرلشکر به امروز که تلگرامی در جنگ وزير خان رضا
. شود برگزار آزادی در بايد که کرد ياد مردم مخصوص حقوق عنوان به انتخابات

 برای بود پوششی مييافت نشر خراسان در العيهاط صورت به بايد که تلگرام اين
 وی. مجلس نمايندگان انتخابات در ابتدايی های آزادی سلب و نفوذها اعمال همه

 بعضی اذهان در است ممکن که سوءتفاهمی هرگونه رفع در است الزم«: نوشت
 موضوع اين در اينجانب نيات از را عموم خاطر و اقدام نمايد توليد اشخاص

 مخصوص که خصوص اين در واليات از هيچيک در من که اريدد مستحضر
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 عدم در که اين دليل اقوی و ندارم و نداشته شخصی نظريات است عموم حقوق
 به مصوبه قانون طبق بر امر اين جريان حسن و انتخابات کار در نظاميان مداخله

 )١(»[!]دادهام دستور متحدالمآل طور به نظامی مأمورين کليه
 .١٤١ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١

  ١۶٩، ص پيشين 
  
 بيرجند از تدين نمايندگی تثبيت ◀

 مجلس راهی بيرجند شهر از تدين گرفت تصميم جنگ وزارت که اين از پس
 شوکت الملک خان ابراهيم منطقه قدرتمند حاکم به موضوع شود، ملی شورای

 حضورمبارک که مينمايدقولی عرض و تصويب اميرشوکت الملک« و شد ابالغ
 )٣(».هستم رامطيع اشرف اوامرحضرت داده،] اميرلشکرشرق[
 .١٦٧ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ٣

  ١٩٧، ص پيشين 
 جمعه

 ١٣٠٢ تير ٢١
 ١٩٢٣ ژوئيه ١٣
 ١٣٤١ ذيقعده ٢٨

 
 تهران نمايندگان  ◀

 از پس را تهران نمايندگان آراء تعداد پيش های روز از که ايران روزنامه
 نفر ٢٤ نام آراء، شمارش پايان پی در امروز، ميکرد، درج ناحيه هر استخراج

: نمود چاپ شدهاند اکثريت حائز چهارم و بيست تا اول رتبه در که را کسانی از
 ٦٢٧٢ مشيرالدوله رأی، ٦٢٧٨ سليمان ميرزا رأی، ٦٩٨١ مؤتمن الملک«

]  سيدحسن[ رأی ٥١٧٥ مدرس علی آقاشيخ رأی، ٥٨٧٦توفی الممالکمس رأی،
 آشتيانی ميرزاهاشم رأی، ٣٨٤٢ مدرس آقاسيدحسن رأی، ٤٤٧٧ تقی زاده

 رأی، ٣٣١٤ خرقانی هللا آقاسيداسد رأی، ٣٤٩٨ مصدق السلطنه رأی، ٣٦٣٠
 رأی، ٣٢٣٠] طباطبايی[ آقاسيدضياءالدين رأی، ٣٣١٣ عالئی خان ميرزاحسين

 ،آقاسيدابوالقاسم٣١٦٨ قوام السلطنه رأی، ٣١٨٧طباطبايی دمحمصادقميرزا
 ،٣٠٦٣ بهبهانی آقاسيداحمد رأی، ٣١٠٤ نصرت الدوله رأی، ٣١٥٢ کاشانی

 عباسقلی حاجی رأی، ٢٥٨٥ نايينی خان ميرزارضا رأی، ٢٧٥٨ ذکاءالملک



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٦٨                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 عراقی العراقين شيخ رأی، ٢٥١٤ مساوات آقاسيددمحمرضا ،٢٥٦٠ آقاتبريزی
 ٢١١١ آقاعلی نجم آبادی رأی، ٢١٤٠ فيروزآبادی آقاسيدرضا رأی، ٢٣٩٠

 )١(».رأی
 .١ ص ،١٤٠٧ شم ايران، روزنامه - ١

  ٢١٢، ص پيشين 
 

 ١٣٠٢ شهريور ١٧
 ١٩٢٣ سپتامبر ٩

  ١٣٤٢ محرم ٢٧
  
 انتخاباتی جديد دستورات ◀

 حسين دکتر چون داد دستور جنوب اميرلشکر به امروز جنگ، وزير خان، رضا
 است، شده گرفته نظر در کهگيلويه و بهبهان نمايندگی برای) ١(احياءالسلطنه خان

 )١(».آورند عمل به الزم اهتمام مقصود انجام در و حاضر را او انتخاب زمينه«
 .٤٦٣ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١

  ٣١٢همان، ص 
  

 رضاخان بهارعليه احمد شيخ سخنرانی ◀
 آقا حاجحسن انتخاباتی های فعاليت به مشهد اهالی از گروهی اعتراض پی در

 است پنجم مجلس به راهيابی برای جنگ وزارت نماينده او که اين و ملک التجار
 توسط تلگرام اين امضاکنندگان اسامی داد دستور خان رضا) مهر ٣: ک.ر(

 .شود شناسايی شرق اميرلشکر
 احمد شيخ که داد خبر موضوع گيریپي در شرق اميرلشکر خزاعی حسين
 امروز وی. است بوده تهران به تلگرام ارسال و امضاها جمع آوری بانی) ١(بهار

 به تلگرام قرائت ضمن تا فرستاد] گوهرشاد[ جامع مسجد به را لشکر نماينده
 های عد که اين از پس بهار احمد شيخ بين اين در. کند اقدام امضاکنندگان شناسايی

 عليه انتقادآميزی سخنان و رفت منبر به دادند سر جنگ وزير ده بادزن فرياد
 که می افزايد پايان در خزاعی حسين. کرد انتخابات در آنها دخالت و نظاميان

  )٢.(کشيدند پايين منبر از را احمد شيخ حاضران
 .٤٠١ ص ،١ ج کتاب، همين: ک.ر احمدبهار، شيخ اززندگينامه آگاهی برای - ١
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 صص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات سسهمؤ اسناد - ٢
 .١٢٤ و ١٢٣

 ٣۵۶: ، صپيشين 
  
 ايران چيره چهره و راستين قدرت رضاخان، ◀

 به خود امروز گزارش در تهران، در انگليس وزيرمختار لورن، پرسی سر
 ارائه ايران سياسی موقعيت و احمدشاه با ديدارش چند از را خود تحليل کشورش

 و تاج بر که کرد معرفی خان رضا فزاينده قدرت نگران را احمدشاه وی. داد
 قدرت عنوان به خان رضا معرفی با لورن. است انداخته سايه قاجار دودمان تخت

 يعنی قدرت، نهاد آخرين اودربرابر اينک که نوشت ايران چيره وچهره راستين
 چنان آن ايران که است رسيده نتيجه اين به اينک شاه«. است گرفته قرار سلطنت
 وزيرمختار» .باشد جاداشته رايک اووسردارسپه گنجايش که نيست بزرگ

 )١.(ندارد اروپا به شدن راهی جز های چار احمدشاه کرد پيشبينی انگلستان
 تا ١٥٤ صص قاجار، دودمان وفروپاشی سردارسپه ،..و رامهرمزی آصفی - ١

١٥٧. 
  ٣۵٨: ، صپيشين 

  
 يکشنبه

 ١٣٠٢ مهر ١٤
 ١٩٢٣ براکت ٧

  ١٣٤٢ صفر ٢٥
  
 رئيس الوزرايی مقام گرفتن برای خان رضا تالش  ◀

 احمدشاه، ويژه نماينده بصيرالدوله، به امروز روسيه سفارت سياسی مقام واْلدين
 بايستی که کرده مصلحت بينی و نموده صحبت دوستانش با جنگ وزير« که گفت
 موقع در باشد است الحص گفته اند بعضی. بشوم رئيس الوزراء] سردارسپه[ من
 نمود اقدام بايد روزه سه دو همين گفته اند خودش با نفر دو يکی. مجلس شدن باز

  )١.(گرفت »رياست وزرايی خط دست شاه از و
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 رضاخان رياست الوزرايی برای لورن تمايل و پيشبينی  ◀

 خارجه امور وزارت به امروز تهران در انگليس، وزيرمختار لورن، پرسی سر
 تغيير اين که ندارم انتظار اما دارد، وجود دولت تغيير جوّ « که نوشت شورشک

 نخست وزير جنگ وزير که است اين همگانی نظر. پذيرد انجام نزديک آينده در
 او و پرسيدم جنگ وزير خود از را موضوع که ميدهد ادامه لورن» .شد خواهد

 تغييری اگر ساخت مطمئن مرا او«.است»همگانی خواست«يک اين کردکه تأييد
 اگر که آنم بر من[!] بود خواهد قانونی و نظام دار کامالً  چارچوبی در دهد روی

 )٢(».بشود بگذاريم که بود خواهد بهتر بسيار شود، نخست وزير ميخواهد او
 .١٥٨ ص قاجار، دودمان فروپاشی و سردارسپه ،...و رامهرمزی آصفی - ١
 صص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ٢

 .٣٣٩ و ٣٣٨
 ٣۶٠: ، ص پيشين

  
 چهارشنبه

 ١٣٠٢ مهر ٣١
 ١٩٢٣ اکتبر ٢٤
  ١٣٤٢ ربيعاالول ١٣

 
 شخصی اموال درباره گو و گفت و لورن با خان رضا ديدار  ◀
 جنگ وزير. کرد ديدار خان رضا با انگليس، وزيرمختار لورن، پرسی امروزسر

 لورن اختيار در خود شخصی اموال درباره عاتیاطال مقدمه بدون ديدار اين در
 وزارت های حساب به نميگذارد که اين از گفت خان رضا به لورن. گذاشت
 نيز شخصی اموال انباشت دليل به همچنين. است انتقاد مورد شود رسيدگی جنگ

 با را کسی که گفت لورن به اول انتقاد به پاسخ در وی. ميشود حمله او به
 اخالق نظر از که کسی نمی بيند؛ جنگ وزارت اداره برای خود از صالحيت تر

 هايی پول زور با مورد دو در که گفت لورن به خان رضا. باشد برتر او از مالی
 واسطه به[ ظل السلطان پسران از تومان هزار ٧٠ مبلغ به يکی. است گرفته
 دوم، ج کتاب، همين: ک.ر.] (داشت سوئيس بانک در ظل السلطان که های ارثی

 نظام مدرسه به تومان هزار ٣٠ مبلغ اين از که)] معتمدالدوله ذيل متعدد، صفحات
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 .است گذاشته خود شخصی حساب به را باقی و داده
 لورن. است کرده خود مال و گرفته فرمانفرما از تومان هزار ٣٠ افزود وی

 نهاده کناری به فرزندش ٦ آينده تأمين برای ايشان را رقم دو اين«: مينويسد
 )٢(»[!]است

 تا ١٦٩ صص قاجار، دودمان فروپاشی و سردارسپه ،...و رامهرمزی آصفی - ٢
١٧٢. 

  ٣٩٢، ص پيشين 
 
 جنگ وزارت پيشنهادی های نامزد برای خراسان در جا نبود ◀

 هر های نامزد برشمردن با خان رضا به خود امروز تلگرام در شرق اميرلشکر
ً  شده، تمام هم آنها خابانت زمينه سازی که خراسان در شهر  که شد يادآور تلويحا
 فرمايند امر طور هر نجات جهت حال«. نيست جايی نجات، ميرزادمحم برای

 پيدا خراسان در خالی جای يک سردارانتصار، دستگيری از پس» .نمايم اطاعت
 در سردارانتصار جايگزين بهار ملک الشعرای جنگ وزارت دستور به که شد

 در زّوار به معروف تبريزی هللا اسد سردارانتصار، حذف با بتهال) ١.(شد ترشيز
 خواستار قشون، به خود وفاداری مراتب برشمردن ضمن جنگ وزير به های نام

 طرفداران بر را بنده مثل نفر يک« تا شد سردارانتصار جای به خود جايگزينی
 )٢(».بيفزايند ايران قشون

 .٩١ تا ٨٨ صص ،١٧ پ همان، - ١
 اميرلشکر به تلگرامی در خان رضا. ١٢٢ و ١٢١ صص ،١٧ پ همان، - ٢

 ).١٢٠ ص ،١٧ پ همان،. (شد تبريزی ازاسدهللا اطالعاتی خواستارارائه شرق
    ٣٨١: ، صپيشين 

  
  

 شنبه
 ١٣٠٢ آبان ٣

 ١٩٢٣ اکتبر ٢٧
  ١٣٤٢ ربيعاالول ١٦
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 خان رضا رياست الوزرائی دستخط صدور  ◀

 احمدشاه. کرد صادر خان رضا برای را وزرايیرياست ال فرمان امروز احمدشاه
 نفر يک وجود وزرا رياست مهم خدمت برای چون«: است نوشته فرمان اين در

 و مرحمت کمال که را سردارسپه اشرف جناب لهذا بود، الزم اليقی کافی شخص
 مشغول که نموديم برقرار و منصوب وزرائی رياست به داريم ايشان به را اعتماد

 )١(».باشند مهم خدمت اين
 به شروع و گرفت دست به را کشور اجرايی های کار امروز از عمالً  خان رضا
  )٢.(کرد ها خانه وزارت اداره

 
 .١ ص ،١٤٧١ شم ايران، روزنامه - ١
 .١٤٢ ص ،١ ج پهلوی، عصر در ايران الموتی، ؛١ ص ،١٤٧٠ شم همان، - ٢

  ٣٩٨: ، صپيشين 
 
 شهر اين اتانتخاب مورد در اصفهان حاکم پاسخ ◀

: ک.ر( کرد نارضايتی ابراز اصفهان انتخابات روند از جنگ وزير که ازآن پس
 بيطرفی کمال در« که داد پاسخ امروز انصاری محمودآقا اميرلشکر) آبان ٣

 در بيطرفی که بود داده تذکر خان رضا» .شد خواهيد انتخاب اشرف حضرت
 .شود قشون اهداف به منتهی مسير از انتخابات جريان خروج به نبايد انتخابات
ً  اصفهانی نورهللا آقا که افزود انصاری  روستاها به حتی ميزند؛ مخالفت کوس علنا
 جلوگيری است الزم که قدری به«. نخوريد را] قشون[ اقتدارات گول که مينويسد

 .ميشود آخوندها دسيسه از
 )١(».وده امقلمدادنم ونميشود،منتهادرظاهرخودرابيطرف نشده غفلت ازوظيفه آنی
 .٤٢٥ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های وپژوهش مطالعات اسنادمؤسسه - ١

 ۴٠١: ، صپيشين 
  
 خان رضا جديد دستور و بوشهر در واخگر کازرونی انتخاباتی پيروزی ◀

 رئيس الوزراء به خطاب تلگرامی در امروز رفته بوشهر به که فارس تيپ رئيس
 کردهاند احراز را آراء اکثريت اخگر خان واحمد کازرونی علی که داد اطالع
 اخگرجلوگيری نيزدستوردادازانتخاب رضاخان.هستند مجلس پنجم دوره ووکيل
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 )آبان ١٣: ک.ر) (١( ».اوبگنجانند جای به جنگ وزارت وازکانديداهای« شود
 و ٣٥٥ صص ،١٧ ،پ١٣٠٢سياسی،س وپژوهشهای مطالعات اسنادمؤسسه - ١

٣٥٦. 
 ۴٠٣: ، صپيشين 

  
 پنجشنبه

 ١٣٠٢ آبان ٨
 ١٩٢٣ نوامبر ١

  ١٣٤٢ ربيعاالول ٢١
  

 مجلس به ورود برای داور بالتکليفی ◀
 اما بفرستد مجلس به شهرالر از را داور علی اکبر که داشت دستور لشکرجنوب

 شده معين الر از جمعه امام« که خبرداد امروز فارس تيپ رئيس زاهدی هللا فضل
 برای زاهدی» .نيست جايی نقداً . شد دپيشنها داور اشرف حضرت حسباالمر. بود
 )١.(ميدانم »قشون واقعی ازطرفداران بنده هم را جمعه امام«:افزود نگرانی رفع

  .٣٥٧ ص ، ،١٧ ،پ١٣٠٢س سياسی، وپژوهشهای مطالعات مؤسسه اسناد -  ١
  ۴٠٧، ص پيشين 

  
 يکشنبه

 ١٣٠٢ آبان ١٨
 ١٩٢٣ نوامبر ١١

  ١٣٤٢ ربيعالثانی ٢
 تهران در فيروز و رتاشتيمو حضور ضرورت  ◀

 و) تيمورتاش عبدالحسين( کرمان واليان به تلگرامی در امروز جنگ وزارت
 افتتاح موقع چون« جنگ وزير دستور به خواست) فيروز نصرت الدوله( فارس
ً  است مقتضی شده، صف آرايی مشغول بايستی و نزديک مجلس  درصدد تدريجا

  )١(.بياييد تهران به »بوده حرکت وسايل تهيه
 .١٣٠٢- ٣- ٣٧- ٩ و ١٠ همان،

 .٢٥ ص ،١١٦ پ ،١٣٠٢ سياسی،س های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد- ١
 ۴٣٠: ، صپيشين



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٧٤                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 
 تهران در نصرت الدوله حضور ضرورت  ◀

 که آنجا از شد خواسته فارس حاکم ازنصرت الدوله خان رضا طرف از امروز
ً  است، نزديک صف آرايی و مجلس افتتاح موقع«  که ميشود ت افزازحم ابالغا

 ً  داخلی، امورات حيث از موقع، در تا بوده حرکت وسايل تهيه درصدد تدريجا
 )١.(باشيد نداشته تهران به »عزيمت برای موانعی

 دو بازپرداخت به منوط را خود آمدن نصرتالدوله. ٢٤ ص ،١١٦ پ همان، - ١
 )همانجا. (کرد استقراضی وجه فقره

 ۴٣١: ، صپيشين 
  
 لورن با خان رضا ديدار  ◀

 امور وزير ذکاءالملک همراه به جنگ، وزير و رئيس الوزراء امروزرضاخان،
 به را خود تمايل«و رفتند وزيرمختارانگليس لورن، پرسی سر ديدار به خارجه
 راه حل يافتن به را خويش تصميم و] انگلستان پادشاه[اعليحضرت بادولت دوستی

 از ديدار اين در خان رضا. گذاشتند »ميان در دولت دو ميان عمده مسائل برای
 به در او وظيفه سختی مالحظه« و باشد شکيبا مسائل، حل برای که خواست لورن

  )١.(بنمايد »را همهجانبه های آشفتگی آوردن سامان
 ١٧٢ صص قاجار، دودمان فروپاشی و سردارسپه ،...و رامهرمزی آصفی - ١

  ۴٣٢: ، صپيشين 
 

 دوشنبه
 ١٣٠٢ آبان ١٩
 ١٩٢٣ مبرنوا ١٢

  ١٣٤٢ ربيع الثانی ٣
  
 رئيس الوزراء بيانيه   ◀

 رئيس دبيراعظم را بيانيه اين شد؛ منتشر خان رضا امضاء به های بيانی امروز
ً  و) ١(بود نوشته جنگ وزارت کابينه  در. شد منتشر خان رضا تأييد از پس طبعا

 تشتت و کاراف مرج و هرج و داخلی، امنيت عدم و انتظامات اختالل« بيانيه اين
 رفع به اشاره با شده، فرض ملت يک بدبختی عامل دو عنوان به »اخالق و عقايد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٧٥                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 عده ای اخير های سال در که است آمده داخلی، امنيت تحصيل و اول مورد
» .داده اند قرار خود مقاصد پيشرفت و ارتزاق وسيله را خارجی مبادی به توسل«

 شود ديده اگر« ميگويد پايان در کرده، رسايیقلم ف دوم بند تفسير و تحليل در بيانيه
 طرف غيرصالحيت دار اشخاص يا و ميگردد تعقيب نامطبوع رويه اين باز که

 خائنين رديف در را آنها شبهه بدون ميگردند واقع غيرمربوطه مقامات با مشاوره
 )٢.(شد خواهند مجازات و ميکنيم؛ »محسوب وطن

 در سردارسپه ظهور بدو از«. ٨٨ ص ،)...خاطرات( رضاشاه ،...و بهبودی - ١
 انجام ١٢٩٩ حوت سوم کودتای که اوانی همان از يعنی ايران سياست صحنه
 قضايا زوايای در و بوده آشنا سياست احوال و اوضاع به که کسانی نزد در گرفت

 سلسله يک مينگريستند گذشته و آينده اوضاع به دقت کمال با و ميکنند مطالعه
 از. بود شده ايجاد سردارسپه به نسبت بدبينی و شديد سوءظن يک و انتشارات

 با سردارسپه که بود شده آغاز هايی زمزمه سياسيون و مطلعين اذهان در جمله
. نميدهد انجام کاری کوچکترين آنها اجازه بدون و آمده کار روی اجانب دست
عده  ذهانا و افکار در کرده سرايت هم عوام به خواص از موضوع اين رفته رفته

 آب انگليس سفارت مستشار هاوارد اجازه بدون سردارسپه که بود شده جايگير ای
 تظاهراتی انتشارات اين ضد بر سردارسپه که بود الزم بنابراين. نميخورد هم

 او و بوده حقيقت از خالی مزبور شايعات و انتشارات کند وانمود مردم به و بنمايد
 به ملی آدم نفر يک و بوده متنفر کامالً  اجانب دستوراز گرفتن يعنی عمل اين از

 در لذا. ندارد آنها با غيررسمی همکاری و مخفی ارتباط وهيچ ميباشد معنی تمام
 بيانيه اين در که طوری به و ساخت منتشر درتهران را ذيل بيانيه نامبرده روز

ً  ميشود مشاهده  و تنفر اظهار دارند ارتباط بيگانگان با که کسانی به نسبت رسما
 از سردارسپه ديگر نظر عالوه به. کرد قلمداد منزه و مبرا را خود نموده بدبينی

 بيطرف کامالً  او که وانمودکند هم شمالی همسايه به که بود اين مزبور بيانيه نشر
 دولت کامالًموافقت دهد انجام بعداً  بايستی دستوراست جزء که درمواردی تا بوده

 ج ايران، ساله بيست تاريخ مکی،(» .اظهارنشود مخالفتی نموده راجلب شوروی
 درج واسطه به اعالميه اين انتشار روز منابع درهمه). ٤٣٢ و ٤٣١ صص ،٢

 .است آبان ١٩ آن درست زمان اما است، شده ذکر آبان ٢١ مطبوعات در
 ۴٢۶: ، صپيشين 
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 چهارشنبه
 ١٣٠٢ آذر ١٣

 ١٩٢٣ دسامبر ٥
 ١٣٤٢ ربيع الثانی ٢٦

 
 مؤيداالسالم يا کعطاءالمل  ◀

 جنگ وزارت به امروز که تلگرامی در کرمان، حاکم تيمورتاش، عبدالحسين
 سيرجان از بايد عطاءالملک سابق، دستورالعمل اساس بر که کرد تأکيد فرستاد
 داخله وزارت اما آمد، عمل به الزم هماهنگی قشون با مورد دراين. شود انتخاب

» .است مؤيداالسالم انتخاب آن نتيجه يدهدم سيرجان درانتخابات که تعليماتی«
 کرمان حاکم به تلگرام اين ديدن از پس خان رضا کرد؟ بايد چه پرسيد تيمورتاش

 )١(»داخله؟ وزارت يا دارد اهميت بيشتر من حکم«: داد پاسخ
. ٣٨٦ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های وپژوهش مطالعات اسنادمؤسسه - ١

 طور هر نوشت خان رضا ازقول جنگ تند،وزارت پاسخ ازاين چندروزپس
 ارجح عطاءالملک انتخاب اما فرماييد اقدام ميدهد اجازه وسياست وقت مقتضيات

  ).٣٨٣ ص ،١٧ پ همان،. (است
  ۴۶۴: ، صپيشين 

 
 جمهوريت های زمزمه  ◀

 از تمجيد در بلندی مقاله خود امروز شماره در اسالمبول، چاپ وقت روزنامه
 رضا آمدن کار روی با که داد احتمال مقاله نويسنده. رساند چاپ به خان رضا
 خان رضا شخصيت درباره نويسنده. شود آغاز جمهوريت باب در جرياناتی خان

 همان او نفوذ و بوده ايران ديکتاتور سردارسپه خان رضا آقای امروزه«: مينويسد
 او اتعملي و اجرائيات آثار و نتايج از که طوری به است ديکتاتور نفر يک نفوذ
 ».ميشود افزوده او... طرفداران عده بر روز به روز

 البسه اجباری استعمال قشون، توسعه خان، رضا گذشته ذکر با مقاله اين در
 شده نتيجه گيری چنين... و الکلی های نوشيدنی زنان، وضعيت معارف، وطنی،

 مردم ايران در. بشود ايران پاشای کمال مصطفی ميخواهد هم خان رضا« که
 )١(».آمد ايران نادر ميگويند

 .١٣٠٢- ١٥- ٢٣- ١ و ٥٦ تا ٥٩ خارجه، امور وزارت اسناد - ١
 ۴۶٩: ، صپيشين 
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 پنجشنبه

 ١٣٠٢ آذر ٢١
 ١٩٢٣ دسامبر ١٣

 ١٣٤٢ جمادی االول ٤
  

 قوام الملک جای به آقاسيديعقوب   ◀
 قوام الملک برای امروز که تلگرامی در رئيس الوزراء و جنگ وزير خان رضا
 از »هستم مطلع طهران آمدن به جنابعالی ميل عدم از« که اين به اشاره با تاد،فرس

 مجلس کرسی احراز جهت خودش »جای به آقاسيديعقوب انتخاب در« خواست او
 )١.(کند کوشش

 .٢٨٩ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های وپژوهش مطالعات اسنادمؤسسه - ١
 ۴٧۵: ،صپيشين 

  
 انرضاخ عملکرد به نسبت نظرمدرس ◀

 شد، برگزار مدرس سيدحسن هللا آيت امروزدرخانه که خصوصی نشستی در
 کرد، عدليه امور اصالح در خان رضا ازدخالت صحبت حاضران از يکی وقتی

 من. نميکنند ولی بکنند اشرف حضرت بايد که است کارها خيلی«:گفت مدرس
 صاحب اشرف حضرت شخص.است الزم وراه آهن کارخانه مملکت دراين جمله

 مبلغی و بدهند خودشان کرور يک مثالً . است شده مکنت و کروردارايی چندين
 غيره و بوشهری معين وحاجی وفرمانفرما عين الدوله ازقبيل سايرمتمولين هم

 است ميلشان که طوری نقداًهر.ميشود درست چيزدرمملکت همه وقت آن. بدهند
 خواهد هم ما اقدامات] بتنو[=  نوبه شورا مجلس ازافتتاح پس هللا انشاء. ميکنند
  )١(».رسيد

  
 تبريز به اقبال السلطنه شده مصادره اموال انتقال  ◀

 طال شتر بار ١٠ نقره، قران شتر بار ٢٠ شامل اقبال السلطنه، شده مصادره اموال
 پس)٢.(شد تبريز وارد ماکو از نامعلوم محتوای با شده قفل روسی صندوق وسه

 طهماسبی خان هللا عبد اميرلشکر تبريز، اوبه امواعز اقبال السلطنه ازدستگيری
 تصاحب او های وارث توسط که آن از پيش را اقبال السلطنه اموال يافت اجازه
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 خالصه اقبال السلطنه به متعلق های روستا و زمينها همچنين. کند ضبط شود،
 )٣.(گرديد محکوم جريمه تومان هزار ٥٠٠ به نيز و شد اعالم

  
 .٥٢ ص ،...به مدرس سيدحسن هللا آيت شهيد - ١
٢ - FO E 1948/255/34. 
٣ - FO E 2417/255/34. 

  ۴٨٣ ، صپيشين 
 

 شنبه سه
  ١٣٠٢ آذر ٢٦
 ١٩٢٣ دسامبر ١٨

  ١٣٤٢ جمادی االول ٩
  
 پنجم مجلس تشکيل به خان رضا تأکيد  ◀

 حاکمان به خطاب را خان رضا اطالعيه خود امروز شماره در ايران روزنامه
 برای چون«. کرد چاپ ملی شورای مجلس گشايش لزوم درباره تواليا و اياالت

ً  ملی شورای مجلس) بهمن ١٨( رجب شهر اول  آن تا و شود افتتاح بايد حتما
ً  باشند؛ داشته حضور مرکز در بايد نمايندگان کليه تاريخ  که ميکنم تأکيد لزوما
 صورت در .نماييد روانه داده حرکت بايد وقت فوت بدون را نمايندگان آقايان
 )١(».بود خواهيد مسئول شديداً  تأخير

ً  سلطنت تغيير و جمهوريت فکر«. ١٠ ص ،١٥١٨ شم ايران، روزنامه - ١  دائما
 را خيال اين ريشه ديگران دست و مييافت پرورش سردارسپه مغز کشتزار در

ً  ولی بود کشور به خدمتگزاری مشغول ظاهراً  سردارسپه. ميکرد آبياری  باطنا
 مرکز در و بکاهد پيش از بيش را ايالت و عشايری رؤسای نفوذ که بود درصدد

 برای را زمينه خود همدست رفقای با و مرعوب کلی طور به را مخالفين نيز
 مقايسه به کردند شروع جرايد از بعضی کم کم بنابراين. نمايد حاضر جمهوری

 ردند،ک انتقاد ايران شاه از معاصرودرضمن سالطين ساير با سلطاناحمدشاه
 سلطان از رفته اروپا به که ميکند مأمور را نفر دو سردارسپه اوان درهمين
 تن دو و رهنما زينالعابدين شدن راهی شايدمنظور[بردارند عکس شاپو با احمدشاه
ً . بفرستند تهران وبه] باشد اروپا ديگربه  بود شده معين طور اين برنامه در ضمنا
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ً  مجلس بايستی که  اين نمايد خلع را قاجاريه سلسله نمايندگان سيلهو تا شود باز حتما
 زودترافتتاح هرچه را ملی شورای مجلس که برآمد درصدد سردارسپه که بود

 که وکاليی وسيله به خورشيدی١٣٠٣ فروردين روزاول برای را خود ومقاصد
 به مؤکدی تلگراف بنابراين. نمايد عملی بود کرده نفوذ اعمال آنها انتخاب در قبالً 

 کار انجام در است ممکن چه هر که کرده مخابره واليات و اياالت حکام مامت
 ساله بيست تاريخ مکی،(» .نمايند معرفی را نمايندگان نموده تسريع انتخابات

  ).٤٤١ ص ،٢ ج ايران،
 ۵١٢: ، صپيشين 

  
 شنبه سه
 ١٣٠٢ دی ١٧

 ١٩٢٤ ژانويه ٨
 ١٣٤٢ جمادی الثانی ١
 
 سوسياليستها نقش و سياسی اوضاع ربارهد بهار ملک الشعرای تحليل  ◀

 است سوسياليست دست در اقتدار و قدرت امروز که« ميگويد بهار ملک الشعرای
 .نمود مبارزه آنها با فعالً  که نيست عقل شرط و
 را خود نفوذ و عده که کنيم سعی و جديت بايد. داريم خصوصی تشکيالت هم ما

 پليس» .آمد خواهند ما طرف به همه تهالب گرفتيم قوت که آن از پس. کنيم زياد
: مينويسد بهار قول از خود، امروز گزارش در ها گفته اين درج با تهران مخفی

 با و نموده قانع را روسها که نميتوانستند نداشتند قدرت سوسياليستها اگر چنانچه«
 هم ما. نمايند فراهم را حاضره حکومت تشکيل وسايل و کرده بست و بند انگليسها

 )١(».نماييم مثل به مقابله بايد کرديم پيدا قدرت که وقتی
 .٨٤ ص ،١- ٤ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های وپژوهش مطالعات مؤسسه اسناد - ١

  ۵١٧ ، صپيشين 
  

 چهارشنبه
 ١٣٠٢ دی ٢٥
 ١٩٢٤ ژانويه ١٦

 ١٣٤٢ جمادی لثانی ٩



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٨٠                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 
 ساوه از دشتی علی شدن انتخاب ضرورت  ◀

 محرمان نامه در جنگ وزارت کابينه رئيس )دبيراعظم( بهرامی هللا فرج امروز
 که وسيله هر« کرد تأکيد خان رضا دستور حسب قشون، کل حرب ارکان به های

 ايشان انتخاب که فرماييد اتخاذ تصميمی فوريت کمال با داريد راعقيده آن تسريع
  )١(».نگردد ترديد دچار و حتمی درساوه] دشتی[
 .٩ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١

   ۵٣١، ص پيشين 
  
 الر انتخابات پايان ◀

 با شيراز جمعه امام که شد معلوم آراء شمارش و الر انتخابات پايان از پس
 اکثريت حائز الر انتخابيه حوزه از رأی ٣١٦٩ با داور علی اکبر و رأی ٣٥٤١
 قبول از شيراز عهجم امام که افزود خبر اين چاپ با ايران روزنامه. شدهاند

 اطالع بدون روزنامه اين. شد الر نماينده داور رو اين از و داده استعفا نمايندگی
 متن -  استعفا به واليت اين تيپ رئيس و فارس حاکم توسط جمعه امام اجبار از

 که نوشت و پرداخت داور از تمجيد به -  بود شده گرفته قبالً  جمعه امام استعفانامه
 )٢!(ببالند های نمايند چنين به بايد الر اهالی

 .٢ ص ،١٥٢٦ شم ايران، روزنامه - ١
  .٣ و ٢ صص همان، - ٢

  ۵٣٢، ص پيشين 
  

 شنبه سه
 ١٣٠٢ بهمن ٢

 ١٩٢٤ ژانويه ٢٢
 ١٣٤٢ جمادی الثانی ١٥

 
 خان رضا از نصرت الدوله سئوال   ◀

 سمت تصدی و تهران طرف به حرکت برای که فارس والی نصرت الدوله
 خان رضا از مورد اين در و ميکرد پرداخت را خود های بدهی ايدب نمايندگی
 قريب الوقوع موعد به توجه با پرسيد او از ديگر بار امروز بود، کرده استعالم
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 از پيش که خان رضا» .فرماييد معين را فدوی تکليف دارد استدعا« مجلس افتتاح
 به منوط« که داد پاسخ بار اين بود مجلس در نصرت الدوله حضور به مايل اين
 تومان ششصد ايالتی حقوق آتی سال اول از که افزود نيز و» .است شما خود ميل

 )١.](کنيد انتخاب است صرفه به کدام هر[ بود خواهد
 ،١١٦ پ همان، ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد -  ١

  .٣٢ ص
 ۵۴١: ،صپيشين 

 
 خان رضا با وليعهد ديدار  ◀
. کرد ديدار خان رضا با امروز وليعهد، ميرزا، دمحمحسن انگليسی منابع گزارش به

 شده محلی مطبوعات در جمهوری تشکيل حامی مقاالت رواج متوجه وليعهد
 با را کشور از فوری خروج پيشنهاد وليعهد که ميشود گفته مقاالت اين در. است

 شده کاسته او باضطرا از خان رضا با گفتگو از بعد البته.ميکند دنبال جديت
 و نکرده تخت و تاج عليه اقدامی هيچ که داده اطمينان وی به خان رضا. است

. داد خواهد پايان مطبوعات در تبليغات گونه اين انتشار به فوراً  و کرد نخواهد
 چاپ که گفت آنها به و فرستاد ها روزنامه سردبيران دنبال به سپس رئيسالوزراء

 )١.(کنند وقفمت را مضمون اين با مقاالت
١ - FO E 2419/255/34 

  ۵۴٢، ص پيشين 
  

 شنبه
 ١٣٠٢ بهمن ٦

 ١٩٢٤ ژانويه ٢٦
  ١٣٤٢ جمادی الثانی ١٩

 
 مدرس خانه در جلسه  ◀

 و گفت موضوع که شد برپا های جلس مدرس سيدحسن هللا آيت خانه در امروز
. بود مختلف واليات در مجلس انتخابات نامطلوب روند به راجع حاضران گوی

 .ميشوند انتخاب نظاميان سرنيزه زور به وکال غالب که ميکردند صحبت«
 شرحی رفته اشرف حضرت خدمت به موضوع اين در قبل چندی گفت مدرس



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٨٢                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 خيلی واليات در انتخابات امور جريان که کردم عرض واليات انتخابات به راجع
 الخرهبا و ندارد صالحيت ترتيب اين و ميکنند دخالت نظاميان است، شده بد

 مورد من عرض ولی. ميشود متوجه اشرف حضرت شخص به امر اين ضرر
 )١.(است »نشده توجه

  .٣٥ ص ،...مدرس سيدحسن هللا آيت شهيد - ١
  ۵۴٩، ص پيشين 

  
 شنبه
 ١٣٠٢ بهمن ١٣

 ١٩٢٤ فوريه ٢
  ١٣٤٢ جمادی الثانی ٢٦

 
 خان رضا به مدرس نامه  ◀

 او از رئيسالوزراء خان رضا به های نام در امروز مدرس سيدحسن هللا آيت
 آقای انتخاب مسئله در« که دهد دستور تيمورتاش، کرمان، والی به خواست
  )١.(دارد مبذول را الزم توجه »بلوچستان از] محالتی[ هللا اسد حاجشيخ

  
 احمدشاه از هاوارد مسيو نااميدی  ◀

 برابر در) ١(شيرازی معدل با گو و گفت در انگليس، سفارت مقامات از هاوارد
 وی سلطنت بقای در شما دولت آيا نبود، بد انگليس با احمدشاه که سئوال اين

 مملکت به سلطان احمدشاه که اين به نظر«: داد پاسخ نه؟ يا کرد خواهد اقدامی
 او از بايد. کند پيدا دوام او سلطنت که نميکنم گمان نيست عالقهمند چندان خود

 ايران آتی رئيس جمهور آيا که ميپرسد ردهاوا از شيرازی معدل» .باشيد مأيوس
 بايد. کرد پيشبينی موضوع اين در نميشود فعالً «: ميگويد هاوارد است؟ خان رضا
 )٢(».ميدهم اطالع شما به موقع در. کرد تأمل چندی

 است شيرازی اسعدالملک فرزند معدل السلطنه به ملقب معدل شيرازی لطفعلی - ١
 و مقدمات و آمد تهران به آنگاه. بود شيراز در یچند. آمد دنيا به ش١٢٧٧ در که

 و اروپا به مسافرت قصد. برد پايان به سنلوئی و آليانس مدارس در را متوسطه
 تصميم آن از اول جهانی جنگ آغاز سبب به که داشت را آنجا در تحصيل ادامه

 ش١٣١٠ در و کفيل ابتدا بازگشت، شيراز به اخير سده اوايل در. گرديد منصرف



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٨٣                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 تا دهم دوره از. آمد تهران به و نپاييد شهر آن در چندان اما. شد آنجا شهردار
 کابينه در. گرديد انتخاب فارس مردم نمايندگی به ملی شورای مجلس شانزدهم

 را انتشارات و تبليغات کل اداره سرپرست و نخستوزير معاونت هژير عبدالحسين
) نخستوزير سياسی معاون( یتفضل جهانگير با دوره درهمين که گرفت برعهده
. کرد استعفا دولت کابينه در عضويت از روز چند از پس و نمود پيدا اختالف

 تحريک به که نوشتهاند دانسته، ايران در انگليس سياست طرفدار را او برخی
 و شعر در او. مينمودند فعاليت شيراز در او ضد بر های عد قشقايی خسرو

 شب« نام به هم ادبی انجمن. ميسرود رشع گاهی و داشت دست هم شاعری
 معدل لطفعلی. بود آورده گرد آن در را ازشاعران بسياری داده، تشکيل »شيراز

 عتبات در جسدش و درگذشت قلبی سکته اثر بر ١٣٣٦ اسفند ٨ شب در شيرازی
 و ٢٩٩ صص سياسی، خاطرات آرامش،. (شد سپرده خاک به) عراق( عاليات

 و ٤٨٧ صص ،٤ ج فارس، سخن سرايان و انشمنداند آدميت، رکن زاده ؛٣٠٠
٤٨٨.( 

 .٧٩ ص ،١- ٢ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های وپژوهش مطالعات مؤسسه اسناد - ٢
  ۵۶۶ ، صپيشين 

  
  

 چهارشنبه
 ١٣٠٢ بهمن ١٧

 ١٩٢٤ فوريه ٦
 ١٣٤٢ جمادی الثانی ٣٠

 
 احمدشاه عليه های سرمقال  ◀

 آمريکايی جريده يک از مطالبی نقل با خود امروز شماره در کوشش روزنامه
 که های شايع مطابق« نوشت و خواند خوشگذرانی را اروپا به احمدشاه سفر علت

 اين کوشش. است »شده تياتر رقاصه نفر يک فريفته ايران شاه کرده پيدا عموميت
 بودرضا نوشته که ميداند ترکيه وقت روزنامه مطلب ردّ  بر شاهدی را قول نقل

. کند جمهوريت اعالم وسيله اين به تا بود اروپا به اهاحمدش اخير سفر عامل خان
 خوشگذرانی به راجع اما«: آورد چنين خود سرمقاله درپايان کوشش روزنامه

 ما که افسوس... گداوفقير مملکت اين گزاف های پول صرف و اعليحضرت های



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٨٤                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

  )٢(».ميدارند ممنوع خود نظريات و عقايد راازاظهار
 .٧ ص ،١٧ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - 
 آغاز به خان رضا سبز چراغ گفت بايد. ١٦٤ و ١٦٣ صص ،١- ٤ پ همان، - ٢

 پنجم در وی. است شده شروع کوشش روزنامه مقاله اين با احمدشاه عليه حمالت
 براين مضاف بود؛ کرده تعطيل احمدشاه به توهين علت رابه قانون روزنامه بهمن

 روسيه های مقام«. داشت سياسی تغييررژيم برای هم روسهارا رأی رضاخان که
 را تغييرآنها اين که ميکنند ميکنند،وگمان حمايت ايران جمهوری برای ازتبليغات

 های فعاليت دهند،بلکه افزايش را درايران نفوذخود تنها نه که ساخت قادرخواهد
 برای مطبوعات رد تبليغات. دهند گسترش بيشتر درهندراباتأثير خود تبليغاتی
  )FO E 2885/255/34(» .دارد ادامه جمهوری برپايی
   ۵۶٨صپيشين 

 
 جمعه

 ١٣٠٢ بهمن ١٩
 ١٩٢٤ فوريه ٨
 ١٣٤٢ رجب ٢

 
 پنجم مجلس گشايش برای خان رضا اطالعيه  ◀

 رئيس عداللملک و رئيسالوزراء خان رضا امضاء به امروز که های اطالعی در
 اکثريت چون که گرديد اعالم شد، چاپ يدجرا در مجلس افتتاح ويژه کميسيون
 ٥ دوشنبه روز شد گرفته تصميم شدهاند، حاضر تهران در شده انتخاب نمايندگان

 اطالعيه اين در. يابد گشايش تقنينيه دوره پنجمين) بهمن( دلو ٢٢ مطابق رجب
 )١.(بود شده ياد قانونگذاری دوره پنجمين افتتاح تشريفات

 .١ ص ،١٥٤٢ شم ايران، روزنامه - ١
 ۵٧١: ، صپيشين 
 دوشنبه

 ١٣٠٢ بهمن ٢٢
 ١٩٢٤ فوريه ١١

  ١٣٤٢ رجب ٥
 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٨٥                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

  
 قانونگذاری دوره پنجمين افتتاح  ◀

 دمحمحسن. يافت گشايش بهارستان در ملی شورای مجلس دوره امروزپنجمين
 اعليحضرت نام به« را مجلس و کرد ايراد را افتتاحيه نطق وليعهد ميرزا

 و نکرد درنگ افتتاحيه اليحه قرائت از پس وليعهد .نمود »افتتاح شاهنشاهی
 علی شيخ تهران در حاضر نماينده ٨٠ از جلسه اين در. نمود ترک را مجلس

 بعد. نداشتند شرکت طباطبايی ميرزادمحمصادق و مدرس سيدحسن هللا آيت مدرس،
 ترک را مجلس هم وعدل الملک مؤتمن الملک خان، رضا افتتاحيه، مراسم ختم از

 به نماينده مسنترين دولتآبادی بودندازيحيی عبارت مجلس سنی رئيسه هيأت.ندکرد
 نوريزاده و سرکشيکزاده اعتبارالدوله، ميرزامسعود، غالمحسين و رئيس عنوان

 تعداد) ١.(دادند تشکيل را رئيسه هيأت اعضاء نمايندگان جوانترين عنوان به
 رئيسه هيأت انتخاب در )٢.(بود نفر چهارصد به نزديک امروز مراسم مدعوين

 به رأی ٦٠ با تدين و رئيس عنوان به رأی ٧٤ از رأی ٦٨ با مؤتمن الملک دائمی
 دوم نايبرئيس عنوان به سهام السلطان انتها در. شد انتخاب رئيس نايب عنوان

 ٢٣ بعدی جلسه شد قرار. شدند تعيين ششگانه شعب اعضاء سپس و شد برگزيده
 )٣.(شود برپا) اسفند( حوت

 صص ،١- ٢ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١
 مدرسی، ؛٤١٨ ص ،١ ج ،...جمهوری تا مشروطه از مرواريد، ؛٢٢ و ٢١

 .٣٠٣ ص شهيد، مدرس
 .١٠ ص ،١- ٢ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه - ٢

  ۵٧٠، ص  پيشين
  
 احمدشاه به سرخ شفق حمله  ◀

 اروپايی، لباس با را احمدشاه عکس خود امروز شماره رد سرخ شفق روزنامه
 درج کرد، چاپ خود ديروز شماره در ايران ستاره روزنامه که عکسی همان

 آن فرق بر کيانی تاج که احمدشاه سلطان اعليحضرت است اين«:نوشت نموده،
 نويسنده» .است نموده تبديل بی قيمت عادی شاپوی يک به را آن و کرده سنگينی

 صيحه« عليه»محقر اوراق«انتشار به شروع درباريان برخی که اين به اشاره با
 اگر افزود و دانست خيانت احمدشاه عليه را خود سکوت کردهاند، »جمهوری حق
 باقی اهميتی و عظم« سلطنت برای ديگر پس است سلطنت مقام نماد احمدشاه اين



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٨٦                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 هر بوالهوس مردمان جلفترين مانند که پادشاهی يک برای زيرا است، نمانده
 تفنن برای فقط مقصد بدون و کند] گز[=  گذ را پاريس و نيس های خيابان روزه

 هزار چهل ماهيانه به اشاره با نويسنده.نميماند باقی وقعی ديگر رود، اروپا به
 ميگويد مشئومی اصول کدام غلطی، فلسفه کدام«: پرسيد احمدشاه حقوق تومان
 و آذربايجان برزگران خميده پشت و بلوچستان کرمان، رعايای پيشانی عرق

 اين »باشد؟ بوده ملت و مملکت به بيعالقه جوان يک بوالهوسی قيمت خراسان
 و کرده روشن را دنيا جمهوری اصل«: افزود قاجار گذشته شاهان تحقير با مقاله

 سلطنت بار زير در را خود کمر هنوز ما و کرده پاره را ملی اسارت زنجير
 به] جمهوری[ سعادت مخبر اين باشيد اميدوار... هايم؟ کرد خم جاريهقا مشئوم
 )١(».کرد خواهد سپيد را شما زندگانی تيره آسمان زودی

 تبليغاتی عنصر اصليترين عکس اين. ٢٠٤ تا ٢٠٢ صص ،١- ٤ پ همان، - ١
 و چاپ. بود سلطنت خلع آن همراه و جمهوريخواهی پيشبرد و احمدشاه عليه

 دادن نشان با مردم تهييج در قشون عوامل که تالشی و عکس ينا سراسری توزيع
 تايمز روزنامه در نخست عکس اين. بود فوقالعاده دادند، بروز ازخود عکس اين

 عکس که ميکند ياد منبع اين اما). FO E 3358/255/34. (شد چاپ لندن
 با اهیهمر از و ميدهد، نشان شاپو وکاله اروپايی لباس در را شاه احمد مربوطه

 .نميآورد ميان به سخنی فرانسوی زن
  ۵٨٠، ص پيشين 
  
 انگليس به ايران بدهی بررسی برای مختلط کميسيون تشکيل  ◀

 برای شد مقرر گرفت، صورت لورن پرسی سر و خان رضا ميان که مالقاتی در
 مقاطع در اسلحه دادن با است مدعی انگليس که ايران ازبدهی بخش آن بررسی
 اعضاء شرکت با مختلط کميسيون شده، فراهم دولت يا محلی اصاشخ به مختلف
 طرفين
 برای انگليس فشار بود معتقد فرانسه سفارت) بهمن ٥: ک.ر) (١.(شود تشکيل
 خان رضا توسط جمهوری رژيم پذيرش برای او شرايط از يکی طلب اين دريافت

 )٢.(است
 .٣٢٣ ص ،...خان رضا آمدن بر ايران غنی، - ١
 عليه تبليغات که حالی در«. ١١٥ ص ،...رضاشاه عصر: قزاق ،پورشالچی - ٢

 اوج مطبوعات در جمهوری رژيم استقرار و سلطنت انقراض و قاجار خاندان



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٨٧                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 بر عالوه است شده افزوده جمهوريخواهان بردامنه ميرسد نظر وبه گرفته
 کاردار پيوستهاند، بدانها نيز معاونان و وزيران ملی، شورای مجلس نمايندگان
 وزيران درميان ميدهد گزارش دايه، موريس درتهران، فرانسه جمهوری

 پست( خدايارخان ،)معارف( سليمان ميرزا شاهزاده ،)امورخارجه( ذکاءالملک
 قضائی مقامداران درميان.اند درآمده سرشناس درمدارجمهوريخواهان)وتلگراف

 جمهوری فانمخال ميان در. برد نام جزا ديوان رئيس تقوی هللا نصر از بايد
 فيروز شاهزاده نصرت الدوله، مجلس، وکيل مدرس سلطنتی، دربار اعضای

 که انگليسها عکس به. ندادهاند نشان رژيم تغيير به تمايلی روسها. دارند قرار
 آن از شرايطی از پس حال نداشتد ميانه جمهوريخواهی با صدا، و سر اوايل

 موافقت جمهوری رژيم ذيرشپ برای انگليسها شرايط از يکی. ميکنند حمايت
 جبران به را آن بريتانيا که است تومان ميليون بيست پرداخت با ايران دولت

 )همان(» .است کرده تقاضا ١٩١٩ سال در مهمات تسليم و جنگ خسارت
  ۵٨٣ – ۵٨۴، ص پيشين 

  
 احمدشاه به ها روزنامه حمالت ادامه  ◀

 و موهن کلماتی با داشت مخالفت چنته در چه آن هر امروز گلشن، روزنامه
 او خيانت و رشوهگيری عياشی، زنبارگی، فساد، درباره و احمدشاه عليه سخيف

 زين: رساند چاپ به جمهوری وصف در هم شعری جريده اين. کرد قلمفرسايی
/ ميشود سليمان مهد برون، ديوان کف از/ ميشود رضوان باغ سراسر ايران سپس
/ ميزنيم مينا چرخ تا جمهوريت نعره/ ميزنيم کسری طاق بر جمهوريت بيرق

 رنجور شهزادگان از عده يک خاطر/ شد دور ايران از اينک قجر حکمرانی
 ناپلئون از جمله اين با »ملل ارتقاء« عنوان با های مقال در شمس روزنامه... شد
 از انتقاد با و ميکند حکمرانی او بر که است حکومتی همان اليق ملتی هر که

 قابليت و لياقت موافق کرده، لياقت تحصيل امروز ايران ملت« که نوشت احمدشاه
 تحت های مقال با نيز کوشش روزنامه» .نمود خواهد حکومت تعيين امروزه
 سالطين مانند که دانست غاصبی را احمدشاه »کنيد قيام ايران ملت« عنوان

 .است تخت و تاج غاصب مغول و اشکانی
 زن يک همراه به لگنی کاله اروپايی، لباس با احمدشاه عکس چاپ با ايران ستاره

 است ممکن قاجاريه سلسله خانمان سوزاندن پرتو در جز آيا«: نوشت اروپايی،
 به احمدشاه مقاله اين در »نمود؟ برطرف ايران جامعه دامان از را ننگ لکه اين
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 کرده النه ايران سيهروزی و بدبختی عمارت کنگره بر که شده تشبيه شومی جغد
 )١.(ستا

  .٥٤ تا ٤٨ ،صص١- ٢پ ،١٣٠٢س سياسی، پژوهشهای و مطالعات مؤسسه - ١
  

 جمعه
 ١٣٠٢ بهمن ٢٦
 ١٩٢٤ فوريه ١٥

 ١٣٤٢ رجب ٩
 
 ها روزنامه در احمدشاه به حمالت ادامه   ◀

. ميکنند قلمفرسايی احمدشاه عليه همچنان خان رضا از تمجيد ضمن ها روزنامه
 »بيغرضانه مهم مکتوب« عنوان با ردهوا مقاله چاپ با ناصرالمله روزنامه
 جرايد نويسندگان کند، دفاع احمدشاه از که بيآن ها روزنامه ديگر مشی برخالف

 خود مطالب بيت شاه تا کرد دعوت اساسی قانون به رجوع و حقيقت گويی به را
 از تازگی به که قانون روزنامه اما) ١.(ندهند قرار سلطنت سقوط و جمهوريت را

 انتقاد باد به را احمدشاه خود تعطيلی علت بيان ضمن امروز شده، جخار توقيف
 را ايران ملت افتضاح سند روز هر ايران بوالهوس پادشاه« نوشت و گرفت
 اگر«: افزود هم جمهوريت درباره قانون» .مينمايد دنيا متمدن ملل تسليم و امضاء

 جلوگيری نميتواند چيز هيچ] کند ساقط را سلطنت[=  بِدََرد را قانونی بخواهد ملت
 قانون اين«. خواند پوسيده را آن اساسی قانون به تاختن با ميهن روزنامه» .کند

 دمحمعليميرزا پسر دست به که را تمدن از دور بدبخت ملت يک اسارت تاب پوسيده
 ميشود ريخته اروپا های تياتر در او آبروی روز هر و سپرده ايران سعادت دشمن
 نوشت نويسنده قول از ساوجبالغ از تلگرامی چاپ با سرخ شفق روزنامه» .ندارد

 تکان را حساس آذربايجان ايران، جمهوريت به راجع طربانگيزتان نغمه« که
 )٢(».داد
 حمايت تحت ناصرالمله روزنامه که بود آمده قبل های روز های خبر در - ١
ً  که است »دربار کميته«  قاجار سلهسل عليه خان رضا سياسی اقدامات با طبعا

 ).بهمن ٢١: ک.ر. (ميکرد مقابله
 صص ،١ -  ٤ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ٢

 شفق قانون، های روزنامه بود معتقد تهران در انگليس سفارت. ٢٢٥ تا ٢١٧
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 جمهوريت تبليغ و احمدشاه از انتقاد به آشکارا که ايران ستاره و سرخ
 )O E 3511/255/34.(ميشوند مالی حمايت روسيه سفارت ميپردازند،ازسوی

 ۵٨۵، ص  پيشين
  

 شنبه
 ١٣٠٢ بهمن ٢٧
 ١٩٢٤ فوريه ١٦
  ١٣٤٢ رجب ١٠

 
 پنجم مجلس درباره مدرس نظر   ◀

. آمدند گرد وی خانه در مدرس سيدحسن هللا آيت همفکران از گروهی امشب
 يتوانندم که های وسيل هر به خواست حاضران از گوها و گفت خالل در مدرس

 ملت طرف از اينها«. هستند موکل بدون پنجم دوره وکالی که بفهمانند مردم به
 شورا مجلس به انتخابات شعبه توسط به داريد شکايتی اگر نشدهاند؛ انتخاب
 )١(».بنويسيد

 .٩٥ ص ،١- ٤ پ ،١٣٠٢ س سياسی، های وپژوهش مطالعات مؤسسه اسناد - ١
 ۵٨٨: ، صپيشين 
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   هفتم فصل

  
 یدکتر مصّدق، درپا یريگ یو پ یمل یمؤسس کتابخانه شورا خسرو،يک ارباب

 به دست عوامل رضا خان خسرويقتل ارباب ک یآن و چگونگ یريگ
 

سم يبارزاز ترور یخسروشاهرخ، نمونه ايكى ارباب كيزيفصل به حذف ف نيادر
درمقاله  ونيهما ليدولتى درعصرپهلوى اول بود، اشاره کرده ام واماناصر تکم

کتابخانه  یريگ یدکترمصدّق، در پا یريگ یپ« درماهنامه بخارا تحت عنوان یا
 یآگاه یدر جهان، برا ینظام پارلمان سيازآغازتأس:سدينو یم» و مطبعه مجلس

و  نيوانواع قوان  یو اجتماع یاسيبه اوضاع واحوال س )اشراف وعوام( ندگانينما
کتب و رسائل و  ینگهدار یبرا یگاهيااز ساختمان، ج یمقرّرات، در گوشه ا

و به مرور به صورت مرکزاسناد  ديگرد جادياسناد ومدارک ا گريروزنامه ها ود
از کشورها  یاريمجالس بس  یمعتبردرآمد وهم اکنون کتابخانه ها یها تابخانهوک
 گاهيکتابخانه ها و پا نيجهان ازنوع با ارزشتر یوکنگره ها) انگلستان وفرانسه (

 یبه شمارم) ويآرش( یوفرهنگ یواقتصاد یاسيحراست اسناد و مدارک س  حفظ و
     . روند

امر  نيبه ا ازيدرهمان مجلس اّول، ن ت،يّ نظام مشروط يیپس ازبرپا زين رانيادر
هللا خان  یبارمرحوم دکترول نينخست یبرا و ديمحسوس گرد یو فرهنگ یپارلمان

، در )یاسيس مدرسه علوم  سيرئ(داشت  یاسيو مطالعات س ینصرکه سوابق علم
درمذاکرات مجلس به ) رانيا یرلمانسال پا نيآغاز دوم (  یقمر١٣٢۵دهم شوال
 :اشاره کرد نسانيبد » کتابخانه « سيلزوم تأس

 نيکرده اند، الزم است ا نيّ و معارف مع یقانون حيلوا ونيسيکم یمرا برا چون«
دارند که در  یخانه مخصوصکتاب کيعرض را بکنم که در همه جا پارلما ن ها 
هم الزم است که نجايا. دول هست یآن ازتمام معاهده نامه ها وقانون نامه ها

متّمم موجود  ینامه ها و کدها عاهدهوم هيشده از کتب فقهريدا یهمچو کتابخانه ا
 )١(» شود ینم حيما درست تنق نيکتابخانه مرتّب نشود قوان نيباشد اگر ا

   یمجلس قرار گرفت، حت ندگانيد نمايان نصر، مورد تأئهللا خ یمرحوم ولتذًکر
به کتابخانه مزبور را به منظور »قرائتخانه«کيالتّجارمنضم کردن  ليمرحوم وک

  )  ٢.(کرد شنهاديمراجعه کنندگان، پشترياستفاده ب
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دردسترس  یاديز یکتابخانه آگاه یازچگونگ دوره اول مجلس،نه تنها در
زاده اطعّال  یحسن تق ديازمقاالت س یکي هيارد، بلکه برپاان قرار ند پژوهشگر
به  »  یقمر ١٣٢۶م التوپ وي« يیشود که پس ازواقعه شوم کودتا یحاصل م

 کيوسواران کش یالخوريوسربازان س که قزاق ها یشاه زمان یدستورمحّمدعل
به مجلس حمله کردند،  یروس اخوفيل یبه سرکردگ)یسواران شاه(خاّصه خانه

به غارت )یگون یگون(رانيازاسناد ومدارک واوراق ارزشمند پارلمان ا یاريبس
 )  ٣.( هم بوده است يیآنها کتابها انيدر م اديبرده شد، به احتمال ز

 ی،دوره دّوم مجلس شورا)شاه قاجار یمحّمدعل(ازخلع واخراج پادشاه مستبد پس
)  ش ١٢٨٧ اهميد ١٧( یقمر ١٣٢٧الحرام  حجهيذ ٢۶ خيافتتاح شد ودرتار یملّ 

نام کتابخانه به  ،یملّ  یمجلس شورا ینظامنامه داخل ١٣۵ماده  بيبه هنگام تصو
  کيخسرو  شادروان ارباب.ديگرد طرحم»مجلس یادار ۀشعبريازدوا یکي«عنوان

 باچهيدرد) یملّ  یکشوردرمجلس شورا انيزردشت ميواجب التعظ ندهينما(شاهرخ 
 :آورده است نيکرده، چن هيتهزبان  یفرانسو یکتابها یکه برا یفهرست

بودم  ندگانياز نما یکي ريدر دوره دوم که حق یملّ  یازآغازافتتاح مجلس شورا «
 اداره کردن اموراداره مباشرت مجلس یودرتمام آن دوره ازطرف مجلس برا

 به مجلس متذّکر یشنهاديپ یچنانکه دربودجه ها.انتخاب شده بودم]یکارپرداز[
لکن .داشتم حيبه وضع صح انهکتابخ بيوترت سيتأس یهمان آرزو.شدم یم

مملکت  هيّ وعلّت قلّت مال یندگينما فيتکال یادا و یادار یمتأسفانه ازکثرت کارها
بعد از انفصال مجلس . مقصودحاصل ننمودم نيفراغت وسعادت موفق شدن به ا

مجلس برعهده  یامور ادار هيکل تيكه به امردولت مسئوول ]یقمر[١٣٣٠در سال
 ) ۴(» .وژاپن رهسپارشدم نيبه طرف اروپا وچ١٣٣٠اٌالول عيهفتم ربرانددمريحق

به وجود  یکتابخانه و قرائتخانه ا) یديخورش ١٢٩٠( نسان تا سال مزبور یبد 
  .ديرس انيبه پا یملّ  یو دوره فترت دوم و سوم مجلس شورا امدين
 

 کتابخانه سيتأس یعمل نشانه های 
 
که هم اکنون به (راد در کتاب بهارستان  یتاندکترحسن باس یمحقّق فاضل آقا 
از انتشار داشتم،  شيخواندن آن را پ قي؛ و نگارنده توف)شود یطبع آراسته م وريز

 :آورده است نيچن
 خسروين دوره فترت،به دستورارباب کيو دوم ،یدوره دوم قانون گذار یدرط «
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اداره رنظريمجلس ز» راتيدفاترواسناد تحر« که مؤسس کتابخانه مجلس بود،
. شد یو طبقه بند ميو اسناد آن تنظ یآن بود بازنگر سيرئ یمباشرت مجلس که و

الک ومهر و در قفسه ها جمع  دومدفاتر واسناد چه در دوره اّول و چه در دوره 
اسناد مجلس بود و  ،یو طبقه بند ميدوره تنظ نيزمان نخست نيشد درواقع ا یآور

اگر چه  یريبه تعب. ديز اسناد مجلس به شمار آمرک سيتأس نيتواند نقطه آغاز یم
اقدام مّهم  نيداد تا ا یرا متوقّف کرد اّما مجال یفترت مجلس روند قانو نگذار

مانند اوقاف  يیدر نهادها نياز ا شيدرست است که پ. رديصورت پذ یفرهنگ
شده بود،  یو حکومت یاسناد وقف ینگهدار یبرا يیتالشها) کاخ گلستان(ودربار

 گريد از. شد یخاّص محدود نم یبودوبه اسنادرياسناد مجلس فراگ یگانيا باامّ 
و دو » التوپ  ومي«در  رانبار بمبا کيتوّجه داشت که اسناد مجلس پس از ديسوبا

 ) ۵.(کننده بازمانده اند رانيو یآتش سوز
سوم مجلس دانست و  ۀاز دور ديکتابخانه را با دارشدنيواقع حرکت سازنده پد در

در  یخود و. بوده است ريچشمگاريبس یامرفرهنگ نيدرا خسرويت ارباب کخدما
کرده است  انيبا دقت تمام ب)  ١٣٣٣ یالثان عيرب ۵(جلسه دوازدهم دوره سوم 

و سه جلد کتاب  ستيدو ديخر ابتب ناريونود تومان و دو هزاروپانصد د صديس«
و هشت تومان  ستيوب کصدي...مجلس یابوالحسن خان جلوه برارزايازکتابخانه م

ُکتب  یکتابخانه، و صحاف یساخت قفسه ها یبرا یشاه کيو پنج هزارو
 )  ۶(»کتب ريسا ديخر یبراناريپانزده تومان ودوهزاروهفتصد دزيون
 .دهد یرا نشان هم م یو یدقّت نظروپاکدست ،یعالوه بر کاردان انيب نيا

 حيتوض نيرا چن آزاد در دوره فترت یکتابخانه مجلس و کتابهاخسرويک ارباب
 :داده است

پس از . جلد کتاب درمجلس وجود نداشت ۵١از شيدرموقع انفصال مجلس ب «
ابوالحسن جلوه بعد که به مساعدت  رزايجلدکتب معروف مرحوم م٢٠٢انفصال، 

 یآقا هياّل یمعز تيّ به معزيبعد ن. آن معامله سرگرفت دنصرهللايس یحاج یآقا
 یاحتشام الّسلطنه برا یآقارا که  یکتب مينمودمخبرالسلطنه را مالقات وتقاضا 

شعبان  ١۵سپرده شد، به جهت کتابخانه مجلس بدهند ودر  شانيبه ا یکتابخانه ملّ 
جلد کتب فرانسه،  کيونود وکهزاري یمواز ١٣٣٠ليئ جقانيبرابرباهشتم اسد س

. نمودند افتيدر ديو رس ميتسل یوروس یوآلمان ،یسيانگل ،یترک ،یعرب ،یفارس
شده که جملگان بانضمام آنچه از سابق بوده  یداريبعداً خر زين جلد ۵٠ یوازم

 )٧.(جلد کتب موجود است ١٣٩۴ یتاکنون مواز
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 یديخورش ١٣٧۴افزوده شد و تا سال  زين یگريد یشده کتابها ادي یکتابها بر
 ٢١به  یدزفول یکاظم معزّ  خيشمار اهداکنندگان کتب از احتشا م السلطنه تا ش

 ) ٨(است دهيسفقره ر
از  یاريو بس یکتاب چاپ ١۵٧/  ٠٠٠و  ینسخه خط ١۶/  ۵٠٠و تا همان سال  

شده که در  یشده نگهدار اديو عکس در کتابخانه  ینقاش یتابلوها ،یخياسناد تار
 یاست و کتا بها و مجٌالت و فهرست ها افتهي یريچشمگ یحال حاضر فزون

 ) ٩.(دهد یمزبور را نشان تحوالّت کتابخانه م یچگونگ افته،يانتشار 
  
  

نظام نامه ميکتابخانه و تنظ یرشکل گي  
 

 یدمحمعل یهايوهمکار خسرويمجلس درهمان دوره سوم با هّمت ارباب ک کتابخانه
خان پورفرزانه،  دحسنيرزاسيم ،یزنجان ميابراه خيآقا ش) ذکاءالملک( یفروغ
دردو اتاق تو در  ،یتقو نصرهللا دي، س)دکتر رضا افشار(رضاخان  رزايم یحاج

 ني، توسط مرحوم حسیچند قفسه چوب يیتو درقسمت شرق حوضخانه، با برپا
با ساختن  یديخورش١٣٠۴در سال  یافتتاح شد و پس ازمدت) موتمن الملک( ايرنيپ

ً معتبردرشرق مجلس و گز یکتابخانه ا اعتصام الملک  وسفيمرحوم  دنينسبتا
 تيخود را آغاز کرد وبه صورت رضا تيّ فعال نياست آن، دوره نويبه ر یانيآشت

به  رانيا یقاتيکتابخانه ها و مراکز تحق نيمعتبرترزا یکيدرآمد که اکنون  یبخش
 . رود یشمار م

کتابخانه مجلس را در هفت ماده  یلينظامنامه تفص نيمباشرت مجلس نخست اداره
نصف دانش دوست وم یکه انسانخسرويکرد، اّما ارباب ک نيتدو)  ۶٩تا  ۶٣از (

 :داد یبود به نوشته دکتر باستان لتيو با فض
 یبه درخواست و یشمس ١٣٠٣ندانست ودرسال  ینظامنامه را کاف نيا «

را  یديمجلس را داشت، نظامنامه جد یندگيدکتردمحم مصدّق السلطنه که نما
 یونيدرکمس یچند جلسه شور وبررس یکردکه ط نيماده تدو٢٧درچهارفصل و

 دحسنيس ،یاسکندر مانيخ و دکترمصدّق با حضورسلشاهر خسرويمرکب از ک
 یرضا افشار،عطاءالملک روح ن،يتدّ  دمحّمديس روز،يزاده، نصرت الدوله ف یتق

به هّمت ارباب  زيسال بعد ن کي. ديرس بيبه تصو١٣٠۴) اسفندماه(درهفتم حوت 
پنج کرد و در  هيته یکتابخانه به عنوان نظام نامه اساس ینظا منامه داخل خسرو،يک
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) ١٠(» .شد بيتصو یاسد یودمحمولرو رضا افشا یماده توسط و ٢٧فصل و 
است اّما » مراجعه به کتابخانه  طيکتابدار و شرا فيوظا ژهيو«ینظام نامه داخل
مصدق (دکتر مصدّق  یکه امضا یملّ  یکتابخانه مجلس شورا ینظامنامه اساس

ده ماده، ) ماتيتنظ(ادهم ٧) التيتشک(ماده درچهارفصل  ٢٧را دارد در) السلطنه
محل کتب،  در ادداشت،ياشخاص، ذون، دفتر  شيدفتر کل،دفتر وف سفارشدفتر 

 چهارماده(ا ستفاده از کتابخانه )بصره٣( و فهرست به اضافه  شيف یدرنمره گذار
 )١١(» ) شش ماده(مواد مختلف ( 
 خسرويک ارباب ،یملّ  یکتابخانه مجلس شورا یمتن نظامنامه اساس هيدرباره ته  

 :نوشته است
داد تا در  ليعظام تشک ندگانينما انياز پنچ نفرازآقا ونيسياداره مباشرت کم «

نظام نامه بر  هيون، تهيدر آن کمس. ندينظا منامه آن بذل توجه فرما هياساس و ته
واگذار  سونيمحترم و عضو آن کم ندهيمصدّق السلطنه نما یعهده حضرت آقا

فرموده اندکه در سواد مشخًصه موجودست  هيحمت وتهتحّمل ززين هيشد، مشارال
 «)١٢  ( 
 :نظا منامه آمده است انيدرپا 

ون يبا حضوراعضاء کمس دهيوهفتگانه مرقومه درجلسات عد ستيب مواد «
مطرح و درجلسه هفتم  نيمنتخبه ازطرف اداره مباشرت مجلس با حضورمباشر

 )١٣(» .ديگرد بيبا اتفاق آرا تصو ١٣٠٣حوت 
از طرف  یملّ  یاست که دکترمصدّق در دوره اّول مجلس شورا یادآوريم به الز 

به حد نصاب  یسن و دنيانتخاب شد اّما به علّت نرس یندگيمردم اصفهان به نما
ازسال » خانه ملّت«پس ازبمباران . مورد قبول واقع نشد شانيا یندگينما

، )نوشاتل( سيوسو انسهدرفر ليدکترمصدق سرگرم تحص یقمر ١٣٣٣تا١٣٢۶
 يیتا برپا رانيپس از ورود به ا. نها بوديو جز ا یرساله دکتر هيمادر،ته یمداوا

 .رد کيم فهيو وزارت، انجام وظ یو حکومت یمجلس پنجم در مشاغل دانشگاه
شد  دهيمردم تهران برگز یندگيدرانتخابات مجلس پنجم شرکت کرد، و به نما یو

رآمد، درآن دوره ضمن مبارزه با د» معارف  ونيکمس« تيو در مجلس به عضو
 از چند یتن یباهمگام)یديخورش١٢٩٩کودتاگران )عوامل ضدمشروطه

 یرهنگخدمات ف یالزم برا یاستقالل طلب مجلس،فرصت ها خواهانيآزاد
واروپا  رانيدرا یحقوق پارلمان: مدت دوجزوه نيدرا یو. امديگسترده فراهم ن

 هيمال ینيواصول قواعد و قوان) هينيتقن دوره پنجم ندگانيمحترم نما انيآقا یبرا(
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و چهارمقاله  تيودوره مشروط تيقبل ازمشروط رانيدرممالک خارجه و ا
 )   ١۴( .شناخته شدشتريآگاه ب ندهينما کي انانتشاردادوبه عنو ندهيدرمجله آ

دست نشاندگان خود در  ینظام یآنکه رضاشاه توسط قوا دوره ششم با در
انگاشت، اّما در تهران چندتن  دهيکرد وآراء مردم را ناددخالت  رانيانتخابات ا
المالک، مؤتمن الملک،  یهمانندمرحوم مدّرس، مستوف خواهيو آزاد یازرجال ملّ 

 . افتنديبه مجلس راه ...دکترمصدق و
 یوچگونگ یخودنسبت به امورپارلمان فاتيمطالعات وتأل ليمصدّق به دلدکتر

شادروان ارباب . داشت یاديز یآگاه دياد جدآن نه التياداره آن وساختارو تشک
نظامنامه » تحمل زحمت فرموده «خواست تا یکامل ازو رتيبا بص خسرويک

 .دينما هيرا ته رانيا یملّ   یکتابخانه مجلس شورا یاساس
 

 مطبعه در کنار کتابخانه مجلس
 
 بوده یمطبعه ا سيانجام داد تأس خسرويکه مرحوم ارباب ک یمّهم یازکارها یکي

در  یو. ديمرتفع نما زيازمشکالت مجلس و کتابخانه را ن یکه بتواند برخ
و  حيدرسابق آنچه لوا«: دارد یم انيب ١٣٣٨ عقدهيدوم ذ  ١٧٠درجلسه  یمذاکرات

 یرفت و به چاپ م یم پخانهچا ع،يطبع و توز یگذشت، ازبرا یکه م ینيقوان
که چاپخانه  ميرآمدگرفت در صدد ب یبه آن تعلّق م یاديوچون مخارج ز ديرس

طبع و  ینيجا با ژالت نيدرهم يیصرفه جو یسپس برا. ميخودمان داشته باش
. ميچاپ کن نجايدرهم يیصرفه جو یشد که برا یم یمنته نيشد که به ا یم عيتوز

ها، فهرست  ونيراپورت کمس نيو قوان حيهمه لوا نيا بامالحظه کرد که  ديبا یول
کارها همان دو نفر هستند که  نيتمام ا ید، براشو عيطبع و توز ديکه با ضيعرا
 )  ١۵( »نند کيم عيرا طبع و توز نيو قوان حيلواريسا

)  یديخورش ١٣٠۴دوازدهم خرداد (از مجلس  یگريدرجلسه د خسرويارباب ک 
 : ند ک یم انيبه دنبال سخنان دکتر مصدّق ب

، اّول در فرمودند یمصدّق السلطنه شرح مبسوط یراجع به مطعبه که آقا «
دوره چهارم جز  یآورده شده است، در ابتدا نجايبوده و درا ميقسمت آنچه که از قد

ازسه چهار هزار تومان  شيب ديکردند شا یم ميشکسته که اگر تقو نيسه ماش
شد  یخروارهم حروف شکسته به ما دادند که با آنها نم کي بيارزش نداشت وقر
تا  ميديخروار حروف از خارج خر کيدر همان ابتدا  جهيکار کرد و در نت



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٩٧                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 ) ١۶(». ميشروع به کار کن ميتوانست
مجالس صاحب نظر بود و هم در امور  یدکتر مّصدق که هم درکارکتابخانه ها 

 یحاتياز شادروان  ارباب توض یداد، در مورد یمطبعه دقت نظر نشان م یمال
 :دهد یشود و ارباب پاسخ م یرا خواستار م

که  نديفرما یم قيمصدق السلطنه فرمودند، خودشان تصد یآقارا که  یمبلغ فاما
شده است  بيکه به مجلس آمده و تصو ینبوده ودربودجه هائ هيآن مبلغ تمام سرما

مبلغ هم جهت خرج  کيداده شده بود و  صيتشخ هياثاث ديخر یمبلغ ازآن برا کي
و خرج  بلکه در موازنه دخل دشو یمحسوب نم هيخرج که جزو سرما. بوده است

 که تمام اسناد. ديآ یبه حساب م
 یليراجع به مطبعه مجلس خ. ديخواهد رس انياست که مفصالًبه عرض آقا حاضر

که در  یاعتراضات از طرف دسته هائ یليخ. مجلس شده است نيصحبت درا
کنم  که با دائر شدن مطبعه  یم قيالبته بنده هم تصد. هستند شده است نفعيمطابع ذ 

قسمت از  کي نکهيا یشده است، برا گريمتوجه مطابع د یمجلس ضررهائ
که بنده حاال  ستين یتازه ا زيچ نيا. نجايآورند ا یبه آنجا برود م ديکه با يیکارها

. شود یکار م نيدانستندکه ا یدادند م یکه وکال رأ یهمان روز. عرض کنم
وده بلکه مطبعه مجلس کرده، برحسب اراده خودش نب یداننداگر اقدام یحاالهم م

 یاداره مباشرت موجوداست که به موجب مراسالتدراست که  یبه موجب اسناد
به اداره مجلس نوشته اند ودرموقع خودش به  هياست که ازطرف وزارت مال

 بيتصو سهيرئ ئتيو به موجب همان اسناد ه. است دهيرس سهيرئ ئتيعرض ه
. شرت اقدام نمودکرد اداره مبا بيبودجه را مجلس تصو نکهيکردند و بعدازا

دوازده . ستيمطابع ن رياش درسا یقسمت ميکرده ا هيکه ما ته یهائ نياشبعالوه م
ساخته  یديجد است که بطرز يیهانيماش نيکاغذ باندرل،ا نيتمبرپست وماش نيماش

 چيهريکه نظگريد ینهايوماش یشک وخط یزيقالب ر یها نيماش نيشده است وهم
که کرده است  یهر اقدام باشرتورت اداره مدرهر ص ستينبوده ون رانيدرا کي

 .مجلس بوده است بيمطابق تصو
 .نامحرم بوده اند شانيدکترمصدق السلطنه فرمودندکه ا یراجع به جرائم که آقااما

وکالء حضورداشتند پس  انيهم مطرح شد و آقا یموضوع درجلسه خصوص نيا
محاسبات  ونيساعضاء کم انيآقا.نشده است قهيمضا شانيازصورت دادن به ا

 ميکه هر وقت صورت خواسته اند تقد نديفرما یم قيدارند و تصد فيتشر نجايا
مباشرت واقع شد  رهمصدق السلطنه و ادا ینظر آقا نيکه ب یشده است فقط اختالف
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 نيوچون ا ميخواستند که آن صورت را بالجزء چاپ کن یم شانيبود که ا نيا
صاحبان . بدهند ینشدند که به آن رأ یراضو کالء  انيوکال بود آقا مهيمسئله جر

 )  ١٧.(بدهند تا اداره مباشرت اطاعت کند یرا ستيبا یم مهيجر
 

 یانيپا سخن
 

 ران،يا یملّ  یدرمجلس شورا) و مرکزاسناد ومدارک(آوردن کتابخانه  ديپد شهياند
نبار دکتر  یبوده که نخست دهيو سنج یمدن یجهان، امر یکشورها گريهمانند د

مجلس آن روزگار با  ختهيفره ندگاني خان نصربه آن اشاره کرد و نماهللا یول
تدارکات و  سيان در مجلس و رئيزردشت ندهيشاهرخ نما خسرويارباب ک نشيگز

از خود نشان دادند و سرانجام  اريبس یشدن آن تالشها یدر عمل ،یکارپرداز
دوهراتاق،  کنارحوضخانه مجلس در خسرويعالقه مندانه ارباب ک یباکوشش ها

مجلس آن را  سيآمد و مرحوم مؤتمن الملک رئ ديپد یکتابخانه ومرکزاسناد کوچک
 . افتتاح کرد

 یمجلس شورا یندگيمجلس پنجم وششم که شادروان دکترمحّمد مصدق به نما در
 یاجتماع یو ساختارها یکه درامر پارلمان یاديز یانتخاب شده بود،با آگاه یملّ 

معارف،نسبت به کتابخانه  ونيبه عنوان عضوکمسديردت یآن داشت، ب یوفرهنگ
مشورت و گفت وگو قرارگرفت  ددر آن، مور قينظم ومقررات دق جاديمجلس وا
 .دينما هيدرباره کتابخانه ته یتقاضاکردکه نظامنامه اساس یازوخسرويوارباب ک

ماده فراهم  ٢٧فصل و ۴نظامنامه مزبوررا در یخاص یمصدّق باعالقه منددکتر
 بيصاحبنظران مجلس، آن نظامنامه مورد تصوگريبا د یزنيوپس ازرا آورد

درآ  خسرويبود که ارباب ک اتيمجلس ازضرور یچاپخانه برا جاديقرار گرفت ا
 .از خود نشان داد یخدمات ارزند هازين باره ن

پرسش  مصدّق چندباردرمجلس درباره مطبعه مزبورومسائل گوناگون،آندکتر
 یمال یبا ارائه مدارک واسناد و صورتها خسرويباب کبه عمل آورد و ار هايی

سوکتابخانه و مطبعه مجلس  نيازآن زمان بد. الزم راارائه داشته است یپاسخ ها
قرارداشته اند و از  یردمو م یمستمرو ثمربخش پارلمان یها تيدرفعال

کرده اند و  یاست، پاسدار رانيملٌت ا یخيتار راثيکه م یفرهنگ یگرانبهاريذخا
 یداشته که قابل قدردان یشتريجلوه ب رياخ یدرسالها یآن نهاد ملّ  ستهيدمات شاخ

 ۀموسس نيکه در بر پا داشتن ا یهمه کسان اديفراوان وجود دارد که  دياست و ام
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کوشش کرده اند، جاودان نگاه داشته شودوبه زبان خواجه  یوعلم یفرهنگ ميعظ
  رازيش
  ) ١(اهل کرم نخواهد ماند  يیکه جز نکو    رواق زبرجد نوشته اند به زر   نيبد

  
 کتابخانه مجلس چگونه شکل گرفت   

  
کرده  یقاتيمجلس تحق ۀکتابخان یريشکل گ خيتار ۀراد در بار یحسن باستان دکتر

 از شيپ:رديگ یدردسترس خوانندگان ارجمند قرارم نجايدرا نگونهياست که بد
قرائت خانه های  شود، سيتأس یا خانه کتابخانه وقرائت یمل یدرمجلس شورا آنکه
همه، از همان  نيبا ا. نهاده شده بود انيآن بن یشهرها گريدر تهران ود یچند

 ندگانينما انيدرم زيکتابخانه ن سيتأس ۀشيگرفت، اند انيزمان که مجلس بن
مجلس،  یريگ ماه پس ازشکل ١۴، ١٣٢۵دردهم شوال . موردمذاکره قرارگرفت

 :کتابخانه متوجه کرد سيکرات مجلس وکال را به تأسدر مذا خان هللا یدکترول
 نياند، الزم است ا کرده نيو معارف مع یقانون حيلوا ونيسيکم یمرا برا چون«

دارند که در  یمخصوص یکتابخانه  کيها  جا پارلمان را عرض بکنم که در همه
است که همچو هم الزم  نجايا. دَُول هست یها نامه ها و قانون نامه  آن از تمام معاهده

 نياگر ا. و ُکدها موجود باشد ها نامه معاهدهو  هيشده از کتب فقه ريدا یکتابخانه 
 »...شود ینم حيما درست تنق نيکتابخانه مرتب نشود قوان

منضم کردن  خان، هللا یدکتر ول یها گفته دييهم در آن جلسه ضمن تأالتجار ليوک
مطالعه  یها را برا ا درآن روزنامهخانه را به کتابخانه الزم دانست ت قرائت کي

 یادار التيتشک نيخانه ازمهمتر کتابخانه و قرائت سياساس، تأس نيبرا. بگذارند
از اوضاع و احوال روز،  ندگانينما یها یافزودن به آگاه یمجلس بود که برا

به آن به  ازين یگذار به منابع قانون یها، و دسترس ها، معاهده نامه قانون یمطالعه 
آشنا شوند به  یمسائل نيبا چن ندگانيبود که نما ستهيقاعدتاً با شد؛ یت احساس مشد
 یچندان یآگاه شان یشغل ی نهيشيپ ۀبه واسط ندگانيازنما یاريآنکه شمار بس ژهيو

از سواد خواندن  شان یاريبس یحت. و چند وچون آن نداشتند یگذار ازنهاد قانون
و  یکتابخانه نقش سوادآموز زين نهيزم نيراد ستيبا یمند نبودند و م ونوشتن بهره

 .داشته باشد یبخش یآگاه
ها ومعاهدات و مطالعه  نامه ازقانون ندگانينما ۀاستفاد یمجلس درآغاز برا کتابخانه

 ینظامنامه  یدر بررس کرديرو نيشد که ا سيها تأس ها و کتاب روزنامه ی
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کتابخانه به  رياخ یند دهه در چ ژهيبه و جياما به تدر. خواهد شد انيکتابخانه ب
فراوان  یپژوهشگران ازآن بهره . دهد یم هخدمات خودرا ارائريفراگ یا گونه

 ژهيبپردازند ازخدمات آن، به و یا نهيهز آنکه یب توانند یوهمگان م برند یم
 .بهره ببرند یکيامکانات الکترون

  
 یرسم ۀکتابخان نيمرکز اسناد و نخست ننخستي

  
اول  یدوره  ندگانينما انيکتابخانه در م سيتأس یاکره درباره به فکر و مذ آنچه

 نيتدو یا باره قانون و نظامنامه نيدر ا د؛يبه قلم وقدم نرس شد، یمجلس مطرح م
همه مشروح مذاکرات مجلس که  نيبا ا. افتين یاستوار یا کتابخانه یِ نشد و پ

يادداشت هايی  لس،ازاسنادمج یا پارهکردند، یم ادداشتي سيبنورزايم یها یمنش
 یا به انضمام پاره شانيدستمزدها اقيها و س حساب وصورت ندگانيمربوط به نما

آگاهی هايی  یخيازمنابع تار یدربرخ. شد یم یدرمجلس نگهدار ضيازعرا
به . ارائه شده است یمل ینخست مجلس شورا یاسناد واوراق دوره  یدرباره 

از  یمجلس اول غارت شد و برخ اسناد هيروس انيتوسط نظام لستوپ بستن مج
 یها یباره آگاه نيدرا زاده یحسن تقديس. درآورد سيآنهاسرازسفارت انگل

 :ارائه کرده استارزشمندی 
 اءياش یهدف توپ شد و تمام اثاثه و دفتر و باق یاول یمل یکه مجلس شورا یوقت«

و  یالخوريوسربازان س اخوفيل یها واوراق بهارستان معرض غارت قزاق
 گريو اسباب د اءيو در ضمن اش ديگرد) یسواراِن شاه(خاصه  کياران کشسو

اوراق متفرق  نيوا ندوکارتن برد هيهم اوراق وبه اصطالح آن زمان دوس یمقدار
دم دِر سفارت  کيجوال پراز اوراق هم سربازان کش اي سهيسه چهار ک بيشد، قر

 نيداشته ومستحفظکه به رسم آن زمان چاتمه وقراول درمدخل سفارت  سيانگل
 ۀبودند درضمن اشتراک درغارت مجلس و خان یسفارت دولت خارج

روز  ايکه گو( رالدولهيظه ۀوخان) یعمارت وزارت معارف کنون(السلطان  ظل
، همراه آورده )توپ بسته و غارت کردند زيبعد از توپ بستن مجلس آنجا را ن

از ... ، استوکس )لونلبعدها کو( تنيکپ سيسفارت انگل ینظام یبودند، اتاشه 
و برآشفته شده، سربازها را  ريياشتراک سربازان مستحفظ سفارت درغارت متغ

پر از اوراق در سفارت ماند و به وزارت جنگ  یها سهيو ک تندجواب داد ورف
 یسرباز که درامرغارت شرکت نکرده باشند، براگريدسته د کينوشت که 
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غارت دفتر مجلس بود وسفارت اوراق مزبورهمه از. سفارت بفرستند کيکش
بردارند  خواهند یطلب سفارت عرضه کرد که اگرم مشروطه نيآنهارابرمتحصن

مردم و  جات ضهيوعر یمعلوم شد اوراق دفتر یقسمت یپس ازمالحظه  یول
حاضر نشد آنها را با خود به منزل ببرد و از  یاست و کس رهيحساب وغ صورت

 .»ندارم یعاقبت آن اوراق اطالع
کتابخانه به  سيبر تأس یمبن یمل یمجلس شورا یداخل ینظامنامه  ١٣۵ ی هماد

ماه پس از افتتاح  ميو ن کي، ١٣٢٧ الحجه یذ ١۶ازادارات مجلس در یکيعنوان 
کتابخانه و  یگذار انيبن شنهاديپ. ديرس بيبه تصو یگذار قانون ۀدور نيدوم

او   ۀوقف یب یها تالش و با خ،شاهر خسرويافتتاح آن توسط ارباب ک یبرا یريگيپ
فترت  یها و در سال ديرس جهيبه نت. ق ١٣٣٠مهم درسال  نياما ا. ديبه انجام رس

 یکتابخانه عمل سيتأس یمل یدوم وسوم مجلس شورا ۀدور ۀانيدرم یگذار قانون
فرانسه زبان در مخزن کتابخانه  یها که بر کتاب یفهرست ی باچهيارباب درد. شد

 :کرده است یادآوري نيه چنبار نياست در ا هنوشت
بودم  ندگانياز نما یکيريکه حق ه،ينيتقن ۀدردور یمل یآغازافتتاح مجلس شورااز«

مباشرت مجلس  یاداره کردن امور اداره  یو درتمام آن دوره ازطرف مجلس برا
هماره  شدم، یبه مجلس متذکر م یشنهاديپ یها انتخاب شده بودم، چنانکه در بودجه

لکن متأسفانه از کثرت . داشتم حيکتابخانه به وضع صح بيرتوت سيتأس یآرزو
مملکت، فراغت و سعادت  ی هيو علت قلت مال یندگينما فيتکال یادار یکارها

 .»مقصود حاصل ننمودم نيموفق شدن به ا
که  خسرويفترت، به دستورارباب ک ۀدور نيو دوم یگذار دوم قانون ۀدور یط در

 ینظر اداره ريمجلس ز »راتيفاترواسناد تحرد«مجلس بود،  یمؤسس کتابخانه 
. شد یبند و طبقه ميو اسناد آن تنظ یآن بود، بازنگر سيرئ یمباشرت مجلس که و

ها  دوم الک و مهر و درقفسه ۀدور راول و چه د ۀدفاتر واسناد، چه در دور
اسناد  یبند و طبقه ميتنظ یدوره  نيزمان نخست نيشد؛ در واقع، ا یآور جمع

به  د؛يمرکز اسناد مجلس به شمار آ سيتأس نيآغاز ینقطه  توانديد که ممجلس بو
 یرا متوقف کرد، اما مجال یگذار اگرچه فترِت مجلس، روند نهاد قانون یريتعب

در  نياز ا شيدرست است که پ. رديصورت پذ یدو اقدام مهم فرهنگ نيداد تا ا
 یاسناد وقف یدار نگه یراب يیتالشها) کاخ گلستان(مانند اوقاف و دربار يینهادها

خاص  یبود و با اسناد رياسناد مجلس فراگ یگانيشده بود، اما با یو حکومت
باربمباران  کيپس از  لستوجه داشت که اسناد مج ديسو باگريازدشد، یمحدود نم
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 .اند بازمانده کننده رانيو یسوز ودوآتش»التوپ ومي«مجلس در
عامل  نيتر اورا مهم یها بخانه و کوششکتا نيکتابدارا نيرا نخست خسرويک ارباب

 یاقدامات برا نيازنخست. اند دانسته ینهاد فرهنگ نيدر تداوم اقدامات و خدمات ا
آن بود که در گزارش ارباب به مجلس  یقفسه و کتاب برا ديکتابخانه، خر سيتأس

 :ستآن ارائه شده ا یدرباره  یحيسوم توض
و دو جلد کتاب  ستيدو ديبابت خر ناريونود تومان و دو هزارو پانصد د صديس«

و هشت  ستيو ب کصدي... مجلس،  یخان جلوه برا ابوالحسن  رزايم یاز کتابخانه 
کتب و  یکتابخانه و صحاف یها  ساخت قفسه یبرا یشاه کيتومان و پنج هزار و 

  .»]شد نهيهز[کتب  ريسا ديخر یبرا ناريپانزده تومان و دوهزار وهفتصد د ز،ين
  

 کتابخانه ۀنظامنام
شود، در دو ـ سه  هيمجلس ته یکتابخانه  یبرا یمستقل یاز آنکه نظامنامه  شيپ

مصوب سوم (مجلس  یداخل ینظامنامه  ٩ یآن مطابق با ماده  تيفعال نيآغاز
مباشرِت مجلس اداره  یمجلس و اداره  سينظر رئ ري، کتابخانه ز)١٣٢٩ ۀقعديذ
کتابخانه فزون بر  ی اداره افت،يسترش کتابخانه گ تيکه فعال جيبه تدر. شد یم

 ليذ یا مباشرت مجلس باعث شد که نظامنامه یامور گسترده و پر دردسر اداره 
از آنجا که . شود نيکتابخانه تدو یمباشرت برا یو عملکرد اداره  فيشرح وظا

 ینظامنامه  نيبود، نخست خسرويارباب ک یها بر عهده  اداره نيا یهر دو استير
 یاداره  ینظامنامه  ۶٩تا  ۶٣در مواد  یرا و جلسم یتابخانه ک یليتفص

 :مواد نيکرد که مشتمل بود بر ا نيمباشرت مجلس تدو
 دياست و با نيضبط اصل قوان) کتابدار( هيمشارال فيعمده وظا: ۶٣ ی ماده«

 .مخصوص باشد که در استخراج دچار اشکال نشود یتحت نمره 
 .مخصوص خواهد بود ینمره  یدارا ،نيکتب مثل قوان ريسا: ۶۴ ی ماده
دفتر به  سياجازه از رئ ليقانون بعد از تحص اياستخراج از کتب : ۶۵ ی ماده

 .دينما یاخذ م ندهياست که کتابدار از نما یمخصوص یموجب قبض چاپ
 .اصل قانون با اجازه مخصوص باشد اياستخراج کتاب : ۶۶ ی ماده
 .است ندگانيکتابخانه مخصوص نما: ۶٧ ی ماده
 .خارج شود ديوجه از مجلس نبا چيکتب کتابخانه به ه: ۶٨ ماده
به امضاء  ديقبض رس کنند، یم ميبه کتابخانه تقد یکه کتاب یاشخاص: ۶٩ ماده

 .کنند یم افتيمباشرت در یاداره 
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    خسروينظامنامه توسط مصدق به درخواست ارباب ک نتدوي

 
اما بعدها ارباب . مشخص شده است یکتابداربه خوب فينامه وظا نظام نيا در
 ،یش به درخواست و ١٣٠٣ندانست و درسال  ینامه را کاف نظام نياخسرويک

را  یديجد ینامه  مجلس را داشت، نظام یندگيالسلطنه، که نما دکتر دمحم مصدق
 یونيسيدر کم یوبررسرچندجلسه شو یکرد که ط نيماده تدو٢٧درچهارفصل و

حسن  ديس ،یاسکندر مانيدق، با حضور سلشاهرخ ودکترمصخسرويمرکب ازک
 یرضا افشار و عطاءالملک روح ن،يدمحم تد ديس روز،يالدوله ف نصرت زاده، یتق

به همت  زيسال بعد ن کي. ديرس بيبه تصو ١٣٠۴) اسفندماه(درهفتم حوت 
 هيته ،یاساس ینامه  به عنوان نظام کتابخانه یداخل ینامه  نظام خسرو،يارباب ک

 بيبه تصو یاسد یورضا افشارودمحم ول یماده توسط و ٢٧فصل و  شد که درپنج
 .ديرس
، )١٣٢١خردادماه  ٢٨( یمل یمجلس شورا زدهميس یدوره  ۶۴ یجلسه  در

 یستيبا نکهيقرارگرفت وبرسرا ندگانينما یکتابخانه موردبررس ۀممنادوباره نظا
کتابخانه از . ح شدمطر ینه، مذاکرات ايکتابخانه به امانت داده شود  نيا یها کتاب

 شود، یداده م حيچنانکه در بخش بعد توض دبو بندينامه پا به همان نظام زيآن پس ن
آن و استفاده  ی نهيگنج ليتکم یکتابخانه و واقفان کتب همواره در راستا یرؤسا

 .دنديکاربران در محِل کتابخانه کوش ی
 

 کتاب یکتابخانه و اهدا اداره ی
 
 یکتابخانه، مجلس شورا یابوالحسن خان جلوه وقفسه براارزيم یها کتاب ديخر با
زمان فقط اسناد  ني، صاحب کتابخانه شد؛ تا ا)ش ١٢٩٠(ق  ١٣٣٠در سال  یمل

آن  سيخان ضرورت تأس هللا یدکتر ول یکه روزگار یا و کتابخانه شدند یمويآرش
 .بود امدهين ديهنوز پد شمارد، یرا برم

است که در  یاقدامات فرهنگ نيتر از مهم یلم یمجلس شورا یکتابخانه  سيتأس
 یبرا زين یايشاهرخ تالش ز خسرويارباب ک. مجموعه بهارستان انجام گرفت

چند از  یراه تن نيمجلس انجام داد و ا یسروسامان دادن به اوضاع کتابخانه 
 یزنجان ميابراه خيوشفشاردکتررضا ا ،ینصرهللا تقورزايمجلس مانندم ندگانينما
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جلد کتاب به ١٠٩١ق،  ١٣٣٠که تنها درسال  یا به گونه. کردند یرايبه او 
 رزايمتعلق به م یوروس یآلمان ،یترک،یسيانگل ،یعرب،یفرانسه،فارس یها زبان

و دوم مجلس،توسط  کمي یها دوره یالسلطنه، ازرؤسا احتشام ريمحمودخان عالم
درسال زيه بعدها نالسلطن احتشام.شد هيمجلس هد یت به کتابخانه يمخبرالسلطنه هدا

 نيا یغن ی نهيسو گنج گريکرد وازد هيجلد کتاب به کتابخانه هد ٧٩٨ش،  ١٣٠٢
 یگريد یها گرفتن کتاب هيهد اي یداريباخر،یکتابخانه، مشتمل براسناد ونسخ خط

 يیدمحمصادق طباطبا ديازس نهبه کتابخا يیاهدا ۀمجموع نيمعتبرتر. رونق گرفت
 .بود یجلد چاپ ١٧٠۵و  یخط ۀسخجلد ن١۴٣٨بوده است که شامل 

 یو چاپ سرب یچاپ سنگ ،یخط یها ازکتاب یچند یها  مجموعه زيآن پس ناز
اهدا  ١٣٧٢که تا سال  يیها مجموعه انيمجلس اهدا شد و ازآن م  یبه کتابخانه 

 :شدند
 ۴۵۴(الملک  نجم/ الدوله عبدالغفار نجمرزاي، م)جلد٢٧(هند انيپارس یها مجموعه

 ١١۶( یعبدالجواد الالن دي، حاج س)جلد ۶٣۶٨(روزيف ديلدوله مج، ناصرا)جلد
توسط دکتر اصغر  یاسدآباد نيالد جمال ديس یها و نامه ها ادداشتيها، ، کتاب)جلد

 یتهران یامام جمعه خوئ يیحيرزا ي، حاج م)نامه ۴٣۵جلد و  ۵۶٨( یمهدو
از  یا مجموعه( الدوله نيمت/ اعتضاد لشکر/  یدفتر ني، دکتر احمد مت)جلد ۵٩٨(

نصرهللا  دي، حاج س)یو دفتر رقبات ناصر هيقاجار یدوره  یاسناد و مدارک مال
و  یجلد چاپ ١۶۵۵ ،یجلد خط ٢٣( یريمع ی، دمحمحسن ره)جلد ٩١۵( یتقو

 یجلد خط ۴۶(، هالکورامبد)جلد ۴٢٢( یسلطان القرائفر، جع)او یلوازم شخص
 ٢۵٢۶( ی، محتشم نور)یچاپ جلد ٣١٧( یامام ني، نورالد)یجلد چاپ ٢٢٧و 

 ۴١۴۶ ،یجلدخط١۴٧(سرود  ني، غالمحس)روزنامه ۵٩٩سند و١١٧ ،یجلدچاپ
 ٩٢١(کشاورز  مي، کر)یجلد چاپ ٢١٨( یچهارده یمدرس ني، نورالد)یجلدچاپ
، )یجلد چاپ ٢۴٢٣(پروانه  اکبر ی، عل)نيوالت یبه زبان روس یاپجلد چ

 یکاظم دزفول خيش/ یدزفول یعز، خاندان م)یجلد چاپ١۴۵(معرفت  ديعبدالحم
 ).یجلد چاپ ٧٣٣ ،یجلد خط ۴٢٠(

تا کنون، مرهون خدمات . ش ١٢٩٠مجلس ازسال  ۀکتابخان یده و سامان اداره
 :کتابخانه بوده است سيافراد به عنوان رئ نيا

) الملک اعتصام( یاعتصام وسفيش، ١٢٩٠/ق١٣٣٠شاهرخ ازخسرويک ارباب
 ی، خانم فخر١٣۴۶از  یتفضل ی، دکتر تق١٣١۶از یفيشر مي، ابراه١٣٠۵از 

، غالمرضا ١٣۵۴از یحائر ني، عبدالحس١٣۵٣از ی، دمحمشهداد١٣۴٧راستکاراز
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، ١٣٨۵از  یجالل د، احم١٣٧٧از یابهر یاحمد ی، دمحمعل١٣٧۴از یعراق يیفدا
 .١٣٨٧از  انيرسول جعفر

 نيو اس گريکتاب به کتابخانه مجلس به سان گذشته تداوم دارد و از د یاهدا
اساس  نيانتشارات و اسناد سازمان ملل بوده، و بر ا یکتابخانه از مراکز واسپار

به کتابخانه  یفرانسه و عرب ،یسيانتشارات و اسناد سازمان ملل به سه زبان انگل
 .شود یمجلس اهدا م

داشته است که آن را  یريمجلس رشد چشمگ یکتابخانه  تيفعال رياخ یها سال در
در جنوب  یدينهادن ساختمان جد انيخدمات برشمرد؛ بن گونه نيدر ا توان یم
  ۀنسخ ی هيته ی، کوشش برا)مسجد سپهساالرريز( یرض فيشر/ نخشب ابانيخ

و  کصدي یها امهو روزن یوسرب یو چاپ سنگ یخط یها ازنسخه یکيالکترون
عکس  یها مجموعه ديخر ،یوچاپ یخط یها نسخه ديخر ران،يدراريپنجاه سال اخ

 ینسخه  ۀيوته یبازخوان ،یسينو ازمؤسسات واشخاص، فهرستريو تصو
به  ،یخط یها نسخه یازاسناد درمرکزاسناد مجلس، مرمت گسترده  کيالکترون

در مرکز اسناد  یو کتابدار خيتار یها رشته انيازدانشجو یاديکارگماردن شمارز
اسناد   ۀپژوهش دربار یبرا خيتار یازپژوهندگاِن عرصه  یريگ وکتابخانه، بهره

 اميپ  ۀبهارستان و فصلنام ۀها، انتشارنام آن یقيتحق یمجلس وانتشاردستاوردها
 یبرگزار ،یادب و یخيازمقاالت تار یشمار یوبا تعدادب ديجد یا بهارستان به گونه

 ۀسد کيدر رانيا یخيمجلس وتحوالت تار خيتار رامونيپ یتخصص یها نشست
ۀ خدمات گسترد ۀارائ،یاسالم یشورامجلس  ۀوافتتاح موز یانگذاريبن ر،ياخ

  .کتابخانه، موزه ومرکز اسناد مجلس ینترنتيا گاهيدرپا کيالکترون
  

 مجلس ۀمطبع
 

 یها نهيگنج یتاکنون، گذشته از گردآور. ق ١٣٣٠مجلس ازسال ی کتابخانه
امکانات  ،یها، لوازم و ابزار آموزش ها، اسناد، نقشه روزنامه ،یکتب چاپ ،یخط

چاپ و نشر  یدر راستا یاريبس یها کوشش ،یخط یها مت نسخهو مر ینگهدار
 نيروزنامه بودکه اشارنخست به فکر انت ۀمجلس ازهمان دور. کتاب داشته است

روزنامه مجلس  سيآن با تأس رونيانتشاراخباردرون مجلس وب یاقدام مهم برا
مشروطه به  عصر ۀروزنام نيبه عنوان نخست،يیدمحمصادق طباطبا دينظرسريز
ومجلس  کرد یچاپ م) ديچاپخانه خورش( یدولت ۀآن روزنامه رامطبع. ديرس جهينت
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کرد که گذشته رينظر کتابخانه داريمجلس،ز ۀرابه نام مطبع یا بعدها چاپخانه
 یرسم ۀمجلس و صورت مذاکرات مجلس در روزنام یازانتشار منظم روزنامه 

. گوناگون انتشارداد یها نهيرا در زم یازرجال علم یاريبس یها کشور، کتاب
ازآن . بود) سروخ ناصر( هيناصر ابانيدرخ١٣٢۵محرم١٨تا  ديخورشۀچاپخان

 .درآمد» مجلس ۀمطبع«زارمنتقل شدوبه نام  پس به الله
را در  یديجد یچاپخانه  سيتأس یها نهيزم. ش ١٣٠٠درسال خسرويک ارباب

 نيچهارم انندگيکه به نما یخودازگزارش یها ادداشتيدر یو. مجلس فراهم کرد
 :سدينو یم نيمجلس ارائه کرده چن یمطبعه  سيتأس ۀدربار یگذار قانون  یدوره 

 نيمجلس با ژالت یسابق مجلس، مطبوعات مقدمات یها در دوره نکهيبه ا نظر«
مقدور به فراهم  یو کم یگران ثيآن از ح ليو به عالوه اغلب وسا شد یچاپ م

نداشت و نظر  یبندگيز ینيوعات ژالتمطب یمل یمجلس شورا یکردن نبود، و برا
مطابع شده بود و نظر  یاياول نيمطبوعات در ب متيق یگران یکه برا یبه اتحاد

نمانده بود،  یباق یزيجز چند پارچه آهن چ یدولت یمفصله  یاز مطبعه  نکهيبه ا
 فيالس يۀنقل بق گر،ينظرات د یليوازخ رفت یم یو روز به روزرو به نابود

 ی نهيدر کاب هذايعل دم،يالزم د یمل یرا به عمارت مجلس شورا یدولت یمطبعه 
 ديگرد بيالسلطنه متذکر شدم، تصو قوام یآقا ۀنيدرکاب دداً سپهداراعظم ومج یآقا

به  سهيمحترم رئ ئتيه ديد با صواب ،یمل یوبعد ازافتتاح مجلس شورا
 ١٣٠٠سرطان  ١٢ خيشکل ساختمان آن پرداخته ودر تار رييوتغريتعم
 یاز نواقص پرداخته و فعالً به طور یقسمت ی هيرا نقل نموده، به ته آالت نيشما

 یمجلس شورا ۀو موسوم به مطبع انيدرجر ديا آن را مالحظه فرموده اتيکه عمل
 زيرا ن یادارات دولت جيکه بتواند رفع تمام حوا یآن تا حد ليو تکم باشد یم یمل

 ».محترم است ندگانينما انيآقا بودجه و توجهات شنهاديموکول به پ د،يبنما
تا با  ديبه آلمان رفت و چند دستگاه چاپ را خر ١٣٠۴ ماه یدردخسرويک ارباب
اوبه همراه خود دو متخصص چاپ . کند نيگزيجا یميقد یچاپ سرب یها دستگاه

به نام  یگريچاپ تمبروباندرول و د یموزر برا ويبه نام موس یکيرا آورد که 
با . خودرا آغاز کردند تيفعال هدرچاپخان ديجد یها نيماش نصب یبرکه برا ويموس

و کشوراز پرداخت  شد یمجلس چاپ م یپس تمبردرمطبعه  نياازاقدام،  نيا
 .افتي يیگزاف چاپ تمبر در خارج رها  ی نهيهز
اداره  خسروينظر ارباب ک ريمجلس را ز ۀمطبع یآزاد ميها کر سال نيا یط در
آن را بر  یاداره  گريچند تن د ١٣٣٧اب، تا سال و پس ازدرگذشت ارب کرد  یم
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چاپ تمبر و اوراق بهادار  ،یدولت یچاپخانه  سيسال با تأس نيعهده گرفتند و در ا
 .مجلس جدا شد یاز مطبعه 

 
 کتابخانه یها ساختمان ۀخچتاري

 
تاکنون، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس، سه مرحله  یگذار قانون کمي یدوره  از

کتابخانه  ديرادرسه ساختمان تجربه کرده وامروزه ساخت ساختمان جد يیجا جابه
 یمرحله  نيواقع درجنوب مسجد سپهساالرآغازشده که چهارم ینيدرزم
 .رود یو ساخت کتابخانه به شمار م يیجا  جابه

مباشرت در سالن  یاداره  ويآرش یگانيمجلس وبا یبازرس سيآغاز، دفتر رئ در
 دانيبه م کيونزد) یکنارتاالر اصل ،یورود وانيپس از ا(عمارت  یغرب

 یکه امروزه راهرو يیعمارت،قرارداشته است،جا ۀبهارستان درجوارحوضخان
حمام  یو رو پهساالرس ۀازدور شيپ یبناها یمجلس واقع شده و رو یموزه 

کرد و  سيکتابخانه را هم تأس خسرو،يارباب ک جا نيدر هم. عمارت بوده است
بود در آنجا کار گذاشت و خود به عنوان  دهيخر. ق ١٣٣٠ل که در سا يیها قفسه
 .ديها چ کرد و در قفسه یسينو ها را فهرست کتابدار کتاب نينخست

به . رفتند یمطالعه به آنجا م یبرا ندگانيدو اتاق تو در تو بود و نما کتابخانه
بخش . ش ١٣١٠تا  ١٣٠۴بهارستان در سال  دانيم یعرصه  یمنظور نوساز

به  یپهلو یدوره  یساخت و سازها یکردند و در پ یمارت را بازسازع یغرب
رو  يیبايز یها یرخوانده شد که با آجرکا ان،يعمارت تماشاچ ینام سردر ورود

ماند و  یساختمان باق نيا نيرياسناد در بخش ز یگانيبا. بهارستان است دانيبه م
اسناد  وي، آرش١٣٧٣آذرماه  یسوز ازآتش شيسال پ کي یعني. ش ١٣٧٢تا سال 

از  یکتابخانه و بخش یگانيبود که خوشبختانه در آن سال به با نجايمجلس درا
و از  افتهيانتقال ) ینيامام خم ابانيدر خ(سابق  یاسناد به ساختمان مجلس سنا

 یمطابق اسنادکه درمرکز اسناد مجلس شورا. آتش مصون ماندند یها زبانه
 دانيم یشرق یبدنه  یباسازيز یراکه ب شود یموجود است مشخص م یاسالم

 .چهره دادند رييکرده و تغ بيتخر. ش ١٣٠٩ساختمان را در سال  نيبهارستان،ا
محل  م،يقد  ۀبه کتابخان دهيچسب. محل کتابخانه است نيبهارستان، دوم یشرق یبنا

در  ويآرش ینوع یستيمدارک و اسناد و در واقع دفتر مجلس بوده و با ینگهدار
که آن  ديآ یبرم نيعکس منحصر به فرد چن کياز . نه محسوب شودکنار کتابخا
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بوده که بعدها کارکرد  »یمل یپست و تلگراف مجلس شورا«ساختمان، عمارت 
شد، دکتر  انيب نيازا شياست وچنان که پ افتهيدفاترواسناد ويآرش ايدفتر 

تش در واحتمال دارد که او در زمان وزار کرده یرا درآن کار م یمدت یکردستان
 یاز اداره  خسرويارباب ک یدر استعفانامه . پست و تلگراف آن را ساخته باشد

و  رانيشرکت تلفن ا یبرا ی، اشاره شده که لوازم.ش ١٣٠٣مباشرت در سال 
 ی نهيبدون پرداخت هز یشورو ريکرده که از مس یداريمجلس از اروپا خر

لوازم مربوط به  نياز ا یاحتمال دارد که برخ. وارد خواهند شد رانيبه ا یگمرک
، )١٣٠۴ماه  آبان ١٣ خيبه تار(اسناد  نياز ا یکيساختمان بوده است و در  نيهم

 ندهياحمدخان اعتبارالدوله که نما ديس رزايبه نام م یشاهرخ، فرد خسرويارباب ک
ً ک. کرده است نيتلگراف مع یمرکز استيبوده را به ر به عنوان  خسرويقاعدتا

کند نه  نييمجلس را تع یمرکز یخانه  تلفن سيرئ توانسته یت ماداره مباشر سيرئ
است تا سال ساخت  یکاف ها شانهن نيا. کشور را یشرکت تلفن مرکز سيرئ

زمان با ساخت کتابخانه دانست که  مجلس راهم یساختمان تلگرافخانه  زيوتجه
نه کتابخا«: نوشته شده است نيچن نيمرمر یسنگ یآن رو یغرب وانيا یشانيبرپ
 .»ش ١٣٠٢مؤسسه  ی
طاق (کتابخانه  یجنوب یبه نما هيشب  تلگرافخانه، یشده  بيتخر یبنا یجنوب ینما

و پنج  یروانيکتابخانه ارتفاع داشته و ش یبوده، به بلند) وانيبدون ا یدر و پنج
آن  یظاهر شيآرا وان،يکتابخانه، اما بدون ا ینما یها نما به مانند طاق طاق

مشترک  اطيازسطح ح یپله درضلع جنوب هبنا با دوازد نيا. تاس داده یراشکل م
 اطيآن ح یگود یدهنده  تعداد پله نشانه نيکه ا شد یو کتابخانه جدا م هيزيعز نيب

 .قرار گرفته است هيزيوعز ميقد یکتابخانه  نيکه امروزه ب یاطيح  است؛
پله  نيستکه نخ ديآ یبرم هيزيعز یشمال یورود یها وضع موجود پله یبررس از
به  اطيح نيا. بوده است) یاندرون( یاختصاص اطيسطح با ح کوشک، هم نيا ی

مجلس  یباز جلو یآن، به طور کامل از فضا یدر جانب غرب یواريد ی لهيوس
 ه،يزيعز عمارتسه  یرا برا یبازاندرون یسان، فضا نيبد. است شده یجدا م

 ژهيکه به و داده، یم ليپست وتلگراف، تشک یشده  بيکتابخانه وعمارت تخر
 .مجلس بوده است ويکتابخانه و دفترو آرش یمورد استفاده 

خان  نيحس رزايباغ م یاندرون ۀخان کالسکه یها اتاق یمجلس را رو ميقد نۀکتابخا
 یآن اجر واريد یطبقه که نما کي یخانه عمارت عمارت کالسکه. سپهساالرساختند

افتتاح شد . ش ١٣٠٢ابخانه در سال عمارت کت. طاق و ستون بوده است نيبا تزئ
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قرار  یدر اصل یرو درست روبه ومجلس  اطيقسمت ح نيتر یو اکنون در شرق
. است شده یمرتبط م اطيح نيرو به غرب، به ا يیبايز یو آجرکار وانيدارد، با ا

بناها،  نيا یاندرون اطيح یغرب واريمجلس و برداشتن د یشرق یبنا بيبا تخر
منفرد در شرق عمارت مجلس  یابخانه به صورت دو بناو کت هيزيعمارت عز

بهارستان قرار  یمجموعه  یشرق یها نيازباغ و زم یعيوس یفضا ی انهيدرم
 .برخوردار گشت یبازتر یبهارستان از فضا یبخش شرق یا گرفتند و به گونه

تمام  یدر سادگ یا عمارت مجلس به گونه یشرق یباعث شد که نما یدگرگون نيا
با  واريد نيدر واقع ا ابدي شيآرا وار،يد ی انهيدر م یاده ازسه طاق آجربا استف
 شيعمارت مجلس همسان نبوده و به دور از آرا یو غرب یشمال ،یجنوب ینماها
چهارم،  یشاهرخ در دوره  خسرويکه ارباب ک یدر گزارش. انجام گرفت یظاهر

مت مشرق باغ عمارت خرابه س«شده است بر  یا به مجلس ارائه کرد، اشاره
عمارت بعدها  نيا. »مانده ادگاريکه از آثار به توپ بسته شدن مجلس به  یشمال

 یو کوشش و شنهاديکه در آن صورت گرفت به پ یراتيمرمت شد و با انجام تعم
 .به کتابخانه مجلس تبدل شد

باغ بهارستان و در  یدر قسمت شرق. ش ١٣٠٢تا  ١٢٩١ یها ل فاصله سا در
  یبنا شد که تحت نظر اداره  یمل یکتابخانه مجلس شورا ه،يزيپشت کوشک عز

 نيمرمر ینوشته  سنگ. شد یاداره م خسرويمباشرت مجلس و شخص ارباب ک
 خچهيتار اباما در کت دهد، یرانشان م. ش ١٣٠٢ خيکتابخانه،تار یغرب یورود

شده  انيب) م ١٩٢۴/ ق ١٣۴۴. (ش ١٣٠۴افتتاح آن  خيمجلس، تار یکتابخانه  ی
 .است

قرار  فيوظر کيبار یها کتابخانه که بر فرازستون یها طاق ميها ون طاق یبنا
اما  يیسايکل یمعمار یها طاق ميطاق شبستان مساجد و ن یختگيآمادآورياند  گرفته

. است) سقف یها طاقريدرز ژهيبه و( یدرقرون وسط يیاروپا کيبه سبک گوت
در واقع تداوم هنر و  کند یم يیانمرو به مجلس خود بايز یوانيبنا که با ا نيا

 یمرز و برون یمرز درون یاز عناصر هنر یريگ قاجاربا وام یدوره  یمعمار
 .سازد یم انيرا نما

که به محل ) عمارت پست و تلگرافخانه(مجلس  یشرق ی، بنا.ش ١٣۴۴سال  در
 رها،يتصو یو برخ یخيمطابق مدارک تار.شد بيشده بود،تخر ليدفترمجلس تبد

کتابخانه،  یميتا ساختمان قد یازضلع شرق یعنيبنا  یشرق یها از قسمت نتوا یم
 شود، یکتابخانه م یباز غرب یو فضا هيزيعمارت عز یشمال اطيکه شامل ح
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 یها بخش گريازد)یا نرده(یواريباد اطيح نيکرد؛ ا یرا بازساز یذهن یريتصو
و  هيقاجار  یره دراواخر دووارياست که آن د شده یباغ بهارستان و مجلس جدا م

 .شد دهيساخته شده بود و بعدها برچ یپهلو یدوره  لياوا
 یمجلس، کتابخانه کنون سيدوم به دستورسردار فاخرحکمت رئ یدوره پهلو در
مسجد و مدرسه با باغ و عمارت  انيحائل مواريدرکنار د) یمرکز: کيشماره (

بنا نهاده شد که  متر مربع در چهار طبقه ١٢٠٠به مساحت  ینيبهارستان در زم
 ،يیاهدا،یکتب خط یها مخزن شگاه،ينما مطالعه، یعبارت است ازتاالرها

 ،محققان کارمندان و یبرا يیها واتاق یادوار اتينشرن،يالت،یوفارس یعرب،یچاپ
. لميکروفيمرمت نسخ و اسناد، و بخش م یواحدها ،یخط یها نسخه حيتصح

 یها بخش کتاب ان،يجعفر دکتر رسول استير ۀدردورزين رياخ یها درسال
 ۀدرارائ یا ستهيشا یها ها، تالش ازنسخه کيونالکتر یربرداريباتصو یتاليجيد

مجلس  یکتابخانه  یبرا یگريساختمان د ن،يهمچن. انجام داده است نيخدمات نو
، به )کيشماره ( یمرکز  یبهارستان و درکنارساختمان کتابخانه  یدرمحدوده 

به  یاز کتابخانه مرکز یاخته شده که قراراست بخشس انيدستوردکتررسول جعفر
 یاز محدوده  رونيب ینيکتابخانه بر آن است که در زم تيريمد. ابديآنجا انتقال 

آن  یها بخش یساخته و همه  یمرکز فرهنگ نيا یبرا ديجد یبهارستان، ساختمان
 .شود عيتجم

در  نينو یابدارکت ی وهيو با ش یکتابخانه رسم نيکه نخست یميقد ی کتابخانه
به  ،یاسالم یمجلس شورا یها کتابخانه ۀامروزه درمجموع. ديآ یبه شمارم رانيا

که  هيزيودرکنارساختمان عز شود یم دهينام) شماره دو( یشناس رانيا ۀنام کتابخان
 یها تيدرآن قراردارد،با فعال) یططر یعلتردفترکاردک(مرکزاسناد  تيريمد

 )  ٢.(د مجلس استاسنا یقاتيتحق ويآرش ر،يچشمگ
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  :و مآخذ حاتيتوض

 
 شاهرخ   خسرويارباب ک 

 
 ١٣١٩ ريت ١١کرمان، مرگ  )١٢۵۴ريت ٧زادروز (شاهرخ  خسرويارباب ک  

 التيتحص. ديازداشتن پدرمحروم گرد تيدرطفول«،)ش ١٢۵٣-  ١٣١٩) (تهران
ر نه سالگى برد و د انيمقدماتى را تحت توجه مادر خود در دبستان كرمان به پا

و  تيسپس به بمبئى رفت و تحت حما. پرداخت ليى تحص به تهران آمد و به ادامه
از طرف انجمن  الت،يتحص انيپس از پا. مشغول شد ليبه تحص نشاهيسرپرستى د

مدت به  نيدر ا. اكابر صاحبان پارسى، به آموزگارى دركرمان منصوب شد
 هيآباد به روس مشهد و عشق قيپس از مدتى از طر. اصالحات فرهنگى اقدام كرد

ى  اداره رانيبه تهران آمد و جزو مد پسدر ادسا ماند، س كسالياز  شيرفت و ب
 ندگىيخود به نما شانيى دّوم، از طرف همك در دوره. بهمن درآمد ديارباب جمش

درمجلس  انيزردتشت ى ندهيدوره نما ازدهيمجلس شوراى ملى انتخاب شد و جمعا 
خواهان   مشروطه  درجنبش مشروطه شرکت داشت واز یلگسا یدرس«)١(».بود
مخالفان  یبود و رهبر کايدر آمر خسرويارباب ک ١٩١٩قرارداد  اندر زم. بود

. متحده برعهده داشت االتيقرارداد درخارج از کشور را دراستکهلم و ا
به دولت   ینفت یآمدها پرداخت درها یسيانگل یدراواخردوره احمد شاه درمقطع

را  رانيا یمال ارينمودند تا اخت »یمال ونيکمس ليتشک«را مشروط به  رانيا
 ) ٢(». رنديدست بگ به

هنگام،  نيدر ا ريوز نخست« : که  دينما یمهم اشاره م نيبوذرجمهرمهربه ادکتر
خواست كه گندم و غالت  خسروياز ارباب ک ريوز نخست. الدوله بود حسن وثوق

. بود يیدارا ريوز رالدوله،يحسن مش. نبود هيقلن لهيوضع دشواربود، وس. کند هيته
با عدم  یدر زمان کوتاه سد؛ينو  یخود م) خاطرات(ی ادنامهيدر  خسرويارباب ک
 یبا پافشار یديخورش ١٢٩٧در سال . دهد یاستعفا م ن،يمسوول یهمکار
زمان استعفا  نيالدوله درا وثوق یرد وليپذ یرا م تيالدوله دوباره مسوول وثوق

ازمجدالدوله و  خسرويارباب ک.شود یمريوز نخست الممالک یو مستوف دهد یم
مردم در . ار گران شده بوديدر بازارآزاد، گندم بس. خرد یسردار کل غالت م

 .بود افتهي وعيهم در تهران ش دييفويبودند، ت یسخت
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. ارباب ناچار شد نزد او برود. داشت یهنگام انبار گندم بزرگ نياحمد شاه درا 
 یتومان بفروشد، ول ١٠٠تا  ٩٠یگندم انبارخود را خروار خواست یشاه ماحمد 

ار وخواهش و درخواست فراوان از احمد يخسرو به رنج بسيسرانجام ارباب ك
،  خودش ینه برا خرد، یم شاهپاد یايرعا یعنوان که گندم را برا نيشاه، به ا

 ،یاريمانند اسفند یيداراريهنگام چند وز نيدرا. کند یم یداريگندم را ارزان خر
 .الدوله و پس از او، ممتازالدوله استعفا دادند حاج محتشم

سپس . شد ريوز نخست الدوله، نيهم استعفا داد و ع رينخست وز الممالک یمستوف
 خسرويارباب ک یول. شدريوز نخست ،یاريالسلطنه بخت اوهم استعفا داد وصمصام

 .مبلغ گران بپردازد شود یم یداريمردم خر یکه برا یگندم یحاضر نبود برا
از او درخواست  رهايوز هر بار نخست یچند بار استعفا داد ول خسرويک ارباب

مدت گندم را  نيدر ا خسرويسرانجام ارباب ک. رديرا بپذ تيکه مسوول کردند یم
اش  ادنامهيارباب در . دينخر شتريتومان ب ۵/٣٧ یملت از قرار خروار یبرا

بود که با  یسختاريوکاربس شوارد اريدوره بس نيآن در ا ۀيگندم و ته دينوشته؛ خر
السلطنه، ارباب  انجام شد وسرانجام در زمان صمصام تيبا موفق یولاريرنج بس

 ) ٣.(ان داد و استعفا كرديکار را پا خسرو،يک
از اوقات  وقت چيبود که ه یاو کس«: سدينو یمورگان شوستر درباره اوم نيهمچن
در دورٔه .نمود ینم یکوتاه یمقاصد و اصالحات مملکت  فتشريپ ،ازیروز شبانه

 ب،يغر ريو تدب استيبا س ،یکشور یوضع مال یشش ساله مجلس با خراب بيقر
. شروع به کار کرد لسو بازمج یتا دورٔه فترت منقض. نمود یآن دوره را ط

بود، از  هيکه متوجه مشار ال یالملل اول بود که با خطرات جان نيدرجنگ ب
 » .قم شد یدفاع مل تهٔ يالممالک، درمرتبٔه مأمور مذاکره با کم یمستوف طرف
 یمل یفاسد و وابسته دوره چهاردهم مجلس شورا یوکال دنيبهاربا د الشعرا ملک
در . افسوس خورد شيپ یها دوره یواقع ندگانيسرود و به نما یحيفص دهيقص
 : است آمده دهيقص نياز ا یبخش

 
 قصور یحور و سراپا یب دميد یجنت  /   دوش عبوربهارستان افتاد مرا  به
 بنشسته فالن رندبه زور،یمستوف یجا  /بگرفته فالن گبربه زر خسرو،يک یجا
)۴   ( 

جلد  ۵١ یکتابخانه مجلس در دوره اول و دوم دارا: کند  یم ديمهر تاک بوذرجمهر
 جلد کتاب از ٢٠٢ ینصراله تقو ديدر دوره دوم به کوشش حاج س. کتاب بود
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 ١٠٩٠مخبرالسلطنه  یبعد آقا. جلوه به کتابخانه اهدا شد نيعبدالحس رزايطرف م
به کتابخانه  یترک - یعرب - یسرو - یآلمان- یسيانگل - فرانسه- یفارس یجلد کتابها

شد و تعداد کتاب ها به  یداريخر گريجلد کتاب د ۵٠سپس. مجلس اهدا کردند
 یاساس یب عاتيامه ها هم شاروزن یموقع بعض نيمتاسفانه درا.جلد بالغ شد١٣٩۴

در دوره . کردند یمشکالت فراهم م حيانجام کار صح یکردند وبرا یمنتشر م
به ( یتيدر انتخابات انجمن وال نکهيازاخسرويک بابار یمل یدوم مجلس شورا

داد که  یو علم ديها دعوت نشده بودند، تذکرات مف تيازاقل)انجمن شهر یجا
 درموردمشکل نان که دومرتبه در کشور نينهمچ. مورد توجه همه قرارگرفت

 ممرد یداد و به عالوه راجع به برابر یمردم شده بود، تذکرات یباعث ناراحت
 نيهمچن خسرويارباب ک. را به دولت تذکر داد یدرمقابل قانون نکات مهم رانيا

السلطنه تقاضا  بيکردوضمنا ازنا یادآوريبه دولت  یراجع به خط وزبان فارس
و معضالت کشورآگاه سازد و به عالوه به  لياحمد شاه جوان راازمسا کردند که

فقط  رانياز تهران هم توجه داشته باشند چون اريغ گريد یشهرها یها یگرفتار
مجلس ازخدمات  سييمدرس و ر خسرو،يپس ازسخنان ارباب ک.  ستيتهران ن

 سيير اناتيب دييهم درتا ندگانينماريسا نيتشکرکردند وهمچنخسرويارباب ک
 ديساديزنده )  ۵.(کردند یسپاسگزارخسرويمجلس ومدرس ازخدمات ارباب ک

 »[است یخسرو زرتشتيارباب ك ك مسلمان درمجلس باشد،يرحسن گفته بود،اگ
از بزرگان علم  ليش، تنى چند از رجال دانشمند، به منظور تجل ١٣١٠سال در«

انجمن آثار «ى به نام انجمن خى،يتار ى هيوحفظ آثار باستانى وابن رانيو ادب ا
اقدام انجمن مذكور،  نينخست. با آنان همكارى داشتزيكردند كه وى ن سيتأس»ملى

در  یآرامگاه فردوس یبنا تساخ«. ساختن آرامگاه فردوسى درطوس بود
خسرو، ير، ارباب كينخست وز یفروغ یشده كه دمحمعل یم یريگيپ یونيسيكم

و  قيو صد نيوى مردى ام» .اند ن بودهآ یاعضا یو گدار فرانسو یهرتسفلد آلمان
او طبع شعر داشت و داراى . تسلط داشت سىيبه زبان انگل. دوست بود هنيم

 ؛»سنىيمزد نيآئ ۀنيآئ«سى؛يترجمه ازانگل،»انيپارس نيآئ«:است ازجمله فاتىيتأل
 )  ۶( ». »سنىيفروغ مزد«
 یو چگونگ یگزند ۀدربار رانيحال رجال ا  بامداددرکتاب شرح یمهد تيبه روا 

شاهرخ فرزند  خسرويک: عوامل رضاشاه نوشت ۀليبه وس خسرويشدن ک  کشته 
به تهران آمد،در تجارتخانه ارباب  نکهيپس ازا. کرمان بود یهايشاهرخ اززرتشت

 ت،يمشروط ۀدر دور. در آنجا مشغول به کار بود یاستخدام شد ومدت دبهمنيجمش
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اما ارباب . بود یمل یمجلس شورا ندهيدوره نما کي یفقط برا ديارباب جمش
دوره  ازدهي تيدرتمام دوران مشروط یزرتشت تياقل یها تيبا حما خسرويک

انتخاب  یمل یمجلس شورا یندگيدوم تا دوازدهم به سمت نما ۀازدور یعني یمتوال
 یمباشرت مجلس را هم برعهده داشت و ۀادار استيرمدت  نيدر ا یو. بود شده

 سيهم رئ یچندسال انيانجمن زرتشت سيباشرا مجلس ورئم ۀادار استيعالوه برر
درجنگ . هم شد یآهن دولت راه ربنگاهيآهن مد احداث راه یتلفن بود و درابتدا ۀادار

اخبار به  ۀنديآلمان در برلن گو غاتيتبل ۀدوم، پسرش شاهرخ در ادار یالملل نيب
انتقاد  رانيولت اد أتياخبار، از اعمال شاه وه او در ضمن نقل. بود یزبان فارس

 نيبدب خسرويشد و نسبت به ارباب ک یعصباناريموضوع بس نيشاه ازا. کرد یم
 .نظر گرفتريرا ز خسرويگشت و دراواخرارباب ک

دوبار به حسن  یکيآگاه شد، سخت نگران شد و  هيقض نيکه از ا خسرويک ارباب
ا بلکه مجلس آن زمان متوسل شد ت سيالسلطنه رئ ملقب به محتشم یارياسفند

السلطنه  ازقرار معلوم محتشم. نجات دهد یگرفتار نيبکندواو راازا یکار شيبرا
ومذاکراتش اثربخش  اطتهم با شاه مذاکره کرد وبعداً معلوم شد که وس

موفق به  یهم چند بار دستور داشت که او را بکشد ول یشهربان ۀادار. است نبوده 
 رماهيت یاز شبها یکيدر نکهيتا ا داشت شيدر پ یکار نشد و محظورات نيانجام ا
که از قبل  یليکردند و با وسا رياو را دستگ یدرمجلس عروس یديخورش ١٣١٩

اش  خانه رياش را در مس جنازه.... شب اورا کشتند و مانبود، دره  شده هيته
 )   ٧. (انداختند

ى خسرو شاهرخ كه جمعاً دوازده دوره از سويارباب ك« : حافظ  ۀماهنام ۀبنوشت 
ت در يل عدم موفقيده بود، به دليندگى مجلس شوراى ملى رسيان به نمايزرتشت

و آلمان به سخن يخ در برلن در بخش فارسى رادياسكات پسرش كه در آن تار
آگاهى او را قدم  ۀادار تشانمأموران و مفّ . پراكنى مشغول بود، در تهران ترورشد

) س مجلس شوراى ملىيير(رى اياسفند ۀبه قدم حتى تا منزل حسن محتشم السلطن
م يش از قتلش به دست مأموران رژيك روز پيقاً يزدقيب مى كردند وخود او نيتعق

ن كه يبه فرزندش با علم ا ١٣١٩/   ۴/ ١٠  خيبه تاره ای رضاشاهى طى نام
ش كه حسب االمر مطاع، يدر پ« : ش مى كنند، نوشته استيتفت رامأموران نامه 

ت يد، به شما نوشته خواهش كردم كامالً رعايتشر گردران منياعالن بى طرفى ا
كم؛ من سمت يد، ولى من در دسترس و نزدين جا هستيهرچند شما دورازا... ديينما

بر من و هرفرد  هندگى مجلس را دارم؛ امتثال و اطاعت اوامر شاهانيرسمى نما
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ه شما را كيچ عذرى متعذر شوم، زيمن نمى توانم به ه... رانى حتم و فرض استيا
ن مسائل به كلى يد واحدى باور نمى كند كه مسلك شما با من درايپسرمن هست

ن كاردرمعرض حمالت و مخاطرات يمن خودرا براى ا. منافى ودورازهم است
على اى حال، در ... ديخود و خانواده رحم كن وا ممكن است بر من يآ. نميمى ب

... ديخالصه اگر بتوان... سم كه حالم دگرگون استين مراسله را مى نويموقعى ا
شه به يت... دياگر نتوان... ديد، رحمى به من وخود كرده ايدست بكش... ن كارهاياز ا

. راستيناپذ نن ندامت ها جبرايا... جه معلوم استيد و نتيمن و خود زده ا ۀشير
دى  ٢۶(  ٩و  ۴، صفحات  ١٣۴مرد امروز، شماره ى  - » سميش ترنمى نويب

١٣٢۶ ( 
سنده ي، جسد خون آلود نو١٣١٩ريازدهم تين نامه، در يس از نگارش اچند روزپ 

 .دا كردنديى در تهران پيخسرو شاهرخ را در خرابه يعنى ارباب كين نامه يى ا
سم دولتى در يترور از ى بارزيخسروشاهرخ، نمونه يكى ارباب كيزيف حذف

 ۀتيدر كماسى كه ياسى به دست فعاالن سيعصررضاشاه پهلوى بود وبا قتلهاى س
  )  ٨(»  .ا حزب توده به قتل مخالفان خود دست مى زدند، فرق داشتيمجازات 

 
 : منابع

 راسخون  تيسا - ١
 ا،يپد یکيو   - ٢ 

در  انيزرتشت ندهينما نيشاهرخ، دوم خسرويارباب ک«دکتر بوذرجمهر مهر -  ٣
 امرداد  تيسا - »یمل یمجلس شورا

 ا،يپد یکيو   - ۴
 وبالک  وهومن - دکتر بوذرجمهر مهر: نوشته  - شاهرخ  خسرويارباب ک ۵

http://vahoman.blogfa.com/post-6.aspx  
 راسخوان  – ۶ 

 .  ١٨٠،ص  ٣ج  ران،يشرح رجال ا: با مداد یمهد   -  ٧
 ١٣٨٩ ید -  ٧٧ یران شناسيا یماهنامه   - حافظ  هينشر  -  ٨
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کتابخانه و  یريگ یدکتر مصّدق ، در پا یريگ یپ«  ونيهما لناصر تکمي -  ١ ◀
 ١٣٩٠ وريشهر –مرداد  - ٨٢شماره - سال چهاردهم - بخارا يۀنشر»مجلس ۀمطبع

 : نوشت ها  یپ
،  ١٣٢۵، دهم شوال  ١٨٩جلسه  کم،يدوره ( یملّ  یمذاکرات مجلس شورا -  ١

 یروزنامه رسم: مجلس
 همان -  ٢
 رجيا رنظريزاده ز یمقاالت تق» مجلس شورا  نينخست«حسن  ديس. زاده یتق -  ٣

 ١٣۴افشار تهران، افست 
کتابخانه  خچهي، تار[یاسالم یکتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورا[ -  ۴

 ١٠و ١١ص )١٣٧۴،..تهران،کتابخانه،موزه(کشور یکتابخانه رسم نيمجلس، اول
تهران،کتابخانه، موزه ومرکزاسناد مجلس (حسن،بهارستان. راد یباستان -  ۵

 ١٢٢ص ) ١٣٩٠ یاسالم یشورا
 ١٣٣٣ یالثان عي، پنجم رب ١٢دوره سوم جلسه  یملّ  یمذاکرات مجلس شورا -  ۶

 یمجلس، روزنامه رسم
 سيرنويشاهرخ به کوشش و ز خسرويک یادداشتهاي خسرو،يشاهرخ، ارباب ک -  ٧

   ١٩١ – ٩٢ص )  ١٣۵تهران، پرچم ( یدرياش ريدکتر جهانگ
  ۴٣ -  ٧١کتابخانه مجلس ص  خچهيتار  -  ٨
 ینترنتيو ا یتاليجيکتابخانه مجلس و منابع د خچهيتار←  شتريب یآگاه یبرا  -  ٩  

 129 کتاب بهارستان ص  یپاورق
  ١٢۶همان ص  راديباستان  -  ١٠ 
  ١٠٩ -  ١١٧کتابخانه مجلس ص  خچهيتار  -  ١١ 
  ٢٣٢شاهرخ ص  خسرويک یها ادداشتي  - ١٢ 
  ١١٧کتابخانه مجلس ص  خچهيتار  -  ١٣ 

. تهران استيمصدق ومسائل حقوق و س رجيافشار ا←  شتريب یآگاه یبرا -  ١۴
  ١٣۵٨ نهيزم

  ٢١و شاهرخ ص  خسرويک یادداشتهاي -  ١۵   
  ٢٣همان ص     -  ١۶

  ٢٣٢همان ص  -  ١٧   
کتابخانه موزه و مرکز اسناد  خ،يراد، بهارستان در تار یدکتر حسن باستان  -   ٢

 . ١٣٩٠تهران،  ،یاسالم یمجلس شورا
 »و امور مجلس  یمعاونت حقوق«  تيز سابه نقل ا 

http://hvm.ir/detailnews.asp?id=35288  
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  هشتمفصل 

  
  به روايت اسنادوتغيير سلطنت  مقدمات فرو پاشی سلسله قاجار

  
 جمهوری کميته از خان رضا پرسش ◀

 نظرش کميته که خواست جمهوری کميته يسرئ فطن السلطنه امروزاز رضاخان
 بايد چه جمهوری رياست های سال تناوب قبال در او موضع که باره دراين را

 کميته سال؟٧يا رئيس جمهورباشد سال ٥ بايدبرای او آيا دهد؛ پيشنهاد او به باشد
 ميتوان کودتا با جمهوری دوره آغاز از بعد گفت سئوال اين به درپاسخ جمهوری
 رضا به فطن السلطنه. بنشيند سلطنت برتخت رضاخان تا برچيد را تجمهوري

 برای ندارد؛ جمهوری سياسی نظام درباره کافی هنوزآگاهی تهران که گفت خان
  )١.(گيرد صورت بايد بيشتری های تالش زمينه ايجاد

 .٨٦ ص ،٧ پ ،١٣٠٣ س همان، ؛٥ تا ٣ صص ،٨٨ پ همان، - ١
موسسه مطالعات :  نشر.یحسن فراهان »سومجلد /رانيمعاصرا خيروزشمارتار«

  ۶۴١ ص- ١٣٨۵ ،یاسيس یو پژوهشها
  

 چهارشنبه
 ١٣٠٢ اسفند ٢٩
  ١٩٢٤ مارس ١٩
  ١٣٤٢ شعبان ١٣
 وليعهد با خان رضا نمايندگان دوم ديدار ◀

 به امروز خان رضا طرف از احتشام السلطنه و معينالدوله همراه که مخبرالسلطنه
 با هم ديروز اخير گروه. ميکند تشبيه خارستان به را کاخ اين رفت، گلستان کاخ

 اال نمينويسد چيزی گوها و گفت جزئيات از مخبرالسلطنه. داشتند مالقات وليعهد
 در هولناکی هياهوی... آورد خواهند حمله گلستان به که دارد شهرت« که اين

 در گفتند. شد موقوف تيراندازی... شد شنيده هم تفنگ تير چند و شد بلند باغ خارج
 )١(».ميکردند مشق است عمارت نزديک که خانه قور

  .٣٦٦ ص خطرات، و خاطرات ،)مخبرالسلطنه( هدايت - ١
 ۶۵٢، ص پيشين 
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 چهارشنبه
 ١٣٠٣ فروردين ٢٧
 ١٩٢٤ آوريل ١٦
  ١٣٤٢ رمضان ١١

  
 آذربايجان نظامی فرماندهان به سلطنت تغيير در جنگ وزارت نظر ابالغ ◀

 تغيير خصوص در را خان رضا جديد نظر روزام غرب، شمال اميرلشکر
 نوشت آنان به خطاب وی. کرد ابالغ آذربايجان نظامی فرماندهان همه به سلطنت

 های فل ارسال و دولتی های سازمان و ادارات تعطيلی[ سابق اقدامات از« که
 با را خودشان مقاصد ميتوانند اهالی فقط نموده، صرفنظر] مرکز به تلگرام
 اهر از که تلگرامی امروز دليل همين به شايد)١(» .دارند اظهار رکزم به نزاکت
. خورد برگشت تهران از بود، شده فرستاده وليعهد ميرزا دمحمحسن به خطاب
 که هايد نوشت ميرزا دمحمحسن را مخاطب نوشت اهر خانه تلگراف به تهران

 نزاکت از لبمط چون برسد بايد واليتعهد مقام به چنانچه اگر«. نميشود شناخته
  )٢(».برساند مقصد به نميتوان است خارج

 .٢١٢ ص ،٧ پ ،١٣٠٣ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١
 .١٣١ ص ،٧ پ همان، - ٢
موسسه :  نشر.یحسن فراهان »سومجلد  /رانيمعاصر ا خيروزشمار تار«

  ۴۴ ص- ١٣٨۵ ،یاسيس یمطالعات و پژوهشها
 

 يکشنبه
 ١٣٠٣ دی ٢١
 ١٩٢٥ هژانوي ١١
  ١٣٤٣ جماديالثانی ١٥

  
 احمدشاه خلع برای خان رضا قطعی تصميم◀

 خارجه امور وزارت به گزارشی ارسال با امروز تهران، در آمريکا شارژدافر
 سلطنت از احمدشاه خلع برای خان رضا است مطمئن که نوشت متبوعش کشور
 نقش ينچن کردن عملی برای را عزمش که نيست شکی هيچ ديگر«. ميکشد نقشه
ً  زيرا است، کرده جزم های  ديگر که گفته مجلس وکالی از تن چند به صراحتا
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 که مينويسد موری» [!]او يا برود بايد شاه يا کند؛ تحمل را بالتکليفی اين نميتواند
 که چرا ميدهد، نشان اعتنا بی تغييری چنين به نسبت را خود عاقالنه انگليس
 وی. کرد خواهد فوران آنها خصومت و دممر بدگمانی شود علنی انگليس حمايت

 واسطه نقش آلمان، وزيرمختار شولنبرگ، ارتباط اين ماندن پنهان برای ميافزايد
 )١(».ميکند ايفا دو اين ميان را

 اين. رسيد هم انگليس سفارت گوش به احمدشاه کار کردن يکسره موضوع
 هفته لدرطو که نوشت متبوعش کشور امورخارجه وزارت به خانه سفارت
 که داشته اظهار بار يک از بيش الوزراء رئيس که است شده گزارش گذشته

 را يکی شاه و خود ميان ميبايد وی ديگر که ميرود سمتی به سرعت به اوضاع
 وی های تالش و است، ساخته ناممکن را وی موضع شاه تحريکات کند؛ انتخاب

 مسئله طرح صدد در لوزراءرئيسا آيا اينکه اکنون. بياثرميکند را اصالحات برای
 شده گزارش. است مکتوم کامالً  امری است، نزديک زمانی در آشکار صورت به
 آلت پادشاه يک با و آورد، دست به خود برای را تخت و تاج ندارد قصد وی که

 نايب عنوان به خودش و جوان ازشاهزادگان يکی با احتماالً  است؛ خشنود دست
 اگر. کند مطرح را مطلب اين ميخواهد چگونه وی که نيست هنوزروشن. السلطنه

 برای ميرسدکه نظر به دهد، انجام را کار کشوراين در رفراندم با بخواهد وی
 نگرفته صورت درمجلس کافی کار هنوز مردم درميان ازخطرشکست جلوگيری

 کندتا تشويق را آنها و کند جلب خود به را روحانيت ميکند تالش همچنان او. است
 معتقدند روحانيون از برخی. بگذارند کنار] دارند او عليه[ ازآنها برخی که نگاهی

ً  نميتوان است نکرده اساسی قانون عليه کاری که زمانی تا را شاه که  برکنار قانونا
 برای برنامهريزی اخيراً  وی، وفادار دستياران از يکی تهران، نظامی حاکم. کرد

 از جمعی است قرار. است کرده آغاز را مجلس در تظاهراتی برپايی
 قدرت از خلعشاه خواستار و نشسته بست مجلس درساختمان تجارودکانداران

 هشدار مجلس در حاضر حزب رهبران به رئيسالوزراء که شده گزارش. شوند
 )٢.(باشند شاه حفظ يا خلع درباره خود طرفداران احساسات مراقب که است داده

 .١٧٧ ص ،...پهلوی به قاجار از مجد، - ١
 .٢٢٥ ص ،١٩ پ ،١٣٠٣ س سياسی، های وپژوهش مطالعات اسنادمؤسسه - ٢

  ۵١٣ص -  پيشين
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 پنجشنبه
 ١٣٠٣ بهمن ٢٣
 ١٩٢٥ فوريه ١٢
 ١٣٤٣ رجب ١٨

 
 خان رضا اختيارات افزايش درباره مجلس های فراکسيون جلسه◀

 نمايندگان اما نداد، تشکيل رسمی جلسه ملی شورای مجلس امروز صبح
 تفويض درباره ديشب اواخر که طرحی به راجع تا آمدند ردهمگ فراکسيونها
: طرح اين اساس بر. کنند گفتوگو بود، شده تهيه خان رضا به قوا کل فرماندهی

 آقای اساسی قانون ١٠٧ و ١٠٤ اصل موجب به ملی شورای مجلس - ١«
 تاختيارا با که ميدارد منصوب امنيه و دفاعيه قواء کل فرماندهی به را سردارسپه

 مجلس مسئول مملکتی قوانين حدود در مزبور فرمانده - ٢. نمايد وظيفه انجام تامه
: ميگفت بود، شده تهيه مورد همين در که ديگری طرح» .بود خواهد ملی شورای

 آقای اساسی قانون ١٠٧ و ٤٨ ماده به توجه با ملی شورای مجلس - ١«
 با که ميدارد منصوب مملکت امنيه و دفاعيه قوای کل رياست به را سردارسپه
 - ٢. نمايد وظيفه انجام مملکتی قوانين و اساسی قوانين حدود در کامله اختيارات

 مشورتی جلسه در» .است ملی شورای مجلس مسئول مزبور قوای کل رئيس
 عامه، فوايد وزير خراسانی، سردارمعظم و ماليه، وزير ذکاءالملک، فراکسيونها

 را آنها او اما رسيد، خان رضا اطالع به شده تهيه مواد) ١.(داشتند شرکت
 تصويب به را واحده ماده اين نشستی در ديگر بار فراکسيونها نمايندگان. نپسنديد
 را مملکتی تأمينيه و دفاعيه قواء کل عاليه رياست ملی، شورای مجلس«: رساندند

 قانون حدود در تامه اختيارات با که دانسته سردارسپه خان رضا آقای مخصوص
 مجلس تصويب بدون مزبور سمت و نمايد وظيفه انجام مملکتی قوانين و ساسیا

 )٢(».شد نتواند سلب ايشان از ملی شورای
 
 .١ ص ،١٨ شم ،٣ س کوشش، روزنامه - ١
 .١ ص ،١٧٧٤ شم ايران، روزنامه - ٢

  ۵۴۴ص  -  پيشين
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 خان رضا اختيارات افزايش برای مجلس طرح از انتقاد◀

 به  اشاره با »حل راه يک« عنوان با خود امروز سرمقاله رد سرخ شفق روزنامه
 خان رضا راه سر بر که موانعی و سياسی محافل در آمده پيش سياسی بحران
 به نسبت و) اول خبر( پرداخت مجلس طرف از شده ارائه طرح به دارد، وجود

 مخالفين از جلوگيری به وافی« طرح اين آيا که نوشت و کرد وارد ترديد آن
ً  مقاله نويسنده بود؟ خواهد »عمومی منيتا  شأن در را اختيارات از حد اين تلويحا

 چندان که داريم نظرياتی قضيه حل کيفيت در ما«: داد ادامه و ندانست خان رضا
ً  نتوانست مقاله اين نويسنده) ١(».نيست فعلی محيط با متناسب  که بگويد صراحتا

 .است ايران کتممل بر خان رضا پادشاهی همانا راه تنها
 .١ ص ،٣٠٤ شم ،٣ س سرخ، شفق روزنامه - ١

  ۵۴۴ ص، پيشين 
 

 شنبه
 ١٣٠٣ بهمن ٢٥
 ١٩٢٥ فوريه ١٤
 ١٣٤٣ رجب ٢٠

 
 خان رضا قوای کل فرماندهی تصويب ◀

 تن ١٩ امضای به که های واحد ماده. داد جلسه تشکيل امروز ملی شورای مجلس
 قشون، تشکيل به اشاره با طرح اين همقدم در. شد قرائت بود، رسيده نمايندگان از

 عمومی، امنيت به رسيدن تا او کار ادامه و آن تأسيس در خان رضا جديت
 سپس و داده رأی طرح فوريت به نمايندگان. بود شده واحده ماده تصويب تقاضای
 رهبری به مجلس اقليت) ١.(رسيد تصويب به درنهايت و شد گفتوگو آن درباره

 که اين شرط به مدرس«. دادند رأی طرح اين نيزبه رسمد سيدحسن هللا آيت
 دهد رجعت تهران به و آورده فراهم اروپا از را شاه حرکت وسايل سردارسپه

  )٢(».داد موافقت قبول
  
 جنگ، وزارت مراسالت بااستنادبه.١ ص ،١٧٧٥ شم ايران، روزنامه - ١

 و تلگرافها ها، امهن ذيل در قبل مدتها از رضاخان که است الزم نکته اين يادآوری
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 ترکيب با بعدها و خود اسم کنار در نيز را قوا کل فرمانده عنوان داخلی مراسالت
 وی. نداشت رسميت »خودبخشيده« اطالق اين اما کارميبرد، به رئيس الوزرا

 و نداشت مجلس گذر از گذشتن جز های چار خواسته اين به دادن رسميت برای
 که اين ميشد؛ شمرده اصلی مانع مدرس سيدحسن هللا آيت اقليت، رهبر آنجا در

 پاسخ داد، رضايت خان رضا به قوا کل فرماندهی تفويض به مدرس هللا آيت چرا
 که کرد موافقت خواسته اين با زمانی مدرس. نميشود ديده درمنابع های قانع کنند

 را او و کند ديدار احمدشاه با تا بود رفته فرانسه به صفوی رحيم زاده نمايندهاش
 خان رضا توسط مدرس نظر جلب علت در منابع برخی. نمايد بازگشت به وادار
 او پيشرفت راه سد اقليت گروه و مدرس بود معلوم که آنجا از« : اند نوشته چنين

 ايجاد طرح. گذاشت خواهند عقيم را ديگر های نقشه نيز آينده در و شد خواهند
 زيرا نبود مشکل چندان اخير اقدام. مددرآ اجرا مرحله به مدرس با سياسی ارتباط
 تسليم در از هم او يک شماره دشمن چنانچه و بود باگذشت و بيکينه مردی مدرس

 برخورد او با باشد جديد تصميم و ندامت از حاکی که تواضعی با و درميآمد
 ماه چند طی توانست رضاخان بودکه جهت ازاين. ميپذيرفت را او مدرس ميکرد

» .کند جلب اورا واعتماد شود نزديک مدرس به اشکالی ونبد و تدريج به
 بازگويی برای توجيهات اين.) ٣٩٧ ص ،...از تحليلی بررسی يک طاهری،(

 نيست، قانعکننده تنها نه خان، رضا با مورد اين در مدرس هللا آيت همراهی علت
 تشناخ مدرس هللا آيت که کرد اذعان بايد. است ايشان سياسی شخصيت وهن بلکه

 های محبت هم و بود ديده را او خشم هم اين، از پيش. داشت خان رضا از کاملی
 ميشود گفته که اين. ميشناخت را مدرس درستی به هم خان رضا. را ظاهرياش

 ومحبت ابرازنزديکی و ميکرد مراجعه او به که را کسی وهر بود بيکينه مدرس
 روزکه آن مهم و اسیسي های رخداد به ربطی ميگذشت، و ميپذيرفت مينمود،
 ماده اين پذيرش علت. نداشت داشتند، قرار آن کوران در رضاخان و مدرس
 تصويب رضاخان برای. است آن اهميت عدم همانا مدرس، هللا آيت توسط واحده

 را سمت اين اوعمالً . نشد بخشيده او به جديدی امتياز. بود حاصل تحصيل ماده اين
 اين واقعيت. ميناميد قوا کل فرمانده را خود هگذشت سال دو در و داشت عهده به

 که بود شده آميخته خان رضا با چنان قشون فرماندهی و جنگ وزارت که است
 ميتوانست نه) شايد( و ميخواست نه ميشد، مبدل اکثريت به پنجم، مجلس اقليت اگر
 واقعی خواهان مشروطه و مجلس اقليت برای چه آن. بگيرد خان رضا از را آن

 های وافزونخواهی رشد به رو قدرت تحديد بلکه نبود، خان رضا حذف بود، مهم
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 سپردن. بود مملکت برسر ديکتاتوری سايه شدن گسترده از جلوگيری و او بيمرز
 بر نشستن برای او پرش از بازدارندگی نوعی خان رضا به قوا کل فرماندهی

 بازگشت های هزمين داد، قول خان رضا که چرا ميشد، محسوب هم سلطنت تخت
 های گفته به است خوب باال موضوع تأييد برای. کرد خواهد فراهم را احمدشاه

 خبر وقتی غرب شمال اميرلشکر. شود مراجعه هم خان رضا خود و قشون سران
 های تاز اتفاق و داشتيم ديگری انتظار ما که گفت شنيد را مادهواحده تصويب

 نداده رخ مهمی موضوع که گفت اظهارنظری در هم خان رضا. است نيفتاده
 رضا عزل قدرت که کرد تصريح مصوبه اين در مجلس) بهمن ٢٦: ک.ر. (است
 از عمالً  اين از پيش که سمت اين واقع در. ميدارد محفوظ سمت اين از را خان

 مجلس که افسوس اما. قرارگرفت مجلس دراختيار بود، شده خارج احمدشاه دست
 اين با موافقت درعلت مدرس ازقول. نمايد فشاریپاي خود استقالل بر نتوانست

 را ومملکت بردارد را شاه ميخواست دولت رئيس«: است آمده همچنين موضوع،
 اين. نخواستيم هم ما نخواستند، مردم. شود جمهور رئيس وخودش کند جمهوری

 است ممکن نکنيم راضی اورا نشود، داده دولت رئيس به اگرچيزی ولی نشد، کار
 تا بيندازيم حلقش به چيزی يک ميخواهيم. کند راتجديد اوليه خياالت بازهمان

 رابپذيريم قول نقل اگراين). ٦٠ص داوروعدليه، عاقلی،(».نشود ما زحمت اسباب
 برای مدرس هللا آيت کياست از ناشی قوا کل فرماندهی با موافقت که گفت بازبايد

 علت در اما. است هبود اساسی قانون به تعرض از رضاخان داشتن نگه دور
 های اعالميه به بايد او سياسی نزديکان و خان رضا توسط موضوع اين پيگيری

 غاصب موارد از يکی که کرد اشاره خان رضا با مخالفت هنگام خزعل شيخ
 عهده بر قانون طبق که ميکرد عنوان قوا کل فرماندهی به تعرض را او بودن

 ن«: است چنين ماجرا اين از نيز سانگلي سفارت گزارش) مؤلف. (بود احمدشاه
 ً  مقرر. شد تأمين سردارسپه خاص دعاوی آن در که شد تصويب های قطعنام هايتا

 قوانين چارچوب در وی به و نظميه، استثناء به باشد مسلح قوای فرمانده که شد
 بايد. کند برکنار را وی ميتواند مجلس تنها واينکه شود، داده تام اختيار کشور
 به که مسئوليتی و ماند، ناکام »کل فرمانده« به وی انتصاب پيشنهاد که کرد توجه
 هيچ عمالً  ظاهر در که شد توصيف »رياست« عنوان با فارسی در شد داده وی

 قانون در شاه جايگاه به تعرض از آن در که آن مگر ندارد، قبلی عنوان با تفاوتی
 سردارسپه که است شده معلوم. است شده پرهيز ارتش فرمانده عنون به اساسی

 تصويب مورد] بهمن ٢٥/  فوريه[ ١٤در قاطع اکثريت با که را پيشنهاد اين
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 خواستهاش از وی فعلی مقطع در که اين و است، پذيرفته گرفت قرار مجلس
 تبعيت دارد، تأييد به نياز که گزارشی بر بنا. است کشيده دست احمدشاه خلع برای

 ميسر شاه فراخواندن شرط به تنها اقدام اين از ،مخالف رهبر قدرتمندترين مدرس،
 که نامعلومی سمت از وی که اين بر مبنی مجلس تصميم با واقع، در. است شده
 امنيت نيست، برکناری قابل است شده منصوب آن به مجلس وسيله به تنها

ً  نميرسد نظر به که شده داده افزايش سمتی در سردارسپه  به نسبت تغييری اساسا
 )FO E 1582/82/34(» .باشد ردهک قبل
 .٣٥٥ ص ،٣ ج ايران، ساله بيست تاريخ مکی، - ٢
  ۵۴٧ ، صپيشين  
  
 شوروی مثبت موضع از مشاورالممالک اطمينان ابراز ◀

 داد گزارش خان رضا به تلگرامی در مسکو، در ايران سفيرکبير مشاورالممالک،
 های گروه تهران در که داد پيغام امروز مشارالملک، خارجه، امور وزير که

 و داده موضع تغيير اشرف حضرت به نسبت شوروی که کردهاند شايع مخالف
 انتشارات اين و ايران داخلی امور در دخالت« که دهم اطالع است خواسته من از
 و باقی سابق طور به اشرف حضرت با روسيه دولت روابط. است بياصل کلی به

 )١(».است يرانا در مقتدر دولت وجود مايل نيز روسيه
 دولت ظن حسن و صميميت« که گفت مشاورالممالک به پاسخ در هم خان رضا

 )٢(».ميشمارم ذيقيمت و نموده درک است مدتی را شوروی
 .٦ ص ،٢٠ پ ،١٣٠٣ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١
 .٥ ص ،٢٠ پ همان، - ١

  ۵۴٧ص،  پيشين
  

 دوشنبه
 ١٣٠٣ اسفند ١٢

 ١٩٢٥ مارس ٢
  ١٣٤٣ شعبان ٦
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 احمدشاه با صفوی رحيم زاده ديدار ◀

 سوم بار برای امروز مدرس، سيدحسن هللا آيت ويژه نماينده صفوی رحيم زاده
 خروج علت ديدار اين در احمدشاه. کرد مالقات احمدشاه با) بهمن ٢٩: ک.ر(

 به«. ردک عنوان بيگانه و خودی های تهديد ميان در شدن گرفتار را ايران از خود
 مملکت از و برويد گفتند عقال بعضی و است شده بدبين شما به ملت گفتند من

 ترکيب دشمنان دست به که تلخی شربت اين بگذاريد بنشينيد، فرنگستان در بيرون
 را شما قدر و افتاد خواهند شما فکر به وقت آن شود، ريخته مردم حلق به شده

 پادشاهی نميتوانم من که گفت صفوی زاده رحيم به احمدشاه» .دانست خواهند
 حکومت و آزادی با ضديت به را خودم مقابل در برود، من سر اگر«. باشم مستبد

 قانون با خان رضا مثل نميتوانم من که گفت احمدشاه» .کرد نخواهم بدنام ملی
 قانون با که خوردهام قسم من«. دهم قرار بازيچه را اساسی قانون و کنم بازی

 اين از صفوی زاده رحيم چه آن» .هستم خود قسم پايبند و باشم همراه اساسی
  )١.(است آمده پاورقی در کرده ضبط مکالمه

 کردهام؟ چه من«. ٣٤٨ و ٣٤٧ صص ،٣ ج ايران، ساله بيست تاريخ مکی، - ١
 آرزو محدود اختيارات با قانونی شاه آيا نميخواست، مشروطه ايران ملت آيا

 و اراده به و کند مداخله کارها همه در که ميخواهند پادشاهی مردم اگر نميکرد؟
 مظفرالدينشاه مرحوم با چرا پس بدهد، فرمان بداند مقتضی طور هر خودش ميل
 و نوشتند، اساسی قانون چرا و کردند قيام پدرم برخالف چرا و گفتند اين از غير

 اگر رسانيدند؟ عالم دول گوش به را خود سرايی نوحه و فرياد و داد همه آن
 قانون و آزادی و طرفدارمشروطه هم وحال ميخواستند مشروطه که است راست

 و قانونگذاری امور در پادشاه شخص مداخله عدم و شاه اختيارات بودن محدود و
 مرتکب خالفی چه من کيست؟ طرفشان و چيست حرفشان ميباشند، اجراييه
 رفتار اساسی نونقا برخالف مگرمن دارند؟ اعتراضی چه من به ومردم شدهام،

 کجا کو، نمودهام؟ تجاوز است کرده معين قانون که حدودی از مگرمن کردهام؟
 که بودی ازاشخاصی يکی توخودت. بدهند نشان بگويند، کردهام، تجاوز

 که نميدانستی اما.نروم بيرون ازمملکت وگفتی کردی اعتراض من به درروزنامه
 به ملت گفتند من به و هستم بيگانه و خودی تهديد در ديدم کردم نگاه وقت يک من
 فرنگستان در بيرون مملکت از و برويد گفتند عقال بعضی و است شده بدبين شما

 مردم حلق به شده ترکيب دشمنان دست به که تلخی شربت اين بگذاريد بنشينيد
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 من دانست، خواهند را شما قدر و افتاد خواهند شما فکر به وقت آن شود ريخته
 مرا ملت که روزی تا بشنوم را عقال حرف گفتم و بودم پشتيبان نبدو و تنها

 ديگر های چيز تو از حاال. برگردم خود مملکت به شود من پشتيبان و بخواهد
 باشند؟ داشته دوست مرا مردم تا باشم مستبدی پادشاه من ميخواهيد آيا. ميشنوم

 و آزادی با تضدي به را خودم مقابل، در برود من سر اگر. است اشتباه خير
 مقتدر ميخواهند پادشاهی ايران ملت ميگويی تو. کرد نخواهم بدنام ملی حکومت

 آنجا که مجلس وکالی و عقال اگر خوب بسيار باشد، او عملی سرپرست که
 و ببينند مرا لياقت وقت آن و بگذارند قانون ميخواهند چيزی چنين اند نشسته
 و ملت حق و کنم بازی قانون با خان رضا مثل هم من که اين اما. کنند تجربه
 با عمر اول از من تربيت... محال است محال دهم قرار بازيچه را اساسی قانون
 که ديگران و مشيرالدوله و الممالک مستوفی و ناصرالملک مانند اشخاصی وجود

 اساسی قانون با که خوردهام قسم من. است اين از غير بودهاند محشور من با
 که طرزی به که برنميآيد من از و نميتوانم و هستم خود قسم پابند و باشم همراه

 به و قانون برخالف قدم يک امروز تا سبب همين به. کنم رفتار ميگوييد شما
 وطندوست رجال که کردم سعی و برنداشتهام ايران اجتماعی و سياسی ضرر
 در خواهوطن رجال با و است بوده مجلس تا مجلس با هميشه و باشند امور مصدر
» ...باشد همين نيز من بزرگ گناه شايد و ميکردهام مشورت مجلس غياب

  )همانجا(
  ۵٧٠ص ،  پيشين

 
 لورن نظر و احمدشاه بازگشت ◀

 آستين به های نام در امروز تهران، در انگليس وزيرمختار لورن، پرسی سر
 هب ايران سياسی وضع شدن عادی که نوشت انگليس، خارجه وزيرامور چمبرلين،
 گرايش با خان رضا من نظر به. دارد بستگی احمدشاه بازگشت عدم يا بازگشت
 من از مجلس سران از گروهی. کرد خواهد مخالفت شاه فراخوانی به همگانی
 از شاه ميگويند آنها بکند؟ احمدشاه بازگشت به کمکی نميتواند انگليس آيا ميپرسند

 تصوير چند هر ميافزايد لورن. بازگردد ايران به نميتواند خان رضا ترس
 و است، منفی احمدشاه به نسبت من نظر اما ميدهم ارائه انگليس از های بيطرفان
 چمبرلين از نامه پايان در لورن. نميدانم مفيد فعلی شرايط در را او بازگشت

 بيان وليعهد به را نظرم اين خصوصی] که[ مينماييد مخالفت جنابعالی آيا«: پرسيد
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 صورت آن در نمايند، بازگشت به دعوت شاه از مجلس و کابينه هآين هر که دارم
 )١(»نپذيرند؟ را آن اگر بود خواهد ِخرد از دور

  .٢١٣ و ٢١٢ صص ،...فروپاشی و سردارسپه ،...و رامهرمزی آصفی - ١
  ۵٧٠ص ،پيشين
 جمعه

 ١٣٠٤ مهر ١٠
 ١٩٢٥ اکتبر ٢

 ١٣٤٤ ربيعاالول ١٣
 
 ايران به احمدشاه خانواده حرکت◀
 حرکت ايران طرف به پاريس از »نالدرا« کشتی با احمدشاه خانواده روزام

 و شاه؛ خواهران شاه؛ مادر مجيدميرزا؛ و محمودميرزا احمدشاه، برادران. کردند
 به آنجا از رفته، بمبئی به ابتدا آنان. هستند کشتی اين ازمسافران ديگر های عد

 اطهار ائمه مراقد زيارت هشا خانواده قصد. ميروند بين النهرين بوشهروسپس
 در توقف از پس است قرار. است دمحمعليشاه قبر بر شدن حاضر و عليهم السالم

 )١.(شوند ايران وارد کرمانشاه طريق از عراق،
 

 ايران به بازگشت از احمدشاه استنکاف◀
 ،...و مردم تظاهرات تهران، در نان کمبود مهر، دوم و اول های رويداد تأثير

 دادند، حرکت را ملکه که است رسيده شاه از تلگرافی«. داد رانشان خود امروز
 که طوری به. نکردند حرکت نبود، مناسب کشتی که اين بهانه به خودشان ولی

 اين مقابل در. شده تصميم اين سبب پايتخت اخير جريانات ميرفت، هم تصور
 )٢(».ندديدها نيامدن در را ومصلحت است کرده غلبه وترس مالحظه جريانات،

 
 احمدشاه بازگشت افتادن تعويق به بر مبنی رسيده اخبار که نوشتند انگليسی منابع

 که ميگويد منبع همين) ٣.(است نشده روبرو تهران در شگفتی با چندان ايران، به
 نيز خودش ببندد، را مجلس است خواسته خان رضا به تلگرامی در احمدشاه
 مخفی نزديکش همکاران مگر همگان از را تلگرام اين خان رضا«. است معزول

 .داشتند ترديد اخير گزارش بودن موثق در انگليسی منابع) ۴(».است داشته
 .٢١٣ و ٢١٢ صص همان، پورشالچی، - ١
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 .١٢٨ ص ،٢ ج همان، فرمانفرمائيان، - ٢
٣ - FO E 6931/82/34. 
۴ - FO E 7535/82/34.از را قاجار براندازی روند تلگرام اين ميشود گفته 

  .داد شتاب خان رضا طرف
موسسه :  نشر.یحسن فراهان »پنجمجلد  /رانيمعاصر ا خيروزشمار تار«

  ٣۴٢ ص - ١٣٨۵ ،یاسيس یمطالعات و پژوهشها
 

 يکشنبه
 ١٣٠٤ مهر ١٢

 ١٩٢٥ اکتبر ٤
  ١٣٤٤ ربيعاالول ١٥

  
 

 آذربايجان از قاجار ضد عمليات آغاز◀
 قاجار، سلطنت براندازی عمليات شروع برای الزم های زمينه شدن چيده از پس

 نخستين امروز) مهر ١١: ک.ر( تهران از تبليغی عمليات آغاز پی در نيز و
 مجلس به خطاب »آذربايجان ملی نهضت مختلط کميسيون« امضاء با تلگرام

 شيد ملی شورای مجلس مقدس مقام«. شد فرستاده تهران به ازتبريز ملی شورای
 تأييدات با طاقتفرسا صدمات تحمل و خونين اتانقالب دوره طی از پس. ارکانه هللا

. ميشود وارد آسايش و آرامش و سکونت دوره يک به ايران مملکت کم کم الهی،
 اين. ميشود شنيده خارجه و داخله از غيرمنتظره تشبثات و تحريکات صدای اخيراً 
 و دسايس اين وخيمه عواقب از را محترم خاطرنمايندگان الوظيفه حسب که است
 قاجاريه ناقابل سلسله چنگال از خالصی و وامنيت نعمت ابقای در ملت تادگیايس

 ملی نهضت مختلط کميسيون. خواستاريم جدی و فوری جلوگيری متذکرساخته،
 لشکر فرمانده توسط آذربايجان در يافته سازمان اقدام اين راهبری)١(».آذربايجان

 غرب، شمال
 .٤٠ ص ،١١ پ ،١٣٠٤ س اسی،سي های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١

 ٣۴۴ ص، پيشين 
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 دوشنبه◀
 ١٣٠٤ مهر ١٣

 ١٩٢٥ اکتبر ٥
  ١٣٤٤ ربيعاالول ١٦

    
  
  
 آذربايجان ملی نهضت دوم تلگرام ◀

 مجلس به »آذربايجان ملی نهضت مختلط کميسيون« از تلگرامی ارسال پی در
 ارسال با امروز قشون، برساخته جمعيت اين) مهر ١٢: ک.ر( ملی شورای

 بازار کرد پيشنهاد تهران، اصناف اتحاديه جمله از وفرد، مؤسسه چند به تلگرامی
 کردن کوتاه برای«. کند تعطيل زده، اعتصاب به دست قاجار سقوط تا تهران
 نخواهيم بردار دست نشود کامل موفقيت وتا تعطيل بازار قاجار، غاصبانه دست

 )١(».ايدنم تعطيل هم طهران بازار شدن، همآواز محض. بود
 تلگرام مجلس نوشتند بودند ايران های رخداد جريان در که هم انگليسی منابع
 تخت و تاج از شاه خلع آنها در که داشته دريافت اصفهان تبريزو رشت، از هايی

 بخش خواسته نمايانگر تلگرامها اين که دارد ترديد تهران اما است، شده خواسته
  )٢.(باشد شهرها اين سکنه از بزرگی

 
 دوشنبه

 ١٣٠٤ مهر ١٣
 ١٩٢٥ اکتبر ٥

  ١٣٤٤ ربيعاالول ١٦
 
 آذربايجان ملی نهضت دوم تلگرام◀

 مجلس به »آذربايجان ملی نهضت مختلط کميسيون« از تلگرامی ارسال پی در
 ارسال با امروز قشون، برساخته جمعيت اين) مهر ١٢: ک.ر( ملی شورای

 کرد پيشنهاد تهران، اصناف اتحاديه جمله از فرد، و مؤسسه چند به تلگرامی
 کوتاه برای«. کند تعطيل زده، اعتصاب به دست قاجار سقوط تا تهران بازار
 بردار دست نشود کامل موفقيت تا و تعطيل بازار قاجار، غاصبانه دست کردن
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 )١(».نمايد تعطيل هم طهران بازار شدن، همآواز محض. بود نخواهيم
 تلگرام مجلس نوشتند بودند ايران های درخدا جريان در که هم انگليسی منابع
 تخت و تاج از شاه خلع آنها در که داشته دريافت اصفهان و تبريز رشت، از هايی

 بخش خواسته نمايانگر تلگرامها اين که دارد ترديد تهران اما است، شده خواسته
 )٢.(باشد شهرها اين سکنه از بزرگی

 
 انگليس ديدگاه از شوروی مواضع ◀

 در انگليس سفارت احمدشاه، براندازی در خان رضا تحرکات ازآغ پی در
 ميرسد نظر به«: کردونوشت ارزيابی سياست اين درموازات را روسها تحليلی،
 است روشن اما است، خان رضا از آشکار حمايت حاضر درحال روسها موضع

 اتشايع. هستند بيتفاوت نفسش اعتماد به نه و او، های برنامه به نسبت آنها که
 در خان رضا از را خود کامل حمايت آنها اينکه بر مبنی دارد وجود متعددی

 اعتماد قابل اطالعات اما. کردهاند تضمين قهريه، قدرت ولوبا شاه، امربرکناری
 )٣(».نميکنند تأييد را شايعات اين هستند، دسترش در که اندکی

 
 آذربايجان ملی نهضت مواضع از شرق لشکر حمايت  ◀

 تلگرام که داد اطالع خان رضا به شرق، لشکر فرمانده خان، انمحمدج سرتيپ
 مردم مختلف اقشار از و رسيده مشهد به آذربايجان ملی نهضت مختلط کميسيون
 نوشت شرق لشکر فرمانده. کنند] قاجار سلطنت[ برانداختن به اقدام است خواسته

 اقدامات به شروع تجه بيصبری کمال با فدوی«. است اقدام اين آماده خراسان که
 )۴(».ميباشم منيع مقام آن طرف از دستور و اشاره منتظر
 ميرساند مردم عامه به نسبت را او ديدگاه که درخواست اين به خان رضا پاسخ

 )۵.(است اهميت درخور
 .٤٠ ص ،١١ پ ،١٣٠٤ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ١
٢ - FO E 6931/82/34. 
٣ - FO E 6931/82/34. 
 صص ،١٧٧ پ ،١٣٠٤ س سياسی، های پژوهش و مطالعات مؤسسه اسناد - ۴

 .٨٤ و ٨٣
 آغاز او منظور که» .داريد مهمی های کار شما« که گفت پاسخ در خان رضا - ۵

 درمقابل که داريد مهمتری کارهای شما حاليه«.بود ترکمنها عليه نظامی عمليات
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 ٣۴٧: ص» .است اموربيهوده اينگونه به توجه آن
   ٣۵١، ص  پيشين

 چهارشنبه
 ١٣٠٤ مهر ١٥

 ١٩٢٥ اکتبر ٧
  ١٣٤٤ ربيعاالول ١٨

 
 قاجار سرنگونی برای عمل آزادی درخواست ◀

 خواست خان رضا از امروز غرب، شمال لشکر فرمانده آيرم، دمحمحسين سرتيپ
 عموم سمع به قاجار انحالل و عزل درخصوص مملکتی رسمی انتشاراعالميه تا«

» .نگردد صادر مقدس مقام طرف از اهالی، ازاحساسات جلوگيریاوامر نرسد،
 هميشه برای بار يک که است تکوين حال در آذربايجان در اقداماتی کرد تأکيد وی
 را نظاميان امروز آيرم نوشتند فرانسوی منابع )١.(ميدهد خاتمه قاجار حاکميت به

 در خواست هرش ازمعاريف سپس و بروند رژه رضاخان عکس برابر از واداشت
 خلع سلطنت از را احمدشاه بخواهند مجلس رئيس از شده حاضر خانه تلگراف

 )٢.(کند
. ٢٨، ص ١١، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ١

به تجربه شکست خورده » احساسات اهالی«اشاره آيرم به عدم جلوگيری از 
ه فرماندهان قوای خود جمهوريخواهی بازميگردد که رضا خان مجبور شد ب

 .دستور دهد از ادامه تبليغات جمهوريخواهی صرفنظر کنند
 .٢١٥پورشالچی، همان، ص  - ٢

 ٣۵١: صهمان، 
 
 پنجشنبه ◀

 ١٣٠٤مهر  ١٦
 ١٩٢٥اکتبر  ٨

  ١٣٤٤ربيعاالول  ١٩
  
  درخواست آيرم از حاج رحيم آقا قزوينی ◀

امی به حاجرحيم دمحمحسين آيرم، فرمانده لشکر شمال غرب، با ارسال تلگر
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آذربايجان با تصميم قطعی که گرفته است وضعيت «قزوينی، نوشت که 
جنابعالی از . پارلمانتاريستی را مساعد به عزل يا انقراض دوره قاجار خواهد کرد

استرحام نماييد که بار ديگر تأخير اين مسئله حياتی را ] رضا خان[= مقام مقدس 
] سلطنت قاجار[=ه فرمايند که اين موضوع روا ندانسته به هر قيمتی است اجاز

سرتيپ دمحمحسين آيرم اين تلگرام را در پاسخ به اين تلگرام ) ١(».خاتمه داده شود
] حسين[به آقای ... فرمانده محترم لشکر شمال غرب«: قزوينی به تهران فرستاد

ً به مشاراليه بفرماييدعموم مردم را به زور به  فشنگچی مخابره شده، شفاها
با حمايت خارجيان ميخواهد بيايد ] احمدشاه[= آن کسی که . گراف خانه بياورندتل

دربار طهران با زور . به مملکت، او مستخدم خارجی است و قابل سلطنت نيست
 )٢(».پول، مردم را دعوت به سفارت خانه های خارجی مينمايد

اجيوسفآقا آيرم در تلگرام جداگان های ازقزوينی، درخواست کرد ضمن تماس با ح
تبريزی از او بخواهد در عمليات ضد قاجار آذربايجان مشارکت کند؛ نبود او 

يوسفآقا قزوينی برای عدم مداخله در برنامه های قشون ) ٣.(امور را مختل ميکند
منابع انگليسی که اين تحريکات را ) مهر ١٥: ک.ر. (از شهر خارج شده بود

ش يک جنبش ضدشاه بسيار فعال را در مقام های ارت«دنبال ميکردند نوشتند که 
اين . آذربايجان دنبال ميکنند و گفته ميشود اين کار با دستورتهران صورت ميگيرد

منبع ميافزايد که احتماالً درآذربايجان عالقه چندانی نسبت به احمدشاه وجود ندارد 
اما گزارشها نشان ميدهد که رضاخان درجريان ديداراخيرش از آذربايجان چهر 

 )۴.(ای نامحبوب از خود به جا گذاشته استه
 
 ورود روزنامه های پايتخت به عمليات ضدقاجار ◀

روزنامه ستاره ايران در شماره امروز خود بيانی های را به امضاء جمعی از 
آذربايجانی های مقيم تهران خطاب به نمايندگان مجلس شورای ملی منتشر کرد که 

و به تنپروری، غفلت از امور مملکت و در آن با بازگشت شاه مخالفت، و ا
اين روزنامه . نوکری بيگانگان متهم و مسئول عقبافتادگی ايران شناخته شده بود

اضافه کرده است که بازاريان آذربايجان به نشانه اعتراض به بازگشت شاه اماکن 
ستاره ايران همچنين اطالعيه کميسيون مختلط . کسب خود را تعطيل کردهاند

  )۵.(آذربايجان را نيز منتشر کرد نهضت ملی
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 تحليل منابع آمريکايی از حرکات ضدقاجار◀

سفارت آمريکا در گزارشی به وزارت امور خارجه کشور متبوع خود با اشاره به 
اگر چنين «آغاز تحرکات روزنامه ها عليه خاندان قاجار و احمدشاه نوشت 

 مخالفت هايی خودجوش بود
  
 .٣٩، ص ١١، پ ١٣٠٤و پژوهش های سياسی، س  اسناد مؤسسه مطالعات - ١
 .٣٨همان، ص  - ٢
 .٣٩همان، ص  - ٣
۴ - FO E 6931/82/34. 
 .٣٨٣مجد، همان، ص  - ۵

 ٣۵٣ص همان، 
 
 نشست فراکسيون های مجلس برای تعيين رئيس ◀

فراکسيون های مجلس امروز بار ديگر برای تعيين رياست مجلس شورای ملی 
ايران خبر داد که اين نشست برای انتخاب رئيس با روزنامه . تشکيل جلسه دادند

مقارن ظهر فراکسيون های اقليت، قيام، آذر، تجدد، «. موفقيت همراه نبوده است
تکامل و اتفاق که جلسه واحده تشکيل داده بودند برای رياست رأی گرفته و سه 

معين گردد که ] عصر امروز[نفر دارای رأی بودند و قرار بود نتيجه قطعی 
اما ) ۵(».اکثريت عده حاضر نبود و به اين جهت مجلس علنی تشکيل نيافت

 ٦٩ميرزا فرمانفرما در يادداشت امروز خود خبر داد که حسين پيرنيا با  دمحمولی
رأی به عنوان نايب رئيس اول انتخاب  ٥٢رأی به عنوان رئيس و تدين با 

 )١.(شدند
  .١٢٩، ص ٢فرمانفرمائيان، همان، ج  - ١

  ٣۵۴: صهمان، 
  
  تهديد مجلس شورای ملی ◀ 
با ارسال تلگرامی به مجلس شورای » کميسيون مختلط نهضت ملی آذربايجان«

ملی، ضمن اشاره به تلگرام پيشين خود و عدم دريافت پاسخ نوشت که برای 
کن کردن  آخرين بار به نمايندگان گوشزد ميکنيم که اقدام عملی خود را در ريشه
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ملت آذربايجان بدون مراجعه به طهران در ختم غائله «رنه قاجار انجام دهند، وگ
البال به  مقدم گرديده و در اين صورت توسلی به آن ذوات محترم نجسته، فارغ

 .خواهند کرد» وظايف ملی و وجدانی خود در راه تحصيل مقصود قيام و اقدام
کميسيون يادشده با اين که تحت حمايت ونظارت قشون فعاليت ميکرد، 

نظاميانی که تا امروز خدمت و فداکاری خود را به مدفن «فريبانه افزود که عوام
اند اگرسرنيزه خود را بخواهند يا مجبورشوند  ثابت کرده] کوروش[سيروس

برخالف آمال ملی ما اعمال دارند،با خون کليه افراد آذربايجانی رنگين ساخته و 
 )١(».از پا درخواهيم آورددر کمال اسف و اندوه، آن مانع را نيزبه نيروی ملی 

 
  ظاهرسازی در تهديد رضا خان◀
با ارسال تلگرامی به رضا خان ضمن » کميسيون مختلط نهضت ملی آذربايجان«

با کمال اطمينان زودتر «اشاره به پاسخ رئيسالوزراء به احمدشاه مبنی بر اين که 
ز يک نوشت که چرا بايد ا) مهر ١١: ک.ر) (٢(کنيد» حرکت] به طرف ايران[

خيال نفرماييد که يک ملت غيور، «. خائن برای بازگشت به وطن دعوت کرد
مانند آذربايجان، تن به يک چنين پستی و رذالت داده و آلت اجنبی را به مملکت 

ملت آذربايجان چنين انتظاری ! آقای پهلوی... خير اين طور نيست. خود راه دهد
) ٣.(کنيد» اين رفتار خود را جبراناميدوار است عمالً . از شما نداشته و ندارد

تلگرام مشابهی نيز از جانب حاجصادق تبريزی که ظاهراً يکی از مسئوالن 
 )۴.(اصناف آذربايجان بود به رضا خان فرستاده شد

 .١١همان، ص  - ١
 .٢١٢پورشالچی، همان، ص  - ٢
، صص ١١، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ٣

 .١٥و  ١٤
 .١٣همان، ص  - ۴

 ٣۵٣صهمان،
  

 سه شنبه
 ١٣٠٤مهر  ٢١
 ١٩٢٥اکتبر  ١٣
    ١٣٤٤ربيعاالول  ٢٤
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  استعفای حسين پيرنيا از رياست مجلس  ◀

حسين پيرنيا پيش از ظهر امروز و پيش از رسميت جلسه مجلس شورای ملی در 
مجلس و نايبان رئيس مجلس از رياست » به آقای شريفی، رئيس کابينه«نام های 

پيرنيا در جلسه نوزدهم مهرماه به رياست مجلس برگزيده شده . س استعفا دادمجل
. نمايندگان تالش کردند وی را از اين تصميم منصرف کنند، اما موفق نشدند. بود

بعد از ظهر نمايندگان . مجلس برای تشکيل جلسه به حدنصاب نرسيد و تعطيل شد
ميم خود به خانهاش رفتند که فراکسيونها برای منصرف کردن حسين پيرنيا از تص

ترين علتی که برای استعفای حسين پيرنيا گفته شده آگاهی  عمده. فايد های نداشت
او از اقدامات رضا خان برای تغيير سلطنت و در نتيجه مشارکت باالجبار او در 

  )١.(اين قضيه بود
  
  بخشنامه وزارت جنگ برای اسقاط سلطنت قاجار ◀

ی به فرماندهان ارشد قشون در سراسر کشور دستور وزارت جنگ در بخشنام ها
برای اجرای اين منظور بايد تمام «. داد در انقراض سلطنت قاجاريه اقدام کنند

اياالت و واليات به مردم حساس و غيور آذربايجان تأسی نموده و از همه طرف 
نها احساسات تنفرآميز خود را نسبت به اين طبقه سالطين ابراز و انقراض قطعی آ

نظر به ) ٢(».را از مجلس شورای ملی و ساير مقامات عاليه تلگرافاً تقاضا نمايند
  .اهميت اين بخشنامه متن کامل آن در پاورقی ميآيد

 
  نامه احمدشاه به رضا خان ◀

احمدشاه در تلگرامی خطاب به رضا خان ضمن ابراز رضايت از آرامش حاکم 
ز رضا خان خواست در باب قضيه ا] پس از حوادث اول و دوم مهر[بر تهران 

آذربايجان نيز وارد عمل شده از غائل های که ممکن است پيش آيد جلوگيری 
جناب اشرف رئيسالوزراء از اينکه اطالع داده بودند شهر خاموش، «) ٣.(نمايد

در باب قضيه آذربايجان هم . کمال انتظام و سکونت برقرار است خوشوقت شدم
اطمينانی که به مراقبت و حسن کفايت جناب اشرف دارم که اطالع داده بودند با 

يقين است از اين غائله نيز جلوگيری نموده موجبات نظم و آسايش را در آن حدود 
ً مرا . فراهم خواهيد کرد انتظار دارم جناب اشرف از حسن جريان امور منظما

  )۴(».شاه. مطلع و خرسند داريد
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  توصيف بهبودی از اقدامات ضدقاجار ◀
ليمان بهبودی، پيشکاررضاخان، دريادداشت امروزخود، اوضاع سياسی تهران س

هرچند اين يادداشت ذيل تاريخ امروزآمده اما به نظر ميرسد . را توصيف کرد
 .اين متن درپاورقی آمده است) ۵.(شامل رخداد های روزهای آتی هم ميشود

 
 .١، ص ١٩٢٩، شم ٩روزنامه ايران، س  - ١
، صص ١٧٧، پ ١٣٠٤العات و پژوهش های سياسی، س اسناد مؤسسه مط - ٢

نظر به اهميت موقعيت ايران در معبر آسيا به اروپا از سال های «. ٦٨تا  ٦٦
دراز اجانب هميشه چشم طمع خود را به سرزمين ما دوخته و همواره سعی و 
کوشش ميکنند که به وسيله توليد اختالفات و مناقشات داخلی با وجود احترام 

ظاهری مملکت در باطن از اين دوئيتها استفاده برده و ما را ذليل و زبون  استقالل
اين سياست خانمانسوز مخصوصاً از دوره ملکداری سالطين قاجاريه . خود نمايند

لياقتی و سبک مغزی آنها باالخره کار  روزبروز رو به شدت گذاشته و در اثر بی
ت چندهزار ساله با داشتن عنقريب بود يک مل ١٢٩٩به جايی رسيد که در حوت 

آن سوابق تاريخی به نحوست يک صدوچهل سال زمامداری اين طبقه سالطين 
در آن روز های سياه که از هر حيث خطرناکترين ايام . نااليق به کلی پايمال گردد

تاريخی مملکت به شمار ميرفت ناگهان قائد توانا و فرمانده برومند کل قشون در 
تنها فقط با اعتماد به نفس برای نجات مملکت کمر همت  آن هنگامه کبری يکه و

گماشته و کرد آنچه را که امروز در نتيجه آن تمام موانع و مشکالت عظيمه آن 
قشون و . روزها از بين رفته و سرتاسر مملکت در مهد امن و امان غنوده است

ت مملکت ميرود که در پرتو همت بلند و مساعی آن سرپرست معظم دوره ترقيا
اما باز در اثر همان سياستها . خود را تکميل و در رديف متمدنين عالم داخل شود

و خرابکاری های سابق برای توليد نفاق و ضديت داخلی و بالنتيجه سکته وارد 
آوردن به اين موفقيت های بزرگ يک رشته دسايس و تحريکاتی به دست 

قضايا مطابق انتظار و  درباريان شروع شده که چنانچه به فوريت جلوگيری نشود
ميل اجانب فيصله يافته و ضديتها و اختالفات داخلی در اين نوبت به خرابی 

لذا برای اينکه از يک طرف در اثر اين . قطعی مملکت منتهی خواهد گرديد
پيشآمد بهان های به دست اجانب داده نشود و از طرف ديگر آخرين سنگ راه 

که منظور نظر  ته شده و اصالحات عمدهترقيات قشون و مملکت از بين برداش
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بلند نابغه تاريخی ايران است، بدون هيچ مانع و رادعی اجرا گردد، بايد به دوسيه 
ننگين دوره زمامداری اين پادشاهان نااليق خاتمه داده و دست آنها را از ساحت 

ق عموم ملت نيز با اين تصميم کامالً همراه و مواف. مقدس وطن کوتاه و قطع نمود
ميباشند، چنانچه به محض استماع خبر مراجعت شاه از هر جانب حتی ايرانيان 

برای اجرای اين منظور بايد . مقيم خارجه صدا به مخالفت و ضديت بلند ساختند
تمام اياالت و واليات به مردم حساس و غيور آذربايجان تأسی نموده و از همه 

ه سالطين ابراز و انقراض طرف احساسات تنفرآميز خود را نسبت به اين طبق
» .قطعی آنها را از مجلس شورای ملی و ساير مقامات عاليه تلگرافاً تقاضا نمايند

 )همانجا(
منظور احمدشاه اقدامات قشون عليه خاندان قاجار در آذربايجان بود که اين  - ٣

 .روزها به اوج خود رسيده بود
 .٢١٣نوردمحمی، همان، ص  - ۴
آمد و رفت و مذاکرات در «. ٢٤٤و  ٢٤٣ان، صص بهبودی و ديگران، هم - ۵

عد های از روزنامه ها عليه، و چند . اطراف عزل خاندان قاجار زياد شده است
روزنامه قانون که مدير آن رسا و . روزنامه بر له خاندان قاجار قلمفرسايی ميکنند

شده چند روز قبل طرفدار اقليت و از دوستان مدرس بود، حاال از صف اقليت جدا 
همين روزنامه حاال مينويسد بايد در خيابان ناصريه سيل خون از خاندان . است

قاجار راه بيفتد و با اين گونه نوشته ها همه سعی ميکنند خود را طرفدار دولت 
چون ديگر از مدرس و دوستانش کاری ساخته نيست، فقط چند . نشان بدهند

هرامی خورد، قيافه مظلوميت روزی به مناسبت کشيد های که از احياءالسلطنه ب
از واليات تلگرافات برای نجات مملکت و عزل قاجار سرازير . به خود گرفت

تلگراف خانه از عهده گرفتن تلگرافها برنميآيد، شب و روز مردم مشغول . است
ديگر جا . اغلب واليات نمايندگان خود را به تهران فرستادهاند. تلگراف هستند

عده زيادی در مدرسه نظام چادر زدهاند و در . نيست برای نمايندگان واليات
از وزارت خانه ها دسته دسته ميآيند و در محوطه باغ جلو . چادرها ميگذرانند

عمارت سخنرانيها ميکنند و حضرت اشرف به مناسبتی جواب هر دسته را 
بيشتر شکايت دستجات از مسافرت های شاه است که دايم در خارج ايران . ميدهند

بين آنها يک نفر به . فروشها از بازار آمده بودند امروز دسته دوخته. ر ميبردبه س
حضرت اشرف نتوانستند تحمل کنند، با مشت به دهان آن شخص . شاه توهين کرد

دهانش خونين شد و دستور فرمودند از بين جمعيت خارجش کنند، بعد به . کوبيدند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٣٨                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

جمعيت . و کلمات زننده ادا کرد مردم نصيحت کردند که نبايد به شاه بيادبی کرد
از مدرسه نظام خارج نميشود، ميخواهند کار يکسره شود و مملکت از بالتکليفی 

به . تجمع در مدرسه نظام مربوط به روز های آتی است) همانجا(» .نجات يابد
 .مهر درست نباشد ٢٢نظر ميرسد اين يادداشت در ذيل 

 ٣۶٢ -  ٣۶٣: صصهمان ، 
  
  ای ضدشاه در مجلسقرائت تلگرام ه ◀

به نوشته روزنامه ايران، کميسيون عرايض و مرخصی مجلس شورای ملی 
تصميم گرفت تلگرام هايی که در اين چند روزه از تبريز، کرمان، اصفهان، 
خراسان، گروس و فارس راجع به خلع احمدشاه رسيده در جلسه علنی قرائت 

 )١.(کند
 .١، ص ١٩٢٨، شم ٩روزنامه ايران، س  - ١
  ٣۶۴: صمان، ه
 
 )مؤتمن الملک(قرائت استعفانامه حسين پيرنيا ◀

ابتدا استعفانامه حسين . پيش از ظهر امروز مجلس شورای ملی تشکيل جلسه
بيشتر نمايندگان با آن موافق نبودند،  از آنجا که. پيرنيا از رياست مجلس قرائت شد

کيل شده با با تشکيل جلسه خصوصی مقرر شد نمايندگانی از فراکسيونها تش
همچنين نمايندگان قرار گذاشتند سه تن از ميان خودشان . حسين پيرنيا ديدار کنند

باآيت هللا مدرس، که به دليل بيماری درمنزل است مالقات کرده، ايشان رابه 
الممالک، سيداحمد  مستوفی. منصرف کردن حسين پيرنيا ازتصميم خود وادارند

در منزل آيت هللا مدرس، طرح موضوع بهبهانی و طباطبايی ديبا با حضور 
جلسه بعدی . آقای مدرس نيز با استعفای حسين پيرنيا موافقت نشان نميدهد. ميکنند

 )١.(مجلس برای جمعبندی اين اقدامات به روز شنبه آينده موکول شد
  ٣۶۶ -  ٣۶٧ص همان، 

 
 جمعه

 ١٣٠٤مهر  ٢٤
 ١٩٢٥اکتبر  ١٦
  ١٣٤٤ربيعاالول  ٢٧
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  احمدشاه پاسخ رضا خان به  ◀

در پی استعالم احمدشاه از اوضاع کشور به ويژه حوادث اخير آذربايجان از رضا 
رضا خان امروز پاسخی به احمدشاه فرستاد که در آن از ) مهر ٢٢: ک.ر(خان 

رضا خان در اين پاسخ از تلگرام . آرامش بازگشته به پايتخت سخن رفته است
زی قشون عليه احمدشاه به تهران و های پيدرپی که از آذربايجان، با برنامهري

متن کامل اين پاسخ در  ١[!]ديگر شهرها فرستاده ميشود، اظهار بياطالعی کرد
 )۵.(پاورقی آمده است

  
  رضا خان به دنبال پادشاهی به هر قيمت  ◀

ميرزا فرمانفرما، نماينده مجلس شورای ملی، در يادداشت امروز خود با  ولی دمحم
هر چه تالش کرده، نتوانسته بازار ] قشون[يجان، نوشت که اشاره به حوادث آذربا

روحانيان درجه اول شهر، برای نشان دادن مخالفت خود با حرکت . را ببندد
همه ميدانند که اين آدم «: وی ميافزايد. قشون عليه احمدشاه از شهر خارج شدهاند

نگذارد، قانع  به هر قيمتی شده ميخواهد به اوج برسد و تا باالخره تاج را بر سر
بايد دچار مضيقه بشوند، . احساسات مردم موافق نيست. به مقامات بين بين نميشود

وی از اوضاع » .تا پا خسته و تسليم، يا از ناچاری و عادت موافق و همراه گردند
پايتخت هم خبر ميدهد که شايعه تحصن گروه هايی در حضرت 

و ظهيراالسالم ] کاشانی[کاشی سيدابوالقاسم «.به گوش ميرسد)ع(شاهعبدالعظيم
. ولی روح اجتماع و بازاری و توده هيچ رغبتی ندارند يک دسته را اداره ميکنند،

درصورتی که پول هم منحصراً از طرف حکومت داده ميشود و دردستهجات 
بيشتر اين . با وجود اين نتيجه قابلی گرفته نميشود. مخالف پول پيدا نميشود

و دستور سرهنگ دمحم خان درگاهی، رئيس نظميه، تحريکات شهری به نقشه 
 )١(».ميشود

تلگراف . پيشگاه مبارک اعليحضرت همايونی«. ٢١٣پورشالچی، همان،ص  - ١
مبارک راجع به وقايع اخير و اينکه ازعلل و عوامل آن استحضار فرموده بودند 

يشه جريان وقايع در ايران سال های بيشماری بدين منوال بوده و هم. زيارت شد
جهل مردم و . سياست های اجانب به مقتضياتی جريان هايی توليد ميکردهاند

يک روز درسفارت روس جمع . دست خيانتکاران هم آلت ومزيد برعلت ميگردد
به هر حال مادام . شده ميگويند شاه ميخواهيم، فردای آن روز عنوان ديگر ميکنند
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 مستقر بگردد از اين که تشکيالت مملکت و شرايط يک زندگانی مستقل کامالً 
فعالً شهر در کمال انتظام و حکومت .وضعيت مسموم خالصی نميتوان يافت

البته محرکين و مسببين سخت تنبيه خواهند . نظامی مشغول تحقيق و تعقيب است
ليکن در آذربايجان نيز تشريففرمايی اعليحضرت را وسيله قرار داده پار های . شد

معلوم نيست . لگرافاتی هم به مرکز مخابره مينمايندسازمانها مخالفت ميکنند و ت
نغمات آنجا مبنی بر چه اساس است؟ عجالتاً تعليماتی داده شده که مراقبت نمايند و 

 )همانجا(» رضا. علل و کيفيت آن را کشف وازاين غائله جلوگيری کنند
   ٣۶۶ -   ٣۶٧: ص،پيشين 

 رد و بدل پيام ميان رضا خان و آيت هللا مدرس  ◀
در پی اقدامات وسيع قشون عليه احمدشاه، ناظران سياسی از رد و بدل شدن پيام 

رضا خان اظهار ميدارد که موج . هايی ميان رضا خان و آيت هللا مدرس ميگويند
ايجاد شده عليه خاندان قاجار، يک نهضت ملی و خواست عمومی است و نميتواند 

جواب گفته است که آنچه در ميان آيت هللا مدرس نيز در . مقابل اين موج بايستد
است؛ مبدأ و منشأ اين تلگرامها خود نظاميان هستند؛ و من بر » مردم«نيست، 

ناظران آگاه، همگی از )٢.(اساس همين باور به تکليف خود عمل خواهم کرد
باطن اقدامات مطلع هستند؛ ازجمله نمايندگان مجلس؛با اين حال به روی خود 

فرقی که در اوضاع «. وقعيت خطرناک آذربايجان ميکنندنميآورند و تظاهر به م
مجلس هست، همان قضيه آخردوره بودن و نزديک تجديد انتخابات است که 
خيليها را که ميخواهند مقام خود را مجدد اشغال نمايند، متزلزل ميکند وطرف 

ولی روح اکثريت تام مجلس، مخالف با اين . احتياج موافقت با دولت ميشوند
  )٣(».د و جريانات حاضر استپيشآم

  
 درخواست ابقای رئيس تلگراف خانه ساری  ◀

چراغعلی پهلوی، حاکم مازندران، با ارسال تلگرامی به وزارت جنگ نوشت که 
بعضی عناصرمعلومالحال برای پيشرفت مقاصد «درآستانه انتخابات مجلس ششم

وی . کنند ميخواهند حسينعلی خان، رئيس تلگراف خانه ساری، را عوض» خود
  )۴.(از وزارت جنگ خواست از اين تغيير جلوگيری نمايد

 .١٣١، ص ٢فرمانفرمائيان، همان، ج  - ١
 .همانجا - ٢
. ٢٤٦، ص ٧، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ٣
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 )٢٤٤همان، ص . (موضوع از طرف وزارت پست و تلگراف تأييد نشد
 ٣۶٨: ص، پيشين 

  
 

 شنبه
  ١٣٠٤مهر  ٢٥
  ١٩٢٥اکتبر  ١٧
 ١٣٤٤ربيعاالول  ٢٨

 
 گزارش کنسولگری آمريکا از تظاهرات ضدقاجار تبريز ◀

کارمند کنسولگری آمريکا در تبريز با ارائه گزارشی از تظاهرات ضدقاجار 
نفر در بازار به راه افتاده  ٦٠ديروز حدود «: ظرف ديروز و امروز چنين نوشت

. »نابود باد خاندان قاجار«و ) رئيسالوزرا( »زنده باد پهلوی«و شعار ميدادند 
همين طور عد های، . خبردار شدم که همه آنها را برای اين کار اجير کرده بودند

که از بدنامترين و فاسدترين آدمها هستند، در تلگراف خانه مستقر شدهاند و به نام 
در نفر  ١٠٠امشب حدود . مردم تلگرام های مختلفی به تهران ارسال ميکنند

اطراف تلگراف خانه جمع شدهاند و چند نفر هم درباره سرنگونی خاندان قاجار 
رئيسالوزرا از تهران تلگرامی ارسال کرده به اين مضمون که . سخنرانی ميکنند

من مخالفتی با خواست بر حق مردم ندارم، ولی همه چيز بايد قانونی و آرام «
ی صورت بگيرد و اينکه شخصاً انجام شود و نبايد هيچ کاری برخالف نظم عموم

بازارها باز است و شهر هيچ جنب و » .در اين باره سکوت اختيار کرده است
نفر دارند به تلگراف  ١٠٠در شهر بزرگی مثل تبريز تنها کمتر از . جوشی ندارد
 )١(».اظهارات فوق بيانگر اوضاع واقعی و فعلی تبريز است. خانه ميروند

 
 يکشنبه 
 ١٣٠٤مهر  ٢٦
 ١٩٢٥اکتبر  ١٨
  ١٣٤٤ربيعاالول  ٢٩
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 گرفتن امضاء از نمايندگان مجلس ◀
سليمان خان بهبودی، پيشکار رضا خان، در يادداشت امروز خود آورده است که 
عبدالحسين تيمورتاش، وزير فوايد عامه، و علياکبر داور، نماينده مجلس، در خانه 

ای سرنگونی خاندان قصد آنان گرفتن امضاء تأييد بر. رضا خان حاضر شدند
چون روز پذيرايی از نمايندگان «. قاجار از نمايندگان مجلس شورای ملی بود

سردار معظم و داور بر طبق . مجلس بود، به تدريج سر و کله آنها پيدا ميشد
ليست، يک يک آنها را به اتاق بنده ميآوردند و نام های را که قبالً تهيه ديده بودند 

متن نامه را که خواندم معلوم شد پيشنهاد خلع احمدشاه و . دندبه امضاء آنها ميرسان
نمايندگان حاضر به امضاء بيانيه ياد شده، در » .انقراض سلطنت قاجار است
 )٣.(شمار فراکسيون اقليت نبودند

 
 جلسه رضا خان با گروهی از علماء تهران ◀

ل عراقی گرد رضا خان امشب به ديدار گروهی از علما که در خانه حاجآقااسماعي
گفت و گو ] احتماالً در موضوع الغاء سلطنت قاجار[آمده بودند، رفت و با آنها 

حاضران حاجآقاجمااللدين اصفهانی، سيددمحم بهبهانی، حاجشيخ دمحمحسين . کرد
جلسه امشب . يزدی، حاجشيخ اسحاق رشتی و حاجسيدابوالقاسم کاشانی بودند

 )۴.(طوالنی بود
 
 ا خان با آيت هللا مدرسديدار های مکرر رض ◀

مدتی است سيدحسن «: سليمان بهبودی در يادداشت امروز خود نوشته است
مدرس هفت های دو يا سه مرتبه، صبح خيلی زود قبل از آفتاب به وسيله بنده 

خانه ايشان در کوچه محمود وزير، بين سرچشمه و سه راه . شرفياب ميشود
. ، ايشان را تا خانه همراهی ميکنمپس از مالقات در کالسکه. امينحضور است

بنده محرمانه رابط بين حضرت اشرف . اکنون مدرس نقش اقليت را بازی ميکند
پيغام ميبرم و صبح زود جواب را به  ١٢اغلب شبها بعد از ساعت . و ايشان هستم

به عالوه واسطه بيشتر آقايان روحانی و علما و . عرض حضرت اشرف ميرسانم
 )۵(».زاعبد هللا واعظ نيز بنده ميباشموعاظ، مثل حاجمير
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 گزارش وزيرمختار فرانسه از اقدامات رضا خان  ◀
بونزوم، وزيرمختار فرانسه، در گزارشی به پاريس نوشت که رضا خان عمداً 
ميخواهد احمدشاه را وحشتزده کند و اکنون تبريز و تهران برای اين کار فعال 

الشها، و نيز خرج مبالغی و بازداشت عد وی مينويسد که عليرغم اين ت. هستند
بونزوم از التجاء شاهزاده نصرتالسلطنه . های، هدف مورد نظر تحقق نيافته است

آيا ما ميتوانيم شاه را بر آن داريم که اين قدر آمدن خود را به «به وی نوشت که 
شاهزاده فيروز در عبارات عاريتی و ... تعويق نيندازد و امروز و فردا نکند

  ».مزی نيز همين درخواست را داشتر
وزيرمختار فرانسه با اشاره به بدبينی خود و برخی از درباريان نسبت به 
وزيرمختار ايران در پاريس، صمد خان ممتازالسلطنه، نوشت که او نه تنها مفاد 

های ارسالی را به نظر احمدشاه نميرساند، بلکه نسخ های از آن را برای  تلگرام
پنهانی «بونزوم ازوزيرامورخارجه فرانسه خواست احمدشاه . درضاخان ميفرست

 )۶(».و محرمانه از سوی شما تشويق و تحريض به بازگشت به ايران بشود
موضوع به فرماندهی . ١٣٠٤- ١٨- ١٢٣- ٤٢اسناد وزارت امور خارجه،  - ١

پس از تحقيق مفاد گزارش مورد تأييد قرار . لشکر شمال غرب منعکس شد
 )١١، ص ١٤٥، پ ...مؤسسه مطالعات و اسناد. (نگرفت

٢ - FO E 6931/82/34. 
 .٢٤٦بهبودی و ديگران، همان، ص  - ٣
 .٢٤٧همان، ص  - ۴
  .همانجا - ۵
 .٢١٤پورشالچی، همان، ص  - ۶

 ٣٧٠ -  ٣٧١ ، پيشين 
 
 آمادگی تيپ شمال برای تبليغات ضدقاجار ◀

د با ترکمنها و سرتيپ فضل هللا زاهدی، فرمانده تيپ شمال، که مشغول زد و خور
خلعسالح آنان است، در پاسخ به اين درخواست رضا خان که هر طور مقتضی 
ميدانيد در شروع تبليغات ضدقاجار اقدام نماييد، نوشت که دستور های الزم برای 

گويا وزارت جنگ فردی به نام چايچی را برای مديريت اين . اين کار داده شد
زاهدی در . به تيپ شمال معرفی کرده بودکار، همانند حسين فشنگچی در تبريز 

» .چايچی اصالً اهل گيالن نيست و نفوذ کاملی در اهالی ندارد«: اين مورد نوشت
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طرفدار » چند نفر بی سر و پا و مزدور اجانب«وی اهالی گيالن را به غير از 
  )مهر ٢٢و  ٢١: ک.ر) (١.(رضا خان دانست

  
 نهضت ملی آذربايجانپاسخ ابراهيم قوام به کميسيون مختلط   ◀

با ارسال تلگرامی به رضا خان، با اشاره به تلگرامی ) الملک قوام(ابراهيم قوام 
که ازطرف کميسيون مختلط نهضت ملی آذربايجان،خطاب به اعيان فارس 

» مطابق با عقيده عالقهمندان به سعادت مملکت«فرستاده شده بود، اطالع دادکه 
 عليه قاجار[تهران وسايرواليات هم تلگرام هايی پاسخ آن داده شد؛غيرازتبريز به

 )آبان ٤: ک.ر) (٢.(ارسال گرديد] 
 
 حرکت يگان های لشکر شرق به طرف ترکمن صحرا ◀

ظرف ديروز و امروز يگان های لشکر شرق برای تهاجم به ترکمنها حرکت خود 
ال فوج پهلوی در واپسين ساعت های امروز خود را به اينچه با. را آغاز کردند

در نخستين . اين فوج تحت فرماندهی سرهنگ محمود پوالدين بود)٣.(رساند
ترکمنها . ساعات امروز اينچه باال واينچه پايين به دست نظاميان لشکرشرق افتاد

دراينچه پايين بدون  بيش ازرسيدن قوای دولتی اينچه باالراتخليه کرده، اما
 )۴.(نشينی کردند مصادمه، عقب

، ، ص ١٧٧، پ ١٣٠٤طالعات و پژوهش های سياسی، س اسناد مؤسسه م - ١
٦١. 

 .٤٣و  ٤٢جانپوالد، همان، صص  - ٢
 .١١٥، ص ١٤، پ ١٣٠٤اسنادمؤسسه مطالعات وپژوهش های سياسی، س  - ٣
 .٢١،ص ١٧٥، پ ١٣٠٤همان، س  - ۴

  ٣٧١: ص، پيشين
  
 مجلس زير فشار رضاخان ◀

ت رضا خان از امروز مجلس جلسه خصوصی تشکيل داد تا درباره درخواس
سيددمحم تدين، مبنی بر واکنش نسبت به تلگرام هايی که از تبريز ميرسد، مشورت 

تدين در اين جلسه به نمايندگان گفت که رضا خان او را به هيأت دولت . کند
فراخوانده و پرسيده مجلس چه عکسالعملی درباره اين تلگرامها نشان خواهد داد؟ 

رضا خان به او گفت که آنها را ببيند . ا را نديده استتدين پاسخ داد که اين تلگرامه
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 .و به نمايندگان بگويد تا تصميمی بگيرند
کميسيون مختلط نهضت ملی آذربايجان در تلگرام پيشين خود خواسته بود که ده 
. تن از نمايندگان در تلگراف خانه حاضر شده پاسخ درخواست های آنان را بدهند

دگان انتخاب شدند که به تلگراف خانه رفته با کميسيون در ن هايت ده تن از نماين
 )١.(ياد شده تلگراف حضوری داشته باشند

 
  منابع مالی عمليات ضدقاجار  ◀

بونزوم، وزيرمختار فرانسه، در گزارش بلندی از روند عمليات رضا خان عليه 
ذيه برای تغ«: احمدشاه، در بخشی به تأمين مالی اين اقدامات اشاره کرد و نوشت

عمليات و آنچه در نظر است صورت گيرد، به پول های شيخ خزعل احتياج مبرم 
از اين رو از او دعوت شد دست به جيب کند و مبلغ پانصد هزار تومان . هست

يک برگ  شيخ از اين درخواست ابراز شگفتی نمود و اکتفا به ارسال. بپردازد
داد کرد تا مثالً نشان دهد به عهده بانکی در بغ] هزار تومان ٢٥٠[چک به مبلغ 

با اين همه رضا خان چک را . اميری است آزاد و آنچه بخواهد انجام ميدهد
نپذيرفته و شخصاً آن را پس فرستاده و گفته که اين تکه کاغذ به نظر او بيارزش 
است؛ شيخ بايد پول نقد، آن هم اسکناس هايی بدهد که روی آنها نقش بانک 

شيخ خزعل در منافع کمپانی نفت انگليس و ايران ! شودشاهنشاهی ايران مالحظه 
خواستند به ازای ] رئيس بانک شاهنشاهی[بدين جهت از آقای مورای . سهم دارد

او . چک از حساب جاری مشتری صاحب نام خويش اين مبلغ را تأديه نمايد
با . اطاعت کرد و يک اتومبيل فرستادند تا اسکناس های تانخورده را حمل نمايد

ين همه هنوز دويست و پنجاه هزار تومان ديگر کسر داشت بنابراين آن را از ا
 )٢(».والی پشتکوه و دارندگان انحصار ترياک گرفتند

بر شدت دشمنی عليه شاه در تبريز به سرعت افزوده ميشود، و کميت های « - *
دست پشت پرده، هر چند . برای خلع وی تشکيل شده است» نهضت ملی«به نام 
يار خوب پنهان شده است، به نظر ميرسد که بيترديد، افسر فرمانده کل که بس

اين کميته که به سختی ميتوان گفت کامالً نماينده مردم آذربايجان . لشکر بايد باشد
آنها همه خدمات تلگراف خانه را در . است، برخی افراد سرشناس را دربر دارد

گرام هايی به ديگر استانها و قبضه خود درآوردهاند و پيوسته در حال ارسال تل
آنها در اين . مجلس هستند که در آنها خلع سلسله قاجاريه خواسته شده است

تلگرامها با پيشبينی بروز خشم مردم در اثر بيتحرکی مجلس، اعالم کردند 
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آذربايجان رابطه خود را با پايتخت قطع کرده است، و تهديد کردهاند که داوطلبان 
از سوی کميته ناظرانی در هر يک از ادارات . ان خواهند شدآذربايجان عازم تهر

داليلی وجود دارد که نشان ميدهند، هدف برخی از افراد . دولتی منصوب شدهاند
» .پيوسته به اين موج دشمنی، بيش از آنکه خلع پادشاه باشد، ايجاد جمهوری است

تا چهار  مواجب قشون لشکر شمال غرب تاکنون سه«: در اين گزارش آمده است
 )FO E 7216/82/34(» .ماه عقب افتاده است

  
  
  تأکيد وزيرمختار فرانسه به بازگشت احمدشاه  ◀

بونزوم، وزيرمختار فرانسه، در گزارشی به وزارت امور خارجه کشورش منافع 
وی از قول نصرتالسلطنه، . فرانسه را در ابقای احمدشاه بر سرير سلطنت دانست

گر فرانسه بيطرف بماند، مصالح کشور خود را ناديده عموی احمدشاه، نوشت که ا
بونزوم افزود که تماس مستقيم با شاه به مصلحت نيست، اما همسرم . گرفته است

. که در پاريس بسر ميبرد ميتواند ضرورت بازگشت به ايران را به شاه تفهيم نمايد
قانون احمدشاه هرگز محبوب نبوده است ولی اکثريت عظيم ايرانيان طرفدار «

در مرحله اول مايلند او ... هستند و از پادشاه خود انتظار اقدامات فوقالعاده ندارند
 ».در ميان آنها حضور داشته باشد

رضاخان به . وی نوشت که آمدن احمدشاه ميتواندباخروج رضاخان همراه شود
 )٣.(ای ثروت اندوخته است که بتواند دوران بازنشستگی خوبی داشته باشد اندازه

 
 .١، ص ١٩٣٣، شم ٩روزنامه ايران، س  - ١
 .٢١٦و  ٢١٥پورشالچی، همان، صص  - ٢
 .٢١٦همان، ص  - ٣

  ٣٧٢ – ٣٧٣ ، پيشين 
  

 سه شنبه
 ١٣٠٤مهر  ٢٨
 ١٩٢٥اکتبر  ٢٠

  ١٣٤٤ربيعالثانی  ٢
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 انتخاب حسن مستوفی به رياست مجلس شورای ملی ◀
ين دستور، انتخاب نخست. پيش از ظهر امروز مجلس شورای ملی تشکيل جلسه داد

حسين پيرنيا که پيش از اين به عنوان رئيس مجلس انتخاب . رياست مجلس بود
تن به  ٦٢نماينده حاضر،  ٩٢در رأيگيری امروز از . شده بود، استعفا داده بود

در ادامه جلسه منشيان و مباشران نيز . رأی دادند) مستوفيالممالک(حسن مستوفی 
 )١.(دندبا انتخاب نمايندگان مشخص ش

  
  
 وزير امور خارجه فرانسه با ديدگاه بونزوم ◀

وزارت امور خارجه فرانسه، در پاسخ به بونزوم، وزيرمختار فرانسه در ايران، 
مبنی بر تالش دولت فرانسه برای متقاعد کردن احمدشاه در بازگشت به ايران، 

بر اساس است؛ اين که ] بياحتياطی[نوشت که تشويق شاه برای بازگشت به ايران 
درخواست عموی شاه يا وزير دادگستری ايران، دولت فرانسه وارد چنين اقدامی 

برتهلو نظر بونزوم را . گردد، گام برداشتن در جهت منافع آن اشخاص است
نسبت به ممتازالسلطنه، وزيرمختار ايران در پاريس، مبنی بر اين که عليه 

ً بيقيد و «ممتازالسلطنه . احمدشاه اقدام ميکند، نپذيرفت ميداند پادشاهش طبيعتا
او باور ندارد ... ميباشد] ... سپه[عاجز از گرفتن تصميم جدی در برابر سردار

همه روزه رو به کاهش است، بنابراين منفعت شاه در اين ] سپه[نفوذ سردار 
 )٢(».خواهد بود که بگذارد نخستوزير چند ماه ديگر فرسودهتر شود

اخيراً مطبوعات  - مسکو «. ٢و  ١،صص ١٩٣٥ ، شم٩روزنامه ايران، س  - ١
اروپا مصراً اخباری انتشار ميدهند دائر بر اين که گويا دولت جماهير شوروی 
نسبت به حکومت ملی ايران که رضا خان پهلوی در رأس آن قرار گرفته نظريه 
منفی داشته و گويا دولت شوروی از شاه ايران که حاليه در اروپا توقف دارد 

انتشارات جرايد اروپا ظاهراً اين مقصود را تعقيب ميکنند که دولت . کندتقويت مي
شوروی را در اين مبارزه سربست های که در سنوات اخيره در ايران به عمل 
ميآيد طرفدار شاه قلمداد کرده و روابط کدورتآميزی بين دولت شوروی و 

اليستی را در حکومت ملی ايران ايجاد کرده و بدين وسيله اجرای سياست امپري
غائله سلطنتطلبان که در چندی قبل به تحريک عناصر . ايران تسهيل کنند

] است ١٣٠٤منظور حوادث اول و دوم مهرماه سال [ارتجاعی تهران روی داد 
آژانس تلگرافی اتحاد جماهير شوروی برای اين . همين مقصود را تعقيب ميکرد
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ند اطالع ميدهد که دولت شوروی که تمام اين اخبار بيمعنی را از اذهان خارج ک
کمافيالسابق اصل عدم مداخله کامل به امور داخلی ايران را رعايت کرده و با 
حکومت ملی ايران که رضا خان رئيسالوزراء در رأس آن قرار گرفته روابط 

 )همانجا(» .کامالً دوستانه دارد
 .١٤٦، ص ٨، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ٢

 ٣٧٧ص ، پيشين 
 

 پنجشنبه
 ١٣٠٤مهر  ٣٠
 ١٩٢٥اکتبر  ٢٢

  ١٣٤٤ربيعالثانی  ٤
  
 زمينه سازی ديپلماتيک انگليس برای صعود رضا خان ◀

سر پرسی لورن، وزيرمختار انگليس در ايران، برای نشان دادن موضع رسمی 
دولت انگليس به وزارت امور خارجه کشورش پيشنهاد کرد بيانی های صادر 

ی براين که انگليس خواهان مداخله ويادرگيرشدن درقضايای داخلی ايران کندمبن
لورن گفت که به اين ترتيب اگر رضا خان پرسشی درباره تغيير رژيم . نيست

 )١(».من ميتوانم خطر های احتمالی را يادآور گردم«سياسی ايران از من کند 
ن سلسله قاجار و ناظران آمريکايی نمايش بيطرفی انگليس را درباره برانداخت

آنان اعتقاد داشتند که انگليس و رضا خان در . برآمدن رضا خان باور نميکردند
قضيه شيخ خزعل با يکديگر معامله کرده بودند و اکنون زمان اهدای پاداش 

اصالً نميتوان باور کرد که سر پرسی لورن وقتی که «. انگليس به رضا خان بود
ً  رئيس با او به تفاهمی سری و بده بستانی مناسب  الوزراء درمحمره بود،واقعا

موضع رسمی بريتانيای کبير در ... برای خاتمه خصومتها با شيخ نرسيده باشد
حال حاضر نوعی بياعتنايی توأم با بيحوصلگی و عدم دخالت در امور ايران 

ولی از سوی ديگر، به اعتبار . البته منطقاً هم نميتوانست چيز ديگری باشد. است
. امکان نداردموضع واقعی اين کشورچنين چيزی باشد]معامله سياسی[منطقهمان 

آن طورکه حسين عالء ميگويد، ظاهراً انگليسيها موضع واقعيشان را به طور 
اند، که جالب است بدانيم باالخره گناهان  محرمانه به شاهزاده فيروز گفته

، بريتانيای کبير با به گفته فيروز. اند گذشتهاش را بخشيده وبه بازی راهش داده
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اول : شرايط زير از نيابت سلطنت وياحتی پادشاهی سردارسپه حمايت خواهد کرد
اينکه اين تغييربايددائمی باشد؛ دوم اين که بايد با خواست مردم باشد؛ و سوم اين 

  )٢(».که نظم بايدحفظ شودوهيچ لطم های به منافع بريتانيادرکشوروارد نيايد
  
 روابط رضا خان و فرانسهتحليل بونزوم از  ◀

بونزوم، وزيرمختار فرانسه، در گزارشی تحليلی به وزارت امور خارجه 
کشورش نوشت که رضا خان به فرانسه اعتمادی ندارد، چرا که ما احمدشاه را 
پناه داده، در برابر تغيير صمد خان ممتازالسلطنه، وزيرمختار ايران در پاريس، 

بر اين نکته که سياست داخلی ايران توسط سفارت  وی با تأکيد. مقاومت کرد هايم
خانه ها تنظيم ميشود، نوشت که اگر ميخواهيم در قضايای فعلی ايران بيطرف 

بونزوم بار . نشان دهيم، دليلی ندارد تبديل به يک ناظر بيعالقه شويم
برای ما سودمندتر بود اگر ميتوانستيم «: ديگربرنظرخود پايفشاری کرد و افزود

ی شاه را تشجيع کنيم که به مملکتش بازگردد، نه برای کناررفتن ازسلطنت، پنهان
بلکه به اين منظور که درهرحال به اقدامی متشبث شود تا سريعتراوضاع را 

اگر وليعهددرآن صورت جانشين برادرش گردد دست کم از ما . روشن سازد
 ».سپاسگزار خواهد بود

ه درايران راازدست رفته توصيف بونزوم دراين گزارش تحليلی منافع فرانس
 )٣.(کرد

 
 ديدگاه وزيرمختار فرانسه به موقعيت سياسی آينده ايران ◀

وزيرمختار فرانسه در يادداشتی بلند به وزير امور خارجه کشور متبوعش نوشت 
که در پرتو تبليغات دروغين و ساختگی نظاميان در شهرستانها و ارسال تلگرام 

، محيط تبليغی مناسبی برای رضا خان فراهم شده های ناشی ازتهديد وارعاب
ً نشست آتی مجلس را تحتالشعاع قرار خواهد داد و از «اين فضا . است قطعا

خواهد گفت با توجه به خواست عمومی ملت ] رضا خان[هماکنون شنيده ميشود 
تنها يک مرد ميتواند شهامت . هر چه زودتر بايد مجلس مؤسسان تشکيل گردد

رح مطلب و اعالم در مجلس را داشته باشد، مدرس، که اظهار داشته مخالفت با ط
  )۴(».بيمار است و نميتواند در جلسه های آتی پارلمان شرکت جويد
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 اقدامات ضد قاجار حاکم گيالن ◀

نوری، حاکم گيالن، در تلگرامی محرمانه به رضا خان خبر  اميراصالن خواجه
در تعقيب جلسه «وی نوشت . رود ميشومداد که صبح امروز راهی الهيجان و لنگ

شده است که اقدامات جدی و ملی را به ... قبل دعوتی که بالغ بر سيصد نفر است
چنانچه عرض شد در تمام قسمت های گيالن از طرف طبقات، اين . پايان رساند

 )۵(».رويه ادامه داده شده
 يک سفارش انتخاباتی ديگر ◀

لشکرجنوب دستورداد اقدامی عليه تقی وزارت جنگ از قول رضاخان به امير
السلطنه،که دربوشهربرای رسيدن به مجلس ششم فعاليت خواهد  خان،پسرنظام

 ».بندگان حضرت اشرف اعظم بااين انتخاب مخالفتی ندارند«.کرد،انجام نگيرد
)۶(  
  ٢٩٨٫، همان، ص ...آصفی رامهرمزی و - ١
 .٣٥٤مجد، همان، ص  - ٢
 .٢٢١تا  ٢١٩پورشالچی، همان، صص  - ٣
 .٢٢١همان، ص  - ۴
 .٥٩، ص ١٧٧، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ۵
 .٤٦، ص ١٨١، پ ١٣٠٤همان، س  - ۶

 ٣٧٩ص ، پيشين 
  

 شنبه
 ١٣٠٤آبان  ٢

 ١٩٢٥اکتبر  ٢٤
  ١٣٤٤الثانی  ربيع ٦
 
  يکسره شدن کار قاجار در مجلس پنجم ◀

شمال غرب گفت که در نظر بود خلع رضا خان با ارسال تلگرامی به اميرلشکر 
مجلس آينده که در بهمن ماه تشکيل (قاجاريه با دادن اختيار به وکالی دوره ششم 

انجام شود ولی الزم است در همين دوره از مجلس شورای ملی کار آن ) ميشود
نظر به ) ١.(اين کار بايد ظرف ده تا بيست روز آينده به پايان برسد. يکسره گردد

 .ن تلگرام متن کامل آن در پاورقی ميآيداهميت اي
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  بخشنام های در تسريع وکالت دادن به آذربايجان ◀
مقتضی «وزارت جنگ با ابالغ بخشنام های به يگان های نظامی خود تأکيد کرد 

است در مخابره تلگرافات راجع به وکالت دادن به آذربايجانيان برای اقدام در خلع 
ه تلگرافات نيز به مجلس و ساير مقامات الزمه قاجاريه تسريع گرديده و کپي

ممکن است به تجار و علما و اصناف به وسيله يکی از محترمين . مخابره شود
  )٢(».آنان کپيه صادر شود

 
 وفور اعالميه های ضدقاجار در تهران ◀

اعالميه «. منابع آمريکايی از توزيع اعالميه های فراوان در تهران خبر دادند
دارد در ميان مردم پخش ميشود که حاوی تلگرام های ارسالی  های بيامضايی

برای مجلس و رئيسالوزرا از تبريز و کرمان است و در آنها خواهان خلع شاه و 
در تلگرام های ارسالی از تبريز اعالم شده است . سرنگونی سلسله قاجار شدهاند

ايجان روابط تصميمی نگيرد، آذرب) اکتبر ٢٧(که چنانچه مجلس تا روز سهشنبه 
در تلگرام ديگری هم از نمايندگان آذربايجان . خود را با تهران قطع خواهد کرد

خواستهاند که در مجلس حاضر نشوند، و آنها را تهديد کردهاند که در صورت 
اقدامات الزم ... در انتظارشان خواهد بود» عواقب وخيمی«حضور در مجلس 

عالوه بر . قاجار انجام خواهد شد برای خلع شاه از سلطنت و سرنگونی سلسله
اين، پيشنهاد کردهاند که تمام واليات ايران برای انجام اقدام مقتضی به کميته ملی 

مردم آذربايجان در انتخابات آتی شرکت نخواهند کرد، . تبريز اختيار تام بدهند
مگر اينکه مطمئن شوند مجلس جديد صالحيت بازنگری در قانون اساسی را 

در تلگرام ارسالی از . ويژه از حيث خاتمه دادن به سلطنت سلسله قاجاردارد، به 
کرمان، از رئيسالوزرا خواستهاند که موقتاً پايتخت را ترک کند تا مردم کرمان به 

 )۶(».تهران بريزند و خواسته هايشان را عملی سازند
 ز تنفرهمچنين شبنامه هايی در تهران توزيع ميشود که نسبت به سلسله قاجار ابرا

 اين شبنامه ها درروزروشن ميان مردم توزيع ميشودو توزيع. انزجار ميکند و
 )٧.(کنندگان آن،که گويا ازعمال نظميه هستند،واهم های ازاين کار ندارند

 
  تجمع گروهی از اهالی بارفروش عليه قاجار◀

درگزارشی به وزارت داخله ] احتماالً حاکم نظامی بابل[سلطان محمود افسری 
رداد که پيش ازغروب گروه هايی ازطبقات مختلف مردم درمسجد کاظم بيک خب
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گردانندگان اين مجلس . گردهم آمدند ونسبت به سلسله قاجار ابراز تنفرکردند
تلگرام رسيده از کميسيون مختلط نهضت ملی آذربايجان و پاسخ بارفروش به آن 

دارالشورای  ندران بهتلگرافی که توسط نمايندگان محترم ماز«همچنين.راخواندند
» کبری و عموم جرايد تهران نوشته، تقاضای انجام مقاصد خود را کرده بودند

  )٨.(خوانده شد و به امضاء حاضران رسيد
  
 
 اجتماع ضدقاجار در مسجد جامع ساری ◀

گردهمآيی امروز گروه هايی از مردم ساری در مسجد جامع شهر با سخنرانی 
وی در سخنان خود عليه . شورای ملی، همراه بوددمحمرضا تجدد، نماينده مجلس 

در اين . قاجار صحبت کرد و از بيعالقه بودن احمدشاه نسبت به کشور گفت
يک عده بيست و چهار نفری از طبقات شش گانه معين کردند که با «مجلس 

احساسات اهالی مملکت شرکت جسته، برای خلع شاه و سالله قاجاريه اقدام و با 
 )٩(».لمان و واليات مشغول مذاکره و مخابره شوداياالت و پار

 
تمرکز عمليات ضدقاجار در آذربايجان، شروع آن از تبريز و دميدن در اين  - ١

تنور ساختگی، معطوف به سابقه موفقی بود که آذربايجان در پيشگامی مبارزه 
طراحان براندازی قاجار ميخواستند از . عليه استبداد صغير به دست آورده بود

حيثيت آذربايجان در ساقط کردن دمحمعليشاه، بهره برده، اين بار نيز آن خطه را 
نقطه آغاز اين حرکت تغيير اميرلشکر . پيشقراول برکناری احمدشاه قرار دهند

آذربايجان، عبد هللا خان طهماسبی، وبا جايگزين کردن سرتيپ دمحمحسين آيرم 
از تهران به تبريز مأمور شدند، سازماندهی اين طرح با همکاری افرادی که .بود

کميسيون «آنان با ايجاد تشکيالتی به نام . همچون حسين فشنگچی ادامه يافت
اطالعيه هايی را به تهران و ديگر شهرها مخابره » مختلط نهضت ملی آذربايجان

کرده، ضمن اين که رضا خان را منجی ايران دانستند، بازگشت احمدشاه را بر هم 
ور توصيف نموده، تهديد کردند، اگر مجلس شورای ملی در زننده امنيت کش

مجلس ! اسقاط قاجار قدمی برندارد، آذربايجان را از ايران جدا خواهند کرد
شورای ملی که در ابتدا اهميتی به اين تهديدها نميداد و از ساختگی بودن آن آگاه 

ين پيرنيا حس. بود، با فشاررضا خان درپاسخدهی به کميسيون يادشده روبرو شد
که از اليه های زيرين اين حرکت ساختگی آگاه بود، رياست خود را بر مجلس 
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مستوفيالممالک نيز که پس از او به رياست مجلس انتخاب . نپذيرفت و استعفا داد
شد، نميخواست نامش به عنوان رئيس وکاليی که با فرصتطلبی تن به همکاری با 

جلسه های نيمبند . رو درصدد استعفا بود از اين. رضا خان داده بودند، ثبت شود
با آغاز ماه آبان، . مجلس در اين دوره به رياست تدين، نايب رئيس، برپا ميشد

زمانی که اطالعيه های ضدقاجار آذربايجان به بيشتر شهر های بزرگ رسيده 
تهران نيز عمالً وارد کار شد و . بود، عمليات براندازی قاجار شدت بيشتری يافت

رضا خان . رکز فعاليتها در مدرسه نظام روند تاز های به نقشه داده شدبا تم
روسها هم . مطمئن بود که انگليس نظارت رضايتمندان های از اين طرح دارد

با اين . رسماً اعالم کردند که رضا خان برای آنان نفر اول آن کشور ايران است
ايران تشخيص داده شد؛ اطمينان، ماه آبان، ماه به پايان رسيدن عمر قاجار در 

چرا که پيش از اين رضا خان و برنامهريزان او برای تغيير سلطنت، مجلس ششم 
را در نظر گرفته بودند، اما اينک زمينه تغيير را بسيار آماده يافته، تصميم گرفتند 

 )مؤلف. (در عمر باقيمانده مجلس پنجم اقدام به اسقاط سلطنت قاجار کنند
 .٥٧، ص ١٧٧، پ ١٣٠٤عات و پژوهش های سياسی، س اسناد مؤسسه مطال - ٢
 .٣٨٤و  ٣٨٣مجد، همان، صص  - ٣
، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ٢مکی، حسين، مدرس قهرمان آزادی، ج  - ۴

 .٦٨٨ش، ص ١٣٥٩
 .٢٩٣٦٢٠٤سازمان اسناد ملی ايران، سند شم  - ۵
  .همانجا - ٩

 ٣٨۶ص ، پيشين 
 

 رشنبهچها
 ١٣٠٤آبان  ٦

 ١٩٢٥اکتبر  ٢٨
 ١٣٤٤ربيعالثانی  ١٠

  
 دستور به افزايش شمار تلگرام های ضدقاجار ◀

وزارت جنگ در تلگرامی به اميرلشکر غرب با اشاره به تأکيداتی که در اجرای 
سريع عمليات ضد قاجار داده شده، نوشت که تحصنها در تهران شدت گرفته، 

ر فوقالعاده اثر بد اماتأخير ياعدم وصول تلگرامها از نقاط مختلف حوزه آن لشک
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مقرر فرماييد هر چه زودتر، به نحوی که دستور داده شده تلگرافات «. داشته است
ً با ذکر مراتب بيصبری و شتابزدگی  مؤثری به آذربايجان مخابره و مخصوصا
خود برای اجرای اين مقصود آنها را وکيل خود قرار داده و خلع سالطين قاجار 

لگرافات را نيز به مجلس و هيأت دولت و غيره را مصرانه بخواهند و کپيه ت
در ادامه اين تلگرام تأکيد شده که در مناطق تحت نظر لشکر » .ارسال دارند

تظاهرات ملی ديگر از قبيل نطق و ميتينگ و غيره نيز در اين موقع «غرب 
 )١.(گردد» بايستی ظاهر

ذشته حسين خزاعی، اميرلشکر غرب، در پاسخ نوشت که در طول دو روز گ
دستور «. تلگرام های متعددی به تهران، آذربايجان و ديگر واليات فرستاده شده

دادم تفتيش نمايند؛ ممکن است از طرف تلگراف خانه غفلت و مسامحه شده 
وی در تلگرام ديگری ضمن تأکيد بر اقدامات انجام شده توسط لشکر ) ٢(».باشد

ميخواهيم از آذربايجان عقب غرب افزود که در کرمانشاه اظهار ميشود که ما ن
نظر حسن خدمت اين نظريه  از نقطه«. بيفتيم؛ خودمان مستقالنه اقدام خواهيم کرد

 )٣(».را اظهار ميدارند
 .٥١، ص ١٧٧، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ١
 .٣٣همان، ص  - ٢
 .٤٩همان، ص  - ٣

 ٣٩١ص ، پيشين 
 
  لشکر جنوب دستور های جديد به مقامات ◀

وزارت جنگ به اميرلشکر جنوب و رئيس ساخلو اصفهان خبر داد که بايد 
اقدامات خود را برای تحريک مردم، تهيه نامه ها و تلگرام های ضدقاجار و 

به محمود آيرم دستور داده شد فعاليتها را به . تعيين وکالت آذربايجان شتاب دهيد
و در متن تلگرام هايی که تهيه  تمام نقاط استحفاظی لشکر جنوب گسترش دهد

ً به آذربايجانيان تذکر داده شود که ديگر ملت طاقت تحمل «ميشود  مخصوصا
زمامداری اين سلسله سالطين را نداشته و با کمال بيصبری و شتابزدگی اجرای 

مشابه اين )١(».اين امر را از وکالی خود که آذربايجانيها هستند خواستارند
اصفهان نيز فرستاده شد، اما توصيه شد در اصفهان  دستور به رئيس ساخلو

 )٢.(تظاهراتی انجام نشود، اما سخنرانی و گردهمآيی خوب است
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٥٥                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 
 تأسيس جامعه ملی نهضت فارس ◀

جامعه ملی «سرتيپ دمحمحسينميرزا، رئيس ارکان حرب لشکر جنوب، خبر داد که 
عليه » ت شديدهمشغول اقدامات و عمليا«جمعه گذشته تشکيل شده » نهضت فارس

 )٣.(سلطنت قاجار است
 
 دستور های تبليغی به حاکم شاهرود ◀

در پی کسب تکليف حاکم نظامی شاهرود از وزارت جنگ در قبال اطالعی های 
امروزبه ) آبان ٥: ک.ر(که از کميسيون مختلط نهضت ملی آذربايجان رسيده بود 

هرود با امهار زياد الزم است از طرف طبقات مختلفه اهالی شا«او نوشته شد 
تلگرافاتی مخابره و آذربايجانيان را برای خلع سالطين قاجار از طرف خود وکيل 

در اين دستورالعمل تأکيد شد که اين کار در اسرع وقت انجام گيرد و » .نمايند
همچنين توصيه شد از نطق و ميتينگ . نسخ های از پاسخها به تهران فرستاده شود

 )۴.(غافل نشويد
 
 تور های تازه به اميرلشکر شرقدس ◀

وزارت جنگ مشابه دستورالعمل هايی که برای يگان های نظامی خود فرستاده 
بود، به فرمانده لشکر شرق هم که در بجنورد مستقر است فرستاد و نسخ های از 
آن را به کفيل ايالت خراسان، مرتضی مکری، و رئيس ارکان حرب لشکر در 

است از نقاط مختلفه و مهمه خراسان نيز تلگراف مقتضی «. مشهد مخابره کرد
هايی داير بر لزوم فوری خلع سالطين قاجار و عدم صبر و شکيبايی اهالی برای 
ادامه زمامداری آنها به آذربايجان مخابره و با عبارات مؤثری آنها را وکيل خود 

. دو نسخ های از آن را به مجلس شورای ملی و هيأت دولت بفرستن» قرار دهند
در اينجا نيز مقامات لشکری و کشوری خراسان به راهاندازی سخنرانی و 

سرتيپ جانمحمد خان، فرمانده لشکر شرق، نيز در ) ۵.(اجتماعات توصيه شدند
دستورات متين و فوری هم صادر شده که از تمام «پاسخ به اين تأکيدات نوشت که 

فزود اگر اين تلگرامها وی ا» .بنمايند... نواحی شرق تلگرافات خشن و مؤثری 
باور بفرماييد که ناحيه «. دير به مرکز ميرسد، علتش دوری من از مشهد است

 )۶.(است» شرق از هر حيث در مسئله نجات مملکت بر آذربايجان مقدم
 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٥٦                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 ابالغ نامه چمبرلين به مشار ◀
سر پرسی لورن، وزيرمختار انگليس، با ارسال نام های به حسن مشار، وزير 

رجه، نوشت که پيام شخصی مستر آستين چمبرلين، وزير امور خارجه امور خا
متن نامه در ظاهر عدم دخالت انگليس در حوادث جاری . انگليس، را تقديم ميدارم

است اما ) اقدام رضا خان به براندازی قاجار و رسيدن به رأس هرم قدرت(ايران 
د که در مجاهداتی که ايران بايد مانند سابق مطمئن باش«چمبرلين تصريح ميکند 

برای تأمين سعادت مملکت و ايجاد حيات ملی منظم و تأسيس مؤسسات بهتری در 
خور عظمت و ابهت تاريخی و احتياجات يوم اخير خود دارد، دولت انگليس 

لورن از چمبرلين خواسته بود ) ٧(».کامالً موافقت و مشارکت نظر صميمانه دارد
 .متن کامل نامه در پاورقی آمده است. بنويسدکه چنين نام های به دولت ايران 

 
 فرياد مرگ بر احمدشاه در کرمان ◀

» کميسيون نهضت ملی«ساز درشهرهای مختلف،  در پی ايجاد تشکل های قشون
نيز در کرمان تأسيس شد تا دستورهای سران نظامی را در خلع سلطنت قاجاربه 

مردم را به خيابان اين کميسيون امروزتوانست گروه هايی از . کار بندد
های مرده باد احمدميرزا ] پالکارد[= جمعيت فوقالعاده حرکت و با بيرق «.بکشد

 )٨(».و سرود ملی از بازار عبور نمودند
 .١٢همان، ص  - ١
 .٣٧همان، ص  - ٢
 .٣٩همان، ص  - ٣
 .٧٤و  ٧٣، صص ١٨٠، پ ١٣٠٤همان، س  - ۴
 .١٩، ص ١٧٧، پ ١٣٠٤همان، س  - ۵
اخيراً راپرت «. ١٣٠٤- ٣١- ١٣- ١٠٤تا  ١٠٦ر خارجه، اسناد وزارت امو - ۶

هايی به دوستدار رسيده که در بعضی از مراکز اظهار عقيده ميشود که دولت 
اعليحضرت پادشاه انگلستان در اين اواخر شاه را به مراجعت به ايران ترغيب و 

دولت انگليس . اين اسنادات به هيچوجه اساس و مأخذی ندارد. تشويق مينمودند
ميل ندارند در مسائل و امور داخلی مملکت ديگر که با آن روابط دوستی دارند 

دولت انگليس نه فقط اين قبيل خياالت را به خود راه نميدهند بلکه . دخالتی نمايند
در مشاجرات و اختالفات راجع به طرز اداره مملکتی که معلول به علل و اسبابی 

يران است و فقط بايد به اقدام خودملت است که کامالً مربوط به مسائل داخلی ا
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ايران حل وتصفيه شود،به هيچوجه ميل ندارند دخالت يا جابنداری ازهيچ طرفی 
السابق نسبت به ايران کامالً  دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان حال کمافی.نمايند

دارای احساسات ودادوصميميت هستند واين احساسات مبتنی بر روابط دوستی 
تحکمی است بين مملکتين که مؤسس بر منافع و مصالح مشترکه دائميه قديم و مس

بنابراين ايران بايد مانند سابق مطمئن باشد که در مجاهداتی که . طرفين است
برای تأمين سعادت مملکت و ايجاد حيات ملی منظم و تأسيس مؤسسات بهتری 

نگليس درخورعظمت و ابهت تاريخی و احتياجات يوم حاضرخود دارد دولت ا
دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان . کامالً موافقت و مشارکت نظر صميمانه دارد

خوب ملتفتند که درمسائلی که باالختصاص قطع و فصلش با خود ايران است 
» .مملکت ايران درصدد و مترصد نيست که نصيحت يا رأی به او اظهار شود

 )همانجا(
 .٢٩٣٢٧٤٦سازمان اسناد ملی ايران، سند شم  - ٧
 .٦٤، ص ٧، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ٨

  ٣٩٢ص ، پيشين 
  

 پنجشنبه
 ١٣٠٤آبان  ٧

 ١٩٢٥اکتبر  ٢٩
 ١٣٤٤ربيعالثانی  ١١

 
  ديدار رضا خان و لورن ◀

کسانی که منتظر . صبح امروز رضاخان با لورن، وزيرمختار انگليس،ديدارکرد
د اين ديدار بيش از دو ساعت به درازا کشيد و مالقات با رضا خان بودند، نوشتهان

آنچه در منابع از محتوای اين ) ١.(آن دو نزديک ظهر از يکديگر جدا شدند
ديدارآماده، توضيحات لورن درباره مواضع دولت انگليس در قبال حوادث اخير 

دولت انگلستان مصمم است که ايران را کامالً آزاد «لورن گفت که . ايران است
تا مشکالت خود را حل کند و اين راه، تنها عقيده يک دوست وفادار ايران  بگذارد

در ازاء آن توقع داريم که به درخواست های ما رسيدگی وهرچه زودتر حل . است
رضاخان نيز در قبال اين خواستها قول مساعد به لورن ) ٢(».و فصل شود

 )٣.(داد
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  تنور داغ مدرسه نظام ◀

. با دميدن وزارت جنگ هر روز گرمتر ميشود تنور تحصن در مدرسه نظام
عد های از تجارورؤسای اصناف بازار که از طرفداران سردارسپه و «امروزبه 

يا الاقل ازکسانی که از سردارسپه و نفوذ او مالحظه داشتند تلفن کردند که 
سردارسپه برای امرالزمی با آنها ميخواهد به مشاوره پردازد و بايستی به منزل 

اين عده نيز که شايد درحدود سی چهل نفر از اشخاص معروف . ليه بروندمشارا
و محترم بازار بودند حرکت کرده به طرف منزل سردارسپه رفتند ولی همين که 
در منزل وی رسيدند آنها را به مدرسه نظام راهنمايی کرده، گفتند آنجا باشيد تا 

فهميدند که آنها را برای ... داين عده وقتی وارد مدرسه نظام شدن. سردارسپه بيايد
دمحموليميرزا فرمانفرما درباره ) ۴.(است» چه خواستهاند وچه کالهی سر آنها رفته

ترکيب افراد گرد آمده در مدرسه نظام که خواستار براندازی سلطنت قاجار 
همه اينها اشخاصی هستند که بدون هيچ عقيده در آنجا جمع «: هستند، مينويسد

چايی و غليان . هم منافعشان در رشته هايی تأمين شده استبعضيها . شدهاند
پذيرايی متحصنين خيلی خوب بود و اگر اين پذيرايی ادامه «) ۵(».معمول است

  )۶(».داشت شايد همه روزه بر تعداد متحصنين افزوده ميگرديد
  
  تشديد محاصره دربار ◀

حت مراقبت دربار، محل سکونت دمحمحسن ميرزا وليعهد، چند روزی است که ت
. همه افرادی که به آنجا رفت وآمد ميکنند شناسايی ميشوند. نيروهای نظميه است

ازامروز تعداد مراقبان درباربيشترشده، نظاميان نيزدرکنارمأموران نظميه ديده 
  )٧.(ميشوند

 
  جلسه رضا خان با سران نيرو های نظامی و انتظامی ◀

شکيل جلسه مجلس شورای ملی، بعد از ظهر امروز و ساعتی پيش از ت ٣ساعت 
رضا خان با احضار اميرلشکرعبد هللا طهماسبی، معاون پارلمانی وزارت جنگ 
و حاکم نظامی تهران، سرتيپ مرتضی يزدانپناه، فرمانده لشکر مرکز و سرهنگ 

از موضوع اين مالقات مطلبی ) ٨.(دمحم درگاهی، رئيس نظميه، با آنان ديدار کرد
  .بيرون درز نکرد
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  يدار رضا خان با گروهی از نمايندگان مجلسد ◀
پيش از تشکيل جلسه مجلس شورای ملی، گروهی از نمايندگان به ديدار رضا 

. حياط پر بود از وکيل و بازاری. الوزراء بود محل ديدار خانه رئيس. خان رفتند
ازطريق رفراندم، معطلی ] تغيير رژيم قاجار[رضاخان خطاب به وکال گفت که

بايد راه آسانی در . و زودتر به اين کار خاتمه دهيد] برويد! [نديده نيستدارد و پس
اين ديدار بود، در آنجا حضور » گردان تعزيه«اکبر داور، که  علی. نظر گرفت

 )٩.(داشت
 

  طرح مقدمات خلع قاجاريه در مجلس ◀
شش تن از نمايندگان . مجلس شورای ملی پنج و نيم بعد از ظهر تشکيل جلسه داد

سيددمحم تدين، نايب رئيس . ستار قرائت گزارش کميسيون عرايض شدندخوا
مجلس، با خواندن مقدمه اين گزارش گفت که از اواسط مهر تا امروز تلگرام های 
فراوانی از آذربايجان و ديگر نقاط مملکت رسيده که همگی از عدم رضايت از 

يض خواستار تعيين کميسيون عرا. سلطنت سلسله قاجار و خلعيد آنها خبر ميدهند
ياسايی در ادامه گفت که . تکليف اين خواستها از طرف نمايندگان مجلس شده است

. اگر اين کار به مجلس ششم سپرده شود، شايد عواقبی برای مملکت داشته باشد
قانون  ٣٧و  ٣٦، ٣٥ملت به ما اختيار داده و ما ميتوانيم با تجديدنظر در مواد 

ياسايی سيل تلگرام های ارسالی به مجلس را . خ دهيماساسی به خواست مردم پاس
اکبر داور ادامه سخنان ياسايی را  علی! يک رفراندوم خواند که بيسابقه است

گرفت و با چيدن مقدماتی، موقعيت مملکت را رو به بحران توصيف کرد که اگر 
ی و. نمايندگان دست به اقدامی نزنند در ن هايت به زيان کشور تمام خواهد شد

نمايندگان را به قاطعيت و دوری از مسامحه و نشان دادن روی موافق به اين 
وی غيرمستقيم نمايندگان را تهديد کرد که اگر . تلگرام های سراسری توصيه کرد

مسئله خلع قاجار از طريق مسالمتآميز حل نشود، مسئوليت پيشآمد های بعدی که 
 )١٠.(هد شدهمگی غيرعادی خواهد بود متوجه نمايندگان خوا

 
 الشعرای بهار در مجلس سخنان ملک ◀

. دمحمتقی بهار،تنها سخنرانی بودکه خالف جريان غالب برمجلس ابرازنظر کرد
اين روزها درتهران وضع غيرعادی است «: وی گفت. بهارطرفدار رفراندم بود

ً به دوش اشخاصی است که در اين  ً تمام سنگينی اين وضعيات مستقيما و اتفاقا
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به جای اينکه با طفره بخواهيم با اين وضعيات مقابله ... اند جلوس فرموده تاالر
مقرون به صالح مملکت و ... کنيم بهتر اين است که ما بارشادت و با شجاعت

... اگر بشود رفراندوم کرد من کامالً موافق هستم... منافع ملت وارد قضيه بشويم
مواد قانون اساسی کرد با  اگر برای صالح مملکت بايستی تجديدنظر در بعضی

 )١١(»...عجله نبايد اين کار بشود
  
 

  فرار نمايندگان از صحن مجلس و کشته شدن واعظ قزوينی ◀
نمايندگان مجلس در ادامه مذاکرات امروز خود راجع به تلگرام های رسيده به 

يکی از اين تيرها شيشه صحن را . مجلس، متوجه صدای تيراندازی ميشوند
. زده صحن را ترک ميکنند وکال وحشت.به لوستراصابت ميکندشکسته،گويا 

اند خبرسخنان بهارتوسط مأموران  برخی منابع نوشته. تماشاچيها هم فرارميکنند
  :مخفی به رضاخان يا مأموران او ميرسد؛ ودستورکشتن بهار ابالغ ميشود

بهار پس ازسخنرانی برای کشيدن سيگاربه . اگراز مجلس خارج شد بکشيدش
اماميرزايحيی واعظ قزوينی، مدير نشريه .ی از اتاق های اطراف صحن ميروديک

تعطيل شده نصيحت درقزوين که درپوشش وچهره شبيه بهاربوددر بيرون مجلس 
گلوله به گردن . ظاهرميشود وبالفاصله هدف مأموران رضاخان قرار ميگيرد

ضاربين . ندوی به طرف مسجد سپهساالر فرار ميک. واعظ قزوينی اصابت ميکند
درتعقيب اودرنزديکی مسجد به او ميرسند و با چند ضربه چاقو قلب او را از کار 

وقتی به قاتلين خبر ميرسد که مقتول . مياندازند و شروع به بريدن سرش ميکنند
چندی بعد مأموران . بهار نيست، قاتالن سر نيمه بريده را رها کرده، فرار ميکنند

اعظ قزوينی را به بيمارستان منتقل و همان شب در نظميه از راه رسيده، جسد و
 )١٢.(مکان نامعلومی دفن ميکنند

 
 .١٣٣، ص ٢فرمانفرمائيان، همان، ج  - ١
 .١٦٠اخوان توکلی، همان، ص  - ٢
 .١١٩پرسی، همان، ص  - ٣
 .٣٩٥، ص ٣مکی، تاريخ بيست ساله ايران، ج  - ۴
 .١٣٣، ص ٢فرمانفرمائيان، همان، ج  - ۵
 .٣٩٥، ص ٣بيست ساله ايران، ج  مکی، تاريخ - ۶
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 .٤٧٠همان، ص  - ٧
 .٢٥٤بهبودی و ديگران، همان، ص  - ٨
 .١٣٣، ص ٢فرمانفرمائيان، همان، ج  - ٩

 .١، ص ١٩٤٢، شم٩روزنامه ايران، س  - ١٠
  .٢٢٤و  ٢٢٣پورشالچی، همان، صص  - ١١

  ٣٩۵ – ٣٩۶  ، پيشين 
  
 
  اطالعيه فراکسيون اتفاق  ◀

فراکسيون های مجلس و طرفدار رضا خان، در  فراکسيون اتفاق، يکی از
اطالعی های که خطاب به مجلس نوشت با اشاره به تلگرام های پرشماری که از 

القيدی و «آذربايجان و ديگر نقاط مملکت به مجلس شورای ملی ميرسد، 
در اين اطالعيه به . را بهتآور خواند» خونسردی و باالخره عدم توجه نمايندگان

اده شده که هر چه زودتر به درخواست های رسيده به تغيير سلطنت مجلس تذکر د
همچنين فراکسيون اتفاق تهديد کرد اگر مجلس به اين کار . قاجار رسيدگی کند

در پيشگاه ملی وظايفی را عهدهدار است که به اتمام آن مبادرت «اقدام نکند 
 )٢(».خواهد نمود

  
 
  پاسخ زاهدی به تشکيک رضا خان ◀

هللا زاهدی، فرمانده تيپ شمال، در پاسخ به تشکيک رضا خان به  سرتيپ فضل
عملکرد نايب سرهنگ عزت هللا ميرزا، رئيس ارکان حرب اين تيپ، در عمليات 

فدوی «. با هواپيما به بندرجز آمد. براندازی قاجار، نوشت که او را احضار کردم
د که برای احتياط فرمانده تيپ شمال افزو» .گمان نميکند قادر به مخالفت باشد

فدوی «. ناظری بر کار هايش قرار دادم و دستور های ضروری را ابالغ کردم
  )٣(».هم در قسمت مازندران و استرآباد مشغول هستم

 .٢٠٣مسعودانصاری، همان، ص  - ١
 .٥٥، ص ١١، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ٢

 ٣٩۶ص ، پيشين 
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 جمعه
 ١٣٠٣آبان  ٨

 ١٩٢٤اکتبر  ٣٠
 ١٣٤٤ربيعالثانی  ١٢

  
  خلع سلطنت قاجار در زيرزمين خانه رضا خان◀

از نمايندگان مجلس به خانه رضا خان فراخوانده شدند تا ماده  **امروز گروهی
اين ماده واحده . واحد های که علياکبر داور آن را تهيه کرده بود، امضاء کنند

براساس اين ماده مجلس . ت شودقراربوددرجلسه فردای مجلس شورای ملی قرائ
. شورای ملی انقراض سلطنت قاجاررا تصويب واعالن حکومت موقتی ميکند

آبانماه  ٨غروب روزجمعه«:تدين،نايب رئيس مجلس، دراين موردمينويسد سيددمحم
ديدم تلفن کردند حضرت اشرف . بنده در شميران بودم. بود١٣٠٤

رفتم منزل . آمدم شهر. ا مالقات کنمميفرمايند به شهربياييد که شما ر)رضاخان(
فرمودند در زيرزمين داور مشغول کار هايی است برويد به او . خدمتشان رسيدم

رفتم زيرزمين ديدم داور پشت ميزی نشسته و وکال ورق های را . کمک کنيد
. امضا ميکنند و داور به پيشخدمت ميگويد به منزل بقيه وکال هم تلفن کنيد بيايند

وکال رفتند و اطاق خلوت شد، داور آمد پيش من، ماده واحده را نشان بعد از آن 
اين وکال اين نامه را امضا کردهاند شما هم موافقت داريد امضا : داده گفت

 )١(».کنيد
 

: نماينده سياسی آمريکا درباره جلسه امروزنمايندگان در خانه رضا خان مينويسد
نمايندگان پيغام دادند که به خانه اکتبر، به  ٣٠بعد از ظهر روز جمعه، مورخ «

در آنجا از آنها خواسته شد قول بدهند که به نفع اين اليحه . رئيسالوزرا بروند
که فردای همان روز به مجلس ارائه شد رأی ) برکناری خاندان قاجار از سلطنت(

رنگ عوض «از قرار معلوم نمايندگان مجلس هم خيلی عجوالنه . خواهند داد
بته شکی نيست که به انحاء مختلف تطميع و تهديد شده بودند، که فقط ، و ال»کردند

 )٢(».خشونت فيزيکی کم داشت
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 هشدار آيت هللا مدرس به بهار ◀

آيت هللا سيدحسن مدرس، به دمحمتقی بهار هشدار داد فردا در جلسه مجلس شورای 
 )٣.(ملی شرکت نکند،چراکه مأموران رضا خان قصد کشتن او را دارند

باقريزاده، علی، سير تحول روشنفکری در دوره پهلوی اول، تهران، وديعت،  - ١
 .٩٦ش، ص ١٣٨٣

 .٣٨٩مجد، همان، ص  - ٢
بهار در منت های مثنوی . ٤٩، ص ...الشعرای بهار، بهار، ديوان ملک - ٣
 :به اين موضوع اشاره کرده است» واعظ قزوينی حکايت حاج«

  ٣٩٧ صهمان، 
  
  جار در روزنامه ايراندرج تلگرام های ضدقا ◀

جامعه احرار «روزنامه ايران در شماره امروز خود دو تلگرام، يکی به امضاء 
از شيراز، و ديگری با امضا های متعدد افراد از ناصری درج » فارس

اين دو تلگرام که عليه سلطنت قاجار و با تمهيدات قشون به مرکز )١.(کرد
های پرشمار تاکنون در اين جريده چاپ  فرستاده شده بود، به همراه ديگر تلگرام

  .نشده بودند
  

  خلع سلطنت قاجار در مجلس شورای ملی ◀
همه مقدمات از روزها قبل . مجلس شورای ملی پيش از ظهر تشکيل جلسه داد

آيت هللا سيدحسن مدرس . برای طرح ماده واحده خلع سلطنت قاجار آماده شده بود
خواستار تعيين رياست مجلس شد و تأکيد  وی. از مخالفان طرح ماده واحده بود

کرد استعفانامه حسن مستوفی که پيش از اين نوشته بود و امروز هم بار ديگر 
در ن هايت هر دو استعفانامه . نوشت و به دست حسين عاليی داد بايد خوانده شود
نظر به اين که مطلب مهمی «: مستوفی خوانده شد و آيت هللا مدرس پيشنهاد کرد

عصر دوباره مجلس تشکيل شده، رئيس معين و وارد دستور ... ر است در کا
پيشنهاد وی رأی نياورد و مجلس ماده واحده انقراض سلطنت قاجار برای » .شويم

مجلس شورای ملی به نام سعادت «: رأيگيری درموردفوريت آن را قرائت کرد
ر حدود ملت، انقراض سلطنت قاجاريه را اعالم نموده و حکومت موقتی را د

قانون اساسی وقوانين موضوعه مملکت به شخص آقای رضا خان پهلوی واگذار 
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تعيين تکليف قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که از تغيير مواد . ميکند
 ».متمم قانون اساسی تکميل ميشود ٤٠و  ٣٨- ٣٧- ٣٦

شود مطابق قانون اساسی اين را نمي«:پس ازخواندن اين ماده آيت هللا مدرس گفت
وی درحال ترک مجلس ) ٢.(وصحن مجلس را ترک کرد» .اينجا مطرح کرد

  )٣(».صدهزار رأی هم بدهيدخالف قانون است«: گفت
  

   
 موافقان و مخالفان طرح ماده واحده خلع سلطنت قاجار ◀

 
پس از آن که نمايندگان به دو فوريت طرح ماده واحده خلع سلطنت قاجار رأی 

س از ذکر مقدماتی که همگی برای نشان دادن موافقت او دادند، سيدحسن تقيزاده پ
با دولت رضا خان بود، طرح موضوع را خالف قانون اساسی دانست و توصيه 

تقيزاده پس . کرد قضيه انقراض سلطنت قاجار به يک کميسيون ارجاع داده شود
در ادامه سيديعقوب در موافقت طرح . از سخنان خود صحن مجلس را ترک کرد

ره به جرياناتی که عليه استبداد صغير پديد آمد، حوادث رخ داده امروز را با اشا
شبيه رخداد های آن زمان توصيف کرد و گفت که برای بازگشت مشروطه 
کميسيونی در باغشاه تشکيل شد و اين کميسيون به انجمن های ايالتی و واليتی 

. يجان تفويض نمودرجوع کرد و همه انجمنها رأی خود را به انجمن ايالتی آذربا
آذربايجان رأی خود را به کميسيون ابالغ کرد و چهار پنج ماده در قانون اساسی 

حسين عاليی نيزدرسخنان کوتاهی انقراض قاجاريه را بدين شکل . تغيير کرد
پس از سخنان موافق ياسايی، . خالف قانون اساسی دانست و مجلس را ترک کرد

ن خود و قسم به قرآن سخن آغاز کرد و ضمن دمحم مصدق با تأکيد برمسلمان بود
تمجيد ازدوران حکمرانی رضاخان گفت که تفويض قدرت پادشاه به رضاخان 

خوب اگر ما قائل شويم که آقای رئيسالوزراء شاه هستند آن وقت «. يعنی استبداد
  در کارها هم دخالت دارند

ء هستند؛ وزير و ايشان همه جور زمامدار هستند؛ پادشاه هستند؛ رئيسالوزرا
جنگ هستند؛ رئيس عالی کل قوا هستند؛ من اگر سرم را ببرند، قطعه قطعه، 

مصدق اين تصميم مجلس » .ريزريزم کنند، به اين شکل حکومت رأی نخواهم داد
علياکبر داور . را سير قهقرايی خواند ودرپايان سخنان خود مجلس راترک کرد

شاه خواهد شد، در پاسخ به اظهارات موافق بعدی با تأکيد بر اين که رضا خان 
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پس وقتی آقای پهلوی شاه بشوند و البته شاه هم خواهند بود، «مصدق گفت که 
موافق قوانين ممالک متمدنه و به طوری که مشروطيت ايران هم تصويب ميکند، 
غيرمسئول و فقط شاه، نه شاه و رئيسالوزراء و رئيس قوا و وزير جنگ؛ قطعاً 

در انتها يحيی دولتآبادی نيز با » .ت وجود ايشان بسيار استباز در عمل اثرا
ابراز تنفر از قاجار و تأييد کار های رضا خان تلويحاً با طرح ماده واحده مخالفت 

تن از نمايندگان به ماده واحده انقراض قاجاريه رأی مثبت  ٨٠در رأيگيری . کرد
 )۴.(تن رأی منفی دادند ٥و 
درج نشدن اين نوع مراسالت که . ٢، ص ١٩٤٢م ، ش٩روزنامه ايران، س  - ١

در رخداد جمهوريخواهی به کرات در نشريات پايتخت چاپ ميشد، در اين زمان 
علت آن را بايد . به صالحديد برنامهريزان در روزنامه های پايتخت درج نشدند

آنها . در فضای نه چندان مساعد پايتخت نسبت به خلع سلطنت قاجار دانست
د سيل تلگرام های قشونساز نه به طرف جرايد، بلکه به سوی مجلس ترجيح دادن

شورای ملی باشد و افکار عمومی چندان متوجه حجم عمليات انجام شده نگردد، 
چرا که هرگونه تحريک افکار عمومی در مرکز، چندان به نفع رضا خان تمام 

 )مؤلف. (نميشد
 .٢و  ١، صص ١٩٤٣، شم ٩روزنامه ايران، س  - ٢
  ٢٠٥٫، ص ٢رس در پنج دوره تقنينيه، ج مد - ٣
 .٤و  ٣و  ٢، صص ١٩٤٣، شم ٩روزنامه ايران، س  - ۴

  ٣٩٨ -   ٣٩٩ص ، پيشين 
 
  احضار مستوفی توسط رضا خان ◀

حسن مستوفی، که پس از مشورت با دمحم مصدق در جلسه امروز مجلس شورای 
خان او را  ملی شرکت کرده بود، پيش از آغاز جلسه پيامی دريافت کرد که رضا

مستوفی پيش از خروج از مجلس بار ديگر استعفانامه خود را . احضار کرده است
مستوفی وقتی به محل مالقات ) ١.(از رياست مجلس نوشت و به حسين عاليی داد

درطول مذاکرات مجلس، ديداری بين آنان انجام . با رضاخان رسيد، منتظر نشست
ماده واحده انقراض قاجاريه رضاخان  نشد، اما پس از پايان مذاکرات و تصويب

نزدمستوفی آمدوگفت که بناچارشما را منتظرگذاشتم تا ماده واحده به تصويب 
 )٢.(نهايی برسد، چون تمايل نداشتم ميان من وشما کدورتی حاصل شود
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 شليک توپ ◀

به پايان رساند و ساعت  ١٣:٣٠مجلس کار انقراض سلطنت قاجار را ساعت 
با برخاستن اين صدا، . ک چهار توپ در فضای تهران پيچيدصدای شلي ١٤:٠٠

همه کسانی که در تحصن بوده يا در خانه رضا خان اجتماع کرده و يا نقشی در 
صدای زنده بادها از «. ماجرا های اخير تهران داشتند، فرياد شادی بلند کردند

 )٣(».منزل رئيسالوزراء و اجتماعات آن حدود بلند شد
 
 حسن ميرزا از ايراناخراج دمحم ◀

، با احضار سرتيپ امان )۴(رضا خان، خوشحال از تصميم مجلس شورای ملی
هللا جهانبانی، رئيس ارکان حرب قشون؛ دمحم درگاهی، رئيس تشکيالت نظميه؛ 
اميرلشکر عبدهللا طهماسبی،حاکم نظامی تهران؛ سرتيپ مرتضی يزدانپناه، 

يرزا وليعهد و برادر احمدشاه را فرمانده لشکر مرکز؛ دستور داد دمحمحسن م
سرهنگ گلشاييان و سرهنگ احمد . تحتالحفظ به مرز برده از کشور بيرون کنند

دستور ديگر آن بود که هر ) ۵.(زاويه نيز در اجرای اين دستور مشارکت داشتند
چه اتاق در کاخ گلستان، محل اقامت دمحمحسن ميرزا، وجود دارد بايد قفل، و مهر 

همان شب با ) ٧.(وارد کاخ گلستان شدند ١٤:١٠مأموران ساعت ) ۶.(و موم شود
دمحمحسن ميرزا پس از ) ٨.(خشونت و بينزاکتی دمحمحسن ميرزا را حرکت دادند

آگاهی ازاقدام مجلس ازطريق سفارت فرانسه به برادرش احمدشاه در پاريس 
ه مادرش همچنين ازاين طريق ب. خبرداد که ديگر تلگرامی به ايران ارسال نکند

که دربغداد بسر ميبرد اطالع داد که همانجا بماند و حرکتش را به ايران عقب 
دوم مهرماه  خانواده احمدشاه، درپی تصميم اوپس ازحوادث اول و)٩.(اندازد

آنان تصميم داشتند . درعدم بازگشت به ايران، راهی ايران شده بودند) غائله نان(
منابع آمريکايی در اين باره . ن شوندپس از زيارت عتبات عاليات وارد ايرا

. وليعهد را ظاهراً در شرايط بسيار تحقيرآميزی به بغداد فرستادند«نوشتند که 
ميگويند که او را تفتيش بدنی کردند و عمالً هيچ پول و حتی اسباب سفری 

وليعهدخواهش کرد پول خرجی برای او تهيه «) ١٠(».دراختيارش نگذاشتند
 ».هزارتومان حکومت نظامی برای اوحاضر کردندهمان شب پنج .کنند

 )١٢.(دمحمحسن ميرزابا خودرو رولزرويس سفيد رنگ خود راهی مرز شد)١١(
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  عنوان جديد رضا خان ◀

» واالحضرت اقدس«عنوان رضا خان اينک پس از انقراض سلطنت قاجار، 
 )١٣.(است

 
 ابالغ مصوبه مجلس به رضا خان  ◀

اعضای هيأت رئيسه مجلس، مصوبه مجلس را  نزديک غروب نايبان رئيس و
درباره انقراض سلطنت قاجار و تعيين رضا خان به عنوان رئيس موقت مملکت، 

در اين ديدار تدين، نايب . با حضور در خانه رئيسالوزراء به وی ابالغ کردند
سعادت «رئيس مجلس، گفت که همه نمايندگان با قلبی اميدوار انتظار دارند که 

رضا خان هم اين . گردد» ايرانيان در سايه عطوفت واالحضرت تأمينايران و 
اقدام مجلس را گامی مهم و تاريخی در راه سعادت ايران دانست که به مملکت 

رضا خان از اعطای رياست مملکت به او تشکر کرد و . روح تاز های ميبخشد
هميشه  من«: دوره پنجم مجلس را يادگاری مهم در صفحات تاريخ دانست و گفت

اين حسن نيت نمايندگان دوره پنجم و روابط حسن های که با آقايان دارم فراموش 
سيددمحم تدين در ادامه اين ديدار از رضا خان خواست که با » .نخواهم نمود

رضا . کارمندان دربار با عطوفت رفتار شود و زندانيان حوادث اخير آزاد شوند
ضيح درخواست دوم گفت که خان تقاضای نخست را پذيرفت، اما در تو

بازداشتشدگان با خارج مرتبط بودند و شش تن از آنان در محکمه نظامی محکوم 
بالفاصله رئيس نظميه «. به اعدام شدهاند، با اين وصف عفو عمومی خواهم داد

  )١۴(».احضار و امر به استخالص محبوسين صادر گرديد
 .٧٠٩و  ٧٠٨، صص ٢مکی، مدرس قهرمان آزادی، ج  - ١
 .٢٠٠ماليی توانی، همان، ص  - ٢
 .١٣٥، ص ٢فرمانفرمائيان، همان، ج  - ٣
، به کوشش علی جانزاده، تهران، جانزاده، ١خاطرات سياسی رجال ايران، ج  - ۴

 .٢٤٣ش، ص ١٣٧١
 .٢٥٤بهبودی و ديگران، همان، ص  - ۵
 .٢٤٣، ص ١خاطرات سياسی رجال ايران، ج  - ۶
 .٤٧١، ص ٣مکی، تاريخ بيست ساله ايران، ج  - ٧
 .١٣٦، ص ٢فرمانفرمائيان، همان، ج  - ٨
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 .٢٢٦پورشالچی، همان، ص  - ٩
 .٣٩٢مجد، همان، ص  - ١٠
 .١٦٥اميربهادر، همان، ص  - ١١
، گفتوگو )ميرزا حميد گفتوگو با سلطان(واپسين وارث تخت و تاج قاجار  - ١٢

ت برای آگاهی از جزئيا. ٥١ش، ص ١٣٨٧کننده حبيب الجوردی، تهران، ثالث، 
 .تبعيد دمحمحسن ميرزا از ايران به همين منبع رجوع کنيد

 .١، ص ١٩٤٣، شم ٩روزنامه ايران، س  - ١٣
 .همانجا - ١۴

  ٣٩٩ص ،  پيشين 
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 فصل نهم  

 
 یسلطنت قاجار به پهلو رييتغ  یبرا تدارک

  
ازاتباع  جزستم وظلم رانيبگذارند که مردم ا یبرسرمرد«را  یبناست تاج پادشاه

زند و به  یمشق کتک م دانيرا درم سيکه روزنامه نو یمرد. اند دهياو تا کنون ند
کند،  یرا خرد م گريد یا دهيرجريکه با مشت، دندان مد یبندد ، مرد یچوب م

کشور مانند سردار معززها و  جالکه به امر و فرمان او سر کردگان و ر یمرد
کشته واموالشان را غارت کرده اند،  گناهيرا ب رهايرعشاياقبال السلطنه ها و ام

 یکه محال م یاندازه طّماع است ، مرد یکه ب یندارد، مرد التيکه تحص یمرد
 ۀسال ستيخاندان دو یمرد آزاده وجوانمرد چيالبته ه... دهد یم بيو فر ديگو

را بدون صفت با هووجنجال به تخت  یدارد تا خاندان تازه ا یمرا برن یقانون
 ديبا: به اصطالح. بشود یستيحکم کرده بود و با نيچن ايدن یاما دموکراس! بنشاند

 »!است نطورخواستهيرم ا رايکارتاژ خراب شود، ز
 
 )  ١(»در مجلس  ١٣٠۴آبان  ٧بهار پس از نطقش در  یالشعرا  ملک«
 
 هيته ١٩٢۵اکتبر  ١٧ خيکه در تارزيدرتبر کايامر یکارمند کنسولگر گزارش«

نفردربازار  به راه افتاده و   ۶٠حدود  روزيد« : است یديت مفاطالعا یشده حاو
» نابود باد خاندان قاجار« و) الوزرا سيرئ( »یزنده باد پهلو« دادند یشعارم

 ،یعده ا نطوريهم. کرده بودندريکاراج نيا  یبراآنها را  ۀخبردار شده ام که هم
انه مستقر شده اند و به آدم ها هستند، درتلگراف خ نيو فاسد تر نيکه از بدنام تر

نفردر  ١٠٠امشب حدود . کنند یبه تهران ارسال م یمختلف ینام  مردم تلگرامها
خاندان  قاجار   یسرنگون ۀاطراف تلگراف خانه جمع شده اندوچندنفر هم در بار

 ».کنند یم  یسخنران
  )    ٢(»  کايآمر یبه وزارت امورخارجه  یامور گزارش«
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  لشکر یرؤسا تفعّالي 

 
 رييتغ« از شيپ یروزهابودکه درجناح اقليت وهمکارمدرس بهار یالشعرا ملک

 :دهد یشرح م نگونهيرا  ا »یسلطنت قاجار به پهلو
مقتدرشده  یطور اتيو وال االتيلشکردرا یتدارک فرماندهان و رؤسا وامرا 

 .را نداشتآن قدرت  تختيدولت در پا سيبودند که خود رئ
قانون  تيکه به حما  التيتشک یاسلحه وب یشکنجه وحبس درنظرمردم ب مرگ،
خاّصه که  !است ميبس هولناک وعظ نباشند، یمتّکزين یملّ  یرؤسا تيوحما
شدن به مراکزقدرت،صاحب  کينزد يۀدرسازيازمردم همان شهرومحل ن یجمع

 !مقام شده باشند یارصاحب تمّول ودا زيوخود ن نينفوذ وعامل جلب ثروت متنفّذ
 اکثر وخونسردانه بود، در یمقاومت منف کيکه عامل  یبيعج یهذا، حّس مخف مع

مقاومت  نياما ا. بود داريپد یحدّ  زتاين االتيودرا تريدرمرکزقو رانيا یطبقات ملّ 
 جانيدر خراسان و آذربا کيفرماندهان مقتدرکه هر   ديبه امروفرمان وزورو تهد

 یرا به بهانه ها یگناهانيو ب ختهيشمارريب یخونها رهيولرستان و فارس وغ
و  یقيبه آراء و افکار و جماعت  حق ینبود وکس یزيبرده بودند،چ انيمزازيناچ

اوقات که از مهرماه  نيمع ذالک، هر کس که به تلگرافات ا! کرد  یتوده اعتنا نم
، ندينها را ببآ یاست، رجوع کند، امضا افتهي انيتا نهم آبان همان سال جر ١٣٠۴
 !تواند درک کند یم) تا محل يیدرصورت آشنا(طبقات و افراد را  تيمحدود
 نيمرکز ا جانيوآذربا د،يمتواترگرد  هيبرلزوم خلع قاجار ري، تلگرافات دا بالجمله

 .غوغا به شمار  آمد
 نظام اجتماعات مدرسۀ

 
به  ینماه ، جمعآبا ليدراواخر مهرماه و اوا کنيدرکارنبود ، ل یجانيدرتهران ه 

 کيبه تحر زين جانيکه درآذربا ینيتاجر قزو ميحاج رح یشقدميزعامت و پ
نظام جمع  ۀکرده بود، درتهران گرد آمده ، درمدرس یاقدامات مؤثّر رميآ پيسرت

با » جانيآذربا یمختلط نهضت ملّ  ونيسيکم« به اسم  یشده، چادرزدند ومرکز
 ليمجلس  از قب یازوکال یوبعض یوطهماسب یسرهنگ درگاه یمشاوره وهمدست

 .بوجود آوردند رهيداور و غ
معروف  با  یو چند تن از تّجارماجراجو ونيدونفراز روحان یکيدسته  که  نيا 
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به  یانتشار داداند و باالخره مراجعات يیآنها همدست شده بودند، ابتدا  شبنامه ها
 .داخل کار شدند هيخلع قاجار ۀمجلس کردند و درمسأل

دسته بهم  نيا ۀدر بار يیمجعول و دروغ  خود گزافها خيدرتار یطهماسب اگرچه
اندازه دروغ و  نيطرح ا یسيافسانه نو چيکرده است که ه یدروغ یبافته وادعاها

نا  عاتيو شبنامه ها وشا اناتيب یهرکس بخواهداز فحوا داندينمزيرا جا یاديش
شدکه  شاه سابق  دهيشن. رجوع کند رمزبو خيمذکورمّطلع شود، به کتاب تار زيچ
که از اودرآن کتاب شده بود، کتاب مزبور را جمع  کرد   حيبا وجود آنهمه مدا زين

 .دينگرد  بيبه نشر آنهمه  اکاذ یو راض
 ارانيو   ميتئاترمنفورو رسوا که حاج رح نيا اتيندارم وارد جزئ لي، من م یبار

انداخته  بودند،  بشوم؛ محتاج  به دروغ  راه یجانياوبه نام افراد وطن خواه آذربا
ً تمام آن ! خبردار بوده و هست یهمه کس از آن باز رايز ميستيبه آن هم ن اتّفاقا

قهرشاه سابق خرد و خاش شدند،   ۀپنج ريدرز یوجدان و قائل روز یب گرانيباز
و درآتش خود  دنديوبه قتل رس افتنديشدند، خلع وکسردرجه ديحبس شدند، تبع
 نيا یوشهدا  نيارواح  مظلوم روحشان با نکيوا!هم کباب کردند سوختند وما را

آمده ، اعمال آنها را  رونيازگورب شهداازآن  یکيواقعه درجواب وسئوال است، و
 !کند یطرح م نکيتنبّه عبرت اعقاب واخالف ا یبرا
 .نداشتند دروغ اعتنا  کوچک و یهضت هان ني،مجلس ورجال مهم کشوربه ایبار

با وفا، از  ري، دو وزموريو ت روزيو پشت کارف تيفعّال يۀدرسا تيمع هذا، اکثر
را   تيکارو فعّال یهمدستان او دراندرون مجلس بنا ريو داور وسا رونيب

 .کردند  هياعالن رادر اواخرمهرماه  مطلب  .نهادند
ً يمجلس داده بود و صر تيسال به اقلّ  نيدرا یحيصر یالوزرا  قولها سيرئ  حا

الزمه به خرج دهد، و مدّرس درنطق  ید که دربازگشت شاه مساعوعده کرده بو
و او را در خط  اصالح  مافات  ميبه دولت  ندار یما نظربد«:خود اشاره کردکه

 »...ديشود ومقاصدما بعمل آ لياصالحات تکمدياوالبته ب ميدواريوام مينيب یم
، رفع  یوقصد ما بازگشت شاه و موافقت سردار سپه با شاه، وحدت نظرعموم

،  يیکايقشون،سازش دولت بامستشاران امر یاختالفات، اصالح مفاسد رؤسا
. دنبو نيدر ب یگريبود، و قصد د یانتخابات واستقرار حکومت دموکراس یآزاد
 یدر باطن  رؤسا یکرد، ول یدولت درظاهر به شاه تلگرافات م سيرئ نهمهيبا ا

 یپنهاندسايس تدارک هيارقشون واعوان اوبه صادرکردن تلگراف به خالف قاج
 ونيسيکماهم ب هيال یباشاه مشغول بودند،وخودمعزّ  تياشخاص به ضدّ  کيوتحر
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 !ديورز یمحرمانه مساعدت  م یو طهماسب ميحاج رح
کرده است که   یبيعج یخود سع يیکذا خيدر تار یکه طهماسب نستيعجب ا 

را مانع  یانوشهرب یقلمداد کند، وحکومت نظام هيدولت را مخالف خلع قاجار
 یجانيکه روح آذربا جانيآذربا یآقا واحرارمصنوع ميحاج رح(!) یازنهضت ملّ 

 !دينما  یاز آنها  خبر نداشت، معّرف
از کنه کار آگاه  یبه خوب یوداخل یخارج یاسيومحافل س استياما عقال واهل س 

واصرارسفارت  یشورو درسفارت نيمتحّصن رفتنينپذ ليازدال یکيبودند، و
 زيمسکو ن ميسياخبار برينکته بود، چنانکه ازسا نيدرلزوم مجازات آنها هممزبور

 .شود یم  دهيبوضوح فهم یمعن نيا
را   خچهيتار نيشد، و ما ا ینم ختهير رهيدا یساله اتفاقاً رو ستيب یايقضا اگر

که چند هزارسالست  انيرانيما ا رگانينب گريپنجاه سال د دي، شاميننوشته بود
را خوانده  یطهماسب یباشند، کتاب آقا یودروغ م یجعل خينخ توارگرفتارهمان س

 تبريز در هيانقراض قاجار یبرا جانيملّت آذربا یکه براست کردند یباورم
  یحکومتها یريکرده اند،وباوجودمخالفت دولت وسانسوروسختگ یوتهران اقدامات

 یبراست  ديو شا برده اند؛  شيمطلب را پ یانقالب ، باز با چه رشادت نيازا ینظام
 کيدادن به اريواخت یاساس قانون رييبه تغ ليرا که ما یربدبختانيمدّرس وسا

 رهيپرست و مهمل وغ ینوشته،اجنب یطهماسب یهمانطورکه آقا اند، کتاتورنبودهيد
 !شناختند یم

 یکنند ودروغ  را  برا یراکوه یکه کاه ستيجار نيبرا دهيکشوربال د نيا رسم
 نديبگو یمحکم با یسيدمد نيوکاتر اوليق اصول ماکوبرطب طانيش یرضا

 !دهند  بيکنند و مردم را فر مهيهم ضم یواسناد
  !دوام کند  دينبا امتيتا ق یباز نيا یول
 

  شب هشتم آبان  ◀
 

 ۀچند در باغ مدرس یمنفعت طلب ومردم کشان یرندوعده ا ی، اجتماع مشتیبار
هرروز واداربه زيم را درتبرکه مرد رميآ نيمحّمدحس یدروغ ینظام وسروصدا

تا عاقبت حضرات  د،ينبخش یتلکرافات کرده بود، درمردم و ساکنان مرکز اثر
 !مجبور به ترور و قتل نفس  شدند
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 و وحشت دتهدي ◀

  
هنگام   نيو وجها  در ا رانيالوزراها و وز سيرئ  لياز قب یاسيبزرگ س رجال

معهود  شانيکه درنهادا یو محافظه کار یحفظ  خود خودخواه ۀويجز همان ش
 .ديو مکّمل  مقصود گرد زمؤثّرين وهيش نيدادند و ا یازخود بروز نم یاثر. بود

قانون  ۀتوان مواد مربوط یبود که نم نيداشتند ا یابراز م یکه بعض یاعتماد 
و  ست،ين شيبرا یدر خود قانون اساس یداد و راه رييرا درامر سلطنت تغ یاساس

ً ياح از لحاظ حقوق اگرهم  نيدرا ديبا  ینابود شود،  پادشاه اي یشاه مستعف انا
 .خانواده بماند

بود که  دهيمعتبرگفتگو کرده و شن یازحقوق دانها یکيدرفرنگ با  زيشاه ن احمد
 .توانند او را منقرض  کنند یطبق قانون نم

و بخت از  تي، و فعال یمفرط از طرف  یحرفها در برابر ضعف وسست نياما ا 
 ! ديرس ینم یبجائ گريطرف د

آن   یملّت که حام یوکال ريّ دولت و تغ ۀکردند با گلول یم یمردم هم اگر جنبش 
ازجان گذشته هم جز  ليشش، هفت نفر وک. شنودند یم یدولت بودند، پاسخ گرم

  یا جهيخود نت ۀبلکه محو شدن خود و خانواد هيآت یزندگ یوخراب یهست بربادرفتن
  !مقطوع بود  یبکل  دهايمند و ابرد یمقاومت نم نياز ا

 
 واحده مادۀ ◀

 
ازماجدا شده ،  أسيما ازفرط    یاز رفقا یبعض: رخ داد تيدر صف اقلّ  یشکاف

 ليوک  یاخگر، بهمراه یازآنها، آقا یکيبه نام اتّفاق شدند، و یونيوارد فراکس
ت  درموضوع  تلگرافا» تذّکرمهم «بعنوان یا حهياستوان،ال یک ی،آقایبندرپهلو
تذّکرآنها  یملّ  یاستهزا تا به حال درمجلس شورا تياز غا که یتلگرافات( واصله 

، به دهي، تدارک دضيعرا نيولزوم توّجه مجلس به ا) بود یسرافکندگ يۀهم ما
با  یطهماسب خيکه در تار یواحده ا ۀبالفاصله، ماد. خود منتشرکردند یامضا
 مينقل شده است، تقد ٢۶٩ۀحآمده وگراورآن در صف ٢۶٧ ۀوکال درصفح یامضا

 :آن نستيمجلس شد و ا
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 : واحده ۀمادّ 

را اعالم نموده  هيبه نام سعادت ملّت ، انقراض سلطنت قاجار یملّ  یمجلس شورا 
به شخص  یمملکت ۀموضوع نيو قوان یرا در حدود قانون اساس یو حکومت موقّت

موکول به نظر  یحکومت قطع فيتکل نييتع. کند یواگذارم یرضاخان پهلو یآقا
 یمتّمم قانون اساس ۴٠ -  ٣٨ -  ٣٧ -  ٣۶ مواد رييتغ یمجلس مؤّسسان است که برا

 .شود یم ليتشک
قصر  نيزم ريو در ز هيّ و مرحوم  داور ته انيواحده  ازطرف همان آقا ۀمادّ  نيا

 ليامضا به م یو تقاضا ليآوردن وک یگسترده  شد و بنا زيم یالوزرا رو سيرئ
و تا روز ششم وهفتم آبان موفّق شدند که  د؛يآغاز گرد ديو تهد و خواهش وعنف

  یبود به پا  دهيکه زورشان  رس اها ر ونيفراکس یهشتاد و چهار نفر ازاعضا
 !کرد، بکشاند یم نييرا تع  رانيکه مقدّرات  کشور ا  یخيتار زيم

 یه رفقا؛وخالصیخيتار ستيرفتند آنها رابردند گفتند کار یا زعدّهيمان یرفقا از
ً يما ازپانزده نفر تقر ونيفراکس  !افتي  ليبه سه، چهار نفرتقل با
 زيم یباآنهمه عداوت داوطلب شد که مراهم به پا یدرگاه یکه آقا نستيا عجب

هم  یبوذرجمهر ی، وآقارفتميمن اورانپذ من آمد ۀبه خان یببرد وعصر يیکذا
 یبا آقا زازموافقتينکاشان رفت واو  ليوک ميحسن خان زع ديس یجلب آقا یبرا
 !کرد یداشتند، خود دارگريکديهم با  یسبتآقا خان که ظاهراً ن ميکر

صحن  قصر . الوزرا شتافتم سيخودم به قصررئ ليهفتم آبان به م عصرپنجشنبه،
ً درا یپر بود ازافراد گردند و آن  یطعمه  وشکارم یموارد پ ليقب نيکه طبعا

 یشد وآن مرد داه یباز بود م چارگانيبآن  یبر رو کتاتوريروزها ابواب قصرد
 !داشت یخاص ابرازم یلطف کيکردوبه هريم تبسم نهاينورا یب ۀبه چهر بيوعج
طرف  نيزم ريوآنحا درتکاپو بودند، مدخل ز نجايازين یاسيازرجال س یا عده

 . و روند مملوبود نديراست مثل راه مورچه از آ
رفت پس  یم رونيکه ب یدند وهرکسدررفت وآمد بو نهايبا ماش تياکثر انيمتولّ 

 یخيبرده، قلم  تارزيبه کنارم کراستيگشت،واورا یتازه برم یباشکار یازچند
 !دادند یرا به دستش  م

معلّق مالقات کردم، وتا آن ساعت از  ديدرخت ب ريدولت در ز سيروز با رئ آن
 .کامل نداشتم   یاّطالع  نيزم ريوز زيواحده وم ۀمادّ   يّۀقض

 –دوستانم را  نيمنظره پشتم را بلرزه درآورد، خاّصه که دونفر از بهتر آن دنيد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٧٦                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

را داور  یگريشده، د زگردانهايازم شانياز ا یکيکه  ميديد  - تياقلّ  یاز اعضا
 !هم بنوبت آمدند وامضا کردند گريد یکرد،ورفقا نيزمريشکارکرده، داخل ز

چه ، گوشت ! بکشند نيمرزيمرا هم به ز نکهينه ازترس ا! شدم  شمانيازآمدن پ 
 یکرده بودم به درجه ا اديکه درمجلس با قرآن  یتلخ بود وسوگند یمن بقدر

بود که چرا دوستانم    نيازا یشمانيبودند، بلکه  پ وسيراسخ بودکه آنها ازمن مأ
 .ام دهيد  یرا در چنان حالت

ّرس ومد یمستوف انيفرمود که آقا. پرده سخن گفت  یدولت هم آن روز ب سيرئ 
کرد   ديبگوهرچه با شانيگذشته است، به ا نهايکارازا گريکنند، د یمعطل م یليخ

 .بکار بدهند یو سروصورت ننديخودشان  بنش
  

 ! ترور  و مرگ   
   

ً يروزهفتم آبان تقر واحده  ۀمادّ  ريعدّه وآراء که ز شرفتيمردم کشها ازپ اليخ با
 نيومنفرد تياقلّ  نيجلس وبه ناطقاما بازبه م.شده بود،آسوده بود هيّ ته نيرزميدرز

 !که هست آنها را خفه و خاموش سازند لهيخواستندبه هروس یاعتماد نداشتندوم
«   یوآقا» .ح«  ی، از جمله آقا رهيوغ یآقا ، طهماسب ميحاج رح. بود  یا جلسه

شد   نياتّخاذ کردند؛ و قراربرا انهيوجان بيمه یميدرآنجا گرد آمده، تصم» .ا. ب
 !حرف زد ، کشته شود  تيازطرف  اقلّ  یشتم  آبان  اگر کسکه شب ه

 !را درآن شب به قتل آورند خيشد که مؤ لّف تار نيبرا ريقراراخ باالخره
 يیايساريکم سيخان،رئ یدمحمعلاوريقرارشدکه . شدند ايّ کار مه نيا یبرا یجمع  
« ی، آقاباشد  تيجنا نيا  ني، که محّل او درجلو خان مجلس است، همراه و مع٢
 یبهار موافق نبود، وخدا م یبا قتل ملک الشعرا یاست که طهماسب یمدع» .ب

 دي، برسردست آمدوزنگ س١٣٠۴هشتم آبان ماه  ،هرچه بود شب جمعه! داند
 سيدوم  رئ بينا استيانداخت وجلسه به ر نيطنهايمحمود، ناظم مجلس،درگاالر

 .ديگرد  ليتشک
 یرباع

 کرد مايمن ا  یبخت  هيبه س  چشمت
 باال کرد نيتو به قتلم  آست  زلف

  یا حهيبنوشت  خطت به خون  من ال 
 !را امضا کرد  حهيال  هتيخال  س 
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و آفتاب  درافق   ديرس انيبه پا  یسيابل ماتي، روز هفتم  آبان ، با  تصم باالخره
 .پنهان  شد  یغرب نيخون

 نيگفته شد که درا به من هم. آمد یمرحوم  مدّرس هنوز کسل بود و به مجلس نم 
دکتر  مصدّق  انيو آقا رالدولهيو مرحوم مش یمرحوم مستوف. جلسه حاضر نشوم

اکثر رفقا  در جلسه  بتيبودم با وجود غ ريمن ناگز. خاضر نبودندزين  ميو زع
 )  ٣. (حاضر شوم

  
 

  سيانگل استسي  
 یم شرح گزارش نيآن زمان را  بد»  کاياسناد وزارت  خارجه آمر« اساس  بر
 :سدينو یخود م ١٩٢۵سپتامبر  ١٣فولر در گزارش مورخ  :  کند

 ً به  ايتانيبر ینگرش وزارت امور خارجه   ۀبه اختصارنظراتم را دربار احتراما
 حاصل گزارش حاضر. رسانم یبه عرض م يیکايمستشاران آمر و رانيا

  ميسال و ن کياست که درطول  يیو تماس ها رانيدر ا سياقدامات انگلبررسی 
والبته  اردوستانهيبس  اتيداشته ام، که در وال رانيدرا یسيگذشته با مقامات انگل

تحّوالت   ۀکه دربحبوح يیدوستانه بوده است، ودرصحبت ها تهران کمتر در
در تهران داشتم، اظهارات  سيانگل یازمقامات کنسول یکي رباياخ جالب اريبس

، که  یسيمقام انگل نيا ۀظهارت محرمانبه گمان من ا... کرد ديينظراتم را تأ شانيا
 یکه تا پاس مانهيصم يیدوستانه مان  ودرخالل گفتگو اريسروابط  ب  ليالبته  به دل

اهداف  وزارت خارجه  انگريابراز شد، از نظرخودش ب دياز شب طول کش
به  رانيکردن ا مهيدرصدد ضم اينانيکه بر ميهردوقبول داشت. انگلستان بود

 رانيبرا یگريد یخارج یاليبا است ايتانيبر یوامپراطور ست،ين خود یامپراطور
 يیبه شکوفا ديبا ايتانيبر ايبود که آ نجاينکته مورد بحث ما ا. مخالف  است داً يدش

وعقب مانده نگاه  فيرا ضع  رانيبا مخالفت خود ا ايکمک کند، و  رانيواستقالل ا
نگرفته است  شيدر پ رانيرا در ا یدرست استيس سيبه اوگفتم که انگل. دارد 

 یدوست تيکند ودرهرموقع یخود چشم پوش یفور یاگرازمنافع اقتصاد نکهي؛وا
مردم  ینشان بدهد ، امکان دارد که انزجارو تنفّرفعل  ارانيبه  یبدون چشم داشت

آنکه  یبجا س،يزدوده شود، وانگل ندهيدو نسل آ کي یّ ط[ سياز انگل رانيا]
 دايمحکم در مقابل روس پ یبانياشد، دوست و پشتدشمن خود بتر یبرا یمتّحد

پس ازچند ساعت مقاومت ودفاع معمول ازمواضع  یسيانگل ممقا. خواهد کرد
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 یم یسع نجاياش را ابراز داشت که درا یبحث نظرات واقع ۀ، دربحبوح ايتانيبر
 یزيپش) ها یسيانگل(ما  یبرا رانيا یدوست« . جمالت  اورا تکرار کنم  نيع ميکن
کند  یم  یدوست  یتتا وق  رانيا. ميدان یرا خوب م متشيندارد، چون ق یارزش هم

 دايپ یچرب و نرم تر یلقمه   نکهيداشته باشد، و به محض ا یا دهيفا  شيکه برا
داند که هر چقدرهم که از ما بدش  یم رانيالبته ا... کند یم انتيکرد به آدم خ

پررونق  یرانيما ا... فتديامن ما ببه دديحفاظت ازخودش ناچار با ی، براديايب
 نيا. باشد) ها؟ یسيانگل عيمط( که معقول  یالبته به شرط  ميهخوا یم یوقو

فرصت  نيتا در ا. باشد  ميخواه یم  ندهياست که ، مثالً، تا پنجاه سال آ یزيچ
 رانيبه ا  ميتوان ی، وبعد ازآن اگرمعلوم شود که  مميرا محکم کن مانيپا یجا

کند، آنوقت  یرا لغو نم ازاتيتافتدوام یکشوربه دامن روس نم نيو ا مياعتماد کن
 ميحفاظت کن  مياالن دار نيکه هم یازحقوقديبا...ميدار یدست ازسرش برم

با  یمخالفت چيالبته  ه. را لغو  نکنند یازيامت چيها ه یرانيکه ا ميومراقب  باش
آنکه با منافع ما ، به شرط  ميندار رانيکشورها در اريسا یگذار هيسرما

. مينفت شمال و راه آهن هست ازيموجود وامت ازاتيامت یما مدّع. نباشدضاددرت
 نينشده، که آنهم  به خاطر ا  بيرهنوزتصويمورد اخ نيکه ا ميهرچند قبول دار

 ازيازامت ديشا. نداده است ليآن تشک بيتصو یبرا یاست که مجلس هنوزجلسه ا
هر  یتوسعه نفت شمال برا انمد یم ديبع هرچند م،ينفت شمال صرف نظر کن

راه آهن هم  ازيندارد  که از امت ليدل یهم چندان ساده باشد ، ول یگريکشورد
مگر بعد . ميمخالف يیکايکامالً واضح است که با انتصاب مستشاران آمر.  ميبگذر

که ادامه  یتا وقت یول. ديهم دار یگريکه شوستربا ماکرد انتظار د یاز رفتار
هم با وام  یمخالفت. شد  ميان مخالف منافع  ما نباشد، مانع  کارشان نخواهکارش

نباشد که با منافع ما  یزيکه ضمانت وام چ یبه شرط ميندار رانيبه ا کايدادن آمر
 یول ميهست  کايدوست آمر نيما بهتر.  گمرکات جنوب ايکند، مثالً نفت  یتالق

 يیکايشما امر. ديگرفته ا شيپ رانيارا در  یغلط استيس ميشود که ندان ینم ليدل
که ما نسل ها   یدر صورت د،يها را نشناخته ا یرانيشماهنوز ا. ديهاآرمانگرا هست

مثل شما  ،یغرضيب یما هم آرمانگراها. ميشناس یمردم  را م نيست که ا
 همطرح کرد رانيا یشما  را برا یشنهادهايپ  نيکه هم ميها، داشته ا يیکايآمر

شما،  که اتّفاقاً چندان موفّق  یتنها تجربه . دست برنداشتند  ید ازمدّتبع یاند، ول
ما تجربه کسب  ۀبه انداز یوقت. بوده است نيپيليکوچک در ف  یاسيهم نبود، درمق

است  یاستيافتد همان س یکشور کارگرم نيکه درا یاستيکه تنها س ديفهم ی، مديکن
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، رانيبا روس ها در ا یاسيو س یجنگ اقتصاد یعني – ميگرفته ا شيکه ما در پ
» .ميکشور حفظ کن نينفوذ خودمان را  در ا یهمه  ديمنظور با نيکه به هم

و به  فتديب قيبه تعو رانياستقالل  ا  استيس نيا  ۀگفت  که اگر بواسط نياوهمچن
صرفاً  نهايکه ا فتما وابسته بماند، فقط به نفع خودش است، البته  کنسول بعداً گ

مقام  کيدوست ابراز کرده ونه  کيخودش است، که به عنوان   ینظرات شخص
 ) ١.( خود محرمانه  نگه دارم شي، وازمن خواست که آنها را پ یکنسول
 :لورن گفتگو کرد یبا سر پرس»  نان یبلوا«پس از   یکم  یامور

 ً  ديمطرح شد و شا ايتانيمختار بر ريبا وز  رمياخ یرا که درگفتگو ینکات احتراما
در صدد بود که  [ لورن  یآقا] به گمانم . رسانم یجالب باشد، به عرض م تانيبرا

او با . بدهد حيرا توض رانيدولتش درا  یها استيدوستانه اساس س یا وهيبه ش
 یجنوب یقدرتمند در مرزها بيرق کيمتّحده  االتيفرض شروع کرد که ا نيا

لت من به دنبال دست دو استيدارد، واظهارداشت که هرچند احتماالً س کيمکز
کشورنخواهد  نيدرا یاسيبه حقوق س افتنيدست  ايو  کيبه خاک مکز یانداز

ً مواظب است که رق  دايدست پ کيدرمکز یازاتيامت نيبه چن زين بشيبود، مسلما
  یحفظ شودتا  ازهمجوار رانيا تياست که تمام نيا ايتانيبرخواست دولت ..نکند

 تيکه اززمان شروع مأمور يیازآنجا...دکن یريوروس جلوگ سيانگل یمرزها
برسر  سينسبتاً قدرتمند و دوستدار انگل يیالوزرا سيلورن درتهران، رئ یسرپرس

 استيس نيا بينداشته است ، تعق یقدرت زچندانيروس ها ن التيکار بوده و تشک
او درارتباط با . ممکن بوده است یاديسهل ترو تحقّق آن تا حدود ز شيبرا

 یصورت م يیکايآمر یبه دست  مستشاران مال نکيکه هم ا رانيا یمال یبازساز
 شانينباشد برا يیکايها و آمر یسيانگل نيب یضيکه تبع یگفت تا زمان رديگ

از  أتيه نيکه ا یکرد تا زمان یاضافه م ديبا ديکه البته شا( دارد تيّ موفق یآرزو
نکرده   تيحما ديآ یخوش نم نايتايکه به مذاق بر یخارج یاقتصاد یها تيّ فعال

ابراز کرد، که بعداً  رانيا یاقتصاد ۀتوسع ۀاوسپس نظردولتش را دربار). است
ً يبا من دق یمعلوم شد هدفش ازگفتگو  نانچهچ... نکته بوده است نياظهارهم قا

 وار دياوام کنند، دايپ رانيدرا یاقتصاد یهاتيبه فعّال یعالقه ا يیکايآمر یشرکتها
 یسيانگل یبا شرکت ها یاصطکاک ايباشدکه رقابت  یبه نحو تهايفعّال نياست که ا

 یاست ؛ ول یازجوامع رقابت سالم یاريدربس یالبته رقابت اقتصاد. نکنند دايپ
 یدولتش اجازه نم. انجامد یم یاسياصطکاک س ربهيمملکت، ناگز نيمتأّسفانه درا

 یبرا یرا عرصه ا رانيتواند ا ینم ليدل نيوبه هم فتدياتّفاق ب یزيچ نيدهد که چن
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 یم» رقابت سالم « نامش را گريد یدر جاها ديکند که شا یتلق يیها تيانجام فعّال
اشاره  رانيدر شمال ا کايمرآ  یاوسپس مشّخصاً به احتمال اکتشافات نفت...گذارند

ً فرض را برا  چيه رانيو ا سيگذاشت که شرکت  نفت انگل  نيکرد، و  عجالتا
گفت،  نيبا وجود ا. ندارد  رانيا یشمال تيت در پنج والاکتشاف نف یبرا یازيامت

عرضه  یشود برا تيحوزه مشغول به فعال نيهم که در ا یگريد یشرکت خارج
شرکت  ايمستقر درباکو و  یبا شرکت ها  ديخود به بازار  ضرورتاً با داتيتول ی

 یپرس اگرسر. منظور کامالً واضح بود. به توافق  برسد  رانيو ا یسينفت  انگل
کند،   انيخواست منظورش  را بدون توّسل به منش دوستانه و جذّابش  ب یلورن م

 یاگرشرکت ها هکنم ک یبه شما اخطارم« :برد یبه کار م یجمالت نياحتماالً چن
 یالاقل بدون جلب نظرآنهاوارد حوزه  ايها و  یسيبدون مشارکت انگل يیکايآمر

  ) ٢(  ».کرد ميخواه شانيشوند،کلّه پا رانيا
 رانيا خودرا بر یواقتصاد یاسيس یاليمصّمم بودکه است ايتاني، برگريعبارت د به

 ليانگلوف کتاتوريد کي دنيکار به قدرت رس نيا یبرا وهيش نيحفظ کند، وبهتر
 [رضا یپا یکامالً معلوم شده بود که اگرجا ١٩٢۵دردسامبر]خان[رضا یعنيبود،
نجات  یهمواره برا ديکاند و با یم یباق متزلزل تشيموقع د،را محکم نکنن ]خان 

، مارس  ١٩٢۴  لي، آور ١٩٢٢چنانکه درسپتامبر - او به کمک بشتابند
« آنطورکه  یول. به کمکش شتافته بودند یبحران جار نطوردريوهم١٩٢۵

ترازگذشته  یبمراتب جد ١٩٢۵نشان داد،اوضاع درسپتامبر» شورش نان
 ژهيکرد ومخالفانش ، به و فيتضع داً يراشد]خان[رضا یاسيس تيرموقعيبود،ز

 ]خان  [کردن کار رضا   کسرهي یمدّرس ومتّحدانش، داشتند خودشان را برا
 رانيبازگشت به ا ی، احمدشاه هم قصد خود را برا نيعالوه  برا. کردند یآماده م

احمد شاه وقدرت داشتن مدّرس  یمشروطه به پادشاه یدولت. اعالم کرده بود
بعداً  یامور. شد یم سيانگل یواقتصاد یاسيس یالياست فيمسلماً موجب تضع

 - موجود حفظ  شود  تيدادند که وضع یم حيترجشتريها ب یسيشد که انگل یمدع
 یوقدرت واقع نديبر تخت بنش) رازاحمدشاهيغ( از شاهزادگان قاجار یکي نکهيا
شده  معتقد  گريلندن د١٩٢۵ زسالييدن پايبا فرا رس. باشد[ خان] رضا زدردستين

 دنيامکان ندارد، و راه حل درازمدت به سلطنت رس تيوضع نيبود که ادامه ا
 طيشرا سيانگل مختار ريچنانکه درفصل نه اشاره کردم، وز. است]خان[رضا

، یبدون ناآرام ديبا« : برشمرده بودروزيف یبرا نگونهيرا ا ميررژييتغ یالزم برا
سپتامبر ثابت کرد   ٢۴ – ٢٣ یها ینا آرام. باشد»  یمردم ۀاراد« ، وبا  یئمدا
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 نيتوّهم  وجود  چن جاديکارا ۀچار ن،يبنابرا. وجود ندارد» یاراده ا«  نيکه چن
 نيکه ا يیازآنجا. بود»  یجنبش ملّ « با به راه انداختن به اصطالح  یاراده ا

کردنش به  ليبه رأس قدرت و تبد] انخ[رساندن رضا  یتالش برا نيسّوم
ً ازدرس هابود رانياکتاتوريد و ١٩٢۴که از دو تالش  نافرجام مارس يی، مسلّما

 یبرا یاديمقدّمات ز بار نيا. آموخته بودند،استفاده کردند ١٩٢۵ هيفور
 ینظام یروهايبموقع ن وحضور» ینبش ملّ ج«ازجمله به راه انداختندند،يکارچ

 ندگانيکه نما یدر موقع»  هدف  یربيچند  ت«  کيمجلس وشلّ  یدربهادرپشت 
 .ست به مقاومت زده بودندد

 » یجنبش ملّ  «
 

ً يتقر  یدوهفته   یّ ط« : ، مخالفت با بازگشت شاه آغازشد١٩٢۵ازهفتم اکتبر با
. طلبد یرا م یشتريپرداخته اند که توّجه ب یگذشته روزنامه ها به موضوع

مختلف  اتيمتعدّد از وال یبازارها وارسال  تلگرام ها یليمطبوعات خبراز تعط
اعتراض  و نسبت  رانيا بهدهند که درآنها به بازگشت شاه  یومجلس مبه دولت 

خودجوش  يیمخالفت ها نياگرچن. شده است یتيقاجاراظهارنارضا یبه سلسله 
  سينقشه ها را رئ نيازقرار معلوم تمام ا یتوانست جالب  توّجه باشد ول یبود م

مردم به اجرا   اعتبارکردن خاندان حاکم دراذهان یب یالوزرا وعواملش  برا
و  ستيگريد ۀسازچه نقش نهياقدام زم نيا ميزوداست که بدان یليزخهنو. گذاشته اند

ً يآن دق انياهداف مجر نکهيا اي برسر زبان هاست ، اما   یاريبس عاتيشا. ستيچ قا
 یتر قيو دق شتريجدا کنم اّطالعات ب عاتيرا از شا قيبتوانم حقا نکهيبه محض ا

 ٨ ۀدر شمار رانيستاره ا ۀروزنام» .کنم یارسال م تانيباره  برا نيدرا
» تهران  ميمق یها یجانيازآذربا یجمع« یرا به امضا یا هيانيخودب١٩٢۵اکتبر

مجلس منتشر ساخت که در آن با بازگشت  شاه مخالفت و   ندگانيخطاب  به نما
متّهم شده و مسئول  گانگانيب ی، غفلت ازامورمملکت و نوکر یاورا تن پرور

کند که  یاضافه م نيروزنامه همچن نيا. شناخته شده بود  رانيا یب افتادگعق
خود را   یاعتراض به بازگشت شاه حجره ها یبه نشانه  جانيآذربا  انيبازار
تلگرام به  قيمراتب اعتراض خود را ازطر زين تيوال نيکرده وساکنان ا ليتعط

  نيهم در رانياستاره  ۀروزنام.الوزرا رسانده اند سيمجلس ورئ ندگانيعرض نما
مختلط   یملّ  ی  تهيکم« متن تلگرام   ديگو یکند که م یرا منتشر م یشماره مطلب

کرده    ديمزبور تهد  ۀتيکم.  الوزرا است سيخطاب به مجلس و رئ »جانيآذربا
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» قطع« به کشوربازگردد، روابط خود را با  تهران » خائن« بود چنانچه شاه 
 انيکند که  بازار ینهم اکتبرش اعالم م  ۀمارامه درشروزن نيهم. خواهد کرد

. کرده اند  ليخود را تعط یاصفهان به نشانه اعتراض به بازگشت  شاه، حجره ها
 یدعاو یريگيپ ی تهيکم« که  سدينو یم ١٩٢۵اکتبر ١۴ خيدرتار رانيا ۀروزنام

ده کر افتيبازگشت شاه در هيرا که عل  يیدرنظر دارد تلگرام ها» درمجلس 
 )  ٣.( مجلس قرائت کند ] یصحن علن [در ست،ا

مردم به بازگشت شاه به خواست  آنها » اعتراض« آخرماه اکتبر،  ۀهفت درطول
 یامضائ یب یها هياکتبر، اعالم ٢۶«:سلسله قاجارمبدل شده بود یسرنگون یبرا

مجلس و  یبرا یارسال یمتن تلگرام ها یشود که حاو یمردم پخش م انيدارددرم
 یخواهان خلع  شاه وسرنگون هاو کرمان  است و در آن زيالوزرا از تبر سيرئ

شده است که چنانچه   زاعالمياز تبر یارسال یدر تلگرام ها. سلسله قاجارشده اند
روابط خود را با  حانيآذربا رد،ينگ یميتصم)  اکتبر ٢٧( مجلس تا روز سه شنبه 
خواسته  جانيآذربا ندگانيزنماهم ا  یگريدرتلگرام  د.. تهران قطع خواهد کرد

کرده اند که در صورت حضوردر  ديحاضر نشوند، وآنها  را تهد رمجلساندکه د
خلع   یاقدامات الزم برا... درانتظارشان خواهد بود» یميعواقب و خ« مجلس 

 شنهادي، پ نيعالوه برا. سلسله قاجارانجام خواهدشد یشاه ازسلطنت و سرنگون
 زيتبر یمل ۀتيبه کم یانجام  اقدام مقتض یبرا رانيا اتيکرده اند که تمام وال

 نکهيشرکت نخواهند کرد، مگرا یدرانتخابات آت جانيمردم آذربا.تام بدهندارياخت
  ژهيرا دارد، به و یدر قانون اساس یبازنگر تيصالح ديمطمئن شوند مجلس جد

کرمان،  از یقاجار، در تلگرام  ارسال یخاتمه دادن به سلطنت سلسله  ثياز ح
ً پايازرئ را ترک کند تا مردم  کرمان به  تختيس الوزرا خواسته اند که موقّتا

 يۀامروز سه اعالم. اکتبر ٢٩...سازند یرا عمل شانيو خواسته ها زنديتهران بر
 زياعتراض آم یتلگرام  ها  یشود که حاو یامضاء دارد درشهر پخش م یب

اکتبر   ٢٨ خيبه تار کهها  هياعالم نياز ا یکيدر. مختلف  است اتياز وال یارسال
ادارات »   یملّ  یروهاين«  روابطش  را با تهران قطع، و  زياست آمده که تبر

  یها از شکل  گرفتن ارتش هياعالم نيا گرازيد یکي. را اشغال کرده اند  یدولت
در تهران پخش  هيامروز چهاراعالم. اکتبر ٣٠.. دهد یزخبرميداوطلب در تبر

نظام ،  یمدرسه »  نانيبست نش« اصناف  تهران ،  تٌجار تهران و هيحادشد که اتّ 
ستاره  ۀروزنام» .قاجارشده بودند ۀسلسل یآنها را امضا کرده و خواهان سرنگون

بود متن  تلگرام  یمنتشر ساخت که مدّع یاکتبرش مطالب  ٢٩ ۀدرشمار رانيا
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رسال کنندگانش  و کرمان است، که ا زياز محّمره، رشت، تبر  یارسال یها
 ۀروز نام. قاجارو خلع شاه از سلطنت شده بودند یسلسله  یخواهان سرنگون

را منتشر  یوناصر رازياز ش یارسال»  یتلگرام ها« اکتبر  ٣٠درزين رانيا
 حيباره توض نيدر ا یامور.  شاه شده بودند  یساخت که درآنها خواهان برکنار

« مختلف صورت  اتيل  تلگرام از والارسا البکه در ق»   یاعتراضات«:دهد یم
تا  یبه اصطالح جنبش ملّ  ی، و ژست ها رانياز ا يیبه جدا جانيآذربا »ديتهد

 نيودارو دسته اش ا یکه پهلو ستين یبحث. ام اکتبر ادامه داشت یروز جمعه س
 اقيشتروند شور و ا نيمراحل ا از کي چيدره. کرده بودند ینقشه ها را طّراح

شان را از  یتنفّروانزجارواقع رانيها در ا یليخ. شد ینم  دهيد یا ختهيخودانگ
. خوانده اند اقتيل یابرازکرده و آنها را ب  یخاندان  سلطنت  یاعضا یشاه و برخ

بود که  نيا ١٩٠٧ یقانون  اساس یازاهداف اصل یکينرود  که  ادمانيهمه  نيبا ا
 یادامه م یامور)  ۴( »..نباشد شتريب تيخاص یب  یفاتيتشر  اممق کيپادشاه  

»  یجنبش ملّ « آمده  بودکه  نجانبيا ١٢٣۶شماره  یدرگزارش مطبوعات« :  دهد
ً جنبش دياکتبر انجام ٣١مجلس در یبه اقدام قطع تيکه درنها  یظاهر یعمدتا

 یرانيتوّسط کارمند ا هک  یگزارش وستيبه پ. الوزرا بود سيدست  رئ ۀساخت
دهد  که باد از کدام طرف آمده  یده و نشان مش هيته زيمان درتبر یکنسولگر

 یگزارش کارمند  کنسولگر» .جالب  توّجه  باشد  ديگرددکه شا یاست، ارسال  م
 یدياّطالعات مف یشده حاو هيته١٩٢۵اکتبر ١٧ خيکه درتار زيدرتبر کايامر

زنده باد « دادند  ینفر دربازار به راه افتاده و شعارم  ۶٠حدود  روزيد« : است 
آنها را   ۀخبردارشده ام که هم» نابودباد خاندان قاجار« و) الوزرا سيرئ( »یهلوپ

آدم  نيوفاسد تر نيکه از بدنام تر ،یعدّه انطوريهم. کرده بودندريکاراج نيا یبرا
به  یمختلف یشده اندو به نام  مردم تلگرام هامستقرها هستند، درتلگراف خانه 

اطراف تلگراف خانه جمع شده  در نفر ١٠٠ امشب  حدود. کنند یتهران ارسال م
الوزرا  سيرئ. کنند یم یخاندان قاجارسخنران یسرنگون ۀاند وچند نفرهم دربار

برحّق  واستبا خ یمن مخالفت«مضمون که  نيارسال کرده به ا یازتهران تلگرام
برخالف  یکار چيه ديوآرام انجام شود ونبا یقانون ديزبايهمه چ یمردم ندارم ، ول

است  ارکردهيباره سکوت اخت نيشخصاً درا نکهيو ا رديصورت بگ یعمومنظم 
تنها  زيمثل تبر یدرشهر بزرگ. ندارد یجنب وجوش چيبازارها بازاست وشهره» .

  یواقع انگراوضاعياظهارات فوق ب. رونديم نهنفردارندبه تلگراف خا ١٠٠کمتراز
 )  ۵(» .است زيتبر یوفعل
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 مقاومت مجلس 

 
. را نقش بر آب کند[ خان ] رضا  یتالش کرده بود تا برنامه ها گرمجلسيبارد 

اعتباربود، و  یب یريگ ینداشت و رأ تيرسم سيجلسات مجلس بدون  داشتن رئ
 ینوع شگردها نيالبته ا. انتخاب نکرده بودند یسيمجلس هم رئ ندگانيازقضا نما

 یامور. ندازديب  قيرابه تعو هاتوانست کار یم یمدّت کوتاه یتنها برا یپارلمان
که روز نامه ها خبرداده اند و   یگريمطلب د« : دهد یم حيباره  توض نيدر ا

 ايرنيخان پ نيحس رزاياست که م نيدارد ا هيّ ازظاهر قض یشتريب تياحتماالً اهمّ 
  دهيمجلس امتناع ورز استيمجدّدر رشيمجلس، ازپذ سي، رئ)مؤتمن الملک(

مجلس ) ديجد ۀسيرئ أتيتا انتخاب ه(و دهيرس انيبه پا سهيرئ ئتيه ۀورد. است
 سم،ينو یگزارش را م نيکه دارم ا یدرحال. انجام بدهد یديتواند کارمف یعمالًنم

بدون . اند دهيبه توافق نرس ديجد سيمختلف مجلس هنوزبرسرانتخاب رئ یجناح ها
 ليعوامل دخ نيازمهمتر یکي ايرنيپ نخا نيحس رزايم يیاستثنا تياغراق، شخص

 اين ريپ  یريکه در باره کناره گ یعاتيشا. است  یلکرد درخشان مجلس فعلدرعم
از آنچه  درروزنامه  یجالب تر ليمجلس برسر زبان هاست  به دال استياز ر

 نيمجلس چن سيانتخاب رئ یبرا  ندگانيتالش نما» .شود اشاره دارد یگزارش م
 ٩مورخ  ۀروزنامه کوشش درشمار. هاداشت روزنامهدر  یانعکاس

الممالک  یاز مستوف ندگانيدهد که روز گذشته نما یخود گزارش م١٩٢۵اکتبر
را  نيّ تد یسپس عدّه ا. رفتيمجلس شودکه اونپذ استيخواسته بودند تا نامزد ر

 ١٢ مورخ ۀشماردر رانيبه گزارش  روزنامه ا.موردقبول نبود کردندکهشنهاديپ
 مجلس، روز استير دمجدّ  ی، برغم امتناع مؤتمن الملک ازتصدّ ١٩٢۵ اکتبر

را  بايد يیوطباطبا نيّ مجلس، و تد استياو را به رگريکباردي ندگانيگذشته نما
درچهاردهم  رانيا ۀرزونام .انتخاب کردند سيرئ بيدرسمت نازين

مجلس انتخاب شده بود  استيبه ر راً يمؤتمن  الملک را که اخ یاکتبرخبراستعفا
 ۀمجلس به خان ندگانياز نما یتعدادکه  ديافزا یروز نامه م نيا. منتشرساخت

. رديرا پس بگ شيداشتند او را متقاعد  کنند که استعفا یمؤتمن الملک رفته وسع
بود که   فتهاّما مؤتمن الملک با اشاره  به کسالتش  خواهش  آنها  را رد کرده و گ

برسر  یطوالن یمدّت ینفر برا کيمشروطه   یپسندد که در کشور یاصالً  نم
کوشش روزشانزدهم اکتبر گزارش داد که  جلسات   ۀروزنام. باشد پست کي
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 یرسم ريبه طور غ ندگانيندارد، ولذا نما یتيرسم سينداشتن رئ ليمجلس به دل
از  یهجدهم  اکتبر خبر داد  که عدّه ا در رانيروزنامه ا. دهند یجلسه م ليتشک
. رفته اند دنشيبه د دريرا پس بگ شيمؤتمن الملک استعفا نکهيا ديبه ام ندگانينما

 خود نوزدهم اکتبر ۀدرشمار رانيا ۀآنها راردکرد، وروزنام یهم تقاضانبارياو ا
مطابق . شد رائتمؤتمن الملک رسماً درمجلس ق یخبر داد که روز گذشته  استعفا

 .انتخاب  کنند  ديجد سيياکتبر ر ستميمجلس روز ب ندگانيقانون، قرار است که نما
از  یاديبود به همراه  تعداد ز نيارخشمگي، رضاخان که بس ١٩٢۵اکتبر ١٩روز 

 ستميشفق سرخ، ب ۀبه نقل از روزنام  یامور. خود به مجلس رفت»  محافظان« 
مجلس    یاعضا  نيّ روز گذشته درمجلس، تد«:کند یگزارش م نيچن ١٩٢۵اکتبر 

 دهيپرس الوزرا از او سيرئ. الوزرا داشت با خبرساخت سيکه با رئ يیرا ازگفتگو
باز گشت  شاه  ۀدر بار راً يکه اخ يیتلگرام  ها  ۀخواهد  در باريبود  که مجلس  م

. است دهيتلگرام ها  را ند نيگفته بود که ا نيّ تد. رديبگ ميچه تصم دهيرس زياز تبر
به  زيتبراوضاع  ۀاش  را در بار یخواست که نگران نيّ الوزرا از تد سيرئ

 ديباور بود که مجلس با نيالوزرا برا سيرئ. ندمجلس برسا ندگانياستحضار نما
از   یرساند که تلگرام ندگانيبه اّطالع  نما نيّ تد. رديبگ یميدراسرع وقت تصم

مجلس واصل شده است که در آن خواسته اند  او به همراه  سيخطاب به رئ زيتبر
که ارسال  یوقت.  رنديتماس بگ زيبروند و با تبر انهبه تلگرافخ ندگانيده تن از نما

مجلس  سيرئ  بيمجلس با خبر شدند از دو نا سيرئ یکنندگان  تلگرام  از استعفا
سپس  نيّ تد. نديايبه تلگراف خانه ب ندگانيخواستند که به همراه  ده تن از نما

که تلگرام  يیخاطر نشان ساختند  از آنجا ندگانينما. کرد ینظرخواه ندگانيازنما
را  ندهيتقاضا شده است که ده نما شانيو ازامجلس ارسال  سانيرئ بينا یبرا

، يی، عالیرو، از مستوف نيازا. ندارد  یضرورت  یانتخاب کنند، لذا نظر خواه
وعدل دعوت شد که  یحکمت ، تهران ،یندامان خسرو،يزاده، افشار، ارباب ک یتق

پس از زيمزبور ن ندگانينما. مجلس به تلگرافخانه بروند سيرئ بيبه همراه دو نا
زمان انتخاب  ديکه بادنديرس جهينت ني، به ادنديرا شنزياز تبر یارسال اتينکه شکاآ

  یتالش ظاهر) ۶(».جلسات آن صبر کرد افتني تيمجلس و رسم سيرئ
 رانيا ۀرو زنام. افتيدر هفته بعد هم  ادامه   سيانتخاب رئ یمجلس برا ندگانينما
حسن   رزايروز گذشته  م مجلس  ندگانيگزارش کرد که  نما  ١٩٢۵اکتبر  ٢١در

 ۀروزنام. مجلس انتخاب کرده اند استيرا به ر) الممالک  یمستوف(  یمستوف
مجلس را قبول نخواهد  استير یکرد که مستوف  ینيب شيکوشش درهمان روز پ
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 نيشفاهاً  به چند یو سوم اکتبر خبر داد که  مستوف ستيروزنامه در ب نيهم. کرد 
 رانيا ۀروزنام. رديپذ یمجلس رانم استيست که رمجلس  گفته ا یتن از وکال

 سهيرئ أتيبه جلسه ه یگزارش  دادکه پس  ازدعوت مستوف  ١٣٢۵اکتبر٢٩در
کند که  یم ضافها رانيا.  داند یمجلس  نم سيمجلس او گفته است  که خود  را رئ

رابه   یمستوف ۀگفت  ايخواهند گرفت که آ ميتصم یرسم ريغ یوکال در جلسه ا
ابتدا «  : سدينو یم  ايقضا نيا ريدرتفس یامور. ريخ ايکنند  یتلق)  استعفا(  ۀمنزل

مجلس و سپس طفره   استير رشياز پذ)  مؤتمن الملک (  ايرنيپ  یامتناع  آقا
داشته ريبرروندحوادث اخ یسطح ريتأث  کياز شتريب  یزيچ  یستوفم یرفتن  آقا

ً با شرا یاشخاص،مردان نيا یهر دو. است  اما. وطن پرست هستند فت ومسلما
 یريگ ميحساس قدرت تصم یها تيازهموطنان خود، درموقع یاريهمچون بس

درمقابل مسئله  یکامالً منف  یکرديرو زيموردن نيرا ندارند ودرا یوشهامت  کاف
اصالً  تيدو شخص نيا ايکه آ ستي، معلوم ن نيبا وجود ا»  .مهم اتخاذ کرده اند یا

را در   رانيکه سرنوشت  ا  یکسان نيعالوه برا. بود از دستشان ساخته یکار
آنها مسلماً . برود  شيشکل  پ نياموربه ا انيدادند که جر یدست  داشتند اجازه نم

را  قشانيدق  ینقشه ها یسادگ نيمجلس به هم سيکه عدم انتخاب رئ شتندگذا ینم
 .اش خارج  کند یاصل رياز مس

خود تحّوالت  شب گذشته  ١٩٢۵اکتبر ٣٠ در شماره مورخ رانيا ۀستار ۀروزنام
 رغمي، عل ١٠٢۵اکتبر   ٢٩پنج شنبه شب ، مورخ . کند یمجلس  را گزارش م ی
مجلس  یازوکال یمجلس انتخاب نشده بود، شمار یبرا یسيهنوز رئ نکهيا

روز نامه   نيا.  بود دهيمختلف رس اتيشدند که از وال يیخواهان  قرائت تلگرام ها
 درمجلس گزارش داد که ازاواسط مهرماه  اتيبه شکا یدگيرس تهيمک« :ديافزا یم
 جانياشخاص سرشناس از آذربا یبه امضا یشمار یب یتلگرام ها )اکتبر ٧(

 ريمال، کرمانشاه ، نهاوند ، ی،بارفروش، ساررجندي،خراسان ،کرمان،کردستان، ب
خاندان مردم از  یتيازنارضا یاست، که حاک دهيرس تهيکم نيبه دست ا رهيوغ

تلگرام ها  نيمذکور ا تهيکم. سلسله است نيا یبرکنار  یقاجار و خواست آنها برا
 ندگانيرنمايگرفته بودکه آنها رابه استحضار سا یميرا به دقّت مطالعه کرده وتصم

 نيمناسب  درا یخود دست به اقدام ديبنا  به صالحد سبرساند، تا مجل زيمجلس ن
 یم یاديتلگرام ها وقت ز ۀد  که چون قرائت همکر شنهاديپ نيّ تد. بزند نهيزم
 شنهاديزپين يیاسايبه نام   نگانياز نما یکي. مجلس فوراً نظرش را اعالم  کندرديگ

 شامل حال دممر اتيرفراندوم را مطرح کرد اومتذّکر شدکه شکا یبرگزار
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 او معتقد. شود یدرداخل وخارج مجلس نم»محترم خاندان قاجار یها تيشخص«
وبا   اورند،يب رونيخواهند سلطنت را از دست قاجار ب یمردم فقط  م است که

که به  ستيا عهيسلطنت و د«  نکهيبرا یمبن یقانون اساس  ٣۵توّجه به اصل 
اگربر مردم  ،»خاندان قاجارمفّوض شده است هب رانياز طرف ملت ا یموجب اله

به   »عهيود«  نيا ۀکه ذاتاً  بواسط یفيوظا یمحرز شود که  خاندان قاجارازعهده 
. رنديرا از آنها پس بگ  عهيتوانند ود یاند ، م امدهيبر ن یمحول شده به  خوب شانيا

 تيدرنها. است  فراندومر یکاربرگزار نيا یروش برا نيبهتر يیاسايبه نظر 
 جهيونت یمسئله را بررس نيا ندهينما ١٢متشّکل  از  یونيسيشد که کم نيقراربر ا

 یمجلس تا به آخر  تالش  کرده بود نقشه ها ن،يبنابرا» .کندرابه مجلس گزارش 
 ليتما شتريمنحرف سازد، و ب »قيتحق ونيسيکم« را با حواله کردن آن به  یپهلو
هرگزحاضرنبودند  انشيرضا خان و حام یول. رفراندوم داشت کي یبرگزاربه 

 )    ۴. ( تکرار شود  ١٩٢۵ هيفور يیکه رسوا
  

 سلطنترييتغ یالزمه برا یاه ینيب شتدارک و پي 
  
 رييتغ یالزمه برا  یها ینيب  شيتدارک و پ« ۀدر بار یمکّ  نيحس تيروا به

تظاهرات   یکه سردار سپه و عّمال و یجمهور ۀاز واقع:  سدينو یم» سلطنت
احراز  یتجربه را آموخته بودند که برا نيبعکس گرفته ا جهينت یکرده ول یاديز

  یليهرچه ممکن باشد وسائل کارو مقدّمات آنرا  خ نترسلطييدرموقع تغ تيموفّق
. شود اريهش فينکنند تا حر یسرو صدا و در لفّافه انجام دهند و تظاهرات یب

بعمل  هيقاجار  هيبرعل یديتظاهرات شد ١٣٠۴جهت تا آواخرمهرماه  نيبهم
 الزم و تدارکات خود  یها ینيب شيهمه گونه  پ انهيسردارسپه مخف یول اوردندين

 ن،يّ به تد ارخانيبه شب نهم آبان مانده بود که خدا  یند، منجمله چديد یرا م
 اءالسلطنهياح رزا،يم ماني،سلیدمحم صادق طباطبائ دي،سیاعظم بهرامريرهنما، دب

اّطالع داد که فردا سردار سپه قبل ازطلوع آفتاب  یخان رشت ميکر رزايم ايو گو
وصبح  ديمن بخواب زلشب را من  تکهنسيخواهد شما را مالقات کند، بهتر ا یم

 ارخانيحضرات شب را منزل خدا. ميبه منزل سردارسپه برو یکيزود درتار
 یکي.  خود را مشغول کرد یزيآنکه خوابش نبرد، بچ یبرا کيبسربردند وهر

نحو تمام شب خود را   نيکرد و بهم یصحبت م قشيبا رف یکيخواند،  یکتاب م
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دم ، حرکت  کرده ، به منزل  سردار سپه    دهيسپ  صبح  هنگام  - مشغول  کردند 
 بيخود را از حب حيسردار سپه  تسب. ازسردارسپه مالقات نمودند یرفتند ودراطاق

خواهم با شما هم عهد بشوم که در مسائل مهّم   یدر آورده اظهار داشت من م
 هر  را بدست  حضرات  داده حيمتّحد ومتّفق باشبم و سر تسب کريکديبا   یمملک

. را گرفت  حياز تسب یهم گوشه ا ارخانيرا گرفتند، خدا  حياز تسب یگوشه ا  کي
  یمقاله ا» مقٌدس   حيتسب« عنوان  ريز یاز آنها در روزنامه ا  یکيروز بعد هم 

و وکال و رجال  بسته  ومنظور  نيمتنفّذ ريعهدها با سا نيسردارسپه از ا. نوشت
  ميگفت  کهيبطور.  بود  هيّ و خلع قاجار سلطنترييتغ ابند وبست ه نيا ۀاو ازهم

از اّول  آبان ماه  یگرفت ول یدر پرده انجام م یليمحرمانه وخ اتيّ عمل نيتمام ا
 یبه مجلس و بعض اتيو وال  االتياز تمام ا یاديلشکرتلگرافات ز یبدستورامرا

 بود؟ هتلگرافات چ نيمنشاء ا.  مخابره شد هيّ قاجار هياز جرائد برعل
به مجلس  هيقاجار هيبرعل ینمودندکه تلگرافات یرا وادارم یاشخاص شهرستانهادر

 ليقب  نيبه تلگرافخانه ها هم دستورداده بودند درموقع قبول ا. نديمخابره نما
جهت  تلگرافات مفّصل و  نيبهم ند،يوجه ننما ۀتلگرافات ازمخابره کنندگان مطالب

 ۀسلسل ليو تشک  هيقراض قاجارپس از ان یشد ول یبه مرکز مخابره م یاديز
وجه  ۀازمخابره کنندگان آن تلگرافات مطالب زهيتلگرافخانه ها بزورسرن یپهلو

 .آنرا  وصول  نمودند نارآخرينموده و تا د
بردرخواست خلع سلطان احمد شاه   یبنام شبنامه که مبن یادياوراق ز نيهمچن

 نيپنجم  آبان ب –چهارم  وانزجاروتنفٌرازسلسله قاجاربود در روز روشن از روز
منتشر نمود که    ديبا یمضحک است  شبنامه را موقع یليخ. شد یمردم منتشر م

  ديو نتوانند آن مطلب را درجرا نددولت واهمه داشته باش نيمنتشرکنندگان ازمأمور
بود که  در  یشبنامه ها، شبنامه ا نيا  نيا یول نديدر روز روشن نشر نما اي

 یممنتشر یبدست عّمال شهربان یو بدون ترس وحتّ  یال آزادروزروشن و با کم
عبدهللا   فيتأل»   یرضا شاه پهلو حضرتياعل یشاهنشاه خيتار«در کهيبطور. شد

از آن اوراق شبنامه را گراور  یاديز ۀعد( شود  یمشاهده م  یر طهماسبيخان ام
ً بهم شب نيا یخط وانشا) نموده  یکيرود که  یبوده و تٌصورم هيشبنامه هاغالبا

 مخصوصی  منبع کيشرکت نداشته ونسبت به تمام آنهاازشتريدونفردرنوشتن آنهاب
  .شده است یدستورانتشار صادر م
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 نظام  ۀدرمدرس سورچرانی    

 
نظام  برپا و وسائل  آشپزخانه، آبدار  ۀدر مدرس یازاّول آبان ماه  چادرهائ زين

مجموع  ديکه شا یودستجات مختلفدرنظرگرفته شد  یعدّه ا یبرا یرائيخانه وپذ
پنجم آبان بنام  ايکرد ازروز چهارم  یپانصد نفر تجاوزنم ايآن از چهارصد 

 قاجارو ۀطبقات واصناف مختلفه وتٌجاردرآنجا جمع شده بعنوان  انزجارازسلسل
 بودند ؟ یازچه طبقات نيمتحٌصن  دند،يدرخواست خلع احمدشاه متحٌصن گرد

 . گرفتند  یمخصوص جا یرفدارسردارسپه درچادرهاط یهايازهوچ یعدّه ا - ١
  ۀحاضرند  بواسط یسور چران یبرا  شهيپا که  هم یسرو ب یب  یعدّه ا – ٢

آمد  نوکر شکم  خود  شده  در چادرها  یاز آنها  بعمل  م  یخوب یرائيآنکه  پذ
 .قرارگرفتند

از طرفداران  اصناف بازار که یازتّجار و رؤسا یروزهفتم آبان به عدّه ا -  ٣ 
ازسردارسپه ونفوذ او مالحظه داشتند تلفن  کردند  کهيالاقل ازکسان ايسردارسپه و 

به  یستيخواهد به مشاوره پردازد و با یباآنها م یامرالزم یکه سردارسپه  برا
چهل نفرازاشخاص  یس درحدود ديکه شازيعدّه ن نيا. بروند هيمنزل مشارال

 یرده بطرف منزل سردارسپه رفتند ولمعروف ومحترم بازاربودندحرکت ک
کرده و گفتند آنجا  ینظام راهنمائ  ۀآنها را به مدرس  دنديرس یدر منزل و نکهيهم
  یو چگونگ دندنظام  ش ۀوارد مدرس یعدّه وقت نيا. ديايتا سردار سپه ب ديباش

چه  یکه آنها  را برا دنديمشاهده  کردند قهم کياوضاع و احوال را ازنزد
ً يسرآنها رفته و  اگر اح یند وچه کالهخواسته ا بخواهند خارج شوند  از خروج   انا
 .بعمل  خواهد آمد  یريآنها جلوگ

 تيو فعّال غاتياجتماع  با تبل نيهم که ازعّمال سردار سپه بوده  و ا یدسته ا -  ۴
نمود که   یافتاده و آنها را وادارم یمصنوع نيمتحّصن  نيشده بود  ب  ليآنها  تشک

نظام را  ۀمدرس نيعدّه متحّصن نيمجموع  ا ند،ينما  هيٌ قاجار هيبرعل  یهراتتظا
 دهيمدرسه  نظام هم د نيمتحّصن  یودرعکس ها ميفتگ کهيداد و بطور یم ليتشک

 ديادامه داشت شا یرائيپذ نيخوب بوده واگرا یليخ نيمتحّصن یرائيشود، پذ یم
  . .. ديگرد یافزوده م نيهمه  روز  بر تعداد متحٌصن
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 مجلس  ندگانجلب موافقت  نماي

 
طرفدار سردار  یاز وکالگريدونفر د یکيو مورتاشياز روز پنجم آبان داوروت 

موافق   یوکال یکي یکيو بدواً  هيٌ را ته هيٌ سپه طرح مربوط بانقراض قاجار
کردند و آن  یوارد م ینيزم ريز کيسردار سپه  را بمنزل سردار سپه برده  در 

سردارسپه بدون  چون و  نيالبتٌه موافق. گرفتند یآن امضاء م ليئه وذطرح را ارا
ً  از ا  یوکالئ ايو   نيمخالف یکردند ول یچرا امضاء م   انيجر نيکه معنا

گرفتن امضاء  یدسته  برا نيبا ا دند،يورز یبودند از امضاء امتناع م  یناراض
 یامضاء م یهائازآنها با دادن وعده  یازبعض. شد یمعامله م یگريطور د
 یامضاء  م  ديو ام ميو ب  حتيوبه اصطالح نص ديبا تهد گريد یاز برخ گرفتند،
بود جداً  خود  یمتياز امضاء باهرق یول دنديهم رفته  طرح  را د یعدّه ا. گرفتند

 .کردند یدار
 

 سرگرم نمودن مردم طرح  نقشه  برای
 

خود را  به موقع  اجرا   ۀنقش  يّۀافکارعاّمه را مشغول  نموده و ته  نکهيا  یبرا
 :را اتّخاذ  نمودند  ريگذارند طرق ز

آباد ، سه   یمنظور در ناز نيا یدر خارج شهر، برا یبزرگ شگاهينما  جاديا  - ١
 یمتعدّد یچادرها. دادند  ليتشک  یميعظ  شگاهينما کيشهر،  یمتر لويچهار ک

ماه   کيکه از  یبائيز یشد و غرفه ها یدستگاه  م  صديس ستيکه در حدود دو
غرفه ها  نيبر پا کردندو در ا یبائيقبل مشغول آن بودند با چوب و گچ باشکال ز

گذارده  شده   شيبه معرض  نما  یو داخل یمختلف خارج ۀمحصوالت و امتع
که از اطراف  و  یراهليسبع و غ واناتيح یازغرفه ها بعض یدر بعض. بود

 یخالصه  تماشا. نمود  یجلب توّجه م یائکرده بودند درقفسه یاکناف جمع آور
حدّاقل دو سه ساعت  یفالحت ینهايماش اتيعمل دنيد وغرفه ها و چادرها  نيا

دو ساعت هم وقت الزم بود تا مردم از  یکيگرفت و  یوقت تماشا کنندگان را م
حداقل پنج شش ساعت از  بيترت نيبا ا ند،يآباد رفته و مراجعت نما یشهر  به ناز

 رهزا نيردم بدون سر و صدا گرفته شده بود وهمه روزه درحدود چندوقت م
 ینماهايس زيشبهان نيهمچن.رفتند یمزبورم شگاهيتماشا به نما ینفرزن ومرد برا
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. بگذرانند نماهايهم وقت شب خود را درآن س یشد تاعدّه ا یداده م یمّجان
  نيعبدالحس« فالحت وتجارت وقت ريراکه از طرف  وز یدانم اعالن ینممورديب
در  یقانع کننده ا لينقل نموده تا دل الً يذ دهمنتشر ش نمورديدرا»  مورتاشيت

 .دسترس خوانندگان گذاشته باشم
آباد  ادامه خواهد  یتا ده  روز در ناز یفالحت شيآبان ماه نما ۴ ۀاز روز دوشنب «

 از طرف یفالحت یها نيوبکارانداختن ماش ديخر یبرا.  یداشت، ورود مجان
 ینماهايشبها س. شود یکه تقاضا شود داده م یهرگونه اّطالع شيکارکنان نما

دهد  یدراروپا  را نشان م یخواسته شده وطرز زراعت علم شينما یکه برا ديجد
  » .گذارد یعاّمه م شيبه معرض  نما

 
  مورتاشيت - فالحت و تجارت و فوائدعاّمه  ريوز

 
وقت مردم  گرهميآنکه  طور د  یبرا.  یخبّاز یاتالف وقت مردم دردکانها  -  ٢

  یکم استيس.  را نداده  باشند یاسيس  یانهايرا گرفته و به آنها  مجال تعّمق درجر
 ۀجيدرنت. شد یشد و به خبّازها جنس کمترازمصرف روزانه  داده م بينان تعق
از  یشود، عدّه ا یازدحام  م یخباز یدکانهابود که  در  یعيطب استيس نياتّخاذ ا

کردند و با هزار زحمت   یازدحام م یخباز یمردم ازصبح تا ظهر در دکانها
 یبرا زيآوردند و از بعد  از ظهر تا شام ن یدو نان از صبح تا ظهر بدست  م یکي

. ردندآو یهجوم م یخبّاز یدو پشته وسه پشته دردکانها نطوريگرفتن  نان شب هم
  انينشود بر تعداد  پاسبانها و نظام ینان موجب انقالب وبلوائ یکم  نکهيا یاما برا

 طهراناز یهفتصد هشتصد نفر  ۀعدّ  کيافزوده بودندوچون قبالً هم  یاديبتعداد ز
 بيترت نيسردارسپه را گرفته بودند با ا  نينان  چهارم  مهراز مخالف یدر بلوا

 شد ومنظور یمراکز زده نمريحدس انقالب و هجوم مردم بطرف مجلس وسا
بود که  مردم  را بخود  نيا یها و تدارکات برا ینيب شيوپ اتيعمل نيازمجموع ا

 نيبا ا. روز را از آنها  سلب کرده باشند اناتيمشغول  کرده، فرصت تفکر در جر
سلطنت  رييناگهان موضوع تغ  ممقدّمات کار  فراهم و روز هفت آبانماه ه تيفيک

در   یخيتار ۀلسج نيصورت مذاکرات مشروح ا نکيکه ا ديدرمجلس مطرح گرد
 :شود ینقل م ريز
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   دهم  فصل 

 
 مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی  هفتم آبانماه جلسۀ

 
 صديصورت مشروع مجلس عصر پنجشنبه هفتم آبان ماه هزار و س -  ٢١٠ جلسه

  ١٣۴۴ یالثان عيرب ازدهميوچهار مطابق 
  ديگرد ليتشک سيرئ بينا نيّ تد یآقا استيمقارن غروب به ر  مجلس

 .قراربوده است نيمذاکرات بد انياز تصوب صورت جلسه جر پس
 دهيراجع بدستور رس انيچند نفرازآقا یبه امضا شنهاديچند فقره پ - سيرئ بينا

 . هم اجازه خواسته اند انينفرازآقا زدهياست و س
 .خوبست داور

 :خوانده شد  ليبشرح ذ شوديراجع بدستور قرائت م یها شنهاديپ -  سيرئ  بينا
 
در  اتيو وال االتيقرائت تلگرافات و اصله از ا ميتقاضا دار ليامضا کنندگان ذ ما
 . معلوم گردد یقطع فيجلسه دردرجه اّول جزدستورشود و تکل نيا

  ،یحشمت یقل درياستوان، ح یک ب،يدست غ ،ینيرضا الحس ی،علیاسائي عبدهللا
 اخگر ريدکتر ام

 
 .شوديقرائت م دهيبابت رس نيدرا ضيعرا ونيسيازکم یراپرت - سيرئ بينا
 ) قرائت شد ليبشرح ذ(
 
و  رياز طرف وجوه اکابر و مشاه دهياز اواسطه مهر ماه تا امروز تلگرافات عد - 

و  االتيازا نيوطبقات مختلفه و هم چن جانياذربا یمختلط نهضت ملّ  ونيکمس
ت ، درجز، رشراز،ي،کرمان ،مشهد،تربت ،شزيشرح داده شده؛ تبراليکه ذ اتيوال
به مجلس  رهيو غ رجنديو ب یسار ارفروش،، محّمره،بجنورد،کردستان، ب نيقرو

سلطنت  رييو تغ هياز سلطنت قاجار تيشده، داّل برعدم رضا یملّ  یمقدّس شورا
در  وني، کمس یملّ  یازمقام مقدّس مجلس شورا فيتکل نييسلسله و تع نيازا

 یم بيگذارده و باالخره تصوتلگرافات فوق الذکر را  تحت مداقّه  دهيجلسات عد
 دينما یملّ  یمجلس شورا ميتلگرافات مذکوره تقد هيرا بضم هيکه راپرت قض دينما
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و جواب تلگرافات مزبوره صادر  فيتکل نييو صالح است تع یکه هر طورمقتض
 .حسن ملک ونيسيکم سيشود رئ

 داور اجازه  یآقا -  سيرئ بينا
 موافقم   - داور
..... 

 ندارد ؟ یمخالف سيرئ بينا
 ريخ گفتند

 ونيسيتلگرافات همان است که درراپرت کم نيا ۀخالص کنميتصّورم - سيرئ بينا
است، اگر بنا باشد  اديتلگرافات ز نياست و ا دهيبعرض مجلس رس ضيعرا

 یراه حلّ  انيرا اشغال کند اگر آقا یاديوقت ز کنميتمامش قرائت شود تصّورم
قرائت  دييفرمايمعذالک اگر م. نديبفرما شنهاديممکن است پ رسد،يبنظر شان م

 ) افشار اجازه یآقا.( شود
 انيتلگرافات بعرض آقا ۀاست همانطور که فرمودند خالص نيبنده نظرم ا  - افشار

از  کيوممکن است تلگرافات واصله را بگذراند ودراطاق تنفّس هر  دهيهم رس
 .د واز مضمون آن مّطلع شون نديدارند مراجعه فرما ليم انيآقا
 )اجازه( یاسائي یآقا - سيرئ بينا
 ميو راه حل آن بشو هيّ فرمودند وارد اصل قض سيرئ بينا یچون آقا -  یاسائي
با حذف تمام . کنميعرض م نجايخودم را ا ۀديکه بنده نسبت بسهم خودم عق نستيا

ً واقع و  ديکه قابل ترد یزيبحران آم اتيوضع کيدربرابر ميمقدّمات، ماعجالتا
 اتيوال ريخواهان سا یادحّساس بالخصوص وآز یها یجانيآذربا تسين کيتشک

است و  دهيمرکزعموماً رس یدارند که بگوش ماها و اهال يیادهايصداها وفر کي
شهر مسبوق شده اند و  نياوراق مطبوعه و در ا لهيتلگرافات بوس نياز مضام

نظراست که مورد توّجه و  یزيفقط چ ست،يمحتاج بخواندن و قرائت در مجلس ن
در نظر  یراه حلّ  کيمنظوره  يۀقض نيا یراب یملّ  یکه مجلس شورا نستيا

 .ما محدود است اراتيکه اخت شوديچون گفته م رديبگ
 .نگفته است یزيچ نيچن یکس – ندگانياز نما یبعض

محترم  ندگانينما انينظر اگر خاطر آقا نيدر خارج گفته شود و بهم ديشا – یاسائي
 هيالحاق یدر موقع شوردر قانون انتخابات مادّه ١٣٠٣ ]سفندا[باشد بنده درحوت

دوره  یّملت درموقع انتخابات دوره ششم بوکال ميکردم که ما اجازه بدهشنهاديپ
 ینظر ديکه الزم است تجد ید رآن موادّ  یاسبدهد که در قانون اس اريشش اخت
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کرده است فعالً منصرف  دهيعق نيبنده را از ا یفعل اتيوضع یول. بعمل آورد
را از ملّت  ارياخت نيو ا نديايدوره ششم ب یو کال ميبگوئ مياگر ما بخواه رايز

داده نشود  اتيوضع نيخاتمه با ديمرحله شوند، شا نيو وارد در ا رنديبگ
 یحوصله گ یو ب یصبر یملّت فراهم نگردد، تحّمل نکنند، ب تيوموجبات رضا

 .ديايب شيپ مملکت یبرا یحوادث و خطرات کيکنند، آنوقت 
ً استعالم کندکه از نقاط  یعاليدارم که مجلس شورا دهينظر بنده عق نيبا تلگرافا

دارد  ليدارند، ملّت هم اگر م هيازسلطنت قاجار یاتيهمچو شکا کيمملکت  ۀمهمّ 
مواد  ريو سا ٣٧و  ٣۶و  ٣۵در مواد  مينظر بکن ديبدهد، ما هم تجد اريو بما اخت

قانون  ٣۵ماده  رايز مياورياست بعمل ب یمقتضنچه که متعلّقه به حقوق سلطنت وآ
 :ديگو یم یاساس

از طرف ملّت بشخص پادشاه مفّوض  یکه بموهبت اله ستيا عهيسلطنت و د «
ملّت سلطنت را بشخص . رديگيو ملّت م دهديکه ملّت م رسانديمادّه م ني، ا»شده

باو سپرده  عهيه ودکرد که آن شخص کدايواگرسوء ظّن پکندياعطا م عهيبعنوان و د
. کننديرا استرداد م عهيد، آن وديبرآ عهيحفظ آن ود ۀتواند ازعهد یاست نم

از  ديملّت بما گفت شما مختار کهيرا بکند ووقت نکاريا توانديدرهرصورت ملّت م
 ليومخصوصاً راجع به سلطنت و تبد یدرقانون اساس دينظر بکن ديجانب ما تجد

 نيا. است رفتارخواهد شد یو بهرطورکه مقتض ميشو یوانتقال، ما آنوقت واردم
 یمردم ناراض رد،يده بنده است و ممکن است درظرف چند روز صورت بگيعق

شاهزاده گان محترم وطن  کي هيقاجار ۀوالبتّه ازسلسل هيقاجار ۀهستند ازسلسل
 .ستنديپرست هم در داخل مجلس وخارج مجلس هست و البتّه آنها مورد نظر ن

که ملّت در  کنميبنده تصّور م ست،ينظرمان به آنها ن مييگويم هياجارما ق کهيوقت
که به  یربط و اعتراضات یب کنند،يکه بما م یتعّرضات نيا یظرف چند روزبجا

 یدارند، بطور عموم و کلّ  ندگانيکه از نما یاتيو شکا کننديم یعاليمجلس شورا
 هيانتخاب ۀبه حوز کنميمراجعه م ندهب. را بدهند ارياخت نيتعّرضات ا نيا یبجا

است  یکه مقتض یواقدامات نجايا ميآ یبه بنده اجازه دادند،بنده م نيخودم،اگرموّکل
 . کنميم

ملّت را آشنا . ندارد یطور رفراندوم ضرر نيدفعه ا نياّول یمملکت ما هم برا در
 سنديرفراندوم بنو یبرا یقانون کيهم در دوره ششم  هيبه رفراندوم و درآت ميکنيم

 نيبنده درهم دهيدرهرصورت بعق.کند دايپ یصورت مشروع تروبهتر کيکه 
 استيهم بطورمتّحد المآل ازطرف مقام ر عهمراج نيوا مياقدام رابکن نيا ديدوره با
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اجازه  نيهستند ا یوشاک یکه ناراض یشود که اشخاص یم االتيوا تيبه تمام وال
واجازه وارد در حّل  ارياخت بدهند و ما با آن یمل یرا به مجلس شورا اريو اخت

 .بنده  دهيعق نستيا ميبشو هيّ قض
 )اجازه(داور  یآقا سيرئ -  بينا

 کي یطرح نشده است که بشود بطور کلّ  یمتأّسفانه موضوع طور  - داور
کنم که  یگمان م.کرد یفکر اتيوضع نيراجع با ديآمده که با شيپ یاتيوضع

 یبکند و منطق هيّ قض نيا اتيدر کلّ  ینباشد که اظهار مخالفت یکس چيه یبطور کل
چند  نکهيو بعد از ا دو کم معلوم شو ادينظر ما ز نکهيا یپس برا. هم داشته باشد

بنده هم .  ميبشو هيکردند ، وارد در حّل قض یشکل کلّ  نيبهم دهياظهار عق ینفر
خاطرشان هست قبل از ظهر  انيآقا کهيبطور.صورت عرض کنم  نيناچارم بهم

را  انيتذکر بدهم و خاطر اقا خواهميهم بنده تذّکر دادم،  باز م یوصدر جلسه خص
ً يازدوسال قبل تقر یبحران کي کهمسئله جلب کنم  نيبطرف ا مملکت  نيدرا با

 یشد و جماعات يیو کشمکشها دهيبه مجلس رس یتلگرافات کيشروع شده است و
موقع آنچه که درآن. ماهست ۀکه درخاطرهم ستيهائزيچ کي نهايآمدند و رفتند وا

 ديکه با ندگفت یم ندگانينما انياز آقا یبنده اّطالع دارم و بخاطرم هست عدّه ا
کرد  دايپ شيبرا یحل قيطر کياست  دهيرس نجايبه ا هيّ کرد و حاال که قض یسع

 را تقاضا کند واز یعموم ۀبدهد و اراد یرأ یمواد کيوممکن است مجلس ب
نظردرفالن  ديحّق تجد یکه دارا نديببخودش کسب حّق وکسب اجازه کندو یبرا

 نه ؟ ايهست  یموادّ قانون اساس
را  هيّ و قض دينيموضوع آنوقت بنش نيشد راجع با یتيّ اکثر یکه دارا یدرصورت و

مسئله  نيهم یول. هست یاشکالت کي یدارا گرشيواّالصورت د ديحل کن
شوم، کم کم آن ب اتيداخل در جزئ خواهميکه بنده نم يیآمدها شيپ کيبواسطه 

دارد و  یّ خاصراث کيدرمملکت ما معمول است که زمان  کهيبطور اي جيبتدر
رفت؛ پس از  نيهم از ب هيّ قض ني، اصل ا) ؟(برديم نيرا ازب يیايقضا کي جيبتدر
 ۀمادّ  کيآمد و همان اوقات بود که  شيپ یگريشکل د کيب یمذاکرات کي یچند

باز  یتلگرافات کيه قبل تا بحال، واحده هم ازمجلس گذشت وازدوسه هفته گذشت
 - مختصرکه آنوقت صحبت غالب راتييتغ کيبا  ّولبه همان تلگرافات ا هيشب

صحبت از  ندفعهيا یول بود، تيگفت همه تلگرافات راجع به جمهور توانيبلکه م
 رانياست که در ا یبا خانواده ا تيوصحبت د رمخالفت وضدّ  ستين هيآن قض

ماها هم .  اّطالع دارند هيّ قض نياز ا اديم کم و زکنند و مردم ه یسلطنت م
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متحّصن زيتبر ۀدرتلگرافخان یآمده واشخاص یکه تلگرافات ميمسبوق مانتمام
 ندگانينما ريسا یو گاه جانيآذربا ندگانينما. شود یم یهستندوبه مرکز مخابرات

نده ب(شود که آن کارها  یم يیکارها کيوکم کم  کننديرا به تگرافخانه احضار م
 نيزننده باشد گفتن هم یقدر کي لاوّ  ۀدردرج ديکه شا ميکلمه بگو کي خواهميم

 یقسمت ازادارات دولت کي خواهنديمملکت مضّراست که گفته شود؛ م یکلمه برا
 ). تصّرف کردند ايرا تصّرف کنند و 

وبامتانت  یوبا خونسرد ننديحق ندارندبنشگريکه وکالء د کنميگمان م بنده
 یقدر کي ايچند روز هم هست که قضا. رانگاه کنند هيّ خودمان قض ینيمشرق زم

 کي. کنند یصحبت م شتريخصوص ب نينموده وکالدرا دايشّدت کرده و حرارت پ
 نيما متّحد نديگو یم وعّده هم رفته اند درمدرسه نظام متحّصن شده اند 

 . یجانيآذربا یبه رفقا ميکمک کن ميخواهيو م ميهست جانيآذربا
و  ريمال تلگراقات از نيا نديگويم و دردست دارند یتلگرافات یگريد جماعت 

 یاست که آمده است و درآ ن تلگرافات م رانينقاط ا رينهاوند و محّمره و سا
خانواده را خلع  نيخودمان که ا یجانيبه برادران آذربا ميدهيم اريکه مااخت سدينو

 .کنند سابکنند و آنها را منعزل بدانند و منقرض ح
که شما رسديم جانيآذربا یبوکال یکه تلگرافات ميشويخبردارمکروزي دنبالش

به حرفها و تلگرافات ما گوش بدهد و  خواهنديمجلس که نم کيد ر  ديحاضر نشو
 یجد اياست  یشوخ کنميبازعرض م. کند یفرض م یما را شوخ یحرف ها

 ضيعرا نيراد دهاست و بن دهياست که رس یتلگرافات نيا یول م،ياست کار ندار
دو ساله  نيا اناتيبلکه تمام جر دهميتلگرافات را مأخذ قرارنم نيتنها ا کنم،يکه م

 کياز. دانميم یعادريغ اتيوضع کياز یرا که بنده به آنها اشاره کردم حاک
نود و نه احتمال ضرر و  یمملکت درصد کي یکه باالخره از برا یاتيوضع

مثل  یموّسسات کيعظمت راجع ب نيبه ا يیکشمکش ها کيکه  یوقت. خطردارد
تازه  یصدا کيو هر روز  کنديو دوسال هم دوام م شوديسلطنت واقع م ۀموّسس
برسد  يیبجا یروز کيکشمکش ها ممکن است  نيصداها وا نيشود، ا یبلند م

 .بکند یکه مملکت را دچارصدمات و زحمات بزرگ
هستند و  هيطنت قاجارسل ۀموافق با سلطنت و ادام کهيچه کسان کنميتصّورم بنده

خودمان را که داشت رو  یاست مازندگان فيبس است وح نديگو یم کهيچه کسان
را بزحمت  یزندگان نيا روديوحاال رو به اغتشاش م رفتيم شيبه راحت و آسا

دارند که نشستن و  قيراالاقل تصد قسمت نيدودسته باشند ا نيهرکدام ازا. ميندازيب
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 .ستيخوب ن دنيکردن و خند یصحبت اريز یتماشا کردن و گاه گاه
 یرو یبحران و کشمکش که بطور متناوب گاه نيبواسطه هم ديشا ميدان یمام 

مترقّب  ريوغ یعادريحالت غ نيهم ۀمانده بواسط ايقضاريدرز یآمده وگاه ايقضا
که  یتمام اشخاص. کم درزحمت هستنداديو فوق العاده است که مردم همه ز

 دايشان پ یبرا يیهايو گرفتار کننديم یظهارات و اقداماتبوسائل ودالئل مختلف ا
 مسائل را که هر نيتمام ا ميبحران است اگر ما واقعاً بخواه نيا ۀجيشود در نت یم

در زحمت نگاه  مردم رادائما کنميم اليروزبعد، خ یبرا ميبگذار ميشنو یم روز
 . ميداشته ا

درنقاط مختلف  رونديد و ماشخاص که جمع شده ان نيامروز ا کنميعرض م بنده
راست  زننديشوند و حرف م یدر تلگراف خانه جمع م نند،ينش یچادر مريدر ز

 یدو صورت باشد، بازشما نم نيازا کيدرهر ديدروغ، انصاف بده اي نديگو یم
 نيکنندوبه ا یرا اظهارم هيقض کيمردم  نيدرهرحال ا.  دينيآسوده بنش ديتوان
ها ماباز هم  نهيزم نيحاال البتّه ممکن است که در ا. خاتمه داده شود ديبا هيقض

و  ميکه عادت خودمان است،آن عادت مسامحه ومماطله ،رفتار کن یبيبهمان ترت
آمد  یممکن است که گاه بيترت نياما ا. ستيا هيرو کياست و  یبيترت کيآنهم 

ممکن است رشته ازدست  یروز کيدارد و  امديهم ن یگاه یداشته باشد ول
باشد دربرود و آن  یانتظامات کي یمملکت دارا نيخواهند ا یکه م یصاشخا
موافق و مخالف  یمملکت لطمه خورد بنده و جنابعال نيکه به انتظامات ا یروز

 نآ ايطرف هستند و نيکه طرف دارا یدولت و دشمن پررنگ وکم رنگ کسان
نند و ک یازدورتماشا م ايطرف هستند ودرتمام قضا یب یکه بکلّ  یطرف کسان

ممکن است در زحمت  نهايتمام ا کنند ینگاه م یزيبهرچ جنابانهيحالت عال کيبا
 .فننديب

اواخرفکرکرده اند،   نيازآنچه دراشتريب یقدر کي انيآقا کنميم اليبنده خ پس
مجلس  ديکه بانديفکرکنند وبب نديايب یوجدّ  قتيبطورحق یحاالراست.کارکرده اند

 هيخودمان بعبارت ساده قض یاست بعادت معمول نيبهترا اي مسئله واردشود نيدرا
خوب،که  یليخ هيرو نيگوش انداخت که ا دپشتيبااگر .ميندازيراپشت گوش ب

وباالخره  ميکنيم یجلسه خصوص یگاهست،ين یعدّه کاف یکه هرگاه ستيا هيرو
دلمان  عکس اگر بر یخوب،ول یليخودمان بگذردکه خ یخصوص بيبهمان ترت

آن  یبرا یآمدراه دي،با ميخاتمه بده یشکل کيراب اتيعوض نيکه اخواهديم
را که اشخاص  یمختلف ی،نظرهاکننديکه ذکر م یشقوق مختلف نيفکرکرد وا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٩٨                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

ها خوبست،  هيرو نياز ا کيکنند آورده ونگاه کرد وگفت، کدام  یمختلف اظهارم
 .بحران را خاتمه داد شوديم قهيها مصلحت است وکدام طر قهيطر نياز ا کيکدام 

بلکه از چندروز قبل تا بحال  روز،يد نيچون بنده از امروز قبل از ظهر وهم چن
خواهم مجدداً  یحاال نم. عرض کرده ام انيمرتبه بطور تذّکر خدمت آقا نيچند

شّق  کيالبتّه همان طور که عرض کرده ام از . همانها را عرض و تکرار کنم
را ختم بکندتا آن شکل  هيّ قض نديمجلس بنش نيدارد که همريپررنگ و س یليخ

مجلس  نکهيبابدهدودولت را دعوت کند  یرأ سنسبتا کم رنگ که باالخره مجل
 ینظردرفالن اصل و فالن اصل و قانون اساس ديبا حّق تجد هيآت یو وکال هيآت

  .راحل کنند هيو قض نديايانتخاب شوند، بعد آنها راب
کنند و چنانکه دايقالً نشسته پراع یگريد اشقّ يشقوق و نيازا یکي یستيبا باالخره

همرفته  یکنم رو ینم اليخ م،ينيب یمستحضراست وبنده هم م انيخاطرغالب آقا
از  نيبنابرا.  ميکار بکن یما با خونسرد نکهيا یفرصت باشد، از برا مجال و یليخ

االن  ميخواهيمجلس م نيم، خوبست درهميبرس جهيزودتربه نت نکهيا یبرا
 یکياز اشخاص  کينفس درهرحال شقوق ذکر شود وهر ت کيبعد از خواهمينم

 یبکنند و بعد سع یاديز ینيب شيدرش پ ديايشقوق راکه بنظر شان بهتر م نياز ا
 اتيوبا وضع کيمصلحت مملکت نزد شتربهيشقوق ب نيازا کيکدام  نميبب ميکنيم

 یدارم وسع ليم شهيازآن اشخاص هستم که البتّه هم یکيبنده . است فقمملکت موا
موضوعه  نيدرحدود قوان کنميکه م یهم کرده ام و آنچه که تا بحال توانسته ام کار

را ازراه قانون دوا کرد عقل اجازه  یممکن است درد کهيباشد والبّته حتماً تا وقت
راهم به  نيا یول رديدر نظر بگ یانونق ريغ قيطر کيو ديايکه انسان بدهدينم
که  شوديهم م ی، گاه ستيمواقع عاد یبرا نيعرض بکنم که قوان خواهميم انيآقا
حل  یعادّ  یواز راه قانون ديرا دنبال کرد یمسائل کي یجدّ  یلياگر بطورخ ديشا

 يیجا کيوقت ممکن است اوضاع ب کياگر نشد  یخوب، ول اريکه بس ديکرد
اقدام  یقانونريغ قيطر کيو مجبورشوند بديايب شيپ یرعادّ يغ قيبرسدکه طر

متوّجه تمام آن اشخاص است که  نيومسئول بشود یناگوار یاآمده شيپ و بکنند
 .کنند دايپ یمشروع قانون حيصح قيطر کيکنند بلکه  ینخواستند سع

 ً که اجازه خواسته اند اظهار  انيآقا ريو سا کنمياندازه اکتفا م نيبنده به هم عجالتا
 .است دهيرس انيکه بنظر آقا یدر موضوع شقوق مينظر بکنند تا بعد برس

  )اجازه ( بهار یآقا - سيرئ بينا 
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  نطق ملک الشعرا ء بهار 

 
که  نديفرمايم قيتصدکننديم یروزها درطهران زندگ نيکه در ا یانيالبتّه آقا - بهار

ً تمام سنگ یعادّ ريغ اتيوضع بدوش  مايهم مستق اتيوضع نيا ینياست و اتّفاقا
 انياز آن آقا یکيم طاالر جلوس فرموده اند که بنده ه نياست که در ا یاشخاص

آمده است که  شيپ يیروزها کيمملکت ما  یکرد که برا قيتصد ديبا. هستم
  ۀعمد یليروزها را جزو صفحات خ نيشود ا یم رانيا رهيقرون اخ خيدرتار

 ديبا باشنديصفحات م نيکه جزو نام برداران ا یاشخاص قتايقرار داد و حق خيتار
 .به آنها وارد نشود یادياعتراضات ز ن صفحاتآکنند که در یدقّت وسع یليخ

به مماطله و بعوض  نکهيا یبجا ،یبخونسرد نکهيا یکه بجا کنميم قيتصد بنده
 انيآقا کهيهمانطور ميمقابله کن اتيوضع نيباا ميوطفره بخواه تيبه غب نکهيا

شجاعت خود  کينه  یول - است که ما با رشادت و با شجاعت نيفرمودند بهتر ا
 ديمنافع ملّت باشد، با وکه صرف مقرون به مصالح  یعت و شهامتشجا  - خواهانه

دراسرع اوقات  یقيحق یوطن خواه قيو طر یعقالن قيشد و به طر هيّ وارد قض
محترم موافق هستم و به  نيقسمت بنده کامالً با ناطق نيدرا. حل کرد واصالح نمود

مه روزه هم و ه ستيمزاحم خوب ن نکهيهم درجلسات حاضرشدم با ا ليدل نيهم
حاضر ريچند روزه تأخ نيرسد،  معذالک در ا یم استير معذر بنده بمقا ۀرقع
بحران فوق العاده  کيداورفرمودند  یوآقا یاسائي یآقا نکهيراست است ا. شدم

 یعيبطور طب ايشده است و همانطور که گفته شد  دايدرمملکت پ یقابل توّجه
 هست،دلخواه هرچه  ريغ ايدلخواه بطور  ايداور فرمودند،  یهمان طور که آقا

ً از نقطه  یريجلوگ یملّ  یکه اگر مجلس شورا ستيطور اتيوضع نکند و واقعا
 هينشود، ممکن است در آت هيّ داخل در قض یو صرف وطنخواه تيمينظر صم

دولت هم بر خالف  ديو شا انيدست ما و آقا ارازيبشود که اخت یطور هيّ قض
 ).بطور دلخواه: یاسائي(حل شود هيّ واه قضدلخريبرودوبطورغ رونيانتظار ب

 ستيممکن ن یبنده نقل قول آقا را کردم ول!  ، البته بطوردلخواه استیبل - بهار
سهلست بعد  یلياّول خ ديافتاد شا یخرمن کيآتش در  کي کهيوقت.کرد یريجلوگ

همه خارج  ۀآن ازعهد یبرسدکه خاموش يینشود ممکن است بجا یرياگرجلوگ
 یازعمراوباقشتريب یندکه چ یملّ  یهرچه هست مجلس شورا ليدل نيشود با

 یم اتيو وال االتيکه در ا یتظاهرات نيکند که در مقابل ا یسع دينمانده است با
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 کيو  دبخشيام یجواب ها کيکرده است  تيشود و باالخره به مرکزهم سرا
قصود م. کندو بدهد هيّ که باالخره مقرون به مصالح مملکت باشد ته يیجواب ها

 کي نهايا. تظاهرات حرف بزنم ینبودکه بخواهم درمباد نيابنده که اجازه خواستم 
کرده  تيحکمايقضا نيدرا خيواضح است وبطون توار یلياست که خ يیايقضا

همچو  چيبکنم و ه یبکس یتعّرض خواهميندارم ونم ليم چيوه کندياست وم
 . حرف بزنم یمباد نيندارم که در اطراف ا یقصد

وجه تعّرض  چياشاره کردند واعتراض کردند قصد بنده به ه یاسائي یآقا نکهيا
 و کنميعرض م انينبوده وازنقطه نظرمصالح مملکت ومنافع ملّت هم به آقا

که دررأس  کندينم یوجه فرق چيشخص بنده به ه یقسم بخورم که برا توانميم
س دررا هيطبقات مخصوص باشند، قاجار ايمملکت اشخاص خاص  نيامورا

هم ازنقطه نظر  انيآقا یبرا ديبنده وشا یبرا چيآنها ، هريغ ايامورمملکت باشند 
 یزندگان یاجتماع یزندگ رايز. ابداً فرق کنددينبا یومصالح مملکت یمنافع عموم

مادر . نداريم ماراجع باشخاص منافع خاص چکداميوهکنديدورم یشخص رابکل
 ازقرون هم تجاوز یاجتماعريس نيا یباالخره دوره ها که یاجتماعريسضمن 

ما . ميشويو مضمحل م ميرو یوم ميآئ یم رسديقرن هم م نيبه چند ديشا و کننديم
 ريس نيدرا ديوسال شا ستيسال ودهسال و ب ۵که درعوض  ميهست یاشخاص
و ملّت  مانديو باالخره مملکت م ميرويوم ميشوي، بعد مضمحل م ميهست یاجتماع

نخواهد کرد اگر چنانچه ملّت  یتفاوت چوجهيشخص بنده به یپس برا. خيتار
است  نيکند، تنها قصد بنده ا جاديا گريطبقه د کيطبقه را بردارد و  کينخواهد 

 ینکته را کامالً مراعات کند و آن قانون اساس کيديبا یملّ  یکه مجلس شورا
کند  یسع یعاليمجلس شورا دندداور فرمو یکه آقا یدرضمن شقوق یعني  است،

حاضره خاتمه داده شود و هم اندک  اتيرا انتخاب کند که هم بوضع یّ وآن شق
نطق ريقسمت اخ مياگر بخواه رايز.  رخ ندهد وارد نشود یخدشه بقانون اساس

است  یمواقع عاد یاز برا نيکه فرمودند قوان ميداور را مطمح نظر قرار ده یآقا
را در مقابل  و قانون ميفرض کن یعاد ريغ یليرا خ یفعل تيو باالخره وضع

قابل شکستن و قابل  یفعل عيرا دربرابر وقا یخاصه قانون اساس یفعل تيوضع
وعالقمندان  نيمعتقد راي، زميکرده ا یسست عنصر کيبنده  دهيبه عق ميتزلزل بدان

 انونکه درمقابل ق یديشد تياالمکان هروضع یجامعه حت کيبمنافع ومصالح 
حفظ قانون  یبرا یستيتصّور بکنند وبا یدرا عا تيّ آن وضع ديباديايب شيپ یاساس
 یعادريرا غ اتياست آن وضع یمملکت کي اتيکه تنها ضامن سعادت وح یاساس
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صاحبان  یبنده برا ۀديلهذا بعق ،یحفظ قانون اساس یبرا.  ندانند ومقاومت بکنند
قابل به قاعده  یتيرا در مقابل هر وضع یقانون اساس کهيکسان یعني دهيعق نيا

و  تواندينم یضربت چيحمله و ه چيو ه اهويه چيهنگامه و ه چيه داننديوثبات م
و شخص  ستيدولت مقتدر کيخاّصه که دولت ما  بشود یتلقّ  یعاد ريغ دينبا

است ودرتمام اصقاع مملکت  يیمرد قادروتوانا کيکه  یپهلو یاّول مملکت ما آقا
دارند و البتّه با بودن عدّه وُعده  اتيووال االتيو تمام ا رانيو تمام سرحدّات ا

 .ميفرض کن یعاد ريغ یتيوضع کي ميتوانيما نم شانيا
تظاهرکند و با قدرت حکومت  یکه بخواهد در مقابل قانون اساس یاتيوضع تمام
که  ميما موّظف هست زيچ کيفقط در مقابل  ميکن یتلقّ  یعادريغ اتيوضع یپهلو

و آن عبارتست از  ميبشو هيّ و عاقالنه داخل حّل قض ميرا کنار بگذار  یخونسرد
مخابره شده  یملّ  یبمجلس شورا ندگانيازنما یبه جمع رانيا یکه اهال یتلگرافات

افراد مملکت وملّت از تّجارو  کسبه و اصناف رفته اند  یهم جمع تختياست، درپا
دسته  نيرفته اند به ا ندگانينما انيهم از آقا ینقطه جمع شده اند وجمع کيدر

 یخونسرد نيا یستيبا یملّ  یمجلس شورا ايقضا نيالبتّه درمقابل ا.ملحق شده اند
گوش بدهد و در  یوتظلّمات و استغاثات اهال ضيبعرا یستيرا کنار بگذارد وبا

اتّخاذ بکند  یميتصم کي یقانون اساس انتيو درحدود ص یحدود حفظ قانون اساس
به  یاساس حاصل شودو هم قانون نيتلگراف کنندگان ومتحّصن تيکه هم رضا

 کي اي یجمع کي اي خصش کياگر بخواهد  رايز. بماند یقّوت وثبات خود باق
بکند، باالخره  یکند و مملکت را سرپرست یاسيس یزندگ یمملکت کيخانواده در 

 نيهر کس که در ا یبرا یقانون اساس. خواهد داشت  اجياحت یبقانون اساس
 دهيپس باالخره بعق .است هيعاکند واجب االحترام و واجب الر یم یمملکت زندگ

 کي انيبسط داد و آقا دينبا نياز ا ادتريز هيّ قض نيبنده مذاکرات را دراطراف ا
نفر دو نفر انتخاب و  کيازهر کدام  ونهاياز فرا کس ايرااز مجلس  یونيسيکم
راحت شوندو  نيبکنند که هم تلگراف کنندکان ساکت شوند و هم متخّصن نيّ مع
خودشان شوند وکمتر اسباب زحمت  یبروند مشغول کار وزندگبشوند و  دواريام

 یحال باالخره مذاکرات نيحاصل شود و هم درع ندگانينما انيآقا یونگران دولت
دو سال است که ما وملّت ومملکت را بزحمت انداخته است  داور یکه بقول آقا

 یازه اخاتمه بدهند و مردم تا اند يیجا کيو در  یحدّ  کيمذاکرات راهم ب نيا
دانم که مقدّمات را طول نداد و يپس باالخره بنده بهتر م. آسوده و راحت شوند

به  ديکرده اند و با یازافراد ملّت تلگرافات یرساند که جمع يیمقدمات رابهمان جا
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اتّخاذ کردکه  یميتصم ديحال با نيبه آنجا رساند و درع ديبا. آنها جواب داد
مردم و  یاسباب آسودگ.  متزلزل نشود یساسقانون ا یعنياالطراف باشد  یمرض

حال  نيملّت هم فراهم شودو اتّقاقات دو ساله هم رخ ندهد و در ع ادطبقات آح
 یملّ  یآمد البتّه مجلس شورا شيپ یاتيوضع کياگرچنانچه راجع باشخاص 

در مقابل مملکت ودر مقابل ّملت  ديما با. مملکت به کند یاشخاص را فدا یستيبا
 یسع ديحال با نيعدر  یول ميازاشخاص صرف نظر بکن ميناچار شد نانچهچاگر
که گفته شد،  یکامالً محفوظ بماند واگر بشود همانطور یکه قانون اساس ميکن

را  رشيکه هرروز نشود نظ یشکل کيعاقالنه، ب قيطر کيرفراندوم را ب ۀيّ قض
. صورت داد ديبرد، با نيرااز ب یکرد و دو اصل و سه اصل از قانون اساس جاديا
هر روز  یعني. به مثل نباشد انيد بشود که قابل اتيرفراندوم با یشکل کي یعني

 کيو  ديرا تراش یاصل ازقانو ن اساس کي لهيوس نيشکل و به ا نينشود باا
رفراندوم بنده کامالً موافق هستم، حاال  بيترت نيگذاشت به ا شيبجا یگرياصل د

بهتر و  هفته صورت گرفت، کيو درعرض  ديهفته طول کش کياگر دررفراندوم 
 نيا یو اگر چهار ماه و پنج ماه هم برا ميعجول باش یستينشد باالخره نبا راگ

و مردم  ميشو ميتسل یستيطول بکشد، با یسئوال از افکار عموم یرفراندوم و برا
که  یدرمقابل مردم آن ، همانطور ديهم با یملّ  یمجلس شورا. ميرا ساکت کن

 یراض نهمياز ا شيکند و ب یفاست، خود را معرّ  ارياخت یاست ، دارا قّوه یدارا
 یوکرس یکنند وباالخره بکرس نيمجلس توه یکه به وکال ميو اجازه نده مينشو
دو ساله که  یکي نيا اتيکه وضع مينکن یکار کيوباالخره  لعنت کنند نينش

 هيّ قض نيکه ا کنميهم عرض م مسئله را نيا.  شود دياسباب زحمت شده باز تجد
 ديباشد انجام داد و باالخره با ی دونسربا خديحال با نيعرکه د یعجله ا کيرابا
باشد که احساسات درآن دخالت  یعاقالنه باشد و طورديما هم با یکرد و سع یسع

 کهيهستند، اشخاص دهيورز استيکه در س انيآقا یعقالن قيطر کينکند و با 
کرده  تجربهبوده اند و  ليدخ ايخره در قضاباال کهيطرف توّجه عمومند، اشخاص

راجع کرد و آنها  یبه جمع ونهاياز فرا کس ديرا شرکت داد، با انيآقا نيا دياند، با
مسئله را  نيا.  مجلس تمام شود یآبرومندانه برا یشکل کيرا شرکت داد و به 

و  مينکرده باش یهم ما کار یعاد ريغ اتيوضع جهيتمام کرد، که باالخره درنت
 یرعاديراهم غ اتيداور هم با بنده موافق باشند و وضع یدارم که آقا ليبنده م

صالح مملکت  یراهم حفظ کنند و اگر هم برا یحال قانون اساس نيندانند و در ع
کنند که با عجله  قيکرد، تصد یاز موا دّ قانون اساس ینظر در بعض ديتجد یستيبا
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روز  هربشود که  یقيطر کيب ديکار نبا نيبنده ا ۀديبعق. کار بشود  نيا دينبا
قسمت از  کيمملکت راملزم کنند که  نيا ندهيآ یپارلمان ها ايبتوانند که ما 

بدست ما حل  یطور ايو قضا ميکن یکار ديما با. رامقراض کنند یقانون اساس
 . هم دچار اشکال نشوند ندهيآ یشود که پارلمان ها

  ديم شد اجازه بفرمائدارم سوء تقاه یحيتوض کيداور بنده  - 
 ديبفرمائ -  سيرئ بينا

بنده قاصر  السانياشاره کردند،  انيبنده که آقا ضيقسمت ازعرا نيدر ا - داور
بنده گفتم تلگرافات و .  شده است شانيقصورازا ايمقصودم  یبوده است ازادا

ً ازرو اي ديآ یم یمخابرات نباشد و بنده  ليم یبر فرض ازرو اي ليم یواقعا
حاال ناچار شدم عرض کنم  وبدهم  حينخواستم توض شتريمسئله ب نيص ادرخصو
بنده  کنند،يم یگريد اناتيب کيمجلس هستند که  نيدرهم یاشخاص نميب یچون م
بقول  ميبخواهم گفته باش نکهيو بدون ا ميخواسته باشم حمله کرده باش نکهيبدون ا

عرض کردم واّال  سر راست یليعدم اراده، بنده بطور خ یفالن اشخاص ازرو
 . است ليتلگرافات بر خالف اراده و م نيا ميندارد که بنده بگو یليدل
 ).اجازه ( یطهران یآقا - سيرئ بينا
لکن نظر . دانستميم یکردند، بنده مکف یاسائيداورو یکه آقا یمذاکرات یطهران - 
لگرافات باب ت نيانتخاب شده اند در ا جانيموتلفه که از آذربا ئتيبنده و ه نکهيبا

مسئله  نيعرض کنم که ا انياست که الزم دانستم به آقا دهيرس جانيمتعدّد ازآذربا
 .شود یتلقّ  یعادّ  ريکه بغ ستيشکل هم ن نيو ا ستيهم ن یعادّ 

است که  یقتيحق کي یاست واز رو یاقدامات معنو کي جانيآذربا اقدامات
مسائل را  نيا یخون سردب ميمحّرک آنها شده و آنها اقدام کرده اند و اگر بخواه

لهذا تقاضا . مملکت باشد نيتمام افراد ا یاز برا یمانيموجب پش ديشا م،يکن یتلقّ 
 نکهيموضوعات نشود، مگر ااز یموضوع چيوجه داخل ه چيکنم که مجلس به یم
 .ها را معلوم کند یجانيآذربا فيموضوع را خاتمه بدهد وتکل نيا

 ).اجازه( بيدست غ یاقا  - سيرئ بينا
 نيباز ا یخودم را ول ضيعرا دانم،يمحتاج بقسم نم نکهياّوالً، باا  - بيدست غ - 

 ی دهيکه بعق یاحساس کي یغرضانه واز رو یب دانديکه خد ام کنميطورعرض م
عرض کرد  ديمکّررات را نبا نيا نکهيدرا.  کنميرا عرض م نيخودم پاک است ا

ت نه تنها وکال و مجلس درمجلس هس يیبحرانها کيو هاينگران کي نکهيو درا
 یعني. دارند قيرا تصد هايها و بحران ینگران نيدارند، بلکه عموم مردم ا قيتصد
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 نيباشد ومحتاج بمنطق و برهان باشد، ا دهيوپوش یکه مخف ستين یزيچ کي
 . کننديرا در مملکت همه مردم حس م یبحران

 کيرا عرض کنم، فرمودند و اگر بنده بخواهم مجدداً آنها  یشاتيفرما انيآقا
پنج  ايطرف  نياز دو سال با يی هاينگران کيحال يا یاست که شده عل یتکرار

 نيدرا یضيشده و اگر بخواهم باز عرا دايشش ماه تا کنون درمملکت پايماه 
 ايآ نميبب خواهميحاال م.  شود یقسمت هم مکررات م نيخصوص عرض کنم، ا

 کنمينه ؟بنده و گمان م ايبشود  ینبحران و نگرا نيمجلس حق دارد که داخل درا
هر  نکهيا یدارد برا تيصالح یمليکنند که مجلس شورا قيتصد انيآقا ۀهم

شد، داخل درآن موضوع بشود و  جاديو ا ديکه درمملکت تول یبحران و نگران
مظهر  نکهيا ايندارد  تيصالح یملّ  یاکه مجلس شور ديبگو یتواند کس ینم

کوچکتر و  یهر نگران نکهيا یبشود برا هين قض افکار ملّت است و داخل درا
که مظهر  یا شود کس ديکه در مملکت پ یبزرگتر وهربحران و نگران ینگران

موضوع هم  نيدارد داخل د رآن موضوعات بشود و ا تيافکار ملت است، صالح
  کنم،يمسلّم است و گمان م

موضوع  نيدرامجلس داخل  ديفرمودند که با قيملک الشعرا بهار هم تصد یآقا
 نيزود داخل درا دياست که مجلس با نيام ا دهيبنده عق. و بحران بشود  ینگران

بحران  نيا یبشود دامنه ريهرقدرطول بکشد وهرچه د نکهيا یبحران بشود، برا
 رسديم ديشا. اشاره کردند انياز آقا یشود و چنانچه بعض یترم عيوس یو نگران

پس حاال که ممکن . آن سخت است یريلوگج ايکرد  یريجلوگ شوديکه نم يیبجا
مطالب  نهايالبتّه بهتر است ا ه،يّ کند از قض ی ريمجلس جلوگ یبيترت کياست به 

 کيمطلب باشند،  نيمخالف با ا انينفر از آقا کي کنمياست که گمان نم یمسلّم
شده و همه  جاديدرمملکت ا یفيو بالتکل ديحالت ترد کياست که  نياگريمطلب د

الساعه که بنده  ديو ترد یفيحالت بالتکل نيوکه ا کننديم قيمسئله را تصد نيا انيآقا
 یفيحالت بالتکل نيبه ا ايآ. مملکت موجود است نيهستم درا بونيتر نيدرپشت ا

گفتگو . خاتمه بدهد ديبا یملّ  یحالت مجلس شورا ني؟البته باا ريخ ايخاتمه داد  ديبا
را بنده هم  یقانون اساس. دانميرا مقدّس م یسکلمه شد، بنده هم قانون اسا نيبرسرا

محترم است، چرا  نديگويوکال و توده هم م انيمحترم است بلکه همه آقا ميگو یم
 محترم شده ؟ یقانون اساس

ملّت اجازه داده است  نکهيا ايکرده  بيملّت تصو نيرا ا یقانون اساس نکهيا یبرا
مملکت و قانون استقالل  یاساس قانون را وضع کنند که قانون نيعدّه که ا کيب
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بر  ميحاال برو. آن باشد یباشد که اساس قانونها رو یمملکت باشد و باالخره قانون
ازموادّش  یبعض تواندين قانون راوضع کرده ميخودش ا نکهيملّت با اايآ نکهيسر ا

 ۀمجلس دور ايسّوم و  ۀمجلس دور نکهيمثل ا تواندينه ؟البتّه م ايرا نسخ کند 
آن قانون را  توانديالبتّه م گريمجلس د ايخودش  کنديوضع م یقانون کيم چهار

که ملّت خودش وضع  نستيا یکه محترم است، برا یپس قانون اساس! لغو کند
 .نسخش کند توانديملّت هم م وهمانکرد 

است که قطع نظر  يیها هياعالم نياست که در دست بنده است ا يیها هياعالم نيا
 بيکه اعتبار نامه ام تصو یفارسم ، وقت ليوک ايبندر عباس  ليکبنده و نکهياز ا

که قصد  کنديتلگراف م یجانيآذربا نديگويم نطوريما ا نيموّکل رانم،يا ليشد وک
نوشته است و ستون دّومش تمام  ّولشستون ا هياعالم نيکه ا نستيومقصود من ا

همه  نکهيا یانم، براآنها را بخو یخواهم اسام یامضا تّجارمرکز است که بنده نم
تّجار  هياعالم نيا. ميشناس یهم کامالً آنها را م انيآقا ريخوانده اند وبنده وسا انيآقا
که  یتمردم وق نيامضا کرده اند ا گرشياست که نوشته اند ودرستون د رانيا

 نيما اد،يهست یملّ  یمجلس شورا یو وکال ديشما که مظهر افکار ما هست نديبگو
 یناخواسته برخالف رضا یکه خدا ميبزن یحرف کي ميتوانيم ايآ ،ميخواهيرامزيچ

 .زنديملّت است حرف م نيملّت باشد، ا
 یو کال. است جانيزنم، امضا مال آذر با یامضا حرف م نيا یاز رو بنده

امضا  داننديرشت م یوکال . امضا مال رشت است دانديحاضرند، م جانيآذربا
 نيمردم ا نيند امضا مال مرکزاست وادان یفارس م یوکال. مال فارس است

و اشکار  یعلن نرامقصود خودشا نهايا م،يمردم نيا ليتقاضا را دارند، اگرما وک
 خوانميشان را م یرا که بنده اسام یتّجار نيا انيدر م کنميبنده گمان نم. نديگو یم

 نکهيا. من امضا نکرده ام ريخ ديباشد که بگو شينفر منافق تو کياز اّول تا آخر 
اراده و  یامضا کرده و از رو ليم ینبوده، عاقل بوده است، البد از رو هيسف

پس من . زنميها حرف م نيافکار ا یرا زده من هم از رو احرف ه نيدلخواه ا
 . ملت حرف بزنم نيافکار ا یتوانم از رو ینم
 !ديامضا ها را بخوان یشوشتر - 
الزم  کنميگمان نم گرياند د دهيو دخوانده اند  انيامضا ها را همه آقا بيدست غ - 

. بدبختانه گفته شدکه حق ندارند ايکلمه خوشبختانه  کيفقط  نجايدرا. بخواندن باشد
فرمودند،  یعبارت تندتر کيملک الشعرا به  یحق دارند آقا کنميبنده عرض م

خاطر  یکنم حق دارنداعتراض کنند، برا یمبنده عرض . حق ندارنداعتراض کنند
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 نيّ مرامع فيچرا تکل ،یمظهرافکارمن، نگرانم توکه مظهرافکارمن نديوگيم نکهيا
 یصبح درجلسه  عقوبيديس یکه آقا یهمانطور نکهيخاطر ا یبرا ،یکنينم

فرمودند رفته اند  انيکه آقا یفرمودند؛ ملّت نگرانست و تمام هم بطور یخصوص
 یبرا. ميبده یرأ مجلس و مييايب ميکه ما بتوان ستيشد ه اند و آنطور هم ن نمتحصّ 

ً ن توانميمثالً بنده م نکهيا چه گريد. سياجازه بنو یب بيمرا غا ميو بگو مياياساسا
و بحران را  یتوانم نگران یکه من نم دييفرمايم قيتصد یبامن، ول ديحرف دار

تومظهر افکار من  ديو بروم و پشت سرش ملّت اعتراض کند بمن و بگو نميبب
 یدهينم چراجواب مارا اي ؟یکنيم یتلقّ  ها را یگرانن نيا یچرا بخونسرد ،یهست

 ؟ یکنيها را رفع نم ینگران نيوا
 .ميده یمقصودتان آنچه هست انجام م يیگو یوچرا نم ؟یرس یبحرف ما نمچرا
 یبنده حق دارد وبنده آنرا دشمن دهيخودش بعق لياگراعتراض کند ّملت به وک پس
حالت  نيا ديگوياست که م نيراضش ا؟ اعتکنديم یآخرچه اعتراض کنم،ينم یتلقّ 

 د،يما ملّت هست یشماها که وکال.  من بد است یبرا یمن ليتو که وک یخونسرد
 گرهميکلمه د کي! دياوريب رونيب یراننگ نيوقعودما را از ا اميق کيبا  ديتوانيم

داور فرمودند و خودشان هم  یباشد که آقا نطوريا کنميگمان م نستيهست و آن ا
 اليکه هر کس هر چه خ کنميبنده گمان م یجدّ  اي یشوخ یدند که برادا حيتوض

 فيتکل ديبا ميهست ندهيکه نما شانيو هر که هرچه در ذهنش هست بنده و ا کنديم
 ! ميکن معلوممردم را 

که خبر  بيازغ بميندارم، بنده دست غ بتيکه خبرازغ کنميخودم را عرض م بنده
 یبکن راست نيّ را مع فيتکل ديگو یکه م ملّت است نيا ميگو یبنده م. ندارم
 کيما در ظرف  دييبه مردم و بگو ديالاقل حرف بزن ايو بحران بد است  ینگران
 یس ستيده ب ديشما ساکت باش. ميکنيم نيّ را مع فيده روز تکل ايدو روز  ايهفته 

است و ما  دهيرس گريد یجاها یو بعض جانيازآذربا یروز است که تلگرافات
 یداشته باشم که بخونسرد یليوک کيالبتّه اگر من هم  م،يکرد ه ا یتلقّ  یباخونسرد

بهار فرمودند که  یکلمه آقا کي. شوديکند، اوقاتم تلخ م یمطالب و حرف مرا تلقّ 
اگر بنا . فرمودند دولت مقتدر. اصالح شود یقدر کي ديبنده با دهيعق هآن کلمه ب

راست  یبل. دينما یريجلوگ دير، باگفته شود دولت مقتد یباشد خالف قانون اساس
دولت مقتدر !رديتواندبگ یافکار مردم را که نم یجلو یاست اما دولت مقتدر پهلو

  یدولت مقتدر پهلو! نکن ظهارا یکه دار یا دهيعق نيا ديتواند به بنده بگو ینم
هم که   یپهلو  یاقتدار فوق اقتدار آقا کيو  یکه سهل است دولت مقتدرتراز پهلو
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فالن  ميگويبنده م!  حرقت را نزن یستيتو آزاد ن ديتواند بگو ینم ديايذهن من بدر 
و هر دولت مقتدر  یدولت مقتدر پهلو. را من قبول ندارم یمادّه از قانون اساس

دهن من  یتو ديايب کنفريممکن است  یبل. .دهن من بزند یتو تواندينم یگريد
تواند  یدولت مقتدر نم یاست ول یرفح کي نيالبتّه ا. یفهم یتو نم ديبزند و بگو

 ! از مردم بکند یحرف نزن و سلب آزاد ديدهن ملّت بزند و بگو یتو
. افکار ملّت باشد یمظهر افکار ملّت باشد و افکارش از رو یستيمقتدر با دولت

فوراً مجلس باو  ايآ کرديرا متفّرق م نهايا یکه دولت مقتدر و پهلو مياگر فرض کن
 یدولت مقتدر جيه د؟يرامتفّرق کرد نهايدولت چرا ا یه آقاککردياعتراض نم

 توانديدولت نم رد،يهارابگ هياعالم نيا یجلو رد،يافکارملّت را بگ یجلوتواندينم
وافکار خود تان را اظهار  ديعقا ديخواهيحبس کند که چرا شما م رديمردم را بگ

هرچه  ديکه با کنميخودم عرض م ضيعرا یذالک درخاتمه  یپس بنا اعل.  ديکن
بال  حالتخاتمه داد و مردم را از  یونگران یفيبالتکل نيبحران وبه ا نيزودتر به ا

 . نجات داد یو نگران یفيتکل
 ريباز د نهميبنده ا ۀديبدهند گر چه بعق ليتشک یونيسيدارند کم ليم انياگر آقا حاال

شود  یمروز ن کي شود،يم ليروز تشکل کي ونيسيکم ۀجلس نکهيا یبرا شود،يم
 نطوريهم ايقضا نيو باز ا شوديکم م ونيسياعضا کم یوباالخره کم کم عدّه 

نکته را هم  نيا.ديوروز طول خواهد کش ستيو ده روز ب مانديم یفيتکل یبحالت ب
 یداوربد نفرمودند بلکه خوب فرمودند که اصل تفّوه به بعض یمتذّکر شد و آقا ديبا

دارند  اليخ کنم،يمثال بنده عرض م. از تصّرفش فيو ک ستيعبارات خوب ن
عملش البتّه  گريکلمه بد است، د نياصالً ا. را تصّرف کنند هيبلد اينواقل  ۀادار

 . کرد یريجلو گ ديهست با یبياست که بهر ترت نيام ا دهيبدتراست و بنده عق
تلگراف و  نيبه ا یدگيمجلس نسبت به رس شوديمکّرر گفته م - سيرئ بينا*

که مجلس  کننديم قين تصد ايآقا یالبتّه همه . امحه کرده استمردم مس ضيعرا
از اوضاع  نکهيا یکه درخارج هستند برا یاشخاص تيمسامحه نکرده است، نها

 یمجلس مدّت ده ال. کننديتصّور را م نيا ستنديمجلس مّطلع ن یداخل باتيو ترت
روز است چند  یخودش بودول ی سهيرئ ئتيدوازده روز بود که مشغول انتخاب ه

مسئله هم در خارج تبادل  نيموضوع کرده است و به ا نيبه ا یکه توّجه خاصّ 
 ی جهيندارد و نت دهينشود، به مجلس آمدنش فا دايپ یوجه حلّ  کينظر نشود و 
حّل  قين حاضر شدند که داخل د رطر ايآقا خرهباال نکهيتا ا! دهديمطلوبه را نم

 ۀدادن جلس ليموقع و تشک نياست در انيهم آمدن آقا ليدل نيشوند و بهتر هيقض
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مورد خواهد بود و  یب شوديکه درخرج م یتصّورات نيبنابرا. فوق العاده درعصر
 نياتمام هم موافق با کنمياجازه خواسته اند و تصّور م انياز آقا یاديز ۀعدّ  کي

 .کرد دايپ یراه حلّ  ديموضوع باشند که با
 کيهمه موافقند  اتيّل شوند واّال درکلّ ح قيکه وارد در طر نستيبهترا نيبرابنا
شود،بشرح  یاست قرائت م دهيراجع به تنفّس رس زادهيحائر یهم ازآقا یشنهاديپ
 : قرائت شد ليذ

 زاده یحائر. تنفس داده شود مساعتين کنميم شنهاديپ بنده
 دييبفرما سيرئ بينا

 یلباس کنم چه یکه حاال مطرحست، من هرچه فکرم یموضوع نيا - زاده  یحائر
ابتدا مطرح شد و راپرت  ضيعرا ونيسيچون راپرت کم. فهمم یتنش کنم، نم

گفتند خوبست مضمون  انيبعد آقا.بودکه تلگرافات قرائت شود نيا ونيسيکم
روضه  مجلس. بعد ازقرائتش صرف نظرشد یتلگرافات بعرض مجلس برسد، ول

راه  کي ديلس بامج. بکند یاظهار کي ديايب یکه هر کس ستيو کنفرانس ن یخوان
 نيّ به آن خاتمه داده شود مع ديکه با ميکه همه متّفق هست یفيتکل یب نيا یبرا یحلّ 
علم  یعلما  یعلنۀ بنده خوبست تنفّس داده شود تا درخارج جلس ۀديبعق.  دينما

 نهيکنند و آن را زم دايپ یراه حّل و فرمول کيهم و یپهلو ننديبنش ميکه دار یحقوق
 دهيعق کيمذاکرات متفّرقه که بنده  نيواّال ازا م،يآن عمل کن یز روو ا ميقرار بده

 دهيوقت هم فا بعيو تض ميرس ینم جهي،  باالخره به نتدهيعق کياظهار کنم و آقا 
 . تنفّس کردم شنهاديجهت بنده پ نيندارد، ازا

 ). اجازه( داور یآقا -  سيرئ بينا
فقط   ستم،يتنفّس داده شود مخالف ن قهيکه چند دق شنهاديپ نيبنده در اصل ا - داور

که اگر واقعاً قصد  نستيعرض کنم و آن ا انيخدمت آقا خواستميقسمت را م نيا
 کياست که  نيرا داده اند مقصورشان همشنهاديپ نيالبته آقا ا. تبادل نظر دارند  و

 ستيامر نيا م،يکنند بلکه زودتر بمقصود برس روتبادل نظننديبنش رونيدرب یساعت
نبرند  فيهم تشر انيتلف شود و آقا یکه وقت نستيمقصود ارياگرخ یول حدّهيعل
و بنده  ستين یحيصح بيترت نيبکشد که ا کشديهم هر قدرطول  م هيقض نيوا

 . مخالفم
  .کنند دايپ یّ راه حل کيو  ننديبود که در خارج بنش نيقصد بنده هم هم - زادهيحائر

و  ستين یرسم ننديوق درخارج بنشعلم حق یکه علما بيترت نيا  -  سيرئ بينا
رسماً انتخاب کنند،   یسونيکم کي ديکنند،با دايپ یبخواهند صورت رسم انياگر آقا
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بدهند و  یانتخاب کنند تا راپرت ونيسيآن کم تيعلم حقوق را بعضو یعلما  تينها
 . بتنفّس رميگيم یحال را یّ ا یدرآن مذاکره شود عل

 بنده مخالفم  -  بيغ دست
  دييبفرما -  سيرئ بينا

موعظه را  نيزاده ا یحائر یآقا یکه بنده خودم بفرموده  نياّوالً، ا  -  بيغ دست
 ديکه با نستيام ا دهيچون شغلم موعظه کردنست د رعبارت عق کنميبخودم م

 یگرياز نزاکت خارج شود د یکياگر  نکهيا یدرست حفظ نزاکت را کرد، برا
مردم است  یاسيس فکارنطورکه مظهر ااز نزاکت خارج شد ومجلس هما ديهم با

عدّه  کيراجع به تنفّس هم اگر چنانچه . مظهر افکار و اخالق مردم هم هست
چو ن من  یخوبست تنفّس داده شود ول یليخ فتدين تينروند که باز مجلس از اکثر

جهت  نيخواهد افتاد از ا تيعدّه خواهند رفت و مجلس از اکثر کيقطع دارم که 
 .  مخالفم

 ).اجازه(زاده  یحائر یآقا -  سيرئ بينا
  کنم،يتعّجب م یليفرمودند خ بيدست غ یکه آقا یشاتيبنده از فرما  -  زادهيحائر

 نجايکه ا ميدار یمأمور کي اي؟ ميدار یمانع ميمگر ماها حاال اگر بخواهم برو
 ؟ مينيبنش
 بحران مملکت مانع است ديمانع دار یبل -  عقوبي ديس اقا

 انيآقا یکي نجايواّال ا حدّهيعل ستيبحران مملکت مسأله ا یخوب بل - راده  یحائر
که  نستيپس بهتر ا. ميرس ینم جهينت چينداردو به دهيبکنند قا دهيبخواهند اظهار عق

 یفرمودند انتخاب بشود و هر شکل سيرئ بينا یطور که آقا نيهم یونيسيکم کي
را  هيّ قض نيموقع تنفّس اودر  نديانتخاب بشود و بنش ونيسيتر است کم حيکه صح

ماه منتظر  کيهم نباشد که  یبمجلس و طور اورنديب یصورت کيحل کنند و به 
 .ميبشو ونيسيانتخاب کم

 دهيمطلب رس نيراجع با شنهاديدوپ ونيسيبا انتخاب کم ديپس موافق - سيرئ بينا 
ر مرّکب ازدوازده نف یونيسيکنم که کم یبنده تقاضا م نيا - .شود یاست قرائت م

  .انتخاب شود
  
 یطهران یدمحم عل 
 از مجلس انتخاب شود یدوازده نفر سونيکم کيکه  مينمايم شنهاديبنده پ - 

 یالموسو عقوبي یسلطان
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 )اجازه ( اخگر یآقا -  سيرئ بينا

دارم  دهيو عق دانمينم یرا عمل نياز مجلس مخالفم و ا سونيبنده بانتخاب کم - اخگر
را حل کنند و  هيّ قض نيا ننديارج جمع شوند و بنشدر خ ونهايفراکس ندگانيکه نما

 راي،ز ستين یعمل چيه یامر مهمّ  کياز مجلس آن هم راجع ب ونيسياالانتخاب کم
.  شود مخالف باشد یکه انتخاب م یآن کس یلموافق باشم و بيترت نيبنده باا ديشا

منفرد هم  انيشوند وممکن است آقا نيّ عدّه مع کي ونهايخوبست ا ز فراکس نيبنابرا
 . بفرستند ندهينما
  ست،ين یانتخاب بشود رسمنهايدرخارج مجلس ازفراکس کهيآنطور  - سيرئ بينا
شده است  یگريد د شنهايحال پ یّ ا یاز شعب عل اياز مجلس انتخاب شود  ديبا اي

 . حذف شود ديبا رشيراجع بشعب اما آن قسمت اخ
 .بدهم حيضتو شنهاديدر پ دييفرماياجازه م  - عقوبي ديس اقا
  دييبفرما -  سيرئ بينا
اگر  ونهايفرمودند که فراکس استيمسأله را مقام ر نيگر چه ا  -  عقوبي ديس اقا
 نظامنامه و ۀدارد، نه سابق یمجلس ۀندارد، نه سابق تيّ انتخاب بکنند رسم ندهينما
 ونيسيداردوراپرتش ممکن است درمجلس قرائت شود؛کم تيکه رسم یونيسيکم

دوازده  ونيسيکم ميد کرد شنهايکه پ ابعالوه م. ازشعب است ايجلس، منتخبه از م
و تمام  تيمان بجدّ  دهيبلکه عق ستين یمان بر خونسرد دهيانتخاب بشود عق ینفر

مجلس .  است حيفرمودند صح زادهيحائر یطور که آقا نيکردن کار است وهم
ً يبلکه مجلس حق ستيوکنفرانس ن یروضه خوان ق العادّه امر فو کي یبرا قتا

ملک  یدرجنبش است، ملّت طهران درجنبشند، حاال آقا لّتم. شده است ليتشک
در  جانيآقا ملّت آذربا کنميبنده عرض م.  ستين نطورياريخ ديفرمايالشعرا م

 …جنبش است 
 سيرئ بيزنگ نا یصدا - 
 ديبده حيتوض شنهادتانيآقا راجع به پ  -  سيرئ بينا
کند و ما  دايخاتمه پ ديفوق العادّه است و با هيّ پس چون قض  -  عقوبي ديس اقا
ازمجلس انتخاب شود و باسرع  یدوازده نفر یونيسيکه کم ميکرد شنهاديپنطوريا

 .و مطلب را حل کنند ننديروز شنبه بنش اياوقات فردا 
 دارم حيبنده بر طبق نظامنامه توض  - بهار

 دييبفرما -  سيرئ بينا
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ز مثل سابق در مسائل مخالف وموافق بتراشند که با نستيا انياگرمقصود آقا بهار
بنده که داخل در اصل . ميخوب ماهم حاضر اريبس نديبفرما ريومطلب را سوء تعب

و بنده  ندينفرما ريهم سوء تعب عقوبي ديآقا س یآقا کنميموضوع نشدم و خواهش م
 . را شانيا شيفرما کنميم بيتکذ
 یسيتند نو ئتيآنجا اشاره به ه یول نديفرمايم بيخوب تکذ اريبس - عقوبي ديس آقا

 .نوشته شده است
 ونيسيکه کم یسلطان یآقا عقوب،يديآقاس ینهادآقا شيپ ميريگيم یرآ -  سيرئ بينا

 . از مجلس انتخاب شود یدوازده نفر
 .نهاد مخالفم  شيپ نيبنده باا -   یاسائي
نفر مخالف  کيمذاکره  شنهاداتيکه در پ نديفرمايم قيتصد انيالبتّه اقا- سيرئ بينا

آن هم  رسديم انياست که بعد بعرض آقا دهيهم رس ی گرينهاد د شيپ کي ستيکاف
 . یسلطان یوآقا عقوبي ديآقا س ینهاد آقا شيپ ميريگيم یفعالً را.  از شعب است

 یموضوع باورقه رآ نياست که راجع با دهيهم رس ینهاد شيپ - سيرئ بينا
 . شود یگرفته شود و قرائت م

 :خوانده شد ليذ بشرح
گرفته شود؛ عبداله  یموضوع باورقه رآ نيد را ميامضا کنندگان تقاضا دار ما
 .اخگر–ینيرضاالحس یعل –استوان یک –بيدست غ –خان اعلمريدکترام - یاسائي

 کنميبنده امضا م  - اخگر
 ؟ رنديگيهم پس م انيآقا ريسا  -  سيرئ بينا
 ريخ -  یاسائي
 . ديشما هم امضا فرموده ا مراعليدکتر ام یآقا -   سيرئ بينا

 .رميگيبنده پس م - خان اعلم ريام دکتر
 .مورد ندارد گريپس د - سيرئ بينا
 . نديفرما اميق نيموافق انيآقا. عقوبيدياقاس ینهادآقا شيپ رميگيم یرأ- سيرئ بينا
 بر خاستند یليقل ۀعدّ - 
 .نشد بيتصو -  سيرئ بينا
 !ستيشده اما عدّ ه اش معلوم ننجات  یاز طرف اقا ینهاد شيپ -  سيرئ  بينا

 . دوازده نفر است -  نجات
 خوانده شد  ليبمضمون ذ - 
از شعب انتخاب شده آنچه راه حل راجع  تيبفور یونيسيکم کنمينهاد م شيبنده پ 
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 .آن معلوم شود فيبمجلس راپرت بدهد که تکل دانديم هيّ قض نيبا
 ندگانينما انيدن آقاخارج مجلس وخارج شردريچند ت کيموقع بواسطه شل نيدرا

 . شد ليساعت مجدّداً تشک مين یو بفاصله  ليازمجلس جلسه تعط
د ر خارج مجلس بود و  ريچند ت کيد راثر حادثه که عبارت از شل  - سيرئ بينا

 یعدّه از تماشاچ کي.  معلوم شد که مربوط به مجلس نبوده است قاتيبعد از تحق
 انيمسئله باعث وحشت آقا نيد واها وحشت کردند وباعجله ازمجلس خارج شدن

 ايحادثه از قرارمعلوم گو نيا رجهت جلسه بهم خورد و دراث نيشد و با ندگانينما
 یکاف یمذاکره ورأ یعدّه برا نيبرده اند بنابرا فيتشر ندگانينما انياز آقا یبعض

 !کشنبهيمطابق معمول روز  هيجلسه آت شوديو جلسه ختم م ستين
 .شود ليجلسه شنبه تشک ندگانياز نما یبعض - 
و برخالف نظامنامه هم  ستين یکاف یرأ یعرض کردم، عدّه برا -  سيرئ بينا
کرده است  نيّ را مع کشنبهيمجلس روز  تيشود رفتار کرد وچون قبالً اکثر ینم

که امروز  یدستور نيدستور هم یمنته. شوديم ليجلسه تشک کشنبهيهمان روز 
 . مطرح بود و ناتمام مانده است

 . دو ساعت و ربع از شب گذشته ختم شد جلسم
 یملّ  یمجلس شورا سيرئ بينا
 )    ۵( یبيخط یم شهاب عل یمنش -  نيّ محّمد تد ديس
 
 خوانندگان درنظر:سدينو یم» واحده ۀمادّ «با بهاربعداز نطقش درمخالفت ◀

خواهند او را شاه  یکه م یدولت سيعصر، مورد سفارش رئ ت،يدارندکه ناطق اقلّ 
 دهيند –شب مخوف  –امشب  نيصالح خود را در ا شيرفقا. ، واقع شده استکنند

 نيا. دوستان گفته اند به مجلس حاضرنشود یکرده اندوبعض دياند؛ واوراهم تهد
مخالفان  ۀخود از حمل یواعتقاد یو وجدان یتيجمع ۀفيبرحسب وظ ديبا چارهيب

اهل  بحث و انتقادند که  یکسان. کند  یريجلوگ یوهواداران تزلزل قانون اساس
 ینرم دجانگاه بود، و با وجو اردشواروينطق بس نيدانند که نقش من درا یم

شناختند، برآشفتند وبه قول  یرام ندهيوعبارات پهلودار،مع ذالک چون گو
از  یکيقبل از آنکه  نطق کنم   یبار. آشفتند یکردم برم یهم نم یاگرنطق یبعض

شد و گفت اگر نطق  کيدر مجلس ، به من نزد ندگاني، ازنماتيافرادپادو اکثر
  !و زود برو أستيم  یکرد
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 نطق من تمام شد  ◀
 

با . نديگو یخواهند و چه  م یمعلوم بود چه  م راي، ز ستادميجواب نا دنيشن یبرا
حاج  جانيآذربا ی، آنهم ازنقاط محدود ونهضت جعلیمشت تلگرافات اجبار کي

سال  ستيرا که  دو یو داور بناست پادشاه یاسائي یآقا حيآقا ونطق فص ميرح
اند،  نگاهداشته ريگرفته و با تدب التيچنگ ااز رياست پدرانش مملکت رابا شمش

بگذارند که  یبر سر مرد شاه را نيخان و ناصرالد ميخلع کنند وتاج نادرو کر
 سيکه روزنامه نو یمرد. اند دهيجزستم وظلم ازاتباع او تاکنون ند رانيمردم ا

 دانکه با مشت، دن یبندد ، مرد یزند و به چوب م یمشق کتک م دانيرمرا د
که به امرو فرمان اوسر کردگان  یکند، مرد یرا خردمگريد یا دهيرجريمد

 گناهيراب رهايرعشايسردار معززها و اقبال السلطنه ها و ام ورجال کشور مانند
 یکه ب یمردندارد،  التيکه تحص یکشته و اموالشان راغارت کرده اند، مرد

مردآزاده  چيالبتّه ه...دهد یم بيوفر ديوگ یکه محال م یاندازه طّماع است، مرد
 را یداردتا خاندان تازه ا یرا برنم یقانون ۀسال ستيخاندان دو یوجوانمرد

حکم کرده  نيچن ايدن یاما دموکراس! بدون صفت با هووجنجال به تخت بنشاند
 نطوريرم ا رايکارتاژ خراب شود، ز ديبا: به اصطالح. بشود یستيبود و با
 !است خواسته

   
نطق دشوارکه با هزاران دندان به  نيا یپس ازادا. ستادميجواب نا دنيشن یبرا من

 یشدارين ۀدوستانم عمل کرده، کلم حتيجگرفرو بردن، توانسته بودم به نص
 !رفتم. خسته بودم اري، بس مينگو

. رفت رونيبه عجله  ب انيزلژ تماشاچ، ادميکه شن یبطور» .ح« ی، آقابالفاصله
 بي، دستغ یتهران یدمحمعل خيداور،ش.درمجلس صحبت شد یمن که رفتم، بازقدر

 .صحبت کردند گرانيو د
آتش   یگارينشسته وس يی، بلکه دراتاق تنهارونيرفته بودم، اما نه ازمجلس ب من

فکر  نيا. کردم یخودم فکرم يۀمملکت و آت يۀزده بودم و به اوضاع کشوروآت
 : به من گفت   رونيملک التّجارآمد  ب.  ديطول کش

 یملک گمان م یحاج یآقا. ی، اما نان خودت را آجر کردیخوب حرف زد! ملک
 !   کنند ینان کارم یکرد همه کس برا
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 یم یشدند تا وارد مجلس شوند، بغل خال یمن رد م یوکال که از پهلو یبعض
آنجا  یجذام یمرد رايشدند، ز یه، رد مشکل داد یقوس یبزرگ ميحر!... کردند

  یکه انسان را ازهست یبداريمرض بس!...کند یکه نانها را آجرم یجذام!...بود
 !دينما یساقط م

را ملّت وضع  یقانون اساس« : بود نيخالصه اش ا بيودستغ یتهران انيآقا نطق
و  نيمه ،»ديکند و اصالح نما  یکرده است و ملّت هم حق  دارد آن را دستکار

 !بس 
قانون  نيشدن چه خونها ا ختهيو با ر فاتينگفتند که چگونه وبا کدام تشرگريد

چند  ست؟يخواهد آن را عوض کند ک یکه م یوضع شد وملّت که بود و حاال ملّت
اگربنا باشد هر روزه ده نفر توطئه  کرده ، به نام ّملت  اينفرند؟ وچکاره اند؟  

 د؟يعاقبت کاربه کجاخواهد کش د،کنن یکشوررادستمال یقانون اساس
 نيبرعقل و وجدان ود ديوام ميشهوت ورعب ، ب راينبود، ز نيفکرها درب نيا 

 !وسوگند وقول غلبه کرده بود مانيوا
 

 !هم شد یزباالخره خونري 
 

 یخال ريچندت. شد دهيدر دم بهارستان شن یديشد کيبودم  که شل رونيهنوز ب من
. ختندير رونيب النيوک! را شکست شهيس خوردو شاتاق مجل ۀپنجر ربهيت کيشد،
وار  رد  وانهيد  شانيا یازروريکث یافتاد وجمع نيدرراهرو برزم یروانيش یآقا

که بودکه گوش  یاوبلند  بود، ول اديکردند، و فر درا بلن یروانيجان ، ش مهين. شدند
مجلس باقراول دم در  ندگانينما نيدونده تر! دنديدوريازسرسرا بز ندگانينما! بدهد

فرار کند، آنها را دو باره به داخل  یقراول که نگذاشت کس ۀزيسرن. مقابل شدند
مانع  زهيقراول با سرن دند؛يوباغ،طرف مطبعه، د گريبه درد! ديبهارستان برگردان

ها و با مجروح شدن  شهيگلخانه، با شکستن ش یرو از وارباغ،يناچارازد! فرارشد
 !گام  صورت گرفتبه هن یزي، گر فيلط یپاها
دهدوبا عجز و  بيازرفقا قراول را فر یکيحاج ملک توانسته بود با  ايگو

 !خواهد شد، اجازه فرار گرفته ، بزند به چاک ميتيوبردن نام اطفال خودکه ازين
خارجه توقّف کردم، سپس وارد تاالر مجلس شدم  ونيسيدراتاق کم قهيچند دق من
را  ندگانياز نما یکي نينعل یتا کي،  ستين دمايکه به  گريد یکيو رجنگيام یآقا

مخصوص از   گاهيجا انيازتماشائ بدست گرفته واورادست انداخته بود وباچندنفر
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 . کرد یبودند، صحبت  م  تهکه جا  نگاهداش  یرانيو ا یفرنگ
 وارد تاالر سيرئ بينا.محمودزنگ زدديس.بود دهيخواب رونيب ی،غوغاباالخره

خود  یوازآنجا،آمده سرجا نجايدوتاازا یکي هنوزنرفته بودند،که  یندگانينما. شد
 .دهند  لينشستند که جلسه را تشک

جلسه .  بودند ختهيودرگرواريوشجاعان مجلس ازد نبود یاماافسوس که عدّه کاف 
 به روز شنبه، نهم آبان ، قبل از ظهر هيآت ۀنبودن عدّه ختم وجلس یبه علّت  کاف

 .ديدموکول گر)  یخيتار ۀجلس(
 

!ر چه خبر بوددم د  
 

 یداوردرضمن نطق خودبه چشم ما م یکه آقا یروز قبل، همان مخاطرات توطئه
 :بود افتهيوقوع   نيچن د،يکش

!... به پاداش اعمالش برسد گرانيانتباه وعبرت د یآنشب برا تيبنا بودناطق اقلّ  
 !ا بسازدآنشب کاراو ر) ١(ینهضت ملّ  ونيسيکم انيبنا بودغضب ملّت وخشم آقا

  یهرچندحرفها را هم زده بودم وقدر. اندازه مؤدّبانه وبا نزاکت بود یمن ب نطق
 ميتصم یول! مرگ باشد شينبود که سزا یپرده را باال کرده بودم، مع ذالک نطق

بترسند  گرانيرا کشت تاد یکيديبا! گردد یمجر یستيبزرگان واصالح طلبان با
 !شوند ميو تسل

کرده بود، چرا در  شرفتيو پ دهيمؤثّرواقع گرد اتيووال االتيدرا استيس نيا
 !را به موقع اجرا نگذارند؟  استيس نيتهران معّطل شوند و ا

 رونيب نينو گاهيهم فوراً ازجا» .ح« ینطقم راکردم وازجلسه خارج شدم،آقا من
 !ماند یبود، باق تيکه با او هم وال  قشيرفت و رف

قبل،  کساعتيبه من هم . زميردند رفتم  که بگربکشم، آنها  گمان کگاريرفتم س من
! زود برو وممان یشده بود که اگرنطق کرد هيتوص انيازآن آقا یکياز طرف 

رفت که کار خودش را  رونيب  ینهضت ملّ   ونيسيعّمال کم ني، حساستر نيبنابرا
 !انجام دهد

 
  !خدا   پشت هم اندازی◀
 زند؟ یبهم  م رخوديرا با تقاد ريتداب  یکه بعض ستيدانم ک ینم
 ريمد  ینيدرهمان حال، حاج واعظ  قزو. دردست داشتمگاريس تيمن دراتاق اقلّ  
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اش به تهران  دهيجر فيرفع توق یبرا نيو رعد که از قزو  حتينص  ۀديدو جر
) که تازه به وزارت نصب شده بودند( معارفريوز یفاطم یوبه آقا آمده،

و  انيآقا خودهم جزو هک ستياليداشت،عصربه کلوب حزب سوس یمراجعات
 یبرا شيازرفقا یکيبود،رفته وازآنجا با  دينهضت جد ۀازهواداران دلسوخت

.  رفقاوهم مسلکانش به بهارستان آمد يیهنرنما دنيود یخيتار ۀجلس یتماشا
مباشرت  ۀداشت وداخل شدوحاج واعظ داخل بهارستان شده، به ادار تيبل قشيرف
 .هم معّطل  شد یقدرشد و  وارد تيگرفتن بل یبرا
گرفته  به همراه  اجل معلّق داخل صحن  تي، حاج واعظ بل دميکش یم گاريس من

مختصرو قد  شيکوچک و ر ۀوعمام رد شد، باعبا بهارستان شد، ازجلو سرسرا
  - بهار  ۀمثل ملک الشعرا  نيبع –فراخ وبلند  یالغر، با همان گامها یبلند وقدر

 .وارد گردد انيازدرتماشائ ده،يچيپ تراس طرفرفت که از آنجا ب رونيازدرب
نشسته بودند، استاد آنها  نيدوطرف دربه کمواريدرختها وپشت دريحضرات درز 

 کمرتبهي کيشل بود که  نجايآمد، ا رونيبهارازدرب دنديبود که د ستادهيهم مترّصد ا
 !شروع شد

د،  دو یخورد، واعظ به طرف مسجد سپهساالر م یبه گردن واعظ م گلوله
 یم  نيواعظ آنجا به زم. رسند یدرجلوخان مسجد به او م ده،يدو شيازپ انيخون

زنند وسرش  یوچندچاقوبه قلب واعظ مزندير یبرسرش م»یپهلوانان ملّ «خورد،
دهد که  یخبرم» .ح« یآقا قيبه رف یکس کي نيح نيدر! برند یم با کارد را
رودودوان دوان خودرا  یم رونيآن شخص به عجله ب! ونرفته است نجاستيااروي

 !ستياو ن!ستياو ن» !ريبود« :ديگو یم رساندوبه آوازبلند یبه حضرات م
  سوراخ شده   یو قلب دهيبر  مهين یسر! کند یسخن دست پهلوانان را سست م نيا 

 نيمأمور نجايا! روند یم انيشود و خون یگرفته، ترک م یوگلوله  به گردن  جا
  مريضخانۀ وبه گذارنديش رابرداشته دردرشکه مونع رسند یم سيشناس پل فهيوظ

 !برند یم  یشهربان
شود  یداده م یراپورت فور شانيبه ا.  دولت در سفارت فرانسه مهمان بود سيرئ

 نيدو نفراز وزرا ا یکيهم به  شانيا! که ملّت ملک الشعراء بهاررا کشته اند
 !ندرا بقتل رسا یملّت فالن نديفرما یدهند و م یخبرمهم را م

 !است گريد یرسد که مقتول کس یم گريد یبالفاصله راپورت بعد
را عوض ملک کشته  یگريکه د نديفرما یم انيدولت به همان آقا سيهم رئباز
  کند که مجلس ختم شده، یم دايپ وعيدرمجلس جشن  مزبور ش یخبروقت نيوا. اند
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و  یاجاق وشاهزاده اسکندر ديجنگ وسريما یوکال وبه همراه یمابا جمع 
و درشکه ها  لهايچه ، ، اتومب! ميرفت یم ادهيپ انمرحوم واله  به طرف خانه هام

 )  ۶!(بودند ختهيگر کيشل نيهمه در ح
 
 یرا که بجا »حتينص ۀروزنام« ريمد ینيقتل واعظ قزو«  ۀواقع یمکّ  نحسي ◀

:  کند یم تيروا نگونهياندند ابهار ،عامالن رضا خان به قتل رس یملک الشعرا
شده  ديشود درآنجا ق یدر صورت مشروح مذاکرات  مجلس مالحظه م کهيبطور

هرچه  گريافتاد ود تيمجلس ازاکثرر،يچندت کيشل یصدا ۀاست که بواسط
 چه بود؟ کيشل  یصدا. ّسرنشديدهند م  ليتشک یرسم ۀخواستند جلس

آنکه جلسه از  یبرا. مطرح شود هيٌ بود طرح راجع به انقراض قاجار نيا نقشه
مواظب  ندگانياز نما یالزم به عمل آمده بود، عدّه ا یها ینيب شيپفتدين تياکثر

خواست خارج شود  یم یبودند واگرکس یرسم ۀازجلس ندگانيورود وخروج نما
 یهم اطراف مجلس راگرفته کامالً حفاظت م ینظام یعدّه ا. نمودند یممانعت م

 ]ستي[ عدّه ترور کي. قرارگرفته بودند ینيّ مع اشخاص یچتماشا یدرلژها.کردند
 ترور. درمجلس رااحاطه کرده بودند یودرصحن مجلس وجلو یدرلژ تماشاچ

اشاره ازطرف مافوق خود بودند که هر کس رافرمان دهد  کي ۀهمه آماد ] ستهاي[
دفع الوقت و گرفتن وقت جلسه  یبهارکه تمام صحبتش برا لشعراءملک ا. بزنند

خارج وبه اطاق  یرسم ۀازجلس کاريس دنيکش یوبرا د،يرس انيود به پاب
و طرفداران  سردارسپه تصّورکردند ملک  یشهربان یمخف نيمجاوررفت، مأمور

 یبا اشاره هائ نيابرابن ندازند،يب تيخواهند جلسه را از اکثر یم یالشعراء وعدّه ا
عراء خواست از مجلس بودکه اگر ملک الش نيشد دستورا ]ها ستي[ترور نيکه ب

  ۀروزنام« ريمد ینيموقع واعظ  قزو نيدرهم. نديخارج شود او را ترورنما
روزنامه اش به تهران  فياقدام در رفع توق یبرا نيکه از قزو نيقزو »حتينص

 ً ورود به پارلمان را   طيبرگ بل کيآنشب به مجلس آمده و درآمده بود، اتّفاقا
مجلس رفته  ۀبه ابدارخان یورود  طيازاخذ بلپس  هيکرده بود، مشارال ليتحص

از آبدارخانه خارج شد که بطرف  یبود، پس از صرف چا یمشغول  خوردن چا
طرز لباس  د،شباهت  به ملک الشعراء نبو یب  ینيواعظ قزو ۀافيق. پارلمان برود

وعبا و عمامه وقدنسبتاً بلند اواز دوربه ملک الشعراء شباهت داشت وچون قبالً هم 
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در  کيواعظ نزد نکهيستورداده شده بودکه کلک ملک الشعراء  را بکنند همد
پارلمان برود و  یکه ازمجلس خارج شده به طرف درسراسرا ديبهارستان رس

 کيشل یبه طرف وريت دست بکار  شده، چند ]ها ستي[رورداخل جلسه شود،ت
از همه جا واعظ که  چارهيبه گردن واعظ اصابت کرد، برهايت نيازا یکيکردند، 

خون  کهيسپهساالردرحال ۀبطرف مدرس ستيماجرا چ نيدانست ا یخبرونم یب
اوشروع  به  بيعقتدر ]ها ستي[بفرار گذاشت، ترور  یبودپا یازگردنش جار

واعظ در  چارهيبود که ب یپله ا کيدرمدرسه  سپهساالر  یکردند، جلو دنيدو
پهلوان  دند،يرس  ]ها ستي[ خورد،ترور نيناچاربه زم دهد صيآنجا نتوانست تشخ

سر واعظ شد هنوزسراو راجدا نکرده بودند که  دنيبا چاقو مشغول  بر یزدي ۀزاد
موقع به سردارسپه که درسفارت فرانسه  نيدرهم! به اشتباه خود واقف شدند

 یکنند که ملک الشعراء کشته شد، سردارسپه هم نم یبود فوراً تلفن م یمهمان
قتل ملک الشعرا به او  یدارد تا بعداً خبر کامل چگونگ را مکتوم هيّ قض نيتواند ا

بهارستان ملک الشعرا را  یجلو تملّ « : که ديگو یخود م انيبرسد فوراً به اطراف
به  یستيبا یکه م یندگانيازنما یخوردوعدّه ا یبعداً که جلسه بهم م یول»  کشت

روند  ینسه محضور بهم رسانند به سفارت فرا یهمانيم  ۀسفارت فرانسه درجلس
منزلش درخود گذاشته و تا  ۀملک الشعراء رادردرشک زيدونفرازآنها ن یکيواتّفاقاً 

را نحات داده باشند و بعد به سفارت  یو یکردندکه ازخطر احتمال عتياو را مشا
کندکه  یکه ازمجلس آمده بودند سئوال م نيسردارسپه از تازه وارد. فرانسه رفتند

دهندکه ملک الشعراء را نکشته  یآنها جواب م! تند؟ملک الشعراء راچگونه کش
را کشته اند وما خودمان ملک الشعرا را تا درمنزلش  یگريد خياند بلکه ش

 یشود  اشتباه یکه معلوم مديگويسردارسپه با تأّسف م. ميآمدنجايکرده وا عتيمشا
 ديردملک الشعراء مقتول گ یبجا  ینيواعظ  قزو چارهيب بيترت نيبا ا. کشته اند

 !نخواهد خدا  ات  ینبّرد رگ: معترف  شد  ديکه با نجاستيوا
  ینيروزراجع به قتل واعظ قزوديازجرا کي چياست که دره نيهم ا تعّجب

درج  کي چيخبر آنراهم ه ینوشته نشد وحتّ  یزيچ» حتينص  ۀروزنام«ريمد
 !نکردند

بپردازند   ینيزوواعظ ق ۀبعداً قرارشد مبلغ  پانصد تومان بعنوان خون بها بورث 
طرف و آن طرف  زدند و اقدام کردند  وجه  نيورثه اش  هر چه ا  ايگو یول
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 .ديگرد ماليپا چارهيو خون واعظ  ب ندينما  افتيمزبور را نتوانستند  در
صورت   یشهربان ی]هاستي[وترور نيبدست مأمور ینيحال قتل واعظ قزوبهر

شهر بوده   تيآن مأمور حفظ امن  نيو مأمور یشهربان کهيگرفته  است در صورت
 .بزرگ اقدام کرده باشند تيجنا نيبه ا  یستيبا یو نم

دولت  قبالً خبرداشته  سيشود که شخص رئ یمعلوم م انيجر نيدرا نيو همچن 
دانند  یهر کس را مخالف او م یشهربان نياجازه داده است که مأمور یوحتّ 

 زمرعوبيرا  ن گرانيبرده و د نيبخود رااز نيمخالف لهيوس نيتا به انديترورنما
 )   ٧.  ( کرده باشند
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  و مآخذ حاتتوضي 

  
- جلد دّوم  » یاسيخ مختصر احزاب سيتار«ملك الشعرا بهار  یمحّمد تق -  ١
  ٣٠٠ص   –     ١٣۶٣  - رير كبيام: ناشر  

 یمصطف - یمرزانترجمه رضا  - »  یازقاجار تا پهلو«مجد  یدکترمحّمد قل -   ٢
  ۴٠٠ص   -  ١٣٨٩بهار  – یاسيس یمؤسسه مطالعات و پژوهشها – یريام
  - جلد دّوم  » یاسيخ مختصر احزاب سيتار«ملك الشعرا بهار  یمحّمد تق   -  ٣

  ٢٧٧  – ٢٨۴صص 
   ٣٧٨ -  ٣٨٩صص  - » یاز قاجار تا پهلو« مجد   یدکتر محّمد قل   - ۴
   ١٩٢۵سپتامبر  ١٣مورخ ,  ٧۴١,  ٩١ / ٧٨,  ٧۶گزارش فولر ، شماره ) ١ 
   ١٩٢۵اکتبر  ١، مورخ  ٧۴١,  ٩١/  ٩٧، ١٢١٩، شماره  یگزارش امور)  ٢ 
  ١٩٢۵اکتبر  ٢١، مورخ  ٨٩١,  ٩١/  ١۴٢، ١٢٢٣،شماره یگزارش امور) ٣ 
نوامبر ۴، مورخ  ٨٩١,  ٩١١١/  ١۴٣، ١٢٣۶، شماره  یگزارش امور)  ۴ 

١٩٢۵    
 ۶، مورخ  ٨٩١,  ٠١/  ٣۵، ١٢٣٧، شماره  مهيضم و یگزارش امور)  ۵ 

  ١٩٢۵نوامبر 
اکتبر  ٢١، مورخ  ٨٩١,  ٩١١١/  ١۴٢، ١٢٢٣، شماره  یگزارش امور)  ۶

١٩٢۵ 
که به  ستيا عهيسلطنت ود« مشروطه  یقانون اساس  ٣۵بر اساس اصل * 

 احتماالً قول نيبنابرا. »از طرف ملت به شخص پادشاه مفئوض  شده یموجب اله
سلطنت مشروطه در شخص « هست  که  زيهمان قانون ن ٣۶باال عالوه  براصل 

نسالً بعد  شانيا ابشاه قاجار ادام هللا سلطنته و اعق یالسلطان دمحم عل حضرتياعل
 ».نسل  برقرار خواهد بود

 -  ١٣۶٢ –نشر ناشر  –جلد سوم »  رانيساله ا ستيب خيتار«  یمک نيحس  – ۵  
  ٣٩١ – ۴١٨صص 

صص   - جلد دّوم  » یاسيخ مختصر احزاب سيتار«ملك الشعرا بهار  یّمد تقمح ۶
٣٠۴ – ٢٩٩    

      ۴١٨ – ۴٢٠صص  - جلد سوم»  رانيساله ا ستيب خيتار«  یمک نيحس – ٧
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 ملک الشعرا بهار ۀنامزندگي

 
 الشعرا بهار  کمل تيسا از
 

م فرزندش مهرداد بهارکه به قل» خاندان و خانواده «نامهياز زندگ یبخش نجايا در
 : دهم  یبهار است در دسترس خوانندگان ارجمند قرار م

ن نام را پدر بهار، دمحم يا. معروف بود یا آمد كه به صبوريبه دن یا درخانواده بهار
ده بود و يش برگزيخو ی، به عنوان تخلص شعریكاظم ملك الشعراء صبور

پدر بهار  ۀكه در خانواد یونديگشت، پ یوند با احمد صبورباز ميانتخاب آن به پ
 . آمد یبشمار م یافتخار
پر توان  یسرائ دهيخوش سخن و قص یكاشان بود و ساكن آنجا؛ شاعر از صبور

 .داشت یز ميرا سخت عز یشاه قاجار، ويرزا، پسر فتحعليكه عباس م
كنده و به خراسان رفته  ست، دل از كاشان بريكه دانسته ن یبه علت  كاظم،      دمحم پدر
وند با صبور يوند با كاشان و پيز؛ اما پيا آمد و بهار نيپدر بهار در مشهد به دن. بود

 .هرگز فراموش نشد
م يدان یرزا احمد صبور داشته است؟ فقط ميبا م یونديقاً چه پيدق یصبور ۀخانواد

 .ن خانواده استيكه او جد بزرگ ا
س، در عهد ران و رويا یجنگها ی، در طیقمر ١٢٢٨احمد صبور در  رزايم

ك پسر به نام دمحم يالقاسان، از او  ۀد شد؛ و بنا به كتاب مرآيشاه قاجار شهيفتحعل
 :دمحم دو پسر داشت. ماند باز

ب ي، از شاگردان دكتر تولوزان، طبیمباشين حكيالعابد نيز یكياحمد و  یكي 
ر به نام ك پسيز ين نيالعابد نيك پسر به نام باقر و از زياز احمد . ن شاهيالد  ناصر

القاسان،  ۀف مرآي، تا زمان تألینان تا اواخر عصر ناصريا. ماند باز ینقليحس
افته يف ي، تألیقمر ١٢۶۶برابر  ،یشمس ١٢٢٨ن كتاب در سال يا. ستنديز یم

 .است
سد كه نام پدرش دمحم كاظم، ينو یش ميخو ۀخود و خانواد یبهاردر شرح زندگ اما

ست يتنها ب یعنيا آمد، يبه دن یقمر ١٢۵۵بود، كه در سال  یمتخلص به صبور
ر خاراباف يپدراودمحم باقرو پدر دمحم باقر عبدالقد. وهفت سال پس ازمرگ صبور

 ....بود یكاش
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 ١٢۶۵ستم آذر ماه ي، برابر با بیقمر ١٣٠۴االول سال  عيدر دوازدهم رب بهار
 : کند یم ادي نيچن شيخو یدوران کودک یادهاياو از. ، در مشهد زاده شدیشمس

ك ي. نيداشتم، پدرم گلباز بود و من گلچ یل مفرطيم یبه گل و نقاش یاز كودك «
، از پدرم كتك یام بچگين، در همان ايكوچك از زم ۀك بوتيدن يبار به جرم چ

كه مرا در اوان صباوت  ین تعارفيبهتر. زدم  یخوردم و بعد از آن دست به گل نم
اس و گل زنبق يآنها گل  ۀدر خان كهداشتم  یا خاله. نمود، گل بوديو شاد م خشنود

] آنان ۀبه خان[كه من  یآورد و گاه یمن م یده براياز آنها چ یاو گاه. ار بوديبس
 ......گلدار نام نهاده بودم ۀمن آن زن را خال. داد یرفتم، از آن گلها به من م یم

گانه مونس من ير بود، يتصاو یكه دارا یئكتابها. داشتم یذوق مفرط ینقاش در
رشان يدن تصاويبود و غالب اوقات آنها را، بدون فهم عبارت، ورق زده، از د

باعث شدكه خود قلم برگرفته،  یدرپ ین مطالعات پيرفته رفته،ا.شدم یخوشوقت م
پدرم و هرچه بدست  یمتياوراق ق یرو یصفحات كاغذ، حت یدر پشت كتب ورو

 .....كردم یم یشافتاد، نقا یم
قلم و دوات را برداشته، . بود یخانه خال. پدرم رفتم ۀسر محبر یاد دارم روزي به

به  یمهر بزرگ. را كه طوماروار لوله شده بود، باز كردم یكاغذ بزرگ ۀصفح
. آن را برداشتم ۀيخطوط آن مهر را قلم بردم و كپ یرو یمدت. كاغذ خورده بود
بزرگ را  ۀدم، و خالصه آن صفحيب و آدم كشآن چند شكل اس یسپس در حواش

 .خراب كردم یبكل
تمام لوله  ۀبه من زد، آن را از من گرفت و با عجل یاديمادرم درآمد، فر ناگاه

: بعدها كه بزرگتر شدم، مادرم گفت. كرده، در صندوق نهاد و در آن را قفل زد
 ؟یكه آن روز چه كرد یدان یم

 چه بوده است؟: گفتم
ن شاه بود يذ فرمان منصب و مواجب پدرت بود و آن مهر ناصرالدآن كاغ: گفت

 .یاه كرديآن را س یكه تو رو
گرپدرم لقب ومواجب نخواهد ين كردم كه ديقياندازه نادم شدم، چه  یكارب نيازا من

فتاد و رفته رفته يبه ارائه آن فرمان ملوكانه ن یاجيگاه احت چياتفاقاً، ه. داشت
 .ل گشتيوحشت من زا

ره يو غ  یر شاهنامه و نظاميكرده، تصاو یداريرنگارنگ خر یجوهرها هابعد
خواندم و  یم ین وقت هفت ساله بودم و شاهنامه را بخوبيا. كردم یرا رنگ م

 .كردم یتناسب اشعار رنگ م یر مزبور را از رويدم و تصاويفهم یم
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كردم،  یش مرها را بنفيشمش. نمودم یاددارم كه علمها را زرد و سرخ وبنفش مي به
در هفت گنبد . كردم یمه و خرگاه رستم را سبز و رخش رستم را گلگون ميخ

 .....نمودم یگفته است، رنگ م ی، گنبدها را همرنگ اصل افسانه كه نظامینظام
 یها يیجمعه ها دا. شدم یمحظوظ م یلي، از باغ و كوه خیهمان اوان كودك از

ها معروف  كوه خلج و كوه سنگتراشو  یمن، مرا به كوهسارمشهد كه به كوه سنگ
ا پنج ساله بودم، مرا يل كه من چهار ياده بودند، و اوايآنها پ. بردند یاست، همراه م

. مودميپ یاده راه ميبردند، و از سن شش و هفت به بعد، با آنها پ یبه دوش نهاده، م
پاكوتاه  یاه ل اللهيده بود، از قبيكوه و خود كوه روئ ۀكه در دامن يیدن گلهاياز د

ز كه يگل قرمز ر یم و نوعيگفت یم» الله دخترو« ق كه ما آن را يپررنگ و شقا
 گنجشكاز . شدم یت شكفته خاطر و شاد ميشكفت، بغا یكوتاه خار م یها بر بوته

 .....آمد یآمخته و كبوتر خوشم م
 ۀم بود كه در محليمعلم من زن عمو. مرا به مكتب سپردند یسن چهار سالگ از

نام، هم سن من بود و با من  یك دختر، صغريما منزل داشت ودرآن مكتب  خود
كه در سن شش  یم خواندم و وقتيمن قرآن را نزد زن عمو. خواند یدرس م

در هفت . واندمخ یم یو قرآن را بخوب یبه مكتب مردانه رفتم، فارس یسالگ
آن را پدرم  ۀكلمش یخواندم و معان یل ميام تعطيشاهنامه را نزد پدرم در ا یسالگ

ران يخ ايو لغت و تار ین كتاب به طبع و ذوق من در فارسيد و ايفهمان یبه من م
جمله،  توانم برد؛ من یچ وقت فوائد آن را از خاطر نميكرد كه ه یرينظ یكمك ب

به همان بحر شاهنامه  یتوانستم در همان كودك شاهنامه،ك دوره خواندن يبعد از 
 . پدرم واقع شومد يم و مورد تمجيشعر بگو

گر يخواندن شاهنامه، د یکي. به شعر گفتن مشغول شدم یمن از هفت سالگ.... 
 ۀحيك قريد وطواط، درمكتب، تحريرش یخواندن كتاب صد كلمه، ازآثارنظم

. شاهنامه نوشته بودم ۀين بود كه گفته و به حاشيشعر اولم ا. مرا باعث آمد یشعر
 :زه دادياه به من جايد و ده پول سيپدرم بد
د نوروز يكه ع یاميان بعد، در اير ژيدان چو شيامد به ميان بيد ببر بيبپوش تهمتن

 :در پنجم ماه شوال واقع شده بود، گفتم
 مبارك شد تمام نوروز آمد و ماه ديع

 خاص و عام ش آمد ز بهريو ع یشاد موسم
ن يو دهم سن ن سال هفتمين به بعد، كه بيا از . داد یكرد و انعام نيمرا تحس پدرم

 یگفتم و بعضيصباوت من بود، در مكتب با شاگردان و رفقا جسته جسته شعر م
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م يكه با شالق س یريسرودم، و غالباً معلم پ یغزل م یرا هجا كرده، جهت بعض
 ...گرفت یمن قرار م یشعر یهايخزد، مورد شو یپروا كتك م یاش ما را ب دهيچيپ

دو ساله به  ك خواهر شش ساله و برادر ير و كه به همراه پدر و ماد ساله بودم ده
م يهايدائ از یكيم ويكجاوه بود یكتاي من وخواهرم در. ميكربالونجف رهسپارشد سفر
شد و  یادش بلند ميكردم و فر یت  ميغالباً من خواهرم را اذ كجاوه، و  گريد یتا در

شاهنگ، يپ یابوي یقفا ها در  كه قاطرها با كجاوه عرض و  لطو پر ۀآن قافل ان يدر م
  منزل ده، در يدخترك را شن یمودند، پدرم صدايپ یها را م و گردنه یصحار

 یكه خواهرم خود را دارا نينمود و هم یه ميتنب یم، مرا مختصريشد یاده ميپ كه 
اد را يداد و فر یكرد و بعد بنا یت ميافت، مرا اذي یم یدار و مواظبيب یچنان حام

 .گذاشت یم
حال سر  ز، به همانيكه، هم اكنون ن  یآن رباط در. ميكرد ستون منزليكوه ب یپا در
د، يچيپ یگار مياطاق س شب پدرم در . آورد یم رابه نظر یستاده وعهد شاه عباسيپاا

دست من و  یاز رو یاه درشتيناگاه عقرب س. ميمن و مادرم در غرفه نشسته بود
. دينرسان یبيكرد و آسمادرم عبور  ینوخورد و زا یر ميصورت برادرم كه ش

 :ن شعر را گفتميا یعقرب را كشتند و من به شوخ
 دم يد یه عقربيدم يستون چو رسيب به

 .فند فرهاد استيغلط نكنم، از ل اگر
را  یها غالباً لغات یخراسان.  شلوار بند باشد كمر  یها نيكه چ فه استيهمان ل فنديل

. كنند ینون و دال تلفظ م ۀاضافر ملفوظ دارد، به يكه آخرش مفتوح است و هاء غ
 ین قاعده سماعيو ا. نديگو یسند ميسه را كيفند، و كيفه را لي، ل خنديخه را يكه  چنان

ن است يمراد از شعر ا. نديگو یرا بچه را بچند و ننه را ننند نمي، زیاسياست نه ق
او  یتنبان فرهادبود كه داستان عشق باز ۀفيكه عقرب مذكورظاهراً ازجانوران ل

كوه معروف  آن او در یستون و حجاريكوه ب ز، دريپرو ۀن، معشوقه و زوجيريبا ش
با قرائت آن  راخود  یخاص، رفقا محافل ن شعر را حفظ كرده، دريپدرم ا. است

من نبود  ن شعرين اوليچند ا هر. خورد یم ها به من برين شوخيا یگاه د ويخندان یم
شمرده شد و   من ن شعر ياول بور گفته بودم،معذالك شعر مز یوآن رابخوب

 ... .كردند ادين عنوان يان آن را به ايخراسان
من  یپدرم هم تا سن پانزده سالگ. دادم یبخرج م یذوق خوب و شعر  یدر نقاش من

االتش عوض يكمرتبه خيبعد . داد یبخرج م یاديز یمن سع یدر قسمت شاعر
ن ين شاه و درعهد مظفرالديدمرگ ناصرال  ران بعد ازير اوضاع اييرا تغيشد، ز
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و دولت عوض شده،  ارگفت قهراً اوضاع درب یكه پدرم م محسوس بود یشاه طور
علم و فضل را رونق و  كرد و  من بعد به شعر و شاعران اعتنا نخواهد  یكس

ات و سعادت يكار و از لذات حين حرفت گرسنه و بينخواهد ماند و اهل ا یجمال
 .خواهند ماند مهجور یزندگ

ً منع كرد و يگفتن تقر كه مرا از شعر مغز پدرم چنان قوت گرفت ال در يخ نيا با
 .. .ال مرا در اوان بلوغ داماد كردين خيكه به تجارت بپردازم و بد اصرار داشت

كمرتبه مرا از يكه  یشد، به حد یاد ميز یو یپدرم و حالت عصبان یفكر تلون
من صاحب آن بود، به  يیكه دا یشرفتن به مدرسه بازداشت و به دكان بلورفرو

 .سپرد یگذاشت و مرا به و شراكت
من عوض  یكمرتبه زندگيافت و بعد از فوت پدرم، ين اوقات پدرم وفات يهم در
 .كه خواهم گفت چنان. شد
  جده ساليه یبه هنگام مرگ و.رادرنزد پدرم آموخته بودم ات ياصول ادب من

 یكه از ادبا و شعرا یشابوريب نيزد ادالت خود را در نين وقت تحصيدرا. داشتم
را  یات فارسيواصول كامل ادب یكردم و مقدمات عرب مشهور مشهدبود، دنبال

ل نمودم يآن فن تكم دياساتخدمت  نواب در ۀش پدر و سپس در مدرسينخست در پ
، بعد از مرگ پدرم یجده سالگيالت من از هيم كه تحصيتوانم بگو یوخالصه م
 ».شروع شد

به فرنگ رود، : ابدينها دست يش از ايب یالتيرزو داشت تا بتواند به تحصآ بهار
 :بدست آورد یاز علوم تخصص یا رشته اموزد و در يب یزبان فرنگ

 یكمك بزرگان دولت برا پس از مرگ پدر، برآن شدم كه به تهران آمده، به  «
ن مقصود ياش يدر پ  زيكن دوچيل. د به فرنگستان رهسپار شوميفراگرفتن علوم جد

خانواده، كه شامل مادر، خواهر و دو  سرپرست بودن  یب یكي: ديوار كشيد
گر يد. ميت نمايرا ترب فالتدارك و اط یستيشت آنان را بايكوچك بود و مع برادر 

نمود  ی، دو سال پس از مرگ پدر رویقمر ١٣٢۴كه در سال  ران بود يانقالب ا
گر يد یشور ید و در هر سريبخش یرات شگرفيران تأثيا یو در اوضاع اجتماع

 ».انداخت
وس از مردمان يبراو گذاشت وما یر تلخيمشروطه هرچنددردراز مدت تأث انقالب

. ق نهاديعم یاو اثر ۀشيصم بكم نشست، اما در تحول اند یزمانه، مدتها به كنج
زندگان و  یفرهنگ و رسوم كهنه در او فرو شكست، مداح یوارهاياز د یاريبس

 .ختيدر هم ر یو ۀشياند یذهن یها ز سكه افتاد و قالبمردگان ا
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 یشمار مشروطه طلبان خراسان جا ، دریسالگ ٢٠، به سن یقمر ١٣٢۴در « 
خراسان را  ۀم و روزناميبود یعضو مراكز انقالب... گريد یمن و رفقا... . دميگز

ن يلم و اويكرد یموهوم منتشر م) س الطالبيرئ( طبع و به اسم  یق پنهانيبه طر
 .افتي شارآن روزنامه انت در  یج آزاديمن در ترو یآثار ادب

ر ي، در عهد استبداد صغ١٣٢۵كه در  است یمستزاد ۀدين آنها قصيمشهورتر «
ها پناه جسته بودند، در  خانه كه مردم در سفارت ینيح شاه، گفته شد و در  یدمحمعل

 :افتيمشهد و تهران انتشار 
 ران با خدا استيتن خطا است كار اسخن گف یران ز آزاديشه ا با

 ...ران با خدا استيها جدا است كار ا مذهب  ران زيشاهنشه ا مذهب
سپهدار  ی، به سرداریاريمجاهد و بخت ۀدوگان یرويكه ن بعد خبر آمد یچند «

گر سركردگان مسلمان و يو د یاريو سردار اسعد و صمصام السلطنه بخت یتنكابن
ند و شاه به سفارت روس پناه برده و از سلطنت استعفا ا تخت شدهي، وارد پایارمن

 )... .یقمر ١٣٢٧رجب (داده است 
 یكه در جشنها یديخوانده شدوقصا] درمشهد[كه درآن شب یاشعاروسرودهائ«
از  یمل  یبازار شادكام  یجشنها و گرم ۀمن بود و ادار ام بعد سروده آمد، از يا

 .فراهم آمد] سعادت[ما  یانجمن یمن و رفقا ۀليشعر و خطابه بوس
ن يريد و به عادت ديگرد ريزدهم ماه رجب همان سال دايس در سالم آستانه كه در «
ن يخواندم كه مطلعش چن یش آزاديدرستا یا دهيخطبه خوانده شود، قص د شعر ويبا

 :بود
  یان آزاديبن یزد قويكه كرد ا یساق ايب

 یران آزاديو ۀآباد از نو خان نمود
 ش يدگان ابواب آسايرغمدبگشود ب فلك

 یمان آزاديبر بست با دلخستگان پ جهان
ن يشروع كردم و نخست ید مليدر جرا یسندگياز سال فتح تهران به بعد، به نو «

ن يالمت امضاء در حبل یب یطوس و بعض ۀديمن در جر یو اجتماع یاسيمقاالت س
 ... .افتيكلكته انتشار 

ر يران بود، داير افكار حزب دموكرات انوبهار را كه ناش ۀروزنام ١٣٢٨در  «
و با  یو بازار یت دوستان اداريكردم؛ و در همان سال حزب نامبرده به هدا

ان احرار مركز و به خراسان مسافرت يشواي، كه از پیدرخان عمو اوغليم حيتعال
 .ن حزب انتخاب شدميا یالتيا ۀتيت كميز به عضويد و من نيگرد ريجسته بود، دا
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وارد  یكرد، و در خراسان قوائ یت ميران از مستبدان حمايار در ادولت تز «
. ها بودند دموكراتها منفور روس. احرار شده بود یكرده بود و اسباب نارضائ

 یقوا ینوبهار، و بعد تازه بهار، مخالفت با بقا ۀن، روش من در روزناميبنابرا
 .است آن دولت بوديران و مخاصمه با سيه در ايروس

خواهان آن عصر مخاطرات را ياما آزاد. م نبوديمخاطرات عظ از  یخال ار ن كيا «
م، يخواهان قديآزاد یخ زندگانيتار. دار بودنديش به جان خريدر راه مقصود خو

ها؛  یها و از جان گذشتگيل مخاطرات وفداكارين قبيخاصه دموكراتها، پراست ازا
دت و يعق یت، صفاين یاكن پيهم اد،نجات د یران را تا حديكه ا یزيو تنها چ

 .مان كامل به حرمت و استقالل بوديا
ز يتبر یماتوم روس و قصابي، داستان شوسترو الت٣٠و  ١٩٣٢بالجمله، در سال  «

 .ان آمديناصرالملك به م یكتاتوريالن و بسته شدن مجلس دوم و ديو گ
 ... .بازارها را بستند و اسلحه برداشتند... خراسان یدموكراتها «
ف نوبهار بود به امر يد، توقيساده به من رس یداريام و پاين قيكه در ا یبتضر «

د اللهجه بر يشد ید و مقاالتير گرديدا بهار  بالفاصله، تازه. ح قونسول روسيصر
، ١٣٣٠محرم  كه در   نگذشت یزيچ. ديآن درج گرد ضد مداخالت دولت تزار در 

ن روزنامه هم يخراسان ا حكومتر خارجه، ازطرف يالدوله، وز به امر وثوق
ر و به يحزب دستگ ف شد و به فشار قونسول مزبور، من و نه نفر از افراد يتوق

 ... .ميطرف تهران فرستاده شد
حزب را . بعد از هشت ماه از تهران با هزار زحمت به مشهد مراجعت كردم «
 ید، در پيف ورفقا بدون حرارت و اميحال توق د دريدم در حال خمود، جرايد

من بسته بود،  یاست به رويمن خسته نبودم و اگردرس یول. كسب و كارخود
 ... .باز بود یو اخالق یابواب مبارزات اجتماع

شتر از يها ب ها و دموكرات یرم كردند، آزارم دادند؛ خوديك سال كار كردم، تكفي «
با من پرخاش كردند، ومن به كار خود مشغول؛ تا جنگ  یگوئ گران به جرم حقيد
 .، قرمز رنگ ساختیصرب  ك نفريالملل افق جهان را،با برق ششلول  نيب

، در ١٣٣٢] در سال[، یمل یسوم مجلس شورا ۀن احوال انتخابات دوريدر هم «
جزوكالت و سرخس به وكالت مجلس  افت ومن از دريان يخراسان آغاز و پا

 .انتخاب شدم
س، كه هردو در ينگلروس وا ۀنوبهار باز ازطرف دو قونسول خان ۀروزنام «

 .مت كردميه عزيد و من به تهران از راه روسيف گرديجنگ شركت داشتند، توق
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 ۀغوليدر ب... ان مشهديمالنما یمن به جرم استشهادها ۀتهران اعتبارنام در «
 .ديمخالفت در افتاد و بعد از ششماه به زحمت از چاله درآمد و قبول گرد

مؤثر  یمل یجانهايرش رونق گرفت و در هر شد و بازاينوبهار در تهران دا «
ب يف شد و خود من از نهيگر توقي، بار د...ش آمد مهاجرتيبه سبب پ یافتاد؛ ول

 یا ، ناچار به قم افتادم و در واقعهیان ژنرال باراتوف، سردار روسيجنبش سپاه
 .دستم خرد شد و مرا به مركز آوردند

 :ن قطعه آن وقت گفته شديا «
 ن گناهم بسياهم بس راست گفتم، همگو یدرراست فعل
 ك اشتباهم بسين يبزرگ شوم در جهان ا یاز راست گفتم
 ن گواهم بسيام به راه وطن دست در آست سركرده ترك

د شدم، و پس از شش ماه به يبالجمله، با دست شكسته از تهران به خراسان تبع «
ز سر گرفتند و را ا یحزب ساز. ه بر پا شديانقالب روس. تهران احضارم كردند

 .بار انتخاب شدم حزب دموكرات، مدت دو سال، دو یمركز ۀتيدر كم
دانشكده و  یر كردن انجمن ادبيكردم، دا ن دو ساليكه در ا یادب یازجمله كارها «

در نظم و نثر بوجود آمد و غالب رجال  یا ن نام بود و مكتب تازهيبه هم یا مجله
شان را يا یسات با من بودند وافتخار همكاريأسرانند، درآن تيافتخار ا ۀيادب كه ما

 .داشتم
آن نامه،  را در  یو اجتماع یاسيق روشن سير كردم و حقاينوبهار را دا یمدت «

د حكومت يافتم كه بايآن اوقات در. ر بود، نوشتميهم به اسم زبان آزاد دا یكه مدت
 یت را دارااتكاء بدست آورد و مملك ۀحكومت نقط یرا قدرت داد و برا یمركز

 .مركز ثقل كرد
االت يكه در ا یام و جنبشيازهر ق یافتم كه حكومت مقتدر مركزيآن روز در «

كمك  ید همواره به دولت مركزيتر است وبا اصالحات برپا شود، صالح یبرا
گر و به دولت يكديد به يجرا یف ساختن دولت و فحاشيو ضع یگريكرد، و هوچ

 یو حت یو آزاد همشروط ۀيآت یبرا یو سركشان ياالت به طغيك مردم ايو تحر
 ... .كشنده است یاستقالل كشور زهر

از بدو افتتاح . دمين وضعها گذرانيتر افهين و بد قيتر مجلس چهارم را با سخت «
. دست برداشتم یسيمجلس پنجم، اوضاع دگرگون شد، تاعاقبت من از روزنامه نو

مضرات هرج  یعنيم و چانه زده بودم، آنها، قل ۀسال دربار كه چند  یهائ ینيش بيپ
. كرد ، آن روز، بروزیمركز ولتف كردن رجال مملكت وديو ضع یو مرج فكر
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 ی، بر اوضاع كشور و بر آزادیو داخل یكامل ووسائل خارج یبا قوا یقو یمرد
، یم كه حكومت مقتدر مركزيديكباره ديو مجلس و برجان و مال همه مسلط شد، و

درمركز بوجود آمده و بر حكومت  یرآمد كه قدرتيد یم، بقدريش بوديآرزو كه در 
 .ده استيمسلط گرد رو شاه و كشو

با هر  یجاد حكومت مقتدر مركزيا یروز به آرزويكه تا د ید، مرديتصور كن «
ست با يبا ینك ميكرده بود، ا یرفت، همداستان یدر اوم یكس كه احتمال مقدرت

 .ديد یرا خطرناك م یون حكومتها مخالفت كند، چه يمقتدرتر
 ... .ده بوديبن بست رس ۀباً به كوچين مرحله تقريمن در ا یاسيات سيح «
 یها خسته شده بودند و تنها سردار سپه بود كه خستگ دسته ۀهمه كس و هم «
كه نسبت به  یقدرت خود، قدرت یر بالهايزرا درزيآمد و آمد و همه چ. دانست ینم

 .ن نبود، فرو گرفتيدان خوشبو مشروطه و مطبوعات چن یآزاد
حكومت  ۀكه تشن ك بودم و نظر به آنين مرد فعال نزديامر، به ا یدر باد من،

ن مرد خدمت يل داشتم به ايآمد، م یز خوشم نمين یباف یبودم و ازمنف یمركز مقتدر 
 .كنم
 كه كامالً استادانه و با فكر شد یباز یباال رفت و نقشهائ یهائ ن زمان پردهيدر ا «
ها  از آن پرده یكي یر بود، و داستان جمهوريرجال مملكت ما متغا یتعقل عاد و 

 ... .شد یمحسوب م
، یشهربان. ديمملكت گرد یسپه فرمانروا كرد،سردار مجلس پنجم بازشد،شاه فرار«

. و مجلس همه در دست او مانند موم بودند یاسيس یها ه، حكام ودستهيقشون، امن
م ورجال يقد یها كاران و خانواده جماعت واغلب محافظه سواد افكار عامه و یول

ماندند و با نفوذ و  یشده و متجدد، باق تيخواه وتربيهم آزاد یبزرگ، و معدود
وار و سنگ و چوب و دشت يكنان به درو د ن غرشيكه مانند طوفان سهمگ یقدرت

. افتندي یروزين پيازمخالفت زدند ودرنبرد نخست آمد،دم یش ميخورد و پ یو كوه م
 ».بودمهمراه  یداشتم بامخالفان جمهور یندگيزنماين مجلس ازترشيدر ا من هم كه
« . ر سلطنتيي، بلكه با تغیجمهور یشد، نه با برقرار روز يسپه پ سردار  سرانجام،

 ... .ده شديشاه نو آمد و بساط خاندان كهن برچ
ما غالباً  یبود و رفقا انتخابات تهران و حومه بالنسبه آزاد. شد مجلس ششم باز  «

تر  یعلن یكتاتوريد ۀن مجلس پرديدر ا. انتخاب شدندو من هم ازتهران انتخاب شدم
وطن پرست،  یف، وليضع یتيو بدون روپوش باال رفت و قدرت شاه نو با اقل

 .برابر افتاد
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گرباره قدم به يم كه ديق آن نبوديبعد ال ۀدور  م و دريان برديششم را بپا ۀما دور «
هفتم انتخاب  ۀماكه دردور یهم ازرفقا یم، وچند تنيبگذار یمل یجلس شورام

من كه به خالف  یاسيات سي، و ح...شدند، از وكالت استعفا دادندودرخانه نشستند
 ».افتيان يمن بود، پا یت واقعيوشخص یعيض حاالت طبيروح شاعرانه و نق

كشانده  ینينه نشو خا یاسيس یبه انزوا یشمس ١٣٠٧بهار در سال كه یهنگام
 .آورد و دنبال مطالعات گذشته را گرفت یات رويشد، به ادب

«  ۀدر مدرس یات پارسيخ ادبيس تاريدر سال بعد، وزارت فرهنگ مرا به تدر «
 .سانس در آن زمان بود، دعوت كرديل ۀ، كه شامل دور» ین عاليدارالمعلم

 ۀير مخوف كه مان جوانان آن عصيتر ك سال در آن مدرسه، به فاضليمدت  «
ن يش از اسالم درس گفتم و به پاداش ايات پيد و قوت قلب هر معلم بود، در ادبيام

 !نه، به زندان افتادميريد یمهر ی، به علت بیليان همان سال تحصيزحمت، در پا
 یمان شهربانيو تحت مراقبت دژخ افتم كه هنوز موردنظريازآن پس، چون در «

گانه فرو يش و بيخو یم و در به رويايرون نيخانه ب هستم، بهتر آن دانستم كه از
 .مينما یكه مستلزم معاشرت و گفت و شنود است، شانه خال یبندم و از كارهائ

در كالس  یكه عوانان در موارد مختلف، حت ین منظور، ونظر به رفتاريبنابرا «
ر يناً وزايدادند و اح یره، از خود بروز ميو غ یامتحان نهائ یا در اطاقهايدرس، 

مورد عتاب و خطاب   را  خان اعتمادالدوله، طاب ثراه يیحيفرهنگ وقت، مرحوم 
  دعوت كرده است، درعزلت یفرهنگ دماتدادندكه چرا مرا درخ ید قرارميو تهد

 .، مصمم شدمینيگز
شنهاد يكامل داشت، پ یشت من و امثال من وقوفيق معيربزرگواركه برضيوز «

ازآن كارها  یكيوزارت فرهنگ انجام دهم و  یراب یكرد كه درخانه كارهائ
بزرگ آن مرحوم  یادگارهايبودكه از یم كتب ابتدائيح و تنظيمراقبت در تصح

 .است
ا يم بود كه يقد یس فارسيكتب نف ۀيح و تحشيكه رجوع كرد تصح یگريخدمت د «

 كتاب] آنها[ن ينخست. دست بود ممسوخ و مغلوط در یا نسخياب و يها نا آن ۀنسخ
ر قرار ين حقيآن درنوبت ا  یميقد ۀگانه نسخيستان بود كه يخ سيتار یگرانبها

من به . كند یداريمت گزاف از من خريخواست به ق یس راس ميداشت و سر دن
اب را آراسته و ين كتاب گرانبها ونايل دارم ايكه م شنهاد كردمير فرهنگ پيوز

باچنان شوق و  در مدت ششماه. اصالح شده دردسترس اهل فضل بگذارم
وانگان، است، با مرور به صدها و هزارها سند و يا ديكه تنها كارعاشقان،  یشور
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، یگريد ۀشود، با نبودن نسخ یده ميكه اكنون د یبه صورت]كتاب را[ ورق پراكنده
ن طرز به يرون آوردم، و با بهترياس و تتبع و فكر و تدرب بيد حدس و قيتنها با كل

 .طبع آراسته شد ۀيحل
خ و القصص را كه هم منحصر به فرد و يخ مجمل التوارين منوال، تاريبر هم «

طبع  ۀياراستم، و به حليق بيدق ۀيح و تحشيع شده بود، به تصحيهم آب افتاده و ضا
 .درآمد

و التقاطات  یات عوفيو جوامع الحكا  یر بلعميكب خيگر، چون تاريكتب مهم د «
وضات يكسب ف د ويوترك وتجر یت وسعكنف عزل ات مذكور، دريازجوامع الحكا

ار آن ياخت د، و در يگرد طبع و نشر راسته و قابل ي، بر همان منوال آراسته و پیربان
 .وزارت گذارده شد

 ز بود و من دسترسيار ناچيدادند در آن اوقات بس یكه م یچون حق زحمت «
ع يدر ب یكتنهادم و شر یا در دكه یگر نداشتم، كتب خود را قسمتيممر معاش د به

وان شعر خود را ينخست د. ل داده شديدانشكده، تشك ۀكتب، به نام كتابخان یو شرا
آن  یجوان یكاغذ و سع یاگر با ارزان. دياز آن به چاپ رس یميبه مطبعه دادم و ن

 ۀكتابخان یبرا یبزرگ ۀيافتاد و سرما یمن به راه م یكتاب طبع شده بود، زندگان
 .داشت یمن در بر م یبرا یمزبور و منافع كاف

گزارش دادند كه  یندارند، به شاه پهلو ینت هنريكه جز حسد و خبث ط یمردم «
آن گفته و نهفته است كه  زها دريرساند و چ یبهار كتاب خود را در نهان به چاپ م

 یلت مرا در فشار سانسور شهربانيلت وحين وسيبد. مصلحت شاهانه است یمناف
وقت و فساد اشعار قرار دادند و آن قسمت را كه  و فوت یو در معرض آزارروح

ف يده است،توقياجازت به طبع رس ین مدعاكه بيل وبرايز بدون دليطبع شده بود ن
مرا به زندان بردند  ١٣١٢، صبح نوروز یچ سببيه ینگذشت كه،ب یزيچ. كردند

ك ي كسر به اصفهان فرستادند ويو مدت پنج ماه در زندان نگاه داشتند و از آن پس 
بسر بردم و  یدستين تهين اوضاع و در عيف با بدتريشر ۀآن بلد درز يسال ن

ن يز از بياز كتب ن یه بر باد رفت و قسمتيكتابخانه و شركت برهم خورد و سرما
 !ن بازار آشفته آن را بردند و نوش جان كردنديرفت و مترصد

د و مالك يب رسيبه تصو یاستاد ۀمن در اصفهان بودم كه قانون دانشگاه و رتب «
در مدارس   یمعلم ۀشيهمانا سوابق معلومات و نوشتن رساله و باالخص پ یاستاد

ن شد، ييبردم، تع یبسر م یهمان سال كه من در منف یعني، ١٣١٢در سال  یعال
 !بخت من بود ها گناينهفته بودند،  ین معنيدر ا یعمد یكه گوئ
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و  یر بر شرح حال فردوسيدا ی، رسالتیك سال در بدريبالجمله، در مدت  «
 ۀف كردم كه در مجلياستاد تأل ۀخود شهنام یقات و تتبعات دانا پسند از رويتحق

بود كه دولت عزم بر پا داشتن  ید و آن در زمانيباختر و هم جداگانه به چاپ رس
آن را اعالم  یط بخت آزمائيبا نشر بل یكرد و انجمن حفظ آثار مل یفردوس ۀهزار

 .ران دعوت شدندياز هر كشورو هر طرف به ا انيداشت و دانا
ران داشت، با ياست وزيهللا مقامه، كه مقام ر ی، اعلیفروغ یمرحوم دمحمعل «
شركت در  یش نهادند و مرا برايپ یمرد یكردند وپا یمرديگر دوستان پايد

ز چون حاجت خود را در ياستاد به تهران باز آوردند؛ و از آن پس ن ۀجشن هزار
چند درس تحول و  یساعت تند،ز دانسين ناچيات به ايادب ۀو دانشكد یعال یدانشسرا

 یزبان پارس یدكتر ۀارجاع شد و سپس كه قرار افتتاح دور یتطورزبان فارس
 ... .ات به خدمت اشتغال ورزميادب  ۀد كه در دانشكديداده شد، رسماً مقرر گرد

ام،  ات انجام دادهيادب یدكتر ۀاج دانشكده و دوريكه برحسب احت ین خدمتيآخر «
ت اختصار و صرفه ين كتاب كه با نهايا. است یسبك شناس یف و گردآوريتأل

ن يده است، حاصل آخرين گرديان، تدويوقت و فرصت دانشجو ۀ، به مالحظیجوئ
ن و يوقت تدو رهنگر فيشنهاد وزيمن است كه بر حسب پ یام عزلت و انزوايا

 ».چاپ شد
ران كه ياز جوانان ا یاريبس« افت يكه در ینگام، ه١٣٢٠ور يپس از شهر بهار

 ینده شوند، از داستانهاياست و اجتماع آيشروان كاروان سيان افكار و پيد هاديبا
ادداشتها و يصه، چند فقره ين نقيرفع ا یندارند؛ برا یگونه آگاه چيگذشته ه
، به یاسيخ مختصر احزاب سيرعنوان تاريمحفوظ و مضبوط را، ز یتذكارها

 .انتشار داد» ران يمهر ا ۀدر روزنام یمقاالت شكل
خدمت به افكار عامه و  یخ را تنها براين تاريطلبم كه ا یرا به شهادت م یخدا «

مزبور  یها ا انتقاد در نوشتهيقصد انتقام  یا ام وذره ع كشور نوشتهيضبط وقا
 ».ام نداشته

 ۀش عاميقه و ستامورد عال یافت، به قدريران نگارش يآنچه در مقاالت مهر ا «
ن ياز ا. ب نموديخچه ترغيآن تار ۀن جداگانيمردم قرار گرفت كه مرا به تدو

ز ين یمدون شود،همان بهتر كه فصول ید كتابيدم اكنون كه بايشي، با خود اندیرو
سم ين داستان است، بنويپهلوان ا هرون آمدن سردار سپه كيكار كودتا و ب ۀدر مقدم

ن بود كه يا... . بوجود آورم... احمد شاه قاجار یپادشاه خ مختصريدر تار یو كتاب
ه نام يخ انقراض قاجاريادداشتها افزوده، هر دو جلد را تارين را برآن يمجلد نخست
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كجلد مستقل به طبع يز سپس بصورت يران نيمهر ا ۀآن مقاالت روزنام» .نهادم
 .ديرس

. ديوزارت فرهنگ رسالسلطنه به   قوام ۀنيدركاب ١٣٢۴در بهمن ماه سال بهار
ت شناختن يش داشت، قصد به رسميركانه كه در پيز یاستيالسلطنه، بنا به س قوام

ك ياران نزديخود با  یها ازنقشه یجان كرد، وليدمكرات آذربا ۀفرق یظاهر
ن يبرخاست و چن خالفتبه م ی، بهار با آن قصد وین رويبد. چ نگفتيش هيخو

د يالسلطنه به بن بست رس او با قوام ۀرابط. دران برشمريرانگر ايرا و یا مصالحه
 . نه رها كرديبا قوام را در كاب یو بهار پس از چند ماه وزارت، همكار

كرد و آن  یقوام مرا به وزارت دعوت نم یكاش كه آقا یر شدم، و ايآخر وز «
مشقت . دميد یدر دوزخم افكنده بودند، نم  یچ گناه وجرميه یچند ماه شوم را كه ب

استعفانامه را امضاء  یدرنگ پا یو من ب... ت بودينها یب ینج و عذاب روحو ر
ام  نهيل زمستان حس كردم سيدر اوا. ادمننشستم، بلكه افت یرفتم در خانه، ول. كردم

 ۀهستند كه بودند و عجز و الب یشهود. كردم یمرخص یتقاضا. ناراحت است
اداره كردن انتخابات تهران شان را در ماندن و يرفتن و اصراروابرام ا در مرا

ن بار يا. گر قدرت كاركردن نبوديد ینگذشت كه مجلس باز شد، ول یچند. دنديد
زم يم، توانستم برخيك سال و نيكه فقط در فرنگستان، بعد از  كردمسقوط  یطور

 ».و تلف نشوم
ون ياست فراكسيپانزدهم از تهران انتخاب شد و به مجلس رفت و ر ۀدر دور بهار

نبود كه  ین مجلسيم، اياما، همان گونه كه از او آورد. ت را به عهده گرفتدمكرا
. س رفتيمعالجه به سو ی، برایشمس ١٣٢۶آورد؛ پس در سال  یخاطر یرضا

ار او را وادار به يو د راياد يافت، اما يار يس بهبود بسيهر چند بهار در سو
 .ران باز آمديبه ا ١٣٢٨بهشت يبازگشت كرد و در ارد

ت ياست جمعينبود، ر یاسيس یتياو، كه از نظراو فعال یت اجتماعيفعال نيآخر
امر صلح را به سبب عشق به صلح « : گفت كه یشه مياو هم. هواداران صلح بود

پردازند،  یغ ميآن به تبل ۀبه آنان كه دربار یخاص یو نه به سبب وابستگ یو دوست
لستان باشند و خواه از كا و انگيخواه هواداران صلح از امر. دارم یدوست م

 ».ل و قابل احترام استياص یاد صلح خواهين، فريو چ یشورو
ض شد يس نگذشته بود كه دوباره سخت مريك سال ازبازگشت بهار از سويهنوز

ز عالوه بر سل او ياوره ن یماريبازماند و ب یو اجتماع یادب یتهايفعال ۀيو از كل
 .آزرد یرا م
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ك ي، در آغاز روز، پس از یشمس ١٣٣٠ت سال بهشين روز اردينخست در بهار
م و يعظ یعييتش  یپ    آن روز، در یگذشت و فردا ز با مرگ، دريهفته جدال غم انگ

 .ران به خاك سپرده شديالدوله در شم ري، جسدش درآرامگاه ظهیها هزارنفر ده
انتشار  ۀخود نوشت و اجاز یكه بر جلد سوم سبك شناس یا ان مقدمهيدر پا بهار

 :سدينو یافت، مين
 !ز يدوستان عز «
كه  یقيام شباب من در رنج و محنت و حرمان و خسران به طرين ايبهتر «

ام شباب نبردم و يا یهايذ و خوشياز درك لذا یا چ بهرهيه. ديد، تلف گرديخواند
 یو ناتوان یريام پيش ايو اسباب آسا یجوان ۀفياز كسب ثروت كه وظ یچ طرفيه

ه الرحمه در يعل یاستاد بزرگوار فردوس ۀب مناسب افتاد قطعچه خو. است، نبستم
 :ن باب، كه فرموديا

 یو از پهلوان ینامه خواندم ز گفتار تاز یرنج بردم، بس یبس
 ین هنر شصت و سه ساله ماندم كه توشه برم ز آشكار و نهانيچند به

 ینشان یحسرت و جز وبال گناهان ندارم كنون از جوان بجز
 یخسروان ت بو طاهرين بيه آرم بديكنون مو یاد جواني به

 ! یغا جوانيدر!  یغا جوانياد دارم دري یمن از كودك یجوان
 
 یده است، همان خدماتيدل افسرده و جان به لب رس یتسل ۀيكه ما یزيتنها چ «

ن و يريات شيران و ادبيج فرهنگ ايام شباب در تروياست كه در مدت چهل سال ا
است و يو س یصدها مقاله در امور اجتماع. ام انجام دادهخود   یف زبان مادريشر

بهار  د نويجرا یها كه در صفحه  ام دهيكش ريتحر ۀرشت قات و تتبعات به يادب و تحق
ران و يگر، مانند مهر ايها و مجالت د ران و تازه بهار و دانشكده و روزنامهيو ا

ه و غزل و قطعه و ديت از قصيهزار ب یب سيده، و قريره درج گرديارمغان و غ
ف و اهانت يز دارم كه پس از آن رنج و مشقت و ضبط و توقيات نيو مثنو یتيدو ب

 ».د كنميگر دست و دلم بكار نرفت كه طبع آن را تجديد ف،يو تخف
 
حذف «در مورد    »استيبهار و س«خود بنام  ۀسراج  در نوش نخانم دکتر شهي ◀
 ١٣٠۴آبان ماه  ٩جلس پنجم در جلسه م: آورده است » :وسرنوشت پارلمان تياقل

موافق درمقابل  یرأ ٨٠ تياحمدشاه قاجار برطبق ماده واحده با اکثر یبه برکنار
 افتيش خاتمه  ١٣٠۴ماه بهمن٢٢خيمجلس درتار نيا. داد یمخالف رأ یپنج رأ
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کرد  یتاجگذار یبطور رسم ١٣٠۵ماه  بهشتيارد١۴ خيدر تار یرضاخان پهلو.
 .ديبدون وقفه برگزار گرد یهفت دوره قانون گذار ١٣٢٠تا ١٣٠۵ازسال . 

 یعني، مجلس هفتم ازنقطه نظر پژوهش ما یهفت دوره قانونگزار نيا انيدرم
 تيوبازتاب آن درذهن وزبان بهار از اهم یفراز وفرود نظام پارلمان یجستجو

حذف  یپارلمان تيدوره است که اقل نيازآن رو که درا. برخوردار است یا ژهيو
هم مانند بهار و  گرا کيوهر افتنديحق انتخاب شدن ن گريد تيواعضاء اقل شد

کنار رانده  استيازصحنه س ینکردند اما به گونه ا دايشوم پ یمدرس سرنوشت
درمجلس  تيودررابطه با حذف اقل شيخو یاسيبهار درنقش سرنوشت س. شدند

 :آورده است نيهفتم چن
 ندگانيازنما گريونه نفر د یوبهبهان یانيدرمجلس چهارم من ومدرس وآشت« ...

دوره . ديدوره پنجم طول کش انيتاپا انيومخالفت آقا تياقل نيا... ميبود تيدراقل
مدرس ازشهر تهران  یداهايونه نفر از کاند یوبهبان یانيششم من ومدرس وآشت

وبعد ازختم دوره ششم،  ميبود یباق تيمدرس ،من ورفقادراقل. ميانتخاب شد
کردند وبه  ريمجلس تمام شد، مدرس را دستگ. دولت دردست گرفت انتخابات را

پنج ماه  کباري. ميومرا نگذاشتند انتخاب شو ميوزع یبهبهان. خواف فرستادند
 »  ...بسر بردم ديسال در اصفهان به حال تبع کي گريبار د کيدرتهران و

ن که درآ یمجلس یگرفت ول یصورت م زين یمجلس وجود داشت وانتخابات یآر
از صحنه آن حذف شده  شهايگرا گريداشت ود انيحق نطق وب شيگرا کيتنها 
 یودربستگ یبا ارعاب وضرب وجرح وزبان دوز یهرگونه اعتراض. بودند

 چون یشاعر ندهيتوانست مورد قبول نما ینم یحال وهوائ نيچن. شد یروبرو م
ومبارزه  استيس یايرا وقف اح شيسال از عمر خو ستيازب شيبهاره باشد که ب

خاطر است که سرنوشت مجلس  نيبد ديشا. درراه تحقق حکومت قانون کرده بود
 وانيبدان درد یاست واشارات گوناگون افتهي یبخصوص یهفتم درشعر بهار جا

به زبان ودل  گرانيد زآناند که ا دهيما سه قص ی دهياما به د. ميابي یبهار م
 .ميپرداز یمکه بدانها  کترندينزد ربهاريسرخورده ونکته گ

 
که  ميابي یم) ۴۶٩ص (بلند اندرز به شاه  دهياشارات را در قص نيآشکارتر
 یادهايبن یاست ازهمه  ینقد منظوم قتيسروده شده ودرحق ١٣٠٧درسال 

مجلس  یقدرت ساز یسر وده، بهار از ب نيدرا. نظام حاکم یواجتماع یاسيس
وشاه را چون  هيتعزآورده وآن را به طنز،همچون مجلس  انيهفتم سخن به م
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همه وکال وحرکاتشان را دردست گرفته  اريداندکه انتخاب واخت یم یگردان هيتعز
 :باشد

 را کرده طرف با همه کس درهرکار  شيبه هرکار دخالت دارد خو هيشاه حال.. 
 وتادفتر دار یکل تامنش ريازمد ريبه وز ليالوزاء تا به وک سيازرئ
 وسنان ومختار  یالجوشن وخول ین شمرذزصندوق برو نديشه آ ليبا م همه

 ...روش ناهنجار نيدارد بخدا ا هيگر هيگردان شد ومجلس تک هيتعز پادشه
چه  یروشن که بود کارز رو ستيچه اساس ن یکه بود ملک به رو دايپ ستين

 مدار
  اريخلق ونگهبان د یباشد ضامن زندگ یمشروطه که قانون اساس ستين
 

درمجلس هفتم اشاره  تياقل یبه خاموش ساز دهيقص نياز ا یگريدربخش د بهار
 .ستيزارينامد که ملت را ازآن ب یم یکند ومجلس هفتم را مجلس شوم یم

 خلق که اندر مجلس یدلخوش نيبود ا... 
 داريوب ديعده وطن خواه رش کي هست

 از راه صواب  نديسخن گو گاهيو ب گاه
 وعوار  بيازع رنديناخواه جلوگ خواه

  راينشستند درآخر، ز خاموش گرچه
 به ره منطقشان بست حصار تياکثر

  تيومظلوم یهمه خاموش نيبا ا کيل
 را بود به آن چند نفر استظهار خلق

 به زور کتک وحبس به خلق مهينظ کيل
 ...جمع کنند استغفار نيا یاريکز  گفت

 است که هست  یهفتم، آن مجلس شوم مجلس
 استيو س رزاربهايقانون ملت ب نيمجلس وا نيازچن
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  بهار به کوشش دمحم کلبن یسال شمار زندگ ◀
 
در شهر . م  ١٨٨۶/ ق . ه  ١٣٠۴ع االول يرب) / آبان(  –عقرب  ١۶ش  ١٢۶٣ 

 .افتيسرشور ، تولد  ۀمشهد در محل
 سرودن شعر را آغاز كرد یدر ده سالگ ١٢٧٢
رزا يم(  یشابوريب نيرا در محضر ادالت خود يدر مشهد تحص ١٢٧٩

 دنبال كرد) عبدالجواد
 .افتيوفات ) یصبور یالشعرا ملك( پدرش  ١٢٨٢
 ديرس يیالشعرا به مقام ملك یسالگ ١٩در  ١٢٨٢
سخن  یران ز آزادير را سرود با شه ايمستزاد معروف خود را به مطلع ز ١٢٨۴

 ران با خداست       يگفتن خطاست كار ا
خواهان خراسان  شد و جزو مشروطه یاسيوارد امور س یت سالگسيدر ب ١٢٨۴

 .قرار گرفت
ا با امضاء يخراسان، بدون امضا  یمه مخفين ۀاو در روزنام یاسياشعار س ١٢٨۴

 .        ار قرار گرفتيد كه مورد توجه بسيب به چاپ رس –م 
رزا هاشم خان يت ميريبه مد( طوس  ۀاو در روزنام یاسياشعار س ١٢٨۵

 .      ديمنتشر شد و او  را به شهرت رسان) ینيوقز
:   ن مطلعيشاه سرود، بد یرا خطاب به دمحم عل» اندرز به شاه«  یمثنو ١٢٨۶

 پادشاها چشم خرد باز كن فكر سر انجام ز آغاز كن      
در عمو خان يل حزب دموكرات در مشهد با حين بار در راه تشكياول یبرا ١٢٨٨

 .       عمو اوغلومالقات كرد
نوبهار را كه  ۀروزنام ۀن شمارينخست) مهر ( زانيكم ميست و يپنجشنبه ب ١٢٨٨

 .    ارگان حزب دموكرات مشهد بود در شهر مشهد منتشر كرد
 .رفتيحزب دموكرات خراسان را پذ یالتيا ۀتيت كميعضو ١٢٨٨
راد يحزب دموكرات، در مسجد گوهرشاد ا ۀن جلسيكه در اول یبا نطق ١٢٨٨

را به ) یجنرال كنسول دولت  تزار( ژا ياز دابيني، شهر مشهد را تكان داد و ككرد
 .   وحشت انداخت

كرد،  یهمكار) یليد حسن اردبيت سيريبه مد(خراسان یمخف ۀبا روزنام ١٢٨٨
هم  مقاالت و اشعار  یگاه. ديومقاالت اوبدون امضاء در آن روزنامه به چاپ رس
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 .ديسر یب به  چاپ م - او با امضاء م
را خطاب به » یم سحريك نسيپ یلندن گذر ا یسو« معروف  ۀديقص ١٢٨٩

 .سرود) یسر ادوارد گر(انگلستان  ۀر خارجيوز
كسال ينوبهار پس از  ۀوقت روزنام ۀر خارجيالدوله وز به دستور وثوق ١٢٩٠

 . ف شدينشر در مشهد توق
 ۀقعرا در وا» ثرب بر ي یباد از طوس سو یخون ا یبو ۀديقص«  ١٢٩٠

كه از   طرف  –) ع(بمباران مسجد گوهر شاد و گنبد مطهر حضرت امام رضا 
 .سرود - به توپ بسته شد یتزار یها روس

تازه بهار را در مشهد منتشر كرد  ۀروزنام) آذر ماه (  –قوس  ۴دوشنبه  ١٢٩٠
ژا به   دنبال نوبهار ياز دابينيافت ، و به دستور كيشماره انتشار ن   ٩ش از يكه ب

 .ف شديوقت
ران يحزب دموكرات ا ۀتيكم یبه همراه نه نفر از دوستانش كه اعضا ١٢٩٠

ان راه دزدان يد شد و در ميژا از مشهد به تهران تبعياز دابينيبودند، بنا به دستورك
 .   اموال او را به غارت بردند

 یخان درگز یعل ديسفر خود را به نظم درآورد و استاد خود ص یماجرا ١٢٩٠
 .درا ستو
قش يدر خان عمواوغلو و رفيشاهرود، با ح –ن راه سبزوار يد، بيهنگام تبع ١٢٩٠

خ جواد يبه ش یا ابوالفتح زاده مالقات كرد و چون نتوانست به مشهد بازگردد، نامه
ه يدر خان و دوستش تهيح یعبور برا ۀله باشد، تذكرينوشت كه به هر وس یتهران

 .كرده آنان را از مرز بگذراند
 .ك ماه توقف در مشهد عازم لندن شديدر خان پس از ين سفر حيا در

 .دوم نو بهار را در شهر مشهد منتشر كرد ۀدور) ماه ید(  یجد ١۴ ١٢٩٢
سوم مجلس  ۀدور یندگياز طرف مردم كالت، سرخس و درگز به نما ١٢٩٢
 انتخاب شد  یمل یشورا

 .كردسوم نوبهار را در تهران منتشر  ۀدور) آذر( قوس،  ١۴ ١٢٩٣
افغانستان را نوشت، و در  یاسيخ سياز تار یبخش) مرداد ماه( - اسد ١٢٩۴
 .به بعد منتشر كرد ۶١ ۀنوبهار، سال  چهارم از شمار ۀروزنام
د شد و شش ماه در يخان سپهدار اعظم، به بجنورد تبع یدمحم ول ۀنيدر كاب ١٢٩۴

 .  د به سر برديحالت تبع
 .ف شديار او توقنوبه ۀروزنام) آبان(  –عقرب  ١٢٩۴
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 .ش آمد و به قم مهاجرت كرديمسأله مهاجرت پ ١٢٩۴
ب الممالك يبه علت واژگون شدن درشكه، دست او در راه قم شكست ، و اد ١٢٩۴
 : به مطلع  یده اي،  قصیفراهان

كز خامه بس نگار آورد نگار ها ز سر كلك زرنگار آورد   را  یدست شكست
 خطاب به بهار سرود

 .ان گذاشتيتهران را بن ۀانشكدانجمن د ١٢٩۴
 سال ششم نوبهار را در تهران منتشر كرد ١٢٩۶
 ف شديسال ششم نوبهار او توق) مرداد( –اسد  ١١ ١٢٩۶
ف نوبهار يزبان آزاد را سه روز پس از توق ۀروزنام) مرداد( –اسد  ١۴ ١٢٩۶

 آن منتشر شد ۀشمار  ٣۵منتشر كردكه 
عقرب به دستور احمد شاه  ٨ر كه روز نوبها ۀعقرب روزنام ٩پنجشنبه  ١٢٩۶
 .ف خارج شده بود ، مجدداً منتشر شدياز توق
سال پس از در گذشت  ١۴( مادر بهار . م  ١٩١٧. ق . ه  ١٣٣۶مطابق  ١٢٩۶

 .در گذشت) یصبور یپدرش ملك الشعرا
خ ياز تار یبا بخش) م  ١٩١٨تا  ١٩١۴( م جنگ يسه سال و ن ۀخچيتار ١٢٩۶
 .دينوبهار ، سال ششم به چاپ رسان ۀو در روزنامه را نوشت يقاجار

دانشكده را در تهران منتشر  ۀمجل ۀن شمارينخست) بهشتيارد(  –ثور  ١ ١٢٩٧
 . افتيك  سال دوام يكرد كه 
است  یتا بر زبر ر« :را به مطلع» یبث الشكو« معروف  ۀديقص ١٢٩٧
 .ف روزنامه نوبهار سروديبه مناسبت توق» جوالنم
ران كه در آن يا ۀد را نوشت و در روزناميزان سفيا كنياه يرنگ سينرمان  ١٢٩٧

 .بود منتشر كرد» دمحم ملكزاده : ت آن با برادرش يريزمان مد
ران به يا یمه رسميه نيومي ۀن شماره روزنامينخست) اسفند(  - حوت  ٢٣ ١٢٩٨

                .افت يدوام »  ١٢٩٩تا سوم اسفند « سال  ٢كه مدت .افت يت اوانتشار يريمد
ران ي، در كودتا مدت سه ماه در شميین طباطباياءالديد ضيس ۀيدر كاب ١٢٩٩

 تحت نظر بود
خامه دو تا شو و به خط مگذر  یا« : را به مطلع » جان روح يه«  دهيقص ١٢٩٩

 .سرود» 
ران در يا یگر از فضاليد یبا جمع یمدت یشمس ١٣٠۵ل سال يتا اوا ١٣٠٠

حاضر  یفرا گرفتن  زبان پهلو ی، برایحضر درس  هرتسفلد ، دانشمند آلمانم
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 .شد
 .ديانتخاب گرد یندگيدر مجلس چهارم از طرف مردم بجنورد به نما ١٣٠٠
 .معروف دماوند و سكوت شب را سرود ۀديقص ١٣٠١
 .را در تهران منتشر كرد یروزنامه نوبهار هفتگ) مهر ماه(  –زان يم ٢ ١٣٠١
از آن را در  یت در مجلس چهارم را نوشت ، كه قسمتياكثر ۀخچيتار ١٣٠١
 .كرد یه خوددارياز چاپ بق یچاپ و به علت ینوبهارهفتگ ۀروزنام
 .ديمجلس پنجم انتخاب گرد یندگيبه نما) كاشمر ( ز ياز طرف مردم ترش ١٣٠٢
اد ي: ( ن است ياز سرگذشت خود را به نظم در آورد، كه مطلع آن ا یقسمت ١٣٠٢

 ).اندر نبود یبه پا یباد آن عهد كم بند
ن بار در روزنامه قرن ي، اولین مثنويا. نامه را سرود یجمهور یمثنو ١٣٠٢

 .ديبه چاپ رس یعشق ۀرزاديستم به نام ميب
راد كرد و قصدداشت از مجلس يا یكه بهار در مجلس نطق تند یهنگام ١٣٠٣

ه شباهت به بهار داشت ن كير روزنامه رعد قزويمد ینيخارج شود ،واعظ قزو
درآمد، بهار  یاو مورد اصابت گلوله قرار گرفت، و از پا یمجلس بجا یدر جلو

 یبه حصار فلك نوايشب چو د« : را به مطلع » ك شب شومي« دهين باره قصيدرا
 .سرود » راه زدند

 .مردم تهران انتخاب شد  یندگيدر مجلس ششم به نما ١٣٠۵
 .سرود یبه رضا شاه پهلو چهار خطابه خود را خطاب ١٣٠۵
 .را سرود یده معروف فتح دهليقص ١٣٠۶
 .ديس اشتغال ورزين به تدريدر دارالمعلم ١٣٠٧
 .است كناره گرفت ياز كار س یبه علل ١٣٠٧
ده و مسمط ساخت كه ين مدت چند قصيدر ا. ك سال به زندان مجرد افتادي ١٣٠٨

 ۀدر بار.  مندرج است ۵٠٠تا  ۴٨۵ ۀاز صفح» چاپ اول« وان او يدر جلداول د
 :ديگو یشدنش در غزل یزندان

 زندان من  یم مسعود بو احمد ولين من
 .ستيش نيمند ۀو قلع یاز زندان نا كمتر

وه و يمستزاد خود را خطاب به صادق سرمد سرود ، كه در آن، ش یمثنو ١٣٠٩
 .گذشته و معاصر خود را معلوم كرد یسبك شعرا

صفحه از ادامه  ٢٠٨د، كه پس از چاپ يطبع رسان وان اشعار خود را بهيد ١٣١١
 . شد یريچاپ آن جلوگ
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دو يماه بطول انجام ۵گر به زندان افتاد، كه مدت ياسفند بار د ٢٩روز  ١٣١١
 :شباهنگ را به مطلع   یبايشعر ز

 : ن را به مطلع يهفت ش ۀديو قص» ت روز از در شرق يرا یبر شو ا «
 كند شد وقت آن كه مرغ سحر نغمه سر 
 ,م صبح سر از خاك بركند يگل با نس 

 .سرود  را
 .د شد ياز زندان آزاد و به اصفهان تبع ١٣١٢
د و به يبلرگردان یبه پارس یرا از پهلو» آذرباد ماراسپندان«  یاندرزها ١٣١٢
 .دينظم كش
 یرا به لهجه مشهد» یه پندريامشو در بهشت خدا وا« : ده معروف يقص ١٣١٢
ده يقص ۀهم یول.ده استيوان او به چاپ نرسيده در دين قصيمام امتأسفانه ت. سرود

 .ده استيغما به چاپ رسي ۀدر مجل
 .زندان را شروع كرد ۀسرودن كارنام ١٣١٢
 .برگرداند یبه پارس یران را از پهلويادگار زريا يگشتاسب  ۀشاهنام ١٣١٢
 .در در آوريشاهنامه به رشته تحر یرا بر مبن یشرح احوال فردوس ١٣١٢
ن يرا با وزارت فرهنگ امضاء كرد، كه ا یخ بلعميح تاريقرارداد تصح ١٣١٢

 .از طبع خارج شد ین گناباديبه همت روانشاد دمحم پرو یشمس١٣۴۵كتاب درسال 
در زندان شروع كرده بود دراصفهان  ١٣١٢زندان را كه درسال ۀكارنام ١٣١٣

 .ديان رسانيبه پا
 یفروغ ی، با وساطت مرحوم دمحم علیسجشن هزاره فردو یبرگزار یبرا ١٣١٣

 ر فرهنگ وقت،ازاصفهان به تهران فراياصغرحكمت وز یوعل»ذكاءالملك« 
 .خوانده شد

 .را پس از بازگشت از اصفهان سرود» آمال شاعر«  ۀديقص ١٣١٣
 یفردوس ۀرا ، كه در جشن هزار یسيشاعر انگل» نك واتريدر«شعر  ١٣١٣

 .درآورد یسروده بود به شعرفارس
در هزاره » جوف الفرا ید فيكل الص« و  »ین فردوسيآفر«  یها دهيقص ١٣١٣
 .سرود یفردوس
 .ات مشغول شديس ادبيبه تدر یعال یگر در دانشسرايبار د ١٣١٣
 .ف كرديرا تأل یمان یزندگ ۀرسال ١٣١٣
كوتاه  یم ، سفر ١٩٣۶مارس  –ق . ه ١٣۵۴حجه ين ماه مطابق ذيفرورد ١٣١۵
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 یبايده زيآورد سفرش قص الن رفت، كه رهيرف مازندران و گبه عزم گردش به ط
 : ن مطلع يبود به ا» د رود يسپ« 

 ن كه رساند زما دروديفرود هنگام
 د روديلم و طرف سپيمرغزار د بر

دردانشگاه نهران افتتاح شد وبهارعهده دار  یات فارسيادب یدكترا ۀدور ١٣١۶
 .ديازدروس آن گرد یس بعضيتدر

 .از طبع خارج شد یح ويخ و القصص با تصحيمل التواركتاب مج ١٣١٨
 .را سرود» روز و امروزيد«  ۀديقص ١٣١٨
گر در تهران منتشر كرد، كه پس از ينوبهار را بار د ۀاسفند ماه روزنام ٣ ١٣٢١
 .ل شديشماره تعط ١٠٢انتشار 
ه يومينوبهار  ۀرا در چند شمار» ست ياز آن طرف راه ن« مقاله معروف  ١٣٢١

 .ديچاپ رسان به
 .را منتشر كرد» یخ تطور نثر فارسيا تاري«  یشناس جلد اول و دوم سبك ١٣٢١
نوبهار منتشر  ۀد حسن مدرس را نوشت و در روزناميس یشرح زندگان ١٣٢٢

 .كرد
ل شد يدر تهران تشك یر شورويران و اتحاد جماهيا یانجمن روابط فرهنگ ١٣٢٢

 .آن انجمن را داشت  یون ادبيسياست كمير یمدت ١٣٢۶تا ١٣٢٢بهار از .
 ۀرا نوشت كه در چند شمار» مساوات یدر آرزو«ر عنوان يز یا رساله ١٣٢٢

 .دينوبهار به طبع رس
تا  ١٣٢١ه را كه در سال يا انقراض قاجاري یاسيخ احزاب سيجلد اول تار ١٣٢٣
 .ف كرده بود، چاپ و منتشر كرديتأل ١٣٢٢
 .عهده دار وزارت فرهنگ شد» السلطنه وامق« احمد قوام  یهنگام زمامدار ١٣٢۴
جشن  یشركت در برگزار یبرا یاتيبا ه ١٩۴۵- ۶ق برابر . ه ١٣۶۴ - ۵ ١٣٢۴

 .رهسپار باكو شد  یجان شورويل حكومت آذربايتشك یسالگ ٢۵
آورد سفر اوست به  را سرود كه ره» ه باكويهد« ده معروف يقص ١٣٢۴

 .یجان شورويآذربا
 .ران به مشهد رفت از ته یسفر كوتاه ١٣٢۴
،  یح وي، به تصح یات عوفيالروا ات و لوامعيالحكا از كتاب جوامع یبخش ١٣٢۴

 .افتياز طرف وزارت فرهنگ انتشار 
 ٣ ۀام نو ، سال دوم ، شمارين را نوشت، كه در مجله پيلن یشرح زندگ ١٣٢۴



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٤٥                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 .ده استيبه طبع رس ١٣٢۴بهمن ماه 
ران را كه از طرف انجمن روابط يسندگان اينو ۀن كنگرياست نخستير ١٣٢۴
 .ل شده بود بعهده گرفتيتشك یر شورويران با اتحاد جماهيا یفرهنگ
 .س كرديران را تأسيكرد و حزب دموكرات ت یالسلطنه همكار با احمد قوام ١٣٢۵
 .از مقام وزارت فرهنگ احمد قوام كناره گرفت  ١٣٢۵
 .ديرا به چاپ رسان یخ تطور نثر فارسيا تاري یشناس جلد سوم سبك ١٣٢۶
 .مردم تهران انتخاب شد یندگيمجلس به نما یپانزدهم قانونگذار ۀدر دور ١٣٢۶
 .س شديمعالجه سل ، از تهران رهسپار سو یبرا ١٣٢۶
دارد  ۀالسلطن بيبا اد یا س مشغول معالجه بود، مكاتبهيكه در سو یهنگام ١٣٢٧

 .كه معروف است
 .ران بازگشتيس به ايخود از سو یبهشت ماه، از سفر استعالجيارد ١٣٢٨
د چو از يجرم خورش:ن مطلع يخ را سرود به ايك صفحه از تاري«  ۀديقص ١٣٢٨

 .حوت به برج بره شد
 .ل داديرا در تهران تشك» هواداران صلح یرانيت ايجمع« ١٣٢٩
ً از و ١٣٢٩ به پاكستان كند، بعلت  یدعوت كرد تا سفر یدولت پاكستان رسما

 .ن سفر بروديبه ا نتوانست یماريب
دمحم اقبال  یبرا یادبوديپاكستان ، مجلس  یبهشت، سفارت كبرايارد ١ ١٣٢٩
 یگرم یاست آن مجلس بود،   و سخنرانيل داد ، و بهار عهده دار ريتشك یالهور
 .رادكردياقبال ا ۀدر بار
 .ان فرستاديبه دانشجو یاميك اسفند ، پي ١٣٢٩
سد و وزارت يز بنويرا ن یعر فارسش یشناس بست كه سبك یقرارداد ١٣٢٩

 یمارياز آن كتاب را نوشت و متأسفانه ب یبخش. ديفرهنگ اقدام به چاپ آن نما
ز مرگ مجال نداد كه كار شروع كرده را به ين. كاربپردازد ۀنگذاشت كه به ادام

ل داده بود ، در يآن قسمت نوشته شده كه خود به وزارت فرهنگ تحو. ان برديپا
ا ي یشناس به نام سبك یاريبخت یمحمود یقليعل یبه كوشش آقا یسشم ١٣۴٢سال 

صفحه از طرف  ١١٢كم ، دفترچهارم، در ي، بخش یتطور           شعر فارس
 . منتشر شد یعلم یمؤسسه مطبوعات

شه يهم یرا سرود وبرا» جغدجنگ«  ۀدين اثرخود، قصيدرتابستان، آخر ١٣٢٩
« اسفند ماه  ١٣كشنبهين باردر روزيده اولين قصيا. ديچيدفتراشعارخود را در هم پ

 ج ا ،  ٢۵
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 .ديمصلحت به چاپ رس ۀدر روزنام» م  ١٩۵٢ق و سوم مارس .ه ١٣٧٠
 .ران فرستاديبه جوانان ا یامياسفند، پ ٢٩سه شنبه  ١٣٢٩
ل يآور ٢١. / ق. ه ١٣٧٠ماه رجب  ١۵بهشت ، مطابق يروز اول ارد ١٣٣٠
ابان يالشعرا بهار ،  خ ابان ملكيخود در خ ۀصبح ، در خان  ٨م ، ساعت  ١٩۵١

  .گفت ید بدرود زندگيتخت جمش
ل يآور ٢٢. / ق. ه ١٣٧٠ماه رجب  ١۶بهشت ماه ، مطابق يدوم ارد ١٣٣٠
او را از مسجد سپهساالر تا چهار راه مخبر الدوله،  ۀم بعد از ظهر جناز ١٩۵١

 بعد ۴و ساعت . بر سر دست بردند
 .ر الدوله ، به خاك سپردنديران در باغ آرامگاه ظهيشمظهر همانروز او را در  از
 

 ملک الشعرا بهار تيسا:  منبع
http://www.bahar-site.fr/zendaginama.htm#ssr 
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  ميازدهفصل 

  
  )١( یپهلو ۀسلسل  ليو تشک هيقاجار  ۀسلسل انقراض

  
دهند  یسال مواجب م ده یگفتم به توپچ)الممالک  یمستوف(  شانيمن به ا «

 یمجلس هم مکلّفند که ازقانون اساس ندگانينما. کند کيروزشلّ  کي نکهيا یبرا
کند در  یاز دفاع آن خوددار یليبخواهند آنرا نقض کنند ووک یاگرروز. دفاع کنند

 » .استنکرده  فهياست که انجام وظ یحکم همان توپچ
 )  ١(» ١٣٠۴صبح شنبه نهم آبان ماه  - دکتر محّمد مصدّق «

  
را بازکرده و  یچشم و گوش نسل کنون ادداشتهاي نياست که ا نيمن ا ديام «
هللا بر آنها سوار  تيآ ايهست بنام ظل هللا  ینفربهرلباس کياجازه ندهد که  گريد

نه فقط نگذارد  هايپنجاه سال سلطنت پهلو. ندازديروز ب نيشده و کشوررا به ا
برد  انياز م ايبلکه  همه آنها را بشوند تيبو وطن پرست وشجاع تر قيرجال  ال

 ».و حال تباه امروز است اهيآن پنجاه سال ، روز س جهينت. اخته کرد اي
 )٢(»عبرت  نهيآئ– یپورفاطم فيس «

  
 یدمحمول پسر[شوهرش یماريب یفرشته خواهرم ماجرا یوقت...١٣١٩تابستاندر«

پدرم او را ... کرد یم انيب] یفروغ[پدر  یرا برا] رجنديدر زندان ب ،یخان اسد
ابوالحسن [موقع مرحوم عموجان  نيدر ا... کرد یو آرامش دعوت م یبه بردبار

رنگش  داد یخود گوش م ۀزادبرادر یها که حاضربودوبا دقت به حرف] یفروغ
] یفروغ یدمحمعل[برادرش یکه برا یا العاده باوجوداحترام فوق.ديبرافروخته گرد

داداش، شما هم دربه وجود : خطاب به پدرم گفت یانلرزان وعصب یداشت باصدا
را شما و  یساختمان جهمن نيا یربنايز. ديآور مقصر اوضاع خفقان نيآوردن ا

. کند یم افتيحاال دختر خودتان پاداش خدمات شما را در د،يکرد بنا گريچند نفر د
) شاهرضا(مرد  نيا. گول خوردم یول ستم،يمن مقصرن:جواب داد یپدرم با مهربان

 دينبا. درپناه قانون باشد ديکارها با گفت یو م زد یسلطنت دم ازقانون م یدر ابتدا
اغفال  یهاو تظاهرات برا آن گفته که دميحاال فهم.انجام دهد یرقانونيکارغ یسک

 .»...بنده و امثال من بود
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 )٣(یدر گفتگو با دکتر باقرعاقل ،یفروغ محسن
 
مجلس آوردم ، در بوجود آوردن  ١٣٠۴ان هفتم آب ۀهمانطور که درگزارش جلس 

شد ،  ینيکه منجر به قتل واعظ قزو نيمخالف یرعب و وحشت برا یفضا
 ماليشرکت داشته اند وآنها با پا... و مورتاشي، داور و ت)** ذکاءالملک(یفروغ

» تجدّد«بنام تيمشروط یپا گذاشتن قانون اساسريوحقوق ملّت و ز هايکردن آزاد
 ۀاستبداد وابسته  به سلط نيشدند که توّسط  سمبل ا یراستبدادمعما»  تيامن«و 

 .ونفله شدند یشخص رضاخان قربان یعني  یخارج
 
 ۀو زمان یزندگ«پژوهشگر و مترجم کتاب  سنده،يآذرنگ، نو نينظرعبدالحس به

از  شنهاديفکر و پ«ها داد که  وعده را به آن نيا« رضا خان : »یفروغ یدمحمعل
روشنفکران  نيا. شمار که نبود  یب  ها نهيگز ت،يدر آن موقع. »شما، عمل از من

 ۀکه در بار ميبگذار نيبر ا ااگر فرض ر دند؟يد یخود م یرو شيپ يیها چه راه
 تيدر آن موقع ادياند، اشتباه به احتمال ز اشتباه کرده شيدگاههايرضاخان و د

خان توّجه کردند که رضا یها يیازتوانا يیها ها به جنبه آن. حّساس رخ داده است
با  هياندک، بقاريبس یبه سود کشور بود، اما جزشمار تيبه نظرشان درآن موقع

ها در  از روزگار خود آن یبعداً چه دمار مهار ینبودند که قدرت ب آشناخطر  نيا
خوش اقبال بود که  یفروغ. آورد یبعد در م یها دروهله هينخست، وازبق ۀوهل

 تاش، موريمثل ت کشيدوستان نزد .آمپول هوا نشد ايشکنجه،حبس  ه،يگرفتارنظم
 ميقدرت رضاخان را تحک یها هيکه پا گريد یسرداراسعدوشمار روز،يداور،ف

 یامدهايبا پ يیآشنا جان خود را به سبب نا ها نيا. له شدند ها هيپا رآنيکردند، ز
به  دند،يهم بودندکه به قتل نرس یگريداريبس ۀعد. ازدست دادند مهار یقدرت ب
انسان  یبرا. شدند، منجمد و بالاثر شدند »زيفر«نشدند، اما  ديتبع ايفتادند،يزندان ن

اما رنج  ست،يحالت به ظاهر مرگ ن نيو نظرو توانا، ا یصاحب رأ شمنديندا
، شمار بسياری ١٣٢٠حکومت رضاشاه در انيتا پا.ستيودردآن کم ازمرگ ن

 وريشهر که پس از یانفجار. دماندن زشدهيکشوردرحالت فر نيازمردم توانادرا
جامعه  ۀنيس یبرداشته شدن بختک از رو ۀجيدرمطبوعات ظاهر شد، نت١٣٢٠

 ) ۴(».بود
اساس بحران ما « تحت عنوان یاكبر داوردرمقاله ا یذکر است، عل انيشا آنچه

را   خواهيآزاد یاسيو رجل س هاينده آزاديدرمجله آ ١٣٠۵درسال » است یاقتصاد
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اصالح بشود  ید اوضاع عموميل دارياگر واقعا م« :نوشت به مسخره گرفت و
چند مرتبه از  ید من شبيباش هد و كار نداشتيرا تازه و نو كن یاقتصاد یزندگان

شما چه نقشه و  یماد یاصالح زندگ ید براينگاه كن. كنم یضعف م یعشق آزاد
آن روز ».ديآ یخودش عقب شما م ید آزاديخالصه دنبال نان برو. دارم یفكر عمل
شد، البته مردم  یچندان صحبت نم یدادم از مسائل اقتصاد ین جواب را ميكه من ا

خواه يد حكومت آزادين بود كه بايا یعموم ۀديعق یداشتند، ول هنال» یپول یب«از 
» یقانون« یالوزرا سييجست و به سركار آورد آن ر» ن اشراف پاكدامنيازب«را

ران شش هزار يبدهد و مختصركالم ا یقّ ادارات را اصالح بكند، معارف را تر
بودن  خواهيزادن جهت بودكه به آيبه هم.ت بچرخانديساله راموافق اصول مشروط

ر چه ين وزيگفتند از ا یاگرم. شد یت داده ميزاهميشترازهمه چيس حكومت بيير
ن يخورد كه ا یخورد، همه خلقشان به هم م یالوزرا به چه دردم سييساخته است ر

 )۵.(»د؟يتر و پاكتر كجا سراغ دار خواهينها آزادياست، از ا یچه سئوال
 یمثل رضا خان برا یبا آدم مستبد...  ها  یطرز فکر، او و امثال فروغ نيا با
و  یاستبداد ۀويوابسته با ش یفراماسون ها»  سميشبه مدرن« ۀکردن برنام ادهيپ

و روش  وهيش نيکردند و دکترمصدق با ا یهمکار یمسلّط خارج یقدرتها تيحما
به آنها   یخيک نطق تاريدر مجلس در  ١٣٠۴سخت مخالف بود و درنهم آبان 

 .هشدار داد و گوش نکردند
   

 گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست  
 است ادينرسد فر يیآنچه البته به جا 
 
سانسور نامه  ضمن  سيمسجد گوهرشاد درخراسان پل ۀواقع«پس از  نکه،يا گريد  

آن روزگار، خطاب   یالوزرا سيرئ،یفروغ یازدمحم عل ینامه ا ،یتپس یها
پدر همسر دخترش به دست  یآستان قدس رضو هيالتول بينا یاسد یدمحم عل به 

خود دربرابررفتار خشن  یچارگيوب یاز روزگاروالعالج آوردکه در ضمن گله 
  :بود شعر را نوشته  تيب نيحاکم زمانه ا

 
 یا رنرخونخوارهيکف ش در
   » ؟یا و رضا کو چاره ميرتسليغ
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شرح  نگونهيرا ا»  هيقاجار  ۀانقراض سلسل« یبهار چگونگ ملک الشعرای  ◀  
که از  حيصر یگذشته از جوابها راياحمد شاه از آمدن منصرف  شد،  ز: دهد  یم

و  ديگرد وسيمأ رانيخود هم درا عهديواز برادر و ول د،يمقامات شن یطرف  بعض
 یديبر نوم یديدر تهران نوم  یاررجال درب ۀهم یرينان ودستگ یغائله  عيوقا

 دگاهشيام نيآخر نيکرد و ا دايپ یکلّ  أسي زين  یافزود، ازطرف همجواران  شمال
عمده  ینادانش مانع از استفاده ها ینوکرها فيخود وتخو یکه فطرت جبن و بددل

 ختيدست اور یرو یکه آب پاک یزيوعمده چ د،ياز آنها شده بود، هم خراب گرد
در  ف،يحر غاتيو فرنگ در برابر تبل رانيمسکو بود که درا ميس یمنتشراز بخبر

 .بود افتهيروزها  نشر   نيا
 
 مسکو  ميساز بي ◀
  

مطبوعات  راً ياخ –، مسکو  ١٣٠۴مهر ماه  ٢٩مطابق  ١٩٢۵اکتبر  ٢١ ۀمورخ
نسبت   یشورو ريدولت جماه ايگو نکهيبر ا ريدهند دا یانتشار م  یاروپا  اخبار

 یمنف يۀدر رأس آن قرار گرفته، نظر یکه رضاخان پهلو رانيا یبه حکومت ملّ 
 یم تيدراروپا توقّف دارد تقو هيکه حال رانياز شاه  ا یدولت شورو ايداشته و گو

 یکنند که دولت شورو یم بيمقصود را تعق نياروپا ظاهراً اديانتشارات جرا. کند
 د،يآ یبعمل م رانيدرا رهيکه درسنوات اخ یا سربسته ۀمبارز نيخود رادر

و حکومت  یدولت شورو نيب یزيشاه قلمدادکرده و روابط کدورت آم طرفدار
 رانيرادرا یستياليدول  امپر استيس یاجرا لهيوس نيو بد کرده جاديا رانيا یملّ 

(!)  یارتجاع عناصر کيقبل به تحر یسلطنت طلبان که درچند ۀغائل.کنند ليتسه
 رياتّحاد جماه یآژانس تلگراف. کرديم بيتعق مقصود را نيهم داد، یرو تهران
 یکند،  اّطالع م جرا از اذهان خار یمعن یاخبار ب نيتمام ا نکهيا  یبرا یشورو

 رانيا یکامل به امور داخل ۀالسابق اصل عدم مداخل یکماف یدهد که دولت شورو
الوزرا در رأس آن  سيرئ که رضا خان رانيا یکرده و با حکومت ملّ  تيرا رعا

 .قرار گرفته روابط کامالً دوستانه دارد
 )  ١٣٠۴مهرماه  ٣٠ ۀ، مورخ رانينقل از روزنامه ا( 
 یبعلل یاز مساعدت  با شاه قانون یشورو ريرساندکه دولت اتّحادجماه یخبرم نيا

 یهيبد.  کند یدارد با رضا خان همکار الي، خ دهياست، چشم پوش دهيکه برما پوش
چه  ست،ين جهينت یبه صورت ظاهرب دولت مزبور یبرا یهمکار نياست که ا
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هم در  انيصحبت از نفت خور د،که در سواحل بحر خزر داشتن یعالوه برعالئق
 )  ۶(».بود نيب
عزل  یبرا یراه رانيکرد که حقوق دانان ا یاما باز تصّور م. امدياحمد شاه ن«  

 : گفته بود  نيمصاحبه  چن  کياو در !  نخواهند کرد داياو و خانواده اش پ
 حضرتياعل« مطلب که  نياحمد شاه در پاسخ ا - ١١ازظهرساعت  شي، پسين 
کنند و  یم کيمردم را تحر رانيو حال آنکه دشمنان شما درا دينشسته ا نجايا

 :گفت نيشده است ، چن  جيرا رانياز سلطنت درا هيخلع قاجار یگفتگو
 ،یستيخبر ن یهم که ب استيو از س یقوق آشنا هستکنم  تو با اصول ح یم گمان

ملّت  نکهيکرده، منتها ا تيتثب هيسلطنت را درخاندان قاجار رانيا یقانون اساس
  یکيممکن است شر ايآ. مملکت شناخته است ۀدرسلطنت وادار کيراهم شر رانيا

که دارد  یاوازشرکت خود خلع کند و از حقوق یرا بدون رضا گريد کيشر
 یعلما نياز بزرگتر یکياخبار با  نيا دنيسازد؟ من مخصوصاً بعد ازرسمحروم 

گفتگوکردم ) حقوق بشر ۀجامع(» دودروادولوم گيل« سيبارئ یعني ايحقوق دن
شود و  ینم یزيچ نيچن. من بود وصحبت شد  شيعصر هم بازپروزيد نيوهم

 يیگو یتوم. از خاندان قاجار اصوال طبق حقوق محال است رانيا لطنتخلع  س
استقالل   ۀستيبه زور ممکن است، هرگاه زوردرکارباشدپس آن عمل،عمل ملّت شا

به زور  یهم راض قيبه زور گفتن  شود، بهمان طر  یکه راض یملّت رايز. ستين
استبداد  ريدهد و اس یرا ازدست م یآزادوزود استقالل  یملّت نيوچن شوديم دنيشن

سر نزند،  رانيازملّت ا یعمل نيچن  من آرزو دارم. خواهد شد یو خارج یداخل
شود،  یمعّرف ستهياگرملّت من جاهل وناشا.  ملّت من است ومن شاه آن ملّتم رايز

پادشاه آن ملّتم،  کهشود، من هم  یاگرملّت من ناقابل وزورگو و زورشنو معّرف
توانند  ینم ريخ. خواهم شد یکامل معّرف ۀالبتّه ازسروته همان کرباس بلکه نمون

پا   ريرا ز یآنها محروم کنند واگر قانون اساس یوقانون یعيرا ازحقوق طب هيجارقا
 افتيملت به حقوق خود دست نخواهد  نيدهم هرگز ا یمن به تو قول م ندازند،يب

 یکه امروزه  به ملّت م یبهره خواهد شد وهمان کس یوقانون ب ینعمت آزاد زو ا
 ديگو یفردا به فرق ملّت کوفته، م از،نديپا بريز را نقض کن و یقانون اساس ديگو

ملّت  یهم برا یپناهگاه گريوفرمان من رفتار کن ود ليغالم من باش وطبق م
آبرو و نفوذ مجلس   يۀپناه ملّت است و سرما یاساس نقانو رايز. نخواهد  ماند یباق

 .واقع  نشود  چگاهيه يیگو یکه توم یزيچ نيچن دوارميام. ومردم است
 ند،يگو یخورم و هرچه به من م ینم بيمن فر سيتو بنو عهد،يموضوع ول در
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 غاميپ ايگفته است  عهدياگر رضاخان به ول. فهمم یراست و دروغش را خوب م
 نديگو یاما به او دروغ م. ندارم یکنند،  من حرف یمن شاه م یداده که او را بجا
با هزاران   رانيتمام ملّت ا یراستو رانيمرا که ملّت ا. نديگو یو حتماً دروغ م

را که امروز  عهديول ايخلع کنند، آ یآسان نيبه ا یطمطراق  پادشاه خودکردند، وقت
 کيخواهد داشت که با  یکنند، چه زحمت یهمدستانش شاه م ینفروباز کي ليبا م

 یتواند ترسو بزدل معّرف ینم یمرا کس. خواهند بکنند یاشاره خلع کنند وهرچه م
دسته از ملّت، بلکه فقط نصف  کيبلکه  ران،يکه ملّت  ا ديبدهبسم هللا، نشان  . کند

  یخواهد حقوق خود را حفظ کنندوهر کس یم یراست یازمجلس، راست کيبعالوه 
آنها  شقدميمن پ  ايآ نديکرده است، بب نيّ او مع یبنشانند که قانون برا  يیرابه جا

 ) ٧(».نخواهم  شد
  
  
  نهم آبان جلسۀ  ◀  
 

مختلف،  یونهايمجلس ازافراد فراکس ندگانيازنما یجمع ميگفت نيااز شيپ چنانکه
گستردند و رجال کشور  زيم یرو يیکذا نيزمريکردند و ز ميتنظ یواحده ا ۀمادّ 

کرده  دايدولت را پ ۀيدولت حال تک سيقصر رئ. و تلفنها بکار افتادند نهايبا ماش
 !بود

 یموافق ورجال ووزرا و امرا یازوکال یکي. بودند تيگرم فعّال دودسته درآنجا 
. کردند یرا آورده، به امضا وادارم النيدوتا ازوک یکيرفته،  کيلشکر، که هر

چنانکه دو . ديورز یعمل مبادرت م نيدولت هم به ا سيرئ اوقات خود یبعض
 یعراق ليمرحوم حاج آقا اسمع یگريود یانيآشت یآقا یکيرا،  تينفرازافراد اقلّ 

ً پذرا، احضار کرد ودرعما نمود  یگرم يیرايرت  دفترمخصوص ازآنها شخصا
 یعراق یو ازآقا» خواهم کرد یتاجگذارگريتا سه ماه د« وآنجا قسم خورد که 

که درمجلس  داد  یرا ازامضا معاف  داشت به شرط یانيآشت یامضا گرفت و آقا
 !نزند
هم ريو غ ینيآقا قزو ميالتجاروحاج رح هيوفق یتّجاربوشهر نيحاج معگريد ۀدست

 یمطالب مهّم اقتصاد نکهيبعنوان ا دولت تّجاررا سيبودندکه درعمارت رئ
آنها را بعنوان  تحّصن در  ده،يمطرح است، ازخانه وحجره به قصر  کشان نجايدرا

 ! کردند یم  فيآنجا  توق
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ظواهر امر را  خورده و    بيجوانان آن عصرکه فر يۀاز ناح یاّطالعات نکهيا 
دارد تازه  بعد از نشر  یرسد که معلوم م یداخل بوده اند، مدرمحافل مذکور یگاه
آورد که  یآنان م اديرا به   یعيآنها  وقا  ۀبرده ، حافظ یامرپ قيما به حقا  خيتار
باال کرده    یپرده را اندک ۀازآن نامه ها که گوش یکيما. ماست ینوشته ها  ديّ مؤ

  :مياست، ضبط کرد
 
 بعد از عنوان  و مقّدمات،  
 نينظام، در مقاالت مذکورچن  ۀتحّصن مدرس حيقبل ضمن تشر  ۀدر چند شمار 

 یبوده اند که برا هيمردمان پست و فروما یبطورکلّ  نياشارت شده بود که متحّصن
بوده،  انيشاهد آن جر کينزد یليبنده که خود ازخ. آب و آش جمع شده بوده اند 

تحّصن  تيّ فيرا از ک فيخاطرشردانم يالزم م م،مطالب راکما هوحقّه به خاطردار
بدارم همايونی مستخضر نظام وکاخ ۀاشخاص درباغ مدرس یجمع آور یوچگونگ

مردمان محترم  را  یبيعج یباچه تردستنديمالحظه نما خيتار نيتاخوانندگان ا
 .تحّصن جلب  نموده اند  یبرا

اره  ست کيهم که درآن زمان درهفت آسمان  یوپست هيفرو ماارياشخاص بس البته
بودندو اکنون  صاحب   يیهرماجرا ميتسل نيثروت وتمک ليتحص ینداشتند، برا

کارها  نگونهيبه برکت ا یفروش یوعقارشده اندواز استکان ونعلبک اعيض ونهايليم
جلوس  گريد یملّت ومناصب اجتماع یندگيالعّز واالحترام ونما یذوبه مسند تّجار

بوده اند؛  لکن آن دسته  نيمتحّصن ۀفرموده اند، به طوع و رغبت داخل در زمر
و وجود همان اشخاص باعث  دهيآبرو بخش نيمتحّصن  ۀازاشخاص محترم که بدست

 :وارد  شدند  یونيبه کاخ هما ريکارشد، به شرح ز شرفتيپ
اکبراخوان  یمرحوم عل ۀبه حجر یالتّجار بوشهر نيازمنزل مرحوم حاج مع 

ضرورت  تيکه نها یمهّم اقتصاد اريمربسانجام ا یتلفون شدکه برا یکاشان تاجر
 سيرئ یبه حضورآقا تختيتّجارو بازرگانان محترم پا انيآقا ديرا دارد با تيّ فور

اخوان  فوراً و بدون  ريوسا یاست جنابعال مالز نيبنابرا. شوند ابيالوزرا شرف
 ی، دسته جمعنجايتا ازا اورنديب فيتشر) یبوشهر نيمع( نجانبيبه منزل ا یمعّطل
اکبراخوان که درطول مدّت عمرخود مطلقاً  یمرحوم حاج عل. ميشو ابيشرف

 واشتغال یريوسربز یريکناره گ نيهم ۀنبوده وبواسط یاسيداخل درامورس
 یطرزتکلّم با رجال راهم بلد نبود، درانجام تقاضا یحتّ  یبه امورتجار صرف

ه ککرد یاو کمک م ديبه تر زيسابقه بودن امر ن یالتّجارمردّدو متفّکر بودو ب نيع
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 یم ديمتواتراً تلفون تأک گرهميد یجاها یواز بعض دهيرس یناگهان تلفون مجدّد
 نيشان و برادران آن مرحوم خواه وناخواه به منزل حاج معيوباالخره ا ديرس

 یقيازتّجار محترم وحق یچهل نفر یس ۀکدستي ب،يترت نيوبه ا افتهيالتّجار حضور
داشته باشند، به  یمختصراّطالع یع مهّم اقتصاداز موضو نکهيتهران بدون ا

درعمارت وسط باغ والوزرا  سيبه قصررئ ،یالتّجار بوشهر نيزعامت حاج مع
 .کردند دايحضور پ يیکذا نيزم ريکرده، ودرهمان ز دايشکل پ ليکه اکنون تبد

 یآقا و در معيّت متبّسم وشادان اريبس ۀافيالوزراکه با ق سيرئ یپس ازحضورآقا
دمحم  ديالتّجار ومرحوم حاج س هيازطرف مرحوم فقافتند،يم مقام الملک حضورقائ

الوزرا  سيرئ یآغازسخن شده وپس ازتبادل مذاکرات به عرض آقا یاسالمبولچ
واعالن  بيتصو هيکه انقراض سلطنت قاجار یتّجار تا زمان انيکه آقا ديرس

 !!است، خارج نخواهند شد نيقصرکه پناهگاه مظلوم نينشود،ازا
و محترم نمود، از موضوع  چارهيتّجار ب يۀدر روح یريمطلب چه تأث نيا انيب 
به اّطالع موّرخ محترم برسانم که پس از  ديقدربا نيهم. مقال خارج است نيا

خروج  ۀدرب قصر اجاز یقراوالن نظام گريالوزرا ازآن جلسه، د سيحرکت رئ
 تلفون که ظاهراً از طرف  ۀليبوس  نقطعيتّجارهم ال  ريدادند وسا ینم یبه احد
  نيمتحّصن ۀخبربه عد یاّطالع وازهمه جاب یشد،ب یمخابره م آنها تجاربه

 چه امر یکه برادنديفهم یپس ازحضوردرقصرتازه م ها چارهيب افزوده شده،
حضور  طرز نيا !چگونه به دام افتاده اند و جلب شده اندنجايبه ا یريخط

مدرسۀ  هم درباغگريمعدودد ۀعد کيتحّصن  تيفيوک الوزرا، سيتّجاردرمنزل رئ
 .منوال  بوده است  نيبرهم نظام

معرکه همان الت و لوتها  نينکته که سلسله جنبانان ا نيبه ا قيبا تصد ن،يبنابرا 
که به سر  یگريمقال به آنها اشاره شد و آدم کشان  د نيهستند که درصدر ا

هم  یفيخاص محترم و شرمشغول بودند،اش یبه دوندگ یمرحوم طهماسب یدستگ
لحاظ   نيشده بودند و از ا ردرضمن متحّصن بوده اند که به نحو معروض حاض

از استاد معّظم  استدعا دارم  . داد یگيو فروما یتوان به تمام آنها  نسبت پست ینم
کمک به نشر  یبرا رانيمهرا  ۀديازصفحات جر یکيمختصردر  نيا نديامرفرما

 .مباحث درج گردد  از خلط یريو جلوگ قيحقا
  ینيرضا مشک  - شما  یميارادتمند قد 
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اخوان،   یمجلس، مجلس شکارحاج نيکه درهم ديگو یم یگريفاضل د جوان
 شانيشوند، رنگ از رو یحضورداشته و بعد ازآنکه تّجارمحترم ازواقعه آگاه م

 :ديگو یالوزرا  رو به  قائم مقام کرده م سيرئ. پرد یم
هم با خود ما خواهد بود و کفّه با فعله  ید که حکومت موقّتشو یپس معلوم م  «

که هنوز نه  یدرصورت»  !ميزحمت را هم خود ما متحّمل شو نيا دياست و با
 .بود نيدر ب یصحبت یداده و نه ازحکومت موقّت يیمجلس رأ

 دهينخواب رونيمن به عمرم ازخانه ب« :اخوان گفت یحاج ديگو یشخص م همان
 یول! »شوم ابيزه بدهند الاقل شب به خانه  برگردم و صبح شرفام، خوبست اجا

 !شد یم  نيداده  نشد و قراول مانع از خروج وارد یبه او اجازه ا
 شآمديالوزرا تّجار را به عنوان  پ سيتلفون ازقصررئ ۀليبودند که بوس یاشخاص 

ند گذاشت ینم گريکردند وپس از آمدن د یبه قصرمزبور دعوت م یمهّم اقتصاد
:  ديگو یم یو. الوزرا بوده است سيمحّل توقّف تّجار، قصر رئ. بروند رونيب

نقره نهادند و  ینيآن را درس د،يمجلس رس بيبه تصو» واحده ۀمادّ «که  یروز
آن را به حضور آورد و پس از آن بسرعت  برق   ن،يّ تد یمجلس، آقا سيرئ بينا

 !.شده بود اجياحترفع  رايرا از عمارت اخراج کردند، ز  نيمتحّصن
 

 مجلس   سيرئ استعفای
 
قبل از شروع  به . شود  ديمجلس تجد ۀسيرئ أتيمهرماه  بنا بود ه ١٩ ۀدر جلس 

 : گفت نيدّوم  چن  سيرئ بينا نيّ تد یکار، آقا
 
راجع بانتخاب ) مجلس  تيائتالف اکثر ۀمرداد جلس( ائتالف ۀمحترم ئتيدره «
گرفته شود وهرکس  یمخف یرأ س،يخاب رئانت یطور مقّررشدکه برا نيا سيرئ

امرهم  یازابتدا نکهيا نيبنده درع..بدهند یهم به اورأ نيريشد، سا تياکثر یدارا
داشتند به بنده  انيازآقا یکه بعض یبرحسب حسن ظنّ  یمقام نبودم ول نيداوطلب ا

 یو مصلحت م یطورمقتض نيشخصاً ا یشدم ول تياکثر یدادند وبنده دارا یرأ
مجلس بنده صرف نظرکنم و باز با توافق نظر  نيا هيچند ماهه بق نيه دراک نميب

 » . انتخاب شوند ايرنيخان پ نيحس رزايآقا م یهمان آقا انيآقا
 رأی ،  ۶٩ یمؤتمن الملک دارا یآقا:بود نيا جهيآغازشد ونت سيانتخاب رئ سپس

نواب . اب شدانتخ ايرني، پ یرأ ۶٩ تي؛ وبه اکثر١٠، وآراء متفرقه ٢٠ديورق سف
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 .انتخاب شدند بايد نيالمحقّق ديدّوم مرحوم س ن،يّ تد یاّول آقا زين سيرئ
 یبوده است، چهارساعت قبل ازظهر، آقا یعلن ۀمهرکه موقع جلس ٢١روز 

مجلس نوشته،  ۀنيکاب سيرئ یفيشر یآقا به یمرقومه ا ايرنيمؤتمن الملک پ
اظهار    یوخدمات،  متماد ممتد استير هم به مجلس نوشتند واز یگريد ۀمراسل
 .کرده، استعفا نمودند یخستگ

 .دينگرد لينبودن عدّه  تشک یروز جلسه به سبب  کاف آن
قرائت کردند و  ندگانياز نما یونيسيمکتوب مؤتمن الملک را درکم س،يرئ نّواب

را به استرداد   شانيمجلس را مالقات کنند و ا سيرئ ونيسيکم نيقرار شد حاضر
 .ندينما  استعفا دعوت

.  مؤتمن الملک انتخاب شوند یآقا داريد یبرا یشد که جمع نيبرا یرأ بعد 
 سيساعت قبل ازظهرهمان روزبه منزل رئ مينفرانتخاب شده، ن ازدهي ن؛يبنابرا
 رئيس  ۀوکال به خان از گريالممالک وچندنفرد یمستوف یآقازيمقارن ظهرن. رفتند

ودر  فتادين ديازظهرهرچه کردندمفبعد اعتوتا دوس مقصودرفتند نيهم یبرا
 . دينبخش  یاثر شانيا یگرفتن استعفا

مؤتمن الملک واقف  بودند،  قيودق فيلط  ۀقياهل فن،خاّصه آنان که به سل نجايدرا
وهر کس که به رنديخود را پس بگ یاستعفا شانيدانستندکه محال است ا یبزود
آشنا باشد، علّت ايرنياخالق پ، نظر افکند وبا..کار از ساعت اول انتخابات انيجر

 .کرد اهداور ا درک خو یاستعفا
آن کتاتوردريبه سبب آنچه د رايشد، ز یم یآن مرد مستعف یستيهم با قتيحقدر

 .نباشد سيمؤتمن الملک رئ مانند یخواست،همان بهترکه مردياوقات ازمجلس م
مجلس  .خوانده شد ايرنيپ ۀاستعفا نام یخصوص ۀمهردر جلس ٢٣روز پنجشنبه  

 یونيالممالک، از هر فراکس یمستوف شنهاديو بنا به پ رفتيرا نپذ سيرئ یاستعفا
قبالً ضرورت  یول. صحبت کنند شانيکه رفته بازهم بااديانتخاب گرد یا ندهينما

مدّرس . نديشور نما زيبود ن یودرخانه بستر ضيمدّرس که مر یداشت که با آقا
 شيقبالً آن قسمت را خوب پ ديو با ستياستعفا چ نيا یقيگفته بود که علّت حق

 نيبنابرا. دينمائ استيرا وادار به قبول ر شانيو بعد ا دياست جبران کن امدهين
 ٢۵درشهرنبود ومقّرر شد روز شنبه  نيّ تد یول. صحبت کنند نيّ تد یقرارشد با آقا

 سيئکه به ر ینيجبران توه ليمالقات کنند و وسا نيتدّ  یبا آقا نيمنتخب انيآقامهر
 .شده فراهم سازند

مدّرس را که صالح  یآقا يۀکه بود گرد آمد و نظر یونيسيروزشنبه کم بالجمله،



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٥٧                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 سيمجلس شده است، نّواب رئ یفعل سيکه به رئ ینييرفع توه یبود برا دهيد
 .شوند یقبول  نکردند که مستعف سينّواب رئ انيآقا یاستعفا بدهند، عنوان کردول

 یواصرار کردند و مستوف مؤتمن الملک رفتند ۀبه خان سيبا نّواب رئ أتيه نيا 
کنند که نسبت به  یتصّورم هايبعض« :مؤ تمن الملک  گفته بود. هم صحبت کرد

من  یمقام برا نيوقبول ا ستين یزيچ نيکه چن یشده است، درصورت ینيمن توه
 » .ستيمقدور ن
 شانيا ۀامون سيرئ یوراپورت استعفا ليتشک یعلن ۀمهرجلس ٢۶روز باالخره

و  هايو منش سيورئ ليمهر تشک٢٨روز شنبه  هيآت ۀجلس عنوان  شد، وقرارشد
 .انتخاب شوند نيمباشر
 .شد  ليتشک  یخصوص ۀمهر جلس  ٢٧روز دوشنبه  عصر

وزرا احضار  آتيالوزرا  امروز مرا به ه سيرئ«  اظهارداشت که  نيّ تد یآقا 
خواهد   بيرا تعق یا هيّ رو مجلس چه ز،يکرده، گفتند درخصوص تلگرافات تبر

اتّخاذ  ميباب تصم نيمرا نگران کرده است و خوبست در ا زياوضاع  تبر...کرد؟
 دهيمجلس رس سيبعنوان رئ یز تلگرافاتياز تبر« :گفت نيّ تد یآقا زيو ن» ...شود

به آنها  اّطالع . حاضرشوند یحضور ۀمخابر یبرا ندگانياست که با ده نفرازنما
بعد جواب دادند . شود نيّ مع سيرئ ديندارد، صبر کن سيس فعالً رئداده شد که مجل

  ۀمخابر یبرا ند،کن یکه خودشان انتخاب م یندگانيباده نفرازنما سيرئ بيدونا
 »دارند؟  دهيسئوال کنم که چه عق ندگانيلذا خواستم از نما. حاضرشوند یحضور
گفتند زياظهارات تبر به تلگرافخانه رفتندودرجواب یوعدّه ا سينّواب رئ عاقبت،

رئيس  مجلس است وخوب است صبرکنندتابعد ازانتخاب یموکول به رأ هيّ قضکه 
 .در مجلس مطرح شود هيّ قض

و  ليتشک بايد یآقا استيمهر، مجلس دوساعت قبل ازظهربه ر٢٨سه شنبه  روز
 استيبه ر  یرأ۶٢تيبه اکثر یمستوف یکردند وآقا سيشروع به انتخاب رئ

بعد روزپنجشنبه چهار  ۀوجلس ومباشران هم انتخاب شدند انيمنش. ديانتخاب گرد
 .ديگرد نيّ بعد ازظهر مع

مجلس را  استيالممالک هنوز ر یشد وگفتندکه مستوف ليپنجشنبه جلسه تشک روز
داشت و در  یجا ندگانينما فيجلسه دررد نيمؤتمن الملک در. قبول نکرده است
 .جلسه شرکت کرد

 رينخواست ز ايالممالک هم نتوانست  یود که مستوفب يیهايدانم چه باز ینم 
  یمستوف... ديآبان طول کش ٩مسأله تا روزسه شنبه  نيمجلس برود و ا نيبارا
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 أتيه در شانيراجع به دعوت ا سيکه ازطرف نّواب رئ یمراسله اريمرحوم درز
من خود را مسئول « :نوشته  بودند که  نينآبان نوشته شده بود، چ ۶روز سهيرئ

استعفا  اينوشته استعفا است  نيا ايآ نکهيا یبرا ن،ي؛ بنابرا»دانم  یمقام نم نيا
 .شد دايپ یاختالف نظر ست،ين
 

  ١٣٠۴آبان  ٩صبح روز دوشنبه  
  
 !ديآغاز گرد یترور نظام ۀمرگ وفشار قوّ   بيبا نه یخيروز  تار نيا 

 یملک الشعرا یبه جا یاشتباه ینيواعظ قزو [نوزتازه بوده ینيواعظ قزو جسد
بود که  دايپ. داد یافراد را آزارم نيهول و رعب و بهت، شجاع تر]بهار کشته شد

داشتند  یهنوز توانائ ندگانيکار ازکار گذشته است، فقط هشت نه نفر درانبوه نما
 یواختصار شور یوآرام أسي تيدرنها مباه شند،يانديب یکه تقّال کنند، فکر

 یودر دست ديو وع دينو یدولت دردست. ربوده بودندرا تيکرد؟ اکثرديچه با.نديبنما
 . داشت ديتهد

ترسد، بلکه  یهم ازما م فيکه بداند ودرک کندکه حر یمردو آزاده ا ريش کوآن
 .ترسد، چه با اوست یم شترياو ب
آبان  ٩که در روز  یانياگر به نطق آقا. ورعب فراگرفته بود ميهمه را ب ديکن باور

عالمت کمال مالحظه و د،يشو قيکرده انددق راديا ديجد ۀبه نام مخالفت با مادّ 
. ديآ یخوف ورعب م یبو یاز هر سطر. ديد ديخوف ووحشت راخواه ريتأث

شده بودم و در جلسه حاضر  ینيشمأمورخانه ن ابدبختانه من آن روزبه امررفق
 یبخرج نم مقاومت ادتريخود ز همفکران گريد از ديبودم شا یم نبودم، و اگر

 یحتّ . مينداشت ديهم ام خيبه قضاوت تار! ميبود وسيمأ زيهمه چ گرازيماد .دادم
هم  نيچاپ نکردند از ا ديشب هشتم آبان که نطق مرا در جرا ۀجلس ليبه دل

 معذالک سوگند. دياز خلق هللا تواند شن یما راهم کس نطقکه الاقل  ميبود وسيمأ
 زانيباعز ميرقاب خوف و برا برآن داشت که درغ رمرديعّده ش نيبه کالم خدا ا

  » !و آمدند و گفتند! نديبگو یوهرچه هست، سخن نديايخودوداع کرده،به مجلس ب
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  اخطار قانونی 

جلسه تذّکر داده شده   انيدر پا وشب هفتم آبان، بنا بود  ۀجلس ۀخاتم ميتصم  طبق
 .گردد ليدهم  آبان  تشک  هيکشنيروز  ندهيآ ۀبود که جلس

درکاربودکه درسرعت کاروجلوانداختن اصرار  یچه شتاب وابرام ستيمعلوم ن 
 یبود که روزجلسه جلوافتاد و بجا نينشانه اش ا نيرفت، واّول یبکارمحديب
 .گشت  نيّ دهم، به نهم مع کشنبهي

الممالک  یمستوف ه،يال یشدوبعدازمعزّ  یکه مؤتمن الملک مستعف مياّطالع داد قبالً 
مجلس،  یداخل ۀنظامنام ١١ ۀستعفا دادوطبق مادّ انتخاب شد واوهم بالفاصله ا

 سيخود رئ ی،درظرف سه روز، مجلس براسمجل سيرئ یبعدازاستعفا یستيبا
 .بپردازد  یقانون  یشد، به کارهااريپس که مجلس کامل ع«آنازتازه انتخاب کندو

نداده   یرأ ندگانياز نما کينباشد با نصف به عالوه  یکه اگرعدّه کاف همانطور
 سيمجلس رئ ديهمان قسم هم با ست،يقابل طرح و قابل قبول ن یقانون چيد، هباش

   ۀحيال  چيه یمجلس نينداشت، مجلس ناقص است ودر چن سيداشته باشد واگررئ
 .قابل طرح و قبول  نخواهد بود یقانون

  حيهم بدان تصر یداخل ۀروشن وواضح است که هرگاه نظامنام یبقدر یمعن نيا 
 اياز استرداد استعفا  سيرئ فيشود،واّول تکل تيدرعمل رعا ستيبا ینداشت، م
 .بپردازند  یقانون یمعلوم  گردد،بعد ازآن به کارها گريد سيانتخاب رئ

بود که مثل مردم مست و  اديز یبه قدر انيو ابرام واصرار آقا یشتابزدگ اما
آنطرف و  نطرفيخود را ا یوشوخ یبلهوس یبدون دقّت و مطالعه واز رو وانهيد

و خواه انتظامات و اصول   یاصول را خواه اصول قانون اساس تيزده، ابداً رعا
 !گرفتند یدر نظر نم یداخل

و ترور هم  ديدانست، چه تهد ديترورو تهد ۀجيعجله و شتاب را نت نيتوان ا ینم
 ،یفروغ[وزرا و ندگانينما انيآقا نيرسرهميعجله وشتاب وز نيهم جيازنتا

 .آنها بود یرونيهمدستان ب ريسا و ].. و مورتاشيت
 نيتوانم ا یمن نم.  مؤثّر بود یشتابکار نيالوزرا در ا  سيگفته شود که رئ ديشا 

و   ميصبور و مال  یکه سردار سپه  مرد  ميدان یعذر را موّجه  بشمارم، چه  م
 نيا یو برهان برا ليپر حوصله  بود و طبعاً شتابکار وعجول نبود و هزاران دل

برفرض که او اصرار داشته باشد،  ته،گذش نياز. دردست است هيمشارالحالت 
دو  روز  اي کيکنند که  یمجلس آگاه نبود، ممکن بودحال یچون از نظامات داخل
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است که با عجله  نيحاصل شود، بهتراز جهيسوسه  نت یوب فتديهم اگر کارعقب ب
 .رفتيپذ یکه سردار سپه م ميندار یوشک رد،يسوسه دار صورت بگ  یکار

موجوده،  ۀوانقراض سلسل یهواداران برهم زدن قانون اساس مينيب یرميخ!اما 
 یو مستنديحرفها ن نيپرزوراست که ملتف ا نشانيآتش شان تندوبنزطوری 

 !امشب وصلت دهد نيخواهند به اصطالح به هم
 ۀبا سابق  رهيوغ موريو ت گرشيد یفهمم و ازاخالق داور و رفقا یمن م آنچه

 یم انيآقا نياز ا یکيکه در تنگ کالغپرهر نستيدردست دارم ا ،يیآشناحشرو
 نيحالت ا نيا ۀجيو نت رنديسبقت گ یگريخواستند درحسن خدمت و تظاهربر د

نبودند وبه  یزيچ چيزدند وملتفت ه یواربه هر طرف م وانهيشده بود که د
 یميقد  نعقد نکاح به عا ۀغيبودند که فرصت خوانده شدن ص هيشب یجوان عزب

 )  ٨( !مالد یم واريدهد و خود را به درو د
 
 مجلس   استيمؤتمن  الملک  از ر  استعفای ◀
 

 یملّ  یمجلس شورا استيازر ايرنيمؤتمن الملک پ یاستعفا یچگونگ یمکّ  نيحس
د انتخابات يمجلس با ۀمهرماه که طبق نظامنام ۀميدرن: کند یم یبررس نگونهيرا ا

ن يرزا حسيجه ميده و بالنتيد گرديشود، طبق معمول تجد ديسه مجلس تجديأت رئيه
 .دياست انتخاب گرديبه ر رات آيبا اکثر) مؤتمن الملک(ا يرنيخان پ

است يکه عهده دار ر یبود ودرادوار یقانون یا شخصيرنين خان پيرزا حسيم  
اوضاع و . نکرده باشد ینمود که برخالف قانون رفتاريم یمجلس بود،همواره سع

ه را يقاجار ۀخواهد سلسل یک سردارسپه ميه نزديداد که در آت یم یگواه احوال
ه را به يمؤتمن الملک خلع قاجار ونند و چيخاندان قاجار بنش یمنقرض وخودجا

متوّجه شده  یدانست و از طرفيم یبرخالف قانون اساس یملّ  یله مجلس شورايوس
 یبقااب موادّ مربوط به يقربود که سردارسپه هم مقدّمات کار را فراهم نموده و عن

آن خواهدگذاشت، صالح خود را  یبه جا یگريقاجار را نقض وموادّ د ۀسلسل
رسلطنت عهده دار يياست مجلس استعفا نموده تا در موقع تغين دانست که از ريدرا
ن بود که از شش ماه ين کار نداشته باشد ايدرا یامور مجلس نبوده و شراکت ۀادار

و طبق نامه  یاست مجلس انتخاب شد از قبول آن خودداريه رپنجم که ب ۀآخردور
 یعلّت استعفا یدولت آباد. نمود فااست مجلس استعيشوداز ر یالً ذکر ميکه ذ یا

 :ن ذکر کرده استيمؤتمن الملک را چن
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رالدوله يکه داردوبرادرش مش یتيشخص ۀس مجلس به واسطييمؤتمن الملک ر« 
االت کارکنان سردار سپه درخوانده ياشد،باخب یکه درمجلس است ومورد توّجه م

 رييتغ یات دورتقاضايکه ازوال یشدن ومطرح نمودن مراسله ها وتلگرافات
 یس مجلس اعتراض ميبه رئ هکارکنان سردارسپ. ستيرسد همراه ن یسلطنت م

 ».شود استعفا بدهد یکنند واو ناچار م
   

 : مؤتمن الملک به مجلس ۀنام    
کشنبه درموقع يدهللا ارکانه، درجلسه يش یملّ  یمجلس شورامقام مقدّس «    

ن بنده اظهار حسن يندگان محترم نسبت به ايان نمايگرآقايسه باردييأت ريانتخاب ه
. ديه گرديان محترم موجب تشّکرات و امتنانات بالنهايد اعتماد آقايظّن فرموده تجد

نخواهم بود و با کمال  فهيوظ یقادر به ادا هنظر به کسالت عارضه متأّسفان یول
 » ايرنين پيحس. کنم یاستعفا م یاست وخدمت گزاريازقبول شغل ر یشرمندگ

و  ديمطرح گرد یخصوص ۀمهردرجلس کميو  ستيمؤتمن الملک درروزب ۀمراسل
گرفتند  ميمؤتمن الملک اظهار تأسف  نموده،  تصم یازاستعفا ندگانيعموم  نما

که  نديبفرستند  تا دراثرمذاکره، تقاضا نما هياز مجلس انتخاب ونزد مشار ال یئتيه
 با مؤتمن الملک مذاکره کردند، ین مجلس مدّتيمنتخب. خود صرفنظرکنند ميازتصم

 خصوصی ۀوسّوم مهرجلس ستيب مجدداً درروز.قبول نکرد هيباالخره مشارال
بعمل آمد،  یاديمؤتمن الملک مذاکرات ز یودر اطراف استعفا ديگرد ليتشک

انتخاب ونزد  یا ندهيمجلس مجدداً نما یونهايرار شد ازطرف تمام فراکسباالخره ق
مزبورهرچه به مؤتمن الملک اصرارکردند،  ندگانينما. الملک بفرستند مؤتمن

و ششم مهرماه  مجدّداً  ستيباالخره روزب. امتناع نمود استيمتقاعد نشده ازقبول ر
واستعفا  ليتشکزين ینعل ۀبالفاصله جلس وقرارشد ديدگر ليتشک یخصوص ۀجلس
 .و بالفاصله  جلسه ختم  شود تقرائ ايرنيپ یآقا ۀنام

 بينا  نيوتدّ  ديگرد ليتشک یخصوص ۀمجدداً جلسزيوهفت مهرماه ن ستيروز ب 
 :کرد راديمضمون  ا نيبد  یدرآن  جلسه  نطق سيرئ
وزراء احضارو گفتند  در خصوص  ئتيالوزرا بنده رابه ه سيرئ یامروزآقا - ١

خواهد کرد؟ بنده عرض کردم،  بيرا تعق یا هيٌ مجلس چه روزيافات تبرتلگر
اّطالع  ندگانينما انيوبه آقا دهيام، گفتندالزم است د دهيتلگرافات مزبوررا ند

 یميباب تصم نيخوب است درا است و کردهمرا نگران  زيکه اوضاع تبرديده
 .اتّخاذ  شود
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 ندگانيکه با ده نفراز نما دهيمجلس رس سيبه عنوان رئ یزتلگرافياز تبر -  ٢ 
 سيبه آنها اّطالع داده شد که مجلس فعالً رئ حاضرشوند یحضور ۀمخابر یبرا

با ده نفراز  سيرئ بيشود جواب دادند که دو نا نيٌ مع سيرئ ديندارد، صبرکن
حاضر شوند ولذا   یحضور ۀمخابر یکنند، برا یخودشان انتخاب م ندگانينما

جواب دادند که  ندگانينما. دارند یا دهيوال کنم که چه عقسئ  ندگانيخواستم ازنما
واگذار  شانيهم به ا ندگانيهستند وانتخاب نما سيچون طرف خطاب نّواب رئ

 .ستيشده، محتاج اجازاه از مجلس  ن
انتخاب شود که در  ندهيدو نفرنما یونياظهار داشتندخوبست ازهرفراکس – ٣

 .نديکه  فردا انتخاب نماتوافق نظرحاصل شود  سيخصوص انتخاب رئ
و هشتم  مهرماه  ستيشروع شودوروز ب سهيرئ ئتيبااالخره قرارشد انتخابات ه 

و شروع به  ديگرد ليتشک سيرئ بينا بايد استيدوساعت قبل ازظهرمجلس بر
 ٩٢دهندگان  یرأ  ۀاستخراج آراء  به عمل  آمد، عد. مجلس کردند سيانتخاب رئ

مجلس    استيبر یرأ ۶٢با ) الممالک یتوفمس ( یحسن خان مستوفرزاينفرو م
 .ديانتخاب گرد

زاده ، عدل،  یحسن تق  ديس ،یخان عالئ نيحس رزايالممالک، م یسپس مستوف 
افشار ازطرف نٌواب  ،یحکمت، تهران خسرو،يارباب ک ،یشاهزاده افسر، ندامان

 .نديبنما  یدعوت شدند که مخابرات حضور سيرئ
و قبالً  ميزاده اظهار داشتندکه چون ما مسبوق نبود یتق ،یالممالک، عالئ یمستوف 

به  سيبه اتّفاق نٌواب رئ یمابق. ميبه تلگرافخانه حاضرشو ميتوان ینم  ميوقت داده ا
مجلس  یموکول به رأ هيّ داده شد که قض نطورجوابيا  جهيتلگرافخانه رفته ودر نت

در مجلس  مطرح  موضوع  سيتا بعد از انتخاب رئ دياست وخوب است صبر کن
 )   ٩.  (»شود

  
  
طرح که  بيطرح و تصو یبرا  سهيو دس ینيچ نهدکتر مصدّق در مورد زمي  ◀  

که مجلس حق نداشت سلسله قاجاررا از سلطنت  رايبود ز یناقض قانون اساس« 
 :ديگو یم ني، چن»کرد یمجلس مؤّسسان م ستيبا یکار را م نيخلع کند و ا

الممالک به من تلفن کرد که  یمرحوم مستوف١٣٠۴ صبح شنبه نهم آبان ماه «
 ...ستيروم؟ گفتم امروز روز جلسه ن ینم ايروم  یمجلس م

 ليتشک یکار مهمّ  یفوق العاده برا ۀکه امروز جلس ديمگر شما اّطالع ندار: گفت
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 ميرو یمنزل من، پس ازمشورت چنانچه الزم شد م ديائيب ديليشود، اگر ما یم
خواهرشان، خانم همدم السلطنه  یاز خانه ها یکيدر شانيل امنز. ميرو یواال نم

شده  هيته یواحده ا ۀگفتند مادّ . به آنجا رفتم. در کوچه مسجد سراج الملک بود
سردار سپه  یآن به خانه آقا یامضا یعالء را شب قبل برا نيحس یاست و آقا

را،  یباددولت آ يیحي رزايحاج م یآقا نيهمچن. الوزراء دعوت کرده اند سيرئ
مؤتمن الملک آمدند و در  یعالء به خانه آقا نيحس یآقا. آنهاامضا نکرده اند

و مؤتمن الملک  رالدولهيمش انيپس از مذاکرات، آقا. شد ليکما تش ۀآنجا جلس
 نيا. مينرو اي ميمن مرّدد هستم که برو یول ميرو یگفتند ما فردا به مجلس نم

ر طور که در مشورت موافقت حاصل است که خواستم با شما مشورت بکنم، ه
 .ميکن یشد، همانطور عمل م

 یدهند برا یده سال مواجب م یگفتم به توپچ )الممالک یمستوف( شانيبه ا من
دفاع  یمجلس هم مکلّفند که از قانون اساس ندگانينما. کند کيروز شل کي نکهيا

کند در حکم  یاز دفاع آن خوددار یليبخواهندآنرا نقض کنند و وک یاگرروز. کنند
خوب است . گفتند من کامالً موافقم. نکرده است فهياست که انجام وظ یهمان توپچ

 نيحس یآقا. ميوبه اتّفاق به مجلس برو نجايا ديايعالء هم ب نيحس یآقا ميتلفن کن
 .ميمن به اتّفاق به مجلس رفت ليما سه نفر دراتومب. عالء آمد
وجه نبودند، و  چيشد، به ه یم دهيجلسه د یکه درروزها یتماشاچ اشخاص

به   ليبودند، به لباس سو) یوشهربان( ینظام شترآنهايب ۀکه عدّ  یگرياشخاص د
. ميکه بامرحوم مدّرس هم شورکن ميوبهترآن دانست ميواردمجلس شد. مجلس آوردند

مرحوم . ميشد رفت یم ليمجلس تشک تياقلّ  ونيکه فراکس یبه اتّفاق، دراطاق یهمگ
من ازمرحوم مدّرس وشاهزاده  .بودند رزايم مانيشاهزاده سل مدّرس ومرحوم

و  حيکرد؟جواب صر اتّخاذخواهند يیکه درمجلس،چه مش دميپرس رزايم مانيسل
 .ميدينشن یروشن

  یآقا« الممالک گفت   یمستوف یآمد و به آقا شخدمتيپ م،يکه آنجا  بود ینيح در
 یمستوف یآقا» کنند یمذاکراتخواهند با شما یقائم مقام الملک خارج ازاطاق، م

شما آمده ام  امروز به  چون من با« الممالک رفت، ودرمراجعت به من گفت
قائم مقام الملک گفت  یآقا: مشورت کنم ماشود با ش یخواهم هرچه م یمجلس، م

اگرشما  صالح . ساعت با من مالقات کنند نيخواهند هم یالوزرا م سيرئ یکه آقا
گفتم که رفتن صالح  شانيمن به ا» کنم  ی ازرفتن امتناع مروم، واّال  یم ديدان یم

 نيتادرادکه مادّه واحده، امروزمطرح نشوديکن یوطورديببر فيشما تشر. است
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برخاستند،هنوزازاطاق دورنشده، من تقاضا کردم که  شانيا.بشود یباب شورکاف
کره برگشتند، وموضوع مذا شانيا.  ميمذاکره کن یگريبرگردند تا درموضوع د

 ئتيمؤتمن الملک از چهاردهم مهرماه که انتخابات ه یچون آقا: بود که نيا
 استيانتخاب شده بودند واز قبول ر استيبه سمت ر شانيانجام شد، ا سهيير

الممالک  یمستوف یمجلس آقا استيهم ررياخ یکردند،وروزها یم یخوددار
 یحاضرنم شانيا ]د دانستن یم تياکثر[نظرکه چون  نيراانتخاب کرده بودند، ازا

آن  ۀجلس است،ير ابتيبه سمت  ن نيّ تد یآقا ]خواستند یم[شوندجلسه را اداره کنند
عذرخواسته بودند و  استيالممالک ازقبول ر یمستوف یروز را اداره کند، وآقا

را در آن جلسه نخواهند  شانيا ۀداشتند که نوشت نيقيهم نوشته  بودند و  یشرح
 یوبه آقاسنديبنو استيخود را ازمقام ر یم مجدّداً استعفاگفت شانيبه ا... خواند

 .شددرمجلس خوانده  شود ليجلسه تشک یکه وقت دهند،ب ن عاليحس
عال دادند و  به  یخود را نوشتند وبه آقا  یالممالک مجدداً استعفا یمستوف یآقا

. ميمدبا مرحوم  مدّرس  به سرسرا آ تيبعد، ازاطاق اقلّ . الوزرا رفتند سيير ۀخان
کردند که هر کس  مخالفت  ديزاده ومرا تهد یتق یآقا ندگان،يازنما یدرآنجا بعض

 [... روزنامه ريهست،  چونکه  دو روز قبل از آن،  مد یاناو خطر ج یکند  برا
و مخالف با دولت  تيبهارکه جزو اقلّ  یملک الشعرا یرا بجا نيقزو ]حتينص

تاالر  . اثنا زنگ جلسه را نواختند نيراد. قابل قبول بود ديتهد نيبود کشتند، وا
از آنجا   ندگانيفعالً هم نما که یدر یکي: داشت یجلسه در آن وقت، دو در ورود

تاالر است  یسمت شمال شرق گريتاالراست، درد یشوند که جنوب شرق یوارد م
 .شود ینم یکه اکنون از آنجا  به تاالرجلسه  رفت و آمد

 ذکاءالملک یشرق تاش،ودرجلودرشمالموريمرحوم ت یدرجلودرجنوب شرق 
تاش موريت یآقا. نمودند یبودندووکال را دعوت به رفتن درجلسه م ستادهيافروغی 

بعد به اوگفت . رفت ینم یاسد یول. کرد یورود به جلسه م فيتکل  یاسد یبه آقا
شوکت الملک خواهد شد که شما را انتخاب ريام تينرفتن شما موجب مسئول« 

 .اطاعت کرد و وارد  جلسه شد یپس از آن اسد» .تاده استکرده و فرس
با  یدولت آباد يیحي  رزايم یعال،  آقا نيحس یزاده، اقا یتق یمن هم آقا یرفقا

 یجلسه را اداره  م است،ير ابتيبه سمت ن نيتدّ  یاقا. ميخود من وارد جلسه شد
داد که  پس  استير الممالک را به مقام یمستوف یآقا  ۀعال استعفا نام یآقا. نمود

ندارد و قبل  سيکه مجلس  رئ نهيزم نيا در  یاز قرائت، مرحوم مدّرس مذاکرات
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نمود ) منتشر شده ديکه در جرا یبه شرح( توان کرد ینم  یکار سيازانتخاب رئ
 . و از جلسه خارج شد

پس .  عال مخالفت خود را اظهار نمود یواحده مطرح شد، آقا ۀماد نکهياز ا پس
موافق  ۀنديکه نما ینيدرح. موافق دولت صحبت کرد ندگانينفراز نما کي از آن،

بد بود و  اريحالم  بس نکهيا یبرا. کرد، من از جلسه  خارج شدم یدولت صحبت م
موقع  خروج از جلسه، . دهم نيخود را تسک یخواستم در خارج از جلسه قدر یم

 یگفتم نه ، باز بر م »؟ديبرو ديخواه یشما  م« تاش به من گفت که  موريت یآقا
 .گردم
. خواست به من اجازه دهد یم سيرئ بيکه من خارج ازجلسه بودم، نا یموقع

مشغول نطق  شانيکه ا یموقع. ديزاده رس یتق یبودم نوبت من به آقا بيچون غا
  راز،يش ليوک یمزارع نيالد یمحديس یچون درجلسه آقا. بودند وارد جلسه شدم

 یم سيير بيبودم نا سهخارج از جل یمن گفت که وقت نشست، به یمن م  یپهلو
زاده  نوبت   یتق یمن سبب شد که به آقا بتيغ یخواست به من اجازه بدهد، ول

من هم . اجازه  کردم وبه من  اجازه  دادند ليبود که من مجدداً تحص نيا. ديرس
 .روز نوشته شده اظهار نمودم ديکه در جرا یخود را  به شرح  اتينظر

موافقت   نيومن چن یزاده وعال ودولت آباد یتق انيآقا نيل از رفتن به جلسه، بقب 
چون خطر .  مينطق، تا جلسه به هم نخورده ازمجلس برو راديشده بود که پس از ا

 نيازجلسه خارج بشوند و در ب یتماشاچ تيمتصٌور بود که جمع یما وقت یبرا
و هر کدام از ما پس  از  ميل کردطرزهم عم نيبه هم. برندب  نيما را از ب تيجمع

 .ميخود رفت ینبود و به خانه ها  یودرمعبرما کس م،ينطق ازجلسه خارج شد راديا
خلع  کيکه شلّ  یالوزرا رفتند، تا وقت سييالممالک هم که منزل ر یمستوف یآقا

پس از . را مالقات  نکردند شانيالوزرا ا سيير ینشده بود، آقا هيقاجار ۀسلسل
الممالک بودند، مالقات  یمستوف یکه آقا یآمده بودند دراطاق شاني، اکار ۀخاتم

مقصود از ! به موقع مّطلع نشده بوده شانيکردندکه از رفتن ا ینمودند وعذر خواه
مجلس بودند، در مجلس  سييالممالک ر یبود که چون مستوف نيهم ا شانيدعوت ا

 )  ١٠. (رديبگ جهيواند نتازجلسه نت ]سردارسپه[نباشند که آنجا امتناع کنند، و
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 یبرا: ديگو یم نيدرمجلس چن ١٣٠۴روز نهم آبان  ۀزاده در بار حسن تقی ◀  
داور بود و  یکي. را مأمور کرده بود یاشخاص ]رضا خان[اوو ،یموقّت سيرئ
 یگفت پ یذکاءالملک که هرچه م یداشتند وتا حدّ  یکه دوندگ مورتاشيت یگريد

 .رفت یآن کار م
 یوکالء را م  نيا  یکي یکي.  ميکردند که ما از آنها اّطالع نداشت درست یطرح
. وکالء را آوردند امضاء کردند نيا یکي کي. گذاشته بودند  نيرزميدرز. بردند

را  نهايالدوله ومؤتمن الملک اريالممالک ومش یالبته مستوف. هم آن روز نشد یبحث
وارد شده بود    یاو وقت. گفته بودندعالء را  مرحومهم  یکي. به آنها نگفتند. نبردند

بزند به او گفتند اشتباه   ینوشته شده، تا آمد حرف یزيچ زيم یبود رو دهيد
 . مجلس  بشود سيوعده داده بود رئ چون به اوديدو یهم م نيّ تد. اوهم برگشت.شده

 اليانداختند به خريت یکيبه . بودند دهيآنچه تدارک الزم بود دراطراف مجلس د 
 . نشسته بود هينظم سيرئ انيتماشاچ یدرجا. بهاراست یملک الشعرا هنکيا
 

 :مخالفان متصمي
آخربنا شد .  ميچه کار بکن ميصحبت کرد ميما نشست رالدولهيمش ۀروزقبل درخان 

قبل ازانعقاد  شاهيعل یصف ابانيدرخ یدولت آباد ۀخان نفردر چند صبح فردا ما
 .ميريبگ ميو تصم ميمجلس اجتماع کن

مصدّق  م؟ينرواي ميمجلس برو ميگفت.الممالک هم بود یمرحوم مستوف.ميرفت حصب
مؤتمن . امدين کرد یالدوله خوددارريمش. زنم یروم حرف ميالسلطنه گفت من م

جّر وبحث . فردا که کارگذشته بودآمد جزء وکالء نشست. دينفس نکش ايرنيالملک پ
 م،ينيرارداشت که اّول ببمدّرس اص. بود جلسم سيالممالک رئ یمستوف. شداديز

قول داده بودند آن مطلب  را آن . هم حاضراست شيگفتند استعفا.امدهين شياستعفا
 .روز بگذرانند

. الممالک یمصدّق السلطنه وعالء ومن ومستوف:به مجلس ميباالخره ما رفت صبح
  مينشست یدراطاق ميهنوزجلسه منعقد نشده بودکه مارفت. امديظاهراً ن رالدولهيمش

.  اصرار داشت نيتدّ  یول. فتديب ريبود که تأخ نينظرما ا. ميودو باره صحبت کرد
گفت آقا مجلس منعقد است دست . ميمدّرس آنجا بودوآن اطاق که ما یآمد تو یحتّ 

 .ميبه سرش کرد
آمدند  یبود و ذکاء الملک فروغ  دهيتاش که به سردار سپه چسبموريت نيب نيدرا 

جرأت نکردند با من  م،ينکن یا ماصحبت کنندکه مخالفتب خواستند یو م اطيح یتو
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 مورتاشيو ت یدرآنجا فروغ.ديايب اطيعالء را خواهش کردندبه ح.صحبت کنند
 یا قهيعالء گفت دوستانم هرطر. ديبلند نکن فتکردند که شماعلم مخال یاصرارم

 یکردندعالء راکه شخص محجوب یم اليآنهاخ.من هم همانطورخواهم کرد بروند
 . آمد دوباره باال. قبول نکرد  یت اگرخواهش بکنند  قبول  خواهند کرد ولاس
 

 الممالک سردار سپه ومستوفی 
 

 فيخواهند که تشر یالممالک را م یوقت تلفن کردندوگفتند سردارسپه،مستوف آن
 دايپ دهيبعد عق.  نرود ايالممالک مردّد بوده برود  یمستوف. دارند یمطلب اورنديب

. بد کرد یليرضاخان با او خ. او رفت. را منصرف کند او ديشا. کرد که برود
رفت و گفت  یمستوف شيو پ امدين رونيب ذاشتمنتظرش گ  د،ياو به آنجا رس یوقت

 .ما  محفوظ  بماند یخواستم دوست یمنظور کردم که م نيا یکاررا برا نيا ديببخش
کرده  هيّ ته یطنه نطقمصدّق السل. ميالممالک رفت، ما چند نفرماند یمستوف یوقت

  .را خواندند من دست بلند کردم طرح یوقت. بود آمد نشست
 

 سلطنترمدرس و تغيي 
   

خواست  یکه مثل شمر بود  م نيتد. دارم یمدرس گفت اعتراض نظامنامه ا اول
کار بر خالف  نياست  که ا نيگفت کدام نظامنامه؟ او گفت اعتراض من ا. نگذارد

که سلطنت  نيگفت هم. ستيکه نظامنامه ن نيگفت ا نيتد. است یقانون اساس
 نيتد. صحبتش  بشود دينبا  اصالً . است یبر خالف قانون اساس نيراعوض بکنندا

آن  وقت مصدق السلطنه  نوبتش . نظامنامه؟ مدرس هم قهرکرد ورفت یگفت کجا
آن قدر طول داد که نوبت مال من . ديپا شد رفت توالت که دستش را بشو د،يرس
بود که  دست بلند کرده بود و   یاو ل کس  ]که یدرحال [.به من زد یحقه ا .شد

 هيته  یاو نطق  مفصل. آن قدر طول داد که نوبت من شد یول. نوبت او بود  اً طبع
 .خواست  تنها باشد یکرده بود و م

برخالف  قانون  نديبک ديخواه یکارکه م نيمن هم گفتم ا. زن اول من بودم حرف
که  یداده بودندکه هر مخالف یبيخودشان ترت نيب.ح مملکت استوصال یاساس

 عقوبي ديآقا س یوقت. داد یبه آن مخالف جواب م نيکرد از موافق یصحبت م
راه را . نبود یکس ابانيدرکوچه و خ. گذاشتم ازجلسه رفتم د،يخواست جواب بگو
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. ه بشوندبرخالف  حرف بزنند کشت  یشد کسان یاحتمال داده م. گرفته بود سيپل
 مانيسل. کشتند یزدند م یکه پول گرفته بودند چنانکه برخالف اوحرف م يیآنها

گرفته  ومانت امروزپنجاه هزار نيهم نيتد بود گفته تيجمهور ۀمسأل در رزايم
 .بعد ازمن عالء صحبت کرد. داشتند ینگران یليدوستان من هم خ. است
درشکه  . بهارستان فقط سرباز بود دانيدرباغ  بهارستان و جلو م دميد نيپائ رفتم

ها   یدر همان نطق خود هم گفتم بعض. ترس راه ندادم چيبه خود ه. شد ینم دايپ
آخر درشکه . اعتناء نکردم. هرکس مخالف طرح حرف بزند صدمه داردنديگو یم
به . نگران شده بود یليمن خ اليع. کجا بروم  شتممالحظه دا یقدر کي. کردم دايپ

 ديمذکورمنزل آس ۀرفتم بازارچ. یعباسعل يیم بروبازارکرباالگفت یدرشکه چ
به . ازآنجا تلفن کردم  به منزل. دوستانم بود نياز بهتر یکيکه  یخلخال ميعبدالرح

. منزلمان ميتا غروب رفت ميآنجا ماند. دييايهستم شما هم ب نجايگفتم من ا  الميع
او را  د،يايخواست ب یمن م دنيد یکس. مفتش گذاشتند ۀمنزل ما رادرمحاصر

دانم  در منزل عالء  ینم.  آمد یمن هم مفتش م اليپشت سرع. کردند یدنبال م
نه؟ هرروز مزاحم و مراقب من  ايهم مفتش بود  یومصدق السلطنه ودولت آباد

 .بودند
 دمينفر را د کيآنجا . نبود یآباد راه یروز رفتم منزل مرحوم عالء ، تا ول کي

مفتش عالء  نيا. برگشت ورفت. گفتم فالن کس. ديبکن یمعرفآمد گفت خودتان را 
آمدعالء  یم. داشت ليمصدق السلطنه اتومب. ميماه  تحت نظر مفتش بود کي. بود

 یلياوخ. ميشد یما هم سوارم. آمد یما م زلبعد به من  ليگذاشت دراتومب یرا م
 یهر بعد مش رونيب  ميرفت یم  ميشد یسوارم. کرده بود دايپ یراه. زرنگ بود

. دنديرس یآخر نم دند،يدو یمفتش ها م نيا. الممالک یونک منزل مستوف ميرفت
 )  ١١. (شدند برگردند یمجبورم

 
جلسه مذاکرات پيش از  یجوواوضاع سياسی روزها یدولت آباد يیحي ◀

 نظميه بدستور :اينگونه شرح ميکندآبان  ٩ نمايندگان مجلس شوراملی در روز
 خانه روبروی نظام مدرسه فضای در متفرقه اشخاص و هكسب تجارو از جمعی
 بعنوان سپه سردار درخانه اندوجمعی جسته تحصن برپاكرده چادرها سپه سردار
 مجلس هم سپه سردار با مكرر روزوشب جمع اين نمايندگان نموده توقف تحصن

 زبانيهائی  وچرب خوشروئيها ميكنند دوستانه برادروارصحبتهای شده صحبت وهم
 خود بآرزوی سردارسپه ازآنكه بعد وتصورميكنند ميشنوند و ديده سردارسپهاز
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 گفتارهای و خوش رويهای همين و داشت خواهند باهم را ها جلسه همين باز رسيد
 شاه همنشين بلكه خواهندبود شناس شاه تنها ونه وشنيد ديد راخواهند دلچسب
 .ميشوند

 ميدهند بخرج حرارت و ميكنند داد و فرياد جمع اين - جمع اين تحصن عنوان اما و
 تعجيل سلطنت از قاجاريه دست كردن كوتاه در آنكه اول ميطلبند مطلب دو و

 سرنپيچد كيانی تاج ازبرسرگرفتن گذارده منت برآنها سردارسپه آنكه وديگر بشود
 تمام آنكه از پس سردارسپه ولی خير است ميرفته سرپيچی احتمال مگر عجبا

 بزودی كه ندارد ديگرشك و است آورده فراهم را خود ونصب قاجار خلع وسائل
 سلطنت بكار خود بتصدی اظهاربيعالقگی مصلحت برای رسيد بمقصودخواهد

 نظير و بپذيرد باشد ناچارشده خلق ابرام و اصرار با و تيزترشود اشتها تا مينمايد
 اندودم آخرين دست موقعيكه در كرد اختيار افشار شاه نادر را سياست اين

 حال عين در گرديد نشينی تخت آماده خود و كرد كوتاه ازسلطنت را صفوی
 تا گفت اينقدر كرد خواهم خدمت باو من و كنيد پادشاه ميخواهيد را هركس ميگفت

 را رويه همين سپه سردار هم اينجا بگردد تاجدار خود او كه افتادند بالتماس همه
 مجلس اگر كه است داده قول ذاردهگ منت اصراركنندگان بر وباالخره كرد پيروی
 سپه سردار ننمايد استنكاف اوازپذيرفتنش بگردد تاجدار كند باوتكليف ملی شورای
 مالطفت و بمهربانی رفته جمعيت ميان در نظام بمدرسه دومرتبه يكی روزی
 كاركنان از اگر و ميكند تشويق خود تحصن دادن بادامه نموده دلگرم را آنها بسيار
 .است اجتماع كردن زياد آنها وظيفه كه ميرساند ببيند را كسی نزديك

 مخارج و ميمانند نظام مدرسه در سردارسپه درخانه آبان روزنهم تا جمعيت اين
 عوام باصطالح وسورچرانان ميدهند سردارسپه كاركنان ازهرجهت را آنها

 درميآورند عزا از شكمی
 و است مردم اين از رائیپذي صرف وقتش از يكقسمت روز چند دراين سردارسپه

 از درباری كارهای ترتيب و سلطنت برتخت نشستن ديدن تهيه صرف قسمت يك
 در هرحال در و غيره و مستخدمين و درباريان مخصوص لباسهای و تشريفات

 دمحم كردن تبعيد وسائل تمام دارد گلستان بباغ هم نظر گوشه ميكند كه كارها تمام
 و قجر خلع كار كه ساعت همان است منتظر آورده فراهم را وليعهد ميرزای حسن
 از بلكه گلستان باغ از تنها نه را وليعهد يافت قانونی صورت مجلس در او نصب
 .نمايد بيرون هميشگی بوعده ايران سرحد

 خود دودمان سلطنت آخرعمر دقايق گلستان باغ عمارت گوشه در ميرزا حسن دمحم
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 در نميباشد ايمن هم خود ازجان حال درعين و ميشمارد اندوه و غم هزاران با را
 جان متعرض نداند خود مقاصد مزاحم را كسی حيات تا سپه سردار نه صورتيكه

 .بشود وليعهد جان متعرض كه ميگذارد سياسی محذورات نه و ميشود او
 با ميتواند او نه و ميكند مالقات را وليعهد نه كسی آخر روز سه دو در بهرحال و

 نزديكتر خود بمقصود سپه سردار هرچه و باشد داشته مكاتبه اي مذاكره كسی
 ميشود افزوده قجر دودمان آخرين مناب نائب زندگانی ساعتهای سختی بر ميگردد

 .مينمايد وقت امرار احوال بدترين در و
 ها زمينه و ميكنند چه شورايملی مجلس در سپه سردار كاركنان ببينيم برويم باز
) ١٣٠۴( چهار و سيصد و يكهزار آبان هشتم روز رندميآو فراهم چگونه را

 فردای كه باشند داشته كامل اطمينان ميخواهند مجلس در سپه سردار كاركنان
 خواهند كامل اكثريت سپه سردار نصب و قجر خلع بر گرفتن رأی موقع در آنروز
 داده رأی مثبت كی بود نخواهد معلوم و ميشود گرفته مخفی رأی چونكه و داشت

 رأی آنها كه بگيرند امضاء نمايندگان از ميخواهند رو اين زا منفی كی و ستا
 را مخفی رأی كی باشد معلوم است مشكل هم باز صورتيكه در داد خواهند مثبت
 .باشد كرده مثبت امضاء گرچه است داده منفی
 كه ئی يكعده رأی آوردن بدست برای را تدبير اين مجلس رئيسه هيئت است بديهی
 و ميشناسند را سپه سردار كاركنان اال و است ميباشندنموده مشكوك آنها هدربار
 كرده حاضر ورقه كه است اين است نمايندگان نصف از بيش آنها عدد ميدانند

 كاركنان ميدهند نوشته آن باالی ميشود گرفته رأی بآن كه را پيشنهادی صورت
 مركب كرده سپه دارسر خانه در مجلسی آبان هشتم شب در و ميكنند امضا خود

 اشخاصی و نظميه و نظام رؤسای از يكعده و مجلس رئيسه هيئت از عده يك از
 كرده دعوت خواسته را آنها سپه سردار اينكه بعنوان مجلس بآن نمايندگان از را

 اينروز در نگارنده باشد نبوده گفتگو مجال ديگر كه ميگيرند امضاء آنها از آنجا
 است شب ندارم اطالعی موضوع اين از نرفته سبمجل مزاج كسالت بواسطه
 اشرف حضرت ازطرف ميگويد است ميزنندصاحبمنصبی را درحياط ده ساعت

 خير ميگويد ايد؟ آورده اتومبيلی ئی درشگه ميپرسم اند فرموده احضار را شما ام آمده
 بايد چه است دور راه و ميآيد بدست مشكل عمومی نقليه وسايل شب اينوقت در

 حضرت بمنزل برويد فورا بگويم بشما است شده امر بمن نميدانم گويدمي كرد
 كه باشم مطمئن بايد ولی خير ببريدميگويد مرا مأمورهستيد شما ميپرسم اشرف

 .ايد رفته
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 همه اطاقها ميرسم سپه سردار بمنزل است شب نصف نزديك شده روانه ناچار
 اند خوابيده يا نشسته قهااطا در ميشوندكه ديده وكسبه ازتجار وجمعی است روشن

 كاركنان از مجلس نمايندگان از يكی عمارت سرپله هستند متحصنين اينها و
 اشرف حضرت ميپرسم او از است ايستاده قراول مانند ميشود ديده سپه سردار

 در برويد ميگويد است كرده احضار مرا كی پس - اندرون هستندميگويد كجا
 حقيقت سردارسپه احضارازطرف ميفهمم ودميش معين شما تكليف آنجا زيرزمين

 ناچار رفته بكار سپه سردار كاركنان طرف از كه بوده تدبيری واين است نداشته
 در ونظميه نظام صاحبمنصبان و ازنمايندگان جمعی زيرزمين باطاق ميروم
 نشستن بمحض ايست ورقه ميز وروی است دروسط ميزی نشسته اطراف
 ورقه كنيد امضاء ميگويد داده من بدست برداشته را ورقه سمنان نماينده ياسائی

 و يكصد نفراز هفتاد و شصت مابين ميبينم و چيست مطلب ميفهمم و ميخوانم را
 احضار واقع غير وعنوان ترتيب اين ديدن اند كرده امضاء آنرا نماينده نفر بيست
 ناگواری آمد هرپيش كه است ساخته منزجر مرا طوری سردارسپه ازطرف شدن

 تشدد با سمنان نماينده ميگذارم ميز روی را ورقه ميدهم ترجيح حال براين را
 ميدهم شورايملی مجلس در باشم داشته رائی اگر ميدهم جواب كنيد امضا ميگويد

 را خود صدای من اينجا شد خواهد بد نكنيد امضا اگر ميگويد سردابه اين در نه
 كه من صدای ميشود چه من برای دترب اين از ميكنيد تهديد مرا ميگويم كرده بلند
 صحنه اين در كه نمايندگان از يكی است خبر چه ببينند آمدند اطراف از شد بلند
 اكبر علی ميرزا است بافتوتی شخص و دوست نگارنده با ميكند بازی بزرگی رل

 اندكی كه ميكند خيرخواهی و مينشيند نزديك داده تغيير را خود جای داور خان
 امضاء ميكند يقين وچون نشود فراهم من برای دردسری اسباب كرده مالحظه
 گردش درباغچه فالنی با بدهيد اجازه ميگويد كرده رو بحاضرين كرد نخواهم

 اتفاقا كه دوستان از يكی نقليه وسيله با نگارنده درآمده هردو برگرديم كرده
 فردا يگويدم و برميگردد بوده كه ئی بحوزه وداور ميرساند بمنزل را ميرسدخود

 هوا هنوز آبانماه نهم روز يعنی شب اين فردای داد خواهد را خود رأی درمجلس
 تكليف تعيين برای ميگويد شده وارد زاده تقی حسن سيد آقا است نشده روشن
 كرده نظر تبادل او با الممالك مستوفی بمنزل رفتند عالء آقای مجلس در امروز
 آنچه از ايم نداشته خبر ما از هيچيك است بديهی ندبده خبر تلفون با يا و اينجا بيايند
 و است گذشته سپه سردار و دو اين ميان آنچه و الممالك مستوفی و مدرس ميان

 مشير و الملك مؤتمن و مصدق دكتر و نفر سه ما منفردين از است ميشده تصور
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 تفاقبا بكنند و بگويند هرچه و ميباشند نظر يك دارای الممالك مستوفی و الدوله
 اظهار نظری نظر ازاين غير ساعت اين تا هم الممالك مستوفی بود خواهد يكديگر
 ميكند تلفون الممالك مستوفی خانه از عالء حسينخان ميرزا اينحال در است نكرده

 ندهيم مثبت رأی و بمجلس برويم همه كه است اين الممالك مستوفی آقای رأی كه
 زاده تقی برای را شب واقعه شرح نگارنده آمد خواهيم هم ما و بمجلس برويد شما
 دمحم دكتر كه دانست بايد اينجا ندادم نشان رو آمدند من بسراغ ميگويد ميكنم نقل

 نفر سه ما كه مناسبت چنين يك ندارد مثبت رأی موضوع اين در كه مصدق خان
 تصور و دارد مدرس با او داريم امروز كار در كردن شور در الممالك مستوفی با
 آنچه با مخالف و مجلس روحانی هيئت سردسته است قديم مدرس همان يكندم

 خواهد بمجلس كه ميشنود مدرس از چون و اند كرده حاضر سپه سردار كاركنان
 خود درعقيده جزم عزم با هم او و است كردن مخالفت برای ميكند قطع آمد

 خواهند نفر هشت الدوله مشير و الملك مؤتمن با مخالفين وعده ميآيد بمجلس
 .شد

  نگاهداشته پوشيده  خود ازرفقای كه هم ومدرس الممالك مستوفی مشترك سياست
 اين با است كرده موافقت سپه سردار سلطنت با مدرس كه شده گفته پيش از اند

 ومدرس شده پذيرفته شرط باشداين دولت رئيس الممالك مستوفی كه شرط
 از بعضی واو بدهد تشكيل مالكالم مستوفی كه را دولتی ميتواند تصوركرده

 اينصورت در نمايد حكومت معنی در گرفته دست در كند وزير را خود دوستان
 كه آبان نهم درجلسه سازی صورت درخصوص و هستند بركنار حوزه اين از آنها

 همكاران كه كنند بازی طوری بتوانند ومدرس الممالك مستوفی نفريعنی هردو
 مجلس در و نبرند پی آنها تازه بسياست ايشان اين از پيش همفكران و آنها نزديك

 برای نشده حاضر و ديگران اغفال برای شده باشندحاضر نشده و شده حاضر هم
 دارند موافقت آن با سرا بآنچه نسبت ظاهری نمودن مخالفت محذور در نشدن واقع
 اب آنها قرارداد بلی ميشود گذارده اجرا بموقع مجلس در كه دارند ئی نقشه

 پيش و بيايند بمجلس نفر هردو كه ميشود اين سپه سردار با هردو يكديگروقرارداد
 مستوفی آمده بمجلس سپه سردار طرف از تيمورتاش شود منعقد مجلس ازآنكه

 شدن تمام از بعد تا سردارسپه بامر را واو سردارسپه بمنزل ببرد را الممالك
 را مجلس رياست قبول عدم ودبر خواست چون و نمايند توقيف آنجا مجلس كاردر
 شدن خوانده موقع تا هم مدرس بخوانند درمجلس بدهد نمايندگان از بيكی نوشته

 مجلس از آورده بدست بهانه شد خوانده ورقه چون و بنشيند مجلس در ورقه اين
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 .داشت نخواهد رسميت ندارد رئيس مجلس چون بگويد و برود
 امروز نميآمده بمجلس كه ازمدتی بعد كالممال مستوفی ميشود عيناعملی نقشه اين

 كمی بفاصله مينشيند دارد رياست برآن مدرس كه ئی درحوزه ميرود و ميآيد
 الممالك مستوفی اوست خود مخصوص كه ورفتاری شتاب با شده وارد تيمورتاش

 و مصدق ودكتر زاده تقی يعنی نگارنده رفقای ميشوند روانه برداشته را
 الممالك مستوفی بعدازرفتن ميكنند آمداظهارحيرت پيش ينازا عالء ميرزاحسينخان

 )١٢( .ميشود منعقد سيددمحمتدين اول رئيس نايب رياست درتحت علنی مجلس
بعدها سيددمحم تدين، نايب رئيس اّول آنروز مجلس در محاكمه خود در سال ... «

در  قشهن آمد نخواهند بمجلس امروز ومشيرالدوله الملك مؤتمن ازآنكه غافل ١٣٢۶
ل سهم يتقل یت و برايف واقعيز، در مورد ماده واحده ضمن تحريتم یوان عاليد

  ٨غروب روز جمعه «: سدينو ین ميخود دربه سلطنت رساندن رضاخان،چن
تلفن كردند حضرت اشرف  دميران بودم، ديبود، بنده در شم ١٣٠۴آبان ماه 

بشهر، رفتم منزل، اّول  آمدم. د كه شما را مالقات كنميائيند به شهر بيفرما یم
د به ياست، برو ین، داور مشغول كارهائير زميدم، فرمودند در زيخدمتشان رس

را  یا و وكالء ورقه یزيدم داور نشسته پشت مين، دير زميرفتم ز. دياو كمك كن
د يه وكالء هم تلفن كنيد به منزل بقيگو یشخدمت ميبه پ اوركنند و د یامضاء م

ش من ماده واحده يوكالء رفتند و اطاق خلوت شد، داور آمد پبعد از آنكه . نديايب
اند شما هم اگر موافقت  ن نامه را امضاء كردهين وكالء ايرا نشان داده گفت ا

 )  ١٣( »...د يد امضاء كنيدار
 

 سلطنت قاجار  سرنگونی 
 

اسناد وزارت خارجه  «براساس »  یاز قاجارتا پهلو« مجد از یمحّمد قل دکتر
بر  شنهاديپ: کند که  یخاندان  قاجار در مجلس اشاره م یبه برکنار»  کايامر

 ینظام یروهاياز تجمع  ن  یکرد امور عيتحوالت را تسرريرفراندوم س یگزار
مجلس    یوکال« : دهد یگزارش م لهگلو کيدر خارج ازساختمان  مجلس و شل

  یعمد، و برا یمجلس ، که احتماالً از رو یکيچندگلوله درنزد  یصدا دنيبا شن
  ۀادام«  مهيشده بود، سراس کيشل یضرور ريمذاکرات  غ ۀارعاب  آنها وخاتم
کند که روز بعد  یگزارش م یامور» .موکول کردند  یگريجلسه  را به روز د

بعد از ظهر روز « : عصرانه دعوت شده بودند یهمانيم کيمجلس به  ندگانيمان
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. الوزرا بروند سيدادندکه به خانه رئ مغايپ ندگانياکتبر، به نما ٣٠جمعه، مورح
خاندان قاجار  از  یبرکنار( حهيال نيدرآنجا ازآنها خواسته شدقول بدهندکه به نفع ا

ازقرار معلوم .خواهند داد یهمان روز به مجلس ارائه شد رأ یکه فرادا) سلطنت
 ستين  ی، والبته شک»رنگ عوض  کردند« عجوالنه  یليمجلس هم خ ندگانينما
کم داشت  یکيزيشده بودند، که فقط  خشونت ف ديوتهد عيبه انحاء مختلف تطمکه 

 ٣١در  د،مجلس انتخاب  نشده  بو یبرا یسيهنوز رئ نکهيبا وجود ا» .
مخالف، خاندان قاجاررا  یرأ ۵موافق درمقابل یرأ ٨٠، مجلس با  ١٩٢۵اکتبر

زنامه رو. کرد» واگذار یاموردولت موقت رابه شخص رضاخان پهلو«عزل و
 :کند یگزارش  م نگونهياکتبررا ا کميو  یس  ۀحيال بيتصو رانيا

خاندان قاجار و  یدرارتباط  با برکنار(  یشنهاديپ  حهيمجلس به ال نکهياز ا قبل
 یآقا یکردکه استعفا شنهاديمدرس پ) دررأس دولت موقت یپهلو یانتصاب آقا

 .ردياره صورت بگب نيمجلس قرائت شودواقدام الزم درا استياز ر یمستوف
مسئله ضرورتاً موجب  موکول   نيمجلس ، ا ینامه ها نييبراساس آ«  : یامور(

ازانتخاب  شيپ یو مانع ازهرگونه  اقدام یآت یشدن مذاکرات مجلس به روزها
مدٌرس را رد  کردند  شنهاديوکال پ» .شد یم ندهيمجلس درظرف سه روزآ سيرئ

بر  دالنوشته  صرحتاً  یمستوف یکه آقا یانامه ) ١(بودکه  نيشان هم ا ليو دال
ً ازاستعفا نياما ا:  یامور( ست،ين شانيا یاستعفا   تيحکا یمستوف ینامه واقعا

بود که در نامه به  یمجلس  فقط  براساس عبارات مغلق ومبهم یداشت و ادعا
بوده  نيداده، روال بر ا یمجلس استعفا م سيکه رئ  یزمان)   ٢( ، )کاررفته بود

مجلس   سيتالش  کنند  تا رئ ندگانينامه ، نما استعفااز قرائت  شيت که پاس
  فهيوظ نيکشور را فراگرفته و ا یجد یبحران)  ٣(و رد،يرا پس بگ  شياستعفا

زاده ،  یمدرس، تق. دادن به آن فوراً دست به کارشود  انيپا یمجلس است  که برا
 ريغ یشنهاديپ ۀحيال هندکگفت یم یودولت آباد) مصدق السلطنه ( دکتر مصدق

را برخالف  حهيال  نيودکترمصدق ا يیزاده، عال یتق نيعالوه برا. است یقانون
 یقانون یراه حل افتنيکردکه جهت  شنهاديزاده پ یتق. مصالح مملکت اعالم کردند

در  یسخنان راديمذکور پس ازا ندگانينما. شود ليتشک یا تهيمشکل کم نيا یبرا
،  عقوبي ديس.  صحن مجلس را ترک کردند یشنهاديپ حهيمخالف با ال

  یاثبات قانون یآنهابرا. بودند حهيال نيمدافعان ا نيازسرسخت تر يیاسايداورو
 دهيمختلف  رس اتيو وال االتياشاره کردند  که از ا يیبه تلگرام ها حهيبودن ال

را   یتآنها  اصالحا ن،يعالوه  بر ا. داد  یبود و از وخامت اوضاع کشور خبر م
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ارسال  تلگرام از گوشه وکنار کشوردرقاننون  ۀبواسط١٩٠٩که مجلس درسال 
درآن : یامور. (کارمتذکرشدند نيا یبرا یسابقه ا ۀصورت داد به  منزل یاساس

 قدکترمصد نکهيباا.)کرد بيمراحل کارراتصو یشاه قانون کيمورد خاص، 
 یپهلو یآقا رينظ یب یها تي، صالح.خوانده بود یقانون ريرا غ یاقدام نيچن

 یپهلو یاوگفت که پادشاه شدن آقا. شاه برکنار شده را انکار نکرد یها یوکاست
مثل  یاست که مرد یاراتيمشروطه شاه فاقد اخت کشور کيردريز ست،يدرست ن

و همزمان اجازه   ميرا پادشاه کنراواگ.خدمت به ملت الزم دارد یبرا یپهلو یآقا
مطلق  یداشته باشد، استبداد زيقشون را ن  يۀعال تاسيوزرا ور استيکه ر ميبده

 یازقانون اساس ديمفارياوبا اشاره به چند  اصل بس. برکشورحکمفرماخواهد شد
 ريغ یاست که بامتوسل شدن به روش ها یاظهار داشت که دورازوطن پرست

در پاسخ . ميبکاه انيارج وقرب آن درنظرجهان یاصالح قانون اساس یبرا یقانون
 یپهلو یآقا یپادشاه یدرمجلس به معنا حهيال نيا بيرگفت که تصو، داو

مجلس فقط درصدد .رديبگ یميباره تصم نيدراديمجلس مؤسسان با...ستين
مختلف  اتيو وال االتيآنکه مردم ا ليبرکنارکردن سلسله قاجاراست، آنهم  به دل

او به . ه کنداوضاع خطرناک مقابل نيبا ا ديمجلس با...را خواسته اند نيمملکت  ا
 یقانون اساس فيموجب تضع یشنهاديپ يۀال بيداد که تصو نانياطم ندگانينما

مجلس ، اعالم  سيرئ بينا ن،يتد د،يرس بيبه تصو حهيال نکهياز ا. نخواهد شد
دوره دو ساله اش،  انيمجلس تا پا...ستيانحالل مجلس ن یاقدام به معن نيکرد که ا

  )١۴. (ه کارخود ادامه خواهد دادمجلس مؤسسان ، ب ليپس ازتشک یحت
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  :و مآخذ حاتتوضي 

 
 وريشهر ٣٠مذاکرات مجلس ،   -  یمل ینطق دکتر مصدق در مجلس شورا – ١

 ۶١نشست  ١٣٢٩
معاصر  خيتار یدادهاي،خاطرات و رو» عبرت  نهيآئ«  یپور فاطم فيس – ٢
 ۵١٨ص  – ١٣۶٨ – رانيا یمل ۀانتشارات جبه – رانيا
 
و  ی،  انتشارات علم» ١٣٢٠ وريو  شهر یذکاءالملک فروغ« -  یباقر عاقل  ـ ٣

«   یاحمد افراد ۀبه نقل نوشت – ۵١ـ  ۵٠صص  -  ١٣۶٧انتشارات سخن ، 
 من است  ۀخان ايدن  تيسا -  »خيدر گذر تار یفروغ

http://ahmadafradi.blogfa.com/post-14.aspx  
 
 نيپنجم آذرماه امسال هفتادم: آذرنگ  نيبا عبدالحس یرانيا خيگفتگو تار – ۴

 یپلماسيد تيسا - ١٣٩١آذر  ٢٢چهارشنبه  یفروغ یسالگرد درگذشت دمحمعل
  یرانيا

، ٢نده، سال ي، مجله آ» است یاساس بحران ما اقتصاد« اكبر داور،  یعل - ۵
 ٩- ٨، صص ١،١٣٠۵شماه 

- دّوم  جلد » یاسيخ مختصر احزاب سيتار«ملك الشعرا بهار  یمحّمد تق -  ۶
      ٣١٧ – ٣١٩صص    –     ١٣۶٣  - رير كبيام: ناشر  
     ٣٢٠ – ٣٢١صص     -   نيشيپ – ٧ 

  )  ٣٢١   -  ٣٣١صص  -  نيشيپ - ٨
چاپ   –جلد سوم  ، نشر ناشر  - »  رانيساله ا ستيب خيتار«    یمکّ  نيحس  -  ٩

     ٣٨٩ ٣٩١صص     -  ١٣۶٣ –سوم 
به کوشش  –بزرگمهر  ليجل یادداشتهاي –» دکتر مصدق یاسيس یرنجها« - ١٠ 

    ١۵٧ – ١۶٠صص   -  ١٣٧٧ –ناشر  ثالث   - عبدهللا برهان 
 ١٣٧٩ –انتشارات فردوس  –) زاده  یخاطرات  حسن تق(  یطوفان یزندگ -   ١١

   ٢٢٢ – ٢٢۵صص  - 
  -  ١٣۶١ –انتشارات عطار  – ۴جلد   -  یدولت آباد يیحي اتيخاطرات ح -  ١٢ 

  ٣٧٩–  ٣٨۴ صص



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٧٧                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

  ٧١ـ  ٧٢، ، صص )١٣۶٩، یعلم: تهران(ه ي، داور و عدلیباقر عاقل -  ١٣
 یمصطف - یترجمه رضا مرزان - »  یاز قاجارتا پهلو« مجد  یدکتر محّمد قل - ١۴ 

  - صص    -  ١٣٨٩بهار  – یاسيس یمؤسسه مطالعات و پژوهشها – یريام
٣٨٩ – ٣٩١  

رضاخان  ۀخرج خانواد ليو وک شکاريمحرم ، پ«یبهبود مانيدر خاطرات سل**  
 : آمده است ١٣٠۴خرداد    ٣در روز »  
، .خلوت کرده بودند  یحضرت اشرف با مرحوم ذکاءالملک فروغ یروز... «

به شما  رجوع کرد، کأنهُ   یمطلب  یفروغ  یمرا احضار و فرمودند هروقت آقا
 ديکنکه از من کسب اجازه  نياست که من رجوع  کرده  باشم ، بدون ا نيمثل ا

 ».من است ۀگفت شانيا ۀگفت ديهم بگوئ هينظم سيو به رئ ديانجام  ده
 ،شمسیبهبود مانيخاطرات سل - رضا شاه،«  صالح رزايم نيغالمحس: منبع
 ٢٣٩ص     -  ١٣٧٢ - طرح نو  - »  یزديا ی،علیپهلو

 
 ، ملقب به مؤتمن الملک ايرنيپ نيحس رزاميشرح حال 

 
و  هيؤتمن الملک ، دولتمرد اواخر دورة قاجار، ملقب به م ايرني،پ نيحس رزايم

در . بود رالدولهيمش ینيخان نائ رزانصرهللايفرزند م.  یمل یمجلس شورا ندةينما
و معلومات متداول را  يیابتدا التيتحص. ش ، در تهران متولد شد ١٢٩٢/١٢۵۴

ادامة  سيمدرسة حقوق پار ردر تهران فرا گرفت و سپس عازم اروپا شد و د
به خدمت وزارت امورخارجه درآمد و در  رانيپس از بازگشت به ا. داد ليتحص

در . پرداخت  سيدر آنجا به تدر د،يرگرديدا یاسي، که مدرسة علوم س١٣١٧
سمت  نيدر ا ١٣٢۵دفتر وزارت امور خارجه منصوب شد، تا  استيبه ر ١٣٢٠

؛ ٣٨٨، ص ١بامداد، ج (گرفت  الملکسمت لقب مؤتمن  نيبود و درهم یباق
 ).١٣٨سپهر، ص 

   نيفرانسه بود، به ا لکردةيالملک در آغاز نهضت مشروطه ، چون تحص مؤتمن
مشروطه خواهان  یاريُجست و به اتفاق برادرش ، پدر را در  شينهضت گرا

و نظامنامة انتخابات و متمم قانون  یقانون اساس ميکرد و سرانجام در تنظ قيتشو
  ).٧١۵، ص ١ج  ، یصفائ(کرد  اريراه کوشش بس نيرادشرکت جست و یاساس

ابوالقاسم خان ناصرالملک ، که به  رزايم ١٢٨۶آبان ١٣٢۵/۴رمضان  ٢٩ در
  . کرد یخود را به شاه و مجلس معرف نةيمنصوب شده بود، کاب يیالوزرا سيرئ
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 یو متصدبار، مؤتمن الملک مقام وزارت گرفت  نياول ی، برا نهيکاب نيدر ا
نظام  نةيم کابيدر ترم). ١۶، ص  یضرغام بروجن(وزارت تجارت وگمرکات شد 

 نهيسوم کاب ميباردوم ، به وزارت تجارت منصوب و در ترم ی، برا یالسلطنة ماف
احمدخان  رزايم نةيکاب نيدر اول). ٢۴، ٢٢همان، ص (همان سمت را دارا شد زين

در باغ شاه به  ١٢٨٧خرداد  ١٧ /١٣٢۶ یاالول یجماد٧، که در رالسلطنهيمش
الملک وزارت فوائد عامه و تجارت بود، و  منشد، سمت مؤت یشاه معرف یدمحمعل

به هنگام  یول) ٢٩ـ٢۶همان ، ص (همان سمت را حفظ کرد  نهيکاب ميدر ترم
در . ديگرد یازوزارت مستعف ١٢٨٧ ید ١۵/ ١٣٢۶ حجةيذ ٧در نهيکاب ميترم
 رزايوالقاسم خان ناصرالملک، که به کفالت ماب رزايدوم م يیالوزرا سيرئ

، مؤتمن الملک به سمت وزارت علوم و معارف  افتي ليتشک لهجوادخان سعدالدو
همان ، ص (همچنان سمت خود را حفظ کرد  نهيکاب ميو در ترم ديگرد نييتع

شاه از سلطنت  یدمحمعل جهيوفتح تهران ، که در نت ريپس ازاستبداد صغ). ٣۵ـ٣۴
پدر شد  نيخان عضدالملک جانش رضايعل ابتيبا ن عهديول رزايواحمدم ديخلع گرد

 یدورة دوم مجلس شورا یندگي، مؤتمن الملک از تهران به نما)٣٧همان ، ص (
شد  دهيبرگز استي، به ریموقت سةيرئ ئتيودرانتخاب ه ديانتخاب گرد یمل
جلس شد دورة م نيا سيرئ نيچهارم زيبعداً ن). ١۶،٢١، ص  یفرهنگ قهرمان(

 ).٢۵، ص  نهما( ديکه هشت ماه و چهارده روز به طول انجام
 

، که ١٢٩١ ید ١٣٣٢/٢٨صفر  ١٩از انحالل مجلس دوم و آغاز فترت در  پس
خود مؤتمن  نةيانتخاب شد، در کاب يیالوزرا سيخان عالءالسلطنه به رئ یدمحمعل

پس از  یو یالملک را به سمت وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب کرد، ول
؛ ٨٣ـ ٨٢، ص  یضرغام بروجن(استعفا کرد  نهيکاب تي، از عضویمدت کوتاه

 ).٩۵ـ٩۴، ص ١، ج  یعاقل
اول تهران شد و  لي، مؤتمن الملک وک یمل یانتخابات دورة سوم مجلس شورا در

تا سفر مهاجرت  ١٢٩٣آذر ١٣/ ١٣٣٣محرم ١۵روزافتتاح مجلس در نياز نخست
عمر . با او بود استير ١٢٩۴آبان  ٢٣/ ١٣٣۴محرم  ۶مجلس در  یليو تعط

، ١، ج  یل؛ عاق٣٨ـ ٢٩،٣۵، ص  یفرهنگ قهرمان(سال بود کيمجلس سوم 
 ).١٠٧ص 

عالءالسلطنه به وزارت فوائد  نةيش در دو کاب١٣٣۵/١٢٩۶الملک در  ؤتمنم
او . همان سمت بود یالدوله هم دارا نيع نةيشد و در کاب یعامه و تجارت معرف
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ضرغام (معارف و اوقاف شد  ري، وز یحسن مستوف نةيدر کاب در همان سال
،  رالدولهيشخان م رزاحسنيم نةيدر کاب ١٣٣٨و در ) ١٠٧ـ ١٠١، ص  یبروجن

در دورة چهارم مجلس  یو). ١٢٠ـ١١٩همان ، ص (مقام وزارت مشاور گرفت 
ام انتخاب شد و در تم یندگياز تهران به نما د،يافتتاح گرد ١٣٠٠ ريشورا که در ت

کماکان  زيدر دورة پنجم ن. را برعهده داشت  یمل یمجلس شورا استيآن دوره ر
 ديمجلس رس استيشد و به ر تخابان یمل یاز تهران به وکالت مجلس شورا

 ).۶٣، ۵٧، ۴٩ـ۴٨، ۴٢، ص  یفرهنگ قهرمان(
 تياعالم جمهور یبرا یمل یمجلس شورا یجلسة علن ١٣٠٣ نيفرورد ٢ روز
بهارستان اجتماع کردند  دانيو اصناف در م انياز روحان یدايعدة ز. شد ليتشک

 انيمردم و نظام نيب جهيدر نت. سردارسپه شعار دادند یو در مخالفت با جمهور
جنگ ،  ريو وز االوزر سيبه دستور سردارسپه رئ. داد یرو یديزدوخورد شد

از  یرايبس. شده ، به ضرب و شتم مردم پرداختند دانيوارد م ینظام یاديعدة ز
. شد ليتعط جهيمقتول شدند و جلسة مجلس بدون اخذ نت ايمردم مصدوم و مجروح 

 داً يمجلس، به سردارسپه نسبت به ضرب وشتم مردم شد سيمؤتمن الملک، رئ
سردارسپه اظهار . اعتراض کردو نظم مجلس و بهارستان را برعهدة خود دانست 

مؤتمن الملک . کرده است خود عمل  فةيمملکت با اوست و به وظ تيکرد که امن
با شفاعت . کند نييسردارسپه را تع فيدستور داد که زنگ جلسه را بنوازند تا تکل

سردارسپه و مؤتمن الملک سازش  ني، ب رالدولهي، از جمله مشندگانيازنما یعده ا
، ١، ج  یعاقل(کرد  یتفاهم به وجود آمدوسردارسپه از عمل خود معذرت خواه و

 ).١٨۵ص 
مجلس پنجم انجام  سةيرئ ئتي، طبق عرف مجلس ، انتخاب ه١٣٠۴هر م ١۵ روز

 نيا یدر همان روز و یمجلس انتخاب شد، ول استيگرفت و مؤتمن الملک به ر
 استيانتخاب ر یمجدداً برا ١٣٠۴مهر ١٩روز. واستعفا کرد رفتيمنصب را نپذ

 ٢١ز رو. دادند یمؤتمن الملک رأ استيبه ر ندگانيشد و نما یريگ یمجلس رأ
 یشد و ازحضوردر جلسات مجلس خوددار یمهر مجدداً مؤتمن الملک مستعف

 ).١٩٧، ص ١همان ، ج (کرد 
او هم  یکردند ول استيبه ر قيرا تشو ی، مستوف رالدولهيالملک و مش مؤتمن

 ريتغياز اصل ال یطرفدار یمؤتمن الملک به حسب ظاهر برا یاستعفا.  رفتينپذ
دانست  یم راينداشت ز یسلطنت مخالفت ريياو با تغ یبود، ول یبودن قانون اساس

 استيس یو مخالفتها حوالتاحمدشاه با ت یو ناتوان هيکه حکومت فرسودة قاجار
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قابل  گريآمده بود د شيکه در مملکت پ یو با اوضاع و احوال بخصوص یخارج
با  یعنيدو نشان زد،  ريت کي، با  یرکيمؤتمن الملک ، با کمال ز.  ستيدوام ن
، هم امر انقراض  نيتد ددمحميمجلس به دست س استيو سپردن ر شيخو یاستعفا

، ج  یصفائ(خود را حفظ نمود  یو هم وجهة مل دکر ليرا تسه هيسلطنت قاجار
 ). ٧٢۴ـ٧٢٣، ص ١

از تهران به وکالت  یمل یالملک در انتخابات دورة ششم مجلس شورا مؤتمن
فرهنگ ( ديانتخاب گرد استيبه ر نيمجلس نبود و تد استيداوطلب ر یول ديرس

 نةيو در کاب یمجلس مستعف استياز ر ١٣٠۵در بهمن  نيتد). ٧٠، ص  یقهرمان
) ٢١٨، ٢١٧، ص ١، ج  یعاقل( ديبه وزارت معارف انتخاب گرد یحسن مستوف

شد، مؤتمن  ديتجد سهيرئ ئتي، که انتخاب ه١٣٠۶ نيفرورد ١۵در جهيو در نت
داشت  استيو تا آخر دورة ششم ر ديگرد مجلس انتخاب استيالملک به ر

،  یمل یدر انتخابات دورة هفتم مجلس شورا). ٨١ـ٧٩، ص  یفرهنگ قهرمان(
دوره  نيد و چون از ايمؤتمن الملک از تهران به وکالت انتخاب گرد گريبارد

به خود  یشيکرد و صورت فرما رييبه بعد، اصول انتخابات تغ) ش  ١٣٠٧(
 یندگيادامه داشت ، مؤتمن الملک نما یسلطنت پهلوگرفت که در تمام دورة 

 ).٣٨٩ـ٣٨٨، ص ١بامداد، ج ( رفتيمجلس را نپذ
انتخاب  یمل یالملک در دورة چهاردهم از تهران به وکالت مجلس شورا مؤتمن
 نينخست ی، پس ازاستعفا١٣٢١مرداد١٨در. رفتيمجلس را نپذ یندگينما یشد ول

او دادند  یبه زمامدار یرأ زدهميدورة س انندگينما تي، اکثریليسه یعل نةيکاب
 ).٧٢۶، ص ١، ج  یصفائ(نرفت  تيمسئول رباريز چوجهيبه ه یو یول
 یريمجلس نامزد نخست وز ندگانيمجدداً از طرف نما یو ١٣٢۴بهمن  لياوا در

، احمد قوام ، با  یو بيکردند اما رق ليبه او ابراز تما ندگانينفر از نما ۵١شد و 
 ).٣٨۴، ص ١، ج  یعاقل(شد  رينخست وز یاضاف یدو رأ

، درگذشت  یسالگ ٧٣، در ١٣٢۶ وريشهر ٩مؤتمن الملک در روز  ايرنيپ نيحس
 ور،يروز دهم شهر. دي، دفن گردشي،درامامزاده صالح تجریو درآرامگاه خانوادگ

، ج  یعاقل(شد  ليتعط یبه مناسب درگذشت او، تمام وزارتخانه ها و ادارات دولت
، ص ١بامداد، ج (شمرده اند  رانيا نيرا از رجال عاقل ومت یو). ۴٠٨، ص ١

٣٨٨.( 
، ١، ج  یهجر ١۴و ١٣و١٢درقرن  رانيبامداد، شرح حال رجال ا یمهد:  منابع

، تهران  ١٩١۴ـ١٩١٨: درجنگ بزرگ  رانيسپهر،ا یش؛ احمدعل ١٣۴٧تهران 
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 دي؛ جمشش  ١٣۶٣، تهران ١، رهبران مشروطه ، ج  یصفائ ميش؛ ابراه ١٣٣۶
[ ش  ١٣۵٠ قدمهم خيتار] ، تهران  تيّ عصر مشروط ی، دولتها یضرغام بروجن

 ١٣٧۶، تهران یازمشروطه تا انقالب اسالم رانيا خي، روزشمار تاری؛ باقر عاقل
از آغاز  یمل یمجلس شورا ندگانينما ی، اسام یش ؛ عطاءهللا فرهنگ قهرمان

 هينيمجلس سنا درهفت دورة تقن ندگانيو نما یقانونگذار ٢۴تا دورة  تيمشروط
 یباقر عاقل./ ش  ١٣۵۶ هران، ت یشاهنشاه ٢۵٣۶تا  ٢۵٠٨از 

 ،یدائرة المعارف اسالم اديدانشنامه جهان اسالم، بن: منبع
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=2945 

 
  

 يیالسلطنه ماكو خان، اقباليقل یمرتضشرحال 
 

السلطنه حكمران  مورخان اقباليفرزند ت يیالسلطنه ماكو قبالخان، ايقل یمرتض
از طرف دولت مامور  یو. ماكو یها اتيل بيس اييران و ريماكو و سرحددار ا

ت يفرمان مشروط یوقت. ه بوديو روس یران با دولت عثمانيحفاظت از سرحدات ا
ب يتعقرا  جان اويخواهان آذربا مشروطه یصادرشد، درمقام مبارزه برآمد، ول

باال گرفت و  یآشوب و ناامن. ك شديبه خاك قفقاز رفت و مشغول تحر. كردند
. كه در قفقاز فراهم كرده به ماكو حمله نمود يیبا قوا. مردم در فشار قرارگرفتند

با مشروطه . خواهان را منكوب ساخت ومجددا قدرت را در دست گرفت مشروطه
تا . زد ینيسنگ یها هان لطمهخوا به مشروطه زيتبر یمخالف بود و در بلوا

كه به  یسرلشكر عبدهللا طهماسب.جان بودين خان آذربايقدرتمندتر ١٢٩٩ یكودتا
السلطنه  ن بردن اقبالياش ازب یجان منصوب شد، برنامه اصليلشكرآذربا یفرمانده

 نت نشايميصم یبه و. خت، چند باربه ماكو رفتير یطرح دوست یبا و.بود
 یبرا يیايوز كه به ماكو رفته بود پس ازصرف غذا هداك رينكه يداد، تا ا یم

به  یمتيق یذ یايمان خود هدايخان ماكو از خزانه پر و پ. سردار سپه مطالبه كرد
هنگام . ديرلشكر بخشيس به امينف یايجواهرواش یريمقاد یسردار سپه داد، حت

 یا مقدارند تيفرمانده لشكر بنش ليومبازاو خواهش كرد در ات یطهماسب یخداحافظ
ل از ماكو فاصله گرفت، در ياتومب یوقت. نديكنند و مذاكره نما یاز راه را با هم ط

فرمانده  یاده شود و به ماكو بازگردد، وليل پيسردار خواست از اتومب ین آبادياول
 .ف استيلشكر به او اعالم داشت كه طبق دستور دولت توق
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وخاك و در  ن آبيسرحددار ا یها شده و گفت من و پدرانم سالمتاثر  سردار
با ملت جنگ كردم  یخدمت به شاه حت یمن برا. ميا المثل بوده ضرب یخواه دولت

ما . نقدر مقدمات الزم نبوديف من ايتوق یبرا. مينبودن خود را اثبات نما یاغيتا 
 .هد پرداختبه شما خوا اپادشاه پس از م. مين هستيشما مامور یسپر بال

ز آورد و محبوس نمود، يالسلطنه را با خود به تبر اقبال  ،یطور بود طهماسب هر
 یرلشكر برايل رفاه او را فراهم ساختند و همه روزه اميظاهرا در زندان وسا یول
كه در زندان  یدر مدت. داد یرفت و وعده استخالص او را م یدار او به زندان ميد

او را ضبط كردند و به  یمتيق یاين جواهرات و اشخزائ ین طهماسبيبود مامور
. ده استيل سردار سپه گردين ثروت تمام و كمال تحويده شد ايكه شن یطور
ا به دست يا رفته ياز دن یعيست به مرگ طبيالسلطنه در زندان مرد و معلوم ن اقبال

 )  ١. (ده استيعمال دولت به قتل رس
قتل   ۀدر بار» يیات اقبال السلطنه ماكوو اقدام یزندگ یبررس«،آقازاده درجعفر

:    دهد یشرح م سانيتوسط رضاخان بدن یاقبال السلطنه وغارت اموال و
و  فيظر یدوره رابطه ا نيدر ا جانيآذربا ینظام یوال یطهماسب ريسرلشگر ام
در جلب قلوب و محبت  یاوسع. ودمنطقه برقرار کرده ب ريوعشا التيماهرانه با ا

ن ينده از ايکرد تا در آ یم کيداشت و رابطه خود را با آنها نزد منطقه نيمتنفذ
) ١٣٠٢(ريت ٢۴در یلشکرطهماسب رين هدف،اميا یدرراستا. ديروابط استفاده نما

او هدف خود از . منطقه اقامت کرد  نيروز درا ١١به ماکو مسافرت کردو حدود 
ن آنها به الطاف کرد دواريمنطقه و ام فيطوا یمسافرت را مالقات با رؤسا نيا

کرد  داريد نيخوان گريسفر با اقبال السلطنه و د نياو در ا. سردار سپه اعالم کرد 
  خروار گندم به دولت  ٣۶۵و آنها تعهد کردند که 

ن ماکو يب هکه در فاصلرفتنديخانها پذگرياقبال السلطنه و د یاز طرف. دهند شکشيپ
و پرداخت  نيعقب افتاده خوان یاتهايمال یبررس یبرا. راه شوسه بسازند یوخو

اقبال السلطنه بر  استيسمت ر یسفر طهماسب نيدرا. شد ليتشک یونيسيآن کم
 .  رابه معاونت اوانتخاب کردلونديسلطان حمزه خان جل ید کردولييقشون ماکورا تأ

خواست سردار ماکو  یاو م. کرد یسفرچند هدف را دنبال م نيازا یطهماسب ريام
و شخص رضاخان سرمهر آورد و آنها  ینسبت به دولت مرکزمنطقه را  التيو ا

بود که اقبال  نيا یسفر برا نيا یاز طرف. دينما دواريام شيخو تيرا به حفظ موقع
 یو نسبت به دولت مرکز ردارندگذشته ب یدست از مخالفتها التيالسلطنه و ا

گردن  ماکو و سردار برخالف گذشته به نيکه خوان یتعهدات مال. باشند  عيمط
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رات ييآنها نسبت به تغ یو آگاه یاز ترس آنها از قدرت دولت مركز یگرفتند حاک
در روابط خود  یسفر قصد اعتماد ساز نياو در ا. باشد  یم یقدرت دولت مركز

از از يبداند تا در صورت ن ارخوديسردار او را دوست و  ابا سردار را داشت ت
 یبا سردار ماکو داشت ، ول يیدارهايهم د او بعداً .  دينما یبهره بردار یدوست نيا

 . نبرد یآن پ یت واقعيو ماه دارهايد نياقبال السلطنه هرگز به ا
 

 و قتل اقبال السلطنه یردستگي
 
داشتند تا با جلب  یشتر سعيب ین دوره سردار سپه و طهماسبيرسد تا ا ینظر م به

ه ين ناحيرا درا یركزع كردن او، قدرت دولت مينظر و اعتماد اقبال السلطنه ومط
تقبل کرد ،  یر طهماسبيكه اقبال السلطنه درسفرام یبرقرارسازند والبته با تعهدات

اما  یك قدرت اقتصاديبه عنوان  السلطنهاقبال  ین و ابقاين طرفيد سازش بينو
كرد كه اگر  یاما سردار ماكو اقدامات. داد  یرا درمنطقه م یاسيبدون اقتدار س

ان ين رفت و مصمم به از ميدش از بيتن او شك داشت ، تردرضاخان دربرانداخ
متعهد به انجام آن شدند در  ین درسفر طهماسبيكه خوان یموارد. برداشتن او شد 

ن موارد توسط سردار منجر به ينقض ا. شان بوديمصالحه دولت با ا یواقع به معن
 یبه خودسرشه يسردار بعد از توافق چون هم. شد ید دولت دربرابرويواكنش شد

 یرغم درخواست ها یبود ، عل شيعادت كرده بود ودرفکرحکومت مستقل خو
كات يبا تحر. كرد  یرشكنن موارد تعهد را بر نتافت و شروع به كاي، ایطهماسب

. ل به قتل رساندند يشهر را بدون دل یرماكو دوتن از قزاق هايسردار، عشا
را به  یراه شوسه ماكو به خونه ساخت ياو اگرچه تعهد كرده بود كه هز یازطرف

گر سردار با يد يیاز سو. ن كار امتناع كردياز ا ین بپردازد وليگر خوانيهمراه د
خت يه دولت برانگير منطقه آنها را به شورش عليبه سران عشا يینوشتن نامه ها

 یر لشگر طهماسبيسرداررا به نزد ام ین كار نشدند ونامه هايآنها حاضربه ا یول
رضاخان را بست و  ین اقدامات ، سردار راه هرگونه صلح به رويبا ا. فرستادند

را  ی، طهماسب رضاخان. دا كرد يبرانداختن اقبال السلطنه پ یبرا یبهانه خوب یو
 ٢٩او در. كرد  یو یريكه توانسته بود اعتماد سرداررا بدست آورد ، مأموردستگ

و خدعه او را  رنگيبه ماکو نزد اقبال السلطنه رفت و با ن ١٣٠٢مهر سال 
انجام داد؛  یفه اش را به خوبيوظ یطهماسب. کرد زينموده و روانه تبر ريدستگ
دا ينان پياطم یش آنقدربه طهماسبيقول همسرخو هكه اقبال السلطنه ب یبطور



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٨٦                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 یتوانست به شورو ید وگرنه مير نمايرا دستگ یكرد و ینموده بود كه گمان نم
ها و پناه دادنشان به خودش مطمئن بود  یشورو تيسرداربه حما ايگو. ديفرارنما

 شانيا انيم یبا آنها و سازش ها یو گريد ینشانگرروابط پنهان ديامرشا ني، ا
. ما پنهان است  یفقر منابع درحال حاضر برا ليمسأله به دل نيباشد ، اما ا

 تياهم ليمنتشر کرد که به دل یه ايانياقبال السلطنه ب یريبعد از دستگ یطهماسب
 :م  يآور یر مياز آن را در ز يیآن ، قسمتها

نمودم همان  زيو اعزام تبر ريرا دستگ یسردار اقبال السلطنه ماکوئ نموقعيدرا
....  هيکارانه متعدد مشارال انتياقبال السلطنه خائن را که از ذکر مفاد مراسالت خ

که رشته  نايبعموم لشگر مانهيو با قلب سرشار از فرح ؛ صم. مينما یم یخوددار
منور شده  جانيدراثر شجاعت و عزم راسخ آنان سرتاسر آذربا یدر پ یفتوحات پ
ماکو  یعموماً و نواح جانيآذربا دهيستم کش یايگفته به برادران ورعا کياست تبر

ماراست که از خالق متعال ، ..... ميگو یم کيخصوصاً بشارت داده تبر یو خو
و فرمانده کل قشون  رجنگياشرف وزحضرت  رانيا یناج گانهيعظمت وقدرت 

ال راحت قدم به يد ماكو با خياكنون اكراد رش... مييدامت عظمته را مسئلت نما
 فراگرفته یت فوريخودامن یثبوت ادعا یگذاشته وبرا یصحنه خدمتگزار

 ین كه ازكثرت ظلم و تعديفيطوا یاكنون رؤسا.دهنديماكو را بشارت م سرتاسر
كه  ینان و انتظاريامده بودند ، بواسطه اطميل بماكو نن ساياقبال السلطنه چند

ز را نمودند يآمدن به تبر یدا نمودند تقاضايقشون پ یقيگانه سرپرست حقيبمراحم 
ازبازرگان  ١٣٠٢سوم آبان  خيدر تار اميپ نيا» .…ندينمايب حركت ميوعنقر

در  قدرت سردار ماکو تينشان از اهم هيانيب نيا یلحن حماس. صادر شده است
، سردار را خائن به وطن ذکر  یطهماسب یفاز طر. باشد یم ینظر دولت مركز

کند ،  یم یکارانه اوخوددار انتيخ یکه از ذکرنامه ها سدينو یکند و م یم
ن نامه ها يباشد كه در ا یاقبال السلطنه به اكراد م ید نامه هايشا یمنظور طهماسب

در صدد به  ین نامه ويدر ا. بود ك كرده يه دولت تحرياو آنها را به شورش عل
اثبات  یده كه آنها برايشان به توافق رسيآوردن دل اكراد منطقه بوده وبا ا دست

ركانه سرنوشت اكراد را كه ياست ، او زين سيبا ا. ند يايز بيت خود به تبريحسن ن
شده،  یمعرف یاغيمنطقه در دست آنها بود ، از اقبال السلطنه كه  یقدرت نظام

 یرياقبال السلطنه جلوگ یريدراثردستگ نهاآ یاحتمال یكند تا ازشورشها یجدا م
ت از اقبال يرا به شورش و حما یم در برابر دولت مركزياكراد هم تسل. د ينما

 .ح دادند يالسلطنه ترج
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بود که خبر مرگ او بعد از چند روز به سکته  یزندان زيدرتبر یالسلطنه مدت اقبال
شد و  دايمرگ او سوء ظن پ یز همان زمان درباره نحوه اما ا.  اعالم شد یقلب

 یرضاشاه یسکته ها نيباهم گرانيو دروزي، فمورتاشيچون ت یبعداً هم کسان
 ختهيکه اقبال السلطنه به دار آو سدينو یرضا خان م شکارِ يپ یبهبود. کشته شدند 

 یآباد سم کشتند ، دولت قيآمپول و تزر لهيمعتقد است که او را بوس یمک. شد 
خانواده او معتقد بودند که سردار ماکو نه  یمعتقد است که او را اعدام کردند ،  ول

.  شد و نه سکته کرد ، بلکه در زندان مسموم شد  ختهياعدام شد ، نه به دار آو
معتقد است كه خود سردار سپه دستور قتل اقبال السلطنه را صادر كرده  یمستوف

از همه .  ن كار را انجام دهد يتوانست ا یزه او نمبدون اجا یر طهماسبيبود و ام
د كه اقبال السلطنه به دستور رضاخان يجه رسين نتيتوان به ا ین اشارات ميا

 . باشدمرده  یعينكه به مرگ طبيكشته شد ، نه ا
 
را  یاز افراد پادگان نظام یاقبال السلطنه ، عده ا یريبعد از دستگ یطهماسب ريام

نه او درآنجا قرار داشت ، مستقر کرد و آنها خدمه قصر را درکاخ سرداركه خزا
مخصوص  نيمأمور لهيخزائن او بوس شتريبعدازمرگ سردار ب. کردند رونيب

ن نوشته يا. به تهران فرستاده شد وتوسط خود او مصادره  ديشا ايلشگر و  ريام
 ١٣٠٢ ید ١١خ يز در تاريجان در تبريآذربا یكه ازكارگذار یرا سند یمستوف

اقبال السلطنه  یآقا یاندوخته شده و استعدادها یپولها« :دينما ید مييصادر شده تأ
و به  ليحمل آن آمده بود تحو یاز طهران برا یاز صاحبمنصبان نظام یکيکه 

كه ياد بود بطوريار زين اموال مصادره شده بسيزان ايم. »  .فرمودند ملطهران ح
ز و از آنجا به يچهل شتر كردند و به تبر ن اموال را باريد كه ايگو یزن سردار م

خسارت وارد شده از  زانيپسر سردار سالها بعد ادعا کرد که م.  تهران فرستادند
اموال  نيا انيدر م.  بوده است  لایر ارديليرضاخان به اموال آنها حدود دو م یسو
 ونيليمرصع و جواهر نشان و جواهرات سردار بود که چند م ريشمش نيچند

کند که قورخانه او را هشتصد شتر به  یالسلطنه هم اشاره م نيع. داشتند  ارزش
صندوق  ۴صندوق پول نقره ،  ٢٨سد كه ينو ین الشرع هم ميام. حمل کرد زيتبر

 یصرف نظر از درست. شتر به تهران فرستادند ١٨را با  یو خانهپول طال و قور
داشت كه با  یثروت هنگفت ین مبالغ و آمارها ، اقبال السلطنه به طور موروثيا

 .ن اموال مصادره شد يشتر ايب یقتل و
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شتر ثروت مصادره شده اقبال السلطنه به رضاخان يقسمت ب ايد تمام يترد بدون
منبع اول ثروتش ( منبع ثروت هنگفت رضا شاه  نيثروت او دوم نيو ا ديرس

 نهيهزن ثروت صرف يهم از ا یو مبلغ ديگرد) بود یخلخال ريعشا رياموال ام
توسط رضاخان بود  یكه هر روز در حال گسترش و بازساز یوزارت جنگ یها

از اموال اقبال السلطنه را به  یقسمت یرضاخان معتقد بود كه طهماسب.   دي، گرد
خود  یطهماسب یبود ول یعصبان ین علت از ويو به ا. خود اختصاص داده است

از  یزيچ انيم نيت که در اهم معتقد اس یمستوف. کرد یمسأله را انکار م نيا
ن اموال را خود صاحب يتمام ا رضاخانو  دينرس یثروت خان ماکو به طهماسب

بعداً مصادره اموال اقبال السلطنه و .  به خزانه دولت داده نشد  یزيشد و از آن چ
 یکيو اختصاص آنها به خود  یندادن آنها به خزانه دولت مركز ليو تحو گرانيد

 يیمجلس پنجم از سردارسپه بود که به جا تيمدرس و اقل ضاحيازموارد است
از امالک او  یتنها به ضبط اموال سرداراکتفا نکرد بلکه قسمت ضاخانر  دينرس

 .ست ين امرروشن نيات ايجزئ یرا هم ضبط کرد؛  ول
اعالم  یشدن اقبال السلطنه ، در ماکو حکومت نظام یو زندان یرياز دستگ پس

وند  ليماکو و سلطان حمزه خان جل ینظام ینه به فرماندارالسلط نيمع اوريشد و 
از  یعکس العمل چيبعد از مرگ سردار ه.  شد  دهيماکو برگز فيطوا یلخانيبه ا

جه گرفت كه اگر يتوان نت یامر م نيااز . بازماندگان و نوکران او نشان داده نشد  
 یالزم برا شد و قدرت و توان یقدرت رضاخان محسوب م یبرا یديسردار تهد

ً بازماندگان او عل بعد از مرگ  یدولت مرکز هيمقابله با دولت را داشت ، حتما
را از دست داده  شيخو یمواقع قدرت جنگ نيسردار در ا.  دنديشور یسردار م

و تنها ثروت هنگفتش    »تيو بثروت در اکثر تيدر اقل عدتبود ب یمرد« بود 
. باشد  یت دولت مركزيه حاكميعل یديتوانست تهد یبود و نم یعامل اقتدار و

اش بلكه به علت  یقدرت و استقالل عمل سردار در منطقه نه به علت اقتدار ذات
 بار سردار اجازه مخالفت ينظ ینيبود كه به متنفذ یضعف قدرت دولت مركز

رضاخان در ظاهر ابتدا قصد داشت تا او را بعد از . داد  یرا م یدولت مركز
در منطقه  نداريبه عنوان زم شيخو یدر قدرت اقتصاد یمرکزقبول اقتدار دولت 

 یکامل از دولت مرکز یدر منطقه و عدم فرمانبردار یو کاتياما تحر ديابقا نما
به آن هم از عوامل  افتني دست ديسردار و ام یثروت افسانه ا. سبب مرگش شد 
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 تيدر ذهن کوين یسردار سابقه ا. توسط رضاخان سردار سپه بود  یقتل و
 انيخواه منطقه در جر یمردم آزاد یقتل و عامها. و مردم منطقه نداشت انيرانيا

 هيهمسا یبه کشورها شيگرا استيبعد از مشروطه و س یهايمشروطه ، خودسر
او . شده بود  ینقاط کشور از و گريمنطقه و د مسبب نفرت مرد هيروس ژهيو بو

در منطقه  یم خواهان حفظ وخود نساخته بود که دولت و مرد یبرا یمل یوجهه ا
نشان داده  یبه مرگ و یجد یاعتراض ونياسيس یاز سو یبعد از قتل و. باشند 
 )  ٢( نشد 

 
 : منابع 

جلد اول » رانيمعاصر ا یو نظام یاسيشرح حال رجال س «  یباقرعاقل دکتر -  ١
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 سردار عزيز هللا معزز شرحال 

  
 كي بيت كه قرالدوله بجنوردى اس سهام اردمحمخانيهللا معزز فرزند  زيعز سردار

 رهيدو عش. بجنورد حكومت داشتند تياش در وال قرن پدر و خودش و خانواده
 نيو جو نيبزرگ از اكراد به نام زعفرانلو در قوچان و شادلو در بجنورد و اسفرا

و سرحددارى مشغول  تجارتسكونت داشتند و به زراعت و  مياز قد نيو نرد
 .خدمت بودند

و  نيو نرد نيطنت خود بجنورد و استرآباد و اسفراشاه در اواسط سل نيناصرالد
پس از . شادلو سپرد ى رهيعش سيالدوله رئ سهام اردمحمخانيشاهرود را به 

ى  سردار معزز حاكم بجنورد شد و آن منطقه خان زهللايالدوله، عز درگذشت سهام
. كرد و حراست مى فاظتاست، ح هيو روس رانيا نيرا كه سرحدى بزرگ ب عيوس

اى گسترده  سفره سشهيباز بود، هم ودل و شجاع و دست قير معزز مردى السردا
سردار حقوق و رسومات دولتى را . شدند مند مى داشت و مردم از خوان او بهره

وقت بنا  الوزراى سيالدوله رئ ش وثوق ١٢٩٧در سال . پرداخت به خوبى مىزين
اداره استرآباد  ستانيس فرمانرواى كل خراسان و طنه،السل به تقاضاى برادرش قوام

خداوردى با  انيسردار معزز در طغ. حكومت بجنورد كرد مهيرا هم ضم
و بربرى و ژاندارم آن  مورىيت ليرفت و با كمك ا روانيخود به ش انيتفنگچ

پرست و  سردار معزز به معناى واقعى مردى وطن. معروف را شكست داد اغىي
 .و هرگز رنگ خارجى نگرفت ودب دوست رانيا

خراسان  سيدالتاسيخزاعى فرمانده لشكر جد آقا نيحس رلشكريام ١٣٠١سال  در
خان به بجنورد فرستاد و در آن خطه  سرهنگ مهدى استيفوج سرباز به ر كي

به چپاول و غارتگرى داشت و  لينمود و چون فرمانده پادگان م سيپادگان تاس
سه فرمانده لشكر را يو دس لهيو با هزاران ح ديسردار معزز را مانع كار خود د

سردار شخصا به . داد و او را به اخراج سردار از بجنورد راضى كرد بيفر
و  ديتهران رفت و دور از غوغا و سروصدا و توسل و تشبث، به استراحت و د

خان  به تهران و شرارت سرهنگ مهدى خان زهللايبا رفتن عز. پرداخت ديبازد
قوائى براى سركوبى آنها فرستاده  بجنورد تركمانان سر و صدا راه انداختند و از

سربازان فرار كردند و اساسا . تار و مار شد خونيشب كيشده ولى قواى دولت در 
متوجه شد كه وجود سردار در آن  زيشد و دولت ن ختهيفوج بجنورد از هم گس
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كرد به بجنورد رفته امور حكومت را كماكان بر  فيمنطقه الزم است و به وى تكل
هنگام .مرصع به او دادند رىيشمش زيوبه پاس خدمات گذشته ن رديگعهده ب

اى به عمل آمد  سابقه  استقبال بى ايتهران ازطرف مردم ورعا ديبازگشت وى ازتبع
خزاعى به تهران احضار شد و  نكهيتا ا ديقدرت استوار گرد ريو او مجددا بر سر

فرعون «دتى كوتاه م زبجاى او نشست كه پس ا رعالئىيدمحمخان ام جان پيسرت
ماههاى حكومت خود را  نيداشت در همان نخست مياو تصم. لقب گرفت» خراسان
 تيبرد و دوباره قواى بجنورد را تقو نيى خراسان، سردار معزز را از ب در خطه

نمود و سرهنگ عربشاهى را به  تيدمحمخان فوج بجنورد را تقو جان. دينما
و به مشهد  ريداد سردار معزز را دستگ ورفرماندهى آنجا گمارد و به وى دست

داد  غامياو اقدام كرد ولى سردار پ رىيسرهنگ عربشاهى براى دستگ. اعزام دارد
من خود  ست،يبه توپ و تفنگ ن ازىياگر منظور رفتن من به خراسان است، ن

 نيو معمر دانيسف شير نكهيولى مثل ا. هم كرد نيفورا به مشهد خواهم رفت وچن
 نيرفتن سردار بازگشتى ندارد، بنابرا نيار بر آنها الهام شده بود كه ان بيبجنورد ا

به شدت با حركت وى به مشهد مخالفت كردند و به وى متذكر شدند كه هم خود را 
 .چكمه قزاقان له خواهى كرد رياندازد و هم مارا ز به خطر مى

مادش و گفته وقعى نگذاشت و با چهار برادر و دا نيبه ا خان زهللايعز ولى
نظامى، راه مشهد  ستيفراشباشى و چند نفرتحت حفاظت سلطان ساعدالسلطان و ب

دمحمخان با دو  جهانبانى ازطرف جان رزايدرقوچان سلطان نورهللا م. گرفت شيرا پ
خودسوار كالسكه شده به مشهد  انكند و سردار با كس كالسكه به آنها برخوردمى

 .ندينما مى متيعز
عزت و احترام را در حق سردار  تيبه ظاهر نها رزاي مراه مشهد نورهللا در

براى  رزايدارد وبعد ازورود به مشهد، نورهللا م معزز و كسان او ابراز مى
. معلوم شد فيتكل. كند مى فيرود وكسب تكل دمحمخان مى جان پيراپورت نزد سرت

و  فيو كث كيتنگ و تار تاقىا! مشهد حبس شدند اما چه حبسى گىيهمه در قلعه ب
اندركار  دست اميرجال وبزرگان كشوركه در آن ا انيدرم. غذاى آنها نان خالى بود

با سردار معزز  كىينزد اريداخله، روابط بس ريانصارى وز راقتداريبودند، ام
بود كه سردار معزز را به سردار سپه معرفى و ضمانت  راقتداريام نيداشت و هم

او و طراحان  ادىيدمحمخان و ا جان. بود را نموده شيكارهاى او را و فرمانبردار
موضوع آگاهى داشتند و قبال مقدماتى فراهم كرده  نياو به ا طانىيهاى ش نقشه

براى سلطان  سياى بود كه با امضاى جعلى سردار معزز به پار بودند و آن نامه
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سردار سپه به تهران  ادىيا ى لهيبه وس سينامه در پار نياحمدشاه نوشته بودند و ا
و  قيارسال شده بود و رضاخان سردارسپه به محض خواندن نامه، بدون تحق

اقدام تند وى،  نياول. سقم آن، اقدامات حاد خود را آغاز كرد اياثبات صحت 
 رعالئىيدمحمخان ام داخله بودو بعد هم جانريوزراقتداريام رلشكريزندانى نمودن ام

با بازداشت .نموده بود رندهيگ ميسردار معزز مختار و تصم تمما اي اتيرا درح
ازسردار معززامكان نداشت بشود وفرعون  تىيحما چگونهيهگريد راقتدار،يام

به قتل او گرفت تا بتواند به غارت جواهرات و دارائى او  ميخراسان تصم
 .بپردازد
گناه و  شد و سردار معزز با دو برادر جوان و بى ليدادگاه نظامى تشك كي ظاهرا

 نيشدند و بد دهيشدند، به دار كش كه درمجموع هفت نفر مى گريدداماد و سه نفر 
 .دمحمخان به غارت دارائى او پرداخت جان بيترت

اهالى بجنورد . ها برپا كرد دربجنوردهنگامه كانشيمرگ سردار معزز ونزد خبر
ازتهران سرهنگ . را درشهرمحاصره كردند انيكرده نظام اميشادلوق ليوافراد ا

محلى از  كهاىياى هم از چر نمود و عده متيخود به بجنورد عز با فوج نيپوالد
دمحمخان هم براى  جان پيسرت. افتندساخلوى بجنوردشت ارىيقوچان ودرگزبه 

وارد  نيفوج پوالد ديشادلو، به بدرانلو رفته پس ازبازد ليسركوبى مردم بجنوردوا
ى  رهدرشما تريى رو روزنامه. جمعى دست زد بجنوردشد وبه كشتاردسته

هزارو  محلى درخودبجنوردو شش خيده نفرازمشا:...نوشته است نيخودچن١٨٧٢
حزب  دانيشده بودند در م ريوچهار نفر از روساى اشراركه دستگ دوچهلپانص

 .اعدام شدند
به بجنورد فرستاد تا آنچه  نىيدمحمخان مامور جان پيازاعدام سردارمعزز، سرت بعد

سردارپنج بسته جواهر . نديد تصرف نماوجواهروفرش وگوسفند دار نهيازنقد
 ادىيتعداد ز. دمحمخان داده شد مرغوب و ممتاز داشت كه قسمت اعظم آن به جان

 و اسبها و گاو و گوسفندى كه از بجنورد ادتعد. ديبه مشهد حمل گرد چهيقالى و قال
 بود و اديالعاده ز ضبط وبه مشهد برده شد، فوق نيونرد نيقراء مجاورمانند اسفرا

 ) ١( ».دمحمخان وارد شد جان بيتمام آنها فروخته شد و پول آن به ج
ثروت فراوان و دار  یآور ها و جمع تركمن یفرمانده لشكر شرق پس از سركوب «

داشت چون ضمن  یگر كمتر توجه به امور نظامي، دیزدن سردار معزز بجنورد
دار و  عهده را یقدس رضو ت آستانيابت توليو ن یلشكر، استاندار یفرمانده

در . شد یل ميو م فيره افراد حيحقوق و ج. مال مشغول بود یآور مرتبا به جمع



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٩٣                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

دن حقوق يخان به علت نرس سروان لهاك یتپه به فرمانده جه پادگان مراوهينت
روان و قوچان يدرگز، ش ینخست شهرها. ره سر به شورش برداشتنديوج

كردند ودر بجنورد  یهورراتصرف كرده به سمت مشهدحمله نمودند واعالم جم
چون . نكرده بودند به جوخه آتش سپردند یازافسران را كه با آنها همكار یا عده
تهران  از يیرويخان نبودفورا ن ام لهاكيازق یريپ جان دمحمخان قادربه جلوگيسرت

ل روانه يبا اتومبجهانبانی  هللا سرهنگ روح یاده وتوپخانه به فرماندهيمتشكل ازپ
شكست  انخ جه لهاكيز به آنها كمك كرد و در نتين يیهوا یرويد و نيبجنورد گرد

خان متوجه شد كه شورش  رضاشاه پس از دفع لهاك. ه فراركرديخورد و به روس
پ جان دمحمخان يسرت یها ان درلشكرخراسان و سوءاستفادهيمزبوردراثرسوء جر

 هللا امانپ يسرت الورود یلد. مت نموديبه خراسان عز یدگيرس یبرا است لذا
دمحمخان را پس از كندن  نمودوجان نصوبلشكرخراسان م یرا به فرماندهجهانبانی 

ف بود و سرانجام از يز توقين یش مغضوبا به تهران روانه كرد و مدتيها یسردوش
او را گرفت و با آن حقوق معوقه افسران  یها رضاشاه اندوخته. ارتش اخراج شد

خان را كه دوازده نفر  زهمكاران لهاكين دربجنورد. لشكر خراسان را پرداخت
 .اعدام كرد دبودن
 یبه كشاورز.دعوت نشد یارتش به كاردولت جان دمحمخان پس ازاخراج از پيسرت

نكه يتا ا. را كه درخراسان اندوخته بودازدست داد یوثروت یثروت پدر. پرداخت
  )  ٢.(در تهران درگذشت ١٣٣٠در سال 

 
 :  منابع

جلد » رانيمعاصر ا یو نظام یاسيشرح حال رجال س «   یاقلباقر ع دکتر   -  ١
  ٧٩٣ – ٧٩۵صص  – ١٣٨٠  - نشر گفتار  –دوم  

خ يبه تار ٢۵٣١اقتصاد  شماره  یايرحم رضا شاه، روزنامه دن یهمكار ب«  -  ٢
٢۶/٩/٩٠ 
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 دوازدهمفصل 

  
 )٢(یپهلو ۀسلسل ليو تشک هيقاجار  ۀسلسل انقراض

 
 »سلطنت رييتغ ۀصدق در جلسدکترم یخيتار نطق«

پادشاه  شانيهستند، ا پلميد یدرس خوانده و دارا  کرده و  ليهمه تحص انيآقا «
تواند بزند و اگر  ینم  یحرف   نيکس چن چيه! آنهم پادشاه مسئول شونديمملکت م

الوزراء ، حاکم همه  سيپادشاه است، رئ: مييو بگو ميبکن یقهقرائ ريس
بد  هيقاجار نيکه سالط ميگوئيما م! و استبداد صرف استارتجاع  نيا است،  زيچ

الوزراء  سيرئ   یبوده اند،مرتجع بوده اند، خوب حال آقا یبوده اند، مخالف آزاد
امروز مملکت ما بعد از .  ميکنيم یقهقرائ ريپادشاه شد اگر مسئول شد که ما س

بشود   زنگبار بکند و مثل  یقهقرائ ريسخواهديم هايزيهمه خونر نيسال وا ستيب
شخص هم پادشاه باشد و هم  کيباشد که  نطوريدر زنگبارهم ا کنمينمکه گمان 

 »!باشد  مسئول مملکت 
 »دکتر دمحم مصدق  «

خوب اگر ماقائل . را بکار بگمارد یالوزرائ سيرئ کيمجلس  ليتما ۀبواسط اي «
نوقت در پادشاه بشوند، آ] سردارسپه رضا خان [الوزرا    سيرئ یکه آقا ميشو

   کنديترّشح م   شانيکه امروزازا یآثار نيمملکت هم دخالت کنند و هم یکارها
 ۀالوزراءهستند، فرماند سيرئدرزمان سلطنت هم ترّشح خواهدکرد، شاه هستند، 

 عقوبي ديس یبنده اگر سرم را ببرند تّکه تّکه ام بکنند و و آقا.  هستند  کّل قوا 
! یزيسال خونر ستيروم، بعد ازب یحرفها نم   نيبار ا ريهزار فحش بمن بدهد ز

بنده خودم  د،يخواه بود یآزاد د،يشما مشروطه خواه بود! عقوبي ديآقا س یآقا
 یم   یومردم را دعوت به آزاد ديرفتيمنبر م یکه پا دميمملکت د نيشما را در ا

در مملکت باشد که هم شاه باشد،  یکس کياست که  نيشما ا ۀديحاال عق. ديکرد
استبداد  باشد که ارتجاع صرف است نطوريباشد،هم حاکم؟اگرا  الوزراء  سيهم رئ

؟؟چرامردم را ختندير خوديراب یصرف است،پس چراخون شهداء راه آزاد
و مشروطه  ميکه ما دروغ گفت ديبگوئ ديائيازروز اّول ب ديخواستيم  د؟يبکشتن داد

 »  !.م شودبا چماق آد ديو با  است جاهل  یملّت کي ميخواستينم
 »دکتر دمحم مصدق  «
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 ۀبه جلس نکهيقبل ازا: سدينو یمجلد سوم  رانيا ۀسال ستيب خيدرتار یمکّ  نحسي ◀
ونطق دکترمصدّق السلطنه پرداخته ) رسلطنتييتغ ۀجلس(١٣٠۴نهم آبان یخيتار

سپس به  نموده،  نايمطلب مقدّمتاً دوسه موضوع راب حيشودالزم است ازنظرتوض
 مورد نيالزم شدکه درا قتيحق کشف یاصل نطق جواب آن پرداخت، برا

آن روشن  قتيومقدّمات جلسه وحق ديدکترمصدّق به عمل آ یبا آقا یمصاحبه ا
 .شود

 : بوده است بيترت نيامر به ا  انيکه به عمل  آمده جر یقاتيطبق تحق 
از رجال   یکيالممالک که  یمستوف یديخورش ١٣٠۴صبح نهم آبان ماه  – ١

رود به دکترمصدّق تلفون کرده بودکه خبر  یبه شمارم رانيوخوش نام ا فيشر
 ر؟يخ ايامروز مجلس هست  ديدار
  شانيسپس مرحوم مزبورازا»خبرندارم«:دکترمصدّق درپاسخ اظهارداشته بود   

 .نديرفته تبادل نظر نما هيخواهش کرده  بود که به منزل مشارال
 یم  انيب الً يکه ذ یبيمالقات نمود ومذاکرات به ترت شانيدکترمصدّق باا هبالفاصل
 :افتي  انيشود جر

شده  هياحمدشاه ته رسلطنتييتغ یواحده که برا ۀبودازمادّ  دهيالممالک پرس یمستوف
 نه؟ اي ديخبر دار

 .، خبر ندارم ريخ
شده و  هيته یواحده ا ۀدرمنزل سردارسپه مادّ « اظهارنموده بود که  مجدّداً 

 نيحس رزايم یآقا ند،يبه آنجا برده اند که آنرا امضاء نما کيبه  کيرا ندگانينما
داشت  سپس اظهار. اند امتناع نموده وامضاء نکرده است خان عالء راهم که برده

مؤتمن  یالدوله وآقاريمش یالملک بودم وبا آقا منمؤت یهم درمنزل آقا شبيکه د
نه؟  اي ميوضع امروزبه مجلس برو نيبا ا ايکه آ ميباب مشورت کرد نيالملک درا

مسئله  نيا چون من در ،ميشو مجلس حاضر در که امروز صالح ندانستند انيآقا
به مجلس   ايهم مشورت بکنم که آ یجنابعال با مورد نيدارم خواستم درا ديترد
 »  نه ؟ اي  ميبرو

رساله مواجب  وسربازه یبتوپ چ« دارد که  یم اظهار جواب  در دکترمصّدق
هم دوسال مواجب   ليمملکتش دفاع کند، به وک واز ديايروزبکارب کيدهندکه  یم
دفاع  یقانون اساس از و روز بکار مملکت به خورد کي نکهيا یدهند برا یم

 »...ميخود رفتار نکرده ا یندگينما ۀفيبه وظ  ميبکند، اگرما امروزبه مجلس نرو
خان  نيحس رزايوموافق شد وبه م دهيا پسنددکتر مصدّق ر یالممالک رأ یمستوف
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 .آمده به اتّفاق به مجلس رفتند شانيعالء هم تلفون کردند و به منزل ا
بودند وارد شدند  رزايم مانيوشاهزاده سل  حسن مدّرس ديکه س یدرمجلس به اطاق 

 ۀخبر و حادث کياز  یکه حاک ندگانيواوضاع آمد و رفت نما انيو مبهوت جر
الممالک اّطالع  یاثنا به مستوف نيبود گشتند، درا یمترقّبه ا ريغمنتظر و ريغ

کارالزم  یدر خارج  اطاق با جنابعال)  عيرف احاج آقا رض(دادندکه قائم مقام الملک
مجدّداً به اطاق آمده و به  شانيپس ازمالقات با ا یحسنخان مستوف رزايم. دارد

با شما هم  یستيجلس آمده ام و بابه م یچون با جنابعال« دکترمصدّق گفته بود که 
  اياست آ هکنم که سردارسپه مرا خواست یخارج شوم حاال هم با شما مشورت م

 » نه؟  ايکه بروم   ديدان یصالح م
 نيا ديبکن یکار ديوشا ديببر فيالبتّه تشر«  دارد یدکترمصدّق درپاسخ اظهار م 

 ».شده امروز مطرح نشود هيسلطنت ته رييتغ یکه برا یطرح
الممالک خواهش  یبود که دکترمصدّق ازمستوف دهيبه دراطاق نرس یهنوزمستوف

مطرح نکنند، مجدداً  یرادرمجلس علن یجنابعال يۀاّول یکرد چون ممکنست استعفا
مجلس آنرا  افتني تيعالء در موقع رسم یتا آقا ديمرقوم فرمائ یگريد یاستعفا

 ديجد سيو انتخاب رئ سينبودن رئ ۀسطبوا یداخل ۀارائه دهندبلکه مطابق نظامنام
 .کرده اند  بشود هيواحده  که ته ۀمجلس نتواند وارد دردستور و شوردر طرح مادّ 

عالء داده ،به منزل سردار  ینوشت و به آقا یگريد ۀالممالک استعفا نام یمستوف 
 .سپه رفتند

 یکيشوند،  یانتخاب م ديدو مرتبه  تجد یمجلس سال ۀسيرئ ئتيه نکهيا  حيتوض
مؤتمن الملک که  یمهرماه  آقا ١۴مهرماه ، درانتخابات١۴ گريو د نيفرورد ١۴
آگاه   یخطرناک پس پرده تا اندازه ا انيازجر ايبود و گو دهيکاررا پس د یهوا

درنظرگرفت که  نيچن یملّ  یشورا سامتناع نمود ومجل استيبود، ازقبول ر
دخالت  استيدرکار ر هيلانتخاب شود چون مشارا استيبه ر یاگرمرحوم مستوف
نهم آبان  ۀجلس نيشود بنا برا یانتخاب م استير ابتيهم به ن نيّ نخواهد کرد و تد

 .نخواهد بود ینگران گريبابت د نيخطر اداره خواهد  کرد وازا ۀرا بدون دغدغ
 یمساع کيواحده بدون تشر ۀمادّ  نيزده شد، مخالف یرسم ۀکه زنگ جلس یزمان  
 یکرده برا یقبالً صف آرائ نيبرعکس موافق یول دند،يه گردوارد جلس گريکديبا 

 مثالً . کرده بودند که جواب بدهند نيّ رامع یازمخالفت کنندگان اشخاص کيهر 
و درمقابل  انوار عقوبي ديزاده، س یمقابل تق ودر جواب دکترمصدّق داور یبرا

 ! یاسائيخان عالء،   نيحس رزايجناب م
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خارجه  ريوز یو فروغ ۀفوائد عامريتاش وز ورميجلسه، ت ليقبل ازتشک – ٢
شدند به محّل  یکه آنوقت داخل م یجلسه از دو در ليتشک یرا برا ندگانينما

 .از جلسه خارج نشود  ندگانينما گريخود وارد و مواظب بودند که د
چون از ورود به جلسه  یاسد خانيوارد کردن محّمد ول یکه برا مشهوراست

عالقه   د؟ياوالد دار د؟يدار اليبه او گفته بود شماع تاشموريداشت ،ت یخود دار
شوکت الملک حاکم (علم  ايآديتاش پرسموريت. گفته بود ندارم .ديندار اي ديدار

اگرحضرت ديگويم مورتاشيت. جواب، دارمرد یاسد د؟يراهم ندار) رجنديوقت ب
شما چه  یانتخاب کرد را یاسد که چرا علم راداربزند)سردارسپه(اشرف 

  یبود که اسد نيا! شوم یکرد؟ گفته  بودعلم را دارم، ووارد مجلس م ديخواه
 .هم وارد مجلس شد

واحده را امضا کرده  بودند  ۀکه مادّ  یبه وکالئ نستکهيقابل ذکر اگريد ۀنکت – ٣
که  یکسان نيبنابرا. هم انتخاب خواهند شد ندهيآ ۀداده  شده بود که دور نانياطم
که درتهران انتخابات رزايم مانيشاهزاده سلرازيکرده بودندغواحده راامضا  ۀمادّ 

 ) ١.(انتخاب  شدند یششم همگ  ۀدر دور دآزاد بود وانتخاب نش
  
  

  ١٣٠۴صورت مشروح مجلس مورخه شنبه نهم آبان ماه   
 

 نيّ تد یآقا استيمجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ر ازدهميو  ستيدو ۀجلس
 ديگرد ليتشک سيرئ بينا
 
شد قبل ازورود در دستور، سه فقره خبر  بيصورت مجلس تصو -  سيرئ بينا

بعرض  یکي یکيمجلس شده است که  ميتقد یو مرخص ضيعرا ونيسياز کم
  رسديمجلس م

حرکت  خياست که از تار رزايشاهزاده محّمد هاشم م یاّول راجع بمرخص خبر
 کرده است بيهم تصو ونيسيکم

 .دارم یاخطار قانون  -   مدّرس
 ؟ ونستيسي؟راجع بخبر کم زيراجع بچه چ -  سيرئ بينا

 نيمسئله مقدّم بر ا کياست  زيتا عرض کنم راجع بچه چ دياجازه بده  -  مدّرس
 .عرض کنم ديدهيدارم اجازه م یهاست اخطار قانون
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 . دييصحبت بفرما ديريممکنست اجازه بگ نيبعد از ا -  سيرئ بينا
 .مقدّم است  یاخطار قانون یرسم ۀدر جلس -   مدّرس

 مقصودتان اخطار نظام نامه است ؟  - سيرئ بينا
 .را بخواند سيرئ یاستعفا دي؟ با ستيمگر نظامنامه قانون ن یبل  -  مدّرس

 ).اجازه(داور  یآقا  - سيرئ بينا
حق داشتند والبته  شانيفرمودند ا  مدّرس یحضرت آقا کهيالبته اخطار   - داور

معمول مجلس و سابقه  یظامنامه را اخطار کند ولهر مادّه از ن توانديم یليهروک
دادند  یرأ سيرئ کيب یاديز یرأ کيبا  کصديبوده است که هر وقت  نيبر ا

 یاقا ميشنويما م(!) کنند قرائتاستعفانامه را  ديبا یاستعفا داد، نم نکهيبمحض ا
روز  نيچند ايرنيپ ینعليحس رزاياستعفا دادند، همانطورکه راجع به آقا م یمستوف

 یهمانطورهم درمورد آقا. را قرائت نکرد شانيا یمجلس عمل کرد واستعفا
 ديبا. ميکه آن استعفا را قرائت کن ستيما ن یبرا یاجبار چيه کنميتصّورم یمستوف

آنوقت  ميشد وسيما یکه  بکل یوقت م،يرا متقاعد کن شانيا لکهب مياقدام کن
 . مياستعفانامه را قرائت کن

 ). اجازه(  مدّرس یآقا  - سيرئ بينا
متقاعد نشدند و امروز هم مجدّداً نوشتند که من  شانيو ا ميما اقدام کرد  -   مدّرس

 یآقا شيو نوشته اش هم پ ديمرا قرائت نکرد یروزاستعفاياستعفا کرده ام چرا پر
نظامنامه  یقبول نکردند لهذا بمقتضا شانيو ا ميپنج روز دنبال کرد.  است یعالئ

کردند  نيّ کنند و اگر مع نيّ را مع سيکه رئ واننداستعفا را بخ ديبا زيقبل ازهمه چ
 .(!) کند دايپ تيآنوقت جلسه رسم

بدهم،   یحاتيتوض  مدّرس یآقا ۀبنده ناچارم در مقابل اخطارنظامنام -  سيرئ بينا
 خسرويارباب ک یتوّسط آقا یمستوف یقبل از ظهر مراسله از طرف آقا روزيپر

است  حيبرسانم صر انينشد بعرض آقا دايموقع پ روزين پرو چو دهيبه بنده رس
نظامنامه  ازدهمي ۀمشمول مادّ  ني، بنابرا(!!)نه استعفا استيازامتناع از قبول ر

 سيدر مجلس قرائت شود وبعد رئ نموضوعيا تيشود که بطور الزام و فور ینم
 .رسديم انيبعرض آقا ازدهمي ۀمادّ .انتخاب شود

 
 نيفوت  نمود مسن تر اياستعفا  استيقبل از انقضاء مدّت ر سياگر رئ – ١١ مادّه

فوت را اعالم کرد مجلس را  ايمجلس را منعقد و استعفانامه را قرائت  سيرئ بينا
مجدّداً مجلس  سيرئ بيهمان نا استيو در ظرف سه روز در تحت ر کنديختم م
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 .شوديانتخاب م سيهشتم ذکر شد رئ ۀدر مادّ  کهيمنعقد و بطور
اشتغال بخدمت  سيکه رئ یدائر است بصورت ازدهمي ۀمادّ  نيا– سيرئ بينا

 .شوديهم قرائت م یمستوف یآقا ۀحاصل کرده باشد مراسل
 ديفرمائياجازه م - داور

 ).قرائت شد ليبشرح ذ(قرائت شود تا مسئله حل شود  دياجازه بده – سيرئ بينا
 

 یمستوف مراسلۀ
  

   ١٣٠۴آبانماه   هفتم
 یملّ  یس شورامقدّس مجل مقام
گان محترم نسبت به بنده ابراز داشته اند  ندهيازتشّکر از حسن ظن که نما پس

امتناع خود را از  س،يرئ بينا یدرجواب تلفن آقا یکه بعلل چند دهديم عيتصد
 نينفرموده اند ا یتلقّ  یعرض کرده ام،  چون از قرار معلوم رسم استيمقام ر

 . رسانمياست که کتباً هم بعرض م
 .کند ینم جابيرا ا تيو فور ستين ازدهمي ۀبنده شامل مادّ  ۀديبعق – سيرئ بيان

 !است حيصح – ندگانياز نما یبعض
 .بخوانند ديامروز را بده ۀورق –  مدّرس

 )قرائت شد ليبمضمون ذ(است  نيامروز هم هم ۀورق– سيرئ بينا
 
 یمستوف ۀبازهم مراسل  
 

 سيرئ بينا یبآقا استيخود را ازمقام ر یامتناع و استعفا نجانبيسه شنبه ا روز
 چه شده است که تا بحال قرائت نشده است دانميداده ام و نم

 )حسن( 
 نيکه قبالً مراسله به بنده نوشته شده است ع نستياخبار از ا نيا– سيرئ بينا

 (!)مراسله هم همانست 
 ). اجازه(  مدّرس یآقا -  سيرئ بينا

محل ابتالء  نيچون بعد از ا د،يياستعفا رابفرما بنده خواهش دارم فرمول -   مدّرس
کرده اند من طلب  ليبرمن تحم نکهيا یعنيعفو، » استعفا طلب«. شود یم

دّوم  ۀاّول استعفا بوده و هم ورق ۀهم ورق. استعفا است یمعن ني، ا کنميعفوم
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 کنميتقاضا م انيومن ازآقا ديندخودم را دادم چرا نخوا یکه من استعفا: سدينويم
 کي ميخواهيکه مردم الاقل بدانند که ما م ميدرآور یصورت کيمطالب را ب

استعفا بوده  یروزيطلب عفو، هم پر یعنياستعفا  د،يدرست کن یصورت قانون
نظامنامه . کنميمن طلب عفوم د،يکرده ا سيمرا رئ نکهيا: ديگو یاست هم امروز م

کرد  نيّ را مع سيه، بعد رئاّول خواند ۀدرجلس ديرا با سيرئ یاستعفا: ديگو یهم م
 ! نشود، نشود یقانون ديخواهيشما م.شود  یتا مجلس قانون

 ).اجازه( عقوبي ديآقا س یآقا – سيرئ بينا
(!) است یعلم ۀفرمودند در واقع مسئل  مدّرس یکه آقا یشيفرما – عقوبي ديس آقا

 عرض یخصوص ۀنوشته بودند، در جلس اين ريپ یهم که آقا یچنانچه در کاغذ
عبارت نظامنامه  نياز ماها از ا کياست و هر(!) یعلم ۀمسئله مسئل نيکردم که ا

آن کس که اشتغال داشته باشد «: است که  نيوعبارت نظامنامه ا ميفهميم زيچ کي
که مشغول بعمل است و در عمل داخل شده اگر  سياست رئ ني، عبارت ا»بعمل

نه (!) اّول عدم دخول است مورد از نيا یدر ضمن عمل خواست استعفا بدهد ول
 نينظامنامه مصرح ا ۀماد. فوت کرده است ايداخل شده و استعفا کرده است  نکهيا

در حال انقالب و  یمملکت کي داننديم  مدّرس یآقا هللا تياست و خود آ یمعن
ما  ،یاست در معن حيکلمه که صر کي ۀبه واسط ميتوانياست ما نم(!) بحران

مملکت . ميبر گردان(!) حشيصح یمعن نيامنامه را از اعبارت نظ نيا ميخواهيم
 هاست ک نيما ا فياّول تکل نکهيبا ا. ميندازيرا در حال انقالب و اضطراب ب

!  ميريانقالبات و بحران را بگ یکه جلو ميعبارت نظامنامه هر چه باشد منطبق بکن
ه مشغول ک ستين نيا شيمدّت معنا یاز انقضا کنميسئوال م  مدّرس یمن از آقا

خود عدم قبول است نه داخل  نياستعفا بدهد؟ ا ايباشد ودرحال استعفا فوت کند 
 شيمعنا ديد ميخواه مياست ودست هرکس بده حيعبارت صر نيا. ..شدن و استعفا

. ميبکن یمعن نطوريعبارت را ا ديکه با ميهم ما دار نهيقر نکهيا اي(!) است نيهم
.  خاتمه دادن به بحرانها و انقالبات است ما فياست و اّول تکل یمجلس هم رسم

 نيکه ا کنميبوده اند، بنده استدعا م  مدّرس یچنانکه در غالب مسائل مقدّم آقا
خود بدانند مجلس هم  یرا بر همان معنا یاله ال له دو واضح المعن حيعبارت صر

 نيجلسات امروز است و سعادت هم در ا نياست و بهتر یاست و قانون یرسم
 . بنده ضيبود عرا نياست ا

 .است یمذاکرات کاف- ندگانياز نما یجمع
 .ديريبگ یرا–  مدّرس



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٢                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 به چه ؟ - سيرئ بينا
 نه ؟ اياست  یمذاکرات کاف نکهيبا ا -  مدّرس

 یم یکه مذاکرات را کاف یانيمذاکرات آقا تيبکفا ميريگيم یرأ – سيرئ بينا
 ).نمودند اميق یريجمع کث( نديفرما اميدانند ق

 )قرائت شد ليبشرح ذ  مدّرس یاز طرف آقا شنهاداتيپ(شد  بيتصو –سيئر بينا
خوانده  سيرئ یکه مطلب مهم در کار است استعفا نيکنم که نظر با یم شنهاديپ

  .ميوارد دستور شو تيشود بعد از رسم
  

  حسن مدّرس دنطق سي 
  

هر  کنيروز بود ناخوش بودم ، ل ستيدانند ده ب یم انيبنده که همه آقا -  مدّرس
... کاغذها و تلگرافات که آمده بود شبانه روز نيآمد، ا یروز که حالم جا م

اّطالع  د،يآ یازاطراف تلگراف م ميديديم یه.کردمينگاه م بيبحکم طب کمرتبهي
البد  نديفرمايم عقوبيديآقا س یقانداشتم، حاال همان طورکه آ عيکامل ازوقا

 یمهمّ  ۀبنده که کامالً واقع! هست؟ یمهمّ  ۀکه واقع داننديهستند م رونيب کهيانيآقا
مجلس هم کامل  ديمهم است، پس با ۀواقع نديفرما یم نکهيحاال نظربه ا!دانم ینم
سال  دهشانز نيمهّمه درا عيما که وقا! ميرو یدرنم نجايما که از ا. باشد اريالع
 باشد، بيع یب یمجلس ازهرجهت نکهيا ۀواقعه بواسط کي نهميا م،يا دهيد یليخ

 یبنده هم کسالت دارم م ند،يآ یم انيعصرآقا م،يخوان یرا حاالم سيرئ یاستعفا
مهم که  ۀآنوقت واردهرمسئل م،يکن یم نيّ رامع سيمجدداً رئ انيدر خدمت آقا ميآ
 . ديبه شو ديخواهيم

واالن تا عصرهم نه مملکت !...یکيهم  نياست، ا دهيمجلس د نيا یليمهم خ ۀمسئل
 دهميوکالء هم بنده قول م نيو اکنديم بيع شيمهم جا ۀمسئلنه شوديخراب م رانيا
من مشروع  یتقاضا نياگرا.داشته باشند فينروندوتشر رونيازطهران ب چکداميه

   ديبشنو ديخواهيشما م ستواّال ازبنده گفتن ا دياست بشنو
خدمت  ميآئ یخوانند، عصرهم م یراحاال م سيرئ یاستعفا.دينشنو ديخواهينم
 ۀآنوقت مسئلم،يکرد نيّ راکه مع سيرئ. ديدانيصالح م کهيبکس ميدهيم یو رآ انيآقا

انقالب  ۀديچک«که  عقوبي ديآقا س یمهم که آقا ۀمسئل نيازا اي ميکنيمهم راعنوان م
  ?ميدر برو دانيکه حاالازم ميدرنرفته ا دانيبارازم چيه نديفرمايهستندم »روطهمش

 !ديخود دان د،يپسند ینم  د،يپسند یم گريحاال د.عصر باشد دينبا حاال
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 ).اجازه(داور  یآقا – سيرئ بينا
  تکرار  نقدريمسئله را ا نيکه ا  مدّرس یتمنا کنم از خود آقا خواستميبنده م - داور
 بيخوانده نشود مجلس ع سيرئ یو اگراستعفا) باشد بيع یکه مجلس ب(ندينفرما
صورت ممکن  نياز نقطه نظر احساسات است در ا یئلمسا کوقتيالبتّه .  دارد

. دارد یبيع کيکاغذ  الناست تصّور شود که بودن فالن شخص ونخواندن ف
 .…است یاصول قانون کياز نقطه نظر  کوقتي

 .است  یقانون–  مدّرس
 یبرا نديذکر بفرما  مدّرس یآقا توانندينم یقانون ليدل چيه کنميبنده تصّور م - داور

 دهيرس سيرئ یاستعفا نکهير مجلس چنانکه تا بحال عمل کرده و بمحض ااگ نکهيا
هنوز  شانيمرتبه هم ممکن است همانطور عمل کند و اگر ا نياست نخوانده است ا

 ميکه نتوان مينشده ا وسيما هنوز ما کنندرا متقاعد  یمستوف ینتوانسته اند آقا
 . ميمتقاعد کن شانرايا

ً مقصود . ندياصرارنفرما نياشترازيخصوص ب نيگردرايد نيبنابرا حاال اگرواقعا
که استعفا است و خوانده شود و مجلس را در بحران  رشوديتعب نياست که ا نيا
 ۀکار را کرد و مقصود نه مادّ  نيا ديموافق هستند که با کهيالبته اشخاص! ميندازيب
را  ريتعب نيبنده که ا.  ستيا حدّهيعل وعموض کي نينظامنامه است البته ا ازدهمي

 .  ميموضوع مذاکره نکن نيدر ا نياز ا شيبکنم وخوب است ب خواهمينم
 اميق کننديم بيتصو کهيانيآقا.  مدّرس یآقا شنهاديپ ميريگ یم یرأ - سيرئ بينا

 )....نمودند اميق یچند نفر. (نديفرما
 د؟يدار یشيجالل راجع بدستور فرما خيش یآقا.شد بيتصو– سيرئ بينا
 انياز آقا یاديز ۀاز طرف عدّ  یشنهاديپ یراجع بمسائل جار یبل - جالل خيش آقا

 .جزودستور شود کنميشده تقاضا م استيمقام ر ميامضاء شده و تقد
 )ريگفته شد خ(ست؟ين ینهاد مخالف شيپ نينسبت با - سيرئ بينا
 )قرائت شد ليبشرح ذ( شوديقرائت م - سيرئ بينا

خانواده  نيکه از ا یاتيو شکا هيجاراز سلطنت سلسله قا تيعدم رضا نکهيبا نظر
حفظ  نکهينظر با. کشاند یکه مملکت را بمخاطره م دهيرس یشود بدرجه ا یم

است و  یملّ  یمجلس شورا ۀفيوظ نيمنظور و اّول نيمملکت مهم تر یمصالح عال
 .داد ديخاتمه با یهر چه زودتر به بحران فعل

را  ليذ ميتصم یملّ  یمجلس شورا ميکنينهاد م شيپ تيدو فور ديباق امضاءکنندگان
 . دياتّخاذ نما
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را  هيبنام سعادت ملّت انقراض سلطنت قاجار یملّ  یمجلس شورا –واحده  ۀمادّ 
موضوعه  نيو قوان یرا در حدود قانون اساس یاعالم نموده و حکومت موقّت

 یحکومت قطع فيتکل نييتع. دينمايواگذار م یبه شخص رضا خان پهلو یمملکت
متّمم  ۴٠و ٣٨و ٣٧و ٣۶مواد  رييتغ یر مجلس مؤّسسان است که براموکول بنظ
 .شوديم ليتشک یقانون اساس

 
 .دارم  یاخطار قانون -  مدّرس

 .نهاد است شيپ نيراجع بهم - سيرئ بينا
 یبل -  مدّرس

 ديمادّه اش را بفر مائ - سيرئ بينا
 .است یاست که خالف قانون اساس نيمادّه اش ا -  مدّرس 
 . ديدر موقعش صحبت بفرمائ - سيرئ بينا

 نجايشود در ا یاست و نم یاست که خالف قانون اساس یاخطار قانون -  مدّرس
 .خالف قانون است ديهم بده یصد هزار را) در حال خروج(طرح کرد

 
 . اخگر یآقا – سيرئ بينا

 .موافقم  - اخگر
 .مصدّق السلطنه یآقا  - سيرئ بينا

 .دارم یعرض در خود موضوع –دمحمخان مصدّق  دکتر
 داور  یآقا - سيرئ بينا

 . موافقم  - داور
 جالل  خيش یآقا – سيرئ بينا
 .موافقم–جالل  خيش آقا
 . یاسائي یآقا– سيرئ بينا
 .موافقم– یاسائي
 .دادگر یآقا-  سيرئ بينا

 موافقم– دادگر
 . ینظام یآقا- سيرئ بينا

 موافقم- ینظام
 .زاده عتيشر یآقا– سيرئ بينا
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 .فقم موا - زاده عتيشر
 . یعالئ یآقا - سيرئ بينا

 .در اصل موضوع عرض دارم- یعالئ
. نديفرما اميکنندق یم بيکه تصو یانياّول آقا تيبفور ميريگ یم یرأ – سيرئ بينا
 )نمودند امياکثرا ق(
 اميموافقند ق کهيانيآقا یقسم ثان تيبفور ميريگ یم یرأ. شد بيتصو - سيرئ بينا

 .)برخاستند یريکث ۀعدّ .(نديفرما
 ).اجازه(مصدّق السلطنه  یآقا.شد  بيتصو – سيرئ بينا
 )حاضرنبودند(
 .)اجازه(زاده یتق یآقا - سيرئ بينا
 

 زاده نطق حسن تقی 
 
و  هيجار یچه مسائل متعارف. از مطلب عرض کنم  شيپ خواهميبنده م - زاده  یتق

  خوب است، در  شود،يمطرح م یملّ  یکه در مجلس شورا یاساس یچه مسائل
 یاستعفا ديمجلس گفته شد که با یمثالً در ابتدا - شوديم دهيکه د یهوا وفق نيا

است که  نيمقصود ا فتگ یکيو . خوانده نشود ديگفت با یکي. خوانده شود سيرئ
 گريبا همد م،يشده ا ليو از طرف ملّت وک ميو برادر ليما همه وک - فالن بشود 

 یباب و نه در باب ها نيدر ابنده که نه  م،يريگيخدا را شاهد م. ميندار یغرض
 یاحداث مشکل کرده باشم و نه م خواهميوکال، نه م انياز آقا یبا احد گريد

اگر  - خواهم عرض کنم یام م ستادهيا نجاياما بنده ا. رميگخواهم جلو راه حل را ب
 ،یمجلس ملّ   ند،يگويم گريد یدر مملکت ها - اجازه بدهند و صالح بدانند  انيآقا

.  در کار شوديدر مجلس مشورت م ؛یمليمجلس شورا شوديت گفته ممملک نيدر ا
  هر دو صالح و صرفه . گريطور د یکيو  رسديبنظرش م نطوريا یکي
مطلب واضح است در خود اطراف . ميگوئيمرسديماهم آنچه بنظرمان م. نديگويم

 خواهنديم ها یبعض. شده دايدر مملکت بحران پ. خواهم حرف بزنم یکار نم
 .خواهند فالن کار درست بشود یها م یزودتر حل بشود و بعض نکاريا

کار به  نيکه ا کردنديمرا قبول م ضيعرا انيدادم اگر آقا یم  حياساساً ترج بنده
 شينکرده اسم فشار رو ینشود که خدا چينشود ، ه تيفور نيو با ا ليتعج نيا

   و دولت ميدار تيامن یهمه ما ها بموجب قانون اساس ميدان یما م. گذاشته شود
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که داشته  یرخواهيخ نقدريو ا حبّتم نقدريدولت ا نياست و ما به ا تيدولت امن
کرده و نه از و کالونه از  جادياست که ا یتيبنده امن یشخص ليدل نيبزرگتر. ميا

 ديه بگوبه بند ون،يليدر م کي ايدر هزار  کي شودينم دايفردواحد پ کي یتماشاچ
حرف  نجاياالن که در ا رميگيخدا را شاهد م. ستمين هيخواه دولت حال ريکه من خ

واشخاص مسئول بمن  ليحرف بزنم اشخاص متفّرقه، وک نکهيازا شيزنم و پيم
 .خطر دارد نکهيا یبرا ستيحرف زدن صالح ن د،يگفتند،  حرف نزن

 . ستين نطوريا- اخگر
و ظهر  زنميحرف م نجايبنده االن ا.  ستين طورنيکه ا دانميبنده خودم م- زاده یتق

سال  کي. ستيطور ن نيا چيو ه ميآ یعصرهم م خورم،يمنزل نهار م روميهم م
 رميگيوخدا را شاهد م یبا کمال محبّت و فداکار کنمياشخاص کار م نيبا ا گريد

همان شخص  یرخواهيو خ تمملک یخواه ريمحض خ ميگويرا م یحرف نيکه ا
و از جان  خواهمياو را م ريامور مملکت را در دست دارد و من خاست که زمام 

 یکياست که  زيکه اوضاع چه چ دهميحاال شرح نم.  خواهميرا م شتراويخودم ب
که رجوع  دادميم حيتر ج یول.  ستين حيصح ديبگو یکياست،  حيصح ديبگو

 چيه شود که دايپ یتر یحل بهتر وقانون اهچون ممکن است ر ون؛يسيکم کيشود ب
مقبول نخواهد شد،  نيشنوم  ا یکه م یاز قرار یول. خدشه و سوسه درکار نباشد

ً  نيدرا ملّت  که مرا   نينفر درمقابل خدا ودرمقابل ا کيصورت بنده شخصا
خودمان و در مقابل  نسل  خيانتخاب  کرده و در مقابل مملکت و در مقابل  تار

و صالح  هم  ستين یبق قانون اساسوضع مطا نيکه ا ميگو یملّت م نيا ۀنديآ یاه
 .کند یقطع م تيبعد از آن اکثر ميگو یمملکت، بنده م نيا یبرا ستين

 د،يدرست کن ونيسيکم ديخواه ی، اگر مبيترت نيرا بنده عرض کردم به ا مطلب
 کي ديشا شانيکار بوده اند، ا نيمجلس هم در ا یقانون دانها انيازآقا یبعض
مطابق است، من عرض  ديفرما یداورم یآقا نکهيال احا. داشته باشند یاتينظر

؛ فعل را )و فعل و حرف  ماس( دارد ؟   یحرف کي  ديشا گريد  یکياما ! ندارم
اگر . ديخواهد بگو یدارد که م یگله ا کي یکس کي ديشا ميگو یبنده نم

. بهتر بود لند،يکارما نيکه به ا یبهتربود وبه صالح خود اشخاص  ديبود شانطوريا
شودومطابق صالح خودشان يم دايرا اجازه ندهندگفته شود،سوسه درکار پ نياگرا

را  زيهمه چ نيا  یکنم  و برا یعرض  نم یزيکلمه چ کي  نيرازايبنده غ. ستين
کرده است   ليکه مرا  وک یو ملت و مملکت  رميگ یکنم و خدا را شاهد م یفدا م

کار به  نيکه ا ميگو یم ندهيآ یها و درمقابل نسل خيودرمقابل  تار  رميگ یشاهد م
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و مطابق صالح مملکت هم  ستيمملکت ن یاساس نيمطابق قوان  بيترت نيا
است  انيآنجاکه ع.  دانند یهمه م ست،يحرف زدن هم صالح ن نيازاشتريب. ستين

 )زاده خارج شدند  یتق یآقا. (است انيچه حاجت به ب
 )اجازه( یعالئ یآقا- سيرئ بينا

 مخالفم - یعالئ
 .ديپس تأمل بفرمائ – سيرئ بينا
 )اجازه. (عقوبي ديآقا س یآقا
 ضينبرند وعرا فيزاده تشر یتق یداشتم که آقا ليم یليبنده خ - عقوبي ديس آقا

ً يبنده را بشنوند و حق را  دهيحسن عق نيکردند، بنده هم هم انيهمانطور که ب قتا
ند که الزم است جواب اظهارکرد نجايمسئله را در ا کي یدارم، ول شانيدرباره ا

به  قتيسابقه در حق نيدارد و ا ابقهمملکت که س نيمسئله درهم نيا. عرض کنم
ما واقع شده و االن بنده مراتب را بعرض  یبرا یازمواد قانون اساس یکي ۀمنزل

 .  رسانميمحترم م ندگانينما انيآقا
آمد و  شيپ ديدانيکه م یبيرا توپ بستند و آن ترت یملّ يازآنکه مجلس شورا بعد

و متّمم آن نوشته شده و در  یواقع شد که مجلس اّول قانون اساس رياستبداد صغ
 ستيدو ديبا یمليمجلس شورا ندگانينوشته شده بود، نما یجزو اّول قانون اساس

دوره اول که  یکه وکال یبيترت مانبود،  به ینفر باشند، انتخاب هم بطور طبقات
 یخدمات را برا نيبودند و بهتر ليوک نيبنده بهتر دهي، که بعق) راً يجزاهم هللا خ(

قاهره و جبر و استبداد در  ۀرا در مقابل قوّ  یقانون اساس نيمملکت نمودند،  ا
ً ينوشتند، انتخاب شدندوبنده حق هايدربار آن دوره شکر  یاز زحمات وکال شهيهم قتا
 یخواه یادروح آز کيو با  تيّ را با خلوص ن یقانون اساس رايز کنميم یگذار
 . ما گرفته اند  یبرا
منتشر شدند،  رانيخواهان در تمام اقطارا یازآنکه مجلس توپ بسته شد وآزاد پس

خواستن  یازفارس و باالخره از تمام مملکت صدا جانيازمرکزواز آذربا
 هايغلبه کرد ودربار یملّ  ۀخدا خواست و قوّ  نکهيبلند شد، تا ا تيمشروط

 . را اعاده دهند تيشوند و مشروط ميتسل یملّ  یاناچارشدند که درمقابل قو
خواهان حبس شدند و  یرا مفت بما دادند بلکه آزاد تيبود که مشروط نيا نه
آن وقت گفتند . را بدهند تيآنهارا وادارکردند که مشروط نکهيکردند تا ا یستادگيا

 یکياّول  ۀزاده که در دور یتق یآقا نيوهم ميبملّت بده تيمشروط ميکه حاضر
و چه کارها  زدنديم یقانون اساس نيا یبرا ادهايمبّرزما بودند، چه فر ندگانياز نما
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 . ميبردار ميخواهيجا م نيقدمش را درا کيکردند که حاال ما 
خالصه در باغ شاه . زاده درروزنامه جات پراست یتق یآقا یادهايوفر داد
 ندهينما که حاال(جانيرجوع کردبه انجمن آذربا ونيسيشد وآن کم ليتشک یونيسيکم

 یالتيا یانجمن ها).برسانند انيبطورمفّصل بعرض آقا خواهنديداورم یمحترم آقا
 جانيآذربا یالتيوانجمن ا جانيآذربا یالتيدادندبه انجمن ااريتمام نقاط اخت یتيو وال

شده بود و چهار پنج مادّه از قانون  ليتشک نجايکه درا ونيسيبه کم ارداديهم اخت
 یليبنده خ ۀديازآن مواد راجع به انتخابات بود که  بعق یبعض. دادندرييتغرا  یاساس

ملّت رادر  تيوبنده حّق حاکم کنديم یحکومت ملّ  سيآن موادّ تأس رايمهّم است ز
 .دانميآن موادّ قانون انتخابات م

 رييبرآن است تغ یحکومت ملّ  يۀاست موادّ راجع به انتخابات راکه پا نيا غرض
چون درمملکت انقالب شده بود  نکهيا ۀدادند؟ بواسط رييسابقه آنها راتغدادند، بچه 

 . بجوشش وانقالب مملکت خاتمه بدهند خواستنديو م
 بيدّوم ناصر الملک که نا ۀدردور. کاررا کردند نيعنوان آمدند وا نيبا لذا

 شوند، یسّوم انتخاب م ۀدور یکه برا یندگانيکرد، نما شنهاديالسلطنه وقت بود، پ
 یانگشت کياست  یکه راجع بحکومت ملّ  یاز قانون اساس یخوب است درمواد

 . ببرند
بوده  نيناصرالملک ا ۀديوارد پرانتز بشوم و عرض کنم عق خواهميم نجايدر ا بنده

حق  نيبا ا ندگانيباشند و نما تيمسئول نيدرا کيشر ديبا نديآ یکه م یندگانيکه نما
 .مسئله را انجام دهند نيد که امنتخب شدند وآمدند و حاضر هم شدن

از عمر  شتريماه ب ازدهيآمد و شيپ داننديو آن که همه م یالملل نيجنگ ب تينها
ما .  آمد ومجلس را خاتمه داد شيپ داننديشد و آن انقالبات که همه م ليمجلس تعط

مدّت پانزده  نيدر ا. پانزده سال است تينها  م،يمشروطه شده ا ستيکه صد سال ن
 یقانون ۀواقع شده،  پس سابق دينيب یم که یسوابق نيبا ا یم قانون اساسسال ه

هم بوده  یئتيخوب ه یليمؤّسسان بود و خ ئتياّول که ه ۀدر دور  م،يدردست دار
دّوم آمدند و موادّ  ۀدر دور.  دنديزحمت کش اريهم بودند و بس رانيا نيو از مبّرز
 خاباتبوده و انت یومت و سلطنت ملّ که راجع به انتخابات و حّق حک یقانون اساس

که همه  یدادند و بطور دو درجه کردند به آن شکل رييبوده تغ یرا که بطور طبقات
 .واقع شد داننديم

دردرخت خاکستر مستور کرد؟   شوديآتش راچقدرم. طوراست  نيهم همامروز
از  خواهان یآتش است که از تمام نقاط سر بدر آورده است و در کانون آزاد نيا
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 نيهمه هم اديو از اّول داد و فر دهيگذاشته اند شعله کش تيکه پا بمشروط یآنوقت
درجه اّول بودم از  یها یاز انقالب یکي  مدّرس یخود آقا قيبود، بنده که به تصد

کار تازه  یبرا رايخانواده،  ز نيخاتمه داد با ديکه با زدميم اديهمان اّول هم فر
هم هستند که در  یگريو اشخاص د رزايم مانيه سلشاهزاد. مرد تازه الزم است

 . ميرا هم بهم زد  یو آتشباز یوآن چراغان ميبودند با بنده رفت شقدميپ تيمشروط
است و  دهيدرخت خشک نيبوده که ا نيما ا ۀديکه از همان اّول عق نستيا غرض

 هيآن غرس کرد که آن درخت برومند سا یبجا یاورا کند و درخت برومند ديبا
بود که به نظرماها که فرنگ نرفته  یزيچ نيا. افکن بشود و ملّت ازآن استفاده کند

 دهيدرخت خشک نيکه ا ميداشت دهيوعق ديرسيم ميکرده بود ليتحص نجايو در ا ميبود
 کيو  ینيما چون مشرق زم یآن کاشت، منته یآنرا کند و نهال تازه بجا ديبا

اازامروز بفردا و از فردا به پس فردا جهت مسئله ر نياز ا ميهست یملّت اتّکال
و  رانيخواهان ا یآزاد خيطوربوده تا دوسال قبل تار نيمسئله هم. مياندازيم

درمملکت بوده  یخواه وانقالب یکدام آزاد ديومالحظه کن ديرا نگاه کن رانيانقالب ا
 کند؟ ديدرخت را با نينداشت که ا دهيعالقمند بوده وعق رانيکه به سعادت ا

آقاخان  رزاياالحرار است و مرحوم م سيکه رئ یافغان نيجمال الد ديآقا س ممرحو
شده اند ،  اريو هوش داريهمه مردم ب نيکه ازترّشحات قلم آنها ا گرانيو د یکرمان

 اتيح ديکند با یزندگ خواهديکه م یو ملّت ستيکه چاره ن زدنديم اديهمه داد و فر
تازه ناچار است که درخت  اتيکردن ح دايبسعادت و پ لين یکند و برا دايتازه پ

االن  نکهيمسئله از همه جا آتش بلند شد تا ا نينظر به ا. کهنه را بکند و دوراندازد
از  النيو از فارس از کرمان از گ جانيآورده از آذربا رونياز تمام مملکت سر ب

ا حکومت ب ؟چه خبر است دينيب یمحّمره وطهران ازهمه جا آتش بلند است مگرنم
مجلس خاتمه دادن به انقالب  ۀفيوظ نياّول. سلطنت با ملت است نييخود ملّت و تع

 است؟ یمسئله بر خالف قانون اساس نيکجا ا. است
است که به انقالبات که امروزه در  نيبردارد هم خواهديکه مجلس م یقدم نيبهتر

 . کند  نيتمام مملکت هست خاتمه دهد وسعادت ملّت را تام
مسئله بر خالف قانون  نيا نديفرما یزاده که م یتق یآقا شيفرمادر جواب  پس

 نيدارم الزم است عرض کنم که ا شانيرا با دهيعق تينها نکهياست با ا یاساس
 ! قانون است نيبلکه ع ستين یخالف قانون اساس

 )اجازه( یعالئ یآقا - سيرئ بينا
 یوحتّ  ستمياجو هم نکه بنده شهوت کالم ندارم وماجرداننديهمه م انيآقا - یعالئ
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حال وجدان  نيدرع یگذشته باشد، ول یبخون سرد ايدارم که قضا ليالمقدورم
سکوت  یخالف قانون اناتيجر کيکه درمقابل  دهدياجازه نم چيه ليکنفروکي

 . و حوادث شود  ايقضا ميکرده و تسل ارياخت
 نيرد دراکه وا ميندار ارياخت چيکنم که ماها ه یبطور واقع ومختصرعرض م بنده

 یرا بنده بکلّ  یدادن به همچو طرح یرأ رايز م،يمسئله بشو نيمذاکره و طرح ا
مخالف  نکهيو قطع نظر از ا دانميم ميکه ما حافظ آن هست یمخالف قانون اساس

 یباب کي رايز دانميهم م کترا مخالف صالح ممل شنهاديپ نيا دانم،يقانون م
 .هد بودمملکت مضّر خوا یمفتوح خواهد شد که برا

 )از مجلس خارج شدند یعالئ یآقا(_
 ).اجازه( یاسائي یآقا - سيرئ بينا
طرح کردندهمچو استنباط  نياظهارمخالفت نسبت با نحايکه در ا یانيازآقا - یاسائي

 فيتشر یعالئ یداشتم که آقا ليم یليبنده خ،یبحفظ قانون اساس شد که ناظرهستند
ندارند البته بگوششان  في هم که تشرحاال دند،يشن یوجواب بنده را م داشتنديم

 نيدرست اّطالع ندارم که چطور تدو یاساس ونبنده ازسوابق قان. ديخواهد رس
بهرحال،  حاال در  یداشته اند؛ ول یکرده اند چه جنبه ا نيکه تدو یشده و اشخاص

است که در ادوارگذشته مجلس  نيهست ا کهيزيچ. است ینزد ما قانون مقدّس
که از مجلس گذرانده است،  یقسمت از موادّ آن را بموجب قانون کي یملّ  یشورا

 ستيسابقه ن کي نيبدانند که ا انيکه آقا خوانميکرده و حاال بنده آن مواد را م صنق
 . ميبگذران ميخواهيکه حاال ما م

انتخاب شوندگان به موجب  ۀعدّ «: خوانمياست که بنده م یچهار قانون اساس اصل
 نيّ شصت ودو نفر مع کصدويفعالً  االتيطهران و ا یاز برا هحدّ يانتخاب نامه عل

.  شود یم نيّ نفر مع ١٣۶چه شده است که در قانون انتخابات  ني، بنابرا»شده است
 شده؟ نقدريا راکه چ کنميسئوال م انيرا از آقا نيبنده ا

صدو شصت  ندگانينما ۀشده که عدّ  حيتصر یدر اصل چهارم قانون اساس نکهيا با
و شش  یرسد، معذالک صدو س ینفرهم م ستياالقتضا به دو ینفراست ولد ودو

الحضور حّق انعقاد مجلس  یتهران لد نيمنتخب«:ديگوياصل ششم م. شده نيّ نفر مع
 نيمنتخب بتيمدّت غدر شانيا یرأ شونديرا داشته مشغول مباحثه ومذاکره م

 .»مناط اعتبارواجراء است تيبا کثر اتيوال
و  نديايتهران ب یکه دوازده نفر وکال ستيهم ن یجرا شده؟ عملا یمادّه ک نيا

 یعمل یک اتيوال نيمنتخب بتيدر غ. رنديو مقدّرات مملکت را دردست بگ ننديبنش
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تا نصف  شوديگفته م رايز شود،يبلکه امروزه بر خالف آن عمل م شود؟يواقع م
 خواهميمپس بنده .  داردن تياز وکال حاضر نشوند و مجلس رسم کيبعالوه 

مادّه وجود  نيموادّ را به موجب قانون بعد نقض کرده اند و ا نيعرض کنم که ا
موضوع هم  نيو در ا. قانون بعد آمده او را نقض کرده است  یعني. ندارد یخارج
که  ميکرده ا شنهاديجهت پ نيازا. ميندار یبردن قانون اساس نيبه از ب ینظر

سه چهار مادّه که در خصوص حقوق شود و راجع به  ليتشک یمجلس مؤّسسان
 نيّ مع هيمملکت را در آت یحکومت قطع فينظر کند و تکل ديسلطنت است، تجد

مجلس  رايز. مورد ندارد نقدرهايهم ا نيمخالف انيآقا یکنم نگران یکند و تصّورم
 یحسن وطن پرست یانتخاب خواهند شد که دارا یمؤّسسان ناچار از اشخاص

(!) انتخاب هيآت یکه برا یکسان یحسن وطن پرست ستين و معلوم(!)بود  ندخواه
 .حاضر باشد انيکمتر از آقا شونديم

نشده است، آنهارا هم  یهست و عمل یکه در قانون اساس یموادّ  مياگرما بتوان البته
به نظر بنده سعادت . نظر بکند ديبه مجلس مؤّسسان که در آنها تجد ميبده ارياخت

 . است کتريمملکت نزد
نشده و در  یمحاسبات هست که عمل وانيقانون راجع به د نيدر ا یموادّ  مثال

 یقانون اساس ۀکه بعد وضع شده بر خالف آن رفتار شده و آن مادّ  یقانون عادّ 
، » وکالت دو سال است ۀدور«: ديگويکه م  یدر مادّه ا نطوريشده، هم یعمالً ملغ

. بدهند رييمواد را تغ نيا شود،يم ليچه ضرر دارد حاال که مجلس مؤّسسان تشک
 . …بنده است دهيعق نيا

 ! نشده است یمواد ملغ نيا ريخ – ندگانياز نما یجمع
. بشود ینظر ديمواد هم تجد نيندارد که در ا یبهر حال بنظر بنده اشکال – یاسائي

 . کرده اند و بنده هم امضاکرده ام شنهاديپ انياست که آقا یطرح کي نيحاال هم ا
 )اجازه(داور یآقا – سيرئ بينا

 .موافقم - داور
 )اجازه. (اخگر  یآقا - سيرئ بينا

  . موافقم- اخگر
 )اجازه. (ینظام یآقا – سيرئ بينا

   . موافقم– ینظام
 ) اجازه(سهراب زاده  یآقا- سيرئ بينا

  .  موافقم–زاده  سهراب
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 ). اجازه. (دادگر  یآقا - سيرئ بينا
  .  بنده هم موافقم - دادگر

 ).اجازه. (افشار یآقا - سيرئ بينا
  . مخالف کيموافقم بعد از  - افشار

 ). اجازه( بيدست غ یآقا - سيرئ بينا
 بنده هم موافقم - بيغ دست

 )اجازه. (دکتر محّمدخان مصدّق  یآقا - سيرئ بينا
    

 
 دکتر مصدق یخنطق تاري 

 
 محترم به کالم هللا انيبنده در سال گذشته درحضور آقا –محّمد خان مصدّق  دکتر

که قسم خوردم  یآن ساعت.   نکنم انتيبمملکت و ّملت خ  کردم که  ادي دقسميمج
 قرآن نيتمنّادارم باحترام ا انيآقا واز مسلمان بودم وحاالهم مسلمان هستم

 اميحّضار ق آورده و  رونيرا از بغل خود ب ديمجکالم هللا  نموقعيدر ا(   . برخيزند
   : ميگو ینده شهادت خودم را مب  انيو در حضور همه آقا) نمودند
 یمن شخص. هللا  یول ايال اله االهللا اشهدان دمحماً رسول هللا ، اشهدان عل اشهدان

کالم هللا  نيساعت هم ا نيکرده ام و ا اديکالم هللا قسم  نيا به  بوده ام مسلمان و 
  . حاصل کرده باشم یاختالف و تفاوت   کيخودم  ۀديخصم من باشد اگر درعق

برخالف مصالح مملکت به  یزيچ کيهمان بودم که هستم وامروز هم اگر  من
حفظ مملکت وحفظ  یکه برا دانميخود مرا ناچارم. نميب به  عقل ناقص خودم 

   .  نکنم یدار  خود دهياز اظهار عق تيّ اسالم یو بقا تيّ قوم
ملل متنوعه  که از یانياز آقا ريدارند غ فيتشر نجايرا که در ا یانيهمه آقا بنده

دانم و خودم هم  یمسلمان و هواخواه مملکت و طرفدار اصالحات م  هستند همه را 
 دهيعق یکه بنده حرفم از رو داننديم انيآقا. کنم یخوددار   دهيازاظهار عق توانمينم

 یامروزهم روز. ستين یشخص   اتيونظر ستابع هوا و هو چوقتياست وه
شود که  دايپ   یبخرج دهد و اگر کس یشخص اتينظر نجايدرا یکه کس ستين

شرف  یخود را اظهار نکند، بنده اورا پست و ب یو اسالم یو ملّ  یمملکت اتينظر
 سيرئ ینسبت بشخص آقا دهيعق کياّول الزمست که بنده ! دانميمستحّق قتل م  و 

خودم را درباره  دهيقاجار و بعد هم عق نيبعد نسبت به سالط  الوزراء اظهارکنم 
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که کنم،يقاجار بنده عرض م نيبه سالط  اّوالًراجع :عرض کنم یقانون اساس اصول
نکرده اند که بنده بتوانم    یمملکت خدمات نيآنهادرارايهستم ز وسيکامال ازآنها ما

احمد   سلطان  نيهم. باشد نيمنکر ا یکس کنمياز آنها دفاع کنم و گمان هم نم نجايا
جنوب کرد و پس از  سيهزارو پانصدنفر پل ٣شاه قاجار بنده را در فارس گرفتار

جناب  بيو هفت روز نوشت که به تصو ستياستعفا دادم ، بعد از ب  آنکه من 
بطرف  یشما را قبول کردم و فور یاستعفا   نياءالديض ديس یالوزراء آقا سيرئ
طهران و مرا آقا   به  ميايبوده که من ب نيمقصودش ا. ديحرکت کن هرانط
بنده .  ستميطور اشخاص ن نيبنده مدافع ا. حبس کند رديبگ نياءالديدضيس

وطن خودشان کار نکنند و جرات و جسارت حفظ  یکه برا یاشخاص  مدافع 
موقع بد ودرموقع خوب از مملکت استفاده بکنند   مملکتشان را نداشته باشندودر 

 اي خودم هم باشد شيقوم خو  و  یقياگر دوست حق.  ستميبشوند،ن بيازمملکت غا
   .  ستميشد، بنده مدافع او ننطوريکه ا یازآن باالتر هم نباشد، وقت

مند هستم و  دهيعق شانيبنده نسبت بشخص ا یرضا خان پهلو ینسبت به آقا اما
عرض کردم در  شانيکه در هر موقع آنچه به ا داننديخودشان م  ارادت دارم و 

بنده را فرموده  ضياعر قيخودشان هم تصد  و صالح مملکت بود و  شانيا ريخ
 یليخ شانيکه با ا   یدر حضور من فرموده باشند، بلکه اشخاص نکهياند، نه ا

دارند که از من و امثال  یمقام کي شانيا.  مربوط بوده اند،  به آنها فرموده اند
در   ند،يمن بفرما ابيبخواهند در غ یشيفرما کيمالحظه ندارند و اگر    چيمن ه

  .  نديبفرما  ت حضور من هم ممکن اس
ً ياحت یول را بمن فرموده اند  شانيا شاتيکه فرما یکنم آن اشخاص یعرض م اطا

که من عرض کرده  یضيکه خودشان هم دانسته اند که عرا کردهيم   نياز ا تيحکا
بوده  یبر مصالح مملکت و وطن خواه یو مبن  نبوده  یشخص اتينظر یام از رو

   . ه معتقدندبه بند شانيا ثيح نياست و از ا
 دهيپوش یاحد یبرا کنميبه مملکت کرده اند گمان نم یخدمات کي شانيکه ا نيا اما

 یکه اگر کس ميدان یبوده که همه م یتيمملکت ووضع   نيا تيوضع. باشد
نداشت و  تيمالک بوده امن یاگر کس   اينداشت  نانيمسافرت بکند اطم خواستيم

بتواند محصول خودش   تا  شدداشته با یگچچند نفر تفن یستيداشت با یده کياگر
 کي  که زمام امور مملکت را دردست گرفته اند  یازوقت شانيا یول.  راحفظ کند

  .  مستور باشد یبر کس کنميمملکت کرده که گمان نم تينسبت به امن یخدمات
هستم که  ليخودم مشتاق و ما شانيحفظ خودم وخانه وکسان و خو یبنده برا البته
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من  نکهيا یمملکت باشد؛ برا نيزمامدارا یالوزراءرضاخان پهلو   سيئشخص ر
از  قتيخواهم و در حق یم شيو آسا تيمملکت امن   نيهستم که در ا ینفرآدم کي

و  ميرا داشته ا زهايطورچ   نيدوسه سال ا نيما درظرف ا شانيپرتو وجود ا
خصوصی  هایجيزدر ما چوقتيومنافع عامه شده وه یرعمومياوقاتمان صرف خ

 ميخواهيراحت شده و م المانيخ شانيوبحمدهللا ازبرکت وجود ا ميوارد نشده ا
 نيالوزراء اما راجع با سيرئ یهم راجع به آقا نيا.  ميبکن یاساس یکارها   کي

   . خودم را عرض کنم   دهيد عقيموضوع بنده با
 ۀجنب یکي دو جنبه دارد؛ ینظر در قانون اساس ديتجد کي یقانون اساس رييتغ

 یکي کند؟يم یچه اثر ینسبت بامور داخل یقانون اساس رييتغ   ديفهم ديکه با یداخل
 یچه اثر یالملل نيو روابط ب یبامور خارج  نسبت  ديد ديکه با یخارج ۀهم جنب

  خواهد داشت؟
 چيخوب ه اريبد است بس هيقاجار ۀخانواد ميگفت مياگر آمد یداخل ۀنسبت به جنب اما

   . کند رييتغ ديبا  و  ستيکس منکر ن
 سيرئ یخوب،  آقا. الوزراء است سيرئ یمسلّم شخص آقا یدايامروز کاند البتّه

امروز، در قرن  ايآ کنند،يو مقام سلطنت رااشغال م شونديم  الوزراء سلطان 
که مشروطه است پادشاهش هم    یمملکت کي ديبگو توانديکس م چي، هستميب

درس خوانده   کرده و ليحصهمه ت انيآقا م،يف را بزنحر نيمسئول است؟ اگرما ا
 چيه! آنهم پادشاه مسئول شونديپادشاه مملکت م شانيهستند، ا پلميد یو دارا

پادشاه : مييو بگو ميبکن یقهقرائ ريتواند بزند و اگر س ینم  یحرف   نيکس چن
! ستارتجاع و استبداد صرف ا نياست ا   زيالوزراء ، حاکم  همه چ سياست، رئ

بوده اند مرتجع بوده اند،  یبد بوده اند مخالف آزاد هين قاجاريکه سالط ميگوئيما م
 یقهقرائ ريالوزراء پادشاه شد اگر مسئول شد که ما س سيرئ   یخوب حال آقا

 ريس خواهديم هايزيهمه خونر نيسال و ا ستيامروز مملکت ما بعد از ب.  ميکنيم
باشدکه  نطوريا رهمدر زنگبا کنميکه گمان نمبشود   بکند و مثل زنگبار  یقهقرائ

پادشاهند  شانيکه ا مياگرگفت! باشد  شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت  کي
 یمقام نيا  در  شانيا نکهيا یبرا ميبه مملکت کرده ا انتيآنوقت خ ستند،يومسئول ن

 سيمملکت مشروطه رئرد. توانند بکنند یکه هستند مؤثّرهستند وهمه کار م
اعتمادمجلس  عدم یرأ ۀتواند بواسط یپادشاه فقط م.نه پادشاه است  الوزراء مهّم 

    . نديکه درخانه اش بنش  رابفرستد یالوزرائ سيرئ کي
خوب اگر ماقائل  .رابکاربگمارد یالوزرائ سيرئ کيمجلس  ليتما ۀبواسط اي
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ت هم دخالت مملک یالوزرا پادشاه بشوند، آنوقت در کارها   سيرئ یکه آقا ميشو
در زمان سلطنت هم ترّشح  کنديترّشح م   شانيکه امروز از ا یآثار نيکنند و هم

بنده اگر .  هستند  کّل قوا  ۀرماندالوزراءهستند، ف سيخواهد کرد، شاه هستند،رئ
 ريهزار فحش بمن بدهد ز عقوبي ديس یسرم را ببرند تّکه تّکه ام بکنند و و آقا

شما ! عقوبي ديآقا س یآقا! یزيسال خونر ستيبعد ازب روم، یحرفها نم   نيبار ا
 دميمملکت د نيبنده خودم شما را در ا د،يخواه بود یآزاد د،يمشروطه خواه بود

 نيشما ا ۀديحاال عق. ديکرد یم   یو مردم را دعوت به آزاد ديرفتيمنبر م یاکه پ
باشد، هم   الوزراء  سيدر مملکت باشد که هم شاه باشد، هم رئ یکس کياست که 

باشد که ارتجاع صرف است استبداد صرف است،پس چرا  نطوريحاکم ؟ اگر ا
 بگشتن؟؟چرا مردم را  ختندير خوديرا ب یخون شهداء راه آزاد

و مشروطه  ميکه ما دروغ گفت ديبگوئ ديائياز روز اّول ب ديخواستيم   د؟يداد
  .!با چماق آدم شود ديو با  است جاهل  یملّت کي ميخواستينم

سال  ستيچرا ب یول.  شما هستم عيبوده بنده هم نوکر شما و مط نيمقصود ا اگر
و دول  ايبود که ما خودمان را در عرض ملل دن نيمقصود ا  و اگر  ميديزحمت کش

، ما  ميدار یما قانون اساس م؛يارتجاع گذشت  از آن استبداد و  ميمتمدّنه آورده و بگوئ
 ميدار  مسئول  ريما شاه غ.  ميالوزراء دار سيرئما  م،يما شاه دار م،يمشروطه دار

اش  فهياست و فقط وظ یمبرّ  تياز تمام مسئول یقانون اساس ۴۵که بموجب اصل 
قانون  ۶٧عدم اعتماد خودش را به موجب اصل  یهر وقت مجلس رأ  است که  نيا

 یخانه اش م یتو روديم رياظهار کرد آن وز یريوز   ايدولت  سيرئ کيب یاساس
   . آورد یسر کار م  را  یدولت کيمجلس  تيآنوقت مجدداً اکثر ند،ينش

ارتجاع است  نيا تيالوزراء شاه بشود با مسئول سيکه رئ ديخواهياگر شما م خوب
سابقه ندارد که در مملکت مشروطه پادشاه مسئول باشد و اگر شاه    چيه ايو در دن

شخص محترم و  کي نکهيا یبرا به مملکت است   انتيخ نيا تيبشوند بدون مسئول
 نيما درست کرده و ا یرا برا   شيو آسا تيامن نيکه امروز ا یوجود مؤثّر کي

 یک ستين  معلوم  چياثر شود، ه یصورت را امروز به مملکت داده است، برود ب
  د؟يآياو م یبجا
! مينيما هم بب ديبفرمائ ديکرد نيّ مع شيرااز پ یو کس ديدار یدائيکاند کيشما  اگر

بتواند  شانيکه مثل ا یالوزرائ سيمسئول شدند، آن رئ ريغ  شاه  شانيبعد از آنکه ا
 یکند ک بيرا تعق شانيا ۀخواهان ريخ   اتيکار کند و خدمت کند و بتواند نظر

به بنده نشان بدهند، بنده نوکر شما،  عقوبي ديس یرا آقا یکس نياگر چن  است؟
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را سراغ ندارم و  یمملکت هم چو کس نيکه در ا  من . شما هستم  عيچاکر شما، مط
تمام مردم  نينفر از ب کي   نيپس امروز که ا.  اگر بود تا حاال سر در آورده بود

خودم    ۀديهم کرده است بنده به عق یو خدمات کنديم تيٌ سر در آورده و اظهار من
   . ديرا بال اثر بکن یوجود مؤثّر کيدانم که شما  یصرف م انتيخ

کار را  نيبعد ا د،يکه بتواند قائم مقام او بشود معلوم کن یکس کيخوبست  پس
  !ديبعد منار را بدزد   دياّول چاه را بکن. ديبکن

اگر  یالبتّه در امور خصوص.  یاما نسبت به امورخارج.  ینسبت به امورداخل نيا
 کي یاشخاص  اگر.دنديکش یزحمات کي و کردند یکارهائ کي یاشخاص کي

يک اشخاصی  البتّه درمجلس.دهنديکردند،آن رامفت ومسلّم ازدست نم یهائيفداکار
که  یهم که تجارت نکرده باشند، وقت یهستند که تجارت کرده باشند و اشخاص

 یعالمت صنعت کي اياسم معروف کرد،  کيخود را ب ۀتجارتخان   یتاجر کي
آن اسم  نکهيا یبرا.  هددينم رييتاجر آن اسم را تغ   نيداشت که همه اورا شناختند، ا

 کنميبنده من باب مثال عرض م.  سبب شده است که مردم به آن اعتماد داشته باشند
بعد از .  ساختيم  که خوب دوا  نيدواخانه بود معروف به شور کي نجاياکه در 

که قائم مقام  یمملکت رفت و آن کس نيآن دواخانه را فروخت و از ا نيآنکه شور
دواخانه اعتماد  نيا انيمشتر نکهيا ینداد، چرا؟ برا رييخانه را تغشد، اسم دوا  او 

  . به آن اسم داشتند
 نياز ب انيمشتر دياست شا یبناط ۀمن دواخان ۀکه دواخان گفتيشخص م نيا اگر

 دنديدواخانه دادو ستد کردند، د نيکه گذشت و مردم با ا یچند   کي یول. رفتنديم
 یاسمش را عوض کرد و دواخانه بناط  وقت  است آن نيهم مثل شور یکه بناط
    .گذاشت
قانون .  ستيکمتر ن یدارالتجاره ا کيو اسم  یما از عالمت صنعت یاساس قانون
قرن در  کيحوادث در  نيتصادف و مقابله کرده که ا یحوادث کيما با  یاساس

رده و حوادث مقاومت ک نيبا ا یما وقت یقانون اساس. نشده است دايپ  مملکت  نيا
که بموجب آن اصول  استدار  را  یملل کرد، اصول ۀخودش را معروف جامع

و  دهديم  را به مجلس حّق  یامورات کي یکه قانون اساس داننديتمام ملل اروپا م
عهدنامه ببندد، آن عهدنامه  کيشود و  دايپ یدولت کياگر  داننديمردم م ۀهم

  : ديگويکه م یقانون اساس ٣۴   بموجب اصل 
و  یتجارت)انحصار( ازاتيامت یبستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها اعطا « 

 بيبه تصو ديخارجه، با ايطرف داخله باشد  نکهياعّم ازا   رهيوغ یو فالحت یصنعت
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که استتارآنها صالح  ملّت  یهائ  عهدنامه  یبرسد باستثنا یملّ  یمجلس شورا
 بيبه تصو ديداندکه با یلل مم ۀعجام یعنيدانند،  یمردم م ۀ،هم» ودولت باشد

بهر عنوان که باشد  یاستقراض دولت«:ديگويم  که  ٢۵اصل  نيمجلس باشد وهم چن
،  »خواهدشد یملّ  یمجلس شورا   بيخواه ازداخله خواه از خارجه با اّطالع و تصو

ساختن   « :ديگو یرا هم که م ٣۶اند اصل  دهيرا هم همه خوانده اند و فهم نيا
عّم از داخله ا یشوشه خواه بخرج دولت خواه بخرج شرکت وکمپان ايآهن  یهاراه

 کي یدانندقانون اساس ی، همه م»است یملّ يشورا بيمربوط به تصو  وخارجه 
را بنده گمان  تيمعروف نيکرده است که ا دايپ یتيمعروف   کياصول را دارا است و

تصادف  یمشکالت کيغالباً با یعني پيدا شود، یهرقانون یبرا یدرهرموقع کنمينم
اصل  کيبکنند با   معامله  کيخواستند با ما  یکه م یاشخاص آن یکرده وحتّ 

مجلس  کيو است یقانون اساس کياند که  دهياند، د دهيکه رس یقانون اساس
   . مجلس الزم است یهم برا یبيتصو   کيو

 دهيبه عق. تشيمعروف ۀدارد که به واسط یاصول کي یقانون اساس نيا نيبنابرا
مگر .  داد رييتغ یستينشود، نبا دايپ یو ممات یاتيح يۀقض   کيالمقدورتا  یبنده حتّ 

تو شاهد  ايخدا . است یقانون اساس   رييتغ یکه الزم برا یشرائط کيبا بودن 
 یقانون اساس رييتغ  و  ميگو یام را م دهيقطلبم که ع یباش، من خدا را به شهادت م

راهر  یدانم قانون اساس یم تيّ لکت واسالمرا مخالف با صالح ّملت ومم
ارادتمند  یکه بشخص رضاخان پهلو یوهر آدم یمسلمان و هر آدم وطنخواه  آدم 

 یاگر قانون اساس. صالح و نفع مملکت حفظ کند یبرا   ديدارد، با دهياست و عق
آنوقت .  که مطلوب نباشد فتديب   یخراب کيشد، ممکن است مملکت ب لمتزلز

 . ستيرا دارا باشد مطلوب ن یهم هر گونه حکومت یهلورضاخان پ
نباشد، بلکه قانون  رييکه قابل تغ دانمينم یقانون اله کيرا  یقانون اساس بنده

 کي یوقت یبدهد، ول رييتغ ديدانم و بشر هم او را با   یم یرا کار بشر یاساس
در کار  شود و عجله دهيسنج  و محاسنش  بيکند و تمام معا دايپ یضرورت نام

عجله    کينه با یول. شود شورتمملکت هستند م رخواهيخ کهينباشد و به اشخاص
را  نيا شوديبرنشود، مملکت فالن م خيب ثهيخب ۀشجر نيکه امروز اگر ا یو شتاب

 است یضرور ميگو یحاال بنده هم م. دانم ینم یفور  و  یبنده ضرور
درموقع استقالل مارا حفظ  را که یقانون اساس کيدانم که شما  ینم یفور یول
کند،  امروز  یما را حفظ  م تيّ و قوم تيکه اسالمّ  یقانون اساس  کيکندو   یم

 انيدانم و البتّه آقا یبنده که صالح نم. ديبده رييهست ،تغ  راداتيهزارطور ا  که 
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بدهند که در    رييراتغ یقانون اساس ادّ مو کيکه  ستين نيمحترم هم مقصودشان ا
قانون  ۀمادّ  رييطور تغ نيکنم که ا یعرض م یمؤثّر باشد، ول یالملل نيب استيس

 کند،يسست و متزلزل م یرا بکلّ  یشود که قانون اساس یسابقه م   کي یاساس
شما خواندم،   یرا که بنده برا یاصول نيا   دياينفر اداره کرد ب کيکه هر ساعت 

که مجلس  یصورت  دهد، در ب رييتغ  کند،يم نيما را تأم ريکه همه خ ین اصوليا
 یرأ نجايا . نديايفکر نکرده ب یبدون فکر یوکال کينداشته باشد و  سيرئ

 یزيچ کي یقانون اساس. ميبده رييرا تغ یقانون اساس ميخواه یکه ما م  بدهند 
 یقانون اساس خواهم یم ديو بگو ديايخانه اش ب یاز تو یکس کيکه  ستين

داد؟ چه رييتغ ديچطور با ديفکر کرد و د ديرا با یقانون اساس.  بدهم رييتغ  را 
بعد هم بنده . ديبده رييتغ ديخواهيو در چه موقع م ديبده   رييتغديخواهيرا م زشيچ

وجود  کي شانيا د،يالوزرا شاه بکن   سيرئ یآقا ديخواه یعرض کردم، شما که م
طلبم که آنچه  یم  ترا به شهادت  ايخدا! ديبال اثر کن ديخواه یهستند که م یمؤثّر

را  انيآقا ۀعتب نجايو ا ميگو یمملکت است م ريدر خ نيخودم بود و ا ۀديگفتم عق
 . ) خارج شدند )   شوميو مرخص م  بوسم  یم

 .دارم یبنده اخطار قانون – عقوبي ديس آقا
 .ديبفرمائ  -  سيرئ بينا
مسئله را  کيمصدّق السلطنه نسبت به هفتادو هفت نفر که  یآقا – عقوبي ديس آقا

که هفتادو  شوديفکر چطور م یبوده امضاء کرده اند گفتند ، ب  که حافظ حقوق ملّت 
کردند که  انيب یعبارت کي شانيکه ا  بنده عرض کنم ! فکر باشد  یهفت نفر ب

    .بدهند حيتوض ديخارج از نزاکت بود و مطابق نظامنامه با
  ).اجازه(داور  یآقا  - سيرئ بينا
 

 بر داوراک نطق علی
 

دکتر مصدّق در  یمسئله که آقا نياظهار تأّسف بکنم از ا خواهميبنده م  - داور
 ديبنظرشان رس یدالئل کي شانيبنده را بشنوند، ا یجوابها  ندارند که  فيتشرنجايا

جوابها را  نيکرده باشند بنده هم ا  را متوّجه  انيذهن آقا نکهيا یو گفتند از برا
 کيکه  دميبنده الزم د شان،يقبل از ورود در صحبت ا. کنميعرض م انيآقا یبرا

. بکنم یاسائي یمحترم خودتان آقا   یاز رفقا یکي ۀراجع به مذاکر هيمختصر حاش
که در قانون  ستيمرتبه ن نياّول نيدرضمن نطقشان اظهار کردند که ا ايگو شانيا
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است  نبوده نطورياهم  شانيکه مقصود ا کنميم اليبنده خ شود،يم  داده  رييتغ یاساس
که  یاست و آن قسمتهائ ینفرقانون اساس کي  واقعاً  ميکنيرا که ما م یکار نيکه ا

 کيرا عرض کنم که    نيا خواستميفقط م. شوميذکر کردند، بنده درش داخل نم
 شانيصحبت ها  یدکتر مصدّق درهرکدام از تّکه ها یآقا. نشود یسوء تفاهم

بنده بدون . و وطن خودم را دوست دارم   سلمانممن مخوردند و بعد گفتند که  یقسم
ورقه را امضاء    نيهم که ا یانيآقا کنميکه مسلمانم و گمان م کنميقسم عرض م
  دارند  یمسلمان هستند نه خودشان شکّ  نکهيکرده اند در ا

     .است حيصح ندگانياز نما یبعض. گرانينه د
بود که من بر خالف مصالح  نيبا در قسمت اّول راجع شانيا یتمام گفتگو - داور

حاضرشود که برخالف مملکت  دينبا یليوک چيالبتّه ه. بدهم یرأ   خواهميمملکت نم
بر  یشنهاديپ نيچن کياست که  صيتشخ  تمام صحبت در  یبدهد، منته یرأ

که  کنميعرض م  و  رميگ یبنده هم خدا را شاهد م خالف مصالح مملکت است و
 دايپ یکس کي نکهيمگر ا.    موافق مصالح مملکت است هادشنيپ نيو ا رييتغ نيا

است که تمام مردم  یوعال یقو یمن ، بدرجه ا استيفکر من، س ديشود و بگو
 نيکه ا دهميم صيمن بشوند و چون من تشخ استيتابع نظر و فکر س ديوکالء با  و 
 مملکت است و وکالء هر کس است، هر جا هست و الحمص  بر خالف  شنهاديپ

شکل که  نيکند، واّال از ا بينظر مرا تعق ديهست ، تمام با یبهر شکل و لباس
 شانيا. مسئله را قضاوت کند کيهر کس مطابق دستور خودش حق دارد    ميبگذر

 کنميبنده عرض م. ستيکار موافق مصالح مملکت ن نيا  دادند که  صيتشخ نطوريا
   مينکن نيازا ريکار است و اگرغ نيمعتقدم که مصالح مملکت درا و

الوزراء که اظهار  سيو رئ هيراجع به قاجار ميپا گذاشته اريمملکت را ز  مصالح 
محکم در مذاکرات  يۀدو پا یول شوميوارد نم چيه نموضوعيفرمودند درا دهيعق

 خواهميقسمت م نيدرا ندهب)  یو خارج یداخل  از نقطه نظر (شد گفتند  دايپ شانيا
   .  چند کلمه جواب عرض کنم

. ديرا شاه کن یپهلو یو آقا ديخانواده را بردار نيا ديائيب ديخواهيشما م فرمودند
مسئله را از کجا  نيکه هفتاد امضاء دارد ا یشنهاديپ   کيدر  دانميبنده نماوالً 

 نيدر ا کنميعرض م کنم،يصحبت م   شنهاديپ نيکردندو بنده چون راجع به ا دايپ
کار  نيا بيترت  و  هيّ نبود، بلکه حّل قض شانياردن شاه ک یابداً گفتگو شنهاديپ

     !مجلس که مجلس مؤّسسان است کيواگذار شده است ب
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   شانيکه ا یفرمودند خوب وقت  .بود حيفرمودند که اساساً صح شانينکته را ا کي
به  انتيخ   نيند که انباشند، اگر مسئول نباش ايمسئول باشند  یستيشاه شدند، با
کس در مملکت باشد که  چيکه ه کنميبنده کالً موافقم و تصّور نم. مملکت است

بدست  یاريمانده باشد که تصّور بکند دادن اخت  قدر کوچک و عقب  نيفکرش ا
. شاه باشد شانيبقول ا کنفري   یعني یقانون چيو بدون ه یحدّ  چينفر بدون ه کي
 یزيهمچو چ کي  ! جنگ باشد ريقوا باشد وز یعال سيالوزراء باشد، رئ سيرئ 

 ستيمسئله ا کيبلکه  د،يکه همه به او خواهند خند ستيمسئله ا کينه تنها 
 کنميبنده تعجب م!! روديبار نم نيا ريکس ز چيکه ه سلّمواضح و م   یبقدر

 ۀدرج شناسندياست در مجلس هستند و غالب ماها را م یکه مّدت شانيچطور ا
خودشان را آنقدر کوچک تصّور کردند که ممکن است  یپارلمان یفقار  فهم 

    !فرض کند نطوريا
مقام  نيباالتر از ا شانيفرمودند اگر ا.  قسمت فرضشان مورد نداشت نيا پس

 یب یکقدري نجايکه ا مياثر نخواهد بود، گمان کن یوجودشان دارا  رفتند که آنوقت 
کرده اند  یدر ممالک خارجه زندگان یکه مدّت   شانيکرده باشند، مخصوصاً ا یلطف

در نقاط  شانياما ا م،يا   دهيروال د کي شهياند، ما هم دهيخوب و بد د یو شاه ها
 یمملکت ها هست که شاه ها یدانند بعض یکرده اند و م یزندگ ايدن گريد

شخص فوق  کيجاها  یدارند، بعض قيناال یجاها شاه ها یدارند و بعض  خوب 
که چقدرآن شاه فوق العاده  داننديو آنوقت خودشان م کنديم  سلطنت  یقيالالعاده 

 ليکه عالقه داشته باشد و م یشاه کي  مسئول و خودش مؤثّر است و البتّه  ريغ
ممالک بزرگ عالم    فيکند و در رد دايداشته باشد مملکتش بزرگ شودوعظمت پ

کرد و هر قدر که  انکارريا ديهم بدهد که چطور با صيگذاشته شود و تشخ
 ً ً در عمل منتها درجه تأث ريغ  قانونا در . خواهد داشت ار ريمسئول باشد، حتما

نوشته شده است، از  یالملل نيب یاسيس یاياز قضا یليراجع به خ یخارج کتب
که او آمده است سر  یکه در فالن مملکت بوده است وقت  فالن سلطان  نکهيجمله ا
را  نکارهايبوده است توانسته است ا  است وجود مؤثّر او آمده  شيمسائل پ نيکار ا
و بدون   شاه شوند  شانياگر ا ندياست که بفرما یرتدر صو نيخالصه ا.  بکند

  . بوده که عرض کردم نيجواب ا تيمسئول
 تيمشروط کهيملل متمدّنه و بطور نيباشندموافق قوان یشاه کي شانياگر ا حاال

 دهديمسئول قرار م رياگر چه قانون شاه را غ صورتنيکرده در ا   بيتصو رانيا
 شنهاديپ نيبعالوه در اّول اتفاوت دارد  قيناال  و  قيدرعمل قطعاً وجود آدم ال یول
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نکردند، نوشته نشده بود که   بهش توّجه  شانيا کنميبوده که گمان م یعبارت کي
خانواده    نيا ميخواهينوشته شده بود که ما م! ميفالنکس را شاه کن ميخواهيما م

مملکت شروع شده، اّول  نيدرا نياز ا شيکه از چند سال پ یتيوبنا برضدّ  نباشد
بود که اّول آمدند  نياز ا ريغ رانيا تيمگر مشروط. را محدودکردند  خانواده  نيا

ملّت قائل شدند و از آن روز کم کم بخصوص در    یو گفتند مشروطه و حقوق برا
است که  نياصل مقصود نظر ا  شده است،   دايکه پ یبحران نيا ريدو سال اخ نيا
 .ها نباشند نيا

فرض  کيبشود و  ديکه بعد با یا هيّ قض کي یاّول استدالل را برد رو دينبا پس
با  یتيضدّ  کينوشته شده  شنهاديپ یدر ابتدا. را اظهار کرد  گرفت و آن فرض 

در  یبحران کيروع شده و مملکت ش   نيکه امروزسلطنت دارند در ا یخانواده ا
  .  کرده است ديمملکت تول

بحران شروع شده  نيا کهيمسائل بشوم که از وقت یداخل بعض خواهميبنده نم حاال
درمملکت اتّفاق افتاده است، ازخوزستان گرفته تا آنطرف  یائيقضا  تا بحال چه 

 یمقاماتو  ینواح کي دينيب یم دياوريب  اش را در  شهيو ر ديمملکت اگر بگرد
است که ما  یزهائيچ   کي اثراتشاندورهستند هر روز  نکهيهست که با وجود ا

 شنهاديپ  در ! ميانداز یزحمات فوق العاده م کيو هرروز مملکت را در  مينيب یم
خانواده را منقرض  نيبحران ا نيخاتمه دادن به ا یاست که برا نيما صحبت ا

را  اريمجلس که مجلس مؤسسان باشد واخت کي یبرا ميرا بگذران  وفکر بعد  ميبدان
 اي یشخص پهلو ديبا ايکند که آ نيّ را مع یقطع فيتکل  ملّت داشته باشد و  رفاز ط

 ديزده شود با ديموضوع با نيدر ا یمقام برسد، اگر حرف نيبا یگريشخص د
 یپهلو یدر آن مجلس آقا  شد که  دايپ یکس کياگر  کهيدرمجلس مؤّسسان آنروز

که    ديبگو دياگر آنجا بود با گريد اکسيدکتر مصّدق  یآنوقت آقاکرد،  ديدرا کان
 نيو باالخره تمام ا ريهم شاه باشند، هم مسئول وهم وز شانيبد است که ا نيا

 !ستيفرمودند آن روزوقتش است وامروز وقتش ن  که  یصحبت هائ
انتخابات و به  که اگر به قانون کنميو بنده تصّور م یبه قسمت خارج ميرسيحاالم

دادند  هم که دراّول مجلس تذّکر عقوبي ديس اگربه نطق آقا  وکردنديسابقه رجوع م
مرتبه  کيرا  یقانون اساس نيهست که ا  و البتّه درخاطرشان  کردنديمراجعه م

بودندکه  یاشخاص مردم  دادندوآن  یرييوتغ ستندنش آمدند یدرباغشاه عدّه اگريد
 یقاآو    رالدولهيمش یدادندودرآن روزآقا صيختشنطوريمصلحت مملکت راا

که نشستند  یالممالک که امضاهاشان االن هست وقت یمستوف یمؤتمن الملک وآقا
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 قانونگفتند که  رخواهانيازخ یجمع اتيازمقتض ینظربه پاره ا  که  نوشتند
 نيمخالفت داشت، به ا یاصل ازقانون اساس  با چهار نيبکند وارييتغ ديانتخابات با

کار  نيکه ا یباالخره آن روز  و جانيبه انجمن آذربا ميرجوع کرد و ميجهت ما آمد
  . داده شد یدر قانون اساس یمهمتر رييتغ کيرا کردند 

 یگرفته شود، آن روز حقوق ملّ  ديخانواده با کيامروز حّق سلطنت ازافراد اگر
را که ملّت  یگريد ۀعدّ  کيعدّه آمدند وحّق  کيعوض شدو  در قسمت انتخابات 

  . بردند نياست از ب
دادند و مجالس بعد هم  صيتشخ نطوريندارم مصلحت مملکت را ا یهم حرف بنده

اشخاص صحبت  کيکه امروز راجع بحقوق  یوقت کنميتعّجب م   یقبول کردند ول
که  یوقت یبه مملکت نکرده اند ول یخدمات   نهايکه ا ميدانيما م نديگويم شوديم

چشم همه جلوه  شيدر پ   یسحربه بنام قانون اسا کياست  نهاياصحبت از گرفتن 
خورد   دست بهش  یکه قانون اساس یخوب آن روز کنميبنده عرض م.  شوديدار م

متزلزل  کنديحفظ م یالملل نيب استيکه حقوق ما را در س یاگر بنا است آن اصل
 یقرارداد کيازآن روز تابحال  یقانون اساسرييچطورشد که با تغ  بشود پس 

   .  باشد  نگذشت که بدون اّطالع مجلس 
 شيعمارت ممکن است آسا نيممکن است سابقه شود و اگر دست بزنند با گفتند

 یک. دست زدند یآن روز هم بقانون اساس کنميبخورد بنده عرض م  گاه ملّت برهم 
وپ ازت ؟ بعدیبودند کجادست زدند؟درباغ شاه؟ک  ملّت  یکه وجها یدست زد؟ کسان

     د؟يبهشان نرس یخطر چيهروز  پس چطورشدآن .مجلس نيبستن به هم
 چکسيکه بدون استثناء ه(خانواده را کيحقوق  ميخواهيشد که امروزمام چطور

آن وقت اصل راجع به خارجه  ميريازدستشان بگ) من طرفدارم    ديکه بگو ستين
     آورد ؟ شيپ ديرا با

ازشرافت  یبکلّ  رانيکه ا یدارم تاوقت نيقيخودش هست و یخارجه بر جا حقوق
  .  بهره نشده یب

بهره نشده  یاز شرافت ب یبکلّ  یرانيکه ا یتا وقت –نفر  ستيب ايده نفر  ميگو ینم
مجلس  بيبتصو کنديقراردادها و مقاوالت را موکول م  که  یاست به آن اصل

  .اصل دست بزند   که جرأت کند به آن  شودينم دايپ چکسيه
 ا ست حيصح – ندگانينما از یجمع
خانواده که  کيدفاع از  یو برا ميائيکه ما ب ستيالزم ن نصورتيپس در ا - داور

و  ميکن یتلق یرا به خونسرد هيّ و قض ميوارد شو ميکنيم قيتصد  آنها را  یاقتيل یب
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 شتريموضوع گفته شود گفته شده و ب نيا  در  ديآنچه با کنميبنده تصّور م نيبنابرا
  . ستيمذاکرات الزم ن منهياز ا

 د؟يمخالف یدولت آباد یآقا– سيرئ بينا
   

 یدولت آباد يیحنطق ي
 

  . یبل – یآباد دولت
 .است یمذاکرات کاف– ندگانياز نما یجمع

و  نيمخالف انيتا تمام آقا نديتأّمل بفرما انيآقا نستيام ا دهيبنده عق - سيرئ بينا
 ).اجازه( یت آباددول یخودشان را بکنند آقا  صحبت  نيموافق
از آن مواد آنست  یو با بعض حهيال نيا ميتنظ بيمخالفت بنده با ترت – یآباد دولت

جهت خواستم مخالفت خود را عرض  نيباساس کار از ا شوديم  و چون مربوط 
است،  هيمسئله قاجار یکي:  ميتوّجه کن   ديسه مسئله است که خوب با نجايکنم؛  ا

 یکياست و   کّل قوا  یعال سيئالوزراء و ر سيرئ یمسئله رضاخان پهلو یکي
مذاکره کردند و هر کس  نجاياست که ا یمسائل نهاياست و ا یمسئله قانون اساس

 نطوريا. همراه است  هيکه با قاجار کننديتصّور م انيآقا زنديحرف م   نجايدر ا
  !!!  ستين

  . است نيا شيمعنا  – عقوبي ديآقاس
مخالفم و سلطنت  هيهستم که با قاجار یازاشخاص یکين خالصه م – یآباد دولت
را  هيو هر کس هم جمع شود و بخواهد سلطنت قاجار دانميمنقرض م  را  هيقاجار

 .نبود نيا شيمعنا عقوبي ديآقاس یديد  حاال  تواندينم گريبر گرداند د
 .خوب قربان شما یليخ -  عقوبي ديآقا س   

واز  دينزاکت را هم حفظ کن ديادب را حفظ کناست که  نيپس بهترا -  یآباد دولت
 )سيرئ بيزنگ نا یصدا  ) .ديحدّ خودتان هم خارج نشو

عرض .   دانستم چطور نظم بدهم یاگر با بنده بود م ستيمجلس هم با بنده ن نظم
واقع  یمطرح شد ما در تحت فشار رياطاق اخ نيدر ا ٣۶که ماده  یروز کنميم

حاال هست به ما فشار  نکهيفشار گذاشت تا ا شوديم شترياسم آن را ب  که  ميشده بود
  . بماند رزايم یعل دمحمّ   سلطنت در خا نواده  ديآوردند که با

  )اجازه خواستند یاسائي یآقا ( - 
خوب است اجازه  ستيحاال فشار ن یبل - )  یاسائيخطاب به ( یآباد دولت
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که  یحرف هائ نيو ا ستينکه فشار  دانميهم م  خوب ! ستيفشار ن چيه د،ينخواه
 * .  داره تيواقع – یاسائي  .…  .و اهمه است زننديم

در آن موقع شب  ديکه بنده را احظار کرد شبيخوب آقا شما د یليخ – یآباد دولت
 یبنده و جمع  شد،يمادّه نوشته م نيکه ا یخالصه در موقع  نداشت،  تيصالح

آخر ندارد و  یعنيابتر  ۀمادّ  م،يگذاشته بود  مادّه را  نياسم ا.  ميمادّه بود نيمخالف ا
 ست؟يآخرش چ ستيمعلوم ن
فالن سلطان  حضرت،ياست در شخص اعل رانيسلطنت ا ديسينويم نکهيا بجهت

چه  یعنينسالً بعد نسل بر قرار خواهد بود، نسالً بعد نسل   شاه قاجار  یمحّمد عل
مادّه  نيده در آن مجلس با ابود بن نيکرد؟ ا   ديروز نسل منقطع شد چه با کي؟اگر 

شد  داينسل پ ميخوب آمد  مادّه،   نيبا ا ستميهمراه ن چيمخالفت کردم و گفتم بنده ه
 نيا  ؟ از  ميذکور نداشت پادشاه زن درست کن ديشا م؟ينداشت چه کن اقتيل یول

زده شد که اگر در دفاتر مجلس باشد و بنده در آن روز  اديمجلس ز نيحرفها در ا
گذارده نشده  تمل ۀمادّه به اراد نيا رايمادّه بودم، حاال هم مخالفم،  ز   نيبا ا مخالف

  .  و به فشار گذارده شد
که سلطنت در خانواده  ستين یاشکال چيبنده ه شيپس پ. به مطلب ميبرس حاال

ً غلط است نيدانم ا یم نکهيا یچرا برا  نباشد،   ايباشد  هيقاجار .  مادّه اساسا
کردند، بنده هم در استامبول بودم   که ملّت جمع شدند و شاه درست  یتمعذالک وق
 یاست پهلو  حاضر . حاج مخبر السلطنه  یول.  هم مخابره کردم یکيتلگراف تبر

 نکهيا یمنقرض است گفت چرا؟ گفتم برا هيمن نشسته بود، من گفتم سلطنت قاجار
 رقيب ريد و رفت زحّق را از خودش سلب کر نيخودش بدست خودش ا  پادشاه 

است  یبيغر یشاه باز دميمسافرت کردم د رانيبه ا  دوباره که .  نشست یاجنب یها
کاغذ به  یدستش کرده است وقت  دستکش به  کيو شاه در فرح آباد نشسته است و 

 .بدستشان برود کربيبگذار آنجا که مبادا م گفتيم دادند،يدستش م
جنس را به بنده  يّۀقض خسرويباب کار یآقا نيجنس بود که هم يّۀقض گريد

خودم پول گذاشتم و  بيکردند که دست آخر بنده از ج   یفرمودند و اظهار دلتنگ
ده تومان  ینشد جنس را خروار  پادشاه حاضر  نکهيا یبرا. دادم بمردم خوردند

هم  شانيا  . رفتم فرح آباد  هبند  کند،يضبط م خيرا تار ايقضا نيا! کمتر بفروشد
 مينگو نجايچرا ا شود،يچاب م خيکه در کتاب تار ستيزهائيبودند، چ ضرتحياعل
گفت ) بود ستادهيشهاب الدوله هم ا(شما را پادشاه کرده ؟  یک حضرتاياعل  گفتم . 

. گفتند ملّت. ها شما را شاد کردند؟ یک! کنديبظاهر خدا م  گفتم همه کارها را . خدا
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 ايردّ و بدل شده است  ینوشته ا کي   یادقرارد کيملّت و شما  انيدر م ايآ گفتم
 ؟   ستيک یگفتم حافظ قانون اساس.  یگفتند قانون اساس. نشده است ؟

خودتان به  کهيدر صورت  د،يهست یگفتم شما چطور حافظ قانون اساس. ما گفتند
 یکه مطابق قانون اساس کنميم یسع شهيگفت من هم. د؟يکنينم  عمل  یقانون اساس
که اگر  ميگويمن به شما م حضرتاياعل.  دينکرد  گفتم اّما نشده است و .  رفتار کنم

کتاب رفتار کند او پادشاه  نيا  شد که بهتر از شما با  دايپ یکس کيمملکت  نيدر ا
قول   را از قول خودم نگفتم،  بلکه از  نيرنگش سرخ شد و گفتم که ا.  خواهد بود

احد  سبکميال: فرمودند نيوفات به حس السالم گفتم که در شب هيعل نيرالمومنيام
 یشرح ونقش ۀآمد در مسئل شيپ یعيتمام شد بعد از آن وقا نيا  . بالعمل بالقران

سلطنت  نيدانستم که ا یم شهيبحال بنده هم  دادند تا  یمزخرف ینوشتم، جواب ها
حال ما دچار  نيع  در  یول. از ابتدا اساس نداشته است وحاال هم اساس ندارد

تا خدا خواست و   م،يها و کشمکش ها بود یشانيوپر  هاوابتالئاتيتارگرف
شد  دايمملکت پ نيمرد در ا کي یعني داشد،يمملکت پ نيدر ا یپهلو یآقا  شخص 
 .رفتم آشنا شدم  نداشتم  يیآشنا شانيبنده با ا

که عالقه به  یمرد دميمجلس با من صحبت داشتند،  د نيو چند  یاز مدّت بعد
کندوجرأت وقدرت هم داشته باشد،  یخواهد مملکت ترقّ    یرد و دلش ممملکت دا

)  ميکه بگو ستيوحاجتم ن( ميگو یم  که به بانک بلند  یآدم است در صورت نيهم
از بستگان  ايشخص او   از  ميمستق ريغ اي ميمستق ناريد کيو  ستمياهل استفاده هم ن

آمد   آدم  نيا) شود یجبران م – بيدست غ( دهيبلکه ضررهم رس  ده،يمن نفع نرس
که عالقه به  یرسانده که مردم يیکرد،  امروز خودش را به جا يیکارها کيو 

 یشود و دلشان م ايمملکت هم همرنگ دن نيخواهد ا یدلشان م  مملکت دارند و 
و  ايآقا ب نديگو یم.  متوّسل شدند باو ند،يايب رونيب  ذلّت و کثافت  نيا ازخواهد که 

 یمن و شما نم ۀچرا در خان  ما بکن ،  یچاره برا کيما خاتمه بده و  یتبه بدبخ
 یاو م  را در  يیقدرت و توانا نيا نکهيا یبرا نديگويو به او م رونديچرا م نديآ
به آن شاه  ميمتوّسل بشو ميبرو ميخواه ینم ام.  ننديب یو در من و شما نم ننديب

.  به حال آن دربار ميزياشک بر ديبا ميرفت یکه وقت یآن دربار  ها و به  دهيپوس
چقدر مخالفت کردم که حقوق شاه و در بار   حاضرند،  من  انيسال گذشته همه اقا

را به  انشسه هزار توم  دو  یکنند و ماه هيرا تجز نيکه ا گفتميمن م.  نباشد یکي
 را  آن  یکه رختخوابش گرم است بخوابد وما بق يیشاه بدهند که برود همان جا

   .  باشد نهايحاال ا م،يدربار مصرف کن ميوتنظ بيترت یبرا
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مملکت  نيذّمه دار امور ا یرضاخان پهلو یکه شخص آقا خواهمياز خدا م بنده
در اطراف آن نباشد بلکه بتواند  یخلل چگونهيثبات داشته باشد و ه  و قتيباشد و حق

مملکت  نياو در ا از ريغ. ساحل نجات برساند  مملکت را به  ۀچهار موج یکشت
 یمنقرض است و رضاخان پهلو   هيقاجارسلطنت  .شد دايپ ديفردا شا ستيامروز ن

را خواهند   و کارها شان  دهنديم یمجلس هم رأ تيمملکت است و اکثر سيرئ
امضاء کردند، بنده مانع  تياکثر یرا امضاء نکردم ول حهيکرد، گرچه بنده آن ال

حرف  خواهميهستم، بنده چه کاره ام،  بنده م تيثراک عيبلکه مط. ستمين   تياکثر
 کيمملکت ما کامال بسته به آن است  هيآت  کار بزرگ که  نيباشم ا گفتهخود را 

خودش را  یپا ريز   یرضاخان پهلو یدر داخله شخص آقا دياست که با یکار
و   ت اوس یحام اينداشته باشد  بداند که دن یگونه تزلزل چيکه ه ننديمحکم بب یطور

اّما راجع به خارجه ! به داخله جعرا نيشناسد،ا یمملکت م نيا استياو رابه ر ايدن
هست گذارده شده است،   ايکه نسبت به همه دن نيدرمجمع القوان  ما  یقانون اساس

مرّکب نگاه داشته اند که  یو قلمهارا تو کننديم  نشسته اند وهمه نگاه  ايدن یعلما
اما .  کرد رييتغ نجايا سنديبنو  اش  هيدر حاش یفور  م،يداد رييرا تغ یما ک سديبنو

که هنوز   داشته  یاشکاالت قانون کي رييتغ نياگر پشتش به گوششان خورد که ا
 حهيمخالفت بنده در ال. زنديضرر م نجايآن وقت به کار ا ستيملّت مسلّم ن انيدر م

و نه از نقطه  دانميده،  مرا رفته و منقرض ش هياست،  قاجار هيبابت قاجار  نه از 
سال  یس خواهميمملکت است واز خدا م سيرئ  است، او  ینظر رضاخان پهلو

فقط . مملکت را بکند نيکارا  مملکت باشد و  سيرئ شهيچهل سال عمر کند وهم
نکردم،    امضاء  دميکه رفتم د یقسمت آخرش را که بنده را احضار کردند وقت

در اطرافش فکر کرد  ديبا شتريب یقدر کيّوم را قسمت س نطوريقسمت دّوم را هم
   .  ندارم یعرض گريبنده د ضيبود عرا نيا. نکند دايذات البعه پ   یناخوش که

 است یمذاکرات کاف – ندگانياز نما یجمع
 یحاتيالزم است بنده توض( اناتشانيدرضمن ب یدولت آباد یآقا - سيرئ بينا

 کننديم قيتصد انيمملکت البتّه همه آقا ۀر موجچها یکردند کشت  اوّالً اظهار ) بدهم
 یموج چيوه) است حيصح ندگانينما(است شيآسا  و تيامن تيکه مملکت ما در نها

 حيصح – ندگانينما(تواند بکند  ینم  و  دهاستقالل مملکت سکته واقع نکر یبه کشت
 )  است

 لشيدر ذها  یکند بعض رييتغ یاصول کيکه  یدّوم اشاره کردند در وقت قسمت
حّق  یو ملّت اجنب یاجنب چيکه ه کننديم قيتصد انيهمه آقا  را  نيخواهند نوشت ا
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 )است حيصح ندگانينما(   ندارد  یملّت کي یدخالت در امور داخل
  .  است یمذاکرات کاف – ندگانياز نما  یجمع

    دارم یحيبنده توض – یآباد دولت
    ديبفرمائ - سيرئ بينا

 نيچهار موجه ا یبنده مرادم از کشت ديدر قسمت اّول که فرمود آقا – یآباد دولت
احوال  نياستقالل است، بنده عرض کردم مملکت ما در ا  نبود که طوفان در 

که  ستيکشت کي ننديب یبگذارند،  م  که  گريملل د یامروز پهلو یايحاضر در دن
   . انداخت یآن را به ترقّ  ديوبا فتادهين یبشاه راه ترق

قانون  ۀآنجانشسته اند و نسخ کهيراجع بقسمت دّومش عرض کردم آن اشخاصاما 
را در  راتشييکرد، تغرييتغ یکه قانون اساس دنديفهم یوقت  ما را دارند،  یاساس
  . کننديقانون م  نگفتم مداخله در  کنند،يم ادداشتياش  هيحاش

با ورقه اخذ  هادشنيپ نيتقاضا کرده اند نسبت به ا انيچند نفرازآقا - سيرئ بينا
 )قرائت شد ليبه مضمون ذ. (شوديم  شود قرائت  یرأ
باورقه گرفته شود عبدهللا  یموضوع رأ نيدر ا ميامضا کنندگان تقاضا دار ما
  . استوان یک - یالحسن رضايعل- اخگر  - بيغ  دست  - ريدکتر ام - یاسائي
واحده نوشته  ۀمادّ  نستيلفظ مادّه ندارد؛ بهتر ا یمادّه است ول کي - سيرئ بينا

   . شود
  . قرائت شود- ندگانياز نما یبعض

  . قرائت شد ليبشرح ذ مجدّداً 
بنام  یملّ يشورا دمجلسيرا اتّخاذ نما ليذ ميتصم یملّ  یمجلس شورا ميکنيم شنهاديپ

را در  یرا اعالم نمود ،و حکومت موقّت هيانقراض سلطنت قاجار  سعادت ملّت 
 یرضاخان پهلو یمملکت بشخص آقا ۀموضوع   نيو قوان یحدود قانون اساس

مجلس موّسسانست که  ربنظ  موکول  یحکومت قطع فيتکل نييتع کنديواگذارم
 .شوديم ليتشک یمتّمم قانون اساس ۴٠و ٣٨و  ٣٧و ٣۶موادّ  رييتغ یبرا

  ديفرمائياجازه م – رزايهاشم م محّمد  
اخذ آراء بعمل (است   حده وا ۀکرد فقط باسم مادّ  شودينم گريمذاکره د - سيرئ بينا

    )  ٨٠عالمت قبول  ديسف ۀورق ٨۵حّضار  ۀحاصل شد عدّ نطوريا جهيآمده نت
 بيتصو یرأ ٨٠تيواحده باکثر ۀمجلس ومادّ  ميتصم٨۵حّضار ۀعدّ –سيرئ بينا

  . شد
استوان ،  ی، ک عقوبي ديشهاب ، آقا س رزايآقام:  انيآقا –دهندگان  یرأ یاسام
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جالل ، نجات  خيخان زنگنه، آقا ش يیحي،  ی،عراق ميها اءيض   مي، ابراهیشوشتر
،  اتيب خانيقل یعبدالرحمان، مرتض خيش   رضا،حاجيرزاعلي، حاج م یاسائي، 

، یزديخان ا ميسل   رزايم خسرو،يک رباب، ایکاظم ، لطف هللا خان لقوان ديآقاس
ميرزا دمحم اب،عبدالوهّ  رزايخان اسعد،حاج م ی،محّمد تقرزاي،فتح هللا مبيدست غ

خان ،  دهللاي رزاياسدهللا خان، مرزايهللا خان شادلو،حاج م بي، حبیخان معّظم
، ی، مفتیطاهر یخ هاديسهراب زاده، آقاش یگيب وانيخان معتمد ، د  عبدهللا  رزايم

، افشار،فرج ی، صدرائیخان اسد یزاده،محّمدول عتيشر  ،یمحّمد سلطان ديحاج س
، ايرني، ابوالحسن خان پیروانيداور، ش با،يد   یه، طباطبائزاديهللا خان آصف،حائر

 رزايم ،یدامغان یحشمت   رزايم یقل دري، حافسر رزاي، محّمد هاشم میکازرون
اعلم،  رخانيام  فرج هللا، دکتر خي، آقا ش یرزائيابوالفتح، مديخان اصانلو،س لياسمع

 رزايان عدل ، مخ وسفي رزاي، م یطهران یدمحم عل خيحاج حسن آقاملک،  ش
صادق  رزاي، م یجواد محقّق، آقا رضا مهدودي، آقاسیخان حکمت، الموت  رضا

سيد عبدالحسن  ،یاسکندر هللا خان في، س یامخان بهر   نيخان اکبر، دکتر حس
انقالب،  عصر ،سهراب خان، یميعظ  ان،يدکترآقا،یخان قشقائ ليصدر،اسماع

جواد خان،  رزايم  ،  یخان افخم ميهخان دادگر،سلطان ابرا نيرزاحسيم رهنما،
.  ، یمانهللا خان کمالوند،اخگر،ناصر ندا بيحبد،يمحمودخان وح رزاي، میزاهد

، حاج آقا رضا  رزايم ماني، سل یحسن کاشان ديس رزاياحمد خان اعتبار، م ديس
  . عيرف
رفع هر گونه سوء تفاهم اصل پنجاهم قانون  یبرا دانميالزم م – سيرئ بينا

دو سال  هينيتقن ۀشده که مدّت دور حيتصر نجايبرسانم در ا   انيرابعرض آقا یاساس
موجب انحالل شود، مستلزم نقص اصل   امروزه مجلس  ميتصم نياست بنابرا

  مؤّسسان نخواهدداشت  مجلس  ليکهم با تش یخواهدبودومنافات یپنجاهم قانون اساس
.   

– ندگانياز طرف نما( ميرا ختم کنجلسه  نديبفرما بيتصو انياگر آقا نيبنابرا
 )است حيصح

قبل از ظهر دستور  مياست سه ساعت ون کشنبهيفردا که  هيآت ۀجلس – سيرئ بينا
 !یفالحت یقرضه ها یاعطا  حهيال ا،يثان.مجلس ۀبودج   قيتفر حهياوالً،ال

  )  دو ساعت بعد از ظهر ختم شد بايمجلس تقر  (  
 یملّ يمجلس شورا سيرئ بينا
 )  ٢(  یبيخط–شهاب ع  –م  یمنش نيّ محّمد تد ديس
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 آمريکا  آبان  بروايت اسناد وزارت امور خارجۀ ٩مجلس شورای ملی درروز 
   
:  کند یم ديتاک »کايامر  ۀاسناد وزارت خارج«مجد با استناد به  محّمد قلی ◀ 

  أتيه روزيبعد از ظهر د  ۵ساعت « : سدينو یشماره م نيدرهم رانيا ۀروزنام
 استياّول ر بيرفتند ونا یپهلو یبه مالقات آقا ندگانيمجلس به همراه نما ۀسيرئ

الوزرا  سييوانتصاب ر هيسلطنت قاجار انيپا رب یمجلس را مبن  ۀمجلس مصّوب
نطق  یّ مجلس ط سيرئ بينا. کرد ]خان [رضا ميدولت موقّت تقد استيبه ر
خان رفاه و سعادت  را  دولت رضا نکهيمجلس  به ا ندگانينما یدواريام یکوتاه

 نياز ا زدرپاسخين یپهلو یآقا. ابراز کرد اورديبه ارمغان  ب رانيمردم ا یبرا
 ندهيکرد که مجلس پنجم درآ یدواريواظهار امريمجلس تقد»  یخيمهّم وتار «اماقد

 انياواظهار داشت که پا. ابدي قيهمچون گذشته، درخدمت به کشورتوف ز،ين
ازجانب  نيّ تد. است انيرانيا یبرا یديجد یزندگ سلطنت خاندان قاجارآغاز

 دستيو کارمندان ته مقاماتخواست که نسبت به  یپهلو یمجلس ازآقا ندگانينما
تقاضا   نياو همچن. را قطع نکند شانيا یدربارمالطفت به خرج دهد و مستمرّ  ۀشد

آزاد شوند و مورد  بخشش ريدرحوادث اخ  رشدهيدستگ یاسيس انيکرد که مجر
مجرمان   نيبرغم  آنکه ، طبق گفته خودش ، شش تن از ا یپهلو یآقا. رنديار گقر

به اعدام محکوم شده بودند هردو  گانگانيب تيجلب حما یبرا شتال یليبه دل
را »   یعفوعموم«رااحضارودستور هينظم سيسپس رئ!رفتياوراپذ یتقاضا

زارش کرد گ  ١٩٢۵نومبر ١ خيدر تار رانيا ۀستار ۀروز نام» .صادر کرد
   یکاخ سلطنت ،تهران  ی،  فرماندار نظام]پناه زداني [یروزگذشته ژنرال مرتض

(  تهران را به مقصد سلطنت آبادزين عهديگرفت؛ ول  ليتحو» سابق عهديول« را از
نوامبرش خبر  ٢مورخ  ۀدرشمارزين رانيا ۀروزنام. ترک کرد) خود یالقيي ۀخان

باره  نيدر ا  یامور. اروپا شد  یاکتبر، راه  ٣١سابق روز شنبه،  عهديداد که ول
به  یزيآم ريتحق اريبس  طيرا ظاهراً در شرا عهديدر واقع  ول« : دهد  یم حيتوض

 یپول و حتّ   چيکردند وعمالً ه یبدن شيکه او را تفت نديگو یم. بغداد فرستادند
 فرد کي« انيم یدوسال بعد، درگفتگو ١».نگذاشتند ارشيدراخت یاسباب سفر

اکتبر   ٢٩ – ٣٠حوادث ۀ،خاطرکايآمرار، کاردامسنيليو ديويود» سرشناس یرانيا
 ميکه داشت يیسرشناس در گفتگو یرانيا کي راً ياخ« : شود یم دي، تجد١٩٢۵
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  یا حهيهر زمان که دولت خواهان  تصوب ال: کرد یجمع بندنطورياوضاع را ا
 - کند یم  یسخنران شانيمجلس را به کاخش دعوت  و برا  ندگانيباشد، شاه نما

را که  ینرفته است وقت ادشانيآنها . شود یبه قانون م ليوتبد بيهم تصو حهيوال
 نيا. سربازان در آمد ۀکردندو مجلس به محاصر یچيازدستورات سرپ ندگانينما

 ٢».خواندنش  مضحک و خند آور  یدولت ارعاب است و قانون
 یامور. منتشرکرد یا هيمبود ، اعال  یروزيرضا خان که اکنون سرمست پ 

 :دهد یگزارش م
دولت موقّت و  سيرئ ،یپهلو یآقا هيمتن اعالم) نوامبر  ٢(  رانيا روزنامه

 او اساس رفتارو کار نکهيبرا یکّل قوا را منتشرکرده است، مبن يۀعال استير
( شرع  مقدّس اسالم ، و  نيقوان یچون  و چرا یب یاجرا)  ١: (خواهد بود  نيچن
 نيا یازاجرا نيشيپ انيکه فرمانروا ودش یاومتذّکر م.  یرفاه عموم نيمتض)  ٢

 اتيح  ديعصر جد نياو درآغاز ا... بودند دهياصول  مهّم  کامالً غفلت ورز
 متيبنا به دستوراو ق. کند یم ینيد نيقوان تيخود را جدّاً ملزم به رعا ران،يا

دهد  یواو وعده م ابدي یکاهش م) سنت  ٢حدود( ینان چهارشاه) پوند  ۶(هرمن 
 نياو همچن. نان راکمترخواهد کرد متيشود، ق ايّ مه طيشرا نکهيکه به محض ا

عفت  یمناف ، قمارخانه و مراکز یمشروب فروش یتمام مغازه ها دهد یدستورم
خطاب  به مجلس  یپهلو یآقا ۀمتن نام): نوامبر ٣(  رانيا ۀروزنام... شود ليتعط

 ليرا به عنوان  کف)  ذکاءالملک (  یفروغ یآن  آقا کند،  که در یرا منتشرم
 یخود اظهار م  ۀدر نام یپهلو یآقا. کرده است   یوزرا به مجلس معّرف استير

 ۶(  رانيا ۀروزنام... خواهند ماند یدر مقام خود باق نهيکاب یاعضاريکند که  سا
خطاب به  نيّ دت هجلس نيدرا. بود  یپهلو یآقا یرايمجلس روز گذشته پذ) : نوامبر

واگذار  شانيسعادت و رفاه ملّت را  به ا نکهياز ا ندگانياو اظهار داشت که نما
 .اند  یراض اريکرده اند بس

 یدست به اصالحات اقتصاد کينزد یا ندهيپاسخ گفت که درآ زدرين یپهلو یآقا
 ۀکتابخان ديجلسه درساختمان جد نيا: حيتوض. ( خواهد زد یو آموزش يی، قضا
مجلس،  یاکثروکال ،یافتخار همانيدرحکم ميجلسه پهلو نيدرا. برگزارشدمجلس 

شفق  ۀروزنام.) حضورداشتند یخارج یُسفرا ۀوهم»نيمتنفّذ« ،یمقامات ولت
رفته  یپهلو یآقادارياز تّجارکه روز گذشته به د یگروه): نوامبر  ۵( سرخ 

 نيتضم) ٢. ( نساختمان خّط آه عيتسر)  ١: ( پنج تقاضا داشتند شانيبودند، ا
از نقره   جيپول را يۀپا ليتبد)  ۴.( یآموزش اجبار یاجرا)   ٣. (يیعدالت قضا
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 یبياظهار داشت که ترت یپهلو یآقا. به فقرا راتيپرداخت صدقه و خ) ۵. (به طال
صرف ساختمان خّط آهن شود،  یحاصل از انحصار قند وچا ديخواهد داد تا عوا

شود ،  نهيساختمان خط ّآهن ، هز یازآنها برا  که قصد داشت یو جواهران سلطنت
مورد  یرانيبانک  ا کي  يۀلاوّ  يۀطال معاوضه شده و درحکم سرما یبا شمش ها

 ديساختن آموزش با یاو متذّکر شد که به منظوراجبار. استفاده قرارخواهدگرفت
« مذکوربدون شک» گروه تّجار « : حيتوض. ( استخدام شود یشتريمعلّم ب

دهد که   یخبرم): نوامبر ١٢(شفق سرخ  ۀروز نام.) ... شده بودند »نشيگز
صبرانه  یمردم ب  نکهيبر ا یاست مبن دهيرس االتيا  یاز برخ یديجد یتلگرام ها

آمده است  زيازتبر یدرتلگرام. اوهستند یوتاجگذار یپهلو یمنتظرپادشاه شدن آقا
مذکوردرسر  ۀوزنامحال، ر نيبا ا. ستيمجلس مؤّسسان ن ليبه تشک یازيکه ن
شفق  ۀروزنام.  است شدهرا متذّکر یمجلس نيچن ليخود ضرورت تشک ۀمقال

 نيدرا د؛يازرژه قشون سان د یپهلو یروز گذشته آقا):  نوامبر  ١۶( سرخ 
 یتهران، ازآقا ینظام  یروهاي، فرمانده ن]پناه  زداني [ یمراسم ژنرال مرتض

درخواست را رد  نيا یپهلو. رديبپذ را رانيمملکت ا یخواست که پادشاه یپهلو
موضوع  صحبت   نيا  ۀبا افسران قشون در بار یکرد و گفت که بعداً در جلسه ا

 ...خواهد کرد
کند   یدولت منتشر م سيير یازسو  یا هياعالم) : نوامبر  ١۶(  رانيا ۀروزنام 

لت از دو سيرئ... عدالت  شده اند تيملزم به رعا یکه درآن تمام  مقامات دولت
به دستش برسد استقبال و شخصاً آنها را  یمقامات  دولت هيکه عل یتيهرگونه شکا

 نيوجه ا افتيسراسر کشورموّظفند بدون در یدفاتر پست... خواهد کرد یريگيپ
 یوجود ندارد ، صندوق ها یکه دفاترپست یها را ارسال  کنند ودرمناطق ضهيعر

 یکه  ب  یالبتّه افراد. خواهد شد نصب يیها ضهيعر نيارسال چن یبرا یا ژهيو
ژست  نيا: حيتوض.( بزنند، به شدّت مجازات خواهند شد تيمورد دست به شکا

حاکم  کياست تا رفتار قيپادشاه مستبد عهد عت کي یخواهريخ هيشبشتريب
 انيبند آخرهمه شاک نيکه احتماالً ا نديگو یمردم م. دوران مدرن ۀمشروط

 ٣.) منصرف خواهد کرد  ضهيز ارسال  عررا وحشت زده  و ا  یاحتمال
 

تلگرام  او . دهد ینسبت به اوضاع ارائه م یشتريشناخت ب یامور یها  تلگرام
 یقاجارعل هيمردم عل رياخ یتظاهرات ها« :قراراست نياز ا ١٩٢۵اکتبر٣٠در

 یالوزرا طراح سياست که تمام آنها را رئ نيا تيالظاهرخود جوش است اما واقع
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از آن است   یو شواهد حاک ،شوند یم شترهميهر روز گسترده ترو بکند، که  یم
جهت باال  یقانون ريغ یها تيفعّال یبرا  یبهانه ا  ديشا  یفعل یها  یکه نا آرام

 نياّول ۴». حذف سلسله قاجار فراهم  آورد متيالوزرا به ق سيبردن مقام رئ
 ايالوزرا و سيرئ یاعالم پادشاه«: قراراست نياکتبرازا ٣١در یتلگرام امور

برغم . رسد یالوقوع به نظر م بيمنظورقر نيمجلس مؤّسسان به ا ليتشکحدّاقل 
 یندارد، ول یبه آنها اعتنائ چکسيالوزراه سيازرئ تيدرحما یتظاهرات تصنّع

 انيجر نيعناصرمخالف باعث شده که ا انيمؤثّردرم یو رهبر ینبودهمکار
به   ايتانيبر رمختاريزکه تسلّط و یاميهم پ نيچمبرل. خود مطمئن شود یروزيازپ
بحران  نيدر ا ايتانيکامل دولت بر یطرف یشد بر ب ميتسل ]رانيا [خارجه ريوز
 یم تيحرکت حما نيرسد که روس ها درنهان از ا یبه نظر م. کرده است  ديتاک

 نيچن رشيدرپذ یجدّ  یهم موارد ناقض قانون را مانع يیاروپا یسفارت ها. کنند
کنم تا زمان روشن شدن  یم هيبه وزارت خارجه توص. ننديب ینم ديجد ميرژ

مجلس « :اکتبر ٣١در یتلگرام دّوم امور ۵».بماند رونيمختار در ب رياوضاع وز
 یرأ ۵موافق،   یرأ ٨٠:رساند بيرا به تصوريامروز بعد ازظهر قانون ز

را ارقاجخاندان  یملّ  یبه نام سعادت مردم ، مجلس شورا« . بيغا ٣٠مخالف ، و
دولت موقّت را به  استير نيقوانريوسا یمخلوع اعالم و درحدود قانون اساس

شکل دولت دائم  توّسط مجلس  نييکند؛ تع یواگذارم یشخص رضاخان پهلو
متّمم   ۴٠،  و  ٣٨،  ٣٧،  ٣۶منظوراصول  نيمؤّسسان  انجام خواهد شد که بد

 یقانون  ريرا غ  هيرو نيمجلس ا  تياقلّ » .را اصالح خواهد کرد یقانون اساس
  یدو ، بنا  به قانون اساس. خود را  به سلطنت اعالم  کرد یخواند و وفادار

رفراندوم  کي یفقط  با  برگزار. سه. شده است ضيسلطنت  به خاندان قاجار تفو
معتقد بود   تيجناح اکثر.  اصالح  کرد را یتوان  قانون اساس یم یواقع یعموم
خلع سلسله  یبرتقاضا یمختلف مبن اتيو وال التياز ا یلارسا یها گرامکه تل

 رييتغ ۀبه سابق نيآنها همچن.  کند  یم ضيرابه مجلس تفو یارياخت نيقاجار چن
 یتلگرام ها ۀجيدرنت ١٩٠٩درارتباط با سازوکارانتخابات در سال  یقانون اساس

مروز شهر بعد ازظهر ا. کردند  همختلف اشار اتيو وال االتيمردم از ا یارسال
امروز صبح « :سدينو یم  ١٩٢۵نوامبر ١در  یامور ۶» .و آرام  بود یچراغان

« : قرار است نيکردم  که از ا افتيدر) مشاورالملک( خارجه   رياز وز یادداشتي
خشن  ۀخاندان قاجاربود،  و روز به روز چهر یکه خواهان سرنگون  یجنبش ملّ 

منجربه  ميداد یانجام  نم  یام  مؤثّرچنانچه فوراً اقد گرفت، یبه خود م  یتر
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به منظور   یملّ   یمجلس  شورا. شد یم یزيبزرگ وعواقب  فاجعه آم یانقالب
 ٣١لذا  در. که  به خواست مردم پاسخ دهد ديبحران الزم د نيدادن  به ا  انيپا

حضرت اشرف،  بهدولت موقّت را  استياکتبرسلسله قاجار را ازسلطنت خلع و ر
و دولت  ليکه مجلس مؤّسسان تشک یکّل قوا، محّول ساخت تا زمان هيعال استير

درحال . شب گذشته  تهران را به مقصد بغداد ترک کرد عهديول»  .گردد نييدائم تع
 ژهيعمل انجام شده وجود  ندارد، به و نيدرمقابل ا یعنصرمخالف چيحاضره

طن پرستان از و یاست تا واقع یشترظاهريب ايتانيبر یطرف یکه ب يیازآنجا
. برده اند  یپ داديرو نيا یواقع تيروش ها مخالفند اکنون به ماه نيکه با ا یرانيا
مشکالت به سبب وجود و  جادياز احتمال ا یبه کارخود ادامه خواهدداد  ول لسپويم

که  رندانتظاردا زين  یخارج رانيسف ريسا. نگران است یقانون رياعمال قدرت غ
کنند، چرا که  یتلقّ  یداخل یرا مسئله ا[ رانيدر ا]  کمرحاييروش تغ شانيدولت ها

، کايدرآمر رانيکاردارا ،یباقر کاظم ٧».نظم حفظ شده ومعاهدات نقض نشده اند
ارسال   کا،يآمر ۀخارج ريفرانک  کلوک، وز یبرا  یداشت اي ١٩٢۵نوامبر  ٢در

لت متبوعم واصله از دو یبنا بردستور العمل تلگراف« : قرار است نيکرد که از ا
ً به اّطالع حضرت عال رسانم که به دنبال اظهار تنفّرعموم مردم   یم ی، احتراما

، مجلس در جلسه نهم  رانيملّت ا یسراسر اميازسلطنت خاندان قاجار و ق رانيا
خود، سلسّل  قاجار را از سلطنت  خلع )  ١٩٢۵اکتبر  ٣١(  ١٣٠۴آبان 

که  یارتش،  را تا زمان یقوا کلّ  ۀ، فرماند یاشرف  رضا خان پهلو ضرتوح
 استيبه ر رديبگ ميتصم یشود و در مورد  دولت دائم  ليمجلس مؤّسسان  تشک

 تيرا به رسم ديجد ميبه سرعت رژ ايتانيبر ٧».دولت موقّت منصوب نمود
 ميرا که با تصم یميموقّتاً رژ« است  افتهياجازه  ايتانيبر رمختاريوز« : شناخت

را  يینها ميکه مجلس مؤّسسان تصم یکار آمده تا وقت یرو رانيا یملّ   رمجلسياخ
تمام معاهدات را که   ميرژ نيا نکهيبشناسد، مشروط برا  تياتّخاذ کند  به رسم

بشناسد و به تعّهدات  تيبرقراراست ، به رسم رانيو ا ايتانيبر انيدرحال حاضر م
 یجارو مجاز است با دولت موقّت روابط  ت کند،از آنها عمل   یناش

 سيواالحضرت اقدس، رئ« مضمون  به نيبه ا یادداشتياوامروز » .برقرارسازد
 ٩».کرد ميتسل» دولت
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  هيو روس  ايتانيبر  استدر مورد  سي

 
 :قرار  است نياز ا ١٩٢۵نوامبر  ۴درگزارش  مورخ  یامور  یمشاهدات کلّ  
 ليبه دل. ه استگذشته عمدتاً متوّجه مجلس بود ۀدرچند هفت»  یمردم« حرکات   

امتناع دوتن از نامزدها از قبول  رآً ينهاد، که اخ نيمناسب  درا یفقدان رهبر
  یقابل توّجه  ول یمخالفت ها ليکرده است ،به دل دايپ یحادتر تيآن وضع استير

 یناتوان اي یرغبت یب ليبه دل نطوريالوزرا، وهم سيرئ یبا نقشه ها ۀافتيسازمان 
 یلحظه به نظر م ني، تا آخریقدام  مؤثّر درمواقع اضطرارا یها برا یرانيا یذات

«  ۀدر بار یريگ ميتصم  تيانداختن مسئول یالوزرا برا سيرئ یرسد که شگردها
  یو اگر قرار بود اقدام قاطع افت،ينخواهد   یقيبه دوش مجلس توف» یجنبش ملّ 

 یبه دست خودش صورت م ديوچه درعمل با ی، چه درتئوررديصورت بگ
اکتبر،  ٣٠چنانکه درادامه  گزارش شده است،  روز جمعه مورخ  یول. تگرف

برنامه   نيگرفتند  که غلتک  ا  ميمجلس باالخره  تصم ندگانياز نما یمکف یتعداد
الزم را به دست  یرهبر وزراال سيرئ. روزبعد مجلس را هم  صاف کند یانقالب

 یدرخاتمه، برخ. سترا ب نيدهان مخالف زشيگرفت وبا تکان دادن چوب سحرآم
) ١: (جنبش داشتند عبارت بودند نيا تيدرموفق یکه سهم عمده ا یعوامل

 شيماه  پ کي آن کمتراز یظاهر ینشانه ها نياّول.بود عيکوتاه وسر» جنبش«کل
 ليتحل یبرا یبود که دوستان و دشمنان فرصتريجنبش  چنان نفس گ. بروزکرد

افتاد که عمر  کارگر ليدل نيبه اتشريب یپهلو یسحروجادوديشا افتندين دادهايرو
 یبه انتخاب  مّجدد خود در دوربعد ندگانيرو به اتمام است و نما یمجلس فعل

برده  نيبالقّوه را با دقّت فراوان ازب یهامخالفت  ۀنيزم. کردند یمجلس فکر م
 ۀکانريو انتصاب ز نهيودوستانش به وزارت کابروزيبودند، مثل انتخاب شاهزاده ف

 ١٠. یتيو وال یالتيکارگزاران  ا ريازفرمانداران وسا یرايبس
 :دهد ینوامبرادامه م ۶مورخ  ١٢٣٧خود را درگزارش شماره  ليتحل  یامور  
 نجانبيا ١٩٢۵نوانبر  ۴مورخ  ١٢٣۶شماره  یکنم گزارش  مطبوعاتيمگمان  

 رييتغ  رامونيپ  رياخ یاسيس یدها دايرو  ۀالزم را دربار یمقدّمات حاتيتوض
 ١٢٣۶شماره   یگزارش مطبوعات نياحتراماً  در ا. درخود داشت  رانيا  ميرژ

اکتبربه اوج  ٣١  خيمجلس در تار یقطع قدامکه با ا» یجنبش ملّ « اشاره کردم که
در .  الوزرا بر افراشته  شده بود سيبود که به دست رئ ی، اساساً پرچمديخود رس
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 هيته زيدر تبر  کايآمر  یکنسولگر  ینرايرا که کارمند ا یارتباط ، گزارش نيهم
گزارش به  نيا.  کنم یارسال  م  مهيجالب توجه باشد به ضم تانيبرا ديکرده و شا

، درهمان  نيعالوه برا. خورد یاز کجا آب م انيدهد که جر ینشان م یخوب
 ايرنينکته  جلب  کردم  که انفعال پ  نينظرتان را به ا  یگزارش مطبوعات

مجلس انتخاب  شده بودند ،  با توّجه  به در راه بودن  استيبه ر  ، که یومستوف
( در تلگرام . الوزرا  فراخ  ساخت سيرئ یمانورها یرا برا هبحران، عرص

را   رانيبازگشت  شاه  به ا یاعالم  رسم)  ١٩٢۵مورخ  سپتامبر  ٧٠شماره 
سه   یّ ط  بود که  یساز حوادث نهياوضاع  واحوال آن زمان زم. گزارش  کردم 

وجود  رانيدر ا  یاسيجناح  س باًسهيتقر  خيدر آن تار. گذشته رخ داده است  ۀهفت
 انهيجناح م   )٢.(کرد یم تيجناح دربار ، که از وضع موجود حما) ١: ( داشت

ازشاهزادگان  یکي  یپادشاه اي، وعهديبرادراوول ینيروکه خواهان خلع شاه وجانش
بر  که یعدّه ا)   ٣(و تداوم سلطنت بودند،و یهلوسلطنت  پ  ابتيقاجاربه ن ريصغ

چه  رد،يقرارگ یدر دستان  پهلو  ستيبا یباور  بودند که سرنوشت کشورم نيا
به هم  » روها انهيم« دو عامل برنامه .  یوچه درمقام پادشاه یدرمقام جمهور

تا زمان  یکامل  پهلو یشاه که هدفشان نابود انيحام یها سهيدس) ١: ( زد
( وزراء بود  استيوثوق الدوله درمقام ر انتصابگشت شاه درماه نوامبروباز

 یاو با دولت دائم یازامکان همکار عاتيبرد وشا یوثوق دربغداد به سرم
. که برچسب قاجاردارد یزيبه هرچ یتنفّرشخص پهلو) ٢(،)دهند یخبرم یاحتمال

ظاهراً  یا، ونقش هريسرعت شکل گرفتن حوادث اخ یاديتا حدود ز تيوضع نيا
 یم خيرا توض یپهلو ۀنقش  تيکرده اند وموفّق فايرا که عناصرمختلف ا یمتناقض

 .رو ها محقّق شود انهيها دوست داشتند  اهداف  ميسيکنم که انگل یگمان م. دهد
موضع  دادند رييممکن است  تغريغ یاهداف نيکه متوّجه شدند تحقّق چن یاما وقت 

ثبات در مملکت  یتنها عامل احتمال  طيدرآن شرا ، چرا کهستادنديا یو پشت پهلو
خود را   یقطع یمياکتبرتصم ٣١که مجلس در یظاهراً روس ها هم تا وقت.  بود

 یآنها نگران  بازگشت  احتمال شيدوماه پ. کردند یم تيحما یواعالم  کرد از پهل
 تامبرسپ ٢۴و  ٢٣ یها  ینا ارام ۀبودند،که  دربحبوح انشيحام یها تيشاه وفعّال

قاجار خلع شد ،   ۀسلسل نکهيحال، به محض ا نيبا ا.  افتيگذشته کامالً بروز 
 نيدرا. به خود گرفت یتر محتاطانهوحرکت او شکل  یموضع آنها نسبت به پهلو

 ميشنو یم یعاتيشا هيو روس ايتانيبر یارتباط با موضع  کلّ 
که  هم   یا یه با پهلومعامل. دهند یم حيتنه را ترج کيآنها دولت  نکهيبرا یمبن 
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آسان تر ازمعاوله  اريدارد بساريرا در اخت يیو هم درعمل قدرت اجرا یدرتئور
مرد « تا کنون. را دردست دارد يیاست که فقط درعمل قدرت اجرا یبا پهلو
 گرشيدست ومجلس را دردست د کيرا در  یت،خاندان سلطنرانيا» قدرتمند

 تيگذاشت وضع ینم  یپهلو تيد که شخصها متوّجه شدن یسيانگل ديشا... داشت
جناح   یعنيکامل اغتشاش  گران،  یتحّمل کندوبا نابود یموجود را تا مدّت نامعلوم

. مناسب بود ۀنيتنها گز واحتماالً   نيتنه بهتر کيدولت قدرتمند  کيدر بار
بر فرض  یگذشته، هرچند هفته مبن ۀدرچند هفت هيوروس ايتانيبر استيس يیهمسو

کمک   یپهلو یبرنامه ها ليوتسه عيده است، به تسروب یالً متفاوتکام یها
 تاخگس تيدانم که شخص یم دي، بعیاما درارتباط با تحّوالت آت. کرده است یفروان
توانم  ینم. فاکنديبه قانون  را ا  ديّ مق  یمقام اجرائ کيبگذارد  که او نقش  یپهلو
ً  مشکالتکه  یمحدود رتيبا توّجه به سواد و بص ا،يکه آ را که  یدارد، واقعا
 یها یو جاه طلب سهيدس راي، ز ريخ ايفهمد  یخواهد شد م رشيبانگيگر ندهيدرآ

مجلس  ميتصم. معطوف به او و فقط  او خواهد شد یا ندهيطور فزا همخالفانش ب
 نيکنند که ا یم  ینيب شيها  پ یليخ. شده دانست نييتع شيازپ ديمؤّسسان را نبا

که افراد معلوم   ديبه اتّفاق نظر خواهند  رس یحکومت پادشاه یعمجلس برسر  نو
حال، ممکن است روس   نيبا ا. هاست یسينظر انگل  فقو و یخواسته قلب  پهلو
گذاشتن   ميعق یاند، برا  یناراض ريحوادث اخ جيکه از نتا یها وعوامل داخل

 ١١.نقشه دست به کار  شوند
  ميخود رژ ١٩٢۵نوامبر ٣مورخ  ادداشتيرد ايتانيمختار برريکه وز یدر حال 

واالحضرت اقدس « را با عنوان  ]خان[شناخته ورضا  تيرا به رسم ديموقّت جد
 تيرا به رسم ديخطاب کرده بود، روس ها  دولت  موقّت  جد» دولت   سي، رئ

خود  ١٩٢۵نوامبر   ۵مورخ  ادداشتيدر  یمختار شورو ريوز. نشناختند 
 ادداشتي  قيدق یپس ازبررس یشورورياهماتّحاد ج دولت«کند که یاظهارم
کند  که روابط  یم  یدواريابراز ام ران،يا  ۀخارجريوز ١٩٢۵اکتبر  ٣١مورخ 

بونزون ،  ١٢».دبمان یباقزيهمچون گذشته مودّت آم رانيوا یاتّحاد شورو یآت
به صورت دو فاکتور «  افتياجازه  ١٩٢۵وامبرن٢٠ خيمختارفرانسه درتارريوز
شده  ليتشک  یضرت اقدس رضا خان  پهلوحواال استيت موقّت را که تحت ردول

 ونيدولت  تمام معاهدات و کنوانس نيا نکهيبشناسد مشروط برا تياست، به رسم
 ژهياست محترم بشمارد، به  وروفرانسه برقرا رانيا انيکه م  یتها وتوافقا

 )   ٣( ١٣».ستا دهيبه امضا رس ١٩٠٠اوت١١که در یتوافقنامه باستان شناس
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  :و مآخذ حاتتوضي 

 
 -  ١٣۶٢ –نشر ناشر  –جلد سوم »  رانيساله ا ستيب خيتار«  یمکّ  نيحس  ١

   ۴٢١ – ۴٢۴صص   
 ۴٢۴ -   ۴۶۵صص   -  نيشيپ  -  ٢
 – یملّ  یبه صورت  مشروح مذاکرات  دوره پنجم مجلس شورا  دينگاه کن و

  ١٣٠۴ن ماه  مجلس ، مورخه شنبه نهم آبا ازدهميو  ستيجلسه دو
 - یترجمه رضا مرزان - »  یاز قاجار تا پهلو« مجد   یدکتر محّمد قل -   ٣

   -  ١٣٨٩بهار  – یاسيس یمؤسسه مطالعات و پژوهشها – یريام یمصطف
  ٣٩١ – ۴٠٠ –صص 

 
 » یاز قاجار تا پهلو« نوشت ها  یپ

 
نوامبر  ۴، مورخ  ٨٩١,  ٩١١١/  ١۴٣،  ١٢٣۶شماره  یگزار ش امور - ١

١٩٢۵  
  ١۵، مورخ  ٨٩١,  ٠٠/  ١۴٣٨،  ۵٠۵، شماره  امسنيليگزارش و – ٢

  ١٩٢٧دسامبر
نوامبر  ٢١، مورخ  ٨٩١,  ٩١١١/  ١۴۴،  ١٢۴٧شماره  یگزار ش امور -  ٣

١٩٢۵ 
  ١٩٢۵اکتبر   ٣٠، مورخ  ٨٩١,  ٠٠/  ١٣۶٨، ٧۵شماره  یتلگرام  امور – ۴
 ١٩٢۵اکتبر   ٣١مورخ ،  ٨٩١,  ٠١/  ٢٢، ٧۶شماره  یتلگرام  امور -  ۵
   ١٩٢۵اکتبر   ٣١، مورخ  ٨٩١,  ٠١/  ٢٣، ٧٧شماره  یتلگرام  امور -  ۶
   ١٩٢۵نوامبر    ١، مورخ  ٨٩١,  ٠١/  ٢۴، ٧٨شماره  یتلگرام  امور -  ٧
   ١٩٢۵نوامبر    ٢، مورخ  ٨٩١,  ٠١/   ٣١به گلوک ،  یکاظم ادداشتي – ٨ 

 ١٩٢۵نوامبر    ٣، مورخ  ٨٩١,  ٠١/  ٢۶، ٨٠شماره  یتلگرام  امور -  ٩
نوامبر  ۴، مورخ  ٨٩١,  ٩١١١/  ١۴٣،  ١٢٣۶شماره  یگزار ش امور -  ١٠

١٩٢۵ 
 ۶، مورخ  ٨٩١,  ٠١/  ٣۵،  ١٢٣٧، شماره  مهيو ضم یگزار ش امور -  ١١

 ١٩٢۵نوامبر 
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  ١٩٢۵نوامبر  ٢١، مورخ  ٨٩١,  ٠١/  ١٢۴۶،۴۵شماره یگزارش امور - ١٢
دسامبر   ۴، مورخ  ٨٩١,  ٠١/  ۴٧،  ١٢۵٢شماره  یگزار ش امور -  ١٣

١٩٢۵ 
 
:   سدينو یم»  عبرت  نهيآئ« در خاطرات خود بنام  یپور فاطم فنصرهللا سي ◀

بوجود  آورد که   رانيا یاسيس خيدر تار ینطق مکتب تازه ا نيدکتر مصدق با ا
. است خواهيوطن پرست و آزاد یرانيآل هرا دهياصول  مرام  و ا نيتا به امروز ا

بلند کرد،  من در کالج  یکتاتوريخود را بر ضد د یکه مصدق صدا یهنگام
  رانياحمد عرفان روزنامه ا یفارس  اتيبودم و معلم ادب لياصفهان مشغول تحص

 .ما خواند یرا به کالس آورد و متن  نطق  را از اول  تا آخر  برا
از  یکيکرده بود  و  یازب  یرل مهم رانيدرا خيآنکه دکترمصدق  تا آن تار با

کرده و تنها دکتر حقوق در دولت و مجلس بود و عالوه   ليرجال عالم وتحص
 هيعدل ريوز هيمعاونت وزارت مال لياز قب یمجلس از تهران، سمتهائ یندگيبرنما
 یها نهيخارجه  در کاب ريوزو  جانيآذربا ی، والهيمال ريفارس، وز ی، وال

مردم مانند   یتوده ها  انيرا داشت ، نام او در م و وقوام السلطنه رالدولهيمش
دشمن   رايو پرمعنا از آنروز و ینطق منطق نيا یول. مشهور نبود  اديز   مدّرس

ً طبقه روشنقکرو مردم بازار  یمعرف یظالم وافراد متعد کرد ومردم مخصوصا
ت ها در دوره پنجم و ششم ومخالفت با دول شيو او هم با نطق ها هدور او جمع شد

است ،  رانيمردم ا تيکه تا به امروز طرف توجه اکثر یمکتب هيو مقاالتش پا
 .گذارد

 :بود رياصول  ز یمکتب  رو نياساس  ا 
مقامات  يۀکل. ستيمافوق قانون ن یمقام چيبه قانون داردوه اجيکشور احت – ١

ح آزاد ومحاکم صال ديقانون بوده و مجلس و جرا عيمط ديکشور ازشاه تا گدا با
 .نجات  بدهند  نيمستبد ديمردم را از ظلم  وک ديبا  هيعدل
باشد، هم فرمانده قوا ، نخست  رجنگيتواند هم وز یمعتقد بود که رضا خان نم او

کشور در آن روزها   یقوا یفلسفه جدائ نيا.( باشد  کتاتوريوشاه ود ريوز
ست  که آن را ا یکس نيمصدق اول. تازه و بگوش ها  نا آشنا  بود  نيدرمشرق زم

 .) غ کرديو تبل جيترو متيبازبان تازه  و با کمال  صم
 یم کتاتوريبه رضا خان مستبد د. مجلس و شاه  موافق بود عيبا رضا خان مط

 : گفت
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 ر دست آزار يزبر دست ز یا
 ن بازار؟يبماند ا یتا ك گرم

 ؟ یدت جهانداريچـه كار آ به
 یبه كه مردم آزاد مردنت

، مکتب   تويسال  قبل از ظهور نهرو و ناصر و ت یهم س یخارج استيس – ٢
کرد که  شنهاديدر وزارت خارجه اش به دولت پ. اصل عدم تعهد را اعالم کرد

خود  شهيعدم  تعهد را پ اي یتوازن منف  استيدرمقابل شمال و جنوب س ديبا رانيا
را به   رانيا ینيزم ريزنشان نداد و ثروت  یدلبستگ چکداميقرار بدهد و به ه

 .اورديب  رونيب رانيکوچک دور از حدود  ا یکشورها ايکمک  خود  
 اريد چيمده خاطر و به ه اري چيه به
 اريبس یبر و بحر فراخست و آدم که
روزنامه ها منتشر ساخت  ريو سا ندهيکه در مجله  آ یدکتر مصدق درمقاالت – ٣
راد با سواد و مطلع و ملت بداشتن اف کي یکند که  بزرگ یم دينکته  را تأک نيا

و  ديدرق ديو مجلس و جرا سواديملت ب. خود است انهيآزاد وعالقمند به خانه و آش
سازد و نمونه  یم رانيت  را متزلزل  و ويوقوم تي، اساس مل یسلطنت استبداد
 .بود رانيا ريو انقالب  اخ ١٣٢٠ وريآن سوم  شهر

مقدرات  کشورتان  بدست  دياجازه  نده چگاهيدکتر مصدق معتقد بود که ه  -  ۴
  اجياگر احت. ستياز ما در مهربان تر ن هيدا  چگاهيه رايز. اداره شود هايخارج

. ديآنها را استخدام کرده و از علم و صنعت آنان استفاده کن ديدار هايبوجود خارج
متکبر و زورگو برحذر   یبا کشورها وصاً مضرمخص یمردم را از قراردادها

 .داست یم
 

 خيتار یدادهاي،خاطرات و رو» عبرت  نهيآئ«  یپور فاطم في سنصرهللا* 
  ۴۶ - ۴٧صص  – ١٣۶٨ – رانيا یمل ۀانتشارات جبه – رانيمعاصر ا

 
 : آمده است   یالجورد بيدر گفتگو با حب در کتاب خاطرات محمود فروغی ◀
  موافق  پدرتان  نسبت به انتقال یبه رأ ميو برگرد ميمکث کن نجايدر ا:  ل. ج

 یمورد درحضور شما صحبت نيدر ا ايآ.  یسلطنت  از سلسله قاجار به پهلو
که دکترمصدق در مجلس   یبه مطلب  ميبرگرد نيچه بوده ؟ همچن تيکردند که ن

حکومت  فيتکل ميرسانگفته بود که اگر سردار سپه  قدرتمند را به سلطنت ب
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 گفتند؟ یبود؟ چه ممورد  چه  نيپدرتان در ا  دگاهيمشروطه چه خواهد شد؟  د
. مرحوم مصدق نطق شان درمجلس به نظرمن شاهکاربود«: یفروغ محمود

من، آن نطق است و من دارم متنش  دهينطق مرحوم مصدق، به عق نيبرجسته تر
 )     ١(».خوب بود اريبس اريبس. کرد  یقشنگ  اراستدالليبس. نجايرا ا
 کي« :ديگو یرضا خان  م نسبت به»  یفروغ یپدرش دمحمعل دگاهيد« باره  در

حکومت  نيا  مييايب  ر،يمعتقد  بودند که ،نخ...] ازجمله پدرش، داور و[ یعده ا
،  ميکن زشي، تمميپاکش کن.مي، نگهدارميکن تي، حماميکن یبانيرا پشت یقو یمرکز
کردند که  یم اليخ. بودند نيخوش ب یليآنها خ ديشا.  آلوده بشود اديز مينگذار

 ) ٢( » .شوند یواقعاً موفق م
 دهيبودند که عق يیاز آنها] پدرم[  شانيا« : ديگو یآن  م ليدر تکم یفروغ سپس

  یبانيپشت م،يکن تيحما م،يبساز م،ييايرا ب یقو یحکومت مرکز نيا ديداشتندکه با
 نيباعث شد که ما  درا یکه چه عوامل ميزود است قضاوت کن یليمنتها خ. ميکن

هشت سال سلطنت  –که بعد ازهفت سال  ميفرض کن جيوبه تدر. ميراه موفق نشد
آن را در آن  ینيب شيکه مرحوم مصدق پ یديشد یکتاتوريرضا شاه ، گرفتارآن د

 )  ٣(» .مينطق کرده بود، شد
  خيطرح تار – یالجورد بيجب راستاريو – یخاطرات  محمود فروغ - ١: منبع
 ٣٢ص   -  ١٣٨٢ - اروارددانشگاه  ه انهيمرکز  مطالعات  خاورم - رانيا یشفاه

  ٣۴ص  –همانجا  – ٢
 ٣۵ – ٣۶صص  - همانجا  – ٢
 
خود  که در  یخيد که شهامت و شجاعت  مصدق در نطق تارفراموش نشو ◀

 !ديآغاز گرد یترورنظام  ۀمرگ وفشارقوّ  بيبا نه«که یکرد، روز راديمجلس ا
 

 سدينو یرده ام ، ماست و قبالً  آنرا آو دهيکش ريبهار آن روز را به تصو همانگونه
ملک  یبه جا یاشتباه ینيواعظ قزو] هنوز تازه بود ینيجسد واعظ قزو: 

. داد یافراد را آزار م نيهول و رعب و بهت، شجاع تر[ بهار کشته شد یالشعرا
هنوز  ندگانيبود که کار از کار گذشته است، فقط هشت نه نفر در انبوه نما دايپ

و  یو آرام أسي تيبا هم در نها شند،يانديب یفکرداشتند که تقّال کنند،  یتوانائ
 یدولت در دست. را ربوده بودند تيکرد؟ اکثر ديچه با. نديبنما یاختصار شور

 . داشت ديتهد یودر دست ديو وع دينو
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ترسد، بلکه  یهم ازما م فيکه بداند و درک کند که حر یمرد و آزاده ا ريش کوآن
 .ترسد، چه با اوست یم شترياو ب

آبان  ٩که در روز  یانياگر به نطق آقا. ورعب فراگرفته بود ميهمه را ب ديکن باور
عالمت کمال مالحظه و  د،يشو قيکرده اند دق راديا ديجد ۀبه نام مخالفت با مادّ 

. ديآ یخوف و رعب م یبو یاز هر سطر. ديد ديخوف و وحشت را خواه ريتأث
شده بودم و در جلسه حاضر  ینيشبدبختانه من آن روز به امر رفق مأمورخانه ن

. دادم یبخرج نم ادترمقاومتيخود ز گرهمفکرانيازد ديبودم شا ینبودم، و اگرم
 ليبه دل یحتّ . مينداشت ديهم ام خيبه قضاوت تار! ميبود وسيمأ زيهمه چ گرازيما د
 ميبود وسيهم مأ نيچاپ نکردند از ا ديشب هشتم آبان که نطق مرا در جرا ۀجلس

معذالک سوگند به کالم خدا . دياز خلق هللا تواند شن یما را هم کس نطقکه الاقل 
خود وداع  زانيبا عز ميرا برآن داشت که در غرقاب خوف و ب رمرديعدّه ش نيا

 » !و آمدند و گفتند! نديبگو یو هرچه هست، سخن نديايکرده، به مجلس ب
: ناشر  - ّوم  جلد د» یاسيخ مختصر احزاب سيتار«ملك الشعرا بهار  یمحّمد تق - 

   ٣٢٩ – ٣٣٠ - صص   –     ١٣۶٣  - رير كبيام
 یريتقص مورتاشيت چارهيب:  ديگو یم مورتاشيعزل ت ۀزاده در بار یحسن تق*

است و از  مورتاشيسوراخ، خود ت ديگو یکه آنکه م گفت یرضاشاه م ینداشت، ول
دفتر هم نبود  همان روز جمعه که ]شد که[نياند، ا آنها مطلع شده  ]ست که [راه او 

 ميديد ميفردا ما رفت. است عافبه او کاغذ نوشت که او از وزارت دربار م
 .ستين مورتاشيت

رضاشاه با . ديمشغول کار خودتان بشو انيوزرا شاه خودش آمد گفت آقا اتيه در
 یليشاه آمد خ. گفت یرا م زيبه او همه چ یعني. سر و سر داشتند یمرحوم فروغ

است، کار خودش را  یهللا پهلوان ماشاء يیاساي نيگفت ا با وزرا گرم گرفت و
. ديکش یبه صورت هر کس ادستش ر). ستين مورتاشيمحتاج به ت یعني( کند یم

. کلکش را بکند خواسته یم مورتاشيوحشت برداشته بود که ت] او را [ نکهيمثل ا
ت، دم همه سست اس ديصورت ظاهر را نگاه نکن نيبه من محرمانه گفت ا یفروغ

) یبه فروغ(گفت خودش به من گفت. خواهد کرد کن شهيوزرا را ر نيتمام ا یعني
 سيکه االن سوئ] الملک منصور، منصور یرجبعل[منصورو زاده یازشما وتق ريغ

وزرا  یباق. داشت یبا او رغبت باطن شود یمعلوم م م،يتعجب کرد یليما خ.است
من  گفت یبود که م نيا. سه نفر همه با آن حرامزاده همدست بودند نيا ريغ
 .است یداستانش طوالن گريبعدا د. وزرا را خواهد کند نيهمه ا شهير دانم یم
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 یاسائي هقضي

 
 یاسائيهمه کار را به اسم  مورتاشيکه دست نشانده داور بود و ت یاسائي چارهيب
 .وحشت کرده بود یاسائي. کرد یم
مثل  گريد یاسائي. بکنم یدگيرس ديهم با یاسائي نيروز گفته شد به کار ا کي تا
 یليخ شد یگفته م یزيچ یاسائيبه  یداور هم وقت. روح از بدنش رفته باشد نکهيا

گفتم شاه آمد که به کار .وزرا تند حرف زدم اتيدره یقدر کيمن . شد یم شانيپر
 یدگيرس سيتا حاال پل. است یخبر خوش هللا الحمد. کند یدگيوزرا رس اتيه یاسائي
را  نيا م،يکن یم یدگيخب، ما رس یليخ.وزرامناسبت ندارد یبرا  ]وآن[کرد یم

 .گفته بود یاسائيداور به 
و از من  هياز در عقب آمد به وزارت مال چارهيب دميد. با من خوب نبود] یاسائي[
گفتم  ] به شاه. [ميآخرش او را نجات داد یول. بود شانيپر یليخ. تشکر کرد یليخ

 نينداشتند، بدتر یهم گناهگريد یهرچند، آنها. تنداش یگناه ميکرد یدگيرس
 )  ٢.(بود مورتاشياش با ت معامله

 ١٣٧٩ –انتشارات فردوس ) خاطرات( ، »یطوفان یزندگ«زاده  یحسن تق  -  ٢
   ٢۵٣ – ٢۵۴ –صص  –
 

 نيّ تد دمحّمديس نامهزندگي  
 

 ۀسابق»  یقاجار و پهلو ۀدکتر ومصدق در دور« در کتاب  ريمش یمرتض دکتر
از  یکي ،یرجنديب ديمعروف  به س  نيّ دمحم تد ديس« : کند یشرح م نگونهيرا ا نيّ تد

درمجلس  اتيخود را تا زمان ح یسابق مجلس است که دوران بازنشستگ یرؤسا
پرچم رضا خان سردار سپه بود  یزنان پا نهيداران و س هياز تعز یو. ديسنا گذران

  نيّ تد.  را فراهم  ساخت هيقاجار ۀلسلکه با اخذ رشوه از او، موجبات انقراض س
 یوثوق الدوله بودبا وثوق الدوله همکار ١٩١٩ نيقبل ازآن موافق  با قرار داد ننگ

 .بوده است یطباطبائ نيالد اءيض ديفوالد س  ۀتيداشت و سپس  عضو  کم
 :نقل  شده است  نيچن  یاعظم بهرام ريعبرت از قول  دب نهيجلد  اول آئ در
 اءيرهنما و ض نيالعابد ني،زنيّ تد ۀليرسال سردارسپه به وسدرظرف چها«

   هايو روضه خوانها وآخوندها و بازار سهايروزنامه نو نيب یاديمبلغ ز نيالواعظ
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به دست  ینمد کاله خوب نيهم از ا  نيّ در تهران معروف بود که تد.  خرج کرد
به ( ظرفا  نيکرد و آن باغ  ب یداريپول خر نيرا از ا شيآورده و باغ  تجر

به حساب  ديمعروف شد، پس از آنکه  رضا شاه به سلطنت رس) آباد  یجمهور
کرمان  التيرا از ا نيّ بعد از آنکه تد. ديکه پول ازاوگرفته بودند، رس يیتمام آنها

 یوساطت کرده و م نيّ نزد شاه از تد یکرد،  مرحوم فروغ نيمنفصل وخانه نش
 یرضا شاه در پاسخ م» .خدمت کرده است حضرتين به شخص اعليّ تد« : ديوگ

 شيبه ر یدرجواب تأمل کرده ودست یفروغ» ؟.......ذگاءالملک توهرگز« :ديگو
که   یخجالت نکش  وقت« : ديگو یرضا شاه م.  ماند یودرجواب ساکت م دهيکش
.  یربرابر او ندارد یتعهد چگونهيگرهي، دیکارت تمام شدومزد اورا داد......با
 » .ستين  نانيراکردومزدش را گرفت به عالوه مورداطم یهم پادوبود، کار ديس

،  ١٣٧٠بهمن  ١١زبان خاوران ، مورخ  یفارس ۀصفحه پنجم هفته نام در
محقق  ،یجعفر نيحس یآقا ا،يفرنيمنتشره در شهر سن خوزه ،  واقع درشمال کال

  ، مبلغ  شصت  یبعد یمعمم سابق و مکال ن،يّ دمحم تد ديفرزانه نوشته است که س
 .است شتهدا افتيهزار تومان  بابت عمل  خود ا ز رضا شاه رشوه در

 : نوشته  شده  نيچن یدرعصر پهلو رانيجلد سوم ا ٣١٢  ۀدر صفح 
مجلس شدند،  استيالممالک حاضر به قبول ر یمؤتمن الملک و مستوف یوقت «
مجلس  استيبود به ر یذاران سلطنت پهلوگ هيمجلس که از پا سيرئ نيّ تد  ديس

مربوط  به سلطنت رضا شاه را با سهولت و زبر  فاتيتشر يۀوکل ديانتخاب گرد
 .مجلس  برکنار ساخت استيزود او را از ر  یليخ یول. برگزار نمود یدست
و  ديگرد یمجلس مستعف  استيبدو افتتاح  مجلس پنجم که مؤتمن  الملک از ر از

 دينگرد استيانتخاب شد و حاضر به قبول ر استيبه ر  الممالک یمستوف
،  ميرژ رييتغ  تيپس ازانجام مأمور. انتخاب شد استيبه ر نيّ دمحم  تد ديسرانجام س

 یمجلس شورا عيمقام من«: نوشت نيبه علت نامعلوم چن ١٣٠۵ ماهيد ٢۵روز 
 »نيّ تد .دهم یاستعفاء م  استيمعذور از شغل ر فهياز ادامه   به اداء وظ یمل

خود را پس  یسازند  که استعفا یاز دوستان او متقاعدش  م یبعد عده ا روز
و اوقاف  رمعارفيمخبرالسلطنه به سمت وز نهيپس از چند روز در کاب. رديبگ

شرکت نکند و از  نهيدوستانش اصرار کردند که در کاب. گردد یمنصوب  م
رضا .  او قبول کند زرق و برق  وزارت موجب شدکه یول دياين  رونيمجلس ب
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را که در باال  رفتن او  ینمود  کسان یم  یداشت و سع یشاه  اخالق مخصوص
 ینيبزند  که تا آخرعمر گوشه نش نشانيزم یطور ايبردارد  انيمؤثر بودند از م

 ريسرلشکرام - سرداراسعد – مورتاشيت –نصرت الدوله  لياز قب.  سازند شهيپ
زودتر از  یرجنديب ديبساط  وزارت س. اعظم  ريبد –دادگر  -  نيّ تد – یطهماسب

 یبرا یزندگ...نمود اريعزلت اخت ۀگوش نيّ کرد به هم خورد و تد یآنچه فکر م
. ديسخت و ناگوارگرد اريرضاشاه کرده بود، بس یبرا یکه آن همه فداکار نيّ تد

  یاز روزها  یکيکند  که  یرود و به او اصرار م یاو م دنيکاشف به د یروز
 یوقت.  کند یباشد نزد اوبرود، که قبول م یعام  رضا شاه  مداريکه د  بهدوشن

 نيمن مشعوفم  از ا نيّ تد یآقا« : ديگو یافتد با خنده م یرضا شاه  چشمش با او م
 یدادم چه م یاگر متانت به خرج نم ديگو یم نيّ تد» .ديکه متانت به خرج داد

رضا شاه  یبا اوصحبت  کند ول  که محرمانه  خواهد یازرضا شاه م نيّ تد. کردم
 یشود چند روز بعد  وال یموقعش عمل م یبگوئ یخواه یدانم چه م یم ديگو یم

 ».شود یکرمان  م
سال درزمان سلطنت رضا شاه   نيکرمان چند یاز استاندار یبعد از برکنار نيّ تد 
 گردد؟ یمشغول م یدار  ۀبه امر مدّرس  نيّ تد ۀمدّرس سيبود تا با تأسکاريب
و در   رديگ یرا از سر م  یاسيس  تيفعال نيّ مجدداً تد ١٣٢٠وريبعد از شهر  

و دخالت  در امرانتخابات  یمال یمقام  وزارت خواربار و کشورسوء استفاده ها
، همدست  انيمجلس تيحما رغميشود و براثراعالم جرم دکترمصدق عل یمتهم م

با وجود  مدارک و   تأسفانهم. شود  یم یهم زندان یواقع و مدت بياو مورد تعق
  هيکشور براثر فشار دولت و مقامات عال یعال وانيبرارتکاب بزه د یدالئل کاف

جرم  کيشر گريکديسابق  که با  رينخست وز یليسه یاو وعل یبرائت برا یرأ
  یمحکمه  رو نيمقام ا  یقضات عال  بيترت نيو بد دينما یبوده اند ، صادر م

 » .سازند یم ديوف را سفمعر خبل وانيدوران  د
 - » یقاجار و پهلو ۀدکتر ومصدق دردور«  ردرکتابيمش یدکترمرتض:  منبع

  ٨٨ – ٩٠صص  – ١٣٧٨  – شيک صداقت  ديجمش:راستاريو
 ۀاواخر دور یو فرهنگ یاسيس یاز چهره ها نيّ تد ددمحميس: سدينويبامداد م* 

، در  ی، پسر محّمدتق نيّ معروف به تد یرجنديب دمحّمديس.  یقاجارو دوران پهلو
 رجنديرا در ب یمقدّمات التيتحص. متولّد شد رجنديب یاز قرا یکيش در  ١٢۶٠
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حجره  رزاجعفريم ۀمشهد شد و در مدرس یراه ليتحص ۀادام یگذراند، سپس برا
 یسالگ ٢٣در . پرداخت  مهيگرفت و به مدت هشت سال به آموختن علوم قد یا

و فلسفه مشغول  اتياضير ليچندسال به تحص کرد و متياز مشهد به تهران عز
و ناظم االطباء در رشته *  یريخود را نزد عبدالرزاق بغا التيسپس تحص. بود
  ۀاز حجرات مدرس یکيداد و سرانجام در  امهو طب اد یعيو طب یاضير یها
 یکرد و روضه خوان ريدا یتهران مکتبخانه ا ليواقع در امامزاده اسماع لسوفيف

به  زيکرد و خود ن ليتبد نيّ به نام تد یبعدها مکتبخانه را به  مدرسه ا. کرد یهم م
شاگردان ،  ليتحص شرفتيومراقبت در پ یو تيريُحسن مد. معروف شد نيّ تد

 ی؛ چند پرده از زندگان٢٩٣ـ٢٩٢، ص  یغمائي(شد  نيّ تد ۀشهرت مدرس سبب
 ). ٢٣، ص ٣؛ بامداد، ج ٢٧رجال ، ص 

 
:  آمده است نيّ تد ۀدر بار یدائرة المعارف اسالم اديبن دانشنامه جهان اسالم،* 
شاه  یکه به فرمان دمحمعل یبود و روز یبا مشروطه طلبان همراه و هم رأ نيّ تد«

 یمجلس را به توپ بستند از مردم جدا نشد و پس از آن با نطقها و خطابه ها
کردن  یاريشاه و  یمحّمدعل یهايپرشور، خلق را به مقاومت در برابر ستمگر

خواه ،  یاز روشنفکران آزاد یبا شرکت عدّه ا یو. کرد یم قيتشو نيمجاهد
رفت و مردم را به  یداد و در مساجد به منبر م ليرا تشک هيسادات فاطم ۀدست

در مسجد سپهساالر  یهم با سربازان ملّ  یچند). همانجا( ختيانگ یبرم یفداکار
 نياو که به هم). رجال ، همانجا ینچند پرده از زندگا(  دياستبداد جنگ یبا قوا

، ص ٣بامداد، ج (بود، از افراد مبّرز حزب دموکرات شد  افتهيسبب شهرت 
از تهران  یندگيبه نما یملّ  یچهارم مجلس شورا ۀو در انتخابات دور) ٢٣۶

منصوب و مأمور مذاکره و  النيوثوق الدوله به حکومت گ ۀنيدر کاب. انتخاب شد
 زيو حّل مسالمت آم یکوچک خان جنگل رزايدولت به م سيصلح رئ اميابالغ پ

؛ ٣۵فرخ ، ص (حاصل نکرد و به تهران بازگشت  یقيجنگل شد که توف يۀقض
تهران را  یصدا ۀانتشار روزنام ازيش امت ١٢٩٨در  نيّ تد). ٣١٠، ص  تيهدا

روزنامه از  نيا.  افتيانتشار  ١٢٩٨مرداد  ٢٠آن در  ۀشمار نيگرفت که اول
، ص ١، ج  یعاقل(بود  ١٩١٩ن وثوق الدوله و از جمله مدافعان قرارداد طرفدارا

پس  یکردند، ول یو زندان فيرا توق نيّ تد انيکودتاچ ١٢٩٩در سوم اسفند ). ١٣٣
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 ١٣٠٠ ريمجلس چهارم در اّول ت). ٢١٣، ص ٣، ج  یمستوف(آزاد شد  یاز مدت
متنفّذ آن  یوکال ۀزمر مردم تهران ، در ۀنديما، ن نيّ تد دمحّمديافتتاح شد و س

مهر  ١۵او در ). ١۵۶، ص ١، ج  یعاقل(بود  تيمجلس و ظاهراً جزو اکثر
انتخاب  انيمنش ۀمجلس شرکت کرد و در زمر ۀسيرئ ئتيدر انتخابات ه ١٣٠٠

فرهنگ ( ديدّوم مجلس گرد سيرئ بينا ١٣٠٢ نيشد و در انتخابات فرورد
 ). ۵٣، ۵٠، ص  یقهرمان

 
و قائنات به  رجندياز ب نيّ تد دمحّمديس یملّ  ینجم مجلس شوراپ ۀانتخابات دور در

مهم سردارسپه  یاز مهره ها یکيدر مجلس پنجم  یو. وکالت مجلس انتخاب شد
 ميرژ رييتغ یو هم او بود که طرح قانون) ٢۶١، ص ٢مرسلوند، ج (بود 

 نيدر هم). ١٨۴، ص ١، ج  یعاقل(را به مجلس داد  تيّ مشروطه به جمهور
  به مدّرس نيّ تد کيخواهان ، به تحر ی، از جمهور یبهرام نيبود که حسدوره 

 یو با جمهور ختندي، مردم به مجلس ر  اهانت به مدّرس نيا یدر پ. زد یليس
، ٣، ج  یمستوف(شد  دهيچيدرهم پ یرضاخان یمخالفت کردند و طومار جمهور

 یملّ  یرامجلس شو ۀسيرئ ئتيهانتخابات  ١٣٠۴مهر  ١۵در ). ۵٨٨ـ  ۵٨۶ص 
 نيّ تد ددمحميو س ديرس استيخان مؤتمن الملک به ر نيحس رزايانجام گرفت و م

،  یعاقل(کرد  یخوددار استياّول شد، اما مؤتمن الملک از قبول ر سيرئ بينا
مجلس پس از درخواست ). ٣٢۶، ص ٢؛ بهار، ج ١٩٧، ص ١ش ، ج  ١٣٧۶

، بر آن شد حسن  یو امتناع و استير رشيپذ یمجدّد از مؤتمن الملک برا
خود را کتباً اعالم  یو استعفا رفتينپذ زياو ن یول نديبرگز استيرا به ر یمستوف

اّول جلسه را  سيرئ بيآنکه استعفانامه را قرائت کند با عنوان نا یب نيّ تد. کرد
مجلس ــ  ۀعمِل خالِف نظامنام نيبه ا  مدّرس ديبرقرار ساخت و اعتراض شه

.  رانيا( دينرس يیــ به جا ديجد سينشدن رئ نييه و تعنکردن استعفانام ئتقرا
 بيترت نيبد). ١٣٠۴آبان  ٩، مورخ ٢١١، دوره پنجم ، جلسه  یملّ  یمجلس شورا

 سيرئ بينا نيّ تد ددمحميس استيبه ر یملّ  یمجلس شورا یعلن ۀروز نهم آبان جلس
رسانده و به امضا  هيته واحدهۀکه داور به صورت مادّ  یشد و طرح لياّول تشک

موقّت حکومت به رضاخان را اعالم  یو واگذار هيقاجار ۀبود و انقراض سلسل
پس از مخالفتها . قرائت شد) ١، سلسله ، بخش *  یبه پهلو ديرجوع کن( کرد  یم
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 یرأ ٨٠ تيواحده با اکثر ۀطرح در مجلس ابراز شد، مادّ  نيکه با ا يیو موافقتها
عصر همان ). ٣۶۵ـ٣٣٢، ص ٢ بهار، ج(شد  بيدر جلسه تصو یرأ ٨۵از 

مالقات  یبا رضاخان پهلو سهيرئ ئتيه یاعضاريبه اتّفاق سا نيّ تد ددمحميروز، س
 یحکومت موقّت به و ضيو تفو هيقاجار ۀبه خلع سلسل ريمجلس را دا ميو تصم

 ).۶۶۶، ص ٣، ج  یمستوف(کردند  ميتسل
مجلس انتخاب  تاسيبه ر نيّ ، تد١٣٠۴در آبان  سهيرئ ئتيه یانتخابات بعد در
، ص ١، ج  یعاقل(شد  دهيمجلس برگز استيبه ر زياو در مجلس ششم ن. شد

 یريکناره گ یندگيمجلس و نما استياز ر نيّ تد ١٣٠۵بهمن  ١٨در ). ٢١١، ٢٠٠
به  ستظرفهم عيکرد و درهمان روزدرسمت وزارت معارف و اوقاف و صنا

ـ ٢١٧، ص ١ن ، ج هما(وارد شد ) الممالک  یمستوف( یحسن مستوف ۀنيکاب
به  یحسن مستوف یبجا) مخبرالسلطنه ( تيهدا یقليمهد ١٣٠۶در خرداد ). ٢١٨

معارف و اوقاف بود تا ريکماکان وز نيّ تد ددمحميانتخاب شد وس يیالوزرا سيرئ
منشأ (کرد یريکناره گ ارتمغضوب رضاشاه شد وازسمت وز١٣٠۶ ید ١٧در

 یبرا یو یريدردوران نخست وز از رضاشاه نيّ آن بوده که تد ايغضب، گو نيا
کرده بوده اما در انجام آن کار قصور داشته است  افتيدر یمبلغ یانجام کار
 ).٢٣۶، ص ٣به بامداد، ج  ديرجوع کن

دولت رابه عهده داشت  يیماهربود ودرمدّت وزارت خود سخنگو یسخنور نيّ تد
درمدّت  یو که یازجمله اقدامات). ٢٩٩، ص  یغمائي(کرد یدفاع م حيو از لوا
 نيمملکت بود که ناصرالد اتيحفرازيامت یخودانجام داد،الغا ۀماه ازدهيوزارت 

 نيچند عيسر بيدر تصو یبعالوه ، و. دندشاه به فرانسه داده بو نيشاه ومظفّرالد
 )٣٢٧ـ٣٢۶،ص ١،جقيصد(داشت یومجلس نقش عمده ا ونهايسيقانون درکم

مصّوب  یعموم ماتيتبارتعلعبارت بودازقانون اع نيقوان نيا نيمهمتر.
معارف  یشورا سي؛ قانون تأس١٣٠۶مهر  ١٣و مکّمل آن در ١٣٠۶ بهشتيارد

؛ و چند ١٣٠۶ وريدر مدارس مصّوب شهر یاجبار ش؛ قانون ورز اتيدر وال
در .  یحقوق و صنعت ۀمدرس یاستخدام معلّم از فرانسه و آلمان برا یقانون برا

 ۀبه نام مدرس یواحد ۀبه مدرس یاسيسعلوم  ۀحقوق و مدرس ۀزمان او مدرس
 ۀمدرس. ديوزارت معارف گرد ۀميمبدّل شد و ضم یاسيحقوق و علوم س یعال

وزارت معارف قرار گرفت  ۀوزارت فوائدعاّمه منتزع وتحت اداراز زيتجارت ن
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حقوق وعلوم  ۀمدرس« لي، ذیفارس.به د ديرجوع کن زي؛ ن٣٢٧همان، ص (
 خيتار سيبه تدر رانيدرا ی، الزام مدارس خارج نيّ اقدامات تدگرياز د). » یاسيس

ست باب مدرسه در ياز دو شيب سي،تأسیرانيبه محّصالن ا رانيا یايو جغراف
و  ميتعل ديآموزش اصول جد یشبانه برا یکالسها ليقصبات و دهات و تشک

 ).همانجا(به آموزگاران بود  تيترب
 تيمأمور نيان منصوب شد و اکرم یش به استاندار١٣٠٩ ليدر اوا نيّ تد ددمحميس
 یغمائي(اودر اسفند همان سال به تهران احضار شد . ديازنه ماه به طول انجام شيب

 اتيادب ۀدانشکد یش به استاد١٣١٣دانشگاه تهران در  سيو با تأس) ٣٠۶، ص 
،  قيصد( ديمنصوب گرد رانيافرهنگستان  تيبه عضو ١٣٢٠شد و در دهيبرگز

به  یفروغ یدمحمعل ۀنيکاب ميدر ترم ١٣٢٠آذر  ١٣در ). ٢۴٩، ١٣۵، ص ٢ج 
به  ١٣٢١ نيو در فرورد) ٣۴١، ص ١، ج  یعاقل(وزارت فرهنگ منصوب شد 

 ١٣٢١بهمن  ٢٨در ). ٣۴۵، ١همان ، ج ( ديانتخاب گرد اتيادب ۀدانشکد استير
 ١٣مشاور و سپس در ريابتدا وز نيّ کرد، تد یخود را معّرف ۀنيکاب یليسه یکه عل

مشاور و سرانجام  ريوز ١٣٢٢ ريت ٢٣خواروبار بود و در ريمان سال وزاسفند ه
، ص ی؛ ضرغام بروجن٣۵٧ـ٣۵۶، ٣۵۴، ص ١همان ، ج (کشور شد  ريوز

چهاردهم مجلس  ۀدور ۀندينما خۀفر یدمهديس ١٣٢٣ ريت ١٨در). ٢۴۶ـ٢۴۵
در  یماد ۀبه سبب سوء استفاد نيّ تد دمحّمديس هي، در مجلس عل یملّ  یشورا
فرخ، (اعالم جرم کرد  یابات مجلس چهاردهم و سوءاستفاده از اموال دولتانتخ
 بهشتيارد ٢٧در . شد زيتم یوانعاليد ميتسل یدگيرس یاو برا ۀو پروند) ۶٠٣ص 

و  ینشاهجها عيدمحم شف استيکشوربه ر یوانعاليدر د نيّ تد ددمحميس ۀمحاکم ١٣٢۶
 نيدرا. کشور آغاز شد یوانعاليشعبه ها و مستشاران د یرؤسا يۀبا حضور کل

. حضور داشتند ديجرا رانيمجلس ورجال و مد ندگانياز نما یاديز ۀمحاکمه عدّ 
سالنامة ( به برائت او داده شد  یو سرانجام رأ ديمحاکمه ده روز به طول انجام

سپهبد  ۀنيازمشهد سناتور شد و با کاب یش و ١٣٢٨در). ٢۴٨، ٢٣٨، ص ايدن
، ص  یدفتر ني؛ مت٣٣٧، ص  یفرهنگ قهرمان(رزم آرا به مخالفت برخاست 

٣٩۵.( 
 
، ص  یغمائي(درگذشت  کايسرطان در امر یماريبراثر ب ١٣٣٠در آذر  نيّ تد
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 . دفن شد شياو پس از حمل به تهران در امامزاده صالح تجر ۀو جناز) ٣٠٧
؛ نخبة  یجامع دمحم: دارد که عبارت اند از یمتعدّد یو ترجمه ا یفيآثار تأل نيّ تد

،  اي،شش دوره؛حساب ، دو جلد؛ جغرافاءي، پنج جلد؛علم االشیاالدب ، دوجلد؛عرب
؛ اصول  يیاي؛ اکتشافات جغراف يیاي؛ انکشافات جغراف یمدن ماتيچهارجلد؛تعل
 »).٣٠۶، ص  مانه(مختصر منطق  خيخطابه و تار

 ۀ، دور یملّ  ی، صورت مذاکرات مجلس شورا یملّ  یمجلس شورا. رانيا:  منابع
، تهران  یهجر ١۴و  ١٣و  ١٢در قرن  رانيبامداد، شرح حال ا یجم ؛ مهدپن

، تهران  رانيا یاسيمختصر احزاب س خي، تارربها یش؛ دمحمتق١٣۵٧
ش ١٣٢۴، تهران  رانيرجال معروف ا یش ؛ چند پرده از زندگان١٣۶٣ـ١٣٢٣

عمر ،  ادگاري،  قيصد یسي؛ ع)ش ١٣٢۵( ٢،سال ايدن ۀ؛ سالنامیفارس. ؛ د
ضرغام  ديش؛ جمش١٣۵۴، چاپ دوم ، ٢ش ،ج ١٣۵٢، چاپ سّوم، ١ران ، ج ته

، ی؛ باقر عاقل] ش ١٣۵٠[ ?، تهران  تيّ عصر مشروط یدولتها ،یبروجن
 یش ؛ مهد١٣٧۶، تهران یاز مشروطه تا انقالب اسالم رانيا خيروزشمار تار

ّ فرهنگ قهرمان] ش ١٣۴۵[ فّرخ، تهران  یاسيفّرخ، خاطرات س ،  ی؛ عطاء
 یقانونگذار ٢۴تا دورة  تياز آغاز مشروط یملّ  یمجلس شورا ندگانينما یاسام

،  یشاهنشاه ٢۵٣۶تا  ٢۵٠٨از  هينيتقن ۀمجلس سنا در هفت دور ندگانيو نما
، چاپ باقر  رينخست وز کي اطرات، خ یدفتر نيش ؛ احمد مت١٣۵۶تهران 

، ج  رانيا ريمشاهرجال و  ۀناميش؛ حسن مرسلوند، زندگ١٣٧٠، تهران  یعاقل
ّ مستوف ١٣۶٩، تهران ٢ و  یاجتماع خي، تار ايمن ،  ی، شرح زندگان یش؛ عبد

، خاطرات و خطرات ،  تيهدا یقليش ؛ مهد١٣۶٠، تهران  هيقاجار ۀدور یادار
، تهران  رانيعلوم و معارف و فرهنگ ا راني، وز یغمائي قبالش؛ ا١٣۶٣تهران 
 / یباقرعاقل. / ش ١٣٧۵

 
برگرفته از مقاله  ،یدائرة المعارف اسالم اديدانشنامه جهان اسالم، بن :منبع

 ٣٣٨٨شماره ،»نيّ تد یرجنديب ددمحميس«
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=338
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سالگی  ۶٩بياد زنده ياد رضا بايگان دوست ديرينه وفرزانه ام که درسن  ****
ازمن خواست که اشاره ! اری سرطان در گذشتبعلت بيم ٢٠١٧مارس  ٢۴در 

بنابراين نظر ميالنی . ازآقای عباس ميالنی بياندازم»نگاهی به شاه «ای به کتاب
. مجلس شورای ملی دراينجا می آورم  ١٣٠۴آبان  ٩دربارۀ جلسۀ تاريخی 

   :ميالنی می نويسد
سين رضاخان آماده شد که واپ)  ١٣٠۴آبان  ٩(١٩٢۵اکتبر  ٣١درهرحال در«

شرايط را، به هر تمهيدی، فراهم . پردۀ طرح پادشاهی خود را به اجرا بگذارد
کرد تا مجلس به برانداختن دودمان قاجار رأی دهد و دولتی موقت برای تشکيل 

از . مجلس مؤسسان تعيين کند و طبعاً رضاخان راهم دررأس اين دولت برگمارد
الفت با طرح برانداختن قاجار همۀ نمايندگان تنها چهارنفر جرأت کردند در مخ

ازقضا هرچهار نفرهم شرحی مفصل در فضايل مديريت رضاخان . سخن بگويند
اين چهار . برگفتند، ولی درعين  حال  برانداختن دودمان قاجار را به صالح نديدند

  »  .نفرهمه درزندگی سياسی دمحم رضا شاه نقشی مّهم بازی کردند
چاپ اول ، ( تورنتو، کانادا  - نشرسيرکل» نگاهی به شاه« عباس ميالنی (

  ) ٢٨ص ) ٢٠١٢اوريل ( ١٣٩٢بهار
با استناد خلع سلسله قاجار  ماده واحدهبا تصويب مخالفان  ١٣٠۴آبان  ٩اوالً ، در

 ی بود،قانون اساس آن ماده واحده  که ناقض  بيتصو  یبه اصول قانون اساس
  .ندانستد یقانونريغمخالفت کردند و از اينرو آنرا

 ً ، ميالنی ازمهندسی انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی توسط نظاميان به ثانيا
  .سرکردگی رضا خان هيچگونه اشاره ای نکرده است

آبان با ترور واعظ قزوينی بجای ملک الشعرا، ترس و وحشت و  ٧ثالثا، در
تهديدی که رضاخان و نظاميان و عوامل او در تهران براه انداخته و تأثير آن 

  !آبان پيدا بود به نوشته نياورده است ٩بخوبی در مذاکرات مجلس در
 را آقايان فخرالدين عظيمی و حسين آباديان از» نگاهی به شاه« به هرحال کتاب

ديدگاههای مختلف نقد  کرده اند و کمبودها و اشتباهات آن را از نظر تاريخی 
  :يادآور شده اند

که ميالنی در  ١٣٠۴آبان  ٩خی فخرالدين عظيمی در بارۀ جلسۀ تاري - ١
به  نکهيبدون ا «: به آن اشاره کرده است براين نظر است که ميالنی) ٢٧ص(
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) ١٣٠۴آبان  ٩ یخيتار یدرجلسه ( سدينو یفشارها اشاره کند م یو دامنه  نهيزم
است  نيا تيواقع. دادند یقاجاررا یانحالل پادشاه هيمجلس عل ی ندهينما ۴تنها 

 یريگ یرا نطق کردند در هيواحد خلع قاجار یماد ه  هيم که عله یندگانيکه نما
 ی نهيکه زم - با آن طرح دست کم ده نفر. خارج شدند لسشرکت نکردند و از مج

فعال کردند و  شيب مخالفت کما –را فراهم کرد  یرضا خان پهلو یپادشاه
از  تبيگوناگون، از جمله غ یها وهيرا به ش که مخالفت خود یکسان همرفتهيرو

  » .نفر بود ٢۵از  شيمجلس، نشان دادند ب
نگاهی به «نقد کتاب  »  بررسی کتاب شاه در پيشگاه تاريخ«فخرالدين عظيمی (

  عباس ميالنی » شاه
The Shah  - Palgrave Macmillan, 2011)َ.Abbas Milani  (  

  

است کتاب نوشته « مملو از اشتباهات اماليی و تاريخی آن «حسين آباديان به  - ٢
فاحش  یو انشاي یمملو ازاشتباهات امالي] نگاهی به شاه[ کتاب« :و بعنوان نمونه 

پشتگرم نوشته شده  یعنيمستظهر  یجا به شهيبه بعد هم ١۶است، مثالً از صفحه 
البته «: جمله آمده است نيصفحه ا نيدر هم دهد، یمطلع م یمستحضر که معن

که هم از » ...ک آلمان مستحضر بودبه کم یکاوه که چند سال] روزنامه[برخالف 
سوم  یکودتا خيتار ١٧در صفحه . اشتباه است یو هم از نظر ادب یخيتارنظر 
 ١٢٩٩کودتا در سوم اسفند سال  دانند ینوشته شده، حال آنکه همه م ١٣٠٠اسفند 

  » ....و.اتفاق افتاد
 ٩٢اسفند  ٨۴شماره  -  رانيچشم انداز ا  - » از افسانه تا واقعيت« حسين آباديان (

 )١٣٩٣و فروردين 
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  سيزدهمفصل 

  
 ) ٣(  یپهلو ۀسلسل  ليو تشک هيقاجار  ۀسلسل انقراض

 
 زار؟ یتا کشته شد یکرا کشت«که  گفتا

 »باز که او را بکشد آنکه تو را کشت؟ تا
 

 خلع سلطنت ۀحيال  بيپس از تصو  عيوقا
 
 ۀسيرئ ئتيبه اتّفاق ه نيّ د، ت حهيال بيپس ازتصو:  یپور فاطم فيس تيبه روا 

 نيّ او کردند و درضمن تد ميرا تسل حهيمجلس به منزل سردارسپه رفته و متن ال
 :و در ضمن اظهارداشت راديا کيبر تبر یمبن ینطق مختصر

تقاضا دارد که حقوق  یحکومت موقّت سيمجلس ازشخص سردارسپه ورئ «
مخالفت  انيم که در جره یاسيس نيپرداخته ومقّصر شيدرباررا مانند پ یاعضا

سردارسپه .  شده اند و فعالً در زندان  هستند  آزاد بشوند فيبا سلطنت او توق
 :مجلس اظهار داشت ۀسيرئ ئتيدرجواب ه

و  رانيدر راه سعادت ا یملّ  یکه مجلس شورا یخياقدام مهّم وتار نيازا «
 یديوح جدر کيمملکت  نيا یاسيس اتيبرداشته و به ح  هيانقراض سلسله قاجار

 استير یکه دراعطا یحسن توّجه نياست، فوق العاده مسرورهستم وازا دهيبخش
 دوارميهستم و ام ممنوناندازه  یب د،يبه بنده نموده ا رانيا یحکومت وسرپرست

 هيبرداشته  است درآت رانيا یو ترقّ  یآباد یبرا یبزرگ یمجلس پنجم که قدمها
، عالوه  رانيا تيمشروط خيپنجم درتار ۀدور.ندياحرازنما یبزرگ یها تيزموفّقين

 رانيا خيدرتار یبه مملکت نموده و اسم مهمّ  یاقدام بزرگ، خدمات مهمّ  نيبرا
پنجم  و  ۀدور ندگانينما تيّ حسن  ن نيا  شهياست ومن هم شتهگذا ادگاريازخود ب

 .دارم فراموش نخواهم کرد انيکه با آقا یروابط  حسنه ا
 یوالبتّه تقاضا ستمين ی، من مرد بد قلب انيزندانقسمت حقوق اعضا وعفو  در
ازآنها  یبعض راتيتقص انيشود و راجع به زندان یم رفتهيپذ  ندگانينما انيآقا

 ینظام ۀدر محکم یتشبّثاث خارج  ۀشش نفرآنها به واسط یحتّ  ستيکوچک ن
به  اخالق پست و تشبت نيبدانند که ا ديبا رانيا یمحکوم به اعدام شده اند و اهال



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٥٧                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

، آنها   ندگانينما يۀبا وصف آن محض انجام توص. است نيفوق العاده ننگ یاجنب
 .داده  خواهد شد  یرا مستخلص وعفوعموم

را  یاسيس انيدستور داد که زندان هينظم سيرئ یبالفاصله سردار سپه به درگاه   
 .شده بود،  شرکت کرد ميتنظ شيکه از روز پ یآزاد سازد وسپس  در مجلس جشن

 حهيال بيبر تصو یمبن نيّ از طرف تد یتلگرام)  دهم آبان ( صبح روز بعد  
. مخابره شد اتيسردار سپه بوال یحکومت موقّت  استيسلطنت و ر یالغا

تازه و قدرت حکومت خود آگاه  ميمردم  را از رژريسردارسپه هم با متّحدالمآل ز
دراظهار  لکتمماز تمام اطراف و اکناف  نطرفيبه  ا  یاز چند« : ساخت

 یو دنبال آن بجائجاديا یآن نهضت عموم یوالغا هيتنفّروانزجارازسلطنت قاجار
ً به انقالب عظ ینم یکه اگرمورد توّجه فور ديرس  ميوعواقب وخ ميشد قطعا

در تمام  یواحساسات ملّ  یدولت به پاس احترام آزاد افکارعموم.  گشت یمنجرم
  هيّ هر رو یملّ يمردم و مجلس شورا ۀا عامّ اتّخاذ کرده ت یطرف یب يّۀمدّت رو نيا
 .ندينما اريدانند اخت یرا که صالح م یا

اوضاع و به بحران  نيمتوّجه لزوم خاتمه دادن به ا یملّ  یمجلس شورا ندگانينما
نهم آبان ماه  انقراض  ۀمذاکره ومطالعه درجلس یشده و پس از چند یمملکت

واگذار  نجانبيرا به ا یحکومت موقّت استيرا اعالن نموده  و ر هيسلطنت قاجار
مملکت را  هيحکومت آت یقطع  فيت تکليّ مجلس مؤّسسان به فور نکهيکرده  تا ا

، انقراض سلطنت را از  یملّ يمجلس شورا یرأ بياست که در تعق نيا. دينما نيّ مع
رسماً   هياعالم نيا ۀليرا به وس یوبدست گرفتن حکومت موقتّ  هيسلسله قاجار

القمندان به سعادت مملکت درحفظ مصالح عکه تمام  دوارميام. کنم یاعالن م
 .  نديبا من کمک  نما یعموم

 رضا  –کّل قوا  یعال سيمملکت و رئ یحکومت موقّت سيرئ 
 

معروف به تاج (  رمختارانگلسيلرن وز یمجلس ، سرپرس ميبعد از تصم روز
ً شناسائ افتهيدر وزرات خانه حضور ) بخش  رييو تغ یموقّتحکومت  یو رسما

 رمختاريوز یاتسکيروز بعد شام. را اعالن کرد سيازطرف دولت انگل ميرژ
بعد هم   زگفته و دو رو کيانتخاب سردار سپه را تبر ینامه ا ۀليروس بوس

 .کرد دنيد  یحکومت موقّت  سيشخصاً از رئ
 :اعظم بنام سردارسپه منتشرشدريبه قلم دب رهميپرطمطراق  ز يۀاعالم 

 ديکه هستند  با  یدرهر مرحله ادار  یو لشکر  یاعم  از کشور یدولت نيمأمور
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 یگريمردم  فلسفه  د تيو رفاه ميادارات جز تنظ جاديبدانند و بفهمند  که از ا
 ديوعقا رمکنوناتيسا  ۀدو اصل  مهم  را سرسلسل  شهيمنظورخاطر نبوده و هم

  :ميخود  قرار داده ا
  
 اسالم نياحکام شرع مب یعمل یاجرا  - ١ 

 .رفاه  حال عموم افراد کشور يّۀته  -  ٢
 نکهيفراموش شده؛ با ا رانيدرازاست که در ا یدو اصل، مدّتها و سالها نيا   

و  یزمامداران است معهذا به فراموش يۀاّول ضيوفرا اتيآن جزو ضرور یاجرا
 .متروک ساختن آن تعّمد  شده است

بدانند و بفهمند که  ديکنان داخل بادرخارج و چه کار نيعّمال دولت چه مأمور 
 رويش یاشخاص که درلوا يۀمترادف با تحّمل جوروستم نبوده وکل تيرانيقبول ا
 یازهرتعّرض مصون وحقوق آنها ازهرحوادث ديمجتمع هستند با ديخورش

 .محروس بماند
مملکت  نيا نيبشود به تمام ساکن انيرانيا ۀرفع ستم از قاطب نکهيا یاکنون برا 

 یو کشور یاعم از لشکر  نيهرکس ازمأمور  خيتار نيکنم از ا یاعالم  م ا يقو
را با  ذکر موارد و   نيواقع گردد اسم و رسم  آن مأمور یطرف اجحاف و تعدّ 

آثار وعالئم آن نوشته مراسله   ۀواگر ممکن است با ارائ یتعدّ   زانيمراتب و م
ً يخود را توّسط پست به اسم خود من ومستق  یدگيل دارند تا مالحظه و رسارسا ما

مسکون باشندکه   یدرنقاط دوردست نيوهرگاه متظلّم ديو احقاق حق به عمل آ
در دو   ورمسافت نباشند، وزارت داخله موّظف است که در نقاط  مزب یّ قادربه ط

را مسبوق به  یوارده  نصب واهال اتيقبول  شکا یبرا یفرسخ  فاصله  صندوق
خود را به اسم من نوشته   اتيتمام به آنها بدهدکه شکا یمقصود خودنموده و آزاد

 .نديصندوق مزبور  نما  ميتسل
ً يخارجه ن ميمق انيرانيا  قابل   اتيشکا ۀمحسوب و چنانچ فيرد نيدرهم زعموما

داشته باشند  که باشند یدرهررتبه ومقام رانيدولت ا نيازمأمور یاستدالل
ً   یاستدالالت خود را بشرط منطق از اقسام  زيتا آنها ن ندينما  ميکتباً تقد اي تلگرافا

 .مصون و مستظهرانه  مشغول  کار و کسب  خود باشند یتعدّ 
عموم سکنه  تيکنم  که همانطورکه حفظ  رفاه ینکته راخاطرنشان م نيضمناً ا 
است، همان  یو مملکت یوجدان فيدولت جزو تکال نيدرمقابل تطاول مأمور رانيا

 نياز اّول مورديازهرگونه  اتّهام ونسبت  ب زيدولت ن ندگانينما تيثيقسم حفظ ح
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ً به شکا نکهيبه ا رنظ. من شمرده خواهد شد یقطع فيوظا  یدگيرس اتيشخصا
کرده  مطالب خود را مطابق با  اتيدقّت درشکا ديبا نيخواهم کرد عموم متظلّم

با اغراض   تظلّمات را آلوده نکهيازا نديواقع نوشته واحتراز نما انيو ب قتيحق
 نيمورباالخره همانطورکه مأ رايز. نديدر مقام سوء استفاده نما اينموده  یشخص

 . صرفنظر  نخواهم کردزين نيشوندازمغرض یومجازات مفريک ميسلت یمتعدّ 
 رضا  – یحکومت موقّت سيرئ 
 
و  یاعظم و ذکاء الملک  فروغ ريبه قلم دب گريد ۀو چند بخشنام هياعالم نيا 
 ینشان م  یموقّت  ميافراد را دردستگاه  و رژ نينفوذ ا افتهينگارش  تاش موريت

  ۀديمردم ستمد یبرا اديز یدهاياز ام ینوشتار ها فاضالنه و حاک نيا يۀکل. دهد
حکومت  ليتشک یآرزو راعظميبه قول دب قعافراد که در آنمو نيا.  بود رانيا

جذوب  پشت کارو صبر و داشتند، کامالً مفتون و م رانيفاضله را در ا ۀنيمد
 سواديسرباز ب نيکردند  که ا یمتانت و ثبات و قدرت رضا خان  بودند  و فکرم

هم فکر و عمل آنان  یآزاد خواهد گذارد و چند سال یکشور یآنها  را در کارها
چاپلوسان و قّزاقان   نکهيهم  یول. ديدم یکشور و روح  تازه ا یاسيس اتيح رد

 :دور او را  گرفتند
 
 نگار من که به مکنت  نرفت وخط ننوشت  "
 به غمزه  مسئله آموز صد مدّرس  شد 
مردم   قيمصلح  و رف ارافراديمصلح، پرکار ودوست و «سردارسپه  یبزود 

  نيمالک شش هزارده ، چند یشاهنشاه  ونياقدس هما حضرتي، اعل»دهيستمد
دربانک ) کشور کساليبودجه  یمساو(وجه  نقد ونيليازهشتاد م شيکارخانه وب

در نقاط   ايشکنجه  شده   اردر زندانها دچ اي گناهيوهزاران نفربدبخت و ب ديگرد
 مردم ، جلوهر ضيبه عرا یگيدرعوض رسد. بردند یبسرمديدرتبع بد آب وهوا

کرده واگرخطاب به شاه بود  ینامه ها را بازرس یصندوق پست مأمور آگاه
 )٣٧۵صص .... ( مانديسالها در زندان م ايوماهها  فيآن بدون  تأّمل  توق ۀسندينو
سردار سپه در  « داشت که   یاظهارم یاعظم  با کمال انصاف و شرافمندريدب  

ساده دل ، تودار  باک،يپرکار، با هوش، ب ینام  ول یايقّزاق جو کياّول  یروزها
حّس  .وطن پرست بود درباطن رئوف، فرصت طلب و ی،درظاهرخشن ول
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  نيفاتح است که تا  آخر یکسودمعتقد ب شهيخود داشت وهم یبقا یبرا یمخصوص
 .کند یمقاومت  م  قهيدق

 ارورشيو  اريآخرخوشبخت وقضا و قدردرهمه جا  یروزها رضاخان تا بعالوه
 قيافراد پر توان وال ۀوکمک به عدّ  تيميبود و درده سال از فکرو صم

الممالک ،  یمستوف ،داور،حاج مخبرالسلطنه، مورتاشي، تیفروغريوخدمتگزارنظ
، سرلشکرعبدهللا خان روزيف نيحس دمحم بي، سرتیبانيهللا ش بيحب پيسرت

 ماني، رضا افشار، سل یعالء، مشارالممالک انصار نيزاده،حس ی، تقیطهماسب
 یکتاتورياستفاده کرده واساس سلطنت وحکومت د گراني، سرداراسعدو درزايم

 .خود را بدست آنان محکوم  کرد
وعدم  نيو تفت کيو آنتر سهيدرس دس یقزاق ۀردارسپه درمدرسخان س رضا

  ديبه قدرت رس  نکهيگرفته  وهم ادي یبه خوب یاعتماد به همکاران وفرصت طلب
سفله چابلوس و بله قربان  یگذشته کامالً استفاده  کرده و با کمک مشت  ۀاز تجرب

قشون  یآزاد، پاو یمترقّ  رانيا کيبرد و درعوض  انيبله قربان گوهمه را از م
او را از تخت سلطنت  سهايکه انگل یرابه کشورباز کرده و روز سيروس و انگل

قدرت او را جشن  انيکنان پا یکوبان و شاد یپا کانشينزد یآوردند حتّ  نيپائ
 )  یاعظم بهرام ريصحبت با  دب یادداشتهاي» .گرفتند

 
ضعف سردار نقطه  کي یوملک الشعراء ومدّرس هرسه انگشت رو راعظميدب

 .گذاردند یسپه  م
داشته باشد نه سواد  شهيو ر هيسردار سپه نه جزواشراف بود که درمملکت ما «

 رديزبدگان کشورقراربگ پيداشت ودرس خوانده بود که درسلک روشنفکران وت
را دور خود جمع  بکند،   خواهانيها  و آزاد لکردهيروشنفکران  و تحص ريو سا

خانواده  و ! تمّولش  قبول بکند  یآن روز تهران او را برا ۀنه متمّول بود که جامع
مردم  را دور خود   یهم نداشت که بتواند در پرتو افتخارات خانوادگ یليفام شهير

الدوله و مؤتمن الملک  و نه وثوق  ريومش ینه مستوف گريبه عبارت د. جمع بکند
 برو مخ مورتاشيونه دکتر مصدّق وداور و تروزيالدوله و قوام اسلطنه و ف

 یسالها ۀبلکه تجرب.بود انيالضرب وتوماس نينه ام. یوجهانبان یبانيالسلطنه وش
قّزاقخانه تمام وقت درمبارزه  و مجادله   یاودرمکتب خشن قلدر یاّول زندگان
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 .بوده است  شيخو یبقا یبرا
رضا خان قّزاق  یکه برا ميکه به اوبفهمان ميهمه کوشش کرد راعظميدب ۀبه گفت 

 اي رجنگيوز یبرا یوفحش دادن قابل عفو بودول دنيشالق زدن وشوشکه کش
فحش دادن و کتک زدن ودندان  یشاهنشاه حضرتيالوزراء واعل سيرئ
 هيعدل زارترا در داخل و نوايکور ب ديروزنامه را شکستن، با لکد سريمد

 .کشور است یمصدوم کردن موجب  ننگ وسرافکندگ
 :ستند  بهفمند که متأسفانه  پدر و پسر نتوان 

 کيتوان کرد ل زهيبه سرن  هيتک
  )  ١( نشست دينشا  زهيبر سر ن 
 
 
 !را اعالم کرد یمهمّ  ۀشد و واقع کيتوپ شلّ  ردوازده تي ◀
 
«  ۀدر بار» یاسيخ مختصر احزاب سيتار«ملك الشعرا بهار در   یمحّمد تق  

:  کند یم تيروا نگونهيبد»  خلع سلطنت قاجار  حهيال  بيپس از  تصو  عيوقا
مورد  یب کيشلّ  نيدّوم نيا. داده است یرو یاعالم کرد که در مملکت کار تازه ا

مشق به امر  دانيدر م ١٢٩٩بود که شب سّوم حوت  یتوپ اّول، توپ. توپ بود
و  ناتيبه طرف تأم) یطباطبائ نيالد اءيض ديس اّسيس یروحان(کودتا یقيعامل حق

که  افتنديو در ختيبر انگ شيم را از بستر آساشد و مرد کيشل يیهوا یبه قول
در  یاپيتفنگ پ کيداده است، و بالفاصله بانگ شلّ  یرو یتازه و مهمّ  ۀواقع

به  - دسته قّزاق کيها برخاست و هجوم ) یکالنتر( ايساريمحّالت و اطراف کم
را که فرماندهان آنها پول گرفته  - یو سردار سپه بعد رپنجيرضاخان م یفرمانده

 .اعالم داشت - !صاحب یتهران ب - بودند، به شهر تهران ختهيگر رانيز او ا
 
درست چهار سال  ١٣٠۴آبان  ٩توپ است که وسط روز  نيتوپ دّوم، ا نکيا و

 کيشلّ  سيرئ یواحده در مجلس ب ۀمادّ  بيتصو ۀجي، در نت١٢٩٩یبعد از کودتا
  .آغاز سلطنت رضاشاه! شود یم
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 در چه حال بود؟    عهدولي

 
در  عهديشاه و ول ۀخان. عهدياز شاهزادگان رفتند نزد ول ینهم آبان جمع شب

 ميکر ادگاريعمارت که  نيشاه و برادرش زمستان ها در ا. عمارت گلستان بود
شاه بود، منزل داشتند و تابستان ها  نيو ناصرالد شاهيخان و آقا دمحم خان و فتحعل

 .رفتند یم قاليي هيو برادرش در اقدس اورانيغالبا شاه در ن
زنان و بستگان شاه در اندرون منزل دارند، و برادرش که . زمستان است نکيا

خود، دختر مرحوم شعاع السطنه، با داشتن  اليزن نداشت و مجّرد بود و از ع
 .در گلستان منزل داشت زيبود جدا شده بود، ن یريد با،يدختر ملوس و ز کي
 

الدوله و عضدالسلطنه و فّرخ الدوله  نيمياز شاهزادگان مثل  ینهم آبان جمع شب
 .رفته بودند عهديبه مالقات ول رهيو غ

 یليانجمن فام ليبعد از تشک رزايم نيو نصرت السلطنه و ناصرالد عضدالسلطان
نظام و گرد  ۀچادر زدن در مدرس ۀاز واقع روزيدر دربار و ورود شاهزاده ف

دو سه  نيور و انتشارات امذک ۀالوزراء و مدرس سيدر عمارت رئ یتيآمدن جمع
و  یعموزاده خودرا کالهروزه و تلگرافات واصله خبر دادند و حس کرده اند که 

 !جوانشان پس معرکه است
 
 شهر چه خبر هست؟ - 
 !شلوغ است - 
 د؟ينيب یچه م - 
 !ستياوضاع خوب ن - 
 .زده اند یدست به ترور و آدمکش - 
 !کشته اند شبينفر را د کي... عوض - 
 ت؟راست اس - 
 !ستين یبله قربان شک - 
 

 نيمشتعل است، ا انيدر اتاق پشت اتاق برل یسرد شده است، بخار یقدر هوا
قاجار، در  ميعظ کتاتورياست که وارث تخت و تاج آقا دمحمخان، د یشب نيآخر
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 .مجلل و مشتعل نشسته است یبخار نيا شيپ
 
به  ونياسيمانند س که تا کنون با شاهزادگان و بزرگتران خانواده غالبا عهديول

خواهد اسرارش  یبزرگ که نم پلوماتينفر د کيو با لحن مستهزآنه و مثل  هيتور
است که  دهيتازه فهم! زند یکرد، امشب ساده حرف م یرا کشف کنند صحبت م

کرده  یم یبا او شوخ) اشاره به مناسبات و مذاکرات با سردار سپه(هم  گرانيد
سه چهار  راياو را اسباب دست کرده بوده اند، ز گذاشته اند و یاند و کاله سرش م

 ینم یو نجو ديآ ینزد او نم) رضاخان(از طرف ارباب یکس گريروز است که د
هر قدر انسان ساده لوح و زود باور . او را ترک کرده اند. دهد یکند ودستور نم

 .ديآ یفهمد و حساب دستش م یمطلب را م نجايا گريباشد، د
 

کرده،  ريپس فردا مرا دستگ ايگمان دارم فردا : ه شاهزادگان گفتاّول بود که ب بار
 !از قلعه ها حبس کنند یکيدر 
پشت چشم نازک  گريبود که دست از الف زدن برداشته و د نيبار نخست نيا ،یآر
پول به عمو  یقدر!  کرد یکرد و رفقا و دوستان خود را در ته دل مسخره نم ینم

به خانه  ٩کردند و همه ساعت  ميالزم داشتند تقس ايزادگان که مستخدم بودند، 
 .خود برگشتند یها
 

واحده از مجلس بگذرد، عمارت گلستان محاصره  ۀنهم آبان قبل از آنکه مادّ  صبح
 :ديگو یم نياز شاهزادگان که مستخدم دربار بود چن یکي. شده بود

به خود  یکرد و شهر حالت خاصّ  یاجتماعات را متفّرق م سيصبح امروز پل از
گفت  یبرود، گارد دم در م عهديخواست به دربار نزد ول یهر کس م. گرفته بود

 ».برسد یتا حکم ثانو ديحّق بر گشتن ندار دياگر رفت«
 
مثل  گريشاهزادگان د( رالسلطنهيالدوله، عضدالسلطنه، فرخ الدوله، مش نيمي

د، قهر کرده و نصرة السلطنه، چنانکه گفته ش رزايم نيعضدالسلطان و ناصرالد
با ارباب سازش کرده و آن ها را دست  عهديکه ول یمعن نيبودند و بعد از درک ا

 .وارد عمارت شدند) ودندب امدهينزد او ن گريکرده و د يیاندازد، بدگو یم
 هيچانه اش تک ريتنها نشسته، دست را ز مکتين یرو انيعمارت برل یپا عهديول

 ستيده ب. ديبر یتلفون را م ميس ستادهيا اپلّه ه یرو ینفر نظام کيکرده بود و 
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سربازان . شدند یم دهيو متفّرقه که قبل از ظهر آمده بودند، آنجا د شخدمتينفر پ
 ۀدادند و حال آنکه ظهر نشده بود و مادّ  ینمسالم  عهديآمد و شد داشتند، آنها به ول

 !داشت انيواحده در مجلس جر
 
تصّور . شده بود که مجلس چه خبر استگفته  عهديها به ول شخدمتيتوّسط پ به
خانم  انيدر م. رفت یم قهيهر دق گريکشتن و مخاطرات د یو گرفتن و حتّ  ختنير
 !گفتگو ها در کار است نياندرون هم هم یها

. آفتابه لگن  خواست عهديول. انياتاق برل ميناهار تمام شد، آمد. سر ناهار رفتند
را در شهر و در   هير خلع قاجارتوپ بلند شد و خب یشست که صدا یدست م

 !عمارت گلستان پراکنده ساخت
 
 یصندل یو ما رو عهديول). انياتاق برل یپهلو( یبه اتاق محّمد شاه ميتاالر رفت از

 .نشست نيزم یو صاحب جمع رو مينشست
 
 م،يديکه ما او را صاحب جمع نام یمرد نيکه ا ديمؤلّف ناچار است بگو نجايا(

و  بايهنوز ز یاو نشسته است ول یبر سر و رو یريز برف پاست که امرو یمرد
شاه بوده و بعد از خلع او، دست  یمرد نوکر محّمدعل نيا. و خوش نما است ديرش

با شاه مخلوع از . کرد رکرا ت خودۀخود برنداشت و خانواد یآقا یاز وفادار
گشت و باز رانيرفت و تا مرگ او را ترک نگفت و از آن پس به ا رونيب رانيا

به  عهديساعت هم در خدمت ول نيبست و تا ا یوفادار مانياحمدشاه پ یبه نوکر
و  شکاريپ م،يسينو یرا م خيتار نيصداقت مشغول کار بود و هنوز هم که ما ا

 )دختر او است گانهي اقبو مر عهديول یمباشر کارها
کرد، و  یم هيهم گر عهديکرد، ول یم هينشسته و گر نيزم یجمع رو صاحب

 !کردند یم یو همدرد یبا آنها همکار زين یباق
سهم الدوله، پسر مرحوم  یساعت بعد از ظهر در اتاق باز شد و آقا دو

رو کرد به صاحب ! کرد یم هياو هم گر. خلوت، وارد شد سيعالءالدوله، رئ
 حضرتياز طرف اعل ديگو یخان آمده است و م یمرتض پيجمع و گفت سرت

. را فوراً حرکت بدهم و از سرحدّ خارج کنم رزايسن ممأمورم که محّمد ح یپهلو
خود را هم جمع  یشخص یکند و اسباب ها رونيرا از تن ب یفورا لباس نظام ديبا

 !)دوام دارد هيگر! (دينما ليتعج یستيکند و در حرکت با یآور
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 .نديگو یچه م نيبرو بب: به صاحب جمع گفت عهديول
 !ديعجله کن ديگو یو م ديگو یم نطوريهم: و آمد و گفت رفت

 عهدياست که ول یافروز دختر یتيگ( نميافروزرا بب یتيخواهم گ یم:گفت عهديول
 یخانم دختر نيبانو دختر مرحوم شعاع السطنه داشت و امروز ا نياز خانم مه

 )و با مادر محترمشان در تهران اقامت دارند باياست جوان و ز
 
 نيشعاع السطنه با مادرش خانم مه ۀخانواو را ازديمرا ببر ۀکالسک: گفت عهديول

 .نمياو را بب د،ياوريبانو ب
 رايشود، ز ینم: گفته شد اورد،يمبارک خان رفت کالسکه ببرد و آنها را ب حاج

 ۀبا درشک! دياوريآنها را ب ديبرو هيکرا ۀبا درشک ست،يکالسکه متعلّق به شما ن
 .رفتند و بّچه را آوردند و مالقات کرد هيکرا
 یمشغول دوندگ یبوذرجمهر یآقا ميديد م،يکرد یال به صحن عمارت نگاه مبا از

 .کنند یاست ودر خزانه ها را به عجله مهر و موم م
. دربارودکتراعلم الملک، پزشک دربار، و دکتر صّحت را خواست ريوز عهديول

 !کردند یم هيآنها آمدند و گر
پناه و  زدانيخان  یضمرت پيو سرت یگفتند عبدهللا خان طهماسب نيب نيا در

 .اتاق خلوت شد، حضرات باال آمدند، وارد اتاق شدند. باال نديآ یم یبوذرجمهر
 ديعجله کن«: گفت یطهماسب. جواب نداد عهديسالم کرد، ول عهديبه ول یطهماسب

پناه به آجودان  زداني پيسرت ن،ييگذشت، حضرات رفتند پا قهيده دق» .ديبرو ديبا
وارد  پيآجودان سرت. »را حرکت بده رزايّمد حسن مزود باش مح«: خود گفت

دوام  هيگر. (»ديکن حرکت ديزود باش«: گفت عهدياتاق شد، سالم داد و به ول
که  نيياز باال آمد پا عهديچراغ ها روشن شده است، ول. غروب است!...) دارد

ون قرمز در اندر ۀشاهزادگان تا پشت پرد. برود اندرون با کسان و زنها وداع کند
 .آجودان هم آنجا بود. رفتند و آنجا با شاهزادگان وداع کرد عهديبا ول

 
 »د؟ييايب ديخواه یتا اندرون هم م«: به او گفت عهديول

. رفت و برگشت). آجودان سلطان بوده است نيا( »ديعجله کن یول ر،يخ«: گفت
روم؟ از ب لهيداده بود که من پول ندارم، به چه وس غاميپ عهديول رودارهايگ نيدر

گفتند . بدهند تا حرکت کنم یدولت طلب دارم، خوبست از بابت طلب پول من پول
تومان پول حاضر کردند و  زارخواست و باالخره پنج ه ميخواه فيبا تلفون تکل
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 رزايبه محّمد حسن م حضرتيدادند و گفتند که پنج هزار تومان را اعل عهديبه ول
 یم گاريبود و س ستادهيپلّه ا یخان رو یمرتض پيسرت! انعام مرحمت فرموده اند

 شانيروند، بروند به خانه ها ینم رزايکه با محّمد حسن م یاشخاص«: گفت. ديکش
 !خودمان یبه خانه ها ميکنان رفت هيما شاهزادگان گر» !ديبر! ديبر. ندنمان نجايو ا
 ليسوار کردند و با دکتر صّحت و دکتر جل ليشب در اتومب ٩را ساعت  عهديول

 .با مستحفظ مسلّح، روانه کردند شخدمت،يپ یرزايخان و ابوالفتح م
 .از شاهزادگان یکيشد نقل قول  تمام

 .وارث خاندان قاجار نيرفت آخر رونيطور ب نيا
 
 ات مختلف استيروا ◀
 

ن يشيادداشت كرده بودم در فصل پياز شاهزادگان  یكيرا كه از قول  یتيروا
ده شد، از آنجمله معلوم شد كه يگر هم شنيد يیزهايگر چيت ديدر روا. نگاشتم

عهد قاجار يكه مأمور اخراج ول یزدان پناه و بوذرجمهري و یعالوه بر طهماسب
 . است تهز حضور داشين یس شهربانيرئ یاند، محّمد درگاه بوده

حسب االمر واالحضرت :سدينو یخ خودميتار در یاست كه طهماسب ینك شرحيا 
مأمور شدم كه دربار را  ١٣٠۴ظهر شنبه نهم آبان ماه ، دو ساعت بعد از یپهلو
قه از يدو ساعت و ده دق. ميرون نمايسلطان مخلوع را ب ۀل گرفته و خانواديتحو

رزا يشخدمت احمد ميمشكوة پ. شدم یظهر گذشته بود كه وارد عمارت سلطنت
د اب احميكه در غ) عهدمخلوعيول(رزا يرا خواستم و به محّمد حسن م) احمد شاه(
مسافرت  ۀيته" رزا در ظرف سه سال قائم مقام او بود، اخطار نمودم كه فورايم

ن شب از تهران خارج و بطرف اروپا حركت و به برادر خود يده و هميخود را د
 .ملحق گردد

از دربار خارج  خواست یرزا ميكه من وارد شدم، شوفرمحّمد حسن م یموقع 
ك نفر يد و يه و حاضر نمايل را تهياتومب ريامر شد كه بال تأخ هيبه مشارال. گردد

ن و يل بنزياتومب ین نمودم كه شوفر را تحت نظر گرفته و براييمأمور را تع
 .ديه نمايروغن ته

ه ياندرون را تخل د شد كه هر چه زودتريز احضار و تاكين) معتمد الحرم( یآغاباش 
 امر نيا رون برد و تا صبحيز از دربار بيخود را ن یشخص یها و اسباب

 .است االجراء یحتم
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غام را ين صاحب جمع جواب پيب نيا در. بالفاصله اوامر بموقع اجرا گذارده شد 
 نديفرما یاظهار م!... ) رزايدمحم حسن م: دييبگو(عهد يواالحضرت ول: آورد كه

ل حركت ندارم، پول هم ندارم تا لوازم حركت را يوسا یرفتن حاضرم، ول یبرا
) كذا(دوستانه دارد  اكراتامكان طلب مالقات و مذ ورتم و در صيه نمايته
بابت  نيا چهل هزار تومان از دولت طلب دارم، ممكن است از: ديگو یم نطوريا و

را مأمور  ید كسيدارم كه با یشخص یبعالوه، قرض و كارها. بدهند یوجه
ز يمذاكرات دوستانه ن. ستيجواب دادم مالقات ممكن ن. ميخود نما امورات ۀيتصف

د بموقع اجرا ياست كه با یحضرت پهلويبندگان اعل امر .ميبا هم نداشته و ندار
ن و حركت ييامور محاسبات خود تع هيتصف یرا برا یك نفري" فورا. گذاشته شود

د به يداشته باش یگريد) ؟(ض يشما آنجام خواهد شد و اگر عرا ید و كارهايينما
 .ديخواهد رس یعرض واالحضرت پهلو

 یا برايا خود تجاهل و يبود كه به حوادث معتقد نبودند و  نيا مثل صاحب جمع 
مسائل را به  نيا :اظهار داشت) كذا؟(ت يد بقا بر ميز تقليا تجويت و ياثبات فدو

از طرف كه !...) رزايد دمحم حسن مييبگو: اخطار شد... (عهد يواالحضرت ول
(!) م و فهم يدر تفه: شدداده  وابست؟ جيحر كت از طرف ك امر نيا ابالغ كنم؟ و

احكام  نيا ید از طرف بندگان واالحضرت پهلويخود را مستعد نموده، بدان" قبال
 ! شود یابالغ م
ر دربار يرزا، وزيم بعد از ظهر بود كه موثّق الدوله، مغرور ميدو و ن ساعت

اظهار شد هر  شانيا تلفن احضار شده بود، حاضر شد و به ۀليبوس" سابق كه قبال
و  یاء سلطنتياش" د كه فوراييمسئول دربار را حاضر نما یودتر رؤساچه ز

 !د مهر و موم شوديها با اتاق
رزا، يشخدمت و عبدهللا ميل بود و جز چند نفر پيدربار تعط یروز شنبه بود، ول 

 گر حاضر يد یون كسيق همايم خان صديوابراه یباش یسردارحشمت،كالسكه چ
 ضرشدند وبا حضورحاج عدل السلطنه صندوقحا یتلفن چندنفر ۀلينبود وبوس

ن السلطان آبدارخانه يعضورها وبا حضور سردار حشمت كالسكه خانه وباح خانه
ون درها مهر و موم يق همايحاضر نبود،با حضورصد یباش یوچون قهوه چ

 . ديگرد
موثّق الدوله حاضر . ون مهر و موم شديق همايز با حضور صديخانه ن داريسرا

با حضور  یه دولتيه و اثاثيه مهر و موم شد و بالجمله، تمام ابنبود كه خزان
مهر كار خود را  نيا امد و ف دريت خود آنها ضبط و توقيمربوط به مسئول یرؤسا
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عبدهللا بود كه با آن  اي یبمهر طهماس(آنها گذاشت  یف به رويكرد و دست توق
 .)ها را ضبط نمود ف و مخزنيو دربار را توق یاثاثه سلطنت

شخدمت و فراش و اجزاء خلوت يل پيرمسئول از قبياشخاص جزء جمع و غ 
 .افتند كه چنانچه بخواهند از دربار خارج شوندياجازه 

غام آورد كه اجازه دهند يرزا پيموقع صاحب جمع از طرف محّمد حسن م نيا در 
ك هزار تومان وجه از دربار خارج شود، اجازه داده شد يه يته یسهم الدوله برا

. نجام دهد رون رفته و مقصود خود را ايك نفر صاحب منصب بيت يكه به مع
تصّرف درآمد و به اتّفاق  تافت و هر چه بود تحيموقع كار دربار خاتمه  نيا در

پ محّمد خان كه همراه من بودند، به مالقات محّمد يخان و سرت یپ مرتضيسرت
دربار دستور الزم داده  یها و به صاحب منصب مأمور قراول. ميرزا رفتيحسن م

ز با حضور ينوكرها ن نيا یه را ندارد، وليشد كه پس از مالقات ما جز مشارال
رزا يكه محّمد حسن م یم تا درب اتاقيراه افتاد. كنند مالقات توانند یمأمور فقط م
بسته  انيرانيا یم به رويك قرن و نيرا كه  يیها قبالً درها شخدمتيپ. توقّف داشت

چ و خم دور از يپر پ ۀنقط نيا نيساكن ید و افكار و احساسات قلبيعقا ۀنديو نما
حال  نيا ۀدر مشاهد نمودند، یما باز م یپشت سر هم به رو(!) عاطفه و عدالت بود

د و او عبارت از يگر كشانيد یحواسم را بجا ارياخت یاز خاطرم گذشت و ب یا نكته
ا راست يآ(بسته را باز  یرهاك اراده ديبود كه با (!) دست ملّت  ۀقدرت و قو

د و مظهر قدرت خود را واالحضرت يچيك سلسله را بهم پي یو زندگان!) د؟يگو یم
دارد (!)  یمظهر قدرت ملّ  نيا نياز مأمور یكياست كه  نيا ود،نم یمعّرف یپهلو

 !دينما یت خود را اجرا ميو مأمور گذرد یتو در تو م یها اتاق نيا از
من گاه او هنوز وارد نشده يآمدن ما مّطلع شده، به اتاق نش رزا ازيمحّمد حسن م 

. ك دراتاق به استقبال شتافتيوتا نزد) كذا(خود برخاست  یصندل یم كه ازرويبود
 داشت یاماء خود محسوب م د ويرا عب انيرانيا ن شخص بودكه چند ساعت قبل،يهم

 !بود رانيا نداشت همانا ملّت یمتياو قدر و ق ۀليكه در مخ یزيو چ
 يیو چا ینيريه مشغول خوردن نان و شيمشارال ميشو یكه وارد م یساعت نيا در 

اظهار . آمده بود مه گذاشت و به استقبال مايرا ن يیبود و از شدّت اضطراب چا
 یغام داده بودم كه حسب االمر واالحضرت پهلوينمودم كه توّسط صاحب جمع پ

و ضمناً اخطار . دييامشب حركت نما ازدهيسفر را ساز و ساعت  ۀيد زودتر تهيبا
ه يته یگريام لباس د فرستاده: جواب داد! ديازتن خود بكن را یكه لباس نظام كنم یم

الزم  ۀم و چهار نفر كه همراه من خواهند بود، تذكرياورند تا عوض نمايكرده ب
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چهل هزار تومان از دولت طلبكار . لوازم حركت ندارم ۀيته یپول هم برا. ندارند
 ۀليوس ید كه از نقطه نظر دوستيمرا به واالحضرت برسان ۀغام دوستانيپ ،تمهس

 ! نديحركت من را فراهم نما
چگونه . شود یه مين راه تذكره تهيا در بيا در مركز ين يملتزم یالبتّه برا – جواب

 د؟يباشپول نداشته  شود یم
 .هم مقروض هستم یمبلغ. به خدا كه پول ندارم  -  
امرفرمودند، ابالغ خواهم  هرطور.رسانم یبه عرض واالحضرت م. ارخوبيبس -  

 .نمود
 .له ندارميحمل و نقل اسباب وس یبرا -  
همه قسم مساعد هستند، به عرض مباركشان  یبندگان واالحضرت پهلو –جواب  
 .رسانم یم
 به كه رجوع كنم؟  دانم یدارم، نم یمقروض هستم و محاسبات یمبلغ -  

اگر . ديحب جمع گفتم، صورت محاسبات خود را به او بدهبه صا" قبال – جواب
توانم يم. ميرسان یكه محتاج به عرض رساندن باشد به عرض مبارك م باشد یمطالب
د يمطمئن باش یواالحضرت پهلو ۀخودم، از عاطف یم نظربه معلومات قطعيبگو

شد و اوامر  هدشما از طرف واالحضرت خوا یوهمه نوع مساعدت در كارها
 .گردد یو محاسبات شما صادر م امور ۀيه در تصفالزم

 ر؟يا خيخانواده را چكنم، همراه ببرم  - 
را كه  یكسان. بمانند رانيا در ديخواه ید، ميببر ديخواه یم. ديمجازهست -  
 .ستين یراديا ديهمراه خود ببر ديخواه یم
 ست؟يمالقات ن یبرا یع كنم، مانعيدربار تود یبا اجزا توانم یم -  
ع را بعمل يالبته مراسم تود. با اجزا و عمله دربار تا كنون نزد شما بودند  -  

 ! ديا آورده
 . بود به مذاكرات خاتمه داده شود الزم

 .ميوبه هم دست داد كنم یم یگر با شما خداحافظيد: نمودم اظهار
ز دست دادند يخان ن پ محّمديخان، فرمانده لشكر مركز، و سرت یپ مرتضيسرت 

 . ميسالن خارج شد و از درب
كه قبالً داده شده بود، صاحب منصب گارد مأمور بود از  یموجب دستور به

حّق  ید و بجز از چهار نفر همسفر، كسينما یريها جلوگ ورود اشخاص و مالقات
 .مالقات كنند ستيبا یز با حضور صاحب منصب ميمالقات را نداشت، آنها ن



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٠                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 وحدت و انفراد  ◀
 

 ! حّق مالقات نداشت یگر كسيرا گذاشته شد و داج بموقع ینظام امر
از درب سالن خارج شد و . ديمستحضر گرد امر نيا یرزا از اجرايحسن م محّمد

 مگر از مالقات اشخاص ممنوع هستم؟ : از پشت سر اظهار نمود
د كرد، مگر با يمالقات نخواه یگر با كسيد د،يا ع نمودهين توديريچون قبالً با سا - 

 . راهان خود، آنهم با حضور مأمورچهار نفر هم
 . انداخت ريد و سر به زيشد و ساكت گرد قانع

ن و يع حركت مسافريتسر یخارج و برا یسلطنت یها و رفقا از اتاق جانب نيا
. ميتشّرف حاصل نمود[ رضا خان] واالحضرت یعرض راپورت به خاك پا
نقد پرداخته و به امر فرمودند مبلغ پنج هزار تومان  مراتب را معروض داشتم،

امر  فوراً . ودن داده شيحمل اسباب و مسافر یون برايل و كاميت اتومبيقدركفا
م بعد يه حاضر و نه و نيل نقلياجرا و ساعت نه بعد از ظهر همان روز وسا یعال

ل حركت آماده، يخان به دربار رفته، وسا یپ مرتضيو سرت نجانبيا از ظهر
 . دنياعالم شد كه ساعت ده حركت نما

ن الدوله كه از يميساعت شش بعد از ظهر اعتضاد السلطنه، نصرة السلطنه و  در
دم ياتاق انتظار، آنها را د ۀآمده بودند، ساعت ورود ما، در گوش  عيتود یصبح برا

چشمشان به ما افتاد،  نكهيا به مجّرد. اند ستادهيا دهيكه مجسمه وار با رنگ پر
ف خواهند شد، ين كردند كه توقيقيچه ! دنديرزل ارياخت یشان شدند و بياندازه پر یب

واالحضرت  ۀآنكه اعتماد به عاطف یاضطراب ازآنها رفع شد، برا نيا كم كم  یول
ن داد و در برابر يت آنها را تسكيمشّوش آنها را رفع و مرعوب یها شهياند  یپهلو
 ازچشم دند كه يرا د یا م و با عاطفهيخود شخص كر ۀرقابل عفو سلسليم غيجرا

از گناهان آنها صرف ) ؟( رانيا ملّت یده و به نام عظمت اخالقيئات آنها پوشيس
) كذا( ۀت آنها كرده و در بهبوحين موجودينظر نموده، بلكه هم خود را متوّجه تأم

دست آنها را گرفته و از گرداب هالكت به ساحل  نكيا )؟( یت ملّ يان عصبانيطغ
ها و  عطوفت نهمهيا ظاهراً ( یو مهربان عطوفتن يك چنيبود در مقابل  نيا .برد یم

به  كند، یها و تفاهمات دور و دراز كه مؤلّف شارالتان به آنها اشاره م یمهربان
امر نبودند به آنان مفهوم  چكداميها در ه شاهزاده" كه قطعا" یتلپات"ا يعلم اشراق 

بعد از  مين و بالجمله ساعت هشت و! ن داديهول و هراس را تسك!) ده استيگرد
در  باشند، یع مين توديهستند و منتظر آخر نجايا ظهر است كه شاهزادگان هنوز در
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ن يآخر. اندرون رفت خود به ۀع با خانواديتود یرزا براين ساعت محّمد حسن ميهم
اندرون با  رزا در دربيقه بعد از ظهر، دمحم حسن ميع در ساعت نه و پنج دقيتود

ع را بعمل آورده و در تحت ين مراسم توديها آخر ن و خواجهياجزاء و مستخدم
نقشه .   محافظت صاحب منصبان مخصوص به طرف خارج دربار حركت نمود

رزا از عقب و يل محّمد حسن ميان از جلو، اتومبيل حامل نظاميك اتومبيحركت 
گر، سلسله وار، راه بغداد را از خط يكديده قدم از  ۀاسكورت به فاصل یمابق
ن شخص منتظر كه ي، آخریبيپس از صدو پنجاه سال تقر!   تندگرفش ين پيقزو
 رانيا گر تخت و تاج با افتخاريد ۀكدفعيد و يسلطنت جلوس نما ۀكيبر ار یروز
غرق،  یستين یاياست به دريرفت و در عالم س رانيا هوا و هوس گردد، از ۀملعب

سر بمكه ي لمو  سيالصفا ان ین الجحون اليكن بيكان لم . امواج از سرش گذشت و
بماند، رفت و به  ینداشت تا از خود باق ینماند، چه آنكه اثر یباق یچ اثريه. سامر

 .٢٨٩ - ٢٩۶ یخ طهماسبياز تار. یانته. عدم ملحق شد یايدر
 

  رانيا عهد ازياخراج ول
 
آبان با  ٩كه شب و روز  یشاوندان سلطنتياز خو یكياز قول  یتينخست روا ما
ت يپس از آن روا. ميعهد بود، آورديول یكيه بود و در نزدعهد مالقات كرديول
خود مأمور اخراج  كه یاز قول صاحب منصب ارشد و حاكم نظام یگريد

 . ميقاجار از دربار و ضبط دربار بود، نقل كرد ۀمانديباق
م، تا ينقل كن ميخواه ین دربار ميك نفر از مستخدمياز قول  یگريت ديروا اكنون

م بر صحنه مشرف بوده، تمام يش بتوانينما ۀصحن نيا ه طرفاز هر سو و از هم
رون و از صحن يعهد بوده است از بيول یرا آنكه پهلويز. مينياطراف آن را بب

ده است، و آنكه خود مأمور يده و خود به چشم نديشن یزيا چيعمارت خبر نداشته، 
اج و اتاق محّمد ان و اتاق عيان بوده است، از حاالت داخل تاالر برلياخراج دربار

 ین، هر كسيهمچن. بوده است خبر یره بيحرم و غ یو سرگذشت داخل یشاه
ات مختلف يروا نيا ۀم كه بواسطيما درصدد آن هست یده و گفته است، وليد یزيچ

. ميخ كه در شرف ختم است، نشان بدهيتار نيا به خوانندگان ه،ديهمه، اطراف را د
 ۀكه مرحوم مهم یل، مكتوبيتر جلت دكي، پس از آوردن روایرو نيا از

احمد شاه در همان روز به شاه مرحوم نگاشته  یمعزالسلطنه قهرمان از حرم سرا
 . اندنم خبر یاندرون هم ب عيخ از وقايتار ۀم آورد تا خواننديز خواهياست، ن



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٢                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 ل يت دكتر جليروا  ◀
 

، از معاصر یاز فضال یكيم السلطان، يل خان، ملقّب به نديدكتر جل مرحوم
در فرنگستان  ین السلطنه بود كه مدّتيو مرحوم مت یدكتر ثقف یبرادران آقا

 و یبه مطالعه و استنساخ كتب علم یس عمريپار یمل ۀل كرده و در كتابخانيتحص
ران بازگشته بود ودر خدمت يا ر شده و بهيراً پياخ پرداخته، یو عرب یفارس یادب

 یمرد یو. انتخاب شد یو همصحبت عهد به سمت منادمتيول یرزايمحّمد حسن م
ب هشتاد سال از يكه قر یرين و دانا و با وفا بود، و با وجود پيام ر مشرب ويفق
خود  یو نزار، آن روز از خدمت آقا فينح یبا جسم گذشت، ین عمرش ميسن

را  یمت كه كسيعهد به عزيم وليد، در موقع تصميد ديتخلّف ننمود، و چنانكه خواه
دكتر رضا خان صّحت السلطنه و مرحوم  یآقا جست، یم یسفرداوطلب هم یبرا

و مجهول العواقب،  اديبن یمسافرت ب نيا یل خان داوطلبانه حاضر برايدكتر جل
 ! دنديگرد
ا را روز به يآماده كرده قضا ادداشت خود رايل از ساعت حركت دفتر يجل دكتر

 یكه ربط یاتيذف جزئل را با حيادداشت دكتر جلين يو اكنون ما ع سدينو یروز م
 ا باشد، یل المورد ميار هم قليخ ندارد و بسيبه تار

 رون كردند؟ يچگونه آنها را ب  ◀
 

دم . به در خانه آمدم) ١٩٢۵اكتبر  ٣١مطابق ( ١٣۴۴ع الثانئ يرب ١٣شنبه  روز
آقا، : اط شدم، صدا كردندين كه وارد حيان، هميوزارت خارجه دو نفر از نظام

ً ياحت. تدا گمان نكردم كه مخاطب من باشماب! صبر كن! آقا روبه آنها  ستاده،يا  اطا
او نداده،  به یهنوز من جواب ؟یندار اهكئ گفت اسلحه همري د؟ييگو یكردم كه چه م

آنوقت خوب ملتفت شدم كه . دييآقا شما بفرما: ر از آن دو گفتيغ یگريد یك نظامي
ز يچ نكهيا بدون. دييبفرما: گفت. ممن اهل قلم و كتاب: به آنها گفتم. طرف خطاب منم

جا گذشته، به در  اط تخت مرمررفته، از آنيم، رد شده ، به سمت حيبگو یگريد
( جا بودند سه چهار نفر هم آن. دميبود رس ستادهيا دّوم جنب كارخانه كه سرباز

شما راگشتند؟ گفتم نه، اگر شما : دنديوپرس) بود اميّ ا ريكه درسا یكي یبجا
 .ديف ببرير تشريخ: خنده كنان گفتند. ديبگرد ديخواه یم
 آن یها اتاق از یكي در یراكه زرگرباش یاط كوچكيح زگذشته،يازآنجا ن 
 یسابق فراش ونائب و اجزا اميّ ا دم مثليد. عبور كرده وارد گلستان شدم نشست یم
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اندرون    درب ان ويك راست به سمت اتاق برلي.ستندين شه بودند،يكه هم گريد
 .دميرا ند یكسز يض كه درش باز بود، نيو در جلو قصر اب .رفتم

با بابا سالم . گر نبوديچكس ديگر هيرمرد، ديپ یك قاپوچياندرون بجز بابا و  در 
دا يپ یكي یكياز اجزاء  یاو مشغول بودم، كم كم بعض یبه احوالپرس. كردم یكيعل

دند كه اسلحه ش كريكه مرا در وقت ورود تفت گفت یم ديرس یشدند و هر كس م
ف يرون تشريك ساعت به ظهر مانده، واالحضرت اقدس بي. همراه نداشته باشم

ف ياط گردش فرموده، بعد باال تشريك دور در حيان و يجلو اتاق برل یآورده، قدر
. روند یو م نديآ یكه گردش كنان م دميد یان را مياز نظام یبعض یگاهگاه. بردند

 یها مياندرون واالحضرت بود و س  اط بلور را كهيحتلفن  یها ميآمدند س دو نفر هم
منصورالسلطنه (!). كردند یه ميكه گر یدند، در حالتيان را بريبرل تاقتلفن ا

ها وصندوقخانه واسلحه  در اتاق گرهم آمده، اظهاركردندكهيد یوخازن وبعض
 یناهار را در همان جا. اند گذارده  یاندو نظام ره همه رامقفّل كردهيخانه وغ

ض صرف يعمارت قصر اب درفات، ياتاق تشر یدر اتاق پهلو یعنيشه، يهم
مسلمان نشنود . چكس نكنديب هيكه خدا نص یو چه حالت یچه ناهار یم و ليكرد

 ! نديكافر نب
ان با شاهزادگان صرف كرده يعهد ناهار را در اتاق جنب برليكه ول ميدان یقبالً م(

 )مؤلّف –است 
رالسلطنه و ياز همقطاران و مش یان با جمعينب اتاق برلبعد از ظهر در اتاق ج 

در ساعت سه . ميره هم بوديب السلطنه، ساالر اقدس و فّرخ الدوله و غينا یپسرها
 . كردند یر خاليم كه دوازده تيديك توپ شنيشلّ  یبعد از ظهر صدا

اق ن الدوله هم در اتاق قبل از اتيمز یاكبرخان نقاش باش یرزا عليو م فخرالملك
 . م، بودندين اتاق كه ماها بوديان، در جنب هميبرل

 یاز آقا. اند حضرت دادهيبه خلع اعل یشد كه مجلس جمع شده است و رأ معلوم
 یسخت یليدم چه خبر است؟ فرمودند از قرار معلوم كار خيصّحت السلطنه پرس

 سابق یرلشكر كه حاكم نظاميام خان ین خبر آوردند كه مرتضيب نيا در. است
محقّق شد كه ( ه يس بلديرئ ام آقيو كر یفعل یتهران بود، با عبدهللا خان حاكم نظام

ق يآمده، در آالچ )مؤلّف –اند  آقا و تاج بخش هم بوده یو جعفرقل یمحّمد درگاه
را كه به هر  یآنها را و ادارات یهاياند كه كار را خواسته یدربار ینشسته، رؤسا

ر دربار و يبود كه فرستادند وز نيا .ان بدهنديل نظاميك سپرده شده است، تحوي
ن يدر هم. ره همه را حاضر كردنديره و غيو غ یدار باشيو سرا یباش اراسلحه د
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پ يس تيآقا رئ یخان و جعفرقل یم كه سه نفر، عبدهللا خان و مرتضين خبر شديب
اخطار  یحضرت پهلويسوار، به حضور واالحضرت رفته و از طرف اعل

: هيدر حاش(دم ين راه شنيب. ديشب از تهران خارج شو ٩د تا ساعت يااند كه ب كرده
كه  یقت عبدالسلطان بوده است، وقتيكه عبدهللا خان كه در حق) ر واالياز قرار تقر

نفرموده  یيواالحضرت ابداً اعتنا. كميرزاسالم عليوارد اتاق شدگفت محّمد حسن م
 یناريچوقت ديواالحضرت ه چون. سكوت ندادند جز یاز قرار مذكور جواب. بود
از  دهند، یگر ميكدست گرفته و از دست ديرسد از  یره ندارند و هر چه ميذخ

حركت  توان یداشتند، فرموده بودند بدون وجه چگونه م یبابت مخارج راه نگران
وجه را  نيا ن استيقي. دم، پنج هزار تومان آورده، دادنديكه شن یكرد؟ لذا از قرار

 بتاالحضرت دارند كم خواهند گذاشت و قبض گرفته از باكه و یيها ازطلب
مبلغ را بعد،  نيکه ا دميشن). ( حساب خواهند كرد(واالحضرت  ۀمعّوق یها طلب

 - .کرد افتيکسرگذاشتند ورضا شاه در عهديجزء دربارول یازبابت حقوق اجزا
 )مؤلّف 

ان به ياتاق برلد، فوراً همه برخاسته، به ياخبار دراتاق به ما رس نيا ن كهيهم 
رالسلطنه، ساالراقدس، فّرخ ين الدوله، عضدالسلطنه، مشيمي. ميحضور مبارك رفت

. ع الدوله بودندين الدوله و صنيرالدوله، فخرالملك، مزيصّحت، ظه یالدوله، آقا
فخرالملك به . دادند یواالحضرت او را تسلّ  كرد، یه ميگر ارياخت ین الدوله بيمز

) نه وقت ناهار خوردن(كه از صبح زود آمده  امروز یول داد، یم یحساب دلدار
متأثّر و متألّم و مّكدر  یليچون واالحضرت را خ! ... حاالت است ۀمشاهد یبرا

 ارا همراه ببرم، از ج ها یك دانم یكه فرمودند نم یاورد، وقتيدم، دلم طاقت نيد
و گالش خانه عبا و شال گردن  روم یكجا؟ عرض كردم م: فرمودند. برخاستم
دم آن نذر پانزده ساله ممكن يد ،یعرض كردم بل ؟یيآ یفرمودند مگر م. بردارم

 كردم یو من گمان م روند یدم به بغداد ميرا كه در اتاق شنيز د،يآ  است حاصل
جا  با خود گفتم در كربال خواهم ماند، آن. و از آنجا به بغداد روند یابتدا به كربال م

راه، بغداد قبل  نيا دم ازيكه آمدم، فهم یوقت یول. سدر یبه من نم یگر زور كسيد
كساعت يز بكند كه ين را یبود كه لباس نظام نيا یاز جمله احكام پَهلو. از كربالست

 یتضر دربار و مريق، وزيك آالچيآمدم نزد. ن كار را فرمودنديقبل از حركت هم
ه، گفتم من با سر كرد یمختصرتعارف. دميم آقا را ديخان وعبدهللا خان وكر

د خارج شده و در موقع يمرا بگذار كنم یبه خانه بروم، خواهش م خواهم یم
 یچون از صبح زود، سرآفتاب به تمام درها. (ز بگذارند داخل شوميبرگشتن ن
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اندرون، در  در. خارج شود تواند ینم یاند كه كس اعالم كرده یعمارات سلطنت
كه  یره، به بعضيره و غيو غ اط وزرات خارجهيشمس العماره، در ارك، در ح

 نيا با. داشت یحّق خرج نخواه گفتند یش ميداخل شوند، بعد از تفت خواستند یم
 .) د و هر كس خواست برگردديايهركس خواست ب. برو یخواه یشرط اگرم

ند، يامشب حركت بفرما چه؟ گفتم چون محتمل است واالحضرت یبرا دنديپرس
د رفت؟ يدند مگر شما هم خواهيپرس. بردارم از خانه یعباوشال گردن خواهم یم

عبدهللا . ايد فرمودند بيخود راحاضركنم، شا خواهم یاطاً مياحت یول دانم، ینم: گفتم
با دست صاحب  ستاديا دّوم یآهن پلك يآمد، نزد  خان برخاست، چند قدم با من

. كردچنانچه خواستم سفارش . آمد  ض بود،يك قصرابياشاره كرد كه نزد را یمنصب
د ياز در ارك كه توپ مروار. ز دم درآمده، سفارشات كرديآن صاحب منصب ن

انورالدوله نبود، بتول . رون شده و به عجله تا به خانه رفتميجا بود، ب در آن ینادر
را  که همراه دارم  یفيدم، كيتا رس. و محمود در خانه بودند یهدو زن مش

و  یش تراشيل گردن با اسباب رو دو شا یدو سه جفت جوراب زمستان. خواستم
ا ملتفت نشد كه يگو. ن انورالدوله آمديره در آن نهاده، در آن بيماهوت پاك كن و غ

 ميآ یصّحت م یآقا خانمالورود گفت از نزد  یلد. كنم یكار را م نيا چه یمن برا
كنم و  یقيد كه تحقيآمد  كه اوقاتش فوق العاده تلخ است و خوب شد كه شما به خانه

 .نگران است یليواب او را ببرم كه خج
ن يامشب چند صّحت و من در ركاب واالحضرت یصّحت گفتم آقا یدر باب آقا 

من  یوايا ه كه يكالم بنا گذاشت به گر نيا بمحض. م بوديفرسخ از تهران دور خواه
زرد  ینينائ یعبا. دياوريمرا ب یزمستان ید، عبايه نكنيگفتم گر. كس شدميباز ب
انورالدوله گفت . خواهم یرا م اهيس یگفتم عبا. ا كه دارم، بتول آوردر ینيسنگ
. دياورياه را بيس یتحّمل كنم، عبا توانم ین است نميگفتم سنگ. دين را بپوشيهم

كه عبا را  یكرده و براه افتادم، در حالت یبا آنها به قاعده خداحافظ... ست يگفت ن
 ونچ. آمده و خسته شده بودم  ه به عجلهرا كيبكشم، ز توانستم ینم ینياز شدّت سنگ

صّحت هم خواستم چون  یامروز صبح از آقا  نداشتم، ین روز بود من پوليچند
نقدرگفتم شما يهم. از گلستان خارج شود، ممكن نشد بدهند گذاشتند یرا نم یكس

 .ديخاطرتان جمع باشد به شماها پول خواهد رس یندارم ول یكه پول ديدان یم
ه يخواستند گر یبتول و زن مشهد. را برداشت و دنبال من راه افتادف يمحمود ك 

 ۀرون آمدم تا سركوچياز خانه ب. برخواهم گشت یكنند، مانع شده، گفتم من بزود
ف را از تو خواهم يك یه كنيگفتم اگر گر كند، یه ميدم محمود پرگريد. خاص
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برگردانده، براه او را  فته،ف را گريشتر شد، ناچار كيه اش بيدم گريد. گرفت
رزا و يم نيصّحت و نوكران ناصرالد یآقا یها مردم مرا تماشا كردند و آدم. افتادم

به . كه وسط  راه سر آن كوچه بودند، همه ملتفت شدند یاهل قهوه خانه و كسان
باً يتقر. عجله آمده، از همان درب ارك كه سفارش شده بود مانع نشوند، داخل شدم

با . رفتند یو م آمدند یده بود كه صاحب منصبان مغروب مان بهك ساعت ي
نه را يشخدمت كابيل خان پيغروب اسمع. كردم یم یهمقطاران كه بودند خداحافظ

ً ياورد، تقرياه را بيس یفرستادم عبا آمد، یو م رفت یكه با اجازه م ك ساعت يبا
ل يه اسمعن كيهم. رنداويمعلوم شد عصرنفرستاده بودند ب. شترطول داديم بلكه بيون

ست، انورالدوله درشكه گرفته تا دم ياز بابت عبا راحت ن یخان رفت و گفت فالن
ل خان يفخر عالم بود رفته، عبا را گرفته آورد، به اسمع ۀگمرك كه خان ۀدر ادار

 . داد كه او دو ساعت از شب رفته به من رساند
علوم بود م. بعد به ده قرار شد یم، وليشب حركت كن ٩حكم بود ساعت  اّول

 . رتر شود كه مردم آگاه نشونديد خواهند یم
م جلو يصّحت السلطنه و بنده رفت یامرواالحضرت، آقا به. ميده حاضر بود ساعت

س واالحضرت حاضر بود، شش يل رلس ريدو اتومب. سر درب وزارت خارجه
هم بود كه سلطان اسد " فرد"ك ي. نفر بودند ۴۵" ان، كه جمعايون پر از نظاميكام

 . رفت یهللا خان در آن بود وجلو م
قه ، بلكه يدق ٢۵ نيا قه بود كهيست پنج دقيو ب ١٠م ساعت يكه حركت كرد یزمان

را در  شانيا كه) چون (ل، يآوردن واالحضرت بود تا دم اتومب یم ساعت، براين
اط وزارت يدر ح. داشتند یجاها نگاه م یره در بعضياط تخت مرمر و غيح

ها  ونيكردند، در كام یكه حركت م یانينگاه داشت تا نظامخان  یخارجه مرتض
ل را باز يد، جلو اتومبيكه دم در وزارت خارجه رس یزمان. رنديقرار گ

واالحضرت را ) خان یپ مرتضيخودسرت یبقول(اوراحمدخان ينگاهداشته، 
خان و  یمرتض. ش كرد كه اسلحه همراه نداشته باشد و مقصود اهانت بوديتفت
موثّق  ۀبود از جمله نو یتيهم جمع ونريو عبدهللا خان همراه بودند و بم آقا يكر

ه و يس نظمين محّمد خان رئيگر باز و همچنيد یكينات است و يالملك كه جزء تأم
مردم خارج نبودند،  یول. نيه و مفتّشينات و نظميتأم یگر از اجزاين نفر ديچند
 . كه مخصوصاً خلوت كرده بودند نيا مثل یول
ل نشاندند، خودش جلو رفته درب دروازه يآقا بمحض آنكه ما را در اتومب ميكر

ر ابوالفتح يم، از قرار تقريدم و رد شدين كه ما رسيهم. بود ستادهيا ن و با لباسيقزو
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 ...د يد، زود برويد، برويبرو گفت یرزا و صالح خان، ميم
ش كار خود را به رون كرد خاطر جمع شد، ناچار با دل خويما را كه از دروازه ب 

است حضرات آن شب را  یهيبد. خودش ملحق شد یانجام رسانده، رفته، به رفقا
 ... خواب نكرده و در صدد تدارك جشن بودند  یتا صبح از خوشحال

ل ياندرون تا دم اتومب كه زمان آوردن او از درب یحركات) در مورد(واال ۀديعق به
ر خودشان ي، به هر حال تقر)ميه بودصّحت زودتر رفت یمن با آقا( كرده بودند 

 : است كه 
كه حاال (خان  یپ مرتضيخشونت را از سرت و یاحترام یب ۀدرج چكسيه«

عبدهللا ." شتر نكرديشتر نبرد و بيه پيم آقا و محّمدخان نظميو كر) سرلشكر است
. نكردند یچ گونه خفت دادن خودداريار از هيآنها به اخت ید مجبور بود وليخان شا

« 
. خان بودند یاوراحمدخان مأمور و مفتّش از طرف مرتضياسدهللا خان و سلطان

م خودش ين راه حركت شود، روز دويكه دستورداده بودند در ب یبه همان نحو
 یول. نشانده بود" فرد"ن يخودش در ماش یل ما نشسته و احمدخان را بجايدراتومب

را كه پروفسور براون  یشعر لهازجم. ميگفت ینم یگريد زيچ یما بجزصحبت ادب
ر يروز سال شكسپ یرالملك بود برايبه توّسط عالء السلطنه كه آن وقت مش

از الهه نوشته و فرستاده بودم، خواندم كه واالحضرت  یتيخواسته بود و من دو ب
د يآمد و د  نه به دستشياسدهللا خان هم زم. آمده، دست زدند  هم فوق العاده خوششان

 .ميزد یگرنميحرف د یخيتار و یباد حبتكه ما بجز ص
 
 اتيدنباله روا ◀
 
و ١٠، ساعت ١٣۴۴ یع الثانيرب ١۴ان است، يكشنبه كه شب شنبه فرنگيشب  

كردند،  ینف رانيا از یعنيقه بعد از ظهر از تهران حركتمان دادند، يدق ٢۵
ار و يبه اخت یاجزا، همگ یعنيماها،  یواالحضرت اقدس را به اجبار بردند، ول

 .ميدست بردار شانيا م ازيخودمان حركت كرده، نخواست ليم
ل مخصوص سفرخودشان، سمت يد، اتومبيس سفيل رلس ريواالحضرت دراتومب 

واالحضرت طرف  یپهلو یو فدو شانيا دكتر صّحت در مقابل یراست و آقا
چهارنفر در داخل  نيا .بنده یروبرو  یاوراحمدخان مأمورنظاميدست چپ، 

 ندكتر صّحت مشغول راند یو ژان در جلو، پشت سر آقايمس. ميل بودياتومب
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 مانيا اور احمدخان وي یعنيدونفر  نيا اور،يتفنگ پشت سر  با ینام نظام مانيا و
و ژان دادند كه پشت يل ما باشند و دستورالعمل به مسيمأمور بودند كه در اتومب

 .اه باشد كه سلطان اسدهللا خان در آن بوديس" فرد"ل يسر اتومب
پر در دست آنان بود، بعد  یها تفنگ كه یون كه چند نفر نظاميك كاميپشت سر ما  

رزا ياه كه ابوالفتح ميس" فرد"ل يس واالحضرت و اتومبيل رلس رياز آن اتومب
مسافرت نموده است، با  نيا پسر شاهزاده معّزالدوله كه او هم داوطلبانه قبول

واالحضرت، همقطار ژان،  وفرش و پل وارنبر،يصالح خان در آن نشسته و مس
 .و پل نشسته بوديمس یتفنگ هم پهلو با یك نظاميو  راند یم
رزا و يل ابوالفتح ميمخصوص واالحضرت در اتومب یها اسباب یها و بعض جعبه 

دكتر  یآقا ۀاقوت گماشتيها با  ونياز كام یكيها در  اسباب ۀيصالح خان بود، بق
ك يبا  یآهن ۀل ما فقط سه جعبيدر اتومب. ته بوددر آن نشس هم یصّحت بود كه نظام

از قرار مذكور، زمان . بود نهااء مختصر در آياش یف بود كه پول و بعضيك
د يبكن نيا ر ازيخود را نشان ژان داده بود، كه اگر غ ۀاحمدخان تپانچ یسوار

من  یول. یراهه شويا وارد بي ید تند برويو نبا ید باشيبا" فرد"تو دنبال . زنم یم
گر پشت سر، كه يون ديبعد از آن، با پنج كام. ن استيرير سايملتفت آن نشدم، تقر

بد  یليها خ ونيكام. آمد یاسباب واالحضرت م ۀياز آنها بود، بق یكياقوت هم در ي
 داشتند یقه نگاه ميما را چند دق یفقط گاه افتادند، یهمواره عقب م. ن بوديو سنگ

عقب ماندند و از همدان سلطان و  یلياسدآباد خ ۀگردن تا آنها برسند كه باالخره در
ون يكام یها از كرمانشاه آوردند و اسباب لياور تلگراف كرده، هفت هشت اتومبي

 .ها نشاندند "فرد"ان را در آن يدو تا از آنها نهاده، نظام یكياقوت را در يو 
دشت  یاهدر مقابل همدان عقب ماند و فردا شب در م ١۵ون شب يل كامياتومب 

ون يها بود و كام ليكه مأمور اتومب یگيابين پسر دريب اّول دمحم حسينا. ديبه ما رس
اه شد و تا سر يس سياورسوار رلس ريامر  دشت به یدر ماه برد، یرا خودش م

 .آمد  ها تا سرحدّ  ون اسبابيحدّ با ما بود و كام
ما را از دم در قه، كه يدق ٢٨و  ١٠ساعت  ،یع الثانيرب ١۴كشنبه يشب  یبار 

دان ي، به م یابان باب الماسياط وزارت خارجه حركت دادند، از آنجا به خيح
ه و از دروازه يريام ابانيو به خ) دان سپه شدهيكه حاال موسوم به م( توپخانه 

ن يسپاه تا دم دروازه قزو رانس(رون بردند و تا صبح به عجله راندند ين بيقزو
م، ما يدين رسيصبح به قزو ٧ساعت  ،یع الثانيرب ١۴كشنبه، يروز ). رفته بودند

ن يمردم قزو. رون نمودنديرشت ب ۀتهران داخل كرده و از درواز ۀرا از درواز
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 دانستند یو نم كردند یرت تماشا مين به حيابان و دكاكيخبر نداشتند و همه در خ
ر و يتخم مرغ و پن. مياز نهاوند ناهار خورد یظهر در ده كشنبهي. چه خبر است

ل آن چگونه يث افتادند، فرمودند تفصيت عمرولياد حكايواالحضرت به . یچا
افتاده  یبود، بند سطل به گردن سگ یاو در سطل یبود؟ عرض كردم كه تمام غذا

 ... كه عمرو را خنده گرفت، الخ برد یو م
نشد،  یجا كباب كنند، واالحضرت راض رند در آنيرا خواستند بگ یخروس

شب . است یر و تخم مرغ ما را كافيرا نكشند، همان نان و پنفرمودند خروس 
ازده، در وسط يساعت  شود، یان ميفرنگ ۀكشنبيكه شب  ،یع الثانيرب ١٩دوشنبه، 

صبح روز دوشنبه  ۶ عتهمدان اطراق كردند و ما را تا سا یمصّال  ۀراه مقابل تپّ 
 . م بوديامشب شب دو .نگاه داشتند

رزا و صالح خان را هم نزد يدند و ابوالفتح ميخوابل خود يدر اتومب واالحضرت
دكتر صّحت  یبه آقا. مانيا و ژان ويمس یل نگاه داشته، به جايخود در جلو اتومب

زودتر رفته،  شانيا .ميگر بخوابيل ديم در اتومبيفرمودند ما هم برو) و من(
 یم آقاديكه رفتم، د یوقت. مودندقه صحبت فريواالحضرت مرا صدا زدند و چند دق

 یيبجا شانيا یو ژان پهلويل افتاده و مسيحال در اتومبيب یصّحت از كثرت خستگ
 یرو یيو پل هم به در جلو پتويمس. كه بنا بود بنده باشم، به خواب رفته است

 نجايا ك ساعتيش از يدار شد، گفت من بيو ژان بيمس یول. انداخته دراز شده خود
. ز ناچار شروع به قدم زدن نمودميمن ن. رمگذا یجا را به شما وام د،نخواهم بو

حفظ از سرما به دور سر  یب بدرآورده، براياز ج یسرد بود، دستمال یليهوا خ
سرما به  یول. ها قدر گرمتر شود ده، بعد كاله را به سر گذاشتم كه اقالً گوشيچيپ

اخته و اند دوش به یميضخ یسلطان هم پالتو. ده ندارديدم فايد بود كه ديشد یا درجه
ل او را ياتومب. ده، مشغول قدم زدن شدير آن پوشيز در زين" كا اوتشو"ك پالتو ي

اّطالع دادن به كرمانشاهان  یاور سوار شده به همدان رفت برايالورود آنجا  یلد
. ميدان یكه داشت و ما نم یگريد یو كارها" فرد"ل يو خواستن چند اتومب

تپّه در . شوم یدم گرم نميمن هر چه قدم زدم د. همه عقب مانده بودند زيها ن ونيكام
به سلطان گفتم، گفت . د گرم شوميآن بروم شا یال كردم بااليسمت راست بود، خ

آن شب اگر سلطان نبود . بهتر از سرما خوردنست یگفتم خستگ. شود یخسته م
كردم،  یاطياحت یكه ب دمينه به دستم آمد و فهمياز همان شب زم. من تلف شده بودم

دار بود، يواالحضرت ب. خداوند حفظ كرد آوردم، یچون نذر خود را بعمل م یول
 كه یال فرمودند كه مبادا دو سه نظاميد هم خيشا. ده، فرمودند برو بخوابيمرا د
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ال فرار دارم و با يگمان كنند من خ) ها عقب مانده بودند ونيه همه در كاميبق(بودند 
 فرار بود؟  یچه جامه شب يجا ن در آن یول. دتفنك بزنن

به هر . دهم یم یخود جا یدند، من ترا پهلويها رس ونيگفت صبر كن، كام سلطان
ب سه ساعت يقر. ميحال، حسب االمر برگشته باز با سلطان مشغول صحبت شد

صّحت و  یل كه آقايركاب اتومب یده، به رويچيعبا را به خود پ یگاه. ديطول كش
كه مجبور بودم  شد یم ردس یا م به درجهياهاپ یول نشستم، یژان و پل بودند م

اوراد شدم  یمتوّسل به خدا شده، مشغول مناجات و بعض. برخاسته، باز راه بروم
 در یك نفر نظاميان در آن بودند، ينظام. ديها به گوش رس ونيآمدن كام  یكه صدا
ون يكامن به داخل يرين آمده نزد ساييسلطان حكم كرد او پا. موتور بود یباال پهلو

خودش كمك كرده، ابتدا مرا باال فرستاد  یاصرار و با كمال مهربان هرفت و بعد ب
قتاً يدم حقيد. ميم، مشغول صحبت شديآمده هر دو در آن باال نشست  بعد خودش هم

دم كه مادر او از شاهزادگان يان آمد، فهميبه من مهربان شده، و صحبت به م
دم سلطان يدار شدم ديكدفعه بي. برد مرا خواب یكم كم از شدّت خستگ. است

 ید و جاياده شدم كه شما راحت باشيفردا صبح اظهار كرد كه من عمداً پ. ستين
 . ديدن داشته باشيحركت و دراز كش

د، واّال از شدّت سرما اگر هالك نشده يآن شب سلطان به جان من رس خالصه،
 یدو روز بعد باق یكيب تا كسالت آن ش نكهيا كما. شدم یناً سخت ناخوش ميقيبودم، 

ون، باران هم گرفته، كم كم يدن كاميك ساعت قبل از رسيدر آن شب . بود
دتر شده يشتر و شديب یقدرون باران يدن كاميك ربع قبل از رسي یول. ديبار یم

 .رحم كرد یليبهر حال خداوند در آن شب خ. بود
ك ساعت به ظهر ي. مي، ساعت شش از همدان حركت كرد١۵روز دوشنبه  ،یبار 

نان و . مينان صرف ناهار نموديموسوم به مه یستون در دهيب یكيمانده در نزد
م و باز يد، در خدمت واالحضرت خورديكه صالح خان خر ینيب زميو س یچا

 یبارندگ ۀبواسط ودند،ان در آن بيون كه نظاميك كامي. باران گرفت. ميبه راه افتاد
ان وارد ياز نظام یكيبه  یافتاد و صدمه سختخارج و كج شد،  یو گل از راه قدر

دكتر صّحت رفته، با دستمال بستند تا  یرگ دست چپ او پاره شد كه آقا. آمد
 . ون بوديشخص شوفر آن كام نيا .نزف الدم موقوف شود

كرمانشاهان كه در سمت چپ ما واقع  یم بعد از ظهر از پهلويو ن ۵ساعت  در
 . ميبود عبور كرد

ستون و ين كه به سمت نهاوندوهمدان و اسدآباد وكنگاور وصحنه و بيازقزو ،یبار
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را كه  یا خ هر نقطهيتار م،يديرس یره هرجا ميره وغيكرمانشاهان وكرندوغ
 یها ودرهرموقع،به عرض رسانده و به صحبت ميدانست یهرچقدركه م م،يديد یم

 .ميكرد یم لمناسب خاطر مبارك واالحضرت را مشغو
پ بود، از كرما نشاهان قبالًآمده، هفت، هشت يسرت كه یمنصبدر قره سو صاحب  

ها  "فرد"ز در يان نيها عوض شده و نظام ونيكام. آورده بودند" فرد"ل ياتومب
 . به بعد همه جا پست گذاشته بودند نجايا نشستند و از

امشب  .ميديدشت رس یم شب به ماهيو ن ٧ساعت  ،یع الثانيرب ١۶سه شنبه،  شب
 نجايا ما را نگاه داشتند، همچو اظهار كردند كه در نكهيا بمحض. ودب یبيشب غر

جا كه  هستند، از آن نجايا ب دو هزار نفر دريغرب است و قر یاردو است، اردو
 ب دويك دفعه گفتند قريتا، زارك دفعه گفتند دوهي باشد، یدروغگوكم حافظه م

رزا و صالح خان يبه خود من سلطان گفت هزارو ششصد نفر، ابوالفتح م. هزار
اه چادرها يم، بعد معلوم شد سيديچندچادر هم د یيروشنا! دنديهزار و پانصد نفرشن

آن شب . شدند یست نفر ميب" بايكه تقر ینبود، بجز پست ابداً  ینظام یبودند، اردو
 یكه برا كرد یم یل واالحضرت همه را صحبت از نقاطياتومب یپهلوسلطان 
را كه ين جاها است زيبهتر گفت یجاها را م یعضوب! خوب است ین دولتيمحبوس

ك ماه يجا ببرند و نگاه دارند،  دارد كه هر كس را به آن یبد یليخ یآب و هوا
ره يوغ یيايماالر یهوا وكند وازكثرت ردائت آب  یزندگان تواند یشترنميودوماه ب

 !را وداع خواهند نمود یدارفان نجايا ه وپرطاقت هم باشند،يهر چقدرخوش بن
صالح خان دو . رزا خواست برود و نان و تخم مرغ بخرد، مانع شدنديابولفتح م 

و پس از چند ساعت فقط  رفت ینظام. ر بخردينان و پن رفت یتومان داد كه نظام
م جز يك شام نخورديچيماها ه! ید و آورد، فقط دو تانان خاليخر یدو تا نان خال

رزا و صالح يابوالفتح م. دارند اهمراك هيخود را با كن یو ژان و پل كه غذايمس
 یاله چايك پيمن بجز  یدا كردند و خوردند، ولينان و تخم مرغ پ یخان قدر

هم نخورد و ابداً از  یصّحت كه چا یآقا. هم نخوردم یيده و غذايننوش یزيچ
 یاز قره سو تا به ماه. واالحضرت هم گرسنه ماند. اده نشديل واالحضرت پياتومب

خود را به  ۀتپانچ یاور هم گاهي. از سابق راندند شتريب یبيغر ۀجلع دشت ما را به
ان يكه نظام یيها "فرد"آوردند كه  یبه سرعت. تند بران گفت یو نشان داده، ميمس
ها هم  اسباب. دنديها فردا صبح به ما رس ون اسبابياقوت در آنها بودند با كاميو 

 یوانمود كردند كه از برا همچوب آن ش یبار. در آنها بودند، عقب افتاده بودند
در سر حدّ ما را از واالحضرت جدا  خواهند یآمد كه م  اليدكتر صّحت خ یآقا
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و  كردند ین بود، گوشزد ميات كه مفاد آن چنيعبارات و گوشه كنا یبعض. كنند
ا دستور داشتند كه هر چه ممكن است يبود كه گو نيا عجله در شب آخر نيا ليدل

د يدرهفتاد ساعت با گفت یاور مياز قرار مذكور، . برسانند رحدّ سزودترما را به 
نگران و خائف و بدحال  یهر چقدر بعض. كنند ین تهران و سرحدّ را طيمسافت ب

كه در  دانستم ینداشتم و م یا االً صدمهيچ وجه خيبودند، من راحت و آسوده، به
هر چه در  یول. ز راحت بودميهر صورت به ما كار ندارند و از بابت آنها ن

 یعني! (ديل تذكره را پرسين صد مرتبه تفصيده نكرده، چنديفا دادم یم یمواقع تسلّ 
 )عهديول
پ فضل هللا خان كه گفتند يبرادر سرت(پ فرج هللا خان يا سرتيدر كرمانشاه گو 

ها را آورده بود، به سلطان و "فرد"آمده و  كه تا قره سو) خودش را كشته است
بود  نيا .ديد زودتر به سر حدّ برسانيكن یالمقدور سع یه بود كه حتّ د كردياور تأكي

دند، چنانچه خواهم يحدّ است، رسان ركه س یساعت به خسروان ۶٢كه ما را در 
ان يخوردم و از نظام یاله چايك پياده شده، يدشت من پ یخالصه در ماه. نگاشت

ل يدر جنب اتومب اجازه گرفتم ده دوازده قدم دورتر رفته، ادرار نمودم، و
رفتم و دو نقل از . ا باال نقل بگويفرمودند ب. بودم ستادهيا واالحضرت با سلطان

كه از  یرا از ساعتيكم كم خوابشان برد، ز. كردم انيب یگنبد نظام فتات هيحكا
هم  یا دو ساعتي یك ساعتيك خواب راحت يم تا به آن شب يتهران خارج شد

 .ننموده بودند
 یشان عارض و مستوليبرا یار سختيك خواب غرق بسياقات آنكه از غرائب اتّف 

بود و اّال تلف  یاز عالئم الطاف اله یكيخواب به آن شدّت  یالياست نيا شد و
 .شدند یم
دشت به  یك صبح، از ماهي، در ساعت ١٣۴۴ یع الثانيرب ١۶روز سه شنبه  

كه سر حدّ  یوانساعت شش صبح ما را به خسر. هر چه تمامتر ما را بردند ۀعجل
م، حكم يديرس نجايا اوربه كرمانشاه تلفن كردندكه بهيسلطان و. است رساندند

ك پاسپورت درجه يكدام از ما  ربه. ر؟جواب دادندبروندياخيم برونديست، بگذاريچ
 .رزا، از راه بغداد عازم اروپايدمحم حسن م' پاسپورت واالحضرت! م دادنديس
 .، از راه بغداد عازم اروپا...خان، ولد  دكتر رضا: صّحت السلطنه یآقا 
 ...ل خان، ولد يدكتر جل: ريحق 
 ... ولد : رزايابوالفتح م 

 ...ولد : خان صالح
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 . ك داشتيو ژان از تهران پاسپورت سفارت بلژيمس 
 . یفرانسو ۀپل وارنبر، تبع ويمس
اسم او  عدم دقّت و كثرت عجله ۀاقوت پاسپورت ندادند، چون در تهران بواسطي به

. مراجعت كرد یديجا با كمال نوم از آن. را كه جزء همراهان است، نداده بودند
 .است یدرست و خوب یقت، نوكر با وفايحق. دلمان به حال او سوخت یليخ
ع يرب ١۶ ،یبار. درجه سّوم مرور زّوار بود و كاغذ زرد داشت یها ن تذكرهيا 

. ميديرس یصبح در خسروان دشت حركت كرده و در ساعت شش یاز ماه یالثان
 ۀم، تذكريدرجه س ۀبعد از گرفتن تذكر. ك و روشنيبود، تار شيهوا گرگ و م

خته، از يون ريدر كام ودره بياقوت و غيل يكه در اتومب یيها مرور زّوار، اسباب
ر يدكتر صّحت السلطنه و حق یكرده، واالحضرت و آقا یاور خداحافظيسلطان و 
 –كه در عالم خودش حكم جان دارد  –و ژان يد كه مسيس سفيل رلس ريدر اتومب

اه كه هر دو از يل سيرزا و صالح خان در اتومبيالوافتح م. ميسوار شد راند، یم
 .راند، نشستند یو پل ميخودمانست و مس

ز يما ن. دنديت طلبيها خواستند و حلّ  اور اسدهللا خان معذرتيسلطان احمد خان و  
 یگيابيپسر در. (ميحكم المأمور معذور، همه را عفو كردم و به يآنها را بحل كرد

 یها لين اتومبين مطالبه كرد، بنزيمت بنزيعهد قيست تومان ازواالحضرت وليدو
 ) مؤلّف –پول را پرداخت  عهديشكار ولي، و دكتر صّحت پ!دشدگانيتبع

ون به يها را از كام در قره تو اسباب. ميم صبح به قره تو رفتيهشت و ن ساعت
ع يرب ١٧شب چهارشنبه، . ميدين رسيظهر به خانق. ميخته، رفتيل پست رياتومب
بغداد راه افتاده، صبح  یم كه بعد از شام به سويدي، در ترن خواب١٣۴۴ یالثان

شاهزادگان عظام سلطان . ميصبح به بغداد وارد شد ۶، ساعت ١٧روز چهارشنبه 
آقا . وله در گار حاضر بودندمختارالد یرزا و آقايد ميرزا و سلطان مجيمحمود م

 یعني(صل است يفات ملك فيس تشريد باقر كه رئيبرادر كوچك آقا س ید مصطفيس
جهان در  ۀاحضرت ملكيعل ۀد باقر صاحبخانيآقا س. بود شانيا همراه) د باقريآق س
 . ن استيكاظم

س كه آورده يس پليل رئيدر اتومب) شانيا(واالحضرت را برداشته،  شاهزادگان
 .ف بردندياحضرت تشرين خدمت عليمختارالسلطنه به كاظم ید، با آقابودن

رزا و صالح خان هم در درشكه، يابوالفتح م. ختنديه ريكرا ۀها را در درشك اسباب 
 یدكتر صّحت و آقا یآقا. ه نشستند، به سمت هتل كارلتن روانه شدنديكرا

 یها  اسباب شانيا نشسته، دنبالراند، یوژان ميراكه مس یليزاتومبين یدمصطفيس
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ل مخصوص او يدر اتومب اره ريو غ یآهن یها مخصوص واالحضرت و جعبه
به هتل  شانيا ل نشسته، دنباليو ژان جلو اتومبيمس یخته، پر كرده و من پهلوير

نوامبر چون از تهران به قونسولخانه  ۴. السالمه یالحمدهللا عل. ميآمد  كارلتن
احضرت ملكه وشاهزادگان يسول خوش ذات علماوقع را تلگراف كرده بودند،قون

س مّطلع شده و در يپل ۀادار. معذرت خواسته بود قونسولخانهرا شبانه ازورودبه 
ن يخود در كاظم ۀفات مّطلع و ملكه را به خانيس تشريد باقر رئيس یجه آقاينت

ف آوردن واالحضرت مّطلع شده به گار ياز تشر شانيا موقع نيا در. كرد يیراهنما
 . ن رفتنديآمده بودند و با واالحضرت به كاظم  استقبال) یراب(

  ل خانيادداشت دكتر جلي یانتها
  
  

 متفرق یها ادداشتي
 
 : ديگو ین ميرزا چنياز همسفران دمحم حسن م یكي 

ب و بغل ين آورد، دست برد تا جيعهد راتا كنار ماشيخان ول یپ مرتضيسرت یوقت
ن يدستور چن: گفت ؟یكن یش ميمرا تفت: گفتعهد يول. كند یش و وارسياو را تفت

 . كرد یب پشت شلوار را وارسيج یها ، حتّ  بيج ۀاست، و هم
عهد سوار شود و يل وليازهمراهان دراتومب یكس گذاشتند ینم یسوار هنگام

عهد از يول. ك سرباز، با او سوار شوندياور و سلطان و يفقط دو نفر،  خواستند یم
گربرخالف قاعده است و من يد نيا :كرد وگفت یوددارن جدّاً خينشستن در ماش

باالخره چون حضرات مقاومت مرد مسافررا ! ب سوار شوميترت نيا محال است با
 نيدند، بر او رحم كردند واجازت دادند كه با دونفر از اصحاب خود در ماشيد

دكتر  یشده و روبرو نياحمدخان بمحض آنكه سوارماشاوري. ش سوارشوديخو
ن وتون يرون آورد وآتش زد ومشغول شد به تدخيب یگاريرارگرفته بود، سل قيجل
ن است، چنانكه از يعمد و قصد توه یكرد كه معلوم بود از رو یم یحركات و یتاب
رون آورده، به تخمه شكستن و تف كردن پوست تخمه يتخمه ب یب خود مشتيج

ز يته بودنرزا نشسيمحّمد حسن م یمشغول شد وبه صّحت السلطنه كه روبرو
 ! ل و تخمه معذرت خواستيافت آجياّما اوازدر  .تعارف كرد

 م رفت؟ يكجا خواه ديپرس یمتوّحش بود، از دكتر م عهديول
 كرده یاز دكتر خواهش م. نگران بود كه مبادا او را به باغشاه برده، حبس كنند او
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نان اور احمد خان سخيسرد بود،  یليهوا آن شب خ. است كه مرا تنها مگذار
او  یعهد صحبت كند و او هم پاسخ دهد، ولياصرار داشت با ول گفت، یانه ميعام

 ...  گفت یعهد آقا آقا مياور به ولي. داد یجواب نم
امشب شام نخورده  ن درباريدند، مسافرين رسيف آباد قزويسحر به شر كينزد

و غذاها  اندرون واژگون كرده ها را درمطبخيپا گيد ین نظاميامرمأمور به. بودند
خته بودند و آن شب اهل حرم سرا و ساكنان دربار غذا نداشتند يرا ناپخته دور ر

 گفتند یم ميو هم از اّول شب دا ندمسافرت بردار یا در قابلمه برايكه بخورند 
اند، اتّفاقاً شب قبل را هم  روز هم در زحمت بوده. ديد زود برويد، بايعجله كن

از شب مشغول  یكترصّحت السلطنه، تا پاسشكارش، ديعهد به اتّفاق پيول
ار زود از خواب برخاسته يصبح هم بس. بودند یاسيدن اوراق و اسناد سيسوزان

 . امشب هم شام نخورده بود ق گذرانده  ويطر بدانبود، روز را هم 
اور صالح ياّما  م،يبخور یم و چايخوب است توقّف كن: عهد گفتيف آباد وليشر در

امر  اورند،يرون بيعهد بيزه حاضر شود و اسباب از چمدان ولتا یندانست كه چا
در استكان قهوه خانه آوردند  یبردند وخود دستور داد چا ین را به كناريداد ماش

م ينخوردند و رد شدند و تا ن یچا نيا ن ازيه شود ومسافريو مجال نشد نان ته
 ستادنديا جا اوند و آناز نه یدند به دهيوقت رس نيا در. راندند یساعت بعد از ظهرم

در غذا  یيكه اگر مو یمرد. ل داده استيو ناهار خوردند وشرح آن را دكتر جل
 یعال یها سيشاهزاده كه در سرو نمود، یاز خوردن غذا صرف نظر م ديد یم

ف يده، كثيپر لب یلعاب ینيچهار عدد تخم مرغ در س نجايا شاهانه خوده است، یغذا
او آوردند و ناچار  یش رويو نمك زرد رنگ درشت پ اهيبا نان لواش س یقهوه چ
 ! ده بودند، ناهار بخورديتدراك د یشاهانه كه مهمانداران برا ۀسفر نيا شد در
عهد نشسته منتظر يجا بود، ول شکسته آن یمكتيقهوه خانه چند درخت بود، ن پشت

  یخ ميوتار كرد یعهد صحبت ميده، با وليچيبه خود پ یل عبائيدكترجل. ناهاربود
 ث راشرح داد،يعهد داستان عمروليامرول ل بهيدكترجل .ناهارحاضرشد. گفت

 . خورد وبنا  برحركت شد ینمودوازآن چا لتشّكركردوازآن ناهارتناو رانيا عهديول
از سربازان مستحفظ  یكي. دورتررفت كه دست به آب برساند یعهد قدريول جا نيا

د يل مجلس است كه تبعيگفت نه، او وكقش يرف! عهد است؟يول نيا :گفت یگريبه د
 یكي. ام دهيز او را ديعهد است ومن در تبرينه، اوول گفت یسّوم. شود یم

بودند  یجانيآنها هم ترك و آذربا كهبه آن سه تن  یعهدآهسته به تركيازهمراهان ول
 . عهد استيد كه وليفهمان
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زمزمه بلند . كنند ید ميعهد را تبعيافت كه وليها انتشار  ونيدر كام" خبر فورا نيا
گر سربازان يودماندند یها ازآن ساعت به بعد متّصل عقب م ونين كاميبنابرا. شد
 ! دنديعهد را تا سر حدّ نديول
. ميديل آن را ديمصّال اطراق كردند كه تفص ۀازده شب، مقابل تپّ يروز، ساعت  آن

لگراف شده است كه ا تيامشب به كرمانشاهان تلفن  ها عقب ماندند، ظاهراً  ونيكام
 ... بفرستند " فرد"چند عدد 

 . ستيشام ن یول خواهد یشام م عهديول
ه شده است و به يته یدر جلو راه شام مفّصل: ديگو یاحمدخان به استهزا م اوري

ه نشده يچ جا تهيشام ه نيا اما م خورد،يجا شام خواه امشب آن آمد و استقبال خواهند
 ! بود

 ! خوردند ینيب زميوس یستون نان و چايك بيهاردرنزدگرسنه راندند، نا امشب
 ! برگشت نجايا ها ونياز كام یكي

ك يتبر " یمندوب سام"عهد از طرف يمأمور عراق به ول یافند یسرحدّ عل در
 یافند یعل ۀگرسنه بر سر سفر یرانيا نيت كردومسافريار انسانيورود گفت و بس

ست تومان هم پول يجا بازگشتند و دو آنان از ينظام. بنوشند یچا یتوانستند فنجان
) خودشان كرده بودند یها لياتومب باكه  یمسافرت(مسافرت  ۀين و در واقع كرايبنز

دند و يت طلبيحل یرانيا بياّما مهمانداران نج ! افت داشتنديعهد با سماجت درياز ول
د نخورده بودند، وار یزين خسته و گرسنه كه سه شب بود چيبازگشتند و مسافر

دوشبانه روز است مسافران و شوفرها . ن شده، دررستوران ناهارخوردنديخانق
ر را شوفرمشغول راندن بوده است، ياند، شصت ساعت اخ دهيونخواب اند هگرسن

عهد ير حمله كرده، وليرا در خاك كلهرو كردستان وحشت داشتند كه مبادا عشايز
 !بود كه تند راندند نيا رند،يرا از آنها بگ

بغداد روان  یكردند و در ترن نشسته، به سو ین خواب راحتيران در خانقمساف 
 .شدند

 
  یدر حرم پادشاه  ◀
 

آمد   شرمش ید، مستحفظ نظاميقرمز داخل گرد ۀعهد وارد حرم شد، از پرديول... 
عهد يول. عهد بشود و خودش هم شرم داشت كه داخل شوديكه مانع از دخول ول

د و هر چه يان گفت، زنان را وداع كرد، گفت عجله كنا را به بانويقضا. داخل شد
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 ! ديرون برويد بيد كه بايكن ید جمع آورياسباب دار
 ... زنان بلند شد  ۀناله و ضج اديفر

بانو معّززالسلطنه همان روزها به شاه نوشته و به  كه یاز مكتوب یاست بخش نيا
ما موادّ آن نامه را از آن از رجال محترم دربار داده است كه به شاه برساند و  یكي

 :نستيا و ميا خط خود آن مرحومه برداشته یشخص و از رو
 بعد العنوان، 
. ميت خواستاريحضرت راازدرگاه احديوجود مبارك اعل یوكامكار یاوالً سالمت 

د، يين استفسار بفرمايريز و سايره كنياز حال پ یبعد هم اگر از راه ذّره پرور
 یمبارك با كمال بدبخت یكشنبه را به خاك پايعصر  شرح حال از روز شنبه تا

 . دارم یم) كذا(ضه يعر
اندرون  آمد   گر رفت ويدار شدم، گفتند كه از صبح ديشنبه كه از خواب ب صبح

دربار، آنها هم  نديآ یحضرت اقدس هم كه مياعل یممنوع شده است و نوكرها یبكلّ 
 یا سه به غروب دور قصرهات. امكان نداشت رفتن یولآمدند یش ميپس از تفت

با  یم كه آغاباشيجه بودينت تظران منيزان هم با چشم گريكن. محاصره بود یسلطنت
ا فردا يعصر  ید برايينما یگر جمع آوريآمدند كه د  ه كنانيان واالحضرت گريآقا

تا . ز رفتيار از دست كنيزمام اخت یگر بكلّ يد. ديه كنيد تخلياندرون را با صبح كه
د ييايم و از طرف واالحضرت هم گفته بودند كه بيچ ازخود خبرنداشتيه ك ساعتي

ك ساعت از شب يباالخره . شما را مالقات كنند خواهند یعمارت بلور، م اطيح
ك ساعت از شب گذشته هم يارت كردم تا يز واالحضرت اقدس را زيرفته كن

دو مرتبه . رنداويف بياندرون تشر ش واالحضرت بودند كه نتوانستند يپ ها ینظام
پس ازآنكه سالم  ند،يآ یم آقا خان ميخان و كر یعبدهللا خان، مرتض

كه شما محبوس  نديفرما یم یحضرت پَهلوياعل! رزايدمحمحسن م نديگو یمدهند یم
ر ير و تقريتحر! حضرتاياعل. دير بدهييد تغيهم با را ینظام یها د و لباسيهست

كه  یو بدبخت یچارگيّسم نموده، بز را مجياضطراب خاطر كنتواند یك نميچيه
عدم  ديآ ین بنطر ميچن. شرح دهم رتحضياعل یهرگز انتظار نداشتم، برا

آن روز . حضرت معاونت نموديت خداوند به حسد و بغض دشمنان اعليرضا
نكه دو از يهم. ها را چنگ زده بودند تمام خوراك. ش كردندياندرون را هم تفت ناهار

پدر و . ميون بودياندرون مشغول ش س و تمام اهلشب گذشته، واالحضرت اقد
ز اصرار و يهر چه كن. ميافسر خانم را ببر ميخواه یكه م دندمادر افسر خانم  آم

افسر خانم را بردند و واالحضرت را هم چهار از شب . ابرام نمودم، قبول نكردند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٨٨                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

رممكن يغ یكه دارم زندگان یاندوه با درد و! حضرتاياعل. بردند ها یرفته نظام
اگرچه شب گذشته . ميكرد یم، اسباب جمع آوريداربوديآن شب را تا صبح ب. است

ك يواالحضرت در خواست كردند كه  یم، وليكن یهارا خال اندرون گفته بودند كه
چون . اندرون بودم ز دريشب مهلت بدهند و قبول شد وصبح هم تا عصر كه كن

آمدند بردند و هر   هم صبح زود پدرانشانخانم  را  یليها ول بدرالملوك  و خانم خانم
ً با كنينرو هگفتم ك شانيا چه به حضرت اقدس يد تا از طرف اعليز باشيد، عجالتا

متّصل . مرحمت شود، قبول نكردند و رفتند یو همه دستور شانيا نسبت به
خزانه راخراب كردند و از طرف خودشان مهر  ۀغياندرون، ت  آمدند یم ها ینظام

وشمامه  یو كبر ین تاج وزريز هم با كشور و عذرا و زرّ يكن. فتندكردند و ر
ً در عمارت حضرت ملكيريام م يآمد  هيكرا ۀگربادرشكين نفرديوچند  ۀه، عجالتا

م ياندرون ماند، نتوانست حضرت درياعل یها م و چند عدد هم از تفنگيجهان هست
ه هستند مرحمت ك نهايا فيمبارك استدعا دارم كه تكل یاز خاك پا. مياوريب

 . دييبفرما
ف يز كسب تكليز و از كنيش كنيپ نديآ ین دفعه است كه ميچند! حضرتاياعل

 نيا ل مباركيمبارك دارم اگر م یعاجزانه از خاك پا یو حاال استدعا خواهند یم
ش هر يد به واجب، پييمرحمت بفرما یك دستوريد باز يرا نگه دار نهايا است كه

ز سفارش يبه كن لتچون، ازطرف دو. مبارك است یكه رأ یيو هر جا یكس
د،چه خودتان ، چه آدمها را همان ييد، ناسزا بگوياند كه اگر فحش به من بده كرده

کنم ؛  یم رونيشهر گرسنه و تشنه ب نيا و از زمير یشكسته م یك گاريقه در يدق
بروم  ال دارم ماه شعبانيتوانم توقّف كنم، خ ینم  گريد زيجهت، کن نيپس ، به ا

مبارك اقتضا  یحضرت شوم واگر هم رأيمبارك اعل جودو یارت كه دعاگويز
د ييدستخط بفرما. د مهرشان را بدهندييد و مقّررفرماييرا آزاد بفرما نهايا ۀنمود، هم

حضرت يحضرت سه هزارتومان بدهدو خود اعليامالك اعل داتياكرم السلطنه ازعا
د ، ييد بفرماييفرما یامر م كه یرطورتصدّقتان بروم،ه یاله.دييهم حساب بفرما

كه تا بحال  نهاستيا ۀز هم بواسطيكن. هستند فيتكل یب نهايا كه تمامشود، یاطاعت م
چون قصر را مهر و موم . را ندارند یياند جا كه مانده یيآنها. ام شهر مانده نيا در

م يتف شد، نتوانسيره توقيحضرت هم از كتاب و غينمودند، بدبختانه اسباب اعل
از  كنم، یارت مياق زيمبارك را با كمال اشت یضه پايدر آخر عر. ميراويهمراه ب

مرادملكه (م، و از خانم يندار یف برده، خبريكه تشر یواالحضرت هم از وقت
. سنديازحالشان بنو یخبرگذارند ینه نميازقر. ميندار یهم اّطالع)است
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معّززالسلطنه   زيكنره يپ ،یاالمر االقدس اعل.حضرت هستميگرمنتظراوامر اعليد
 )٢ ( 
عهد كسر يجزء دربار ول یمبلغ را بعد، از بابت حقوق اجزا نيا دم كهيشن- ١

از  یكيافسر خانم دختر سردار منتخب و  – ٢. افت كرديگذاشتند و رضاشاه در
 رانيا ن، مادريبدرالملوك زن اّول احمد شاه، دختر شاهزاده حس - ٣. زنان شاه بود

 - ۵. ون دختيمادر هما الدوله،ها زن احمد شاه و دختر معزّ  خانمخانم  –۴. دخت
  .خانم هم زن احمدشاه بود یليل

   
  

  و مآخذ حاتيتوض  
 
تاريخ  یآينه عبرت، خاطرات و رويدادها ،ینصرهللا سيف پور فاطم -  - ١  

 )  ۴٧٢ – ۴٧٨صص (  –   ١٣٧٠ملّيون ايران،  ايران، لندن، جبهه  معاصر 
 
: ناشر  - جلد دّوم   »یتاريخ مختصر احزاب سياس«ملك الشعرا بهار  یمحّمد تق - ٢ 

  ٣۶۶ – ۴٠٠صص    –    ١٣۶٣  - امير كبير
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  دهم چهارفصل 

  
  

 هيبه خلع  قاجار  سهايانگل متصمي
  
و عالقه او   تيدرا یارياز هوش» احمد شاه  یکتاب زندگان« در  یمک نحسي ◀

 یم  یرا که به فرانسو یخارج یکند وبه کتاب ها یم ادي رانيا اتيوادب خيبه تار
کتاب   انيمهم درپ ۀدوسه نکت نيزده است  ودرضمن به ا یم هيخوانده و حاش

 : کند یاشاره م
 سهايکه متوجه شدند انگل هيسران قاجار یقالب یپس ازبهم خوردن بساط جمهور 

  یاو هستند، جلسه ا یو برکنار ميرژ رييمخالفت با احمدشاه درصدد تغ ۀبواسط
ً يمستق سيدانستند که با انگل نيداده  صالح درا  ليتشک وارد مذاکره شده و فرد  ما

جلسه  قرارشد نصرت  نيدر ا. اورنديبرکا یازخاندان  قاجار را رو یگريد
سلطان احمد شاه  به اروپا مسافرت نموده و آقا  یالسلطنه وعضد السلطان عموها

داشته، به همراه  خود برداشته به  یبه او نظر خوب سهايرا که انگل  یخان محالت
ً يلندن  بروند ومستق  .نديمذاکره نما سيانگل  ۀخارج ريبا لرد کرزن  وز ما

 رخارجهيمالقات نمودند، وز یتقاضا یوارد لندن شدند، سه نفر یوقت تيهئ نيا 
. ودندنم انيمالقات منظورخود را با صراحت ب نيوقت مالقات داد، درا سيانگل
 رکليمسئله دردست مد نيدرجواب آنها گفته بودکه پرونده ا سيانگل ۀرخارجيوز

 یبه او م ینامه ا. با اسکاتلند رفته است یامور شرق است واو فعالً به مرخص
 .خواهد  گذاشت انيشما را درجر  د،يبا او مذاکره  کن سمينو
. را به صدا  در آوردندکل  ريمد یالقييبه استکاتلند رفته ،زنگ  خانه   ینفر سه
شانه اش  بود در را  یحمام  رو ۀآمده وحول  رونيازحمام  ب کهيکل درحال ريمد

را به اودادند، تعارف کرد که  رخارجهيوز ۀنام. باز کرد وعلت  را سئوال نمود
 انيعلت مالقات را ب  یآقا خان محالت. نشستند  یخوروارد شوند، دراتاق  ناهار

، بهتر  ديسلطان احمد شاه را دار یبرکنار اليکنون که خنمود و خواهش کردا
کل ريمد. که موردقبول شماست به سلطنت انتخاب شود یگرياست هرفرد د

. ديشن  یمنف وابجد؟يهم دار یگريمطلب د ايمزبور پس ازآن که سئوال کردکه آ
و گفت  زيم یبود ، با دست سرداد رو شيجلو زيم یخارجه  که رو ريکاغذ وز
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در   شهيخانواده که در طول صدو پنجاه سال ما را با روسها هم نيبا ا گريما د
بهم نموده،  یآن سه نفرنگاه. ميکاربکن ميتوان یجنگ قرار داده بود، نم یمتر کي
امورشرق  نصرت السلطنه  رکلهيآنگاه مد. راجعون هيازآنها گفت انا وانا ال یکي

 یداشت نسبت  به شما مزاحمتوعضد السلطان را مخاطب قرار داده ، اظهار
 .است نيشما تضم تينخواهد شد و امن

که از رشت به طرف تهران   یشدند، هنگام رانيعازم ا هيدونفر از راه روس نيا 
آنها  ليبسته درامام زاده هاشم اتومب ۀناشناس با سروکل یکردندعده ا یحرکت م

نصرت السلطنه خود . را متوقف نمود، هرچه داشتند همه را گرفته ولخت نمودند
ساعت  ٢۴نمود ،  انيو وضع خود را ب ديدر رشت رسان سيانگل یرا به کنسولگر

 .آنها دادند  ليآنها که ربودند، بدون کم و کسر تحو يۀاسبابها واثاث يۀبعد کل
 
 رفتيآتا ترک را نپذ  شنهاداحمد شاه  پي ◀
 

که سردارسپه در که سلطان احمد شاه به اروپا رفت ومسلم بود  یسفر نيدرآخر
که  ديرس یبه نظرم یقطع زيصدد برکنار نمودن او از سلطنت بر آمده است و ن

سلطنتش مستقر شود،  دولت  ۀکيمراجعت وبر ار رانيتوانست به ا گرنخواهديد
بود صالح  )  اتا ترک (کمال پاشا   یآن با  مصطف یجمهور استيکه ر هيترک

ده بود که در برگردان احمد شاه  به دا صيتشخ نيرا در ا  هيترک  ديدولت جد
 رينظر وز نيازا. ديدهد تا به کشورش مراجعت نما یاريشده اورا  شقدميپ رانيا

قاجار نسبت   ۀکه از طرف مادر به سلسل)  یسپهبد روانيانوش(  رانيمختار ا
باشد، او را احضارو به او گفته بود  هيطرفدارقاجار یستيداشت و قاعدتاً با یسبب

را به سلطان  احمد  یمحرمانه شفاه اميپ نيرسانده ، ا سياً خود را به پارکه فور
 :شاه  برساند

و کمک به  یخواهريو خ یازلحاظ  مصلحت خود وازجهت دوست هيدولت ترک «
دعوت نموده با کمک  هيرابه ترک حضرتيحاضراست که رسماً اعل حضرتياعل

طرف  بگذارد واز ضرتحياراعليبه اخت یکاف یقوائ رانيوا هيترک یگروهها
 یم سيپار  ازمع یسپهبد»  .نديبه مقر سلطنت خودشان مراجعت نما رانيغرب ا

 .رساند یآتا ترک را با اطالع شاه  م  اميشود و پ
  

 نکهيکند ا یاظهارم یسپهبد. ديازطرف من تشکر کن ديگو یاحمد شاه م سلطان
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 نيا:  ديگو یشاه م ر؟يخ اي نديفرما یدعوت را قبول م حضرتياعل.  جواب نشد
تخت وتاج  یدولت خارج کيما نبوده که اجداد من با کمک  ۀدر قاموس سلسل

گذارده باشند، فقط   یمن باق یاننگ را به ارث بر نيخود را بدست آورده باشند وا
شد با  وسيازشاه مأ یآتاترک هم وقت. قبول نکرد ئديو بگو ديازطرف من تشکرکن

 .قرارکرد بر یسردارسپه  روابط  دوست
 
 !سلطان  احمد شاه ؟  استعفا نامۀ◀
 

آن  کارۀو انعقاد مجلس مؤسسان و خاتم ديخورش ١٣٠۴نهم آبان   ۀاز جلس پس
که سلطان  ديمتوجه گرد یباز نيدو سال که بدان  منوال گذشت ، قهرمان ا یکي

ن نهم آبا ۀاحمدشاه بدون آنکه استعفا داده باشد ،از سلطنت برکنارشده و وضع جلس
ً يکه ع  ويباشد ، و درآرش یالحجرم یف شکالنق نيسرزم نيدر خاطرعموم مردم ا نا

ممکن  رانيآن روز درخارج ا ديموجود است و انعکاس جرا یمل یمجلس شورا
بودن آن جلسه را  یقانون ريو مردم  زمزمه غ جاديدر کار ا یاست بعدها سوسه ا

رسماً  هيواظهارات مشارالآبان  ۀمدرس درجلس یبنامند؛ چه اخطارنظامنامه ا
 یمجلس و بعداً استعفا استيمؤتمن الملک از ر یاثراستعفانشان داد که مجلس در 

درمنزل  هيدوسه ساعت مشارال فيمجلس و توق استيالممالک از ر یمستوف
 نيهمچنمصدق السلطنه وجامع دکتر ینطق مفصل ومنطق نينيسردارسپه وهمچ

ً  یآباد ودولت یزاده وعالئ یمؤثرتق ینطقها  یقسمت از نطق تق نيا و مخصوصا
و » !...آنکه خطردارد  یبرا ست،يحرف زدن صالح  ند،يحرف نزن«:زاده

 یم  یازجلسه به علت آنکه عمل  را مخالف  قانون اساس نيمخالف یخروج عده ا
لذا به . داد ینشان م وبينهم آبان  را خدشه دار و ع  ۀجلس نيبنا برا. دانستند

خود را  یکه سلطان احمد شاه  استعفا نديرنماشده وادا یمتيبه هر ق فکرافتادند که
 .بفروشد ايبدهد و 

که در  ديمأمور به اروپا  گرد ی، ذکاء الملک فروغ ینظر از طرف پهلو نيهم به
 عيممکن است تطم یرا هر طور هيومشارال ديبا احمد شاه  مالقات نما سيپار

  یکند و در مقابل  پول  ميرا نوشته و تسل خود ۀنموده و حاضر سازد که استعفانام
 .رديهم بگ

خودرا به عرض   یبا سلطان احمد شاه مالقات کرد وتقاضا یاز آنکه  فروغ پس
خود اضافه نمود  که من  یتقاضا ۀدرخاتم یفروغ.  ديشن  ی، جواب  منفديرسان
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 .مينما یارديآن جناب را خر ۀاستعفانام رهيل ونيليم کيمأمورم واجازه دارم که تا 
 نيبه هزار برابر ا یحت ستميمن حاضر ن: شده اظهارداشت که ريشاه متغ احمد

است که  یباطل اليخ نيمبلغ هم بفروشم و توبه ارباب خود از قول من بگو که ا
سرافرازم که  رانيا ندهيا یهايوجدان خود درمقابل نسل شيمن پ رايز یکرده ا

که به من  یا فهينکردم و جزو وظ انتيخ یحاضرشدم از سلطنت برکنار شوم  ول
قضاوت خواهد کرد که من  خيانجام  نداده ام  و تار  یگريمحول  شده  بود کار د

  مياگراستعفا  نما نيبنابرا.  از سلطنت برکنار شده ام رانيملت ا  ۀبرخالف اراد
داده ام  وسلطنت را حق خود ندانسته ام، لذا   تياست که من رضا نيمثل ا
 ».استعفا نخواهم داد  ديرا به من  بده نايد مااگرتم

 نيرا هم متذکر شوم و آن عبارت ازا یگريدانم که موضوع  د یزاند نم نجايدرا 
 اليداشت و خ احياست که پس ازفوت سلطان احمد شاه  دولت به سلطنت  آباد احت

 .آن را نمود یداريخر
  ۀوارد مذاکر  رزايحسن مخود دستورداد که با دمحم  یاسيس ۀندياز آنکه به نما پس
او خوب  نبود،  یمال تيآنکه  وضع  ۀهم بواسط رزايآنجا شود، دمحم حسن م ديخر

 ديفروش  امضاء  نما ۀقبال  ليشرط  که در ذ نيبا ا یول د،يحاضربه فروش  گرد
سر نگرفت و او حاضرنشد  که حسن تنها   املهمع نيبنابرا.  رزايحسن م عهدي، ول

 .ديامضاء نما
لندن  مزدريگفت، مخبر تا اتيدر لندن بدرود ح رزايپس ازآنکه  دمحم حسن م یحت

  يۀاثاث يۀکل  رزايبه مخبر خود در مصرخبر داده بود که پس از  فوت  دمحم حسن م
به  ديگرد ميمجموعاً  تقو  رهيوغ یو لوازم  زندگ نهياعم از لباس و نقد  هيمشارال
. در حدود شش هزار تومان شده است رانيا  وزهکه به پول امر  رهيل ۵٠٠مبلغ 

ً حوانندگان گرام قصد   رانيا عهديکه اگر ول ابندي یجمله در م نياز ا یقطعا
. تمول داشته باشد  رهيل ونيليبالغ برچند م یستيداشت ، پس از فوتش  با انتيخ
)١(  
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 احمد شاه قاجار زندگينامه 

   
 ١٢ق مطابق با . هـ ١٣١۴شعبان  ٢٧شاه، در  یفرزند ذکور دمحمعل نيدوم

مادرش ملکه . متولد شد زيم در تبر ١٨٩٧ هيش برابر با اول فور ١٢٧۵ماه  بهمن
ق به . هـ ١٣١٠السلطنه بود که در  بينا رزايدختر کامران م نيجهان بزرگتر

خانه  در مکتب یسالگ جاز پن رزايخود درآمد احمد م یعقد و نکاح دائم پسرعمو
به اتفاق پدرش به تهران  یخود را آغاز کرد و در ده سالگ تاليتحص عهديول

 ديگرد نييتع یعهديبه ول یخاص فاتيبا تشر ١٢٨۵اسفند ماه  ١٩و در افتيانتقال 
برادران خود در  ريبه اتفاق پدر ومادر و سا ١٢٨٨ رماهيت ٢۵و باالخره در
ه حکم شاه ب یسرانجام دمحمعل. متحصن شدند ندهواقع درزرگ هيسفارت روس

 ديانتخاب گرد رانيبه سلطنت ا عهديول رزايتهران از سلطنت خلع و احمدم نيفاتح
الملک  عضد رضاخانيعلرزايبود،م دهينرس یبه نصاب قانون یوچون سن و

 . دندياو برگز ابتيقاجار را به ن یلخانيا
 تيالسلطنه و عضو بيعضدالملک نا استيبه ر یئتيه ١٢٨٨اول مرداد  روز

در زرگنده  هيالدوله، شاهزاده ناظر به سفارت روس موثق رزايور مشاهزاده مغر
. خواستند شاه تازه را به سلطنت آباد ببرند رزايم یرفته، پس از مالقات با دمحمعل

و متذکر شد چون انس و الفت  نکردانتقال موافقت  نيبا ا یبه آسان رزايم یدمحمعل
از او جدا شوم، بهتر است شما  توانم یفرزند وجود دارد نم نيمن و ا نيب یاديز

. با من باشد شهيفرزند هم نيو ا ديرا به سلطنت مبعوث کن گرميفرزند د
 عهديول لياظهار کرد چنانچه حاضر به تحو رزايم یعضدالملک در پاسخ دمحمعل

ً يقي ديبه ما نشو  نيباا رزايم یسرانجام دمحمعل. شود یخارج م هيسلطنت از قاجار نا
آباد برده به تخت  ساله را به سلطنت زدهيشاه س رزايد و احمدممفارقت موافقت کر

خطبه سلطنت را قرائت نمود و مراسم سالم عام  ديدمحم امام جمعه جد ديس. دندينشان
 یشاه ٢٢ یاز چارگ گوشت متيق د،يشاه جد منتيو م یبه عمل آمد و به مبارک

 رزاينام دمحمحسن مساله او به  ٩و در همان روز برادر  افتيتنزل  یشاه ١٨به 
 هيروس یتهران را به سو رزايم یپس از آنکه دمحمعل. شد دهيبرگز یعهديبه ول

دربار  ريوز الملک ميبا معاونت حک الملک یحسن خان مستوف رزايترک کرد، م
دائر  یا نخست در دربار مدرسه. دربار بدهد تهبه وضع آشف یشد تا سروصوت

  و  تينمودند که ترب آن روز دعوت نيمعلم نيکرده از بهتر
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 ديکه شاه جد یفاتيتشر نيدر اول. ردينظر آنها قرار بگ ريز عهديشاه و ول ليتحص
در پناه عضدالملک  عهدياحمدشاه به اتفاق ول. شرکت کرد، افتتاح مجلس دوم بود

ه بود، قرائت که به دست او داد یا هيشده و نطق افتتاح ستانوارد عمارت بهار
 . نمود
 ینيدر سن ١٢٨٩ وريدر شهر. نشد یسلطنت عضدالملک طوالن ابتين مدت

نام سه نفر  هياو از طرف قاجار ینيجانش یدرگذشت وبرا یسالگ ٩٠باالتراز
عزالدوله پسر دمحمشاه و برادر  رزايکه عبارت بودند ازعبدالصمد مشد یبرده م

شاه، و  نيو داماد ناصرالد یپسردائخان مجدالدوله  یقليشاه، مهد نيناصرالد
  وطن یدايکاند نيهمچن.عالءالدوله دامادعضدالملک احمدخانرزايباالخره م

سرداراسعد . بود الممالک یحسن خان مستوفرزايم خواهان یپرستان و آزاد
 استيدست آشکار س کبارهي ینبود ول ليم یب یپست نيقبول چن یهم برا یاريبخت
خود را  ميو سرسپردگان قد افتگاني تيترب از یکيآمد و  رونيب نياز آست سيانگل
که در  سيانگل استيها و وابستگان به س گروه ماسون. پست نمود نيا یدايکاند

را در  نهيمجلس بود، به تالش افتاده زم سيرئ یرأس آنها ذکاءالملک فروغ
 یفيضع تيناصرالملک فراهم ساختند وسرانجام ناصرالملک با اکثر یمجلس برا

اطالع دادند و  یبه و یشد ومراتب را تلگراف نييسلطنت تع ابتين به) یرأ ۴٠(
قائل شد که از جمله  ینيسنگ طيشرا یپست نيقبول چن یناصرالملک ظاهراً برا

 فاتيناصرالملک با تشر ١٢٨٩در اسفند ماه . حقوق بود هزار لایر کصدي انهيماه
من فقط  فةيوظ مودو اعالم ن ديخود تدارک د یبرا بيوارد شد و دربار یاديز

 .هستند رانياست و مسئول مجلس، وز الوزار سيرئ یمعرف
در  یگاه. بود رانيالسلطنه ا بيچهار سال نا بيابوالقاسم ناصرالملک قر رزايم

و سرانجام چند روز قبل از  کرد یم یدگيدر تهران به امور رس یلندن و زمان
به دوش سلطان احمدشاه که سلطنت را  نياول، بارسنگ ريآغازجنگ جهانگ
صول مطالبات گذشته  ابود گذاشت و ب دهيرس یسالگ ١٨به  یظاهراًبه سال قمر

قرار  تجربه یب یرا به دست جوان رانيخود به انگلستان رفت وسرنوشت کشور ا
 . داد

اروپا آغاز  یساهاياحمدشاه نگذشته بود که ناقوس کل یپنج روزاز تاجگذارهنوز
مستوفی  و یريگ م داشتندودولت ناتوان عالءالسلطنه کنارهرا اعال یجنگ جهان
 ، الوزاء  سيخطاب به رئ یفرمان یسلطان احمدشاه ط.اوشد نيجانشالممالک 

مجلس  امينمود و درهمان ا عالماول ا الملل نيرا درجنگ ب رانيدولت ا یطرف یب



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٩٧                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

 . سوم با نطق او افتتاح شد
و سپاه روس  یکه سپاه عثماننشده بود  یشش ماه از آغاز جنگ سپر هنوز
 جانيشدند و در آذربا رانيرا موردتجاوز قرار داده و وارد خاک ا رانيا یهايمرز

شده، بنادر  رانياز جنوب وارد ا زين ها سيانگل. آغاز شد یديآن دو نبرد شد نيب
 قاً يجنوب و فارس و کرمان را مورد تاخت و تاز قرار خود دادند و سپاه روس تحق

به سمت تهران  یخود قرار داده و قوائ طرهيرا تحت س رانيا یشمال یاتمام شهره
 یاديعده ز افت،يروس به تهران انتشار  یشدن قوا کيخبر نزد یوقت. فرستادند

و رجال به سمت قم حرکت کردند و عمالً مجلس  ونيمجلس و روحان ندگانياز نما
را  ميتصم نيگرفت و ا تختيپا رييبه تغ ميتصم زياحمدشاه ن. ديسر انيسوم به پا

مختار دو کشوربا  یوزرا. اطالع داد سيروس و انگل نيبه دولت یتلگراف یط
از رجال  یا عده. منصرف ساختند تختيپا ريياحمدشاه مالقات نموده و او را از تغ

اسلحه  ديو به خر دنموده بودند، اعالن جهاد دادن متيکه به قم عز ندگانيو نما
دولت  کيبه اصفهان و از اصفهان به کرمانشاه رفته،  آنها از قم. مشغول شدند

 ليتشک یآلمان و عثمان تيخان نظام السلطنه تحت حما یموقت به زعامت رضاقل
دولت  یبرا یو مشکالت وستيهم به دولت موقت پ یژاندارمر یرويدادند و ن

. شروع شد هيو روس یمل یروهاين نيفراهم شد و در چند نقطه جنگ ب یمرکز
 یدولت ازاتينظام السلطنه را از تمام القاب و امت ،یطرفيحفظ ب یه برااحمدشا

نظام السلطنه همچنان در  یول. محروم و دستور مصادره اموال او را صادر نمود
 ريکه ناگز دينکش یاديطول ز یول. بود سيروس و انگل یروهايمقام منازعه با ن

 . افتنديانتقال  بولبه استان
 یروهايو به علت ورود ن ديچهار سال به طول انجام بياول قر ريجهانگ جنگ
 یو قحط افتندي یمردم وضع اسفناک ران،يو آلمان به ا سيو روس و انگل یعثمان

 کباريهر چند ماه  زياحمد شاه ن. دياز هموطنان ما را به هالکت رسان یاديعده ز
در  یرييتغ نيکوچکتر یول ودنم یانتخاب م یالوزرائ سياز رجال را به رئ یکي

به قتل و غارت اموال مردم و اعدام  گانگانيو ب شد یحاصل نم رانيوضع مردم ا
 داد یکه اوضاع و احوال جنگ بشارت م ١٢٩٧ ليدر اوا. پرداختند یآنها م
خان صمصام السلطنه را به  یاحمدشاه نجفقل افت،يخاتمه خواهد  یبزود

وجوه  ینگرانسمت موجب  نيبد یو ابانتص. منصوب نمود یالوزرائ سيرئ
در  یا دانش و تجربه چگونهيه یکه و الخصوص یشد عل ونيمردم و روحان

زمام امور را به  یکس ديداشتند با دهيعق فيرجال و معار. نداشت یاسيمسائل س
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مقتدر و  یجهان، مرد یاسيکامل به اوضاع س یکه عالوه بر آشنائ رديدست بگ
. بدهد ستهيشا یور را سروساماناوضاع آشفته کش تواندباشد تا ب رندهيگ ميتصم
ً يتدر ها افتاد و موضوع از حرف به  السلطنه سر زبان حسن خان وثوق رزاينام م جا

متحصن شدند و  ميمقدسه حضرت عبدالعظ هيدر زاو یا و عده ديجنبش کش
 نخواسته گرد نيبه ا ريشاه ناگز. دنديالدوله گرد وثوق یالوزرائ سيخواستار رئ

الدوله را صادر  وثوق یالوزرائ سيتهران خواست و فرمان رئ نهاد و علماء را به
 . کرد

 تهيکم یاعضا: خود، قاطعانه عمل کرد یالوزرائ سيدر سال اول رئ الدوله وثوق
 فريو گردنکشان را به ک انياغيداد و راهزنان و  فريمجازات را ک یستيترور

 زيذاشت و احمدشاه نگ یکوئيمردم اثر ن هياقدامات در روح نيا. دياعمالشان رسان
قصد  یاروپائ یکشورها داريد ودرکشور مشاهده کرد، به فکر تفرج  یکه آرامش

را به کنفرانس صلح  یئتيه ران،ياحقاق حق ا یبرا نيوثوق همچن. مسافرت نمود
 نهيالدوله در کاب همزمان با مسافرت احمدشاه به اروپا، وثوق. فرستاد سيپار
 نييرا به وزارت امور خارجه تع هيعدل ريوز روزيالدوله ف داد ونصرت یراتييتغ

به  یکه مشاور الممالک انصار یهمراهان شاه قرار داد، درحال هنموده ودرزمر
به هر  سيبه کنفرانس صلح پار یاعزام ئتيه سيو رئ رانيخارجه ا ريعنوان وز

 . کند دايبه کنفرانس پ یتا راه شد یمتوسل م یخس و خاشاک
انتشار داد و با اعالم  یبلندباالئ هياعالم ١٢٩٨ماه  وريشهر ١٨روز الدوله وثوق

 سيو انگل رانيا نيدولت نيب یشاه به اروپا، از انعقاد قرارداد الوقوع بيسفر قر
تحت نظر  رانيا یو مال یقرارداد، امور نظام نيبه موجب ا. پرده برداشت

 ليدارم تشکاز قزاق و ژان حدالشکلوقشون مت گرفت یقرارم یسيمستشاران انگل
 رانيهمه ساله به دولت ا یا مساعده قابل مالحظه زيو دولت انگلستان ن شد یم

در . عازم اروپا شد یعثمان قياحمدشاه بار سفربست و از طر. نمود یپرداخت م
پدرومادر و برادران و خواهران  دارياستانبول پس ازده سال مفارقت، موفق به د

 . آغاز کردرا  احتيو س ريآنگاه س د،يخود گرد
که چند  یبا وجود. مواجه شد یهائ العمل داخل کشور انتشار قرارداد با عکس در

 نياز قرارداد پرداخته و آن را آخر یروزنامه درجه اول با اخذ نازشست به مداح
 یدر اجتماعات پرشور زين نيمخالف دانستند، یکشورم یدرمان دردها یعالج برا

 یآن را سند فروش کشور تلق مودهقرارداد ن نيخود را نثارعاقد نيلعن و نفر
و  ديرا تبع یعده شدت عمل نشان داد و برخ نيو دولت نسبت به ا کردند یم
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قرار گرفت  یانيسلطان احمدشاه در لندن مورد استقبال شا. نمود یرا زندان یا عده
او برپا شد و همه جا صحبت از انعقاد  یبرا یاديز یها افتيو ض ها یهمانيو م

 یرفته احمدشاه رو هم یرو یول. بود شتريب یکيدولت و نزد ود نيداد بقرار
مبلغ پانزده هزار تومان  افتيخود را که در یقبل شنهادينشان نداد و همان پ یخوش

نصرت  تالش.کرد یتکرارم ازسلطنت اوبود سينامه دولت انگل هرماه وضمانت
و  نصرت الدولهو لهدوال که وثوق یازوجوه یوشاه حت نداد یا جهيهم نت الدوله

احمدشاه پس از هشت ماه . خواست یم یا هينموده بودند، سهم افتيصارم الدوله در
به تهران بازگشت  ١٢٩٩خرداد  ١٣روز  ،يیاروپا یدر کشورها احتيوس ريس

 . نمود یريگ الدوله از کار کناره و دو هفته بعد وثوق
  سيرا به رئ رالدولهيان مشحسن خرزايالدوله، م وثوق یريگ پس ازکناره احمدشاه
دمحم  خيش اميبا ق یزمامدار یروزها نيدر نخست رالدولهيمش. ديبرگز یالوزرائ

کامل  اراتيبا اخذ اخت نهيکاب هيمال ريمواجه شد ومخبرالسلطنه وززيدر تبر یابانيخ
موقع  نيدر هم. ديبه قتل رس یابانيخ دمحم خيشد و پس از چند روز ش زيعازم تبر

به  یانداز به قصد چنگ دند،يرفته د نيخود را از ب نيريد بيکه رق ها سيانگل
را تحت فشار قرار دادند تا  رالدولهياحمدشاه و مش ران،يا یو اقتصاد یمنابع مال

 رباريز رالدولهيمش. خارج کنند رانيقزاقخانه را از ا یصاحب منصبان روس
ه گرفت و شاه ناچار از کار کنار ،یزمامدار مينرفت و پس از سه ماه و ن ملتح
به خدمت  یوو ديبرگز یالوزرائ سيرا به رئ یهللا سپهداررشت فتح رزايم

خاتمه داد و در  یمنصبان روس صاحب ريقزاقخانه و سا سيرئ یاستاروسلسک
 یگريراه د بودند،شده  وسيمأ ١٩١٩قرارداد  یکه از اجرا ها سيانگل اميهمان ا

سمت  نيکردند و انتصاب سپهدار به ا یزير طرح رانيبه کشور ا یابيدست یبرا
 . مقدمات کار بود یاجرا یبرا زين

مختار  ريو نرمان وز رانيدر ا سيانگل یفرمانده قوا ديرنسايادموند آ ژنرال
عامل  ینرمان برا. قراردادند یرامورد بررس یانگلستان در تهران طرح کودتائ

 ديرنسايفت و ادموند آروزنامة رعد را درنظر گرريمد نياءالديض ديآن س یاسيس
دم سوم حوت  دهيانتخاب کرد و سپ ینظام اتيعمل یرضاخان را برا رپنجيم

 نياز ا یريجلوگ یبرنامه به مرحله اجرا درآمد و تالش احمدشاه برا نيا ١٢٩٩
 خواهند ینرمان قرار شد آنچه کودتاگران م هيوبه توص دينرس یبه جائ دياقدام جد

به زندان رفتند و احمدشاه  استمدارانيو امراء و س بزرگان. احمدشاه انجام دهد
 رپنجيلشکر قزاق م یوفرمانده نياءالديض ديس یالوزرائ سيئناچار فرمان ر
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با خواسته  نياءالديض ديرفتار س. رضاخان را با لقب سردار سپه امضا کرد
و  ینکرد و عذر او را خواستند و پس از صد روز زمامدار قيتطب ها سيانگل

 . خارج شد رانياز ا ،یمثبت و منف یسلسله کارها کيانجام 
 ديس انياز زندان یکياحمد خان قوام السلطنه  رزايم یريوز فرمان نخست احمدشاه

را مرخص کرد و  انيصادر نمود و قوام، زندان یالوزرائ سيرا به رئ نياءالديض
کوتاه،  یگفتار یط انيزندان ديسف شيبه عنوان ر الدوله نيع. به حضور شاه برد

 . شاه را مالمت کرد و او را قاصر خواند
احمدشاه در همان . چهارم درهمان موقع با نطق احمدشاه افتتاح شد مجلس
استنباط که او را حفظ  نيبا سردار سپه باز کرد با ا یکودتا، حساب هياول یروزها

ار او هم پس از چه. آمد رالدولهيقوام پس ازنه ماه کناره گرفت و مش. خواهد کرد
سرکار بود تا  ینه ماه زيقوام ن. کرد و مجدداً قوام وارد کار شد یرا خال دانيماه م

 نيتمام ا. سپرد رالدولهيرا به مش یهم صندل یمستوف. داد یخود را به مستوف یجا
نظر سردار سپه که  ريانتخابات دوره پنجم ز. ديماه به طول انجام یکالً س ها یباز
 تشو قزاقخانه، ار یام گرفت و از ادغام ژاندارمرجنگ بود انج ريوز نقطعيال

 یرا سرکوب نمود وبرا انياغيداد ودرچند نقطه گردنکشان و ليتشک یمتحدالشکل
 یروز را ابتدا زندان رومندين یاسيداران، قوام السلطنه مرد س هيداعريارعاب سا
رکرد باردوم به اروپا سف یبرا ١٣٠٠سلطان احمدشاه دراواخر. نمود ديوسپس تبع

 یوزرائ استيفرمان ر ١٣٠٢در آبان ماه . ديده ماه طول کش بيسفر قر نيو ا
بازگشت  گريکه د یسفرد،يسردارسپه را صادر نمودوچند روزبعدعازم اروپا گرد

 . نداشت
خود را آغاز  یمقدمات یمجلس کارها.افتتاح شد ١٣٠٢پنجم در اسفندماه  مجلس
سلسله اقدامات  کيشمرده، دست به  طرفداران سردارسپه وقت رامغتنم یکرد ول

 هيته زين یشدند و طرح یبه جمهور یاز سلطنت ميرژ رييحاد زدند و خواستار تغ
شد و تب تند آن سرتاسر  زآغا یاز هر طرف نغمه جمهور. مجلس کردند ميو تقد

در مقام مخالفت  تيروحان یشوائيکشور را فرا گرفت اما ناگهان گروه مخالف به پ
انصراف خود را از  یا هياعالم یآمدند وسردار سپه ناچار طو معارضه بر

 . اعالم کرد تيجمهور
 یتلگراف یط زيواو ن ديواخبارتهران قدم به قدم به گوش احمدشاه رس عيوقا

الممالک را  یعزل وازمجلس خواست تا مستوف یالوزرائ سيسردارسپه را از رئ
زبعد از وصول تگراف سردارسپه سه رو. نديانتخاب نما یالوزرائ سيبه رئ
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استعفا داد و قصد  ضبه عنوان تعر یجنگ ريو وز یوزرائ استياحمدشاه، از ر
خود به رودهن  یدوستان، به ملک شخص هيبه توص یرا نمود ول رانيخروج ازا

زدند،  یديدر تهران و شهرها دست به تظاهرات شد انينظام. رفت
به مجلس متذکر  یديشد اريشرق با مخابره تلگراف بسرلشکريغرب وامرلشکريام

. آورد ميخاطر سردار سپه فراهم نشود، به تهران حمله خواه هيشدند اگر ترض
لشکر تهران هم با ساز و برگ کامل در مقابل عمارت بهارستان دست به 

به رودهن رفته و سردار سپه را با  شانيرانديباالخره خ. تظاهرات خصمانه زد
سردارسپه را  یرأ ٩٢العاده با  جلسه فوق کيخود به تهران آوردند و مجلس در 

 .به احمدشاه اطالع داد یو مراتب را تلگراف ديبرگز یالوزرائ سيمجدداً به رئ
 : را مخابره نمود ريتلگراف ز یمل یمجلس شورا یبرا احمدشاه

که سلب اعتماد  داد یبه ما حق م یقانون اساس نکهيبا ا – یمل یشورا مجلس
 یمجلس شورا یشياند معذلک صالح م،يوقت بنمائ وزراءال سيخودمان را از رئ

. دينما یو معرف ليرا تشک نهيامر شد اعالم دهد کاب عهديرا رد نکرده به ول یمل
انجام داد، سلب  حمدشاهبه ضرر ا یمل یکه مجلس شورا یاز اقدامات یکيشاه 

آن  تقيانجام گرفت و در حق ١٣٠٣کل قوا از او بود که در بهمن ماه  یفرمانده
قبل فراهم  یکه از چند یهائ با برنامه. مقدمه خلع سلطان احمدشاه دانست ديرا با

قرائت  ريبه شرح ز ندگانياز طرف نما یطرح ١٣٠۴شده بود، روز نهم آبان ماه 
 : شد

را اعالم  هيانقراض سلسله قاجار ران،يبه نام سعادت ملت ا یمل یشورا مجلس
به  یموضوعه مملکت نيو قوان ین اساسرا حدود قانو ینموده و حکومت موقت
موکول به نظر  یحکومت قطع نييتع. دينما یواگذار م یشخص رضاخان پهلو

 یمتمم قانون اساس ۴٠و ٣٨و ٣٧و ٣۶مواد رييتغ یمجلس مؤسسان است که برا
 . شود یم ليتشک

نفر عده حاضر  ٨۵موافق از  یرأ ٨٠با  ،یا عده یها طرح با وجود مخالفت نيا
او از خانه و  یو حرمسرا عهديول رزايو همان روز دمحم حسن م ديرس بيبه تصو

مجلس مؤسسان اصول چهارگانه ١٣٠۴آذرماه  ٢٢اخراج شد وروز شيکاشانه خو
 نيبد. نمود ضيو اعقاب ذکور او تفو یوسلطنت را به رضاخان پهلورييرا تغ

احمدشاه . تافي انيپا هيساله قاجار ١۵٣احمدشاه از سلطنت خلع و حکومت  بيترت
صادر و  ريبه شرح ز یا انهيپس از اطالع از خلع خود از سلطنت ب سيدر پار

 : منتشر نمود
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کشور من دستخوش خطر قرار گرفته و تمام  ندهيبار که آ موقع ماللت نيا در
. فرستم یرا خطاب به ملت خود م هياعالم نيا باشد یم رانيافکارم متوجه ملت ا

خود گرفت و تمام منابع درآمد مملکت  اريا در اختکه رضاخان ارتش ر یاز وقت
اقدام  یکشور شاهنشاه یرا مورد سوءاستفاده قرارداد همواره بر ضد قانون اساس

اوضاع کشور که سبب  یختگير و به هم یاحتراز از آشفتگ یو من برا کرد یم
خود دور  هنيکه از م دميصالح در آن د د،يگرد یم زميو صدمه ملت عز یناراحت

 اتيعمل نيقبح ا زانيم ديرا بر خود هموار سازم تا شا یفداکار نيمانم و اب
که به سلطنت من خاتمه داد  یکودتائ. نشان داده باشم او خودسرانه ر یرانسانيغ

زده  یمقدس اساس نيقوان شهيبه ر شهيعمل ت نيا. به زور اسلحه انجام گرفته است
 نيا اتيمن تمام عمل. خواهد ساختمن وارد  گناهيبر سر ملت ب یائيمصائب و بال

دانسته  عتبارا یاند باطل و ب که تحت نفوذ و سلطه آن واقع شده یحکومت و کسان
 . و خواهم دانست

که به  رانيرا نسبت به تاج و تخت ا شيهنوز تمام حقوق خود وخاندان خو من
من . باشم یمملکت واجد آن بوده دارا م یلطف پروردگار و به موجب قانون اساس

بوده و خواهم بود و در انتظار ساعت مراجعت به  رانيومشروطه ا یپادشاه قانون
و  یدهم و هرگز نجابت اخالق هملتم ادام یمملکت هستم تا بتوانم به خدمتگزار

 . سخت و دشوار فراموش نخواهم کرد اميرا در ا رانيملت ا یفداکار
 
 سلطان احمد شاه قاجار◀
 

 یانجام داد ول شيخو یبرا یا ت اقدامات مذبوحانهپس از خلع از سلطن احمدشاه
رفته و بازگشتش به تخت  انيدوران او پا دانست یم یخود او بهتر از هر کس

ها مشارکت  در بورس. لذا به فکر تجارت افتاد. سلطنت از جمله محاالت است
به عنوان  زين یکرد و مبلغ یداريخر سيدر حومه پار نيزم یريو مقاد کرد یم

 . ها به امانت گذارد در بانک سپرده
دچار شد و تحت درمان چند پزشک معروف قرار  هيکل یماريبه ب ١٣٠۶ از

 کيو پزشکان معالج او  افتياو نه تنها معالجه نشد بلکه شدت  یماريب یگرفت ول
 یکائيآمر مارستانيدر ب جهيو در نت دانستند یم یرا الزم و ضرور یعمل جراح

 یتحت عمل جراح ١٣٠٧آبان ماه  ٢۵شد و روز  یتربس سيواقع در پار یلوئ
او رو به  یبود معذالک حالت مزاج قيدق یليخ یبا آنکه عمل جراح. قرار گرفت
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شد مجدداً  یاو سپر یسال که از عمل جراح کياحمدشاه دوران . نهاد یبهبود
انتقال  سيپار یلوئ مارستانيبه همان ب ريو ناگز ديظاهر گرد یماريعوارض ب

در  ١٣٠٨اسفندماه  ٨و سرانجام روز  دينرس یاقدامات اطباء به جائ یول افتي
به عمل آمد و  یرسم عيتشش یاز جنازه و. گفت یبدرود زندگ یسالگ ٣٢سن 

واقع در  یاو جنازه را به کربال انتقال دادند و در مقبرة اختصاص تيطبق وص
 . دفن شد السالم هيعل نيکنار قبر امام حس

 رانيخود را شاه ا یا هياعالم یط عهديول رزايه، دمحمحسن ماز مرگ احمدشا پس
تصاحب تاج و تخت  یکه الزم باشد برا یخواند و به ملت اعالم نمود که هر زمان

 . باز خواهم گشت رانيبه ا
هم داشت  یبيمعا اديدر مقابل هوش ز یباهوش و فراست بود ول یمرد احمدشاه

 یخارج یها از زبان. پرست بود پولو مالدوست و  سيالعاده خس از جمله فوق
ً رمان کرد یتکلم م یفرانسه را به خوب در . خواند یرا م یفرانسو یها و غالبا

شاه طبق  یدمحمعل لعپس از خ یفرا گرفته بود ول یزبان روس یمختصر یکودک
تهران مدرس  نيمعلم نيبهتر. ديآن موقوف گرد سيالممالک، تدر یدستور مستوف

الدوله گرفته تا مترجم الممالک و مدحت و مشار  نيل الملک و مزاو بودند، از کما
تحت نظر ساالرلشکر فنون  زين یو چند کردند یاو کوشش م ميدلسوزانه در تعل

 . ديورز یعشق م ارديليب یداشت و به باز یبخط و ربط خو. آموخت ینظام
 نيدرا. نموده بود ميتنظ یا نامه تياحمدشاه قاجارقبل از مرگ وص سلطان

جری وصينتنامه  ورکيويشعبه نورک،يويتروست ن یگارانت یکمپان نامه  تيوص
  .بود

 نييخود را تع یدارائ ريبدون ذکر مبلغ و تعداد اوراق بهادار به شرح ز احمدشاه
 : کرده است

 نهياوراق بهادار و نقد – ورکيوين ميتروست مق یشرکت گارانت ورکيويدر ن- ١
 نهياوراق بهادار و نقد – سيسوئ یدر لوزان بانک مل- ٢
 نهياوراق بهادار و نقد –محدود  نستريدر لندن بانک وست م - ٣
 . نهيفقط نقد – سيپار ونهيل تيبانک کرد - ۴

 : کند یم یشرح معرف نيفرزندان خود را بد نامه تيدر آن وص احمدشاه
 راندختيا –، ]٢٠٠۵-١٩١۵) [١٩١۵مه  ستيب( ٣٠/٢/١٢٩۴خانم متولد  ميمر

متولد  وندختيهما - ]  ١٩٨۴-١٩١۶) [١٩١۵هفدهم نوامبر ( ٢۵/٨/١٢٩۴متولد 
متولد  دونيفر - ]   ٢٠١١-١٩١٧)[ ١٩١٧پنجم اکتبر ( ١١/٧/١٢٩۶
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 ]. ١٩٧۵-١٩٢٢)[ ١٩٢٢ هيو دوم ژانو ستيب( ٢/١١/١٣٠١
آنها را به  تيومينموده بود و ق نيمع یا هيهر کدام از فرزندان خود شهر یبرا

آنها را تا  انهيدرش قرار داده بود و متذکر شده بود حقوق ماهعهده ملکه جهان ما
 دند،يرس یسالگ جدهيو هر کدام که به سن ه نديپرداخت نما یسالگ جدهيه انيپا

 ليادامه تحص یاز فرزندان برا ريغ. دارند افتيخود را در هيسهم االرث سهم
 . ه بوددر نظر گرفت یمبلغ زين) رزايفرزندان دمحم حسن م(برادرزادگان 

 : کند یذکر م رينامه به شرح ز تيخود را در وص یا غهيزنان ص احمدشاه
ها،  خانم، شمامه خانم، بدرالمولک خانم، خانم خانم یکشور خانم، کبر عذراخانم،

 . خانم فاطمه
مهردار  –سن  یدادگاه ابتدائ سيرئ: نامه عبارتند از تيکنندگان وص امضاء

در  کايژنرال قنسول ممالک متحده آمر –ه امور خارجريوز – یدادگسترريوز
 . سيدر پار کايقنسول ممالک متحده آمر سيو – سيپار
ذکوراحمدشاه که هنگام مرگ پدرهفته ساله بود  فرزند تنها رزايم دونيفر

 یو درجه دکترا ديبه اتمام رسان سيخود را درعلم حقوق در پار یعال التيتحص
مهر  ٢[و سرانجام در  دياشغال ورز یکرد و به وکالت دادگستر افتيحقوق در

 )٢(. درگذشت سيدر پار]  ١٣۵۴
  

  رزادمحم حسن مي شرح حال    
  

شاه  ین فرزند ذکور دمحمعليه و سوميعهد سلسله قاجارين وليرزا آخريم دمحمحسن
ب يرزا نايمادرش ملکه جهان دختر کامران م. ز متولد شديدر تبر ١٢٧٩در 

به اتفاق پدرش به تهران آمد و از همان  ١٢٨۵در  رزايدمحمحسن م. السلطنه بود
ر يدر استبداد صغ. آغاز کرد ین خصوصيالت خود را نزد معلميزمان تحص

نزد پدرش درباغشاه اقامت داشت تا سرانجام پس از فتح تهران توسط  یچند
سفارت  یت پدر و مادرش به کاخ تابستاني، در معیاريو بخت یالنين گيمجاهد

  شاه از سلطنت  یپس از خلع دمحمعل. ران پناهنده شدنديرگنده شمروس واقع در ز
   یزمام امور را در دست گرفت و ط یارد و پس از تاجگذيرس یبه بلوغ قانون

ن ييجان تعيآذربا یعهد چهارده ساله را به فرمانرواديرزا وليدمحمحسن م یفرمان
  الملل  نيجنگ ب به علت ید وليجان اقامت نماينمود وقرارشد طبق سنت در آذربا
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مسافرت و اقامت  یه، مدتيو روس یعثمان یروهايجان توسط نياول واشغال آذربا
و وزارت حاج محتشم  یشکارير افتاد تا سرانجام با پيجان به تأخياو در آذربا

در  یجان و زمانيدر آذربا یگاه ١٢٩٩ز رفت و تا يبه تبر یاريالسلطنه اسفند
ز را اشغال نمود و يشهر تبر یابانيخ دمحم خيش ١٢٩٩در . ديگذران یتهران م

 یدر کودتا. از شهر اخراج کرد یعهد را به وضع افتضاحيرزا وليدمحمحسن م
قزاق  یروياز ورود ن یوقت. رزا در تهران اقامت داشتيدمحمحسن م ١٢٩٩

خت تا در پناه برادر خود يافت، شبانه از کاخ گلستان به فرح آباد گرياستحضار 
 .ش را حفظ کنديخوجان 

د يره و تار شد و سيت ین، روابط احمدشاه با وياءالديد ضياواسط حکومت س در
د ين فکرافتاد که موجبات سقوط احمدشاه را از سلطنت فراهم نماين به اياءالديض

نه مذاکرات ين زميدر ا. بنشاند یعهد را به شاهيرزا وليودرعوض دمحمحسن م
به  یقبل از آنکه اقدام مثبت یعهد انجام گرفت ولين و ولياءالديدضين سيب یاديز

. ديد گرديران تبعيمعزول و به خارج از ا یس الوزرائياء ازرئيد ضيد، سيعمل آ
د و يمعالجه عازم اروپا گرد یعهد ظاهرا برايرزا وليچند روز بعد دمحمحسن م

د يهمه جا صحبت از تبع ین مورد صادر نمود وليدر ا یه ايس الوزراء اعالميرئ
 .بود اروپاعهد به يول

س الوزراء يرالدوله رئيکه مش ١٣٠٠سفردوم خود رابه اروپا دراواخر احمدشاه
رزا اعتضادالسلطنه برادر بزرگتر از يم یاب خود حسنعليبود آغاز نمود و در غ

دست  یرزا مالقاتين احمدشاه و دمحمحسن ميدر اروپا ب. ب السلطنه نموديخود را نا
بگذرد  یرات ويکردند از تقص یکه بود احمد شاه را راض یتيفيداد و به هر ک

. کند یدگياب شاه به امور کشور رسيران بازگردد و درغيواجازه دهد به ا
پس از  یرزا اجازه داد به تهران بازگردد و ويم شد و به دمحمحسن مياحمدشاه تسل

. ل آمدبه عم یانياستقبال شا یران به تهران بازگشت واز وياز ا یک سال دوري
مانه بود و در تمام مراسم ياحمدشاه از اروپا روابط دو برادر صم شتپس از بازگ

م به مسافرت به اروپا يمجددا احمدشاه تصم ١٣٠٢در اواسط . شرکت داشتند
نکه شاه را از سفر منصرف سازد، يا یس الوزراء برايرالدوله رئيگرفت و مش

س يرضاخان سردار سپه را به رئ خود، یل باطنيرغم مياستعفا داد و احمدشاه عل
در قم عازم سفر سوم  یبا حجج اسالم ید و خود پس از خداحافظيبرگز یالوزرائ

ب يعهد نايرزا وليدمحمحسن م یاب ويگر بازگشت نداشت و در غيکه د یسفر. شد
 .ديران گرديالسلطنه ا
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ود انجام گرفته ب یر نظر سردار سپه و عوامل ويپنجم که انتخابات آن ز مجلس
ب دو هفته يقر. بر عهده دارد یف خاصين مجلس وظايدر جلسه مشاهده شد که ا

 یب اعتبارنامه ها به حد نصاب قانونيتصو یپرداخت و وقت یمجلس به امر داخل
 یاد جمهوريفر طرفان شد و از هر يمجلس نما یک مرتبه چهره اصليد، يرس

در . ديقرائت گرد یسه علنم نموده بودند در جليندگان تنظيکه نما یبلند شد وطرح
ل يو تشک یيمايبه راخپ یاعالم جمهور یتهران وشهرها دسته جات مختلف برا

رضاخان  ١٣٠٢اسفند  ٢٨در روز . د شدنديم جدياجتماع پرداخته خواستار رژ
 ین آن ميرا جانش یم جمهوريو رژ نقرضرا م یم سلطنتيسردار سپه که رژ

از سران  یعده ا. عهد برآمديرزا وليسن مدانست، در فکر استعفا و اخراج دمحمح
ت داد که با يعهد را نزد خود احضار نموده و به آنها مأموريکان وليه و نزديقاجار

رند و کاخ گلستان را يبگ یعهدياو را از ول یرزا مذاکره واستعفايدمحمحسن م
 عهد انتخابيمالقات با ول ین رجال وشاهزادگان برايازب یئتيه. ديه نمايتخلزين

رزا محمودخان احتشام السلطنه، ين الدوله، ميحاج مع: شدند که عبارت بودند از
ئت همان ين هيا. تين شاه و حاج مخبرالسلطنه هداين الدوله فرزند ناصرالديمي

استعفا داده و کاخ  یعهديف کردند که از وليتکل یعهد مالقات نموده به ويروزبا ول
سپه پس از استعفا شئونات او را حفظ د و درعوض سردار يه نمايگلستان را تخل

دار احتشام ين ديدرا. پرداخت خواهد شد یبه و یخواهد نمود و حقوق مکف
ک روز يرزا يحسن م دمحم یکند ول یخورد م یبرم یعهد به تنديالسلطنه باول

 .دخواه یفرصت م
 یشنهاد روز قبل خود را تکرار ميعهد مالقات و پيئت با وليآنروزهمان ه یفردا

 ینم یمدرس و چند تن ازدوستانش جوابش مساعد یدمحمحسن به اتکا ید وليانم
ف يس مجلس بازگو نموده کسب تکليبه مؤتمن الملک به رئ یدهد ومراتب راتلفن

 یيحيرزا يرالدله، حاج ميمش لک،المما یمؤتمن الملک به اتفاق مستوف.دينما یم
اسفند با دمحم حسن  ٢٩وز ن زاده عصرريخ العراقين وشيد دمحم تدي، سیدولت آباد

دهند و بالفاصله پس از مالقات  ینه انجام مين زميدرا یرزا مالقات ومذاکراتيم
ل داده وموضوع استعفا و خروج يمجلس را تشک ی، جلسه خصوص کمؤتمن المل

زاده به دفاع از  یمدرس و حائر. کند یعهد را مطرح ميول تاناز کاخ گلس
ت مردم از يه و حمايمقام عدل در ذم قاجارن و قائم يرزا و تديدمحمحسن م

شود و  یل ميجه تعطيمجلس بدون اخذ نت یکند ول یاعالم م یسردارسپه مطالب
 عهدي، مسئله استعفا و خروج ولیان با جمهوريد روحانيبعد به علت مخالفت شد
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ام يعهد و سردار سپه را التيشود تا روابط ول یفراهم م یگردد وموجباتيم یمنتف
ت به دکتر دمحم مصدق ارجاع ين مأموريا یمل یاز طرف مجلس و شورا دهند و

. کند یرزا را فراهم ميکنان سردار سپه و دمحمحسن م یگردد و او موجبات آشت یم
نکه مجلس يبود تا ا یعاد یروابط ١٣٠٣رزا و سردار سپه در يروابط دمحمحسن م

. دار سپه واگذار نمودکل قوا را ازاحمدشاه منتزع و به سر یفرمانده یمل یشورا
عهدبه فکرخود افتاده درصدد احراز مقام سلطنت برآمد وبا چند ين اوقات وليدرهم

 لن مورد بعميدر ا یان نهاد و اقداماتين فکر را در مياران سردار سپه ايتن از 
، ین نکته بود که سردارسپه پس از بهم خوردن جمهوريعهد غافل از ايول یآمد ول

رزا درمهرماه يدمحمحسن م. خود را دارد یه وپادشاهيم قاجاريبرنامه انقراض رژ
اضافه کند و  یبه حقوق و یاز سردار سپه درخواست نمود که مبلغ ١٣٠۴

کرد و مجلس مبلغ  هون بودجه مجلس احاليسيسردار سپه موضوع را به کم
تومان  ١۴۵٠٠او در ماه به  یافتيافزود وجمع در یتومان به حقوق و ۴۵٠٠

 .افت نکردين حقوق را دريهرگز ا ید وليرس
که قرار بود درآن روزطرح انقراض سلسله  ١٣٠۴بامداد روز نهم آبان  از

ب برسد، کاخ گلستان تحت يبه تصو یه و سلطنت رضاخان به پادشاهيقاجار
تلفن  یمهايقرار گرفته و رفت و آمد درآن ممنوع شد و س ینظام یرويکنترل ن

گرفت ،  ارب قريندگان مورد تصويطرح نما ظهر که یدر حوال. د يقطع گرد
تهران،  یفرماندار نظام یر طهماسبير لشکر عبدهللا خان اميمرکب از ام یئتيه

ه يل بلديکف یزدان پناه فرمانده لشکر مرکز، سرهنگ بوذرجمهري یپ مرتضيسرت
 یخان صفار یه و سلطان دمحمعليس نظميرئ یتهران، سرهنگ دمحمخان درگاه

رزا و يو اخراج دمحمحسن م یسلطنت یل کاخ هايمأمور تحوه، يمعاون بلد
ن يدر ا یرلشکر طهماسبيم. شدند یسلطنت یاحمدشاه از کاخ ها یحرمسرا

رزا اهانت نمود و باالخره يبه خرج داده و به دمحمحسن م یاديت خشونت زيمأمور
ل شب، يد و در اوايمهروموم گرد یه سلطنتيدر همان روز تمام کاخ ها و اثاث

سرباز  یل جا داده، با عده ايدر اتومب یشخص هياثاث یرزا را با مقداريحسن مدمحم
ران و عراق برده و از مرز خارج يان به مرز اياور اسدهللا گلشاهي یبه فرمانده

ل يدکتر جل: د عبارت بودند ازين تبعيه در اين بازمانده قاجاريهمراهان آخر. کردند
و  خان، ابوالفتح )صحت السلطنه(صحت، دکتررضا )یثقف(م السلطانيخان ند

 .صالح خان
ار يرزا مبلغ پنج هزار تومان در اختيد دمحمحسن مينه تبعيهز یبرا یطهماسب ريام
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ک پاسپورت يران و عراق به هرکدام از همراهان يدر سرحد ا. دکترصحت گذارد
رزا و همراهان او را يف مجددا دمحم حسن ميدرجه سوم دادند و پس از کسب تکل

 .ها ساختندر
رزا ، برادرانش و يد ميرزا و مجير از محمودميغ. عهد استقبال شديعراق از ول در

فات وزارت امور خارجه يه از او استقبال کردند، معاون تشرياز قاجار یعده ا
دار يکسر به ديرزا ير مقدم گفت و دمحمحسن ميعراق هم از او استقبال کرد وخ

 .تاقامت داش ملکه جهان مادرش رفت که در کربال
در عراق به سر برد سپس به فرانسه رفته در آنجا خانه و  یرزا چنديم دمحمحسن
ران با کارگزاران يفروش امالک خود در ا ید وبرايخودتدارک د یبرا یکاشانه ا

ن يک ده او را در اطراف قزويدولت فقط اجازه فروش  ینمود ول یخود مکاتبات
 یبرد و با مختصر ارث یسر م هب یسرت مالس در عيرزادر پاريداد و دمحمحسن م

 .کرد یم یاحمدشاه زندگ ید و کمک هايکه از پدرش در اروپا به او رس
رزا يه درگذشت، دمحمحسن ميابت و کليد یماريکه سلطان احمدشاه به ب ١٣٠٨ در

خود را اعالم نموده و از  یدرمطبوعات اروپا انتشار داد و پادشاه یه اياعالم
ران معاودت خواهد نمود و يبه ا یست که هر وقت بخواهند وران خوايملت ا

ام شورش يدر همان ا. انجام خواهد داد یف سلطنت را طبق قانون اساسيوظا
الت يقا اداره ايدا کرده بود و تحقيپ یران ابعاد گسترده اير فارس در جنوب ايعشا

 .ر بوديعشا یخارج شده در دست رؤسا یو نظام ین دولتياز دست مأمور
ز با يرزا را نيرا شروع نموده و دمحمحسن م یاقدامات یان از حکومت پهلويناراض

 یتهران او را به سلطنت استوار سازند ول سقوطخود همراه ساختند تا پس از 
ت را در منطقه مستقر يد و امنير را فرو نشانيشورش عشا یاد پهلويارتش نوبن

ر فارس متهم به يسران عشا و یارياز سران بخت یان عده اين جريدر ا. ساخت
ز قرار بود به رضاشاه يران نيالبته در ا. رزا شدنديبا دمحم حسن م یهمکار

ن به هدف اصابت کند، از ماجرا ير مخالفيرضاشاه قبل از آنکه ت. سوءقصد بشود
. ر فارس را بازداشت نموديو عشا یارياز سران بخت یاديد و عده زيمطلع گرد

ز در مظان اتهام قرار ير جنگ نيخان سردار اسعد وز ین رهگذر جعفر قليدر ا
اسعد توسط  ردارس ١٣١٣ن ماه يگرفته بازداشت شد و سرانجام روز دهم فرورد

 .توسط چوبه دار معدوم شدند یارير بختيه سران عشايآمپول و بق
. برد یس به سر ميدر پار یدر لندن و زمان یگاه ١٣٢٠رزا تا سال يم دمحمحسن

 یانگلستان و شورو ینظام یروهايکه ن ١٣٢٠ورماه يردر روز سوم شه
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ران شدند، دمحمحسن يران را مورد تجاوز قرار داده و وارد خاک ايا یمرزها
نمود و با  آغازجلوس به تخت سلطنت  یرزا مجددا در لندن اقدامات خود را برايم

م به خلع يس ها تصميانجام داد و انگل یس مذاکراتيوزارت امور خارجه انگل
 یکيرزا، يدمحمحسن م یبه جا یه گرفتند وليض سلطنت به قاجاريرضاشاه و تفو

. د کردنديانگلستان بود کاند یائيدر یرويد را که افسر نياز پسران او به نام حم
ن ي، ایفروغ یدمحمعل یدر تهران مخصوصا تالش شخص یپلماسيمذاکرات د یول

 .برنامه را نقش بر آب کرد
در بغداد درگذشت و در جوار حضرت  یسالگ ۴٢در  ١٣٢١رزا در يم دمحمحسن
د آن يرزا در جرايدمحمحسن م یمرگ ناگهان. ديه السالم مدفون گردين عايامام حس

رزا برخالف برادرش احمدشاه، يدمحمحسن م. شد ید تلقيران با ترديروز اروپا و ا
. تدست از تالش بر نداش ران عميفعال و جاه طلب و مبارز بود و تا پا یمرد

 .کرد یتکلم م یرا به خوب یسيداشت و زبان فرانسه و انگل یالت متوسطيتحص
 یعنيبا خود نبرد  یچگونه اموال منقوليران هيرزا پس از اخراج از ايم دمحمحسن

ن رو مادام که ياز ا. خود را همراه داشته باشد یه شخصياجازه داده نشد که اثاث
وسط ملکه جهان مادرش پرداخت و فرزندانش ت یو ینه زندگيات داشت، هزيح
بود، ثلث اموالش را  کردهم يکه تنظ یت نامه ايوص یز طياحمدشاه ن. شد یم

قت مبلغ قابل يخود گذاشته بود که در حق یمعاش برادر و برادرزاده ها یبرا
 .نبود یمالحظه ا
مز يافت و طبق خبر منتشر شده در روزنامه تايکه وفات  یرزا در وقتيم دمحمحسن

 .ره بوديل ۵٠٠مجموعا  ینه و لوازم زندگيملک او اعم از لباس و نقديما هيکل
 یغه ايو پنج زن ص یک زن عقديران درعمر نسبتا کوتاه خود ياسبق ا عهديول

رزا شعاع ين بانودختر ملک منصور ميبا مه یجده سالگيدر ه. ار کردياخت
افروز  یتيک دختر شد به نام گيازدواج کرد و صاحب ) شيدخترعمو(السلطنه

 .ديانجام ینکرد و به جدائ یادين ازدواج دوام زيا یول
 یزيک بازرگان تبريز اقدس دختر يز اقامت داشت با عزيکه در تبر یهنگام

ل ين دختر با دکتر خليا. ک دختر شد به نام شمس اقدس يازدواج نمود و صاحب 
 .درگذشت ١٣٧١ملک ازدواج کرد و در 

ک پسر شد ين زن صاحب ياز ا. قوانلو قاجار بود ون السلطنهيسوم او هما همسر
ل کرد و يتحص یکشاورز یرزا که درانگلستان مهندسين ميبه نام سلطان حس

 .درگذشت ١٣۵٧سرانجام در 
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رزا به خارج نرفت يمحترم السلطنه بودکه همراه دمحمحسن م یهمسر و نيچهارم
دمحمحسن . رآمدد ین مختاريسرپاس رکن الد یو متارکه کرد و بعدها به همسر

 یائيدر یرويرزا که در نيد ميداشت به نام سلطان حم ین خانم پسريرزا از ايم
هم در  یشد، مدت دامداشت، بعد در شرکت نفت شل استخ یس درجه افسريانگل

سها در نظر ياست که انگل ین همان شاهزاده ايا. کرد یوم نفت خدمت ميکنسرس
ران برسانند ياه، او را به تخت سلطنت اد رضاشيو تبع یريداشتند پس از کناره گ

در  ١٣۶٧درضا در يحم. منصرف شدند یفروغ یو بعد به اصرار دمحمعل
 .رزايدارد به نام دمحمحسن م یانگلستان فوت کرد و پسر

رزا ين ميک فرزند به نام رکن الديز يرزا نيگر دمحمحسن ميالملوک همسر د شمس
ران آمد و مطالبه امالک پدر يبه ا ١٣٢۴ رزا درين ميرکن الد. گذارد یاز خود باق

 ٨دولت وقت مبلغ . کرد یه پافشاريخود را نمود، مخصوصا در مورد ملک اقدس
 .ه به او پرداختيمت اقدسي بابت قون لایريليم
 یمارينداشت و به ب یرزا بود که فرزندين همسر دمحم حسن ميالسلطنه آخر سيان

 )٣( .درگذشت یسل در جوان
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  ١١٧٩  - ١١٨۶صص   -  جاهمان  - ٣
 

 یرطهماسبيرلشكر عبدهللا خان اميامشرح حال 
 
پدرش . در تهران متولّد شد ١٢۶٠در حدود  یرطهماسبيعبدهللا خان ام رلشكريام

 . قّزاق مهاجر بود ۀرتب یاز افسران عال
 یافسر ۀوارد مدرس یو آموختن مقدّمات زبان فارس یدوران كودك یّ پس از ط    

نائل آمد و  یافسر ۀنمود و به درج یمدرسه را ط ۀشش سال ۀّزاقخانه شد و دورق
ت يميت و رشادت و صميجدّ . خدمات خود را آغاز كرد یردست افسران روسيز

و  یداد و مراحل ترقّ  ارقر یدر انجام امور او را مورد توّجه فرماندهان روس
ً پيرا سر یدرجات نظام به ) یسپهبد( یتومانريام ۀبا درج ١٢٩٨در . موديعا

كه  ١٢٩٩در سّوم حوت . است گارد محافظ سلطان احمدشاه قاجار منصوب شدير
ر تومان يام یدر تهران كودتا شد، احمدشاه قصد داشت از فرح آباد فرار كند ول

 ١٣٠٠در بهمن ماه . مانع از فرار او شد صس گارد مخصويعبدهللا خان رئ
. كرد یانگذاريارتش بن یبرا ینينور جنگ سازمان يرضاخان سردار سپه وز

ن يدر سازمان نو. ن نمودييآن تع ید به جايجد ینيدرجات سابق را لغو و عناو
س يبگذار رئ«سلطان احمدشاه كه گفته بود  ۀيارتش سردار سپه برخالف توص

و خود به » هم به او نده یگريكن، كار د یخوب نگهدار شگارد من باشد، از
ن صورت كه از ي، او را تنّزل درجه و مقام داد، به امسافرت اروپا رفته بود

دا يپ سوار تنّزل مقام پياست تيگارد به ر یو از فرمانده یپيبه سرت یرتومانيام
به  تيميو صم یو خوش خدمت یت و كاردانيظرف چند ماه چنان فعّال یكرد، ول

  درجه  یخرج داد كه سردار سپه به او عالقه مند شد و او را ارتقا
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بود به  ین درجات نظاميكه در آن روز باالتر یرلشكريام ۀو مقام داد و با درج
 .كار او كرد ۀميز ضميرا ن یجان فرستاد و امور استانداريلشكر آذربا یفرمانده

 یدر ابتدا یاديم تازه بنيبا قدرت نامحدود كه هر رژ یرطهماسبيرلشكر اميام    
كه در آنجا به كار برد  یريز شد و تدابيدهد وارد تبر یاران خود مكار به سرد

كّل قوا را در شمال غرب و كردستان تا صفحات مغرب  ۀقدرت دولت و فرماند
ك يجان دست به يآذربا تيمأموردر مدّت  یرطهماسبيام. ران توسعه و بسط داديا

سربازخانه درست  جانيع و همه جانبه زد، در هفده شهر آذربايسلسله اقدامات وس
مارستان با پول مردم و احداث يشهرها و ساختن ب یابان سازيو خ یدر آباد. كرد

نمود  یسابقه ا یتالش ب یعموم ۀن و قرائت خانيتام و دارالمساكيمدارس و داراال
مردم به  یبا كمك مادّ  یز و زنجان را فقط با نطق و سخنرانين تبريو راه شوسه ب

جان كامالًبه ير را در آذربايخلع سالح عشا یرطهماسبيامسرلشكر .ديانجام رسان
ن شهر و يل و مشكيالت شاهسون را كه در حدود اردبياجرا درآورد و ا ۀمرحل

و مقدّمات سقوط  ديچجان و مال مردم دستخوش آنها بود، بر یان متمادياهر سال
در  یرطهماسبين اقدام اميآخر. كرد را فراهم ساخت یاغيتقو يل سمياسمع
جان وجاهت يدر آذربا یرطهماسبيام. بود یف اقبال السلطنه ماكوئيجان توقيآذربا

برانداختن  ۀتوانست نقش یاو م ۀليافته بود كه سردار سپه تنها به وسي یو نفوذ
 .ديو خزائن و طالو جواهرات او را تصاحب نما دخان ماكو را طرح و انجام ده

 یت ها گفته مياقبال السلطنه حكا یو جنس ینقد یياز مكنت و خزائن و دارا    
ل يدر اوا. وزارت جنگ را آباد كرد ۀن اقدام در آن روز صندوق خانيا. شود

كان ياز نزد یمعدود ۀر به اتّفاق عدير جنگ و نخست وزيسردار سپه وز ١٣٠۴
 یر وييتغ یظاهر و برا به یرطهماسبيجان و اقدامات اميد آذربايبازد یخود برا

كه  یجان و اقداماتيآذربا ید، تمام شهرهاين بازديدر ا. رفت زيبه باطن به تبر
 ۀانجام گرفته بود، مشاهده شد و فرماند یرطهماسبيظرف دو سه سال توّسط ام

تقو يل آقا سميد سلماس اسمعيهنگام بازد. ت قرار گرفتيق و عنايلشكر مورد تشو
كه  یدر حال .ن سردار سپه بودنديمسلّح جزو مستقبل سواركرد با هشتصد  یاغي

تقو يدار سردار سپه و سميد. معدود به سلماس رفته بود یسردار سپه فقط با عدّه ا
چ كدام از همراهان يدند و هيار سرد برگزار شد و شب را در آنجا گذرانيبس

 یهماسبرطير اميتقو به خواب نرفتند فقط تدابيسردارسپه تا صبح از ترس سم
ن يكان او را از بيخود سردار سپه و نزد تقو با سواران مسلّحيموجب شد كه سم

 .ن شانس از دست رفته تأّسف خورده بوديتقو بر اينبرد و بعدها سم
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از  یاز هر اقدام احتمال یريجلوگ یجان برايد از آذربايسردار سپه پس از بازد    
با  یكار مهم تر یلشكر، او را برا ۀت از فرمانديجان در حمايطرف مردم آذربا

لشكر  یاو به فرمانده یروم را به جاين آيپ دمحمحسيان آورد وسرتخود به تهر
 یسردار سپه معاونت پارلمان ران،پس از ورود به ته. جان منصوب نموديآذربا

زدان پناه يو  یبهرام ۀيدر اثر توص یوزارت جنگ را به او سپرد و پس از چند
به او  یقعن سمت مويز به او سپرده شد و ايتهران ن ینظام یپست فرماندار

 .ران برخاسته بوديا یه درتمام شهرهايخلع قاجار یبرا یض شد كه جنبشيتفو
 یت خود را مصروف به اجرايد تمام فعّاليدر سمت جد یرلشكر طهماسبيام    

به  یمجلس رأ ١٣٠۴نكه در روز نهم آبان ماه يه نمود تا ايمقدّمات خلع قاجار
سردار سپه رضاخان داد و در  حكومت موقّت به یه و واگذاريانقراض قاجار

احمدشاه و  ۀخانواد وعهد يرزا وليمأمور اخراج محّمدحسن م یهمان روز طهماسب
ت خود را در كمال خشونت انجام ياو مأمور. ديگرد یل گرفتن قصور سلطنتيتحو

 ۀيد و كلّ يرزا را از قصر گلستان حركت داده به سرحدّ عراق رسانيداد، دمحمحسن م
سته از يناشا یمهر و موم نمود و حرم احمدشاه را به طرز را یقصور سلطنت

 .رون كردياندرون ب
در  ١٣٠۴آذر  ٢٨ه در يبه پاس خدمات خود در خلع قاجار یسرلشكر طهماسب    
ل شد، به يتشك یفروغ یاست دمحمعليكه به ر یسلطنت رضاشاه پهلو ۀنين كابياّول

وام نكرد و ساقط شد و ش از شش ماه دين دولت بيا. وزارت جنگ منصوب شد
ت يهدا یقليهدنه ميل كابيچند ماه پس از تشك. كنار رفت یرطهماسبيام
ك سلسله يشد و دست به  ید عاّمه و تجارت معّرفيبه وزارت فوا) مخبرالسلطنه(

خوزستان و  ید راه هايبه عزم بازد ١٣٠٧ل سال يدر اوا. زد یاقدامات اساس
مت نمود و ضمن يزبور به آن صفحات عزع در اتمام ساختمان ميلرستان و تسر

ً بيرنگ رزان كه تقر ۀيافته در قريد از اقدامات انجام يبازد ن خرم آباد و يبا
ر يمسلّح مصادف شد و غفلتاً طرف حمله واقع شده سه ت یبروجرد است با عدّه ا

از تهران چند جّراح با . او را به بروجرد انتقال دادند. كند یبه او اصابت م
معا لجات مؤثّر  یقرار دادند ول یا به بروجرد رفته او را تحت عمل جّراحميهواپ
 . نشد و درگذشت عواق
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  یانوار اردکان عقوبي دسي شرحال

  
اى،  حرفه باز استيمجلس، س ى ندهيخواه، نما انوار واعظ، مشروطه عقوبي ديس

پس . ١٢۵٣واعظ، متولّد  ليخل ديمعروف به صدرالعلماء، فرزند آس ب،يعوامفر
اصفهان و تهران وارد شد  ى هيى علم به حوزه زديمقدّماتى در  التياز انجام تحص

در . ى وّعاظ درآمد و در زمره ى اجتهاد انجام داد خود را تا درجه التيو تحص
ى كافى داشت،  بهره انيو چون از نطق و ب وستيطلبان پ به مشروطه تيمشروط

دستور  رزايپس ازبه توپ بستن مجلس، محّمدعلى م. مورد توّجه واقع شد
تا  دنديكش ريبازداشت او را صادر كرد واو را به باغشاه بردند و در غل و زنج

ى دّوم ازخراسان به وكالت مجلس  دردوره. آزاد شد افشردر اثر اقدامات صدراال
 نيدر ا. به مجلس رفت رازيى چهارم از طرف مردم ش در دوره. ديانتخاب گرد

خود  ى ندهيراه آ اسىيى س شد، با شاّمه فراهم مى هيدوره كه مقدّمات انقراض قاجار
 هيوجزء تعزكرد دايپ كيى سردارسپه مناسبات نزد داد و با دار و دسته صيرا تشخ

. افتيخمسه به مجلس راه  التيى پنجم از طرف ا در دوره. شد اسىيگردانان س
ى او مخالفت كرد و گفت  قشقائى در مجلس با اعتبارنامه ليا ليوك نياءالواعظيض

ى قبل خود را  شد، دوره ليروز از خراسان وك كيشخص اهل اردكان است،  نيا
دوره از  نيدر ا مينيب آورد و حاال مىسر در رازيمعّرفى نمود و از ش رازىيش

ها  حرف نيولى گوش كسى به ا. كرده است دايخمسه به مجلس راه پ التيطرف ا
دروكالت مجلس مستقر شد و براى سلطنت پهلوى و انقراض  ديّ بدهكار نبود وس

ى خود، در ادوار ششم و هفتم  به پاداش خدمات صادقانه. كرد درانى قهيقاجار  ليا
متوقّع بود و حساب كار قدرى از  اديدر مجلس شد، ولى چون ز رازيش ى ندهيمان

تا وقتى كه به خود آمد  د؛يدستش خارج شده بود، چند سالى از وكالت محروم گرد
هاى قدرت هماهنگ شد و مجدّداً در ادوار دوازدهم و  با كانون گريو بار د

ى  نوز شاه از دروازهه ضاشاه،بعد از استعفاى ر. دياز كاشان انتخاب گرد زدهميس
 هيمردم و اغفال آنها عل نيتهران خارج نشده بود كه براى بدست آوردن وجهه ب

طوفان . را ادا نمود» فى ما وقع ريالخ«ى معروف  رضاشاه سخن گفت و جمله
   اى قهيدق نيموثّق تاآخر اتيخشم و غضب رضاخان از سخنان او بلند شد و به روا
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ى  بعد از دوره ديّ س. گفت انوار ناسزا مى عقوبي ديبه س كرد، ىرا ترك م رانيكه ا
براى تقّرب به دربار محّمدرضا پهلوى و راه . افتيبه مجلس راه ن گريد زدهميس
 گريانعكاس داد، ولى د ديبه دولت خدمات خود را نسبت به رضاشاه در جرا افتني

ز از هفتاد گذشت و از يسنّش ن. ه منصبى برسدو نتوانست ب فتادياش مؤثّر ن حربه
ً هنگفتى بجا ماند. رفت رونيبه كلّى ب اسىيى س صحنه . از او ثروت نسبتا

َّ انوار عمر خود را وقف خدمات علمى كرده  ديپدر، پسرش س نيرغم ا على عبد
 نياز بزرگتر كىيشناسان و  نسخه نياز بهتر كىيوى  ديبدون ترد. است
ها در دانشگاه تهران به  انوار سال ۀفرشت مدخترش خان. است رانيا شناسان كتاب

در دانشگاه  زيخدمت كتابدارى مشغول بود و بعضى از دروس كتابدارى را ن
 .اتفاق افتاد ١٣٣۴وفات انوار در سال . نمود مى سيتدر

جلد » ران يمعاصر ا یو نظام یاسيحال رجال س شرح«یدکتر باقر عاقل: منبع
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  دهم پانزفصل  

 
  -١٩٢٢ -١٩٢٧ رانيدر ا يیکايآمر یو مستشاران مال لسپويم

  
    ١٩٢۴ – جانيآذربا ريغارت عشا* 
 

و رضا خان  لسپوي، روابط م١٩٢۴در اوخر تابستان: سدينو یمجد  م یقل دمحم
. مسئله بودجه وزارت جنگ بود ،یشگيهم مشکل  کي. آب شده بود شکر داً يشد

حساب و کتاب طال و   ديبود که رضا خان با نيبر ا لسپوياصرار م گريد یکي
و  جواهرات  ژهيگرفته بود؛ به و جانيآذربا ريرا که ارتشش از عشا یمتيق اءياش
  .بدهدپس  - باکو بود ريعشا یکه از رؤسا - اقبال السلطنه یمتيق اءياش
 نيجان را سرکوب کرد، زميآذربا ري، ارتش رضا خان عشا١٩٢٣سال  در
 یبرا لسپويتالش دکتر م. شان را به غارت برد یتيقم  اءيرا گرفت و اش شانيها

واکنش تند رضا خان را به دنبال   یمتيق اءياش نيمشخص کردن سر نوشت ا
آن  یکه از رو ت ذکر شده اس کيپلماتيگزارش د نيموضوع در چند نيا. داشت
آرام «مدت ها پس از  ن،يعالوه بر ا. کرد یرا باز ساز یتوان شواهد یها م
بخت آن  رهيرضا خان از مردم ت یها یريها و باج گ یاخاذ جان،يآذربا  »یساز

به  جانيشاهسون آذربا ليا ندگاني، نما١٩٢۴نوامبر  در ماه . منطقه ادامه داشت
جذاب نزاع  یاز قسمت ها یکي«  : سدينو یم نبارهيدر ا یمور. تهران آمدند

 ابجانيآذر گريد  التيشاهسون و ا ليا ندگانيبود که نما یوقت »رياربابان باج گ«
آن ها  شيسال پ کياز  شتريسردار سپه ب. نوامبر وارد تهران شدند ٢۵در روز 

متهور و جان سخت  انيجنگجو نيا. فرمان خود کرده بود عيخلع صالح و مط را 
که  نيرا به نشان ا یمتيمرصع گرانق یآمده بودند تا دشنه  ستان، به تهران کوه

  )١(» .کنند هيهاست به او هد آن  اريسردار سپه ارباب و صاحب اخت
به وزارت جنگ از آن ها خواست  یبا ارسال نامه ا لسپويآگوست، م ١٧روز  در

گرفته  جانيآذربا ريآمده که ارتش از عشا يیچه بر سر باج ها تا پاسخ بدهند که 
  :است

  :جنگ وزارت
را که ظاهراً توسط ارتش در  یسکه خارج یوزارت جنگ تعداد ش،يماه پ نيچند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٢٠                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

ضرابخانه پس از ضرب . ضرابخانه داد ليشده بود تحو یآور جمع  جانيآذربا
ام که  افتهيداد، و اطالع  ليقران به ارتش تحو  ۶١٢٣١/ ۶۵مجدد سکه ها، مبلغ 

١٢٠بلغ وزارت جنگ م آن وزارت . ستفروخته ا صراف  کيقران به  ٠٠٠
١٨١/ ۶۵بابت مبلغ  یحساب و کتاب چيهنوز ه در . است نداده  ليقران تحو ٢٣١

طبق قانون  ده،يکل به دست ارتش رس یاز خزانه  ريغ یگريمبلغ فوق از منبع د
 یمدرک اگر آن وزارت نتواند. شد یم زيکل وار یحکم در آمد به خزانه  در  ديبا

بدهد،  هيکرده ارا افتيدر یطبق مجوزات قانون راالذکر  که مبلغ فوق  نيدال بر ا
آن کسر ] یجوال - ژوئن[ماه سرطان  مبلغ را از بودجه  نيدارم ا فهيوظ ريناگز
  .ديجانب قرار ده  نيا ارياست که در اسرع وقت اطالعات کامل در اخت ديام. کنم

  )٢(ها  هيکل مال ريمد لسپو،يم. یس. یا
  :پاسخ تند رضا خان را به دنبال داشت لسپويم ی نامه
 ها هيکل مال ريمد

و ضرب آن ها به  یخارج یشما درباره سکه ها ٣٨٢٩به نامه شماره  عطف
وزارت  یداخل ليکه امور مزبور به مسا يیاز آن جا ميبگو ديبا  ،یرانيا یسکه ها

  .آن نداردحق دخالت در   هيشود، وزارت مال یجنگ مربوط م
  )٣. (جنگ و سردار سپه ريوز رضا،

 چيهنوز مطلقاً ه ميکند که بدان یم دايپ یشتريب یمعنا یباال بخصوص وقت ی نامه
دانند که  یکه همه م نيو ا م،ينکرده ا افتيوزارت جنگ در از  یحساب و کتاب

٢٠٠  تا حدود احتماال  انهيتوان ماه یم تومان در وزارت جنگ صرفه  ٠٠٠
کرده که هنوز به  یآور را جمع  یکه ارتش اموال و وجوه نيکرد، و ا یيجو

شماره   یاست که در نامه  یاز مبلغ شتريب یلينداده است، و خ ليخزانه تحو
نکته جلب  نيخواهم توجه شما را به ا یم ن،يعالوه بر ا. خود ذکر کرده ام ٣٨٢٩

٩بالغ بر  یبودجه ا بيپس از تصو کنم که  ۴٠٠ سال  یبرا] مانتو[ ٠٠٠
اعتبار  کي بيتصو یرا برا یا حهيمن ال امشورت ب وزارت جنگ بدون  ،یجار

۵٠٠ که پس از  ديبدان لميما ن،يهم چن . داد هيبه مجلس ارا گريد یتومان ٠٠٠
کردم تا  مبذول  رانيمدت در ا نيکه در تمام طول ا یا جهينت یب یتالش ها

تحت  شيها نهيدر آمدها و هز وزارت پست و تلگراف را وادار کنم حساب
ً ينها د،آور نظارت ما در  مجبور شدم به آن وزارتخانه دستور بدهم که مبلغ  تا

١٢۵ وزارت جنگ به آن ] یژوئن،جوال[ماه سرطان  تومان را بابت بودجه  ٠٠٠
  .وزارت بپردازد
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تواند از قدرت و نفوذش بر وزارت  یهم هست، م نهيکاب سييجنگ، که رئ ريوز
خواهد وزارت پست و تلگراف را وادار به  ینم یاستفاده کند، ول  گريد یهاخانه 

او توقع دارد که ما  گر،يبه عبارت د. کند مبلغ به وزارت جنگ  نيپرداخت ا
به کنترل در آمدها و   یمکک چيکه ه نيبدون ا م،يبودجه وزارت جنگ را بپرداز

بودجه  ار دارد که ما تمام وزارت پست و تلگراف به ما بکند؛ او انتظ یها نهيهز
 نيبا ا م،يدرصد کل بودجه مملکت است، بپرداز ۴۵وزارت جنگ را که بالغ بر 

 ونيليم کيو حداقل  م،يدولت را نپرداخته ا یها نهيماه هز کيحاال هم   نيکه هم
را که از  یتوقع دارد که ما تمام اعتبارات اضاف نيچن او هم  م؛يدار یتومان کسر

کارها را بدون  نيا یدارد همه  و باالخره توقع  م؛يپرداخت کن رديگ یمجلس م
را  یپول ميبخواه که از آن  نيوزارت جنگ و بودن ا یحساب و کتاب ها یبررس

 یهيبد. ميانجام بده زد،يبه دست آورده به خزانه بر یقانون ريکه به طور غ
در جمع  یگونه مساعدت چيمطالبات نا معقول از خرانه، بدون ه نيکه ا است 

ها  هيسر و سامان دادن به مال یگونه تالش موثر برا و کنترل در آمدها، هر  یآور
  )۴. (سازد یممکن م ريرا غ
ً درباره غارت عشا یمور او سپس . گفتگو کرد لسپويتوسط ارتش با م ريمتعاقبا

رضا خان، به صحبت  هيمال ريوز ،یبا ذکاء الملک فروغ موضوع  نيدرباره ا
وزارت امور خارجه  یبرا ١٩٢۴سپتامبر   ٢۴ خيزارش آن ها در تارنشست که گ

  :ارسال شد
داشتم، مفصالً  لسپويکه با دکتر م يیسپتامبر، در گفتگو ۵ خيدر تار گريد بار

ها صحبت کرد، و  هيکل مال تيريبودن ادامه کارش در مد ممکن  ريدرباره غ
رضا [الوزاراء  سييش رو نگر تيذهن در  یمدت تحول نيکه در ا نيگفت مگر ا

 یاز خودخواه داً يشد  لسپويم. که او بتواند کارش را ادامه بدهد فتدياتفاق ب] خان
 یمشکالت یگفت به رغم همه  یداشت و م تيالوزارء شکا سيير یها

در  یکاهش چياصرار دارد که ه] رضا خان[با آن مواجهند،  یمستشاران مال که 
به ) رضا خان(را از سردار سپه  ینامه او  رديصورت نگ بودجه وزارت جنگ 

 لسپويم. سخت مالمت کرده بود یزيچ نيچن  شنهاديپ ليمن نشان داد که او را به دل
الزم  ،یبودجه سال جار  یدالر ونيليم کي یکسر ليکرده بود که به دل شنهاديپ

. بدهند وزارتخانه ها از جمله وزارت جنگ را کاهش  یهمه  یاست که بودجه 
 لياز سردار سپه نشانم داد که او را به دل یگرينامه د نيهم چن لسپويمدکتر 
گرفته  جانيآذربا ريکه ارتش از عشا یطال و نقره ا یپول ها ی درباره  الماستع
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 ريعشا رانيسال گذشته که ارتش ا نديگو  یم. سرزنش کرده بود داً يبود شد
کرد ماکو، و  - ترک ثروتمند  سييرا سرکوب و اقبال السلطنه، ر جانيآذربا
را  انثروت نامشورع ش یو همه  ريشاهسون را دستگ ليترک ا یروسا

شدت . پول طال و نقره به دست ارتش افتاد یکرد، مبالغ هنگفت یخال بشانيج از 
مجلس  تيگردد که قرار بود اقل یمسئله بر م نيشک به ا لحن سردار سپه بدون 

. فتادين یاتفاق نيکند، که چن ضاحيستا آگوست  ١٩دولت را در  ميغنا نيبابت هم
کل  ريمد یتبان الوزراء بالفاصله به  سيير ميکه اگر فکر کن ستيمعقول ن ريغ

 لسپويم. آبرو ساختنش مشکوک شده باشد یب یمجلس برا تيها و اقل هيمال
 ميدر تقد ش،يالوزراء، در چند ماه پ سييمتذکر شد که از نظر او اقدام ر نيچن هم 

۵٠٠ یاعتبار اضاف کي یاعطا  یبرا یا حهيال به وزارت جنگ  یتومان ٠٠٠
موجه بوده  ريلرستان کامالً غ یشورش ها سرکوب  یها نهيجهت پوشش هز

  .است
را عالوه  حيلوا نيخواهد که ا یالوزراء از دولت م سيرئ لسپو،ينظر دکتر م از

 یها اتيملبابت ع افته،ي صيتخص] به وزارت جنگ[که قبال   یبر بودجه هنگفت
 بياش، به ج یاستفاده شخص یرا برا ميغنا ارتش بپردازد تا خودش بتواند  ینظام
 یمال بيبخواهد از مصا  رانيا راگ] لسپويم[ ها  هيکل مال رياز نظر مد. بزند
 کي  زانيبودجه وزارت جنگ راهر ساله به م ديکند، با داياش نجات پ یکنون

حفظ  یتومان برسدکه گمان او برا ونيليم ۶به که  نيتومان کاهش بدهد تا ا ونيليم
  )۵. (هزار نفر کامالً معقول است ۴٠تا  ٣٠استعداد  با  یارتش
 یمور. مالقات کرد یبا فروغ یسپتامبر، مور ٢۵ یعنيهمان روز،  یفردا

توسط  ريبه غارت عشا یپاسخ فروغ نيو هم چن یفروغ خود را با  یصحبت ها
  :داده استطور گزارش  نيرضا خان را ا

اقبال السلطنه توسط رضا خان  یدر ارتباط با تصاحب طال و نقره ها] یفروغ[ 
داند،  ینم زيآن را ن یمبلغ واقع یمسئله ندارد و حت نيبه ا یا عالقه  چيگفت که ه

 تيوال نيا رايحرف هاست؛ ز نيمهم تر از ا  یليخ جانيو افزود که سرکوب آذربا
گذران امورش از  یبرا که  نيا یبجاگذشته،  یهابار در طول سال  نياول یبرا

هم  او . دهد یهم م اتيمال یدارد به دولت مرکز رد،يبودجه بگ یدولت مرکز
الوزراء  سيينکته جلب کرد که هر چند ممکن است ر نيتوجه من را به ا نيچن

همه  یاش نگه داشته باشد، ول یمصارف شخص یدست آمده را برا طال و نقره به 
   )۶. (داده است ليرا ضبط و به دولت تحو ريعشا  وتمندثر سيير نيااموال 
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  به دالس درباره رضا خان لسپويمحرمانه م نامه

 
بخش امور  سييدالس، ر ويآلن دبل یدو نامه برا لسپويسپتامبر، م ٢٠ خيتار در

 کياز آن ها  یکينوشت؛ که ] کايوزارت امور خارجه آمر[   کيخاور نزد
 یمال أتيو مشکالت ه رانيا تيدرباره وضع  یصفحه ا ١۵ یگزارش محرمانه 

 یرسم ربرگآن از س که در نوشتن (سند  نيسه صفحه اول ا. بود يیکايآمر
با  کايروابط سفارت آمر یدرباره ) استفاده شده است هيوزارت مال

 طياقدامات رضا خان و شرا ینامه درباره  هيبق. است یمستشاران مال  اتيه
. آورد ميجا خواه نيرا در ا یسند طوالن نياز ا یا  دهيگز. است انريا یاقتصاد

 یخارج یپول به بانک ها یتهنگف ، رضا خان مشغول انتقال مبالغ ١٩٢۴در سال 
 یجنگ خبر م وزارت  یاز حسابدارها یکي عياز قتل فج نيهم چن لسپويم. بود

. داده بود قرار يیکايآمر یمال اتيمدرس و ه اريدر اخت یدهد که اطالعات
گزارش به آن ها اشاره شده  نيجنگ و سردار سپه که در ا ريالوزراء، وز  سيير

  .هستند رضا خان  یاست، همگ
 یفعل یالوزرا سيبه رابطه شان با رئ يیکايآمر اتيه یها یهمه گرفتار عمالً 

همان سردار  اي ،یفعل یالوزرا سييفراموش کرد که ر ديالبته نبا . شود یمربوط م
جنگ هم  ريقبل از آن، وز یو حت ران،يبه ا يیکايآمر  اتي، از زمان ورود هسپه

 ميگرفت شيجنگ در پ ريبا وز یانه ايجو  یآشت استياز همان ابتدا، س. بوده است
 عتاً يطب. ميخوردار شو ها بر  اتيمال یجمع آور یارتش برا یها تيتا از حما

کشور را  و نظم  تيبتواند امنارتش هم بود تا  یبرا یبودجه کاف صيهدف ما تخص
درصد  ۵٠ باياست، و تقر اديز یليکه بودجه ارتش خ ميمتوجه شد یول. حفظ کند

 یم مياحساس کرد. طور است نيشود، که هنوز هم هم یبالغ م ملکتبودجه م کل 
تا  م،يدهد کاهش ده یرا که وزارت جنگ به هدر م یمنابع از  یگوشه ا ميتوان

 یهيبد. ميو هم کارمان را شروع کن ميندازيب را جا  يیکايآمر اتيهم ه بيترت نيبد
مملکت و  کي یها هيمال سر و سامان دادن به  ی فهيکه وظ یاتياست که هر ه

 یب تواند نسبت به هدر رفتن منابع  یآن در خارج را دارد نم یاعتبار برا جاديا
صرفه  یو برخ نديب یرا که توقع دارد نم يیکمک ها یاعتنا باشد، بخصوص وقت

  .است یاتيادامه کارش ح  یها برا يیجو
 نياثبات اتالف در ا یبرا[وزارت جنگ  اديز یلياشاره به بودجه خ اگر
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شود  یروشن تر م یآن وقت یضرور ريغ یها نهيهز  ست،ين یکاف] وزارتخانه
نبود  شتريسرباز صفر قزاق ب کي شيپ که چند سال  یفعل یالوزرا سيير ميکه بدان

در تهران،  يیاليو  هداد، حاال دو خان یم ینگهبان ايتانيدرب سفارت بر یوو جل
که طبق  نيدارد؛ و ا ليروستا در مازندران، و چند دستگاه اتومب نيچند

٢٠٠در حدود  یمبالغ شيمنابع موثق، چند ماه پ گزارش  دالر به اروپا  ٠٠٠
۴٠  که مبلغ  نيفرستاده است؛ ا کرده  »هيهد«عامه  ديتومان به وزارت فوا ٠٠٠

عادت داشته به خزانه وزارت جنگ   ثق،که، طبق گزارش منابع مو نياست؛ ا
 نيبگذارد؛ ا بشيج که آن ها را بشمارد به  نيدسته اسکناس بدون ا نيبرود و چند

 نيا است که فرماندهان ارشد ارتش در چند سال گذشته ثرتمند شده اند؛  عيکه شا
 یداريخر ميس یب زاتيو تجه یزره یتانک، خودرو ما،يهواپ یتعداد راً يکه اخ
که  نيو باالخره ا ست؛يباشد، اصالً واجب ن ديممکن است مف هر چند  هشده ک

پس نداده است، هر چند  هيوزرات مال به  یحساب و کتاب چيوزارت جنگ ه
 ميکه داشت یوقت. بود را داده  یکار نيمالقاتش با من قول چن نيسردار سپه در اول

با  م،يردک یرا آماده م) ١٩٢۴ ،یسال بودجه کنون( ١٣٠٣جه سال بود
٩جنگ صحبت کردم و او را متقاعد ساختم که به بودجه   ريوز ۴٠٠ ٠٠٠ 

در  ن،يبا وجود ا. بدهد تيسال گذشته اش بود، رضا که معادل بودجه  ،یتومان
طبق که  ميدر نظر گرفته بود ديجد  یها اتيمال یبرا یفيرد ١٣٠٣بودجه سال 
١برآورد ما  ٠٠٠  حيسردار سپه توض من به . کرد یم جاديتومان درآمد ا ٠٠٠

 یشنهاديپ یها نهيهز یاز عهده  ابد،يها تحقق ن اتيمال نيدادم که اگر ا
 بيرا از تصو یاتيمال حياو بودجه را قبول کرد و قول داد که لوا. آمد مينخواه بر 

به  یعالقه ا چيکه ه نيا یو به جاشد، ا ليکه مجلس تشک یوقت . مجلس بگذراند
نشان بدهد، هفته ها وقت ارزشمند را تلف کرد تا   یاتيمال حيوال ايبرنامه بودجه 

  .کند) یکتاتوريد  یعني( ینظام جمهور بيمجلس را وادار به تصو
الملک را  ريبه نام مد یا هيمال ريدولت هم بود، وز سييحال، او که ر نيهم در

 یبرا يیآبرو یو ب یگرفتار جادينداشت جز ا یهدف چيه هک سرمان خراب کرد 
 یم تيالوزراء شکا سييالملک به ر ريمد که مکرراً از رفتار  نيبا ا. ها يیکايآمر

سابق  یبلکه بر خالف رؤسا  داشت،الملک را در پستش نگه  ريشد، او نه فقط مد
 نيبا ا و  کرد، یم زيپره یدولت، مجدانه از مشورت با من بر سر مسائل مال

در ارتباط  یداد، حت یرا انجام م شياوامر او باشم کارها عيمط ديفرض که من با
 نيپس از ا. من بود تيکه به موجب قرار دادم صراحتاً در حوزه صالح  یبا مسائل
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بودجه  یدست به کار بررس ندگانيرد کرد، نما را  یجمهور حکه مجلس طر
احمقانه و  یشروع به انتقاد ها الملک،  ريمد کيندارم که به تحر یشدند، و شک

گذشت، و بعد از  منوال  نيدو ماه هم به هم – یکي. کردند يیکايآمر أتيحمله به ه
کرد و دست  درا ر ديجد یها اتيمال شنهاديمجلس پ یبودجه  ونيسيآن که کم

ً يالوزراء رفتم و صر سيشد، نزد رئ هيکار کاهش بودجه وزارت مال به  به او  حا
 يیصحبت ها ی جهيدر نت. رود ینم شيپ یکار چيه یطيشرا  نيگفتم که تحت چن

نامه ها کنند، روز تيدستور داد تا از ما حما اش  نهيکاب یکه با او کردم، به وزرا
روزنامه ها به چاپ رساند که  خودش در  یامضابه  یا هيانيرا ساکت کرد و ب

انتقادها و  ماجرا،  نيبعد از ا. دارد تيکامالً رضا يیکايآمر أتيدولت از کار ه
 چيمجلس ه ونيسيکم یول افت،يکاهش  یاديمجلس تا حدود ز ندگانيحمالت نما

 یبودجه در هر فُرم و قالب بيتصو یحت ايدولت و  یها نهيکاهش هز یبرا  یليتما
  .نداشت
نقشش در شکست  ی جهيمجلس، که در نت تياثنا، مدرس، رهبر جناح اقل نيدر هم

گفت که  یم یکرد، به طور خصوص یاحساس م یقدرت تازه ا  یجنبش جمهور
هم پخش شد که در آن  هياعالم کيشود، و  از بودجه وزارت جنگ کاسته  ديبا

۶  وزارت جنگ را در حدود  یاً ضرورواقع یبودجه  ٠٠٠ در سال  مانتو ٠٠٠
پشت  یا دهيبر جسد سر  ه،ياعالم نيچند روز پس از پخش ا. برآورد کرده بود

از حسابداران  یکيکردند که معلوم شد جسد  دايمجلس پ یاز دروازه ها یکي
ها به  یرانيا. کرده بود هيفوق را ته هياعالم نديگو یجنگ است، که م وزارت 

ً با موضع ما موافقند،  ندگانينما ودارم که مردم   یليدال. وحشت افتاده اند عموما
آدم ها هستند که  نيپرواتر یو فقط ب کند،  دييجرأت ندارد علناً آن را تأ یکس یول

ها به سفارت  یرانيا انتظار داشت که  دينبا. با موضعمان موافقند نديگو یبه ما م
 ن،يبنابرا. کنند تيجنگ حما] وزارت[ یهش بودجه بروند و از کا کايآمر
نکته را درک کند که هر گونه عقب  نيوزارت امور خارجه انتظار دارم ا از 
 جاديمان ا یبرا یتر یجد یفقط مشکالت بودجه ا ارتباط نه  نيما در ا ینينش

را  يیکايآمر أتيه تيو موقع خواهد کرد، بلکه حمل بر ضعف ما خواهد شد، 
  )٧. (تر از آن چه هست خواهد کرد فيضع یحت
 یاز دروازه ها رونيکه در ب فتديب دهيسر بر یسر وکار آدم با جسد ها یوقت

 نياست که وحشت نکند؟ با چن یمردم ايکدام مجلس  شد،  دايپ رانيمجلس ا
  .خواهد شد بيوزارت جنگ حتما تصو گزاف  ۀمسلم بود که بودج ،يیها کيتاکت
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رساند  یاحترماً به اطالع وزارت امور خارجه م«: سدينو یمباره  نيدر ا یمور
جلسه فوق العاده مورخ دوم دسامبر خود، بودجه وزارت جنگ را  که مجلس در 

و بر  ابدي یخاتمه م ١٩٢۵مارس  ٢١که در  یکنون سال بودجه ) ماندهيباق( یبرا
٩ ٢٠٠  بيتصو آراء به تياکثر باجداگانه و  تومان خواهد بود، به طور  ٠٠٠

با  ندگانينما  یبه رغم کشته شدن حسابدار وزارت جنگ، برخ) ٨(».رساند
  :شجاعت تمام با بودجه آن وزارت مخالفت کردند

مجلس، که بعد از ظهر روز دوم دسامبر برگزار شد،  یاضطرار یجلسه  در
 تيجناح اقل ندگانينما. ديرس بيموافق به تصو یرأ ٧٧با  بودجه وزارت جنگ 

بودجه مخالف بودند،  نيا بيبا تصو داً يشد زاده، و مدرس،  یحائر ريظمجلس، ن
٩و از نظر آن ها بودجه  ٢٠٠ وزارت  یازهاين زا شتريب  اريبس یتومان ٠٠٠

۶  داد که بودجه آن وزارت به  شنهاديزاده پ یحائر. جنگ بود ٠٠٠ تومان  ٠٠٠
٢٠فقط  رانيارتش ا یچرا که پرسنل واقع ابد،يکاهش  مدرس هم  . فر استن ٠٠٠

١٨از  شتريب رانيمعتقد بود که ارتش ا که  نيندارد، ضمن ا روين] نفر[ ٠٠٠
 ديفوا ريسردار معظم، وز. از حد معمول هستند شتريب یليآن خ »یها مارشال «

۴٢  عامه، اظهار داشت که ارتش  نفر آن ها هم  کي ینفر پرسنل دارد و حت ٠٠٠
بودجه به مجلس فرستاد،  بيتصو  یکه برا یا حهيدولت در ال. ستين یاضاف

سربازان در  وزارت جنگ و حقوق  یها نهياظهار کرده بود که پرداخت هز
   .دارد قرار تيدرجه اول اهم
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 :توضيحات و مآخذ

 - ١٩٢٧ رانيدر ا يیکايآمر یومستشاران مال لسپويم«مجد یدکتر دمحم قل - ١
فصلنامه مطالعات تاريخی ، سال ششم،    -  یريام یمصطف: ترجمه- »١٩٢٢
  ۴۴ -  ۵١ صص - ٢٧شماره 

  
   :نوشت ها  یپ
 ,Great Britain & Rezashah: The Plunder of Iran «: فصل سوم کتاب* 

1921-  1941 C 2003  «   
  .١٩٢۴دسامبر  ١٩، مورخ )٨٩١، ٠٠/ ١٣١٩( ١۶گزارش شمـ  ،یمور - ١ 
سپتامبر  ۵، مورخ )  A/ 197 891 ,۵١( ٣٨٢٩شمـ  ،یبه مور لسپويم ینامه  - ٢ 

١٩٢۴.  
گزارش شماره  مهي، ضم١٩٢۴آگوست  ٢۵مورخ  لسپو،ينامه رضا خان به م - ٣ 

   .١٩٢۴سپتامبر  ۵، مورخ )  A/ 197   891 ,۵١( ی
سپتامبر  ۵، مورخ )  A /197 891 ,۵١( ٣٨٢٩شمـ  ،یبه مور لسپويم ینامه  - ۴ 

١٩٢۴.  
  .١٩٢۴سپتامبر  ٢۴، مورخ )  A/198 891 ,۵١( ۶٣٧گزارش شمـ  ،یمور - ۵ 
    .همان - ۶ 
سپتامبر  ٢٠، مورخ )  A /202 891 ,۵١(به دالس، شمـ  لسپويم ینامه  - ٧ 

١٩٢۴.  
  .١٩٢۴دسامبر  ٣، مورخ )٨٩١، ۵١/ ٣۶٩( ٧٧۶، گزارش شمـ  یمور - ٨ 

  
  زتبري انتقال اموال مصادره شده اقبال السلطنه به

 
بار شتر طال  ١٠بار شتر قران نقره،  ٢٠مصادره شده اقبال السلطنه، شامل  اموال

از پس . شد زينامعلوم از ماکو وارد تبر یقفل شده با محتوا یو سه صندوق روس
 یعبد هللا خان طهماسب رلشکريام ز،ياقبال السلطنه و اعزام او به تبر یريدستگ

او تصاحب  یش از آن که توسط وارث هاياموال اقبال السلطنه را پ افتياجازه 
متعلق به اقبال السلطنه خالصه  یو روستا ها نهايزم نيهمچن. شود، ضبط کند

 ).FO E 2417/255/34 - (ديمحکومگرد مهيهزارتومان جر٥٠٠بهزياعالم شدون
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  مدهشانزفصل 

  
  »مرز ايران با شوروی« مسائل 

  
در زمان رضاخان اختصاص  »  مرز ايران با شوروی« در اين فصل به مسائل 

  .داده ام 
: رانيا یارض تيتمام «دمحمعلی بهمنی قاجار در مقدمه کتاب خود تحت عنوان 

  :آورده است »رانيا یمرزها خيدر تار یريس
را به  ديام نيا ی، قدرتمند شدن دولت مرکز١٢٩٩سوم اسفند  یکودتا از پس

گردد واختالفات  انتيص یبه خوب زين رانيا یوجودآورده بود که از مرزها
 نياز ا. حل وفصل شود رانيا یمنافع مل یدر راستا گانيبا همسا رانيا یمرز

قره سو  یاهبردمنطقه ررب رانيا تيخواهان اعاده حاکم يیرو اقبال السلطنه ماکو
در منطقه  رانيا یاشغال یرفع اشغال از اراض یبرا یرانيا یپلماتهايد زيشد؛ و ن

قصبه  ميبه تسل یوادار کردن شورو زيو ن یخان یو نهرموس ینقليحس جيخل نيب
 یسه گانه ابوموس ريبر جزا تياعمال حاکم زهيانگ. تالش کردند رانيبه ا روزهيف

شد؛و استرداد  رومندين زين نيبخش مردم بحر يیرهاازجنبش  یبانيودو تنب و پشت
اما . رفتگمورد توجه قرار زيدر اروندرود و دشت زهاب ن رانيحقوق مغصوبه ا

نظام  هيعل یرضاخان سردارسپه واقدامات آشکار و دنيرس يیوزرا استيبا به ر
قدرت خود را از دست داد وسکوت در برابر  یافکار عموم جيمشروطه، به تدر

 جان،يآذربا یمناطق مرز یو حت ینقليحس جيخل روزه،يدرف یشورو یهايگراشغال
که بر اساس  یمماشات گانگان؛يب یهايخواه ادهيشد برمماشات دربرابر ز یآغاز

در ادامه دوران . به عمل آمده بود یداخل یدررقابت ها یشورو تيجلب حما
 یام پادشاهاش و چه درهنگ يیوزرا استيسردارسپه، چه درعصر ر يیفرمانروا

و  رانيا یمرزها. دهد یرخ م رانيا یبا مسائل مرز ونديدرپ یاو، تحوالت مهم
به هزار  کينزد انباريز تيحکم نيو در ا ميترس یآلتا تيمافغانستان با حک

عهدنامه  زيوعراق ن رانيدر مورد مرز ا. جدا شد رانيمربع از خاک ا لومتريک
به  الهيدشت زهاب وخاور رود د یو انتقال اراض ديمنعقد گرد ١٩٣٧ یسرحد

 الملل، نيودرتضاد با حقوق ب یرقانونيغ یبه گونه ا یوحت افتي تيعراق رسم
با  زين هيو ترک رانيا یخط مرز ميترس. اروندرود سلب شد مهيبرن رانيا تيمالک
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مربع ازمناطق اطراف آن  لومتريبه هشتصد ک کيآرارات کوچک و نزد يیجدا
در . بر قره سو همراه بود رانيا یخيتار تيز مالکصرفنظر کردن ا نيوهمچن

مسلح  یروهاين یقدرتمند شده بود و دولت دارا رانيا یکه دولت مرکز یطيشرا
 یفياز ملوک الطوا یبود وخبر دهيمنظم گرد یاسيو س یادار التيو تشک رومندين

قابل  اريبس رانيا یارض تيتمام یريپذ بيآس يینبود، چرا یو گردنکشان محل
توان از نُه عامل  یو پرسش، م يیچرا نيبه ا يیپاسخها یدر جستجو. جه استتو
  :رديگ یمورد اشاره قرار م ليدر ذ لعوام نيکرد که ا ادي

 
 توهم توطئه. ١

دانم در  ینم«: سدينو یم» وطنم یبرا تيمأمور«در کتاب  یپهلو دمحمرضاشاه
مخصوصاً  هايارجبا خ یخود را به همکار نيگذشت که مخالف یفکر پدرم چه م

مسئوالن و  شتريگفت که نه تنها رضاشاه بلکه ب ديبا» .کرد یمتهم م سهايانگل
 ،یعامل خارج یداديروپشت هرداشتند و یتفکرطرز نيچن زين یمقامات دولت و

قدرت  ليبه دل دينگرش، گرچه شا نيا. کردند یانگلستان را جستجو م ژهيبه و
 نيدر چن یرو ادهيبه نظر برسد، اما ز هيتوج قابل یدر منطقه تا حدود سهايانگل

اول آن استفاده نکردن از فرصت ها و  امديپ. مهم داشت امديدر عمل دو پ ینگرش
 که در رانيبه ا کينمونه، هر جنبش نزد یبرا. بود داتيتهد يیبزرگ نما یگريد

 نکرد رهيت یبرا سهايدولتمردان رضاشاه، توطئه انگل دگاهيدداد، از یعراق رخ م
 هيدولت ترک هيعل هيترک یکردها زشيخ ايشد  یو عراق قلمداد م رانيا مناسبات

 ،یدگاهيد نيچن نيا. ديگرد یم یآشوب در منطقه تلق جاديا یبرا سهايانگل سهيدس
 هيهمسا یاز تحوالت در کشورها یناش یازفرصت ها رانيمنجربه عدم استفاده ا

 .بود
ساخته و پرداخته  د،يگرد یکشور م تينو ام یکه متوجه منافع ملزين یديتهد هر
 رانيزورآباد ا هيافغان به قر ريعشا ورشينمونه  یبرا. شد یفرض م سهايانگل

حاکم  کاتيتحر جهياقدام صرفاً نت نيکه ا یشد درحال یابيارز سيانگل استياثر س
 افت،ي یدرعراق انتشار م یا امهروزنکه در یهر مقاله ا ن،يهمچن. هرات بود

 امديپ .شد یقلمدادم رانيا دنيبه آشوب کش یبرا سهايازتالش انگل ینشانه ا
کوتاه آمدن از مواضع  جهيودرنت داتيتهد يیبزرگ نما ،ینگرش نيچن انباريز

  .بود یتوخال داتيتهد یدر پ یاصول
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 گانيبه همسا تياعتماد و حسن ن. ٢
و  گانيبه همسا یکينزد یدوران رضاشاه پر است از تالش برا یخارج استيس
 زيناچ اريبس رانيا یتالشها برا نيمناسبات دوستانه با آنها؛ اما دستاورد ا جاديا

در عصر  هيو ترک رانيمناسبات ا ،يیتالشها نيبودن چن انباريبر ز یشاهد. بود
 مهيدر ن هيدولت ترک صمانهخ یها استيبا وجود س رانيدولت ا. رضاشاه است

. داد یاريکردها  زشيرکوب خدولت در س نيبه ا ،یديخورش ١٣٠٠اول دهه 
اشغال آرارات کوچک و مناطق اطراف آن و  ران،يمساعدت ا نيبه ا هيپاسخ ترک

 ن،يبا وجود ا. بود رانيمناطق از خاک ا نيا يیجدا رشيبه پذ رانيوادار کردن ا
 یمرزها نييتع تيکرد و حکم دايادامه پ هيترک لتاعتماد به دو استيباز هم س

 ،یا هيداور ترک زيوهله ن نيدولت واگذار شد و در ا نيبه ا زينو افغانستان  رانيا
 یجا یب پاسخ اعتماد ران،يا انيجانبه به سود افغانستان و به ز کي یبا صدور رأ

 چيهزيکرد، ن ورسعدآباد ظه مانيکه در پ یاتحاد منطقه ا استيس. را داد انيرانيا
ثابت کرد که اعتمادبه  انيرانينداشت ودرواقع به ا رانيا یبرا یگونه دستاورد

  .ستين انباريز کمتر ازاعتماد به ابرقدرت ها زين گانيهمسا
 
 یبرکنار بودن رجال مل. ٣

معتمدان آن تنگ تر شد و  رهيآورد، دا یدوام م شتريهر چه ب یرضاشاه دولت
محروم شدن  یبه معنا نيا. دولت کنار گذاشته شدند نياز درون ا یرجال مل

 گانگانيدر برابر مطامع ب یستادگيکه توان ا بودی استمدارانيس یروياز ن رانيا
که هنوز رضاخان  یطيو در شرا ١٣٠٢نمونه در تابستان  یبرا. را داشتند

در دفاع از  یجنگ بود، دکتر مصدق در رأس وزارت خارجه نقش بارز ريوز
در وزارت خارجه، منشأ  تشيداشت و در چند ماه مسئول رانيا یارض تيتمام

 تيحق مالک یريگ یپ. ديگرد رانيا یارض تيدفاع از تمام یشگرف برا یتتحوال
عراق و اعمال فشار به  یديتبع انيسه گانه، استقبال از روحان ريبر جزا رانيا

 یبه اشغال روستا رانهيگ یو پ ديشد یاعتراض ها ق،يطر نيدولت عراق از ا
 یشورو یمرز و اعتراض به تجاوزات هياز طرف دولت ترک رانيا یبالغ باش

در وزارت  یو تياز اقدامات دکتر مصدق در چند ماه مسئول يیتنها گوشه ها
مؤثر در  یوزارت خارجه نقش یدرکرسزين یسالها بعد، باقرکاظم .خارجه هستند

که امثال  یاما هنگام. انگلستان و عراق داشت یهايخواه ادهيدر برابر ز یستادگيا
درحل  رگذارياز مناصب تأث یکاظممانند یافراد ايحذف شده و یمصدق به طورکل
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شوند، قدرت  یاختالفات برکنارم نيدرسر بزنگاه حل ا رانيا یاختالف ارض
  .شود یکاسته م زين گانگانيب یهايخواه ادهيدر برابر ز یستادگيا

  
 یافکار عموم گاهيجا فيتضع. ۴

ات که مطبوعات آزاد بودند و اجازه تظاهر یديخورش ١٣٠٠اول دهه  مهين در
 بانيپشت یامکان ابراز وجود داشتند، افکارعمومزين یوجود داشت وافکارعموم

بخش  يیبا حرارت از جنبش رها رانيمطبوعات ا. بودند یمستحکم منافع مل
شاهد تظاهرات خودجوش  رانيگوناگون ا یکردند و شهرها یم یبانيپشت نيبحر

وعات، محل بحث مطب. درعراق بودند سهاياقدامات انگل تيدرمحکوم یو مردم
 یبانيپشت انيبود و موضوع سود و ز هيخواهانه ترک ادهيز یها استيدر برابر س

. گرفت یقرار م ليو تحل هيدر روزنامه ها مورد تجز هيترک یکردها زشياز خ
 تيحاکم نيگزيشدند و سلطه اختناق جا ليکه مطبوعات مستقل تعط یاما هنگام

عراق و  ه،يبا ترک یمرز یهاسکوت، قرارداد یشد، درفضا یافکارعموم
 لويصدها ک ،یافکارعموم یسواز یگونه واکنش چيبدون هافغانستان منعقد شد و

  .ديگرد عييکشور در اروندرود تض یاتيو منافع ح هيتجز رانيا یاراضمربع ازمتر
 
 یمل یمجلس شورا یو عمل یفقدان واقع. ۵

آن با  ندگانيکه نمامجلس است  نيا ،یمل یمجلس شورا يیشش دوره ابتدا در
طرح  ايو  یدر ابوموس تيخارجه درباره اعمال حاکم ريازوز سئوال طرح

. بودند شگاميپ رانيا یارض تيازتمام انتيدرص نيبه بحر ندهينما کياختصاص 
شد که تا  دياما تأک د،يعراق مطرح گرد يیدرمجلس است که موضوع شناسا

رممکن يعراق غ يید، شناساشناخته نشو تيدراروندرود به رسم رانيحقوق ا
محکم دربرابر هرگونه تعرض به منافع  یسد یمل یمجلس شورا نيبنابرا. است

 یاست که قراردادها یواقع یامادرنبود مجلس.بود رانيا ینيسرزم تيوتمام یمل
گذرند  یم یشيفرما یمجلس ها بيمخالفت از تصو یبدون ذره ا انباريز یمرز
قراردادها  ديبا» به فرموده« هگردد ک یالغ ماز طرف دولت به مجلس اب یو حت
  .شوند بيتصو
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 یکارشناس یها دگاهيبه د يیاعتنا یب. ۶
مأمور  ،یمسئول حل اختالفات مرز یو نظام یاسيدوران رضاشاه، مقامات س در
کرده و  نيتدو یکارشناس یراهکارها ران،يگردند تا درباره حفظ حقوق ا یم

 ،یسخت مرز یتهايمأمور یو وقت و اجرا نهيف هزبا صر زيآنان ن. نديارائه نما
به تنها  زيرا ن یا رزندها یکارشناس یگذراندند و گزارش ها یماهها را در مرز م

اما . کردند یبود ارسال م یکشور که دفتر مخصوص شاهنشاه یريگ مينهاد تصم
. بود یبدون اعتناء به نظرات کارشناس یريگ ميداد، تصم یدر عمل آنچه رخ م

 یاست که توسط افراد یمدعا، صدها صفحه گزارش کارشناس نيبر ا یهدشا
بر خط تالوگ به عنوان  ديدرمورد ضرورت تأکندريبا اداريدرو یمانند باقر کاظم
 یو حت ديقابل قبول در اروندرود به مقامات مسئول ارائه گرد یتنها خط مرز

در مورد اروندرود  رانيا کرده و با استناد به آنان، موضع هيآنها تکبر زين یفروغ
 اقخارجه عر ريوز ديسع یشب مذاکره با نور کياما در . دينما یم یريگ یرا پ

ناگهان رضاشاه از همه مذاکرات مقامات دولت خود  ،یگونه سابقه ا چيو بدون ه
ها در  یعراق یآنان صرفنظر کرده و درخواست ها یکارشناس یو گزارش ها

  .رفتيپذ مورد اروندرود و دشت زهاب را
  

 ريخلع سالح عشا. ٧
 ر،يخلع سالح عشا. بوده اند خيتار یدر درازنا رانيا یمرزداران سنت ر،يعشا

. فراهم کرد گانيهمسا یها ورشي یرا برا نهيدفاع و زم یرا ب رانيا یمرزها
دولت مدرن  جادياقتداردولت وا شيافزا یبراريسالح عشا خلعکه  ستين یديترد

دفاع گذاردن  یو ب یمرز ريحساب وکتاب عشا یسالح باما خلع . بود یضرور
و  رانيبر خاک ا گانگانيب یبود که راه را بر تجاوزها یعامل ران،يا یمرزها

در  رانيخاک ا یاشغال مناطق مرز. گشود رانيخاک ا یاشغال مناطق مرز
 یامدهايبارز از پ ینماد یرانيمسلح ا ريدرنبودعشا هيباافغانستان وترک یمرزها

 یبودند که در گزارش ها ريخلع سالح عشا استيقاعده س یب یاجرا نبارايز
  .مورد اشاره قرار گرفته اند زين یرانيمقامات ا

  
 یضعف دولت مرکز. ٨
وجود داشت، از حق  رانيا یعملکرد دولت مرکزکه در یاشتباهات یوجود همگ با
از  هيترک یو انگلستان و حت یدر مقابل شورو رانيگذشت که دولت ا دينبا زين
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با  يیارويتوان رو نيبرخورداربود و بنابرا یکمتراريبس یاسيوس یقدرت نظام
  .داشتن ران،يا یاز مرزها یپاسدار یآنان را در راستا

  
 و استعمار یخارج ینقش کشورها. ٩
از خاک  يیآن در تصرف بخشها انهيو عملکرد اشغالگرا هيترک یهايخواه ادهيز
استعمار  نيهمچن. بود رانيقره سو و آرارات از ا هيدر تجز يیعامل نها ران،يا

 زيو عراق و ن رانيا ١٩٣٧ یرا در انعقاد عهدنامه سرحد ینقش اصل سيانگل
تمام  یگانه داشت و حت هس زيو جزا نيبر بحر رانيا تياز اعمال حاکم یريجلوگ

 دويبر هنگام و باسع رانيا تيتالش خود را به کار برد تا مانع از اعمال حاکم
قرار داد   ١٩٣٣از رضاخان که دز سال [ .راه ناموفق ماند نيدر ا یگردد، ول
با تمديد آن بر ملت ايران تحميل کرد  و  کار گزار منافع انگليس در ايران دارسی 

 انيکه ب یموارد یبا توجه به همگ یبه هر رو ]بود چه انتظار بيش از اين ميرفت
  )  ١(» شد،

  
  :با استعانت  از نوشته بهمنی قاجار می آورممختصر در اينجا   بطور

  
  

  مرز خاوری ايران و شوروی: گفتار اول 
 

  عدم  استرداد فيروزه  و جنوب حسينقلی . الف
دولت  ايران و شوروى، ١٩٢١بر اساس نص صريح فصل سوم قرارداد مودت 

 هاى دولت. را به ايران باز پس دهد" فيروزه"شوروى متعهد شده بود قصبه 
 السلطنه عمال براى استرداد فيروزه ياءالدين طباطبايى و كابينه اول قوامسيدض

استرداد  كارى نكردند وتنها در دولت مشيرالدوله بود كه درخواست رسمى براى
 وسوم بيست همچنين در پايان دولت مشيرالدوله و در. فيروزه به روسها ارايه شد

 ارت ماليه، تسريع دراى به وز ، وزارت خارجه در نامه ١٣٠١ارديبهشت 
 .را درخواست كرد "فيروزه"گيرى  بازپس

اطالع  ارديبهشت، گمرك مشهد طى گزارشى به وزارت ماليه وپنجم اما دربيست
 همچنان مستقر بوده ودولت شوروى "فيروزه"دهد كه پادگان شوروى در مى

 .استبه ايران را صادر نكرده "فيروزه"دستورى براى تخليه اين پادگان واسترداد
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 طور شفاهى به دولت ايران خورشيدى، ماموران شوروى به ١٣٠١در سال 
به ايران الزم است امتياز شيالت شمال به  "فيروزه"اطالع دادند براى تحويل 

 از سوى ديگر ماموران شوروى به طورخصوصى اظهار. داده شود شوروى
نظاير آن فراوان  آباد است ولى در خاك ايران، تنها ييالق عشق" فيروزه"داشتند، 

به  "فيروزه"در نهايت . را با محل ديگرى تعويض كنيد وجود دارد، اين نقطه
 .ايران تحويل نشد

، ديگر مساله مهمى كه در مورد مرزهاى خاورى ايران و " فيروزه"جداى از
به وسيله روسها  "جنوب خليج حسينقلى"هاى  نيوجود داشت، اشغال زم شوروى

 .بود
 جنوب خليج"اضر به بازپس دادن اراضى اشغالى ايران در ماموران شوروى ح

 نيز ماموران شوروى كماكان "فيروزه"در مورد استرداد . نيز نشدند "حسينقلى
 خورشيدى ماموران شوروى ١٣٠٢و  ١٣٠١در سالهاى . كردند كارشكنى مى

به ايران را  "جنوب خليج حسينقلى"و اراضى اشغالى  "فيروزه"موضوع استرداد 
هاى مرزى حل  گذاشتند و درعوض، تالش داشتند مساله آ بها و رودخانه وتمسك

مستشارالدوله به عنوان نماينده ايران دركميسيون سرحدى نسبت به . شود و فصل
وى در گزارشى به وزارت امور خارجه . اهداف ماموران شوروى هشدار داد اين

 ١٣٠٢( ه سال آينده خواهند كار را ب ها مى ابراز داشت كه روس در ای نباره
كنند و اصرار دارند موضوع از آ بهاى مرزى شروع شود نه  واگذار) خورشيدى

اگر قبل : كند مستشارالدوله در اين باره تصريح مى. اختالف هاى مورد از زمين
واعاده ) "جنوب خليج حسينقلى"گيرى اراضى  بازپس( از تصفيه سرحد اترك

به آسانى حاضر نخواهند شد كه در ] ديگر[شود  به تقسيم آب مبادرت "فيروزه"
ترتيب با عدم همراهى دولت  اين به. كنند اعاده اراضى مغصوبه مساعدت

و قصبه  "جنوب خليج حسينقلى"اشغالى  گيرى اراضى شوروى، موضوع بازپس
 - سوم قرارداد ايران و شوروى بود  كه مطابق با نص صريح فصل - " فيروزه"

و نيز رفع اشغال از مناطق  به ايران "فيروزه" موضوع استرداد. عملى نشد
با اين وجود، . مسكوت ماند در دوره رضاشاه نيز همچنان "جنوب خليج حسينقلى"

مخبرالسلطنه هدايت،  وزيرى در دوران پادشاهى رضاشاه ودرزمان نخست
هللا پاكروان سفير  فتح دمحمعلى فروغى وزير وقت امورخارجه ايران، يادداشتى به

مرزى شوروى  درشوروى ارسال داشت و از او خواست موضوع تعديات ايران
 .را به كميسارياى خارجه شوروى يادآورى كند
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 با وجود تذكرات فروغى به كميسارياى خارجه شوروى، اراضى متعلق به ايران
  .همچنان در اشغال شوروى باقى ماند

 
 آ بها و رودخان ههاى مرزى. ب

از حل  ديپلماتهاى شوروى اصرار داشتند پيش همانگونه كه پيشتر اشاره شد،
 ، موضوع"فيروزه"و نيز استرداد قريه  "خليج حسينقلى"مسايل مربوط به مرز 

به  اين خواسته ديپلماتهاى شوروى بنا. ها و آ بهاى مرزى فيصله يابد رودخانه
خود  هاى آنچه كه ديپلماتهاى ايرانى همچون فروغى و مستشارالدوله در تحليل

 توانست منجر به مسكوت داشتند مخالف منافع ملى ايران بود و مى ز مىابرا
 گيرى اراضى اشغالى ايران شود؛ بنابراين اولويت دادن به حل ماندن بازپس

از  دولت ايران. هاى مرزى در راستاى منافع شوروى بود مسايل آ بها و رودخانه
به چهارماه  نزديك. رضاشاه به پادشاهى رسيد كرد تا اين موضوع استنكاف مى

كه هنوز مسايل مربوط به  پس از خلع قاجاريه وآغاز پادشاهى پهلوى، درشرايطى
استفاده  مورد اشغالى ايران موردبررسى قرارنگرفته بود،قراردادى در اراضى

جداى از اينكه . شد مرزى بين ايران وشوروى منعقد هاى ازآ بها و رودخانه
و اراضى  "فيروزه"مساله  وفصل زحلآ بهاى مرزى، پيش ا توافق درمورد

 شوروى و به ضرر ايران بود، در ، در راستاى منافع"حسينقلى خليج جنوب"
شد كه  هاى مرزى نيز توافقاتى و رودخانه مورد نظام حاكم بر استفاده ازآ بها

ايران و شوروى  ١٩٢١آشكارا به زيان ايران وبرخالف نص صريح قرارداد 
هاى ايران و شوروى در  ، دولت ١٩٢١رارداد ق بر اساس فصل سوم. بود

بر اين مبنا، كميسيون . كامال مساوى دارند ها و آ بهاى مرزى، حقوق رودخانه
ها و آ بهاى مرزى  استفاده مساوى از رودخانه سرحدى ايران تالش كرد موضوع

اى به  رييس كميسيون سرحدى ايران در مراسله را عملى كند، مستشارالدوله
هاى  خارجه، ضرورت تقسيم مساوى آ بها و رودخانه روغى وزيراموردمحمعلى ف

مستشارالدوله، در مورد توافقى كه منجر به گذشت .مرزى را مورد تاكيد قرارداد
ها و آ بهاى مرزى شود، هشدارداده بود و  از رودخانه از حق مساوى ايران
: دارد برازمىبه چنين گذشتى اعالم داشته و دراين باره ا داورى خود را نسبت

تنصيف آ بها، طريق ديگرى را درنظر بگيرد به ايران وايرانى  هر كس به غيراز
با وجودهشدارهاى رييس كميسيون سرحدى . كند كرده و مى وبه دولت خيانت

آميزدولت ايران دربرابر شوروى به انعقاد قرارداد اول  انعطاف ايران، رويه
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ها و  ر مورد استفاده از رودخانههاى ايران وشوروى د دولت بين ١٣٠۴اسفند
واقع در امتداد خط سرحد از هريرود تا درياى خزر انجاميد؛  آبهاى سرحدى

زيانبار آشكارى عليه منافع ملى ايران داشت و همانگونه كه  قراردادى كه آثار
بينى كرده بود نه تنها اصل تنصيف را زير پا گذارد، بلكه حتى  پيش مستشارالدوله

. هاى صددرصد داخلى ايران به شوروى اعطا كرد رد رودخانهمو حقوقى در
 ميرزاسيداحمدخان معظمى، حميد سياح و ميرزادمحم معصوم«  قرارداد يادشده

به نمايندگى » گرمان  الكساندر فيودريچ و ايوان آريستويچ« به  به وسيله» خانى 
  .رسيدنمايندگى از دولت اتحاد جماهير شوروى به امضا  از دولت ايران و

  
 مرز باخترى ايران و شوروى: گفتار دوم

 سوار بيله.الف
 و "سوار بيله"رو سهاى تزارى در تالش بودند با جلو آوردن خط مرزى، منطقه 

تپه را  تپه و شغا ل كند، بهرا م روستاها و مناطق نزديك به آن، همچون تازه
خلمتسكى، نقش همچنين يكى از ماموران سياسى روسيه به نام كلنل . كنند اشغال

و توابع آن را  "سوار بيله"تنظيم كرد كه مرز روسيه را به جنوب آورده و  هاى
 بيله"از سوى ديگر در عصر روسيه تزارى در نزديكى . ملحق سازد به روسيه

خانلو، روسها، نهرى در درون  رود ارس و در منطقه حسن و در ساحل "سوار
مخصوصا . ان اين نهررا پر كردبودند كه دولت اير خاك ايران ايجاد كرده

شاهزاده مظفرالدين ميرزا،وليعهدوقت ايران شخصا از نهر بازديدكرده و دستور 
  .پر كردن نهر را صادر كرد

. شد "خانلو حسن"ترتيب دولت ايران مانع ازاشغالگرى روسها در منطقه  اين به
تسكى هرروى تالشهاى روسيه تزارى براى تحميل نقشه ترسيمى كلنل خلم به

 جماهير پس ازتشكيل اتحاد. به جايى نرسيد"خانلو حسن"ونيز ايجادنهردرمنطقه
 شوروى كه رهبران آن شعارصرفنظركردن ازسياستهاى استعمارى روسيه

 كردكه دولت شوروى درصدد تكرار دادند، دولت ايران تصور نمى تزارى مى
" خانلو حسن"ر ادعاهاى روسيه تزارى درمورد نقشه كلنل خلمتسكى يادرباره نه

و  باشد؛ ادعاهايى كه حتى مقامات دولت تزارى كه به زعم شوروىها استعمارگر
 ١٣٠۴اماسال . طلب و متجاوز بودند نيز عمال آنها را ترك كرده بودند استيال
هاى نظامى شوروى در  اى از پيشروى خورشيدى، دور تازه» سوار  بيله« آغاز

نايب سرهنگ حسينخان مزينى،  ١٣٠۴بيست وچهارم فروردين . شد منطقه



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٣٧                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

از طرف كورباتف، افسر روس، به عنوان مالقات فرمانده قواى  مرزدار مغان
دراين مالقات سرهنگ مزينى . شود دعوت مى آن طرف سرحد آذربايجان قفقازبه
» بهرام تپه « پاسگاه . را صادر كند» تپه  بهرام« بالفاصله  با تهديد وادار شد

از طرف نظاميان » سيدلر « درمورد. پيش آمدند سگاهدستور تخليه فورى پا
به وسيله شوروى،  "تپه بهرام"به جز اشغال  شوروى اشغال شده و روسها تا

توجه حفرنهر در منطقه  موضوع قابل مسايل مرزى منطقه» سوار  بيله« ديگر 
روسهاى تزارى در تالش بودند نهرى  بود، همانگونه كه اشاره شد، "خانلو حسن"

حفر كنند كه اين موضوع با " خانلو حسن"درون خاك ايران و در منطقه در 
 شوروى، بار ديگر تالش مخالفت شديد دولت ايران به جايى نرسيد اما در دوران

را با توجه به مسايل  دولت. آغاز شد "خانلو حسن"ها براى ايجاد نهر در منطقه 
توجيه، بدون طرح  نطقهشوروى ابتدا تالش كرد ايجاد نهر در م» خانلو  حسن« 

اين كار اقدام  »انسا ندوستانه « ادعاى مرزى يا كسب مجوز از دولت ايران، به 
دولت  به هر روى،. كند اما سرانجام اين نهر هم در درون خاك ايران حفر شد

را نيز حفر كرده و  "خانلو حسن"را اشغال و نهر  "تپه بهرام"شوروى، پاسگاه 
  .ن وضعيت تا پايان دوران رضاشاه پابرجا ماندمالكيت آن شد و اي مدعى

  
 بالغ ديمان و سارى. ب

«  منطقه» ديمان « . در جنوب شهرستان گرمى و شمال باخترى نمين قرار دارد
 خورشيدى درصدد ايجاد پاسگاه نظامى در ١٣٠٢دولت ايران در سال » ديمان 
خواستار  مرزبانى شوروى با ادعاى مالكيت شوروى براين منطقه،. برآمد

ماموران ايران اين خواسته . شد"ديمان"قشون ايران ازايجاد پاسگاه در خوددارى
شوروى را رد كرده و بر تاسيس پاسگاه، اصرار ورزيدند اما بر اثر  مرزبانى

سفارت شوروى در تهران، وزارت جنگ ايران دستورداد قشون  پيگيرىهاى
در سه و نيم كيلومترى »الغ ب سارى«سفارت شوروى. ايران، پاسگاه راايجادكند

به ايجاد اين پاسگاه اعتراض كرده و خواستار تخليه آن شد اما  يعنى در "ديمان"
،  ١٣٠٢در شانزدهم شهريور . درخواست شوروى را رد كرد دولت ايران، اين

پاسگاه در حال ساخت سار ىبالغ يورش » خان  غالمعلى«  نظاميان شوروى به
 برده و ضمن كشتن

 يس پاسگاه، يك نفر نظامى همراه وى وهفت كارگر ايرانى كه مشغولنايب ري
دو  متعاقبا. ساخت بناى پاسگاه بودند را كشته و يك نظامى را نيز زخمى كردند
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 نظاميان روسى با حمله به پاسگاه» تولو « نفر نظامى را دستگير كرده وبه
روى اعتراض وزارت امورخارجه ايران به اين اقدامات دولت شو.اسارت بردند

و خواستار مجازات نظاميان متجاوز شوروى و تخليه اراضى اشغال شده  كرده
  )٢(.ايران شد

   
، به حضور نظامي ١٩٢١برخالف نص صريح قرارداد  «همچنان روس ها * 

اين آبادي خوش آب و هوا که در نقطه صفر مرزي . در قصبه فيروزه ادامه داد
ان ييالق اهالي عشق آباد استفاده مي شد و ايران و ترکمنستان واقع بود به عنو

جزو اراضي و قصباتي بود که به ايران بازگردانده  ١٩٢١قرارداد  ٣طبق ماده 
با اين حال روس ها در عمل بدون هيچ عذري آن را تحويل ندادند و از سال . شد

هرچند مالکيت اين قريه به طور رسمي با ايران بود ) ١٣٣٢( ١٩۵٣تا  ١٩٢١
تحت حاکميت روس ها قرار داشت و اين کشور به يادداشت ها و اما عمال

  .اعتراضات مکرر دولت ايران در اين زمينه ترتيب اثر نمي داد
 

 مذاکرات دوجانبه، فيروزه و طلب طاليي ايران    
با دولت  « خود را  مذاکرهپس از پايان جنگ دوم جهانی ، ايران 

، اما بود] کرده[آغاز  ١٣٢۶ل شوروي بر سر اختالفات مالي و مرزي از سا
کمترين پيشرفتي نداشت و عمالبه شکست انجاميده بود تا اينکه همزمان با روي 

وقت  ]حکومت[دکتر مصدق وملي شدن صنعت نفت ايران، ] حکومت[ کارآمدن
درصدد برآمد همزمان با مبارزه با بريتانيا برسر حق استخراج نفت جنوب، حل 

وي را نيز دردستور قرار دهد تا شايد از اين رهگذر مسائل مرزي و مالي با شور
اين چنين بود که تالش هايي براي انجام . به مطالبات معطل مانده خود دست يابد

ثمر داد  ١٣٣٢مذاکره مجدد ميان دو کشورآغاز شد و سرانجام در اوايل تابستان 
رباره و نمايندگاني ازدو طرف تعيين شدند تا بر سر ميز مذاکره بنشينند ود

از ايران گروهي از ديپلمات هاي . اختالف في مابين به گفت وگو بپردازند
وزارت خارجه و مقامات اقتصادي به سرپرستي دکتر سيد حسين فاطمي واز 
شوروي هياتي ديپلماتيک شامل ورونين، سيموتيانکو، اولوف و الورنتيف سفير 

اتي که به واسطه مذاکر. شوروي در تهران در اين گفت وگو ها شرکت کردند
فعاليت هاي گسترده حزب توده باعث افزايش حساسيت نيروهاي ضد شوروي در 
ايران شده بود و بعد ها نيز حرف و حديث هاي فراواني پديد آورد اما در نهايت 
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تن طالرا که حق مسلم ايران بودبگيرد،  ١١مصدق هرچه تالش کرد تا دست کم
رضا، عضو سازمان افسران حزب توده دکترعنايت هللا . روسها قبول نکردند

: درباره بهانه شوروي براي مخالفت با تحويل طالها به دولت مصدق مي گويد
تن طاليي را که در دوران جنگ  ١١دکتر مصدق از شوروي خواست که «

جوابي که به او مي دهند اين است که اين . جهاني دوم طلب داشتيم، پس بدهند
و به دولتي داده خواهد شد که نماينده واقعي مردم طالمتعلق به ملت ايران است 

اين مطلبي را که عرض کردم از روزنامه هاي داخل شوروي بود و . ايران باشد
 ».خودم در شوروي که بودم خواندم

 ]رژيم کودتا[و روي کار آمدن آمريکايی  –انگليسی  مرداد  ٢٨با کودتاي     
گي روابط دو کشور تعبير شده بود، سپهبد زاهدي، پس از چندي وقفه که به تير
بار ديگر پي گرفته شد و پس  ١٣٣٢مذاکرات ميان ايران و شوروي در دي ماه 

از يکسال رفت و آمد، بحث و تبادل نظر، ايران و شوروي سرانجام بر سر حل 
 ١١بر اساس ماده اول اين توافق نامه که . اختالفات به تفاهمي بينابين دست يافتند

ان حميد سياح نماينده دولت زاهدي و الورنتيف سفير کبير شوروي مي ١٣٣٢آذر 
طرفين متعاهدين تاييد مي کنند که مرز ميان ايران و «در تهران به امضا رسيد، 

مطابق با دژ عباس آباد در قريه حصار در خاک ايران مي ماند؛ اما ... شوروي
نيز  ۴ماده  در» .قريه فيروزه و امالک اطراف آن به شوروي داده مي شود

طرفين موافقت کردند که تمام دعاوي مربوط به جنگ دوم جهاني را به شرح «
هفته پس از امضاي عهدنامه  ٢بانک دولتي شوروي تا : زير حل و فصل کنند

» .گرم طالرا به ايران تحويل دهند ٧٠کيلو و  ١١١٩۶درايستگاه مرزي جلفا 
امه، نمايندگاني ازدو کشور براي همچنين قرار شد سه ماه پس از مبادله موافقت ن

عملياتي که به گفته . عالمت گذاري خط مرزي دو کشور به محل اعزام شوند
 .مقامات دو کشور حدود يک سال به طول مي انجاميد

به اين ترتيب دولت ايران حاکميت خود بر قريه مرزي فيروزه را به شوروي ها 
در دو ناحيه مرزي سرخس  بخشيد تا در عوض اختالفات مرزي ايران و شوروي

کيلومتر  ١٢٠به عبارت ديگر، شوروي حدود . و مغان به نفع ايران حل شود
مربع از زمين هاي مورد اختالف را که قسمتي از آن در مغان و آستارا و قسمتي 
ديگر در ناحيه سرخس روسيه واقع بود، به ايران داد و در عوض قريه خوش آب 

ايران بازمي گشت اکنون يکي از زيبا ترين مناطق  و هواي فيروزه را که اگر به
دولت . ييالقي خراسان محسوب مي شد، رسما و قانونا به تصرف خود درآورد
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ميليون دالر اسکناس هاي اضافي که  ١٢شوروي همچنين پذيرفت بابت بالغ بر 
بانک ملي در دوران اشغال نظامي ايران در اختيار شوروي گذاشته بود، بيش از 

   )٣(.طالبه ايران بپردازد تن ١١
  

از چه قرار  هيقض ديکس نفهم چيه یدر زمان دمحمرضا پهلو« توضيح  اينکه، 
 یو معلوم شد که حکومت زاهد یاز اسناد، علن یاست؛ اما بعد از انقالب مقدار

 یو مال یراجع به حل مساله مرز یو شورو رانينامه ا موافقت ١٣٣٣در آذرماه 
 » .است در تهران به امضا رسانده یرا با شورو نيماب یف

  
 در عصر رضاشاه رانيا یمرزها: دوم بخش

  
 اشاره

 ه،يدر دوران قاجار رانيا یمرزها ینسب تيبا وجود تثب ،یآغازعصر پهلو در
ً يتقر وجود داشت و  یاختالفات مهم گانشيبا همسا رانيا یخطوط مرز یدرتمام با

 زيو تنب بزرگ و کوچک ن یموسسه گانه ابو ريو جزا نيبر بحر رانيا تيحاکم
 یکه در عمل از کودتا نساله اقتدار رضاخا ستيدر عصر ب. بود دهينگرد یعمل

رضاشاه،  یدر دوران شانزده ساله پادشاه ژهيبه و د؛يآغاز گرد ١٢٩٩سوم اسفند 
خطوط  ميدر ترس يیبسزاريرخ دادکه تأث رانيا یمرزها رامونيپ یتحوالت مهم

 . داشته است رانيا یمرز
در مرز . بود رانيبه ضرر ا یمرز راتييتغ یتمام ،یو شورو رانيا یمرزها در

 رانياز خاک ا يیبخش ها مانيسوار، بهرام تپه و د لهيو در مناطق ب جانيآذربا
شده و  دهيمناطق برچ نياز ا یرانيا یدرآمد و پادگان ها یبه اشغال شورو

رود  نيمنطقه ب راسان،ز خدر مر. ديگرد جاديآن ا یبه جا یشورو یپادگان ها
درآمد و  یبه اشغال شورو ینقليحس جيدر جنوب خل یخان یاترک و نهر موس
 یتجاوز کرده و خط مرز زين یخان یاز جنوب نهر موس یحت یمرزداران شورو

. تر آوردند نيپائ رانيا انيو به ز یبه سود شورو لومتريبه شصت ک کيرا نزد
از استرداد  ،یو شورو رانيف قرارداد ابرخال یدولت شوروروزه،يدر منطقه ف

 .کرد یخوددار رانيبه ا روزهيقصبه ف
 از یمين. انجام شد رانيبه ضرر ا یآلتا تيحکم ز،يوافغانستان ن رانيمرز ا در
 تيمزرعه نظرخان و دهکده چکاب به مالک زيآباد، نمکزار و ن یموس یها هيقر
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 شتريب یآلتا تيحکم یمفاد رأ ،یانريا یها پلماتيافغانستان در آمدوبنا به گفته د
 . کشور بود نيمقامات افغانستان به سود ا یاز ادعاها

اعتبار اسالمبول را به  یمفاد پروتکل ب رانيدولت ا زيوعراق ن رانيمرز ا در
دولت  د،ينما یندگيملت نما دگانيکه از برگز یدر فقدان مجلس. شناخت تيرسم

از  یناش یبا عراق، خط مرز) ١٣١۶( ١٩٣٧ یبا انعقاد عهدنامه سرحد رانيا
قرار داد و  دييتأ مورد یشيدولت و مجلس فرما لهيپروتکل اسالمبول را به وس

در منطقه  رانيا زينفت خ یها نيمربع از زم ليهفتصد ما هيبه تجز بيترت نيبد
 نيبر اساس ا نيهمچن. ديبخش یصور یزهاب و الحاق آن به عراق اعتبار

. قرار گرفت رشيمورد پذ زين) شط العرب(ق بر اروندرود عرا تيقرارداد، مالک
را به  ١٩٣٧ یکه عهدنامه سرحد یمجلس یشيفرما تيچه با توجه به ماهاگر

 . وارد است یاساس یراديا زيعهدنامه ن نيبه اعتبار ا د،يرسان بيتصو
حل و فصل شد؛ و در  رانيا انيبه ز یاختالفات ارض زين هيو ترک رانيمرز ا در

و عراق، پروتکل اسالمبول مالک قرار گرفته  رانيکه در محدوده مرز ا یطيشرا
 نيبود، ا رانيکه مفاد پروتکل اسالمبول به سود ا هيو ترک رانيامرزبود، در

کوچک و کوه آرارات  اتآرار یمنطقه راهبردپروتکل مبنا قرار نگرفت و
ره سو و رود ارس نهر ق نيدر منطقه ب. واگذار شد هيکوچک به ترک) داغ یآغر(
منطقه را  نيا یدرآمده بود و سپس شورو یتزار هيتر به اشغال روس شيکه پ زين

شناخت و  تيرا به رسم یفضول یواگذار نيا رانيبود، دولت ا دهيبخش هيبه ترک
 نيارتباط ب یبرا یکه به منزله داالن -  یراهبرد نطقهم نيرا بر ا هيترک تيمالک
قرار  يیمورد شناسا - بود  جانيآذربا یبا جمهور قيرط نيو نخجوان و از ا هيترک
 .داد
انعقاد قرارداد با دولت . ديحاصل گرد زين يیها، دستاوردها انيز نيبرابر ا در

سهم  ینيب شيو پ یديخورش ١٣١٧در سال  رمنديافغانستان در مورد حقابه رود ه
شدن پادگان  هديقرارداد، برچ نيدر ا رمندياز آب رودخانه ه رانيا یپنجاه درصد

قشم، که اگر چه  رهيدر جز دويهنگام و بندر باسع رهيانگلستان از جز ینظام یها
 یرفتند و محل نزاع محسوب نم یبه شمار م رانياز خاک ا یهمواره بخش مسلم

 یبرا یا نهيتوانست زم یمناطق م نيادر یسيانگل انيشدند اما حضور نظام
دوران  یمرز یجمله دستاوردهااز ها را فراهم آورد، سيسوءاستفاده انگل

اعمال حق  یريگ یتوان پ یم دستاوردها، نيبه ا. روند یرضاشاه به شمار م
) تنب بزرگ و تنب کوچک ،یابوموس(سه گانه  ريو جزا نيبحربر رانيا تيحاکم
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 نيدر ا رانيا تيبر مالک ديتأک ینشد ول یموضوع عمل نياگر چه اافزود و زيرا ن
 یفراهم م رانيا تياعمال حاکم یالزم را برا یو حقوق یاسيس نهيمناطق، زم

 ديپد رانيا یدر خطوط مرز یمهم راتييدر عصر رضاشاه تغ ،یروربه ه. کرد
عصر و  نيا یرو در فصل حاضر در شش مبحث تحوالت مرز نياز ا. آمد

قرار  یمورد بررس ليبه تفص د،يگذرا اشاره گردکه به آنها به طور یموارد
 .فتخواهد گر

 
  یو شورو رانيمرز ا: اول  فصل

 
 یو شورو رانيا یمرز خاور: اول گفتار
 ینقليحس جيو جنوب خل روزهيعدم استرداد ف. الف

  
دولت  ،یو شورو رانيا ١٩٢١فصل سوم قرارداد مودت  حياساس نص صر بر

قصبه ) ١.(بازپس دهد رانيرا به ا روزهيبود قصبه ف دهيمتعهد گرد یشورو
و رودخانه و  بايو ز زيحاصلخ یها نيمتعدد بود و از زم یها هيرق یدارا روزهيف

ست هزار نفر ياز ب شيب یديخورش ١٣٠٠گردشگاه ها برخوردار بود و در سال 
اول قوام السلطنه  نهيو کاب يیطباطبا نيالد اءيدضيس یدولت ها)٢. (داشت تيجمع

بود که  الدولهرينکردند و تنها در دولت مش یکار روزهياسترداد ف یعمالً برا
 انيدر پا نيهمچن. به روس ها ارائه شد روزهياسترداد ف یبرا یدرخواست رسم

، وزارت خارجه در ١٣٠١ماه  بهشتيو سوم ارد ستيو در ب رالدولهيدولت مش
 )٣. (را درخواست نمود روزهيف یريدر بازپس گ عيتسر هيبه وزارت مال ینامه ا

 هيبه وزارت مال یگزارش یک مشهد طماه، گمر بهشتيو پنجم ارد ستيدر ب اما
همچنان مستقر بوده و دولت  روزهيدر ف یدهد که پادگان شورو یاطالع م

صادر نکرده  رانيبه ا روزهيپادگان و استرداد ف نيا هيتخل یبرا یدستور یشورو
به  ینامه ا یطوزارت داخله  زيماه ن بهشتيو هشتم ارد ستيدر ب) ۴.(است

اشاره  یو استمرار تصرف شورو رانيبه ا روزهفي ليوزارت خارجه به عدم تحو
در چهارم . منجر شد رانيسرانجام به واکنش دولت ا تيوضع نيا) ۵. (کند یم

به  روزهيخود را در مورد عدم استرداد ف دياعتراض شد رانيخردادماه، دولت ا
 روزهيدولت هر چه زودتر ف نيابراز کرد و تقاضا کرد ا یبه دولت شورو ران،يا

احکام  یوعده داد به زود رانيبه ا زين یدولت شورو. ديواگذار نما رانيا ها بر
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 ليوجود باز هم از تحو نيبا ا) ۶. (کند یصادر م روزهيدادن ف ليتحو یمؤکده برا
به مطبوعات  روزهيموضوع عدم استرداد ف. شد یخوددار رانيبه ا روزهيدادن ف

 رماهيدر شماره دوازدهم ت یا هقالشد و روزنامه شفق سرخ در م دهيکش زين رانيا
 یاعتراض م رانيبه ا روزهيف یدر عدم واگذار یدولت شورو هيخود، به رو

به درخواست مأموران  یمأموران روس زين رماهيو پنجم ت ستيدر ب) ٧.(دينما
دادند و اعالم کردند، از طرف دولت  یپاسخ منف روزه،يجهت استرداد ف یرانيا

و دوم مردادماه قوام  ستيدر ب) ٨.(است دهياره نرسب نيدر ا یدستور یشورو
در تهران  یبه سفارت شورو یرسم ینامه ا یالوزراء وقت ط سيالسلطنه رئ

 نيمتن ا. اعالم داشت یرا به دولت شورو رانيدولت ا یمراتب اعتراض رسم
 :است ليبه شرح ذ یخينامه تار

 یرال قونسولگرژن ران،يطبق اطالعات واصله به وزارت امور خارجه ا بر
گرفتن  ليکه مأمور تحو الهيمترجم اال یتذکره آقا یامضادر مشهد از یشورو

مختار  ندهينما نکهيبا ا. کرده است یباشد خوددار یمجاور آن م یو اراض روزهيف
گذشته شماره  سالو سوم اسفند  ستيدر جواب مراسله ب هيروس یدولت جمهور

کتباً اظهار موافقت فرموده  روزهير به فبه اعزام مأمو ريدا ٢٣٩٣مورخه  ٩٧١٠
 روزهيف لياز تحو یمأمور مزبور و خوددار رفتنيروس از پذ نياند، تعلل مأمور

ً يبر خالف انتظار و صر از . باشد یم نيدولت نيفصل سوم عهدنامه ماب نيمبا حا
فصول عهدنامه  یبه اجرا هيروس یجمهور دولت یايآنجا که عدم مساعدت اول

اثرات  ،یروابط دوست دييدوستدار به تش یقلب ليبا وجود م نيدولت نيمنعقده ب
در افکار عامه خواهد نمود، لذا با کمال احترام خواهشمند است تلگرافاً به  یسوئ

تذکره مترجم  یترکستان در امضا نيخراسان و مأموردر روسژنرال قنسول 
اقدامات حسنه  جهيالزمه صادر فرموده از نت ماتيتعل روزه،يف ليو تحو الهياال

ً يسر  .نديدوستدار را مستحضر فرما عا
 ) ٩(قوام السلطنه. دينما یم دياحترامات فائقه را تجد همواره
 زيدرمشهد ن یشورو یمراسله نداد و کنسولگر نيبه ا یپاسخ یشورو سفارت

با  یدارد، ازهمکار انيدرتهران جر روزهيعنوان که مذاکرات درمورد ف نيبد
 )١٠. (ديورز یخوددار روزهيف ليتحو یدرراستا یرانيمأموران ا

 رانيبه دولت ا یبه طور شفاه یمأموران شورو ،یديخورش ١٣٠١سال  در
شمال به  التيش ازيالزم است امت رانيبه ا روزهيف ليتحو یاطالع دادند، برا

 اظهار یخصوصبه طور یمأموران شورو گريد یسواز.داده شود یشورو
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فراوان  آن رينظا ران،يدرخاک ا یعشق آباد است ول القييتنها  روزهيداشتند، ف
به  روزهيف تيدر نها) ١١.(ديکن ضيتعو یگرينقطه را با محل د نيوجود دارد؛ ا

 .نشد ليتحو رانيا
 یو شورو رانيا یخاور یمرزهاموردکه در یمسئله مهم گريد روزه،يفاز یجدا

در . روس ها بود لهيوسبه  ینقليحس جيجنوب خل یها نيوجود داشت، اشغال زم
 زد،ير یم ینقليحس جيروس ها مرز را از رود اترک که به خل ،یعصر تزار

اترک قلمداد  رودرا به عنوان  یخان یبه جنوب آورده و نهر موس لومتريک یس
) ١٢.(را اشغال نمودند یخان یتا نهر موس ینقليحس جيخل نيب یها نيکردند و زم

خط  یدولت شورو ،یو شورو رانيا ١٩٢١بر اساس فصل سوم قرارداد مودت 
شده بود،  ميترس یالديم ١٨٨١را بر طبق آنچه در سال  یو شورو رانيا یمرز

صرفنظر  یتزار هيغاصبانه روس یهاکرده بود، از دستاورد ديقبول کرده و تأک
 یپروتکل مرز تيبر عدم رسم یشورو گريبه عبارت د) ١٣. (نموده است

آورده شده  یخان ین مرز از رود اترک به نهر موسکه بر اساس آ یالديم ١٨٨۶
را به  یخان یموسنهر ،یشده، دولت تزار اديدر پروتکل . بود، اذعان کرده بود

پروتکل  زين رانيامور خارجه اريرود اترک قلمداد کرده و ناصرالملک وز یجا
از  بيترت نيو بد دهيپروتکل به صحه شاه نرس نيا یبود، ول دهيرا به امضاء رسان

بر  یتزار یاما روس ها) ١۴. (قرار نگرفته بود دييمورد تأ رانيطرف دولت ا
بر  یو شورو رانيدر قرارداد مودت ا نکهيا ات. داشتند ديپروتکل تأک تيرسم
شد و بر اساس آن از مرز  حيتصر ١٨٨١از قرارداد  یناش یمرزها تيرسم
بر عدم بهره  یوروکه ش ژهيبه و) ١۵. (ديصرفنظر گرد ١٨٨۶از پروتکل  یناش

پس از . کرده بود ديتأک زين یتزار هيغاصبانه روس یها استياز س یبردار
در  رانيا ندهيمستشارالدوله نما ،یشوروو رانيا یسرحد ونيسيکم ليتشک
در جنوب  رانيا یاشغال یتالش نمود ضرورت استرداد اراض یسرحد ونيسيکم
 یو. دينرس يیتشارالدوله به جامس یاما تالش ها. ديرا مطرح نما ینقليحس جيخل

 یدرباره اشغالگر ١٣٠١ماه  ید ستميببه وزارت امور خارجه در یدر گزارش
 :دارد یدر جنوب رود اترک ابراز م ها یشورو

شود بهره  یسو نم نيو از آب اترک در ا ستيطرف رود اترک قابل کشت ن آن
طرف مرز تحت  را در هر دو موتي فيبتوانند طوا نکهيا یروس ها برا. برد
 یبرا رانيخان ترکمن تبعه ا یرا که موس یخود داشته باشند، نهر کوچک یالياست

اسم اترک  به یزراعت مزارع خود حفر کرده بوده است، در نقشه جات رسم
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 ینواح یاراض نيمتجاوز از ده فرسخ مربع بهتر سهيدس نينموده، به ا ميترس
 )١۶. (منتزع نموده اند رانيرا از خاک ا ینقليحس

کرده و در  ديتأک یاشغال یاراض تيگزارش خود بر اهم انيدر پا مستشارالدوله
 :سدينو یباره م نيا

قابل زراعت در داخل  یسرحد اتخاذ شود، اراض یقيکه اترک حق یصورت در
 )١٧. (خواهند بود رانيطبعاً تابع ا موتي فيطوا هيمانده کل رانيا

حاضر به بازپس دادن  یوران شورومستشارالدوله، مأم یوجود تالش ها با
 روزهيدر مورد استرداد ف. نشدند ینقليحس جيدر جنوب خل رانيا یاشغال یاراض

 ١٣٠٢و  ١٣٠١ یدر سال ها. کردند یم یکماکان کارشکن یشورو مأموران زين
جنوب  یاشغال یو اراض روزهيموضوع استرداد ف یمأموران شورو یديخورش

کوت گذاشتند و در عوض، تالش داشتند مسئله آب را مس رانيبه ا ینقليحس جيخل
مستشارالدوله به عنوان ) ١٨. (حل و فصل گردد یمرز یها و رودخانه ها

هشدار  یاهداف مأموران شورو نينسبت به ا یسرحد ونيسيدر کم رانيا ندهينما
باره ابراز داشت که روس  نيبه وزارت امور خارجه در ا یدر گزارش یو. داد

واگذار کنند و اصرار ) یديخورش ١٣٠٢( ندهيکار را به سال آ خواهند یها م
. ختالفمورد ا یها نيشروع شود نه از زم یمرز یدارند موضوع از آب ها

 : کند یم حيباره تصر نيمستشارالدوله در ا
و ) ینقليحس جيجنوب خل یاراض یريبازپس گ(سرحد اترک  هيقبل از تصف اگر

حاضر نخواهند شد که  یبه آسان] گريد[ت شود آب مبادر ميبه تقس روزهياعاده ف
 )١٩. (نديمغصوبه مساعدت نما یدر اعاده اراض

 یاراض یريموضوع بازپس گ ،یدولت شورو یبا عدم همراه بيترت نيبد
فصل  حيکه مطابق با نص صر - روزهيو قصبه ف ینقليحس جيجنوب خل یاشغال

دولت رضاخان  ١٣٠٢ماه در آبان . نشد یعمل - بود  یوشورو رانيسوم قرارداد ا
 یشورواز بر سر کار آمدن رضاخان، سفارت  شيپ. کار آمد یسردارسپه بر رو

 یشورو یها پلماتيبا احمدشاه قاجار داشت و د یدر تهران، مناسبات محرمانه ا
 یرضاخان را داده بودند، ول یها یدر مقابل بلندپرواز یبه احمدشاه وعده همراه

نسبت به  یبانيناگهان روس ها از پشت ،یريست وزرضاخان به نخ دنيپس از رس
ها به عنوان  یشورو یناگهان ضعمو رييتغ نيا) ٢٠.(احمدشاه دست بر داشتند

 یاسيدر مورد اهداف س یمحرمانه رضاخان با شورو یاز زد و بندها یا جهينت
 یخواسته ها یرضاخان با تمام) ٢١. (شده است ريروس ها تعب یو اقتصاد
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 یاشغال یو اراض روزهيف یريموضوع بازپس گ ،یدولت و.کرد موافقت یشورو
روس  ليمگذاشت و در عوض مطابق  مسکوترا  ینقليحس جيدر جنوب خل رانيا

درباره . را حل و فصل نمود یمرز یها مسائل مرتبط با رودخانه ها و آب ها
قرارداد  حيبرخالف نص صر یدولت شورو زين یمرز یرودخانه ها و آب ها

شد و دولت رضاخان  رودياز سهم رودخانه هر ١٠/٧خواستار  ،یشورو و رانيا
مؤثر  یاقدام رانيا دولت ز،ين جانيدر مرز آذربا. کرد نيخواسته تمک نيهم به ا

 . اورديبه عمل ن یمرز یرفع اشغال از روستاها و پادگان ها یبرا
 ازيامت رانيدولت ا ز،يرضاشاه ن دنيموارد، پس از به سلطنت رس نيبر ا افزون

واگذار  یو شورو رانيمختلط ا یخزر را به کمپان یايدر جنوب در یماه ديص
 نييتع ١٩٠٣و بر اساس تعرفه  یشورو ليبنا به م زيرا ن ینمود و تعرفه تجارت

و  يیوزرا استير اندر زم یدولت شورو یخواسته ها شتريمجموع بدر. کرد
و  یکتاب رقابت شورو سندهينو یمنشور گرکان. اول برآورده شد یپهلو یپادشاه

و  یدرباره مناسبات شورو یديخورش ١٢٩۶تا  ١٣٠۶از  رانيدر ا سيانگل
در مورد  یرضاخان به شورو یفهم مساعدت ها یدارد که برا یليرضاخان، تحل

 :سدينو یباره م نيادر  یو. قابل توجه است رانيا یمسائل مرز
 ً  کي. سلطنه سخت مخالفت کردندقوام ال نهيها با کاب یگفته شد که شورو سابقا

اقدام و  روزهيقوام در استرداد قصبه ف نکهيقسمت از مخالفت آنها مربوط بود به ا
را اجاره داده و پس از آن  ١٩٠٣فقط چهار ماه تعرفه  یعقد قرارداد تجارت یبرا

مرحوم  یبعد نهيکاب. بود افتهيصله نيقرارداد ف راياجاره نامه را لغو کرد ز
سردارسپه  ١٣٠٢باالخره در چهارم آبان . دوام نکرد شتريماه ب چند یمستوف

. به طور محکم استوار شد یکتاتوريد یها هيروز پا نيشد و از ا رينخست وز
را  ١٩٠٣کرد بلکه تعرفه  یخوددار روزهياسترداد ف بيسردارسپه نه تنها از تعق

 اتيشت و عملها را در باب تجارت آزاد گذا یو دست شورو] داد[همچنان ادامه 
به مقاصد  لين یهمچنان برا. گرفت دهيناد التيو تصرف آنها را در ش یرقانونيغ

داد،  یآنها آزاد غاتيو تبل یخود که وصول به تاج و تخت بود به عمال شورو
 )٢٢. (دآمدن تيمأمور نيبد گريد یبا اشخاص »یور شهيپ«چنانچه جوادزاده 

 طرفدار یرضاخان با گروه ها یمساعدت ها ل،يسپس به تفص یگرکان منشور
نسبت به  یشورو استيمساعدت ها در س نيا ريکرده و به تأث انيرا ب یشورو

 غاتياز رضاخان پرداخته و با اشاره به تبل یشورو یغاتيتبل یبانيرضاخان و پشت
ً از  یخبرپراکن یدر بنگاه ها نکهيدر مورد رضاخان و ا یشورو خود مرتبا
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کردند، سرانجام  یم ادي رانيا یبه عنوان قائد مل یو کرده و از ليرضاخان تجل
 : گرفته است جهينت

 یعنيواگذار کند،  یها منافع یکار باشد که به شورو یرو یهر وقت دولت بله
است و آن کشور هم از استقالل کامل  یو قانون یبدهد، آن دولت، مل يیرشوه ها

درآورد، اما اگر حاضر  بهره مند است ولو آنکه پدر ملت را یو اقتصاد یاسيس
و مرتجع و  یرمليغ یبه آنها واگذارد دولت گانينشود حقوق ملت خود را به را

 یاست ولو آنکه آن دولت به ملت خود آزاد یو کشور از استقالل عار یضدآزاد
 )٢٣. (باشد یکشور نيقوان عيکامل داده و مط

ال از مناطق جنوب رفع اشغ زيو ن رانيبه ا روزهيموضوع استرداد ف ،یهر رو به
وجود، در دوران  نيبا ا. در دوره رضاشاه همچنان مسکوت ماند ینقليحس جيخل

 یدمحمعل ت،يمخبرالسلطنه هدا یريرضاشاه و در زمان نخست وز یپادشاه
 رانيا ريبه فتح هللا پاکروان سف یادداشتي ران،يوقت امور خارجه ا ريوز یفروغ

را به  یشورو یمرز اتيموضوع تعدارسال داشت و از او خواست  یدر شورو
نشد،  یريگ یاگر چه پ ادداشتي نيا. دينما یادآوري یخارجه شورو یايساريکم
 یمرز اتيتعد یليتفص انيو ب رانيا ینيبر حقوق سرزم ديتأک دگاهياز د یول

 نياز مراسله خود به موضوع اشغال زم یدر قسمت یفروغ. دارد تياهم یشورو
باره  نياشاره کرده و در ا) ینقليحس جيمصب خلدر (جنوب رود اترک  یها

 :دارد یم حيتصر
خان نام  یرا که موس یها در قسمت اترک بود که نهر یکج رفتار نيا نيتر مهم

ترکمن در جنوب اترک از رود مزبور جدا کرده بود اترک قلمداد کردند و به 
را  رانياک ااز خ یاديواسطه مقدار ز نيو به ا دنديقبوالن رانيزور به دولت ا

 )٢۴. (دادند هيبرخالف حق و عهد به روس
 یقرارداد مرز افتني تيو رسم یو شورو رانيا ١٩٢١به قرارداد  یفروغ

 یبه طور ضمن بيترت نيکند و بد یاشاره م زين ١٩٢١قرارداد  اساسبر ١٨٨١
 یمقامات شورو راداتيو ا دينما یم ديتأک ١٨٨۶ یبر عدم اعتبار پروتکل مرز

پروتکل را رد  تيو اصرار آنها بر رسم ١٨٨١ یخط مرز رشيعدم پذدر مورد 
 : دارد یم حيتصر ادشده،يدرباره موارد  یفروغ. کند یم

شده  رانيکه از طرف دولت جابر حق شکن تزار به ا يیها یعدالت یبه ب نظر
و  رانيا نيرفع و جبران مظالم آن دولت ب یکه برا ١٩٢١ هيبود، در عهدنامه فور

 نيداد که سرحد ب تيبه موجب فصل سوم رضا ینعقد شد، دولت شوروم یشورو
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 ريکند و از جزا تيو رعا قيشده تصد نيمع ١٨٨١را مطابق آنچه در  نيدولت
 یو اراض روزهيو ف ديبوده صرفنظر نما رانيسواحل بحر خزر که متعلق به ا

ولت سرخس کهنه در تصرف د کهيپس بدهد، در حال رانيمجاور آن را به دولت ا
 یونيسيمقرر شد کم ١٩٢١فصل سوم عهدنامه  نيدر هم زيو ن. بماند یشورو

 نيو همچن یسرحد یهايمتنازع ف ائلمس هيحل کل یبرا نيدولت ندگانيمرکب از نما
مأموران  کنياعزام شد و ل ونيسيکم. مأمور شود یسرحد یمسئله آب ها ميتنظ

مه را به طفره و تعلل کنند و ه یهمکار رانيا نينخواستند با مأمور یشورو
بود، جد کردند و عمل  یآب ها که بر نفع دولت شورو ميدر مسئله تنظ. دنديگذران

 ازدهيهنوز بعد از  ١٩٢١فصل سوم عهدنامه  نيو بنابرا اشتندسرحد را معوق گذ
 یدولت شورو یاياست که اول ريمتح رانيمانده است و دولت ا یرمرعيسال غ
 یاز اجرا ١٩٢١ند و بالفاصله بعد از انعقاد عهدنامه گرفت شيرفتار را پ نيچرا ا

قسم  نيا رانيبا دولت ا یو سرحد یو در سر مسائل ارض. دنديآن منصرف گرد
 راتيو تفس التيبه تأو رانيو مطالبات دولت ا اتيکنند و در مقابل شکا یرفتار م

مان ه ١٨٨١شوند، چنانکه مثالً گفته اند مقصود از سرحد  یمتوسل م رموجهيغ
بود به  نيشده، و حال آنکه اگر چن نيدر پروتکل ها مع خياست که بعد از آن تار

 نييتع یبرا ١٩٢١که عهدنامه  راينبود ز هوجه حاجت به ذکر آن در عهدنام چيه
هم ذکر شود که  جانيو اّال الزم بود در طرف آذربا. منعقد نشد نيدولت نيسرحد ب

چون در  کنيشده است ول نيمع یمانچاسرحد همانست که به موجب عهدنامه ترک
 ١٩٢١ امهاز آن نکردند، چه عهدن یدهند، ذکر رييآنجا بنا نشده بود سرحد را تغ

جبران شود و نسبت به حدود  یاندازه از مظالم دولت تزار کيبود که  نيا یبرا
شده بود  رانيفاحش نسبت به دولت ا اتيتعد ١٨٨١از  بعد مشرق بحر خزر چون

. شده برگردانند نيمع ١٨٨١که در  یا را مرتفع سازند و سرحد واقعخواستند آنه
)٢۵( 

عدم استرداد  یبرا یدولت شورو یدر ادامه مراسله به موضوع بهانه ها یفروغ
 :دارد یم انيباره ب نياشاره کرده و در ا زين رانيبه ا روزهيف

عباس آباد و  ديرد شود با رانيبه دولت ا روزهياگر ف نديگو یشود که م یم دهيشن
ادعا  نيبطالن ا. داده شده مسترد گردد رانيبه ا روزهيحصار هم که در عوض ف

 زيو ن. در عهدنامه ذکر شود ستيبا یبود م يیبنا نياگر چن راياست ز یهيهم بد
 یکند متعلق به ممالک یم مطالبه رانيکه دولت ا یگفته شده است که چون اراض
ً يباشند و مستق یم یشورو رياست که در تحت اتحاد جماه  هيمتعلق به روس ما
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 کنيدولت مسکو مشکل است آنها را متقاعد کند، ول یواسطه برا نيبه ا ستندين
که عهداً  یزيتوان موجه دانست چ یعذر را هم نم نيکه ا ستين حيحاجت به توض

ً تعلق به دو اي است که هر کس را  یدارد بر عهده دولت شورو رانيا لتحقا
 )٢۶. (متقاعد کند ديبا] آن استرداد یبرا[

مطرح  یرا از دولت شورو رانيمراسله، درخواست دولت ا انيدر پا یفروغ
 :دارد یم انيکرده و ب

کند که به موجب عهدنامه و قرارداد  یمطالبه نم زيچ چيه رانيدولت ا نکهيا جهينت
البته در نظر خواهند گرفت  یدولت شورو یايو سبق تصرف حق او نباشد و اول

 تينخواهند رعا رانياحقاق حق دولت ا یرا برا نيمواز نياز ا کي چيه اگر هک
سوء حاصل خواهد شد و به  راتيثچه تأ رانيو خارج ا رانيکنند در افکار عامه ا

در  یشورو استينسبت به س رانيملت ا یکه برا يیها یدواريُحسن اثر و ام یکل
کنون به واسطه طول مدت حاصل شده بود و هم ا ١٩٢١انعقاد عهدنامه  جهينت

 )٢٧. (متزلزل شده به هدر خواهد رفت یامور سرحد هيتسو
  
 یمرز یآب ها و رودخانه ها. ب

از حل  شياصرار داشتند پ یشورو یها پلماتيتر اشاره شد، د شيکه پ همانگونه
موضوع  روزه،يف هياسترداد قر زيو ن ینقليحس جيمسائل مربوط به مرز خل

بنا به  یشورو یها پلماتيخواسته د نيا. ابدي صلهيف یمرز یرودخانه ها و آب ها
خود  یها ليدر تحل لدولهو مستشارا یهمچون فروغ یرانيا یها پلماتيآنچه که د

توانست منجر به مسکوت  یبود و م رانيا یداشتند مخالف منافع مل یابراز م
به حل دادن  تياولو نيبنابرا. گردد رانيا یاشغال یاراض یريماندن بازپس گ

 رانيدولت ا. بود یمنافع شورو یدر راستا یمرز یمسائل آب ها و رودخانه ها
به چهار  کينزد. ديرس یتا رضاشاه به پادشاه ؛کرد یموضوع استنکاف م نياز ا

که هنوز مسائل  یطيدر شرا ،یپهلو یو آغاز پادشاه هيماه پس از خلع قاجار
در  ینگرفته بود، قرارداد قرار یمورد بررس رانيا یاشغال یمربوط به اراض

. منعقد شد یو شورو رانيا نيب یمرز یمورد استفاده از آب ها و رودخانه ها
 روزهياز حل و فصل مسئله ف شيپ ،یمرز یتوافق در مورد آب ها نکهيااز  یجدا

بود،  رانيو به ضرر ا یمنافع شورو یدرراستا ،ینقليحس جيجنوب خل یواراض
شد  یتوافقات زين یمرز یاده از آب ها و رودخانه هادر مورد نظام حاکم بر استف

 یو شورو رانيا ١٩٢١قرارداد  حيو برخالف نص صر رانيا انيکه آشکارا به ز
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در رودخانه  یوشورو رانيا ی، دولت ها١٩٢١بر اساس فصل سوم قرارداد . بود
 ونيسيمبنا، کم نيبرا) ٢٨.(دارند یحقوق کامالً مساو ،یمرز یهاوآب ها

 یاز رودخانه ها و آب ها یتالش کرد موضوع استفاده مساو رانيا یسرحد
هم ضمن  رانيدرا یشوروريسف نياول نيُرتشت ان،يم نيدرا. دينما یرا عمل یمرز

کرده  نيطرف یبرحق مساو یضمن یديخارجه تأک به وزارت امور یمراسله ا
به  یدرمراسله ا رانيا یسرحد ونيسيکم سيالدوله رئ مستشار )٢٩. (است
 یآب ها ورودخانه ها یمساو ميخارجه ضرورت تقس امور ريوز یفروغ یدمحمعل
 : دارد ینامه ابراز م نيمستشارالدوله در ا. قرار داد ديرا مورد تأک یمرز

دو دولت، خط سرحد  نيهر رودخانه که ماب یالملل نيو ب یعموم نيقوان موافق
 نيو همچن د،يد گردبهره مند خواهن فيو تنص یبه طور تساو نيواقع شود طرف

 رانيمنابع آن در خاک ا ايکه در خط سرحد واقع شده و  یو انهار رودخانه ريسا
شود و  فيتنص ديعدالً و حقاً با دينما یازخاک روس را مشروب م یواقع و قسمت

و  رانيخاک ا یعنيقائل شد،  یگريد قيطر ف،يتنص بياز پرنس ريتوان به غ ینم
به  رانيآب ها از طرف ا هيکل نکهيخداداد با ا یعيطب را از منافع یرانيا یايرعا
رود محروم و آنها را از کشت و زرع ممنوع و آب را به طور سابق  یم هيروس

و منافع آن سهم  رانيا یايآب از رعا انيجر یو تماشا دنيد: داد و گفت هيبه روس
روژه هم در پ یحقوق تازه تر کيهم قناعت نکرده  نيروس باشد و به ا یايرعا

 جاديا رانيدر داخله ا رهيمخازن آب و احداث قنوات و غ اختنس ليبخواهند از قب
 یمناف یکه به کل نديخود اخذ نما یبرا رانيآزادانه در خاک ا شاتيو حق تفت ندينما

که  یالفاظريسا و یبا استقالل مملکت باشد و اسم آن را عدالت و مساوات و برادر
است گذارده و ما  رحو مندرجات عهدنامه مص نيچريچ و یدرمراسالت تروتسک

 )٣٠. (ميهم قناعت نموده، قبول نمائ
که منجر  یشد، در مورد توافق انيکه ب یسرانجام بر اساس مقدمات مستشارالدوله

گردد، هشدار  یمرز یاز رودخانه ها و آب ها رانيا یبه گذشت از حق مساو
 یباره ابراز م نيداشته و در ااعالم  یگذشت نيخود را نسبت به چن یداده و داور

 :دارد
و  رانيبه ا رديرا در نظر بگ یگريد قيآب ها، طر فياز تنص ريکس به غ هر

 )٣١. (کند یکرده و م انتيو به دولت خ یرانيا
دولت  زيانعطاف آم هيرو ران،يا یسرحد ونيسيکم سيرئ یوجود هشدارها با
 یدولت ها نيب ١٣٠۴ندماه به انعقاد قرارداد اول اسف یدر برابر شورو رانيا
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واقع در  یسرحد یدر مورد استفاده از رودخانه ها و آب ها یو شورو رانيا
 انباريکه آثار ز یقرارداد. ديخزر انجام یايتا در روديامتداد خط سرحد از هر

کرده  ینيب شيداشت و همانگونه که مستشارالدوله پ رانيا یمنافع مل هيعل یآشکار
در مورد رودخانه  یحقوق یپا گذارد، بلکه حت ريرا ز فيبود نه تنها اصل تنص

 لهيبه وس ادشدهيقرارداد . اعطا کرد یبه شورو رانيا یصد در صد داخل یها
 یندگيبه نما »یمعصوم خان رزادمحميمو احيس ديحم ،یمعظم داحمدخانيرزاسيم«

از  یندگيبه نما» گرمان چيستويآر وانيو ا چيودريالکساندر ف«و  رانياز دولت ا
و ضد منافع  انباريآثار ز نيمهم تر. ديبه امضا رس یشورو ريدولت اتحاد جماه

دولت  یبرا یو شورو رانيا ١٣٠۴قرارداد اول اسفند  زانهيو استقالل ست یمل
 :خالصه کرد ليتوان در پنج بند ذ یمرا  رانيا

 رفت، روس ها یم هيبه روس رانياز خاک ا روديرودخانه هر نکهيبا وجود ا. ١
آب  زيبودند و در عمل ن روديسهم آب هر ١٠/٩خواهان  یدر عصر تزار

دادند و پنج  یم رانيقسمت را به ا کيکرده،  ميرا به شش قسمت تقس روديهر
 رشيگاه مورد پذ چيها ه یبند ميتقس نيا. اختصاص دادند هيروس یقسمت را برا

در  یدولت شورو ،یتزار هيپس از سقوط روس. قرار نگرفت رانيدولت ا
 دييرا تأ یسرحد یاز رودخانه ها یو شورو رانيا یانتفاع مساو ١٩٢١قرارداد 

از  یو شورو رانيا یحق مساو یدر مراسله ا زين یشورو رينمود؛ و سف
 ١٣٠۴اما در قرارداد اول اسفند . کرد قيتصد یرا به طور ضمن روديهر

از  یم شوروالملل، سه نيو در تضاد با اصول حقوق ب ١٩٢١برخالف قرارداد 
شد تا بنا به آنچه  نييدرصد تع یس رانيهفتاد درصد و سهم ا روديآب رودخانه هر

و منافع  رانيآب از آن مردم ا انيجر یو تماشا دنيمستشارالدوله بود، د ینيب شيپ
 .آن سهم روس ها باشد

 انيجر رانيدر خاک ا) زنگنانلو( یرودخانه قوزعان چا ريمس شتريب نکهيبا ا. ٢
رودخانه  نياز آب ا ۵/٣بود،  هيو روس رانياز آن در سرحد ا یو قسمت کمدارد 

نه تنها در مورد  یسهم نيچن ن،يفراتر از ا. ديگرد رانيسهم ا ۵/٢و  هيسهم روس
 رانياز رودخانه که در داخل ا یدر مورد بخش یرودخانه بلکه حت یقسمت سرحد

 شيپ زيسهم ن نيبر ا نظارت یبرا. افتياختصاص  یبه شورو زيدارد، ن انيجر
 رانيدر درون خاک ا یرانيمأموران ا یبه همراه یشد که مأموران شورو ینيب

البته در . نديمشخص نما رانيداخل خاک ا یروس ها را از نهرها ۵/٣سهم 
که در خاک  یبدون ممانعت اجازه دهد از نهر کهتعهد داد  زين هيمقابل؛ روس
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لطف آباد  هيناح یاز سهم خود برا انريکه ا یواقع است آن مقدار آب هيروس
 رايآمد؛ ز یبه شمار نم رانيا یبرا یازيامت زين نيا. ديبدهد، عبور نما صيتخص
کرد و در مقابل  یعبور م هيبه روس رانياز خاک ا یمرز یرودخانه ها یتمام

که به سمت لطف آباد  هياز نهر داخل خاک روس رانيعبور سهم آب ا مسئله، نيا
 یاز آب رودخانه داخل ۵/٣اما دادن سهم . نبود رانيا یبرا یازيرود، امت یم
سهم آب در داخل  نينظارت بر ا یبرا یو اجازه دادن به شورو یشوروبه  رانيا

 .منافات داشت رانيبا استقالل ا یبه کل ران،يخاک ا
واقع در دره کلته چنار در  یحق داد از چشمه ها هيبه اتباع روس رانيدولت ا. ٣

اجازه داد در  هيبه اتباع روس نيهمچن رانيدولت ا. انتفاع ببرند رانيخاک ا
آنها را پاک و  ینامه بدون ممانعت، چشمه ها و مجرا قيصورت داشتن تصد

 .ندينما ريتعم
شناخته شد،  رانيمتعلق به ا روزهي، قصبه ف١٩٢١بر اساس قرارداد  نکهيبا ا. ۴
، تمام آب ١٣٠۴ول اسفندماه ا یمرز یدر قرارداد راجع به رودخانه ها یول

اختصاص  هيبه روس روزه،يف هيقر اجاتيالبته بعد از رفع احت روزهيرودخانه ف
 .افتي

به دو  زيدارد ن انيجر رانيکه در خاک ا یآب رودخانه چندر در آن قسمت. ۵
 نيبد. دانسته شد هيقسمت از آن متعلق به روس کيو  ديگرد ميتقس یقسمت مساو

 .کرد دايسهم پ رانيا یرودخانه داخل کياز آب  یمياز ن هيروس بيترت
 رانيا یحق مساو عيياز تض ١٣٠۴توان گفت، قرارداد اول اسفند  یمجموع م در

 یداخل یروس ها در آب ها و رود ها یفراتر رفت و برا روديهر یدر رود مرز
گاه در دوره  چيسابقه بود و ه یکه ب یموضوع. سهم و حق قائل شد زين رانيا

 . بود دهيروس ها نگرد بينص یازيامت نيچن یرتزا
در  رانيبود و دولت ا زين عتيطب اتيبرخالف مقتض ١٣٠۴اول اسفند  قرارداد
 رانياز ا یکه همگ یمرز یرودخانه ها یتواند با بستن سد بر رو یم یهر زمان

رود به آثار  یترکمنستان م یو در حال حاضر به جمهور یبه خاک شورو
متن کامل قرارداد راجع  ،یبه هر رو. دهد انيپا ١٣٠۴د اول اسفند قراردا انباريز

واقع در امتداد خط سرحد از  یسرحد یبه استفاده از رودخانه ها و آب ها
 اديرو متن کامل قرارداد  نياز ا. تا بحر خزر، قابل توجه و دقت است روديهر

ً يشده، ع  :ديآ یم ليدر ذ نا
پل موسوم به پل خاتون در امتداد سرحد به از ) تجن( روديتمام آب هر - ١ ماده
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گردد که سه  یمقسم م یبه ده قسمت مساو نيمتعاهد نيطرف نيآب ب انيطرف جر
متحده  رياستفاده جماه یآن برا گريو هفت قسمت د رانياستفاده ا یقسمت آن برا

مقدار آب رودخانه  نيعاهدمت نيطرف یفن نيمأمور. خواهد بود یشورو یاجتماع
دولت آباد تا پل موسوم به پل خاتون چه در  هيقر یکيرا در نزد) تجن( روديهر

مقدار  هيخواهند کرد و کل نيشود مع یجدا م هيو چه در خاک روس رانيخاک ا
به ده  دياست که با یشود، مقدار آب یمذکور حاصل م نييتع جهيدر نت کهی آب

در  روديهرآب رودخانه  حيصح ميتقس نکهيا یمنقسم گردد برا یقسمت متساو
 نيدر ا نيمتعاهدت نيطرف یفن نيمأمور. گردد یم نيدولت آباد بهتر تأم یکينزد

آب را  یدائم سممق نيمخارج ساختن ا. آب خواهند ساخت یمقسم دائم کينقطه 
در طرح آن به تناسب  گريکديبعد از حصول توافق نظر با  نيمتعاهدت نيطرف

 .دار خواهند بودبرند، عهده  ینقطه م نيکه در ا یمقدار آب
گرم آب واقع  هيقر) یقرارداد کنون ٣به موجب ماده (تا ساختن مخزن آب  - ٢ ماده

پل خاتون واقع  یپل خاتون و پست نظام یباال یدر پانزده ورس رانيدر خاک ا
از  هيآب در ثان تريحق خواهند داشت، هر کدام مقدار پنجاه ل هيدر خاک روس

از پنجاه  شتريب نيمتعاهدت نيفاز طر یکيهرگاه  خود ببرند یبرا روديرودخانه هر
 یتر از پل خاتون م نيکه در پائ یخود ببرد آن مازاد در سهم هيقر یآب برا تريل

 .برد، محسوب خواهد شد
) تجن( روديآب رودخانه هر یبه واسطه هدر رفتن مقدار کل نکهينظر به ا - ٣ ماده

قرارداد  ١به موجب ماده ( روديآب هر یکنون ميآب در بهار، تقس انيدر موسم طغ
 نيطرف ست،ين یکاف نيمتعاهدت نياز طرف کي چيه اجاتيرفع احت یبرا) یکنون

باالتر از پل خاتون مخزن  روديررودخانه ه یدانند که در رو یم ديمف نيمتعاهدت
 رهيذخ نيمتعاهدت نياستفاده طرف یساخته شود که بتواند مازاد آب را برا یآب

ساخته شود و  یمخزن نيکه چن ندينما یم تياظهار رضا نيعاهدتمت نيطرف د،ينما
راجع به ساختن و  یو قرارداد مخصوص دياز محل به عمل آ یالزمه فن قاتيتحق

 . نديآب آن منعقد نما ميمخزن و اصول تقس نياستفاده کردن از ا
منقسم  یشعب آن به دو قسمت متساو هيکل یتمام آب رود چهچهه با آب ها - ۴ ماده

به خاک  گريخواهد بود و قسمت د رانياستفاده ا یقسمت آن برا کيگردد که  یم
مقدار آب رود  نيمتعاهدت نيطرف یفن نيمأمور د،يخواهد گرد یجار هيروس

از  رانيدر خاک ا هچههکه از رود چ يینهرها هيچهچهه را در خط سرحد و در کل
شود  یجدا م) رآباديما هيقر کينزد(آب گرم با آب خود  یخط سرحد تا محل تالق
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شود  یمذکور حاصل م نييتع جهيکه در نت یمقدار آب هيخواهند کرد، کل نيمع
 .منقسم گردد یبه دو قسمت متساو دياست که با یمقدار آب

شعب آن به دو قسمت  هيکل یبا آب ها) کانيقره ت(تمام آب رود مهنه  - ۵ ماده
خواهد بود و قسمت  رانيا استفاده یقسمت آن برا کيگردد که  یمنقسم م یمساو

 نيمتعاهدت نيطرف یفن نيمأمور د،يخواهد گرد یجار هيآن به خاک روس گريد
که از رود  يینهرها هيکلرا در خط سرحد و در ) کانيقره ت(مقدار آب رود مهنه 

شود،  یدر امتداد ده ورس از خط سرحد جدا م رانيدر خاک ا) کانيقره ت(مهنه 
شود  یمذکور حاصل م نييتع جهيکه در نت یقدار آبم هيخواهند کرد، کل نيمع

 .منقسم گردد یبه دو قسمت متساو دياست که با یمقدار آب
شعب آن به دو قسمت  یآب ها هيبا کل) نفته( یتمام آب رود کالت چا - ۶ ماده

خواهد بود و قسمت  رانياستفاده ا یقسمت آن برا کيگردد که  یمنقسم م یمتساو
 نيمتعاهدت نيطرف یفن نيمأمور د،يخواهد گرد یجار هيآن به خاک روس گريد

که از رود  يینهرها هيلرا در خط سرحد و در ک) نفته( یمقدار آب رود کالت چا
شود  یجدا م) نفته(دربند  هياز خط سرحد تا قر رانيدر خاک ا) نفته( یکالت چا

ود، ش یمذکور حاصل م نييتع جهيکه در نت یمقدار آب هيخواهند کرد، کل نيمع
 .منقسم گردد یبه دو قسمت متساو دياست که با یمقدار آب

منقسم  یشعب آن به دو قسمت متساو هيکل یتمام رود ارچنگان با آب ها - ٧ ماده
آن به  گريخواهد بود و قسمت د رانياستفاده ا یقسمت آن برا کيگردد که  یم

رودخانه  مقدار آب نيمتعاهدت نيطرف نيمأمور د،يخواهد گرد یجار هيخاک روس
شود  یارچنگان جدا م هاز هر دو شعب رانيارچنگان را در خط سرحد در خاک ا

شود  یمذکور حاصل م نييتع جهيکه در نت یمقدار آب هيخواهند کرد، کل نيمع
 . منقسم گردد یبه دو قسمت متساو دياست که با یمقدار آب

 یسمت متساوشعب آن به دو ق هيکل یسو با آب ها نيتمام آب رود الئ - ٨ ماده
آن  گريخواهد بود و قسمت د رانياستفاده ا یقسمت آن برا کيگردد که  یمنقسم م

مقدار آب  نيمتعاهدت نيطرف یفن نيمأمور د،يخواهد گرد یجار هيبه خاک روس
 رانيسو در خاک ا نيالئ دکه از رو يینهرها هيسو را در خط سرحد در کل نيالئ

خواهند  نيشود مع یسو جدا م نيباالئآب خاکستر  یاز خط سرحد تا محل تالق
است که  یشود مقدار آب یمذکور حاصل م نييتع جهيکه در نت یمقدار آب هيکرد، کل

 . منقسم گردد یبه دو قسمت متساو ديبا
 یمنقسم م یبه پنج قسمت متساو) زنگنالو( یتمام رودخانه قوزغان چا - ٩ ماده
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 یآن برا گريبود و سه قسمت د خواهد رانياستفاده ا یگردد که دو قسمت آن برا
مقدار آب رودخانه قوزغان  نيمتعاهدت نيطرف یفن نيمأمور ه،ياستفاده روس

 رانيزنگنالو در خاک ا لعهق یواقع باال یرا در خط سرحد و در نهرها) زنگنالو(
از  رانيکه در خاک ا يینهرها هيدارد و در کل یمزبور آب برم هيکه از آن قر

خواهند کرد،  نيشود مع یجدا م یسرحد از رود قوزغان چا زنگنالو تا خط هيقر
 دياست که با یشود مقدار آب یمذکور حاصل م نييتع جهيکه در نت یمقدار آب هيکل

به طرف  هيکه از خاک روس یآن مقدار آب یگردد ول منقسم یبه پنج قسمت مساو
 هيروس محسوب گردد، دولت ٢:۵ رانيدر سهم ا دياست با یلطف آباد جار هيناح

که در خاک او واقع است آن  یشود که بدون ممانعت بگذارد از نهر یمتعهد م
بدهد، عبور  صيلطف آباد تخص هيناح یاز سهم خود برا رانيکه ا یمقدار آب

لطف آباد آب را  هيناح یدهد که برا یحق م رانيبه دولت ا هيدولت روس. ديمان
 ريدر خاک جماه یدينهر جد ايببرد  قيباباج مياز نهر قد یدر عوض نهر کنون

خواهد  نيمع هيبا توافق نظر دولت روس ديمحل عبور نهر جد د،يحفر نما یشورو
به عهده  ديحفر نهر جد ايق و يباباج مينهر قد ريتعم یشد، تمام مخارج الزمه برا

پاک کردن و  یشود اجازه دهد که برا یمتعهد م هيخواهد بود، دولت روس رانيا
که  رانيشود اتباع ا یلطف آباد برده م هيناح یز آن آب براکه ا ینهر ريتعم
 . نديايب هينامه الزمه خواهند بود بدون ممانعت به خاک روس قيتصد یدارا
از ) سنگ مين( هيآب در ثان تريشود که مقدار ده ل یمتعهد م رانيدولت ا - ١٠ ماده

واقع در خاک  یکنون یآرتق به مجرا ونياستفاده استات یبرا هيبه روس زيآب گلر
در خاک خود در خط سرحد و  هيمقدار آب روس نيا نييتع یرها کند، برا هيروس

 .خواهد ساخت رانيا یفن نيبا حضور مأمور یديبه خرج خود مقسم جد
رود درونگر  یشور واقع در مجرا یتمام آب رود درونگر و چشمه ها - ١١ ماده
 .خواهد بود رانياستفاده کامل ا یبرا

 رانيخواهد بود، دولت ا رانياستفاده ا یمام آب رود کلته چنار برات - ١٢ ماده
واقع در دره کلته  یاز چشمه ها هيکه اتباع روس ديشود ممانعت ننما یمتعهد م

هم از آنها انتفاع  هيکه حال) رانيتر از قراء کلته چنار ا نيپائ( رانيچنار در خاک ا
 کي یکه دارا هيکه اتباع روس دهد یاجازه م نيمند شوند و همچن بهره برند یم

آنها را پاک و  یچشمه و مجرا نينامه الزمه خواهند بود بدون ممانعت ا قيتصد
 .ندينما ريتعم
 یبرا روزهيف هيقر اجاتيبعد از رفع احت روزهيتمام آب رودخانه ف - ١٣ ماده
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 .خواهد بود روزهيف هيتر از قر نيواقع در پائ هياستفاده قراء روس
است به دو  یجار رانيکه در خاک ا یم آب رود چندر در آن قسمتتما - ١۴ ماده

خواهد بود و  رانياستفاده ا یقسمت آن برا کيگردد که  یمنقسم م یقسمت متساو
 نيطرف یفن نيمأمور د،يخواهدگرد یجار هيآن به خاک روس گريقسمت د
متداد که در ا يیرهانه هيمقدار آب رود چندر را در خط سرحد و در کل نيمتعاهدت

 هيخواهند کرد کل نيشود مع یجدا م رانيهفت ورس ازخط سرحد در خاک ا
به دو  دياست که با یشود مقدار آب یمذکور حاصل م نييتع جهيکه در نت یمقدار آب

 .منقسم گردد یقسمت مساو
و روس  رانيا نيکه در سرحد ب یدر امتدادتمام آب رودخانه سمبار - ١۵ ماده
سو به دو قسمت  نهيسو و دا یشعبه آن غولون قلعه س آب دو هياست و کل یجار

خواهد بود و قسمت  رانياستفاده ا یقسمت آن برا کيگردد که  یمنقسم م یمتساو
مقدار آب در  نيمتعاهدت نيطرف نيباشد، مأمور یم هياستفاده روس یبرا گريد

د هفت که در امتدا يینهرها هيسو و در کل نهيسو با دا یغولون قلعه س یمحل تالق
 نيشود و همچن یسو جدا م یاز غلون قلعه س رانيورس از خط سرحد در خاک ا

شود،  یسو از هر دو طرف آن جدا م نهيکه در طول رودخانه دا يینهرها هيدر کل
شود  یمذکوره حاصل م نييتع جهيکه در نت یآب مقدار هيخواهند کرد، کل نيمع

 یمتعهد م هيدولت روس. سم گرددمنق یبه دو قسمت متساو دياست که با یمقدار آب
 هيرود سمبار در خاک خود ابن یقرارداد در رو نيشود که هرگاه بعد از امضاء ا

بر طبق  یارينمودن آب بسازد، بگذارد در موسم آب رهيذخ یبرا یاهيم یفن
که سمبار با رودخانه  یهمان مقدار آب به محل) یکيمه ته ارلژ( یصورت ها
 یم انيمذکوره جر هيکه در صورت نبودن ابن ابدي نايکند جر یم یاترک تالق

فوق الذکر قبالً به دولت  هيساختن ابن یخود را برا ميتصم هيدولت روس افت،ي
 .اطالع خواهد داد رانيا

و  رانيا نيکه در سرحد ب یآب رودخانه اترک در تمام امتداد هيکل - ١۶ ماده
 گردد، یمنقسم م نيهدتمتعا نيطرف نيب یاست به دو قسمت متساو یجار هيروس

مقدار آب رودخانه اترک را در امتداد چهارده  نيمتعاهدت نيطرف یفن نيمأمور
خواهند کرد،  نيمع رانيآب در خاک ا انيورس از سرحد در جهت مخالف جر

 دياست که با یشود مقدار آب یمذکور حاصل م نييتع جهيکه در نت یمقدار آب هيکل
شود که هرگاه بعد از  یمتعهد م راني، دولت امنقسم گردد یبه دو قسمت متساو

 یبرا یاهيم یفن هيرودخانه اترک در خاک خود ابن یقرارداد در رو نيامضاء ا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٥٧                                                                             ١٠    دق ، 

  

  

  

مه ته ( یبر طبق صورت ها یارينمودن آب بسازد، بگذارد در موسم آب رهيذخ
شود  یرودخانه اترک شروع م ميکه تقس یهمان مقدار آب به محل) یکيارلژ
 رانيدولت ا افت،ي یم انيفوق الذکر جر هيه در صورت نبودن ابنک ابدي انيجر

 .اطالع خواهد داد هيمذکوره قبالً به دولت روس هيساختن ابن یخود را برا ميتصم
و  یفن نيمندرج است مأمور یمقدار آب ها را که در قرارداد کنون نييتع - ١٧ ماده

ً به عمل  هيوسبا ر رانيا یبر طبق تقاضا نيمتعاهدت نيطرف یها رآبيم متفقا
جدا شده از آن  یاز رودها و نهرها کيدر هر  ديبا نييتع نيا یخواهند آورد ول

 یفن نيشوند که مأمور یمتعهد م الً متقاب هيو روس رانيا د،يوقت به عمل آ کيدر 
مندرجه در قرارداد  اتيعمل یاجرا یبرا نيرا که مأمور گريکدي یها رآبيو م
نامه الزمه که در  قيتصد یرودخانه ها هستند و دارا از کيراجع به هر  یکنون

 گريکديشده باشند اجازه دهد بدون ممانعت به خاک  نيآن محل عبور از سرحد مع
 . نديايب

در  نييتع نيشود ا نيدر خط سرحد مع ديکه مقدار آب با یدر موارد - ١٨ ماده
خاک  با رانيمتر از خط سرحد در خاک ا ستينقطه، حدود دو نيمناسب تر

با توافق  نيمتعاهدت نيطرف یفن نينقاط را مأمور نيبه عمل خواهد آمد، ا هيروس
و به  هيروس ین فنيخواهندکرد، در نقاط فوق الذکر مأمور نيمع گريکدينظر 

 کي روديهر یدر رو رانياز طرف ا یفن نيبا حضور مأمور هيخرج دولت روس
 کيعمق آب و  نييتع یمقدار آب که مرکب از سه شمشه برا نييدستگاه تع

است نصب  یفن اتيعمل یاجرا یپل کوچک برا کيو ) رپر(عالمت تبه تراز 
 نياز ا ند،ينما یم ميظرودخانه را تن یخواهند نمود و در صورت لزوم مجرا

حق  هيو روس رانيا یها رآبيو م یفن نيمقدار آب مأمور نييتع یدستگاه ها
 .ندياستفاده نما هيدارند بالسو

راجع به مسائل  نيمتعاهدت نيطرف یها رآبيم نيکه ب یدر صورت - ١٩ ماده
 ليذ نياختالف رجوع خواهد شد به مأمور نيحاصل شود ا یاستفاده از آب اختالف

مذکور حق  نيمأمور ند،ينما هيکه متفقاً آن را حل و تسو هيو روس رانيااز طرف 
به حاکم ) تجن( روديکنند، در هر نيخود را مع نيدارند که در عوض خود معاون

از طرف ) کبه(حوزه سرخس  یاهيم یفن نيو مأمور رانيسرخس از طرف ا
حاکم  به) نفته( یو کالت چا) کانيقره ت(چهچهه و مهنه  یدر رودها هيروس

در  هيحوزه دوشاخ از طرف روس یاهيم یو مأمور فن رانيکالت از طرف ا
 یاهيم یو مأمور فن نرايسو به حاکم کالت از طرف ا نيارچنگان و الئ یرودها
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و ) زنگنالو( یقوزغان چا یدر رودها هياز طرف روس) زبورکيگن(حوزه قهقهه 
حوزه قهقهه  یاهيو م یو مأمور فن رانيبه حاکم دمحمآباد از طرف ا زيگلر

 رانيدر رود کلته چنار به حاکم دمحمآباد از طرف ا هياز طرف روس) زبورکيگن(
به حاکم  روزهيدر رود ف هيباد از طرف روسحوزه عشق آ یاهيو م یو مأمور فن

در  هيقلعه از طرف روس یحوزه قار یاهيو م یمأمور فن رانيبجنورد از طرف ا
 اتيحوزه ب یاهيو م یو مأمور فن رانيطرف ا زرود اترک به حاکم استرآباد ا

حوزه  یاهيو م یفن نيمأمور نياختالفات ب نيهرگاه در ا ه،ياز طرف روس یحاج
اختالفات به  نيحاصل نشود ا یآنها توافق نظر نيمعاون ايق الذکر و و حکام فو

مشهد رجوع خواهد شد  نيميمق هيکارگزاران کل خراسان و ژنرال قونسول روس
 .ندينما هيکه آن را به طور قطع حل و تسو

استفاده از آب رودخانه  قهيطر ايسهم و  نيمتعاهدت نيهرگاه اتباع طرف - ٢٠ ماده
 یمخالفت ايقرارداد مندرج است به هم بزنند  نيرا که در ا یرحدس یها و آب ها

که در خاک خود فوراً اقدامات الزمه  ندينما یتعهد م نيمتعاهدت نيطرف ندينما
خالف  نيا نيعمل آورده، مقصر هب قاتينموده، تحق یرفع آن خالف کار یبرا
 .برسانند یرا به مجازات قانون یکار
قرارداد،  نيا یماه از روز امضا کيدر ظرف  نيمتعاهدت نيطرف - ٢١ ماده
خود را در خاک خود به اطالع  یو سهم ها یسرحد یاستفاده از آب ها بيترت

 .ديساکن در اطراف آن آب ها خواهند رسان یو اهال یسرحد نيمأمور
 قيامضاء آن به تصد خيدر ظرف شش ماه از تار ديقرارداد با نيا - ٢٢ ماده

  )٣٢. (ها در شهر تهران خواهد شد هقناميبرسد، مبادله تصد
 

  یو شورو رانيا یمرز باختر: دوم گفتار
 

  سوار لهيب. الف
در تالش بودند با جلو آوردن خط  یتزار یشد که روس ها انيب شيفصل پ در

به آن، همچون تازه کند،  کيسوار و روستاها و مناطق نزد لهيمنطقه ب ،یمرز
به  هيروس یاسياز مأموران س یکي نيهمچن. نديبهرام تپه و شغال تپه را اشغال نما

 لهيه را به جنوب آورده و بيکرد که مرز روس ميتنظ ینقشه ا ینام کلنل خلمتسک
 یتزار هيدر عصر روس گريد یسواز. ملحق سازد هيسوار و توابع آن را به روس

سوار و در ساحل رود ارس و در منطقه حسن خانلو، روس ها  لهيب یکيدر نزد
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. نهر را پر کرد نيا رانيکرده بودند که دولت ا جاديا رانير درون خاک اد ینهر
ً شاهزاده مظفر ً از نهر بازد رانيوقت ا عهديول رزايم نيالدمخصوصا  ديشخصا

مانع از  رانيدولت ا بيترت نيبد. کرده و دستور پر کردن نهر را صادر کرد
 یتالش ها یبه هر رو) ٣٣.(روس ها در منطقه حسن خانلو شد یاشغالگر

نهر در  جاديا زيو ن یکلنل خلمتسک یمينقشه ترس ليتحم یبرا یتزار هيروس
 یکه پس از عهدنامه ترکمانچا یعالئم مرز یول.دينرس يیبه جاانلومنطقه حسن خ

عالئم  نيا یبه بازساز ازيبود و ن دهينصب شده بود، محو گرد هيو روس رانيا نيب
 یکه بر اساس نقشه کلنل خلمتسک يیعاهانظر به اد یتزار هيروس. وجود داشت

 ليپس از تشک. زد یسر باز م یعالئم مرز یبازساز یبرا یداشت، از همکار
 یها استيکه رهبران آن شعار صرفنظر کردن از س یشورو رياتحاد جماه

را  یعالئم مرز یدادند، دولت آن کشور بازساز یم یتزار هيروس یاستعمار
درصدد تکرار  یکرد که دولت شورو یصور نمت رانيالبته دولت ا. رفتيپذ

درباره نهر حسن خانلو  ايو  یدر مورد نقشه کلنل خلمتسک یتزار هيروس یادعاها
ها استعمارگر و  یکه به زعم شورو یمقامات دولت تزار یکه حت يیباشد؛ ادعاها

 نيبا وجود ا. عمالً آنها را ترک کرده بودند زيو متجاوز بودند ن الطلبياست
 یعالئم مرز یدر بازساز یعمالً به کارشکن یها، مأموران شورو یوارديام

به  یدر ماکو در گزارش رانيا یسرحد ونيسيس کميمعتمدالوزاره رئ. پرداختند
 نيا انيها اشاره کرده و با ب یکارشکن نياز ا یوزارت امور خارجه به پاره ا

ت خواهم کرد، و مراجع یکردم در مدت سه ماه کارها منته یمطلب که تصور م
همانگونه ) ٣۴(» .داشتخواهد  ليرشته طول و تفص نيا«: دينما یم ینيب شيپ

در منطقه  یو شورو رانيا یکرده بود، اختالفات ارض ینيب شيکه معتمدالوزاره پ
روس ها به پُست  یاختالفات با حمله نظام نيا. کرد دايپ ليطول و تفص جانيآذربا
در  شترياختالفات ب تياما اهم. آغاز شد انميد یکيبالغ در نزد یسار ینظام

 لهيب«در  یبه اقدام نکهياز ا شيالبته روس ها پ. ديگرد ارآشک» سوار لهيب«منطقه 
 ريهمچون رفت و آمد عشا یمرز یمبادرت بورزند در مورد مسائل عاد» سوار

 یفرمانده. کردند یديمکرر و شد یاعتراض ها یخط مرز یدر دو سو یرانيا
به  یدر گزارش یدولت شورو استيس نيدر مورد ا رانيشمال قشون ا مستقل پيت
 یابراز م ١٣٠٣) آذرماه(هفده قوس  خياست ارکان حرب کل قشون در تارير

  :دارد
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ً يحق یسفارت روس شورو مراسالت  یعاد یايقضا کيآور است که  رتيح قتا
وزارت داده، مورد مراجعه به  تيرا به استعمال لغات حمله و ضرب و شتم اهم

 )٣۵. (ندينما یخارجه م لهيجل
و  رانيا یمتشنج جلوه دادن مرزها ،یدولت شورو استيس ايگو ،یهر رو به

به  یو حمله نظام یشورو یدخالت ها یبرا نهيزم بيترت نيبود تا بد یشورو
 یديجد ینظام یپست ها ،یديخورش ١٣٠٣سال . فراهم گردد یرانيا یپادگان ها

به  یسوار و بهرام تپه برقرار و تجاوزات لهيب نيب یاز طرف مرزداران شورو
تجاوزها، به  نيوزارت امور خارجه در ضمن اعتراض به ا. شد رانيخاک ا

دو  نيب یو خط مرز ليتشک یو شورو رانيمختلط ا ونيسياصرار تقاضا کرد، کم
 یشدند، پست ها یمدع یشورو نيمأمور یول)٣۶. (گردد تيدولت مشخص و تثب

صورت نگرفته  یزتجاو رانيشده و به خاک ا سيتأس یشورودر خاک  ديجد
ادامه  ١٣٠٣سال  انيتا پا یو شورو رانيا یها پلماتيد نيمذاکرات ب) ٣٧.(است

 . افتي
در  یشورو ینظام یها یرو شياز پ یدور تازه ا ،یديخورش ١٣٠۴ سال

سرهنگ  بينا ١٣٠۴ماه  نيو چهارم فرورد ستيب. آغاز شد» سوار لهيب«منطقه 
مرزدار مغان از طرف کورباتف، افسر روس، به عنوان  ینيخان مز نيحس

 نيدر ا. شود یقفقاز به آن طرف سرحد دعوت م جانيآذربای مالقات فرمانده قوا
» بهرام تپه«پاسگاه  یفور هيوادار شد دستور تخل ديبا تهد ینيمالقات سرهنگ مز

اشغال  یشورو انينظامبالفاصله از طرف » بهرام تپه«پاسگاه . ديرا صادر نما
 روزنامهخبرنگار  »یابوالحسن احتشام«. آمدند شيپ »دلريس«شده و روس ها تا 

 یکه گفته م یبه قرار سد،ينو یقفل است م رانيا یاطالعات در کتاب دروازه ها
) ٣٨.(کند یم یخودکش یپس از دو روز از شدت ناراحت ینيشود سرهنگ مز

مراتب را به استحضار  ١٣٠۴ماه  نيفروردام  یدر س رانيخارجه اوزارت امور
 یشورو انيتپه از نظام بهرام هيو خواستار تخل دهيدر تهران رسان یکاردار شورو

از  رانيوزارت خارجه ا نيهمچن. به آن حدود شد یرانيو بازگشت سربازان ا
در مسکو با  رانيا ريمذاکره سف زيدر تهران و ن یمذاکره با سفارت شورو قيطر

 یو شورو رانيمشترک ا یمرز ونيسيکم ليخواستار تشک ،یورومقامات ش
 رزايم ران،يدولت ا. ديمنطقه مغان گرد رد ینصب عالئم سرحدو ديتحد یبرا
 أتيه استيرا به عنوان ر جانيساعدالسلطنه کارگزار آذربا یخان الهام یمهد

امور  یمل یايساريکم ندهيالزاروف نمازين یو دولت شورو ونيسيکم یرانيا
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انتخاب کرده و به  ونيسيدر کم یشورو أتيه استيخارجه باکو را به عنوان ر
 ونيسيدر کم«داشت  ارياخت یالزاروف از طرف دولت شورو. دمرز اعزام داشتن

از  یعنياز دشت مغان  یو عبور خط مرز قيدق نييبه منظور تع یمختلط مرز
امضاء صورت  و ینصب عالئم مرز یبرا نيهمچنو یرود ارس تا رود بلغارچا

از طرف  زين یالهام» .ديگردد، شرکت نما ميمشترک تنظ ونيسيجلسات که در کم
 ستيمورخ ب یبر طبق فصل چهارم عهدنامه ترکمانچا«داشت  ارياخت رانيا لتدو

 نيکه ب ١٨٢٩ هيژانو حدود مورخ هجدهم  ديو پروتکل تحد ١٨٢٨ هيو دوم فور
 یعني( ینقطه سرحد نيشده از آخردر کنار رود ارس منعقد  نيدولت ندگانينما

که  یبالغ گذشته به طور یديورس از گدار  کيو ستيکه رود ارس ب يیآنجا
نموده  ینصب عالئم سرحد حدودو ديسوارتحد لهيتا تپه ب) عهدنامه مذکور استدر

را به نام دولت امضا و در مسائل مهمه مراتب را به  ونيسيو صورت مجالس کم
 )٣٩(» .دياقدام نما فيازه و کسب تکلمرکز اطالع و پس از اج

تفاوت بارز وجود داشت و آن  کي یو شورو رانيا ندگانينما یها ارنامهياخت در
و  یبه عهدنامه ترکمانچا یاشاره ا چيه یشورو ندهينما ارنامهيبود که در اخت نيا

توانست منجر به بروز  یموضوع م نيا. نشده بود ١٨٢٩حدود  ديپروتکل تحد
 یو ب يیادعا یخطوط مرز هب یاستناد مأموران شورو نهيو زم دهيداختالف گر

 یرانيا أتيرو ه نياز ا. ديرا فراهم نما یکلنل خلمتسک یاعتبار، همانند خط مرز
مبنا و اساس  ١٨٢٩حدود  ديو پروتکل تحد یاصرار داشت قرارداد ترکمانچا

جلسه  نيسوم موضوع توافق شد و در نيسرانجام بر ا. رديحدود قرار بگ ديتحد
مقرر داشتند ماده چهارم  یو شورو رانيا ندگانينما ،یمشترک مرز ونيسيکم

 اتيکار و عمل هياساس و پا ١٨٢٩حدود  ديو پروتکل تحد یقرارداد ترکمانچا
 : گرفت ميتصم یمختلط مرز ونيسيکم نيهمچن. گردد یمرز
ر طول در مغان د یو شورو رانيا نيسرحد دولت يینقطه ابتدا صيتشخ یبرا

موسوم به  یقلعه ا یخرابه ها ريرود ارس از معبر اولتان واقع در ز یمجرا
 یکه انتها نديمساحت نما یهمان نام در ساحل راست رود ارس سه ورس روس

 نيبلوک را نشان خواهد داد و پس از ا یديورس سوم نقطه متوسط در معبر 
 نديس مساحت نماور کيو  ستيب یعنيارس سه فرسخ  ینقطه باز در طول مجرا

در  نيدولت یخط سرحد يیدر رود ارس نقطه ابتدا کيو  ستيورس ب یو انتها
 )۴٠. (جلسه مغان خواهد بود

در وهله . وجود داشت نيطرف نيدر ب یتوافق، باز هم اختالفات مهم نيوجود ا با
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 ز،يگردد و در وهله دوم ن یرياولتان اندازه گ یکه از کدام نقطه خرابه ها نياول ا
 ،یجهت خط مرز یرياندازه گ یشده برا ینيب شيو چهار ورس پ ستيکه ب نيا

 ميبه صورت کج تنظ ینقشه بردار اياندازه گرفته شود و  ميبه صورت مستق
 يینقطه انتها نييدرموضوع تع نيهمچن. اختالف بودند گردد، از مسائل مهم مورد

صرارداشت ا یشورو أتيدرمجموع، ه. اختالف وجود داشتزيسرحد مغان ن
ارس به  یکرده درطول مجرا یازقلعه اولتان شروع به مساح یمأموران فن

مهندس . ندينما یو نقشه بردار نييتع را یسرحد هيصورت کج تا نقطه اول
که  ليدل نيبا ا یشورو أتيبا نظره یرانيا أتيه یمسئول فن یريعبدالرزاق بغا

سوار و گمرک  لهيب یحتو  رانيازخاک بالمنازع ا یقسمت ،یمساح نيچن جهيدرنت
. شد، مخالفت کرد یجدا م رانيو از ا دهيگرد هيو سربازخانه آن جزء خاک روس

شدن فصل زمستان و  کيو نزد ،یو شورو رانيا یها أتيه نيوجود اختالفات ب
 ونيسيکم تيزمستان، موجب شد فعال یسرما ليبه دل یمرز اتينبودن عمل یعمل

اما در . فتديب قيبه تعو یديخورش ١٣٠۵ اربهتا  یو شورو رانيا یمختلط مرز
رضاشاه  یدوران پادشاه انيو درعمل تا پا افتيادامه ن ونيسيکم تيفعال زيبهارن

در مغان  یشورو و رانيا یحل وفصل اختالفات ارض یبرا یمرز ونيسيکم
رضاشاه در  یپادشاه انيتا پا زيو مناطق اطراف آن ن» بهرام تپه«نشد؛ و  ليتشک

 ) ۴١. (ماند یباق یوروشاشغال 
امور  ريوز یفروغ یدر مغان، دمحمعل یو شورو رانيا یمورد اختالفات مرز در

به بخش  زيتر ن شيدر مسکو که پ رانيا ريبه پاکروان سف یادداشتيخارجه در 
کند که در جهت جمع  یم انيرا ب یمطالب جالب توجه د،يازآن اشاره گرد يیها
 یفروغ. ت استياهم یصر رضاشاه دارامغان در ع یازمسائل مرز یبند

 :دارد یموضوع، ابراز م یخيتار نهيشيدرباره پ
و پروتکل  یرا عهدنامه ترکمانچا یو شورو رانيحدود مغان، سرحد ا در

طور خالصه  نيتوان ا یکه م ینموده به عبارت نيعهدنامه مزبور مع یسرحد
 یدياز معبر  ورس بعد کيو  ستيخط سرحد درساحل راست رود ارس ب: نمود

را در  یارس را ترک کرده و خط یدرمغرب بهرام تپه مجرا یعنيبلوک 
 ميدرجه و ن و دو یکند که از جنوب به مشرق س یمغان متابعت م یصحرا

 یدر موقع. رسد یسوارم لهيچهل و پنج ورس به تپه ب یانحراف دارد و بعد از ط
برپا کرده بودند و  یرحدعالئم س یهم برا یشده، استوانه ا نيسرحد مع نيکه ا

سرحد،  نييپس از تع یدولت تزار نيمأمور. در پروتکل به آنها اشاره شده است
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خاک داشتند باز قصد تجاوز  اديکه به ازد یخود و بنا بر حرص یمعمول وهيبه ش
نداشت بلکه  یسرحد نيآن زمان مستحفظ رانياز آن حدود نمودند و چون دولت ا

 یکه آنجا ساکن بودند و عبور و مرور م یريد عشادر آن حدود به واسطه وجو
 یشد، استوانه ها و عالئم سرحد یاعمال نم یتقدر رانيکردند، از طرف دولت ا

و  ستيب نييعنوان تع. شد دايبهانه جهت ادعا پ یتزاردولت  یرفت و برا انياز م
به نفع  یو خواستند سرحد را مقدار دنديکش شيرا پ هيورس و اصالح زاو کي

 یمورد بودن دعاو یو برهان، ب ليبه دل رانيا ندگانينما کنيدهند ول رييود تغخ
 انعهم ق یدولت تزار نيمأمور یبود که حت یآنها را ثابت نمودند، و مطلب طور

 یشده بود و اراض نيرا مسکوت گذاشتند و سرحد همانطور که مع هيشدند و قض
 نيرا که مأمور یمتأسفانه کار. ماند یبود باق رانيهمانطور که به تصرف دولت ا

اندازه به آن عمل  کيبه عهده گرفتند و  یدولت شورو نينکردند مأمور یتزار
 )۴٢. (کردند جاديمغان را ا ینمودند و اختالف سرحد

در مورد سرحد مغان و تپه  رانياستدالالت دولت ا ادداشت،ي نيدر ادامه ا یفروغ
 :دارد یره ابراز مبا نيو در ا دينما یسوار را مطرح م لهيب

 :است که نيسرحد ا نيدر ا رانيدولت ا استدالل
 ه،يناح نيشود کناره رود ارس در ا یاستنباط م یچنانکه از پروتکل سرحد اوالً 

در آنجا اشکال داشته و به عالوه آن  یمهندس اتيآن زمان جنگل انبوه بوده و عمل
 هيواسطه به مسافات و زاو نينبوده و به ا قيمثل امروز دق یمهندس اتيزمان عمل

 .ستين نانيها اطم
ً يثان  .توان معلوم کرد ینم یبلوک را به درست یديمعبر  ا

 ً نکته محل مالحظه است که  نيا زياست و ن رييرود ارس دائماً در تغ یمجرا ثالثا
که آب  يیو خم ها چيگرفت نه با پ ديبا ميمسافت را در کنار رودخانه به خط مستق

 .ستين یاعتبار چيکند و به آن ه یحداث ما انيدر ضمن جر
شود  یاشکاالت م نيرا که باعث ا رهيو غ هيفوق، مسئله مسافات و زاو ليدال به
 .در نظر گرفت ديکنار گذاشت و دو مطلب را با ديبا
 نيخط مزبور مع یابتدا و انتها یواضح برا ینشان یپروتکل سرحد نکهيا یکي

سوار، پس سهل تر  لهياست و در جنوب تپه ب کرده و آن در طرف شمال بهرام تپه
قسم کرده  نيچنانکه ابتدا هم م،يدو نقطه را مأخذ قرار ده نياست که ا نياز همه ا

 رانيوصدراعظم ا یدولت تزاررمختاريوز نيب هيقض نيکه ا ريبودند ودفعه اخ
 ).١٩٠١در . (ديگردرمختاريفقره،موجب اسکات واقناع وز نيهمبود، مذاکره شده
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چند  یو حت یرا در تمام مدت دولت تزار رانيتصرف دولت ا نکهيا گريد لبمط
گذشته از  رايندارد ز یفقره هم اشکال نيدر نظر گرفت و ا ديسال بعد از آن با

توان استناد  یموجود است که به آنها م یليتوان کرد دال یم یمحل قاتيتحق نکهيا
 :نمود

سوار هنوز  لهيدر بهرام تپه و ب رانيآثار گمرک خانه و قراولخانه ا نکهيا یکي
 .و مشهود است یباق

 – اريشهر(خود دولت روس که در پنج نقطه داشتند  یسرحد یپست ها نکهيا دوم
و امروز هم آثار آنها موجود است خط ) ماقياو یدي –داران  –ارمک  –الپااوت 

 یشمس ١٣٠۴بهرام تپه را در  یرانيپست ا نکهيسوم ا. کند یم نيسرحد را مع
فقره آن وقت  نيو ا تهگرف رانياز دست مأمور ا ینام مأمور شورو» گورتانف«

 )۴٣. (واقع شده است رانيموضوع پرتست دولت ا
و  رانيحل و فصل اختالفات ا یبرا یخود، راهکار ادداشتيدر ادامه  یفروغ
 :دارد یم انيباره ب نيارائه داده و در ا» سوار لهيب«در منطقه  یشورو

ً يراجع به حدود مغان که اوالً متن قرارداد و پرتوکل و ثان یشرح اجمال بود نيا  ا
که از  ميبدان یرا خط یدهد که خط سرحد یبه ما حق م رانيسبق تصرف دولت ا

سوار  لهياسم ب یشورو نياست که مأمور ديشود و ام دهيسوار کش لهيبهرام تپه به ب
در کار باشد،  یتيميو اگر صم نديننما طخل لويکائيرا هم عوض نکنند و با تالش م

 )۴۴. (نخواهد داشت یاشکال» سوار لهيب«تپه  نييتع
 لهيبه جز اشغال بهرام تپه به وس» سوار لهيب«منطقه  یمورد مسائل مرز در

موضوع قابل توجه حفر نهر در منطقه حسن خانلو بود، همانگونه  گريد ،یشورو
و در  رانيدر درون خاک ا یهردر تالش بودند ن یتزار یکه اشاره شد، روس ها

به  رانيدولت ا ديشدموضوع با مخالفت  نيکه ا نديمنطقه حسن خانلو حفر نما
نهر در منطقه  جاديا یتالش ها برا گريبار د ،یاما در دوران شورو. دينرس يیجا

نهر در منطقه  جاديابتدا تالش کرد ا یدولت شورو. ديحسن خانلو آغاز گرد
 یبدون طرح ادعا ه،يتوج» دوستانه انسان« جه به مسائلرا با تو» حسن خانلو«

چهارم  خيدر تار. ديکار اقدام نما نيبه ا ران،يکسب مجوز از دولت ا ايو  یمرز
به وزارت امور  یدر تهران مراسله ا ی، سفارت شورو١٣٠١) نيفرورد(حمل 

 :دارد یخارجه نوشته و در آن اظهار م
اه آورده و در آنجا به زراعت پرداخته اند و به مغان قفقاز پن هيزدگان روس یقحط

جهت  نيآب، کشت و زرع در محل مزبور مشکل است به ا یچون به واسطه کم
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 یريجلوگ رانيحفر نهر حسن خانلو در خاک ا اتيکندکه ازعمل یسفارت تقاضا م
 )۴۵... (نشود

مه به نا د،يتقاضا موافقت نما نيخواست با ا یکه نم رانيامور خارجه ا وزارت
دارد، مشغول  یابراز م یدهد و به سفارت شورو یم یمزبور فقط پاسخ مبهم

نهم حوت  خيدر تار یسفارت شورو. است یدر مورد درخواست شورو قاتيتحق
کرد در  تقاضا رانيبه وزارت امور خارجه ا یديدر مراسله جد ١٣٠١) اسفند(

که در  رانيرجه اوزارت خا. دفع ملخ، نهر حسن خانلو حفر گردد اتيعمل یراستا
. تقاضا به طور موقت موافقت نمود نيآن بود، با ا ريوز یفروغ یآن هنگام دمحمعل

 ١٣٠۵در سال ) ۴۶.(نهر حسن خانلو را حفر نمود ،یدولت شورو بيترت نيبد
به  یدينهر جد» تازه کند« هيقر چپدر سمت  یمأموران شورو زين یديخورش

زارش داده شد که روس ها، نهر سال گ نيدر هم. متر حفر کردند ٣٢عرض 
با توجه به . تازه کند حفر کرده اند یکيدر نزد نيشينهر پ یدر پنجاه متر یديجد

ماه  نيو هفتم فرورد ستيدر ب رانيوزارت خارجه ا ،یاقدامات مقامات شورو نيا
خواست  یدر تهران از دولت شورو یبه سفارت شورو یمراسله ا یط ١٣٠۶

خرداد  ازدهميدر  یسفارت شورو. دينما یخوددار رانياکه از حفر نهر در خاک 
کنده شده  یمراسله، ابراز داشت، نهر در خاک شورو نيدر پاسخ به ا ١٣٠۶ماه 

 )۴٧. (است
 نيتر چند شيکه پ - به پاکروان  ١٣١١دوم مهرماه  ادداشتيدر  یفروغ یدمحمعل

کرده و آن را  ادي زياز موضوع نهر حسن خانلو ن - بار به آن اشاره شده است 
 نيدر ا یفروغ. داند یم یشورو نيمأمور رمنصفانهياز رفتار غ ینمونه خوب
 : دارد یم حيباره تصر

 و سبق دولت یشورو نيمأمور رمنصفانهيرفتار غ ینمونه خوب برا کي باالخره
از اتباع  یکي یاست که نهر موسوم به حسن خانلو که در دوره تزار نيا رانيا

آن را پر کرده و ممانعت نموده  رانيحفر کرده بود و دولت ا رانيروس در خاک ا
تقاضا کرد  رانياز دولت ا) ١٣٠١اسفند ( ١٩٢٣در سال  یبود، دولت شورو

 یبرا رانيدهند و دولت ا انيکنند و آب را جر هيدفع ملخ آن را تنق جيحوا یبرا
 )۴٨. (تقاضا را قبول کرد نيا یابراز مساعدت با دولت شورو

 :دارد یادامه، اشاره م در یفروغ
حفر شده  رانيانکار نداشت که نهر مزبور در خاک ا یآن موقع دولت شورو در

اجازه موقتاً داده شد  نيدانست و ا یرا الزم م رانيآن اجازه دولت ا هيتنق یو برا
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حال بعدها  نيبخواهد آن را پر خواهد کرد، با ا رانيهر وقت دولت ا نکهيا ديبا ق
 )۴٩. (اند دهش هيآن ناح تيمالک یمدع یشورو نيمأمور

 زيپاسگاه بهرام تپه را اشغال و نهر حسن خانلو را ن ،یدولت شورو ،یهر رو به
دوران رضاشاه  انيتا پا تيوضع نيو ا ديآن گرد تيمالک یحفر کرده و مدع

در منطقه مغان و ساحل رود  یو شورو رانيا یاما اختالفات ارض. پابرجا ماند
داشت که در  زين یتر دهموارد محدود نبود بلکه ابعاد گستر نياارس تنها به 

 .شود یبه آنها پرداخته م یبعد یبندها
 
 بالغ یو سار مانيد. ب

قرار  نيشهرستان نم یو شمال باختر یدر جنوب شهرستان گرم »مانيد« منطقه
در  یپاسگاه نظام جاديدرصدد ا یديخورش ١٣٠٢در سال  رانيدولت ا. دارد

منطقه،  نيبر ا یشورو تيمالک یبا ادعا یشورو یمرزبان. برآمد »مانيد«
قشون  ورانمأم. شد مانيپاسگاه در د جادياز ا رانيقشون ا یخواستار خوددار

پاسگاه، اصرار  سيرا رد کرده و بر تأس یشورو یخواسته مرزبان نيا رانيا
 در تهران، وزارت جنگ یسفارت شورو یها یريگ یاما بر اثر پ. دنديورز

 مانيد یلومتريک ميپاسگاه را در سه و ن ران،يدستور داد مأموران قشون ا رانيا
پاسگاه  نيا جاديبه ا یروسفارت شو. ندينما جاديا» بالغ یسار«در  یعني

ی درخواست شورو نيا ران،ياما دولت ا. آن شد هياعتراض کرده و خواستار تخل
به پاسگاه در حال  یوروش اني، نظام١٣٠٢ ورماهيدر شانزدهم شهر. رد کرد را

 سيرئ بينا» خان یغالمعل«برده و ضمن کشتن  ورشيبالغ  یساخت سار
 یکه مشغول ساخت بنا یرانيو هفت کارگر ا یهمراه و ینفر نظام کيپاسگاه، 

ً . نمودند یزخم زيرا ن ینظام کيپاسگاه بودند را کشته و   یروس انينظام متعاقبا
. کرده و به اسارت بردند ريرا دستگ ینظامدو نفر » تولو«با حمله به پاسگاه 

اعتراض کرده و  یاقدامات دولت شورو نيبه ا رانيوزارت امور خارجه ا
و کارگران  انيکشتار نظام نيو مرتکب یمتجاوز شورو انيخواستار مجازات نظام

به ) ۵٠.(ديگرد رانياشغال شده ا یاراض هيو تخل یرانيا یو استرداد اسرا یرانيا
و  رانيامور خارجه ا ريدکتر دمحم مصدق وز نيب یدرخواست، مذاکرات نيدنبال ا

و  ميمذاکرات به تنظ نيا. در تهران آغاز شد یشورو رمختاريوز »یاتسکيشوم«
. ديمنجر گرد »مانيد«شده در منطقه  جاديحل اختالفات ا یبرا یپروتکل یامضا

 یو شورو رانيمختلط از مأموران ا یونيسين پروتکل توافق شد، کميبر اساس ا
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باره  نيشود و در ا ليرخ داده، تشک یمرز یايقضا تيبه ماه یدگيرس یبرا
منشورالملک  رزااحمدخانيم استيبه ر رانيا یندگينما أتيه. دينما یريگ ميتصم
در رشت  یاُف کنسول شورو ميحک استيبه ر یشورو یندگينما أتيو ه

پس از . رفتند یمرز یهاداده و به محل رخداد ليرا تشک یمختلط مرز ونيسيمک
را جزء » بالغ یسار«و  »مانيد« ،یشورو ندگانيو مذاکرات، نما قاتيتحق یمدت

 ندگانينما قيآنها مورد تصد هينظر دنديقلمداد کرده و اصرار ورز هيخاک روس
کرد و  یها خوددار وسر یادعا نيا رشيمنشورالملک از پذ. رديقرار گ رانيا

 یقيحق یخط مرز صيو تشخ نييمنوط به تع را جادشدهيا یحل مشکالت مرز
مشخص  یمطابق قرارداد ترکمانچا ینمود، ابتدا خط مرز شنهاديدانسته و پ

به عمل  یبالغ بررس یواقع شده در سار یو سپس در اطراف رخدادها دهيگرد
 ستيجزء دستور ن یخط مرز نييعت نکهيبه عنوان ا یشورو یندگينما أتيه. ديآ

سفارت . متوقف ماند ونيسيکم تيفعال جهيتقاضا نشد و در نت نيحاضر به انجام ا
به وزارت امور  ی، مراسله ا»اوف ميحک«در تهران بنا به گزارش  یشورو

وزارت . کرد تيشکا رانيا یندگينما أتيعدم مساعدت هازنوشته و رانيخارجه ا
 سفارت یو ادعاها دييرا تأ رانيا یندگينما أتيه ظهاراتهم ا رانيامور خارجه ا

و  رانيا«مختلط  ونيسيکم تيآمده، فعال دياختالفات پد ليبه دل. را رد کرد یشورو
ماند و  یباق ،یشورو انيدر اشغال نظام رانيا یاراض. نکرد دايادامه پ »یشورو

 )۵١.(به هدر رفت زين یرانيو کارگران ا انيخون نظام
 
 دو کشور یدر مرز باختر یو شورو رانياختالفات ا ريسا. ج
تنها به  ،یو شورو رانيا یخط مرز ريدر مس یشورو انينظام یرو شيپ

در جنوب منطقه  یشورو یمأموران نظام. شد، محدود نبود انيکه ب یموارد
را  یخط مرز ،»يیکمورقو«تا کوه  »داشياقر«کوه زوند از هيو در ناح »مانيد«
 یکوه ها سلسله انهيمدرمنحرف کرده و »یکاالپوت« یآخر سلسله کوه هااز
 ،یانحراف خط مرز نيبر اثر ا. وصل نمودند »يیکمورقو«به کوه  »چکلويچ«

کوه  نيدر فاصله ب. درآمد هيبه اشغال روس» زوند« هيناح القاتييدهات و  یهمگ
به عمل  هيبه نفع روس یانحراف در خط مرز ز،ين یتا کوه غازان کوشک گريج

. در آمد هيبه اشغال روس رانيا یاز مزارع و مراتع و جنگل ها یآمده و مقدار
پاسگاه  یدر جلو یمأموران دولت شورو زين یديخورش ١٣٠٣در سال ) ۵٢(
 یديپاسگاه جد جادياقدام به ا» سوار لهيب« یلومتريک کيو  ستيدر ب »ااوتيال«
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اما دولت . روبه رو شد رانياقدام با اعتراض وزارت امور خارجه ا نيا. نمودند
در هفدهم آبان . اثر نداد بيترت رانيت امور خارجه ابه اعتراض وزار یشورو

 »دلريس« هيدر قر رانيدهقانان ا یبا کشاورز ی، مأموران شورو١٣٠۶ماه 
واگذار  یرا به اتباع شورو »دلريس« یکشاورز یها نيمخالفت نمودند و زم

اعتراض  یاقدام مأموران شورو نينسبت به ا رانيوزارت امور خارجه ا. کردند
از  ینوع تجاوز چياعالم داشت، ه یامور خارجه شورو یمل سريا کمکرد؛ ام

مورد اعتراض،  ینشده است و اراض رانيبه خاک ا یطرف مأموران شورو
به  یشورو انينظام زين ١٣٠٨ نيدر ششم فرورد) ۵٣.(است یخاک مسلم شورو
برده و  ورشي »دلريس« هيآت توتان و آق بالغ در جنوب قر نيمنطقه واقع در ب

در . متر را اشغال نمودند ٣۵٠متر و عرض  ١۵٠به طول  رانياز خاک ا یخشب
ی به پاسگاه مرز یبه طور ناگهان یشورو انينظام زين یديخورش ١٣١١سال 

کرده  کسانيرا خراب و با خاک  یرانيپاسگاه ابرده و ورشيبالغ  یدر قافل رانيا
شهر آستارا  یکيدر نزد »لر یدي«در منطقه . پاسگاه را کشتند یرانيو مأموران ا

به طول  ینيکرده و قطعه زم یرو شيپ ،یشورو انينظام زيو رودخانه آستارا ن
ً يتقر تمام )۵۴. (را اشغال نمودند رانياخاک ازمتر ١۵٠و عرض  لومتريک کي با

 یباق یشورو انيرضاشاه در تصرف نظام یپادشاه انيتا پا یمناطق اشغال نيا
تمام مناطق به انواع تصرفات مالکانه دست زده و نيدر ا یماند و دولت شورو

 اتيتعد ،یرانيدر موردآنچه که مقامات ا. را رد کرد رانيدولت ا یاعتراض ها
 یفروغ یکردند، دمحمعل یعنوان م یو شورو رانيا یزهامردر یشورو یمرز

کند  یم انيب یمطالب گوناگون آن اشاره شد، یتربه بخش ها شيکه پ یادداشتيدر
در مورد مسائل  یرانيا یها پلماتيد یها دگاهياز د يیبرداشت نها یکه برا

 :سدينو یباره م نيدرا یفروغ. است تيحائز اهم یبا شورو یمرز
 یخواهد از خاک شورو یم رانيکنند دولت ا یمتصور یمقامات شورو یبعض

و نه  ینه از خاک شورو رانيخطاست و دولت ا یبه کلتصور نيا. رديبگ یزيچ
خواهد اخذ کند و هر چه را ادعا  ینم یزيخود چ گانياز همسا کي چيه از خاک

متوقع  یوروداند و از دولت ش یو برهان، ملک خاص خود م ليکند به دل یم
اعالم کرده  نياستال ويکه مس یمطابق همان اصل مرام رانياست نسبت به دولت ا

 یشورو وجب خاک کيو نه از  ميخواه یرا م گرانيوجب خاک د کينه «که 
 .رفتار کند مانهيصم »ميکن یصرفنظر م

باشد  یم مکنيبه منتها درجه معقول و توقعاتش در حداقل ما رانيدولت ا یدعاو
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قطعات  ،یو شورو رانيا نيکند که در تمام طول سرحدات ب ینم یادآوري یو حت
بوده و  رانيهست که ملک دولت ا یدر تصرف دولت شورو رانياز خاک ا اديز

 رانياز دولت ا هروس آنها را به زور جنگ و قهر و غلب یر تزاردولت جاب
 رانيخواست حقوق مغصوبه دولت ا یم یغصب کرده بود، و اگر دولت شورو

بدهد چنانکه  رانيبه دولت ا یاراض لومتريهزارها ک ستيبا یرا کامالً اعاده کند م
ندارد  یتوقعات نيچن رانيدولت ا کنيل. معامله را کرده است نيهم هيبا دولت ترک

 يیکند و فقط آرزو یدست داده است مطالبه نم زو آنچه را به موجب معاهدات ا
متجاوزتر  رانينسبت به ا یدولت تزاراقالً از یکه دولت شورو است نيکه دارد ا

سال بعد از آن هم  نيبلکه چند یروز دولت تزار نيرا که تا آخر ینشود و اراض
را که به موجب عهدنامه قبول  یکند و مقرراتبوده را ضبط ن رانيتصرف ادر

 )۵۵. (خود وفا کند مانيکرده است منکر نگردد و به عهد و پ
نه تنها به اشغال  یدولت شورو ،یرانيمقامات ا یاستدالل ها یوجود تمام با

اغتشاش و آشوب در  جاديادامه داد، بلکه همواره درصدد ا رانياز خاک ا یمناطق
در  یرطهماسبيعبدهللا خان ام رلشکرينمونه، ام یبرا. بود زين جانيداخل آذربا

جنگ در هجدهم حمل  ريزوزرا و و استيکه به رضاخان سردارسپه ر یگزارش
کردها و  انيدر م یشورو نيمأمور غاتيارسال کرده، از تبل ١٣٠٣) نيفرورد(

. دهد یخبر م رانيبا دولت ا تيآنها به ضد کيتحر یها برا یآشور
 :دينما یم حياز نامه خود، تصر یدر بخش یرطهماسبيام

کمال  هيناح نيدر ا غاتياختالف و اختالف امر و توسعه تبل) جاديا( یها برا روس
 .ندينما یرا م تيجد

 يیروس ها به جا یدهد، تالش ها یم نانيبه رضاخان اطم یرطهماسبيام البته
 :دارد یم ديباره تأک نيرسد و در ا ینم
 یوجه نم چيخواهد ماند و به ه ميعق رهياکراد و غ نيآنها ب اتيعمل دييبفرما نيقي

 )۵۶. (صورت دهند یتوانند کار
شود که در آن  یداده م یرضاخان پاسخ یاز سو ،یرطهماسبيگزارش ام ليذ در
دهد که  یرا نشان م رانيدر ا یشورو استينسبت به س رانيا یمقامات عال دگاهيد

 :ديگو یم یاسبرطهميخطاب به ام یو. است تيحائز اهم
آنها در  استيروس ها کامالً مسبوق است، اساس س استياز س یخاطر عال البته

 نهيزم زميخواهد بود که باالخره بلشو یانقالب و اغتشاش تا موقع ديتول ران،يا
 )۵٧. (دينما دايپ رانيدخول در ا یبرا
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 :ديگو یادامه، م در
 شود و من مطمئن  یريجلوگ ديا بامقابله از اقدامات آنه اتيپروپاگاند و عمل توسط
 )۵٨. (خواهد ماند جهينت یاقدامات آنها ب یکه با اقدامات حضرتعال هستم

آشوب در  جاديا یبرا یشورو یها تيفعال ،یرانيوجود تالش مقامات ا با
از لشکر شمال غرب به  يیگزارش ها ١٣٠۶در مردادماه . افتيادامه  جانيآذربا

 رانيروس ها به خاک ا لهيه از ارسال اسلحه به وسک ديارکان حرب کل قشون رس
 یبرا یشورو یها شتال یهمگ ،یاقدامات نيالبته با وجود چن) ۵٩.(داد یخبر م

اعم از ترک، ُکرد،  جانيناکام ماند و ساکنان آذربا جانيآشوب در آذربا جاديا
 یتالش ها دنياز به ثمر رس رانيا هنشانيبا حس تعلق به م یو ارمن یآشور

در مناطق  یشورو یکرده و مانع از دخالت و دست انداز یريجلوگ یوروش
گردند، به تجاوز در  یمجبور م زيگردند و روس ها ن یم رانيخاک ا یداخل

  )۴(.ندياکتفا نما رانيا یمرزبان یو اشغال پاسگاه ها یمناطق مرز
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 .٢٧۶، ص ١٣۵٧
تا  ١٢٩۶از  رانيدر ا سيو انگل یرورقابت شو ،یمنشور گرکان یدمحمعل  - ٢
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 .٢٠٨ص  ن،يشيپ ،ینمنشور گرکا  - ۶
 .٢٠٨ص  ن،يشيپ ،یبهبود  - ٧
 .٢٣٢ص  ن،يشيپ ،یبهبود - ٨
 .٢٠٩ص  ن،يشيپ ،یمنشور گرکان  - ٩

 .٢٠٩ص  ن،يشيپ ،یمنشور گرکان - ١٠
 .٢٠٩ص  ن،يشيپ ،یمنشور گرکان  - ١١
 .١٠و٢٠٩صص ن،يشيپ ،یمنشور گرکان  - ١٢
 .٢٧۶، ، ص  نيشيپ یمک  - ١٣
قفل است، تهران، روزنامه  رانيا یزه هادروا ،یابوالحسن احتشام.  - ١۴

 .٣٠٨- ٣١٣، صص ١٣٢٩اطالعات، 
قفل است، تهران، روزنامه  رانيا یدروازه ها ،یابوالحسن احتشام.  - ١۵

 .٣١١- ٣١٣، صص ١٣٢٩اطالعات، 
 .۶١٠ص  ن،يشيپ ،یبهبود.  - ١۶
 .۶١٠ص  ن،يشيپ ،یبهبود.  - ١٧
 .۵۴۵ص  ن،يشيپ ،یبهبود.  - ١٨
 .۶١٠ص  ن،يشيپ ،یبهبود.  - ١٩
رضا : نک ،یاز مناسبات احمدشاه با دولت شورو شتريب یآگاه یبرا.  - ٢٠
به  ،یدو سال روابط محرمانه احمدشاه در سفارت شورو ،یهرو رالدولهيبص

 .١٣٧٢ ران،يا خيتهران، نشر تار ،یتفرش ديکوشش مج
، تهران، »سلطنت رييمقدمات تغ« رانيساله ا ستيب خيتار ،یمک نيحس.  - ٢١
 .٢۶۴- ٢۶٨و صص  ٣، ص ٢، ج ١٣٢۴ ،یعلم
 .٢٢٨ص  ن،يشيپ ،یمنشور گرکان.  - ٢٢
 .٢٣٢ص  ن،يشيپ ،یمنشور گرکان.  - ٢٣
سال  غما،يماهنامه  ،یو شورو رانيا یاختالفات سرحد ،یفروغ یدمحمعل.  - ٢۴

 .١٧٠، ص ۴، شماره ٣
 انريمتعلق به ا یاراض ،یخارجه شورو یايساريبه کم یوجود تذکرات فروغ با

 .ماند یباق یهمچنان در اشغال شورو
سال  غما،يماهنامه  ،یو شورو رانيا یاختالفات سرحد ،یفروغ یدمحمعل.  - ٢۵

  .١٧١و١٧٠، ص۴، شماره ٣
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، ٣سال  غما،يماهنامه  ،یو شورو رانيا یاختالفات سرحد ،یفروغ یدمحمعل - ٢۶
  ١٧٢و١٧١، صص۴شماره 

سال  غما،يماهنامه  ،یو شورو انريا یاختالفات سرحد ،یفروغ یدمحمعل.  - ٢٧
 .١٧٢، ص۴، شماره ٣

 .٢٧۶ص  ن،يشيسلطان احمدشاه، پ یاسيس یزندگان ،یمک.  - ٢٨
سال  غما،يماهنامه  ،یو شورو راني، مرز ا)مستشارالدوله(صادق صادق .  - ٢٩

 .٢٣٩، ص ۶و  ۵ ی، شماره ها٣
سال  غما،ي ماهنامه ،یو شورو راني، مرز ا)مستشارالدوله(صادق صادق .  - ٣٠

 .٢٣٩، ص ۶و  ۵ ی، شماره ها٣
سال  غما،يماهنامه  ،یو شورو راني، مرز ا)مستشارالدوله(صادق صادق .  - ٣١

  ٢۴٠، ص ۶و  ۵ ی، شماره ها٣
 .١٧- ٢٢، صص ١٣٢۴ هان،يتهران، ک ران،يا یمخبر، مرزها یدمحمعل.  - ٣٢
 .٢١۴ص  ن،يشيپ ،یاحتشام.  - ٣٣
 .٢٧، ص ٢، پ ١٣٠٢س  ،یاسيس یوهشهااسناد مؤسسه مطالعات و پژ.  - ٣۴
 .۶٨ص.١١پ.١٣٠٣س  ،یاسيس یاسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشها.  - ٣۵
تهران، چاپخانه مجلس،  ،یو شورو رانيا یمرزها ،یامان هللا جهانبان.  - ٣۶

 .٣١و  ٣٠، صص ١٣٣۶
تهران، چاپخانه مجلس،  ،یو شورو رانيا یمرزها ،یامان هللا جهانبان.  - ٣٧

 .٣١و  ٣٠ص ، ص١٣٣۶
 .٢١٠ص  ن،يشيپ ،یاحتشام.  - ٣٨
 .٣٣و  ٣٢صص  ن،يشيپ ،یجهانبان.  - ٣٩
 .٢١١و  ٢١٠صص  ن،يشيپ ،یاحتشام.  - ۴٠
 .٣۴و  ٣٣صص  ن،يشيپ ،یجهانبان.  - ۴١
 .١۶٨و  ١۶٧صص  ن،يشيپ ،یفروغ.  - ۴٢
١۶٨صص  ن،يشيپ ،یفروغ.  - ۴٣ ١۶٩. 
 .١۶٩ص  ن،يشيپ ،یفروغ.  - ۴۴
 .٢١۵ص  ن،يشيپ ،یاحتشام.  - ۴۵
 .٢١۵ص  ن،يشيپ ،یاحتشام.  - ۴۶
 .٢١۶ص  ن،يشيپ ،یاحتشام.  - ۴٧
 .١۶٩ص  ن،يشيپ ،یفروغ.  - ۴٨
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 .١۶٩ص  ن،يشيپ ،یفروغ.  - ۴٩
 .٢٩ص  ن،يشيپ ،یجهانبان.  - ۵٠
 .٣٠و٢٩ص  ن،يشيپ ،یجهانبان.  - ۵١
 .٢٢٠و  ٢١٩صص  ن،يشيپ ،یاحتشام.  - ۵٢
 .٢٢۴و٢٢٣صص  ن،يشيپ ،یاحتشام.  - ۵٣
 .٢٢٧و٢٢۶صص  ن،يشيپ ،یاحتشام.  - ۵۴
 .١۶٧و  ١۶۶صص  ن،يشيپ ،یفروغ.  - ۵۵
، صص ۴، پ ١٣٠٣س  ،یاسيس یاسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشها.  - ۵۶

٣٨۴ -٣٨١. 
، صص ۴، پ ١٣٠٣س  ،یاسيس یاسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشها.  - ۵٧

٣٨۴ -٣٨١. 
، صص ۴ ، پ١٣٠٣س  ،یاسيس یاسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشها - ۵٨

٣٨۴ -٣٨١. 
  .٢١٣ص.١٣، پ١٣٠۶س  ،یاسيس یاسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشها - ۵٩



  

  

  

  

ان دق عا ا خ  ر ی   داد ی و رو ت م  ،  

  دهمجلد 

  
  
  

    
    

  

 صفری جمال
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

و « ل  و  کار   س ر  ی آ م وب  ما د، آ و دشاه  وزرا  د و   یا م دخا   ن م 
ر وز از ا یآ ح     شان  

ّ
وا دی  ح 

ّ
م  ت  د، ر  زمان س د، شاه  د،  س د  وزراء ا

د وا  ۀما د و و آ.  د  ّل  م ب ه  ّ ه ت ّ د ت ر م را  د ز وب  د  یده   د ن  ش  بار  ار 
عد از  یھا     ن ا و ت روم،  ود! وب  دآ   یآ! یسال  واه  رو  واه  یآزاد د،ما 
ما را  ا  د،ود ودم  وت  آزاد در  ر   ی  دمم د ن ده  دم را د  ۀدحاال  . دد ی    یو 
ت   ن ما ا م ر  ی  کیا د،  م شاه با د   م با وزراء  س   م ؟ ا ا  ا م حا د،  د   ور با با

ھداء راه آزاد ون  ا  ت،س  ف ا داد  ت  ف ا جاع  دم را  د ر ود را   یار ا  ؟؟
ن و  دا یاز روز اّول   دوا      د؟داد ب وغ   دب رو   م  ما    کی م وا  و 

ل  یمّ ت جا  دو با  ا
ود ماق آدم    »!با 

وو  م ب  یا  ر ا  « ت، ر : م ب ه   س دشاه  م   وزراء ، حا ت    ز ا داد  ن ا جاع و ا ار
ت جار  سال  م و ی ما  ! ف ا خاف آزاد ن  د  وده  وب حال  ید  د،  وده  ع  د  وده 

د  ما   س ر    یآ ول  د ا  دشاه  وزراء  م ما .  م  ی   یا  ر ا وز   ن سال و ا ت عد از  ا
و د   ھا ه  بار  یا  ر   وا ل زن د و  ن    ب با می ود   م زن د   ور ا ر م  کیبا ص 

م  ول  م  د و  د  دشاه با   »!با

دق ، « ر     »١٣٠۴آبان  ٩د

 فاطمی –نتشارات مصدق ا




