
  زندگي و زمانه علي دشتي 

  عبداهللا شهبازی

  
 پـدرش، شـيخ     1. در كـربال زاده شـد      . ق 1312./  ش 1273 فـروردين    11در   علي دشتي 

عبدالحسين دشتستاني، روحاني خوشنام و مورد احترام بود و گاه در عتبـات و گـاه در                 
ي مدرسه حـسين  شيخ علي دشتي تحصيالت خود را در        . برد  سر مي   بوشهر به و  ستان  دشت

. تا مقطع سطح به پايان برد و مدتي در دروس خارج نيز تلمـذ كـرد                2ايرانيان در عتبات  
 آخوند خراساني را نزد حـاج       كفايهقسمتي از اصول را نزد حاج سيد حسين فشاركي و           

   3.شيخ عبدالكريم حائري يزدي فراگرفت
  

زاده   ركـن . دانـد    در كربال مـي    ،. م 1896./  ق 1314، برابر با    . ش 1275پور دشتي را متولد       يحيي آرين  . 1
.  ش1271دانند كه برابر اسـت بـا    در كربال مي.  ق1310آدميت و سيد جعفر حميدي زمان تولد او را     

زمان تولد علـي دشـتي را سـال         ) 1381چاپ جديد،   (بيست و سه سال     بهرام چوبينه در مقدمه خود بر       
دشتي در فرم هاي مشخصات     . كرده است  ميالدي، در دشتستان، عنوان      1898 خورشيدي برابر با     1277

 شمـسي در كـربال      1273) فـروردين ( حمل   11مجلس سنا، به خط خود، زمان و محل تولد خويش را            
 . ذكر كرده است

محمدحـسين  . (اشـاره كـرده اسـت     » مدرسه حسيني ايرانيـان   «زاده آدميت به تحصيل دشتي در         ركن . 2
 )546، ص ص 2ج ] ،1338[كتابخانه خيام، : هران، تسرايان فارس دانشمندان و سخنزاده آدميت،  ركن

. ميزان تحصيالت دشتي در عتبات، مانند پيشينه خانوادگي او، بعدها دسـتمايه مناقـشات سياسـي شـد                  . 3
اند بلكـه پـدر و برخـي ديگـر از             اخالق معرفي كرده   سواد و بي    اي بي   مخالفان دشتي نه تنها او را طلبه      

بيوگرافي آقـاي   "در ورقه تايپي كه با عنوان       . اند   خود قرار داده   اعضاي خانواده او را نيز هدف حمالت      
 در پرونده ساواك وي ضبط شده و به يقـين نوشـته يكـي از مخالفـان دشـتي اسـت، چنـين                        "دشتي
دارهاي نجف است كه در اثر حـوادثي توقـف در عـراق               علي دشتي فرزند يكي از كفش     «: خوانيم  مي

← 
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ي در كـوران جنـگ جهـان      ،  . م 1916نـوامبر   ./  ق 1334در اواخر ذيحجه    علي دشتي   

بـه بوشـهر    .  ق 1335 راهي ايران شد و در شب عاشوراي         4به همراه پدر و برادران    اول،  
پـس از مـدتي اقامـت در بوشـهر و دشتـستان و برازجـان، و سـفري كوتـاه بـه                       . رسيد

اقامت دشتي در شيراز سرآغاز ورود او بـه دنيـاي ملتهـب و              . بندرعباس، به شيراز رفت   
  .  روز ايران استنگاري و سياست آن پرتالطم روزنامه

زمان و نحوه بازگشت دشتي به ايران و اقامت اوليـه او در بوشـهر و شـيراز بعـدها                    

  
← 

 چون تحصيالت ديني كامل نداشت و فقط عربي را خوب بلد بـود          .عرب را جايز نديده و به ايران آمد       
تـصوير  (» .شـود   ناچار با كمك برادرش كه پيشكار خزعل بوده در فرهنگ خوزستان اسـتخدام مـي              

سـوم، آرشـيو مؤسـسه مطالعـات و         / 37153پرونده علي دشتي در مركز اسناد ساواك منحله، شماره          
  ).لي دشتيپرونده ع: از اين پس. هاي سياسي پژوهش

» بـه ورع و تقـوا     «كنـد كـه       معرفي مي » از فحول علماي عصر خود    «پور پدر دشتي را       يحيي آرين 
يك قسمت از اصول را در محضر حاج سيد حسين فـشاركي و             «پور، دشتي     نوشته آرين   به. مشهور بود 

» .ل كـرد  آخوند را نزد حاج شيخ عبدالكريم يزدي، كه هر دو از مجتهدين بزرگ بودند، تحصي              كفايه  
دكتـر  ) 318، ص 1379انتشارات زوار، چـاپ سـوم،    : ، تهران از نيما تا روزگاران ما    پور،    يحيي آرين (

سيد جعفـر   . (ياد كرده است  » شيخ عبدالحسين مجتهد دشتي   «سيد جعفر حميدي از پدر دشتي با عنوان         
، 1380د اسـالمي،    سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشا       : ، تهران فرهنگنامه بوشهر حميدي،  

با توجه به جايگاه محترم شيخ محمدحسين مجتهد برازجاني، شوهر خواهر علـي دشـتي، در                ) 317ص  
بـر ضـد اسـتعمار بريتانيـا، ادعاهـاي       .  ق 1336مناطق جنوبي فارس و بوشهر و نقـش وي در جهـاد             

اخالقـي دوران   غيرمستند و بعضاً متناقض مخالفان علي دشتي را درباره سـوابق خـانوادگي و مـسائل                 
در بررسي مقاله   . نوجواني او بايد از نوع اتهامات ناشايست متداول در مبارزات سياسي آن دوران شمرد             

 .و رساله غالمحسين مصاحب با اين اتهامات آشنا خواهيم شدسياست روزنامه 
. داشـت هاي علي، محمد، عبداهللا، پرويز و گويـا چهـار دختـر               نام  شيخ عبدالحسين دشتي چهار پسر به      . 4

چند سال قبل كه نصولي بـه تحريـك     . شيخ محمد تابع دولت عراق بود     «نوشته غالمحسين مصاحب،      به
راجـع بـه    الدوله االمويه في الـشام      نام    اي به   ها براي ايجاد نفاق بين شيعه و سني در عراق رساله            انگليس

 بـرادر شـيخ علـي، بـه     دفاع يزيد در واقعه كربال نوشت و دولت عراق او را تبعيد كرد، شيخ محمـد،              
دولت عراق در صدد تبعيد او به موصل برآمد ولي وي سرپيچي كرد و در اتاق                . طرفداري او برخاست  

كه كتك زيادي خورد فراراً به ايران آمـد و اگـر    وزير فرهنگ عراق به او فحاشي نمود و پس از اين         
علـت نفـوذ بـرادرش موفـق        چه دولت عراق از مجاري رسمي در صدد بازگرداندن او برآمد ولي به              

 شيخ عبدالحـسين دشـتي       دختر بزرگ ) 3ص  هاي علي دشتي،      دسيسهغالمحسين مصاحب،    (».نگرديد
عبـداهللا دشـتي دبيـر زبـان انگليـسي بـود و پـس از                . همسر شيخ محمدحسين مجتهد برازجاني بـود      

  .بازنشستگي، در اواخر دوران پهلوي، نماينده مجلس شوراي ملي شد
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موضوع مناقشاتي شد كه به آن خواهيم پرداخـت و مـتن دفاعيـه دشـتي را، بـا عنـوان                     

  . ، نقل خواهيم كرد"دشتي را بهتر بشناسيد"

  گر  طلبه آشوب

فعاليـت  . ت و مطبوعـات وارد شـد      علي دشتي در فـضايي پرآشـوب بـه دنيـاي سياسـ            
اهللا بنان شـيرازي،    به مديريت فضلفارس،نگاري را در شهر شيراز و در روزنامه       روزنامه

عامـه  «زاده آدميـت،      نوشته ركن   اي از او منتشر شد كه، به        آغاز كرد؛ ولي اندكي بعد مقاله     
نـزل عبدالحـسين    ناچـار در م   . نپسنديدند و هياهويي راه انداخته، اراده قتلش را كردنـد         

ميرزا فرمانفرما، كه در آن وقت والي فارس بود، پناهنده شد و فرمانفرما به حمايت از او      
گفتـه خـود او،        اقامت دشتي در شيراز، بـه      5».برخاست و در پنهاني روانه اصفهانش كرد      

  . حدود پنج ماه به درازا كشيد
س از پنج ماه راهي تهران      اقامت دشتي در اصفهان نيز، چون شيراز، كوتاه بود و او پ           

السلطنه، از قول شيخ عبدالمجيد مينـوچهر، همـواليتي دشـتي، علـت و نحـوه                  عين. شد
    : خروج دشتي از شيراز و دوران اوليه اقامت او در تهران را چنين بيان كرده است

خواسـتند    مي. در شيراز بدين واسطه مطرود واقع شد      . آدمي است طبيعي مذهب   
 او را همراه خـود طهـران آورد، امـورات           6حاجي آقاي شيرازي  . دصدمه به او بزنن   

انواع ] دشتي[گويا هنگام مهاجرت، شيخ علي      . مسافرت كرد . خانه را به وي سپرد    
حاجي آقا آمد، از وقايع مستحضر شد، او را ... تقلب و خيانت را در غيبت او نمود 

  
 .547ت، همان مأخذ، ص زاده آدمي ركن . 5
. ، معروف به حاجي آقا يـا حـاجي آقـا اسـكروچي            .) ق 1348-1300(حاج شيخ علي مجتهد شيرازي       . 6

 به معني پيچاندن است و چون حاج عبدالكريم شيرازي، پدر حاجي آقـا  screwاسكرو از واژه انگليسي     
آمد و بعد بـه خـارج صـادر           ز مي هايي را كه از واليات به شيرا        شيرازي، از تجار معتبر پنبه بود و پنبه       

حاجي آقا شـيرازي    . پيچيد، به اسكروچي معروف شده بود       ها را باربندي كرده و با سيم مي         كرد آن   مي
حاجي آقا در دوره دوم مجلـس شـوراي         . از شاگردان آخوند خراساني بود و اجازه اجتهاد از او داشت          

در . رفـت   شـمار مـي     فكر به   جسته و فعال و خوش    او در اين دوره از وكالي بر      . ملي نماينده شيراز بود   
مدتي در تهران ماند، سپس به شـيراز        . اش رد شد    دوره سوم از تهران به مجلس راه يافت ولي اعتبارنامه         

اين قريه ملك عسكر خان عرب بود كه بيع شرط شده و در گرو              . رفت و قريه فاروق را تصرف كرد      
، به تحريـك    . ش 1308حاجي آقا در    .  اين ملك نزاع داشتند    ها با او بر سر      برادرانش مدت . پدرش بود 

شـرح حـال رجـال      مهدي بامـداد،    . ( به ضرب گلوله كشته شد     »برزگران فاروق «دشمنانش، به دست    
 )163-162، صص 6، ج 1378انتشارات زوار، چاپ پنجم، : ، تهرانايران
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     7.ها مرخص كرد پس از سرزنش

دشـتي را بهتـر     "ايج آن زمان بـر ضـد خـود، در مقالـه             دشتي در پاسخ به اتهامات ر     
، حاجي آقا »ميزبان محترم «طور مختصر به ماجراي اختالل در روابط خود با             به "بشناسيد

كه غيـر از دو بـه هـم         «دانسته است   » هايي  هوچي«شيرازي، نيز اشاره كرده و آن را كار         
  » .زدن و كشتن ضعيف كاري ندارند

  
الدوله بـراي دومـين    ميرزا حسن خان وثوق.  م1918 اوت 7./  ق1336 شوال 29در  

در اين زمـان جنـگ جهـاني اول بـه پايـان خـود               . بار رياست دولت را به دست گرفت      
ساز كه طلوع عصر نويني از سلطه نواستعماري را براي منطقه             رسيد؛ پاياني سرنوشت    مي

  . زد خاورميانه، و از جمله ايران، رقم مي
 اوت  9 جنگ خاتمه يافت و حدود هشت ماه بعد، در           1918نوامبر   11سرانجام، در   

 را در تهران بـا سـر پرسـي كـاكس،            1919الدوله قرارداد معروف      ، دولت وثوق  . م 1919
در زماني كـه دولـت بريتانيـا بـه دليـل            . نماينده وزارت امور خارجه بريتانيا، منعقد كرد      

 ميليـون پونـد از      86هش حدود   بحران ژرف مالي و اقتصادي پس از جنگ مجبور به كا          
 ميليون پوند هزينه جديد را  30بودجه وزارتخانه هاي خود بود، انعقاد اين پيمان ساليانه          

 بـا مخالفـت ديويـد لويـدجرج،         1919بـه ايـن دليـل، قـرارداد         . كـرد   بر او تحميل مـي    
 از جملـه وينـستون      -وزير، و گروهي از متنفذترين اعضاي دولت وقت بريتانيـا           نخست
 و حكومت هنـد بريتانيـا       -يل، وزير جنگ، و ادوين مونتاگ، وزير امور هندوستان        چرچ

مواجه شد؛ ولي به دليل پافشاري لجوجانه لرد كرزن، وزير امور خارجه، بر پيمان فـوق                
حكومت هند بريتانيا، كه    . ها را عليه او و براي الغاي قرارداد برانگيخت          موجي از دسيسه  

النهرين را در حيطه اقتدار خود داشت، سهمي بزرگ در ايـن              امور اطالعاتي ايران و بين    
  . الدوله ايفا نمود ها عليه كرزن و دولت وثوق دسيسه

گـروه نخـست   : در ايران دو گروه و با دو انگيزه به مخالفـت بـا قـرارداد برخاسـتند       
 را پيمـاني    1919مـدرس، كـه قـرارداد       سـيد حـسن     دوستي بودند، همچون      رجال ميهن 
دانستند، و گروه دوم كـساني بودنـد كـه             منافي با استقالل سياسي ايران مي      استعماري و 

پرچم مبارزه با قرارداد را برافراشتند تا راه را براي تحقق كودتـا و اسـتقرار ديكتـاتوري                  
نظامي بومي در ايران هموار كنند؛ طرحي كه از حمايت حكومت هنـد بريتانيـا، بـازيگر                 

  
ـ  سـالور و ا    وشش مسعود ك به،  السلطنه نيروزنامه خاطرات ع  رزا سالور،   يقهرمان م  . 7 : رج افـشار، تهـران    ي

 .6931، ص 9، ج 1379ر، ياساط
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با . وطن در بريتانيا برخوردار بود      وني قدرتمند و جهان   اصلي صحنه سياست ايران، و كان     

التجـار    توان فعاليت كساني چون حاج محمـد معـين          توجه به اين دوگانگي است كه مي      
 شـهره بودنـد، عليـه قـرارداد         "هـا   انگليسي"بوشهري را، كه به داشتن پيوندهاي عميق با         

   8. تبيين و تعليل كرد1919
  

ــده 13در  ــد 18/ 1337 ذيقع ــوق 1298 اس ــت وث ــرارداد را در    دول ــتن ق ــه م الدول
، كه ناشر افكار دولت بودند، منتشر كرد و اندكي بعـد مـوجي              ايران و   رعدهاي    روزنامه

در زمـان  ، "دشتي را بهتر بشناسيد"نوشته دشتي در مقاله  به. پا خاست   بزرگ بر ضد آن به    
ذشـت و او از همـين       گ  شروع غوغاي ضد قرارداد يكي دو ماه از اقامتش در اصفهان مي           

، »الـسلطان  آقاي بنان «، پس از كسب اجازه از       ميهننامه     هفته هاي نخست   زمان در شماره  
، عـازم   »در معيت آقاي حاج آقاي شيرازي     «مقاالتي عليه قرارداد نوشت ولي اندكي بعد،        

نامه و مقاالت تنـد عليـه قـرارداد و            دشتي در تهران به نگارش و توزيع شب       . تهران شد 
  . الدوله ادامه داد وثوقدولت 

الدوله تكاپوي پرهياهوي اين شيخ جوان دشتستاني را برنتافت و دستور اخراج              وثوق
دشـتي پـس از چنـد روز بازداشـت بـه         . او از ايران و بازگشتش به عتبات را صادر كرد         

نظاميان دشتي را، در هواي گرم اواخر خردادماه، پياده به          . مرزهاي غربي ايران اعزام شد    
الدولـه    در قزوين بود كه دولت وثوق     . بيمار شد و سه هفته در قزوين ماند       . زوين بردند ق

و چند روز بعد ميرزا حـسن خـان       ) 1299 سرطان   4/ 1338 شوال   8جمعه  (سقوط كرد   
دوستان دشتي براي آزادي او تـالش كردنـد         . مشيرالدوله زمام دولت را به دست گرفت      

در اين زمـان از مركـز دسـتور         . را به همدان بردند   دشتي  . ولي مشيرالدوله موافقت نكرد   
دشتي قريـب   . النهرين صرفنظر شود و در كرمانشاه بماند        رسيد كه از اعزام دشتي به بين      

ياسمي، كـه بعـدها بـه       د  يدر آن زمان غالمرضا رش    . به پنج ماه در كرمانشاه ماندگار شد      
 دشـتى بـا او      .ردكـ  مـى رمانشاه معلمـى    كدر  عنوان اديب و محقق شهرت فراوان يافت،        

رشيد ياسمي اندكي . وي فرا گرفتزبان فرانسه را نزد   مقدمات  شد و    دوست و محشور  
رشـيد  «:  نوشـت  1352دشـتي در سـال      .  شـد  شفق سـرخ  بعد همكار دشتي در روزنامه      

  » .و بلكه مشوق و مؤيد من در تأسيس آن بودشفق سرخ نخستين همكار من در 
  

براي آشنايي با تعارض لرد كرزن، وزير امور خارجه، با ساير اعضاي دولت بريتانيا بـر سـر قـرارداد              . 8
، "سـلطنت پهلـوي    و صـعود     1299 كودتـاي    ،استعماريهاي    كانون"عبداهللا شهبازي،   :  بنگريد به  1919

 .42-9، صص 1379، پائيز و زمستان 16-15، سال چهارم، شماره تاريخ معاصر ايرانفصلنامه 
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زمام امـور را    ) ولي خان تنكابني    محمد(الر اعظم   دولت سپهسا .  ق 1339 صفر   14در  

دشتي منتظر ابطال حكم تبعيد نـشد و بـه تهـران بازگـشت؛ بـه دليـل                  . به دست گرفت  
بازگشت خودسرانه زنداني شد ولي پس از چند روز بـا وسـاطت سـيد محمـد صـادق                   

  . طباطبايي رهايي يافت
دشـتي بـه    . اسـفند اسـت    3 و دو سه ماه پيش از كودتاي         1299اينك اوائل زمستان    

 قرن بيستم نام    اي به   هاي سياسي خود در تهران ادامه داد و تقاضاي امتياز روزنامه            فعاليت
، ميرزاده عشقي بـه همـين       1300 ارديبهشت   16بعدها، از   . كرد كه آن را به دست نياورد      

 اي جنجالي منتشر كرد كه به دليل مواضع صريح و تند آن بر ضد رضا خـان                  نام روزنامه 
 12(سردار سپه، و انتساب غائله جمهوري به دسايس استعمار بريتانيا، به ترور و قتل او                

  . انجاميد) 1303تير 
  

سـان بـسياري ديگـر از فعـالين            علـي دشـتي، بـه      1299پس از كودتاي سوم اسفند      
سيد ضياءالدين طباطبـايي در بـاغ       نود روزه   سياسي، بازداشت شد و تا پايان كار دولت         

 1300هايي فراهم آورد كه در اواخر         او در اين دوره يادداشت    . تماد زنداني بود  سردار اع 
، درج شد و    "ايام محبس "، با نام    شفق سرخ هاي اول تا پانزدهم        در شماره  1301و اوائل   
الدولـه، توسـط خـود        هاي تبعيد در زمان دولت وثوق       ، به همراه يادداشت   1301در آبان   

زاده آدميت اين كتاب را تجديد   ركن1313در سال . فتدشتي به صورت كتاب انتشار يا 
 مـشفق  1327در آذر . چاپ دوم نيز، مانند چاپ اول، به سرعت نايـاب شـد    . چاپ كرد 

را با مقدمه خود منتـشر كـرد و بـر مبنـاي ايـن نـسخه                 ايام محبس   همداني چاپ سوم    
  . انجام گرفت) 1352اميركبير، (و ششم ) 1339(هاي پنجم  چاپ

آثـار مـؤثر در رواج       كـه بـه عنـوان يكـي از           ،عالوه بر ارزش ادبـي آن     محبس،  ايام  
شود، نخستين اثر در ادبيات فارسـي اسـت    نويسي در نثر معاصر فارسي شناخته مي    ساده

    . كه به توصيف زندان و زنداني سياسي پرداخته است
ي  را از حاكمان وقـت و رفتارهـا        ها سراسر انزجار خود    دشتي در اين يادداشت   

اين گونه پيداست كه ايام محبس بر . دارد ناشايست بشري و تمدن جديد ابراز مي
او بسيار سخت گذشته است تا آنجـا كـه تمـدن جديـد را، كـه زنـدان را يكـي از         

گيرد و اين تمدن را نـه تنهـا          داند، سخت به باد ناسزا و دشنام مي        هاي آن مي   نشانه
از ... شـمارد  مايه هالكت و بدبختي مـي     داند، بلكه    آميز نمي  سعادتبراي آدميان   

هاي فكـري و آمـال ايـن زنـداني سياسـي كـامالً               بالي سطور اين رساله دغدغه    ال
گويـد،   از عرفان و تصوف و نقش آن دو در حيات آدميان سخن مي            . هويدا است 

گيـرد، تمـدن    انتقاد ميراند، سيد ضياء را به باد   از گوته و گوستاو لوبون سخن مي      
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شـمارد و   كننده مي گيرد و عقايد ماديون و طبيعيون را گمراه  سخره مي  جديد را به  

: نويـسد  مي. داند ميبهترين طريق سعادتمند كردن آدميان را توسل به آئين اسالم           
تنها مايه تسلي يك نفر محبوس اين است كه خود را در ميان جمعيتي كه در افق                 «

يـك نفـر   ربه بـه قلـب   تـرين ضـ    ه وي نزديك است مشاهده كنـد، بـزرگ        فكري ب 
     9».محبوس سياسي اين است كه او را در ميان دزدان بفرستند

تـوان نـوعي پوپوليـسم آنارشيـستي، يـا            را مـي  ايام محبس   انديشه سياسي دشتي در     
. هايي از فرهنگ ايراني آميخته اسـت  فريبانه، خواند كه با رگه آنارشيسم احساسي و عوام 

 از تجددگرايان آن عصر است، در مطبوعات آن         اين نوع نگرش شاخص انديشه بسياري     
و  سيد ضياءالدين طباطبـايي   شيخ ابراهيم زنجاني،    زند، و در كساني چون        زمان موج مي  

هاي متناقض و شـعارهاي       اي آشفته از ديدگاه     رسد و ملغمه    به اوج افراط مي   علي دشتي   
  . آورد سطحي را پديد مي

نگـاري كـه بـا         روزنامه -ي سيد ضياء است   كه زندان   رغم اين   ، به ايام محبس دشتي در   
تـازد و      به شدت به اشراف و ثروتمنـدان مـي         -داعيه مبارزه با اشرافيت به قدرت رسيده      

» انتقـام «دهد بلكه او را به        عملكرد سيد ضياء را در اين زمينه نه تنها مورد تأييد قرار مي            
    : خواند ايشان فرامي» محو و نابود كردن«و 

كننـد    رور و نخوت كه خود را مافوق طبقات مردم تصور مـي           هاي غ  اين مجسمه 
تمول اين دسته آلـوده بـه خـون هـزاران افـراد      ... اند؟ از كجا تحصيل ثروت نموده  

مكنت و تجمل اين آقايان با اشك چشم هزارها ستمديدگان اجتماع           . جامعه است 
يـن  بنـازم دسـت سـيد ضـياءالدين طباطبـايي را كـه بـر سـر ا                 ... تدارك شده است  

... هـا را محـو و نـابود نكـرد           جنايتكاران اجتماعي فرود آمد ولـي افـسوس كـه آن          
افـسوس كـه    . افسوس، اين دستي كه بر سر شما فرود آمده سنگين و منتقم نيـست             

افسوس كه جامعه براي دور . ايد همه شما به مكافات اعمال زشت خود دچار نشده     
    .و ناتوان استانداختن كابوس وجود شما از روي سينه خود ضعيف 

رسد كه حتي اصـول سوسياليـسم را مـورد تأييـد              جا مي   نفرت دشتي از اغنيا تا بدان     
    : دهد قرار مي

هاي جامد، اي مزدورهاي سـعادت ديگـران،     باف، اي دماغ    هاي فلسفه   اي ماشين 

  
، يكشنبه  135، سال اول، شماره     شرق،  "علي دشتي و نخستين رساله در باب زندان       "اميرحسين تيموري،    . 9

 .1382 بهمن 19
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اي شمايي كه به قوه الفاظ مجوف اصول سوسياليسم را مخالف عمـران و تكامـل                

 است، يك قدري عميق شويد، بـه فلـسفه حيـات و زنـدگاني               دانيد، بس   تمدن مي 
    .اليه زندگاني را جستجو نمائيد مراجعه كنيد و منتهي

آن و در انـداختن     » ويـران كـردن   «تازد و به      به تمدن جديد مي   ايام محبس   دشتي در   
    : خواند طرحي نو فرامي

دتمند تمدن قسمت اعظم بشر را بدبخت نموده تا يك دسته را خوشبخت و سعا             
  ...نمايد

هاي او توحشي كه نـسبتاً بـه    بايد اين تمدن ظالم را ويران كرد و بر آثار و خرابه     
    . تر باشد بر پا نمود سعادت نزديك

    : نماياند و در مقابل، اسالم را، به عنوان راه رستگاري بشر، مي
ها را بـه طـرف يـأس، نااميـدي، بـدبختي و               عقايد خشك ماديون و طبيعيون اين     

كشاند، همچنان كه عقايد تصوف به سـوي   اوت و بالنتيجه جرايم و جنايات مي  قس
پس بهترين طريـق بـراي سـعادتمند كـردن          . دهد  ذلت و نكبت و اسارت سوق مي      

مردم، يعني ايجاد سعادت نسبي، همان حدودي است كه تعاليم يك ديانتي ماننـد              
    ... اسالم براي پيروان وظايف طبيعي و اخالقي تعيين كرده است

هلـوئيز  ، او ايـام محـبس  پور، بر اساس تصريح خـود دشـتي در     نوشته يحيي آرين    به
تـأثير     اثر ژان ژاك روسو را در زندان با خود داشت و در نگارش اين اثر تحـت                 10جديد
   11.هاي روسو و المارتين بود نوشته

   و غائله جمهوري شفق سرخ

الـسلطان،    با ميرزا حسين خان كمال    علي دشتي پس از آزادي از زندان، قريب به سه ماه            
 همكـاري كـرد و سـردبيري ايـن     سـتاره ايـران  ، در روزنامه    "صبا"متخلص و مشهور به     

در اين زمان رضا خان سردار سپه، وزيـر جنـگ، فـشار بـر               . روزنامه را به دست گرفت    
 ،سـتاره ايـران   به تبعيد رفت و حسين صبا، مدير        ايران آزاد   مطبوعات را آغاز كرد؛ مدير      

سردار سپه در . خانه، در حضور شخص سردار سپه، دويست ضربه شالق خورد    در قزاق 
حفظ عالم  «و  » هاي انفرادي   مرج  و  پايان دادن به هرج   «اعالميه خود هدف از تنبيه صبا را        

  
10.  La nouvelle Héloïse (1761; The New Heloise) 

  .324پور، همان مأخذ، ص  آرين . 11
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 ولي، در واقع، هدف تبديل صبا به ابـزاري كـامالً مطيـع بـراي                12.عنوان كرد » مطبوعات

  . ز شدتبليغات خود بود و موفق ني
  

. گذرانيـد   در اين زمان تاريخ مطبوعات ايران يكي از پرهياهوترين ادوار خود را مـي             
سـازي و ايـراد        خـواهيم ديـد، بـازار پرونـده        "دشتي را بهتر بـشناسيد    "كه در مقاله      چنان

وابـستگي بـه   "ويژه متهم كـردن ديگـران بـه     اتهامات سياسي و اخالقي پررونق بود و به    
بـه تبـع ايـن      . رفت و از اينرو رواج گسترده داشت        شمار مي   بنده به كواي    حربه" انگليس

فضا، ارباب جرايد پرفروش از نفوذ فراوان برخوردار بودند و در بسياري موارد جريـده               
. نگاران بااخالق نادر بودنـد      روزنامه. كردند  خود را به ابزاري براي كسب ثروت بدل مي        

اخالق سياسي و فردي تعارضي ژرف ميان       فروشي رواج فراوان داشت و سطح نازل         قلم
. نگـاران پديـد آورده بـود        گفتار و نوشتار با كردار واقعـي و عملكـرد روزمـره روزنامـه             

نگاراني چـون     ، در روزنامه  1320هاي    بدينسان، مكتبي بنيان نهاده شد كه بعدها، در سال        
در واپـسين   السلطنه فضاي مطبوعاتي تهـران را          عين 13.محمد مسعود به اوج خود رسيد     

    : هاي سلطنت احمد شاه چنين توصيف كرده است سال
گويـا چهـل    . روزنامه خيلي زياد شده، دكان و محل ارتزاق خـوبي شـده اسـت             

بعضي از جرايد هست كه بـه همـان نـصب        . شود  روزنامه هفتگي و يوميه چاپ مي     
  

   .6240، ص 8 جهمان مأخذ، ، السلطنه عين . 12
هر قدر هم حبس شده بـاز چـاره او          «: افزايد  خواند و مي    مي» گو  بدزبان و ياوه  « السلطنه صبا را    عين

: كند  او در جاي ديگر صبا را چنين معرفي مي        ) همان مأخذ  (».ها چاره كند    بلكه اين شالق  . نشده است 
 كـه آن دو بـرادر از تجـار خـوب            ]است[برادرزاده مرحومان آقا عبدالباقي و آقا محمد امين ارباب          «

صـبا خوشـگل    . ايـم   اي كه با خانواده ما داشتند، ما پدر اين صبا را نديـده              با همه مراوده  . طهران بودند 
يـاد  » نوكر ارباب جمـشيد «و در صفحات بعد از صبا به عنوان         ) 6722، ص   9همان مأخذ، ج    (» ...بود
صبا، انـدكي   .  ارباب جمشيد جمشيديان بود    حسين صبا مدتي شاگرد   ) 6766همان مأخذ، ص    . (كند  مي

 به سكته قلبي درگذشت و چون در اواخر عمر از مبلغان سردار             1303پس از قتل عشقي، در اوائل مهر        
بنگريد بـه توصـيف     . (اش در ميان لعن و طعن مردم تشييع و دفن شد            سپه بود، برخالف عشقي، جنازه    

 )7178 ص ،9همان مأخذ، ج : السلطنه از مرگ صبا در عين
، شـوراي ملّـي  ، رئيس مجلس )سردار فاخر(، رضا حكمت  مرد امروز پس از قتل محمد مسعود، مدير        . 13

ـ دن ازي  تومـان  هزار صد چند با و بود اعاشه مشغولي  مك حقوق ك ي با ...ندك رحمتش خدا«: گفت  اي
 بهـشت يارد 20 شـنبه  سـه  مجلـس،  مـذاكرات  (».آورد دست بهيي  ها پول اخالق فساد اشاعه با و رفت
1328(. 
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. ..اي يكـي دو بـار   برخـي فقـط هفتـه   . تابلو و نشر دو سه نمره قناعت نمـوده اسـت    

هـاي   به همان اسم و دخول در جرگه جرايد و بعضي دخل         . كنند  چاپ و منتشر مي   
گفت درست حـساب كـرديم هـر روزنامـه         عميدالملك مي . باشند  مختصر قانع مي  

فروشـي و آبونمـان هـر قـدر          از تـك  . كه روز چاپ شود پنجاه تومـان خـرج دارد         
هـر نمـره ضـرر      بيست تومان در    . شود  كوشش كنند بيش از سي تومان واصل نمي       

هـا گرفتـه      هايي كه دارند تمـام يـا از سـفارتخانه           است و اين ضرر با تمام آن خرج       
  . شود يا از مردم ديگر مي

هرمـز ميـرزا    . شـود   بـا پـول انگلـيس چـاپ مـي         عـصر جديـد     در منزل ما گفتند     
حاال . (ها دادند   كاغذش را انگليس  : گفت.  را حاصل كند   14خواست برائت ذمه او   

شـود مـال سـفارت روس اسـت يـا             ز كاغذ روزنامـه شـناخته مـي       طوري شده كه ا   
     15.)انگليس

اي مشابه با دشتي برخوردار بـود،         اندي پيش سيد ضياءالدين طباطبايي، كه از پيشينه       
. به يمن كودتاي فوج قزاق به قدرت رسيده و در مسند رياست دولت جاي گرفتـه بـود    

 جويـاي نـام خواهـان فـراوان داشـت و          نگاري در ميـان جوانـان       بنابراين، پيشه روزنامه  
الـسلطنه،   بـه تعبيـر عـين   . نگاري بـود   اي از آن خود آرزوي هر روزنامه        مديريت روزنامه 

الوزرا شد، حاال هر مـدير روزنامـه خيـال     يك نفر سيد ضياء كه مدير جريده بود رئيس        «
  16».رياست وزرا دارد

 را آغـاز    شفق سرخ تشار   ساله تحقق يافت و ان     28 آرزوي دشتي    1300 اسفند   11در  
.  بـه صـورت يوميـه بـود        1304ايـن نـشريه ابتـدا سـه شـماره در هفتـه و از آذر                 . كرد

نويسندگان جوان و بااستعدادي چون غالمرضا رشـيد ياسـمي، سـعيد نفيـسي، نـصراهللا        
هـايي     دشتي مشق كردند و بعـدها چهـره        شفق سرخ فلسفي و ديگران نويسندگي را در       

توان مكتبي سياسي، فكري و ادبـي دانـست كـه           را مي  شفق سرخ ،  بنابراين. نامدار شدند 
. هاي پسين بر فرهنگ ايران تـأثيرات ژرف بـر جـاي نهادنـد               يافتگان آن در دهه     پرورش

    : نوشت1352دشتي در سال . پيشكسوت و ستاره اين مكتب شيخ جوان دشتستاني بود
مؤيـد مـن در     و بلكه مـشوق و       شفق سرخ نخستين همكار من در     ] ياسمي[رشيد  

سـتون انتقـاد ادبـي روزنامـه، از         . رشيد به تهران منتقل شـده بـود       ... تأسيس آن بود  
  

  . عصر جديدالسلطنه ثقفي مدير  متين . 14
 .6476-6475، صص 8السلطنه، همان مأخذ، ج  عين . 15
  .6425ص  همان مأخذ، . 16
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او سعيد نفيسي و چند تـن از اهـل   . همان شماره نخست، به رشيد اختصاص داشت    

كـه حـوزه دوسـتان و         طـوري    دعـوت كـرد، بـه      شفق سرخ ادب را به همكاري در      
تـدريج و انـدكي پـس و          بـه . رفت از همان اوائل كار رونق گ      شفق سرخ همكاران  

پيش، نصراهللا فلسفي، رضا هنري، مجتبي طباطبايي، رضا شهرزاد، محمود عرفـان،            
بهتـرين متـرجم    (الزمان فروزانفـر، سـيد احمـد صـاني نجفـي              محمد سعيدي، بديع  

، لطفعلي صورتگر، احمدي بختياري، ميرزا آقاخان فريـار،   )رباعيات خيام به عربي   
اي دوسـتانه،   حـوزه . ن، يحيي ريحان و غيره گرد هـم آمدنـد        سيد فخرالدين شادما  

در جمـع مـا،     .  گذاشته بود، رونق گرفت    "اقمار سرخ "كه عباس خليلي اسم آن را       
    17.رفت شمار مي رشيد يكي از استوارترين دوستان به

 رئيس كابينه وزارت جنگ و منشي رضـا خـان سـردار سـپه، نيـز                 18اهللا بهرامي،   فرج
 بهرامي چهل ساله رابط     19.نوشت   مي شفق سرخ  در    "برزگر. ف" مستعار   مخفيانه و با نام   

. اين رابطه بعدها به دوستي نزديك بدل شـد        .  او بود  "اقمار سرخ "دشتي و   سردار سپه با    
در اوج ديكتاتوري رضا شاه دشتي و بهرامي با هم به زندان و تبعيد رفتند و اندكي پس                  

  . ه پا كردنداز سقوط رضا شاه با هم حزب عدالت را ب
گرانه رضا    واكنش دشتي به رفتار خشن و سركوب      شفق سرخ   هاي آغازين     در شماره 

    : خان سردار سپه در قبال مطبوعات چنين بود
آقاي سردار سپه، بخوانيد و بـه دقـت هـم بخوانيـد زيـرا از وقتـي كـه متـصدي                      

قـاي  آ... گونه كلمات به مسامع شما رسيده اسـت         ايد كمتر اين    وزارت جنگ شده  
 را به امر شما شالق زدند يـك نفـر بـه             ستاره ايران سردار سپه، آن روزي كه مدير       

آن . شما نگفت كه اين رفتار در خاطره عموم ملت چقدر اثر سوء بخـشيده اسـت               
قـدر در راه دوسـتي        به حكم شما تبعيد شـد كـسي ايـن          ايران آزاد روزي كه مدير    

بـه قلـوب عناصـر آزاديخـواه        شما فداكاري نداشت كه از اصدار اين حكمي كـه           
  

هوشـنگ  : نقل از   به. 15، ص   14220، شماره   اطالعات،  "ياسمي، نخستين همكار ادبي من    "علي دشتي،    . 17
 .337، ص 3، ج 1380فرهنگ معاصر، : تهرانپژوهشگران ايران، اتحاد، 

 از زمـان وزارت جنـگ او و         سردار سـپه   و رئيس دفتر رضا خان    منشي  ) دبيراعظم( بهرامي   اهللا  فرج . 18
سـفرنامه   مؤلـف او  . نوشت  هاي رضا خان را مي      بهرامي نطق .  بود رضا شاه  رئيس دفتر مخصوص     اولين

 در 1330 سـاله در سـال   70بهرامـي  .  منتشر شدرضا شاه نام به است كه  سفرنامه خوزستان  و   مازندران
 . تهران درگذشت

نـشر  : ، تهـران خاطرات سياسـي، ادبـي، جـواني   : به روايت سعيد نفيسي، ]كوشش به[عليرضا اعتصام    . 19
 .297، 136، صص 1381، اولمركز، چاپ 
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در مملكتي كـه آزادي را بـه قيمـت          ... زد، جلوگيري نمايد    يك صدمه غليظي مي   

هاي مقدسي به دست آورده و حكومت را از محمدعلي ميـرزا و درباريـان و        خون
اند، آيا قضاوت در مندرجات جرايد از وظايف يك نفـر            وزرا گرفته به قانون داده    

تـر نـدارم و آن را          آقاي سردار سپه، من يك قلم بيش       كلي خارج نيست؟    نظامي به 
ام نيـز بـراي      توانـد در هـم بـشكند، و حالـت روحيـه             هم حكومت نظامي شـما مـي      

اي حاضر نيست؛ ولـي، معـذلك، چـون           تحصن در هيچ جا و تشبث به هيچ بيگانه        
هايي نظير اسالف شما منتظر شـما بـوده باشـد، ايـن حقيقـت         خواهم سرنوشت   نمي

شما براي اجراي نيات خـود و بـراي توسـعه قـواي             ... گويم  آاليش را مي  خالي از   
نظامي و عظمت دادن ايران بايد نه تنها مطابق قانون و اصول حكومت ملّـي ايـران                 
رفتار كنيد، بلكه دست به دست آزاديخواهان داده بناي استبداد و مفاسد موجـوده           

ود يـك طـرح تـازه و        اجتماعي را متزلزل كـرده بـراي كليـه مظـاهر اجتمـاعي خـ              
     20...جديدي بريزيد

اين نوشته را گاه به عنوان نمادي از نگرش منفي دشتي به رفتار اقتدارگرايانه سـردار   
ولي، در واقـع، شـيوه سـلوك رضـا خـان بـا              . كنند  ذكر مي شفق سرخ   سپه در اوان كار     

 دشـتي   جمـالت . مطبوعات، در فضاي آن روز، جايي براي دفاع از او باقي نگذاشته بود            
 به سردار سـپه؛     -طوفان مدير روزنامه    -را بايد مقايسه كرد با شيوه خطاب فرخي يزدي        

در آن زمان، فرخـي     . كند  و در اين مقايسه است كه انتقاد دشتي نرم و همدالنه جلوه مي            
    : سرود يزدي خطاب به رضا خان چنين مي

  يستبا نفي بلد  ماحي  امنيت  ك    با مشت و لگد معني امنيت چيست 
    با ناله ز من شنو كه امنيت نيست    با زور مرا مگو كه  امنيت    هست

 از اولـين    شـفق سـرخ   . ، هواداري دشتي از سردار سپه بارز و بارزتر شـد          اندكي بعد 
نشرياتي بـود كـه الگـوي جمهـوري آتـاتوركي تركيـه را فـراروي ايرانيـان قـرار داد و                  

.  و اين آغاز اشـتهار دشـتي اسـت          رضا خاني شد؛    پيشاهنگ غوغاي مستعجل جمهوري   
    :  نوشت1302) بهمن(السلطنه در ذيل وقايع روزهاي اول دلو  عين

نموده بـود   ] آنكارا[آنقوره  وقت   نقل از جريده     شفق سرخ چند روز قبل جريده     
پــسره . كــه ايــران هــم مــشغول جمهــوري شــدن اســت و بــسيار هــم خــوب اســت

 تجــار، رؤســايعــضي از علمــا و ب. جمهــوري ايــران: زد مــي داد فــروش روزنامــه

  
 .1301 حمل 16، 10، شماره شفق سرخ . 20
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 شكايت كردند كه همـان مـشروطه        الوزرا  رئيس به   شديداًاصناف، بعضي از رجال     

     21.ما را كفايت كرد، خواهش داريم دست از ما بردارند
    : و يك ماه بعد، در اوائل اسفند، دشتي را چنين معرفي كرد

. ري اسـت  نويـسنده مـاه   . معمـم . اهـل دشتـستان   . مديرش شيخ علي   (شفق سرخ 
چـون حـاال    .) معـروف نبـوده اسـت     . شناسـم   درسـت نمـي   . عامل قوي سردار سـپه    

 شروع بـه    92خواهند سردار سپه به ميدان بيايد، امروز در شماره سال دوم نمره               مي
كه اول از جريده عثماني شروع بـه نغمـه جمهوريـت        اين نغمه نموده است مثل آن     

     22.كرد
توان ديد كـه بـا        سود رضا خان را در مقاله زير مي         هاي از تبليغات علي دشتي ب       نمونه

    : درج شدشفق سرخ در "اي از اصفهان نامه"عنوان 
در فـضاي مـا   شـفق سـرخ   آقاي دشتي، اين صالي جمهوريتي كـه از صـفحات          

منعكس شد، مانند نفخه صور مردم را از اين خواب مرگ مانندي كه يك قـرن و          
. هـا بـاز شـد    آلـوده آن   هـاي خـواب     چشم. كردها مستولي شده بود بيدار        نيم بر آن  

عــدم لياقــت و قابليــت ... انظــار متوجــه فجــايع و مظــالم طــوالني قاجاريــه گــشت
مردم فهميدند سيالب نكبـت و بـدبختي از         . هاي چنگيز و هالكو واضح شد       سالله

    ... كجا به مرز و بوم كيخسرو سرازير شده است
علي دشتي است، در پايـان آرزو كـرد كـه            نامه، كه در واقع خود       "ناشناس"نويسنده  

به اين  » طلب  قائد دسته اصالح  «به عنوان   » الوزرا  حضرت اشرف آقاي سردار سپه رئيس     «
تقاضـاي ملـت را در برانـداختن سـلطنت نـاميمون      «خواست مردم پاسخ مثبت دهـد و        

   23».قاجاريه بپذيرد
نان بـزرگ   در غوغاي جمهوري رضا خاني چ      او   شفق سرخ سهم شيخ علي دشتي و      

 نام او را، در كنار ميرزا كريم خـان  "جمهوري نامه"الشعراي بهار در منظومه   بود كه ملك  
  :  و سيد محمد تدين، به عنوان يكي از گردانندگان اصلي اين غائله ذكر كرد24رشتي

  
 .6674، همان مأخذ، ص السلطنه عين . 21
  .6689همان مأخذ، ص  . 22
 .6690-6689همان مأخذ، صص  . 23
ميرزا كـريم  "] عبداهللا شهبازي، : [ايي با ميرزا كريم خان رشتي و نقش تاريخي او بنگريد به           براي آشن  . 24

انتـشارات  : تهـران ظهـور و سـقوط سـلطنت پهلـوي،          ،  "خان رشتي؛ چهره مرموز تاريخ معاصر ايران      
← 
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  علمدارش  بود   شيطان  رشتي  چو جمهوري شود آقاي دشتي 
  رها  در  توي  هشتينشيند عص  تدين  آن   سفيد   كهنه  مشتي

  ز حالج و ز رواس و ز سمسار  ها را خبردار كند كور و كچل
    دريغ از راه دور و رنج بسيار

نگار مـدافع رضـا خـان         ترين و متنفذترين روزنامه     در اين زمان دشتي به عنوان فعال      
 با توجـه    25.شد و با سردار سپه ديدارهاي خصوصي مكرر داشت          سردار سپه شناخته مي   

تـر از همـه        بـيش  شـفق شيخ علي دشتي مدير     «: السلطنه نوشت   رابطه بود كه عين   به اين   
 كـوهي كرمـاني نيـز از        26».گيـرد   و پـول خـوب سرشـار را او مـي          ] اسـت [محل توجه   

گويد كه از درون آن غوغاي جمهـوري زاده    اي سخن مي    هاي مالي گسترده    وپاش  ريخت
    : شد

  لوا  در  پي  حلوا  بوددان كه  ب  اي   برادر  هر  كجا   بلوا   بود
  گويد بود از بهر سيم هر چه مي  آن  كريم  رشتي  مهتر  نسيم
  27مقصد او خوردن لشت نشاست  مقصدش ني خرقه و ني منتشاست

  جملگي باشد براي اسكناس  اساس  هم هر چه گويد بي28رهنما
  با عباي كهنه و چرك و سياه  كاله اش يك شب اين كه بد دارائي

  كه سوارش گشته با ساز و دهل؟  29 حاال هوتُل؟از كجا آورده او
  تازه قصري كرده در شمران بنا  كه بود اول گدا  آن30آن تدين

  
← 

 .94-55، صص 2، ج 1381اطالعات، چاپ چهاردهم، 
: رضـا شـاه   ،  ]كوشـش   به[غالمحسين ميرزا صالح    :  روزانه سليمان بهبودي در    هاي  يادداشتبنگريد به    . 25

، 63،  56، صص   1372،  اولطرح نو، چاپ    : تهرانخاطرات سليمان بهبودي، شمس پهلوي، علي ايزدي،        
65 ،66 ،69 ،73 ،74 ،76 ،91 ،99 ،129 ،130 ،142 ،150 ،159. 

  .6773، ص 9السلطنه، همان مأخذ، ج  عين . 26
) پسران حاجي وكيل رشتي   (ا كريم خان رشتي و برادرانش       لشت نشا ملك خانواده اميني بود و ميرز        . 27

  . مستأجر اين خانواده بودند ولي حاضر به استرداد امالك فوق به مالكين قانوني آن نبودند
 مانند دشـتي   در اين زمان رهنما،   . ايرانمدير روزنامه نيمه رسمي     ). 1368-1268(العابدين رهنما     زين . 28

 .مكال شد 1306در سال . و تدين، معمم بود
  . اتومبيل، ماشين سواري: هوتل . 29
 مكـال و بـا لبـاس جديـد در كابينـه             1305در بهمـن    ). 1330 -1260(سيد محمد تدين بيرجنـدي       . 30

 . الممالك وزير معارف شد مستوفي
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    ؟در چه بازاري تجارت كرده است  ؟اين همه پول از كجا آورده است

در كوران غائله جمهوري، و در زير سرنيزه مهيب رضا خان، انتخابات پنجمين دوره             
؛ انتخاباتي فرمايشي كه طي آن، بـه جـز معـدود رجـال              مجلس شوراي ملي برگزار شد    

الـسلطنه كـه از تهـران بـه مجلـس راه              سرشناس مخالف رضا خان چون مدرس و قوام       
ها نامزدهاي مورد نظر سـردار سـپه سـردرآوردند در             هاي شهرستان    از صندوق  31يافتند،
، نماينـده   شـيخ ابـراهيم زنجـاني     . كه در بسياري موارد حتي شهرت محلي نداشتند         حالي

 انتخابـات   1303ادوار اول تا چهارم مجلس شوراي ملي از زنجـان، در اوائـل تابـستان                
    : مجلس پنجم در حوزه انتخابيه خود، خمسه، را چنين توصيف كرد

الـوزرا بـود و انتخابـات بـه           پس از ختم مجلس چهـارم، كـه مـشيرالدوله رئـيس           
وسـيله بـراي دخـل اشـرار و     تـر     گبـزر انتخابات   جريان افتاد، از بدبختي ايران امر     

 32، نجات، ]اميرحشمت نيساري حاكم زنجان    [اين دزد شرير  . فروشان گرديد   وطن
واسـطه او متوسـل شـد بـه           بـه ] و[، را پيـدا كـرده       شرف  بي بهائيجاسوس انگليس   

و . سفارت انگليس كه توسـط كـرده او را بـراي حكومـت از دولـت معـين كننـد                   
 بـدبخت آنجـا را نـادان و نـاتوان و منـافق دانـسته                خواست زيرا اهالي    زنجان را مي  

پدر و مادر او را به سفارت انگليس راهبـر            نجات بي . براي دخل مناسب دانسته بود    
ايـن معاملـه    . شد به اين شرط كه او را وكيل خمسه كند براي جاسوسي انگليـسان             

مانند بسياري از وكـالي دوره پـنجم فقـط بـراي طرفـداري و جاسوسـي انگلـيس                   
دانند كه اكثـر اعـضاي مجلـس پـنجم بـه اشـاره و                 البته همه ايرانيان مي   . گرفتسر

فروشـان پـست طرفـدار انگليـسان معـين            فروشان، پـست    كوشش انگليسان از وطن   
 و  34زاده   و سركـشيك   33العـراقين   همـه پـسران شـيخ     . خواهد  نام بردن نمي  . اند  شده

  
 ميـرزا حـسن خـان       -1: در انتخابات دوره پنجم افراد زير از تهران به مجلس شوراي ملّي راه يافتنـد               . 31

 حاج ميـرزا    -4السلطنه،     دكتر محمد خان مصدق    -3ميرزا حسن خان مشيرالدوله،      -2الممالك،    مستوفي
 -8زاده،     سيد حسن تقـي    -7الملك،     ميرزا حسين خان مؤتمن    -6 سيد حسن مدرس،     -5هاشم آشتياني،   

 ميـرزا سـيد احمـد       -10 سـليمان ميـرزا اسـكندري،        -9،  )حسين عالء (الوزاره    ميرزا حسين خان معين   
 . شيخ علي مدرس-12السلطنه،  رزا احمد خان قوام مي-11بهبهاني، 

خراساني هر دو عـضو     نجات  شيخ ابراهيم زنجاني و      .نجاتميرزا محمد نجات خراساني مدير روزنامه        . 32
اهللا نـوري را   شيخ فضل.  ق 1327 رجب   13 بودند كه، پس از فتح تهران، در روز شنبه           "محكمه انقالبي "

  .محاكمه و محكوم به اعدام كرد
در مجلس پنجم تجدد نماينده ساري شـد و         . العابدين رهنما   و زين ) زاده  العراقين  شيخ(رضا تجدد   محمد . 33

  . ايران بود و رهنما مدير روزنامه نيمه رسمي تجددتجدد مدير روزنامه . رهنما نماينده تبريز
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ــره[و ] غيــره[ و 36 و داور35افــشار ــه امــر هرحــال، ب. اســندشن را مــي] غيــره[و ] غي ب
و ايـن  . را حـاكم خمـسه كـرد   ] اميرحـشمت [ مـشيرالدوله ايـن نابكـار        ،سـپه     سردار

 و هركس نفوذي داشت تهديد كرد       37شمشير خود را كشيده و اميرافشار     شرف    بي
ناشـناس پـول      در آخر اسعدالدوله پست و نمك     . كه بايد نجات وكيل خمسه شود     

هـاي آرا كـه در دسـت كـسان            صـندوق . نـد مهمي بـه او داد و بـا هـم پيمـان كرد            
اسعدالدوله بود، و هركس به اطراف زنجان بـراي انتخابـات رفتـه بـود آراء مـرا و                   
هركس را كه از اهل خمسه بود و صالحيت داشت بيـرون آورده، نـام سـه نفـر را                 

ها ريخته و درآورده و خوانده، سه نفر وكيـل بـراي خمـسه                خود نوشته به صندوق   
و اين كار گذشت و اكثريـت  . شناسد نفر از اهل خمسه آنها را نميساختند كه سه  

     38.نبودندها  اينبهتر از ها  آنمجلسيان هم دانسته آنها را پذيرفتند، زيرا 
پاس خدمت به سردار سپه، از ساوه به مجلس راه يافت             شيخ جوان دشتستاني نيز، به    

اي آب آنجـا را نوشـيده و نـه            نه هواي ساوه را استشمام كرده و نه جرعـه         «كه    در حالي 
   39.داشت» معروفيت محلي

بينــي ســردار ســپه و راهنمايــان و مــشاوران او، كــه مــردم را مــرده  بــرخالف پــيش
، مـوجي   1302 بهمـن    22پنداشتند، از نخستين روزهاي فعاليـت مجلـس پـنجم، در              مي

از عمال   اسفند با اهانت يكي      27بزرگ از مخالفت با جمهوري رضا خاني آغاز شد؛ در           
 بـه مـدرس بـه اوج رسـيد و سـيلي خروشـان را                40رضا خـان، احياءالـسلطنه بهرامـي،      

 بامسمي بود زيرا او با زدن       "احياءالسلطنه"لقب  در ميان مردم معروف شد كه       . برانگيخت
الـشعراي بهـار قيـام      ملـك 41».سلطنت را احياء كـرد «سيلي به مدرس در صحن مجلس   
  :  برانگيخت چنين توصيف كردخونيني را كه سيلي احياءالسلطنه

  
← 
 . در مجلس پنجم نماينده الهيجان شد. اتحاداتحاد، مدير روزنامه زاده  كاظم سركشيك . 34
  . رضا افشار به عنوان نماينده تبريز به مجلس پنجم راه يافت. ميرزا رضا خان افشار . 35
به عنـوان نماينـده شهرسـتان الر بـه          .  و ليدر حزب راديكال    مرد آزاد مدير روزنامه   . اكبر داور   علي . 36

  . مجلس پنجم راه يافت
  . د خمسهدار بزرگ و قدرتمن جهانشاه خان اميرافشار رئيس ايل شاهسون افشار و زمين . 37
 .533-532، صص 32مجموعه اسناد شيخ ابراهيم زنجاني، شماره  . 38
  .6733السلطنه، همان مأخذ، ص  عين . 39
و هر دو پسران محمدعلي خان تفرشي       ) دبيراعظم(اهللا بهرامي     برادر فرج ) احياءالسلطنه(حسين بهرامي    . 40

 . بودند
  .6856همان مأخذ، ص  . 41
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  دكاكين بسته و غوغا به پا شد  از آن سيلي واليت پر صدا شد
  به دولت روي اهل شهر وا شد  به روز شنبه مجلس كربال شد
  براي ضرب و شتم و زجر و كشتار  كه آمد در ميان خلق سردار
  ولي مردم به جاي خويش ماندند  قشوني خلق را با نيزه راندند

  به جاي گل بر او آجر پراندند  به جاي خود نشاندندرضا خان را 
  گروهي را سوي نظميه بردند  بسي پير و جوان سر نيزه خوردند
  براي حفظ قانون جان سپردند  چهل تن اندرين هنگامه مردند
    به ضرب ته تفنگ و زير آوار  دو صد تن تاكنون هستند بيمار

ي عليـه جمهـوري رضـا        اوج تظاهرات گسترده مردمـ     1303نخستين روزهاي سال    
ها از سوي طبقـات مختلـف         سيل تلگراف . خاني در تهران و شهرهاي اصلي ايران است       

. كـرد   مردم به سوي مجلس شوراي ملّي روان بود و مخالفت با جمهوري را اعـالم مـي                
او كـه توانـايي مقاومـت در برابـر          . رسيد  غائله، ظاهراً، با شكست رضا خان به پايان مي        

گيري اين موج و تبـديل        زايد طبقات مختلف مردم را نداشت، و از اوج        مخالفت رو به ت   
نـشيني    فريبانـه را بـراي عقـب        آن به قيام همگاني هراسان بود، راهـي آبرومنـد و عـوام            

 - به بهانه زيارت به قم رفت و با علماي بزرگ آن زمـان           1303 فروردين   11در  . برگزيد
علما .  ديدار كرد- شيخ عبدالكريم حائريسيد ابوالحسن اصفهاني، ميرزا حسين نائيني و  

نظر قاطبه مردم را به اطالع او رسانيدند و رضا خان قول داد كه از خواسـت جمهـوري                   
احترام به مقام   «اي، به بهانه      به تهران بازگشت و روز بعد با صدور اعالميه        . منصرف شود 

در . هي فراخواند خوا  هاي جمهوري   كردن فعاليت » موقوف«، هوادارانش را به     »روحانيت
همين زمان، احمد شاه، در پاريس از موج مخالفت همگاني با سردار سپه مطلع شد، در                

 فروردين با ارسال تلگرافي رضا خان را از رياست دولـت عـزل كـرد و از مجلـس                    15
مجلـس بـراي تـشكيل دولـت جديـد بـه          . الوزراي جديدي برگزينند    خواست كه رئيس  

  .  كردابراز تمايلالممالك  مستوفي
ترين برگ برنده خود بهره جست كـه           در اين زمان، رضا خان از آخرين و خطرناك        

او . توانست كودتاي نظامي ديگري را، و اين بار بسيار خونين، براي ايران رقـم زنـد                 مي
از تمامي مناصب خود اسـتعفا      .  ق 1342 رمضان   3./  ش 1303 فروردين   18شنبه    در سه 

تازگي در رودهن  ن خارج خواهد شد؛ و موقتاً به امالكي كه بهداد و اعالم كرد كه از ايرا    
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   42.خريده بود رفت

نگـاران و     آميز از سـوي روزنامـه       از فرداي خروج رضا خان از تهران، موجي ارعاب        
. علي دشتي در برانگيختن اين موج نقش اصلي داشـت         . نظاميان حامي او برانگيخته شد    

پـدر  «اي منتشر كرد بـا عنـوان    مقالهشفق سرخ  در صفحه اول 1303 فروردين  19او در   
هـاي    ريخـتن خـون   «گيري سردار سپه را مالزم با         دشتي در اين مقاله كناره    » .وطن رفت 

كه ايران را ويـران  «ناميد » هاي شومي بوم«و » خائن به وطن«خواند، مخالفان او را   » زياد
بـه حمايـت از     » رانمنـصبان رشـيد ايـ       صـاحب «، و ايشان را تهديد كرد كه        »خواهند  مي

    : متن كامل مقاله دشتي چنين است. برخواهند خاست» رئيس بزرگ خود«
آن كسي كه بعد از دو قرن ضعف و مذلت و تفرق و تـشتت بـه ايـران قـوت و                      

  .عزت و وحدت داد، روز گذشته از طهران پر از جنايت و غرض بيرون رفت
ار به طهران آمـد و بـا يـك     آن كسي كه سه سال قبل با پيشاني پر از اميد و افتخ            

هاي گذشـته و اصـالح اوضـاع كثيفـي كـه             ناپذيري به ترميم خرابي     اراده خستگي 
هاي نااليق ايجاب كرده بود شروع نمود، ديروز با قيافه افسرده و سيمايي  حكومت

  . كه غبار ماللت و پيري بر آن نشسته است، طهران را وداع گفت
ولـي تكليـف    . ت را به حال خـود گذاشـت       سردار سپه رفت و طهران پر از جناي       

  مجلس و مردم چيست؟ 
انـد، اگـر مجلـس        ولي اگر مردم خدمات برجسته سردار سـپه را ديـده          . دانم  نمي

بيند، اگر متفكران و عقالء قـوم اعتـراف دارنـد كـه               اوضاع حاضره مملكت را مي    
 فقــط اراده توانــاي ايــن شــخص فئوداليتــه را محــو، قــشون را بــزرگ، ياغيــان را  

قمع، آبرو و حيثيت ايـران را در خارجـه بـزرگ نمـوده اسـت، اگـر تجـار و                       و  قلع
دانند، اگـر علمـا       اصناف وجود سردار سپه را براي امنيت و رواج تجارت الزم مي           

بقاء ايـن مـرد بـزرگ را بـراي عظمـت اسـالم و شـوكت يـك دولـت اسـالمي و               
  

بوم هنـد و    «: نويسد  السلطنه مي   عين. ي جمع كرده بود   در اين زمان رضا خان سردار سپه ثروت فراوان         . 42
سردار سپه خريداري كـرده و      . رودهند محل بسيار معتبري است دوازده فرسنگي طهران، خاك دماوند         

ديـشب  . سردار سپه ايضاً در دماوند و مازندران امالك زياد خريداري نموده است           . مشغول آبادي است  
گفـت شـخص      مـي ] سلطنه و همسر ميرزا احمد خان نصيرالدوله بدر       ال  خواهر عين [شاهزاده نصيرالدوله   
گفته بود نزد رئيس بانك بودم، شش كرور تومان براي سـردار سـپه              ] احمد بدر [موثقي امروز به آقا     

تـر    دولت و وزارت جنگ ما در اين سه سال از همه ايام مـشروطه بـيش               . برات ليره خريداري نمودند   
ها كجا رفته، به حساب چـه         اين. روري، دو كروري، پنج كروري    هاي يك ك    غارت. غارت شده است  

  .)6927-6926، همان مأخذ، صص السلطنه عين(» .آمده كه احدي مسبوق نيست
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ج اسـالم قـم     كـه حجـ     همچنـان (داننـد     جلوگيري از فحشا و منكرات ضروري مـي       

دانسته و به مردم توصيه كرده بودند كه قدر اين نعمت يعني وجود سـردار سـپه را                  
خواهانــه ايــن شــخص و  ، و اگــر آزاديخواهــان و احــرار بــه افكــار آزادي)بداننــد

گذاشت اذعان داشـته باشـند، و بـاالخره اگـر      احترامي كه هميشه به عقايد ملّي مي     
سال قبل چه شـأن و اعتبـاري داشـتند و در تحـت     نظاميان ما به خاطر دارند كه سه    

منصبان روسي و سوئدي چه مقـامي داشـتند و امـروز چـه حيثيتـي          رياست صاحب 
ها را كدام روح پـاكي        كه شأن و شوكت و حيثيت و اعتبار آن         شناسند  دارند و مي  

ها را در جامعه سربلند و مفتخر سـاخته و            باعث شده و اين سردار سپه است كه آن        
ها داده است، اگر طبقات مختلفه ايـن حقـايق را اذعـان               ها را به آن      حق آن  شرافت

  . دارند، بايد نگذارند سردار سپه برود
رفتن سردار سپه و تـسلط اجنبـي، رفـتن سـردار سـپه و اختالفـات كلمـه، رفـتن                   
سردار سپه و ظهور ياغيان، رفتن سـردار سـپه و در هـم شكـستن اعتبـارات ايـران،                    

نقــشه  محــو شــدن و اغتــشاشات داخلــي، رفــتن ســردار ســپه ورفــتن ســردار ســپه 
  . اصالحات با هم مترادف است

ســردار ســپه نمونــه روح مردانگــي و شــهامت و . ســردار ســپه پــدر وطــن اســت
. سردار سپه جانشين اردشير بابكان و نـادر شـاه افـشار اسـت      . شجاعت ايراني است  

ش طبقـات رنجبـر و موجـد        سردار سپه قائد تواناي مليون و موضوع احترام و ستاي         
  . دوست به درجه عبادت است نظام جديد ايران و ذاتاً يك نفر مصلح و ايران

 هاي زيادي باشد بايد برگـردد       اين شخص نبايد برود ولو به قيمت ريختن خون        
دارد و چشم بيست و پنج قرن تاريخ گذشته ايران            زيرا ملت ايران او را دوست مي      

  . به طرف او متوجه است
 مراجعت او    شفق اين روح ملت است كه با نوك خامه       . ار سپه بايد برگردد   سرد

  . كند را تقاضا مي
هـر  . هر كس برخالف اين معتقد باشد او نـسبت بـه وطـن خيانـت كـرده اسـت                  

كسي منكر عواقب وخيمه استعفاء سردار سپه باشـد طالـب اغتـشاش و دامـن زدن                 
و طرفـدار محـو اسـتقالل و        آتش فتنه و فساد و دشمن اصالحات و عظمت ايـران            

  . تجزيه واليات است
چه بايد كرد؟ امروز سردار سپه مركز عظمت و اقتدار و استقالل و امنيت ايـران                

ورزي   رانـي و غـرض      رود و حتي براي شهوت      ها مي   اگر رفت همه اين   . شده است 
انـد نيـز      شود و اين آقاياني كه در بهارستان جمع شده          مخالفين هم موقعي پيدا نمي    

  . توانند اطمينان داشته باشند به دوام دوره خود نمي
  سردار سپه برود كي بيايد؟ 
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كدام يك از فرزندان ايران به رشادت و صحت عمل و فضيلت و تقواي سردار               

  سپه هستند؟ 
  الدوله؟  السلطنه يا وثوق آيا قوام

د خواهنـد تـا در آن مـسكن گيرنـ           هاي شومي كه ايران را ويران مي        ما به آن بوم   
ها سـردار سـپه را نـشناسند صـلحا و يـك عـده مـردم         دهيم كه اگر آن    اطمينان مي 

بـه  شناسند و روح ملت آغـوش خـود را بـراي او گـشوده اسـت و                    باتقوا او را مي   
منصبان رشيد ايران، كه رئـيس بـزرگ خـود را     اتكاء به سربازان وطن و صاحب  

     43.دار سپه دچار شوددهند كه ايران به فقدان سر  اجازه نميدارند، دوست مي
مراجعه به آراء عمومي، مـسئله      «اي با عنوان      دشتي در صفحه اول همين شماره مقاله      

تـاج پرافتخـار    «خوانـد كـه     » جوان نـااليقي  «درج كرد و در آن احمد شاه را         » رفراندوم
دشـتي در ايـن مقالـه خلـع قاجاريـه را، از طريـق               . را بر سر نهاده است    » اردشير بابكان 

عبـداهللا مـستوفي فـضاي مطبوعـاتي آن زمـان و            .  به آراء عمومي، خواستار شد     مراجعه
    : عملكرد شيخ علي دشتي را چنين توصيف كرده است

هـاي جـدي و وزيـن چـپ اقـصي، هـر چـه بودنـد، همـه بـسته شـده و                          روزنامه
بردند، و بعضي هم كه روزنامـه نويـسي           سر مي   ها در حبس و تبعيد به       مديرهاي آن 

و از ايـن قمـاش، چـون آش و پلـو در     نجـات ايـران    ارتزاق بود، ماننـد   ها براي   آن
هاي خود دست برداشـته طرفـدار جـدي     دستگاه سردار سپه زيادتر بود، از ضديت 

رويـه و     شدند و تملقات عجيب به سردار سپه كرده، كارهاي بـي            دولت شده و مي   
آمـد رفـع و    ه عمـل مـي  طلبانه او بـ  ترتيبي را كه احياناً براي پيشرفت مقاصد جاه        بي

تـر    جـدي . نمودند و از انتشار مجعوالت و اكاذيب هم تشويشي نداشتند           رجوع مي 
بود كه به مديري و قلم علي دشتي كـار تملـق بـه سـردار                شفق سرخ   ها    از همه آن  

كـه ديـديم، بـرخالف هـر اصـل مـسلمي        سپه را به جاهاي باريك رسانده و، چنان  
خـدا  . ترسـاند  ه و مردم را به سرنيزه سردار سـپه مـي          نظاميان را به روي ملّت واداشت     

ديگـر بـه هـيچ حـد و     . نكند آخوند اصول مسلم درسي سابق خود را كنار بگذارد  
كند و اگـر ذوق نويـسندگي هـم داشـته باشـد كـه                 سدي و اصل مسلمي پابند نمي     

بـه عقيـده مـن،      . ريـزد   چه بـه تـصور در نيايـد از دم قلمـش بيـرون مـي                 آن! واويال
باف ديمي ديده است از       ارتي كه كشور از اين قماش بچه آخوندهاي سياست        خس

  
، )1924 آوريـل    6،  1342 رمـضان    3 (1303 حمـل    19شـنبه     ، سه 228سال سوم، شماره    شفق سرخ،    . 43

 . صفحه اول
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     44.تر است هر چيز بيش

در پي انتشار مقاله دشتي، كه دعوتي آشكار و صريح به كودتا و جنگ داخلـي بـود،           
ها، كه همه بركشيدگان دوره اقتدار سه ساله اخير          فرماندهان نظامي در تهران و شهرستان     

امـراي  . سود سردار سپه را آغاز كردنـد        ها و تظاهرات به     رژه در خيابان  رضا خان بودند،    
هاي تند وتهديدآميز بر ضد مجلس شوراي ملي و اقليـت مخـالف رضـا                 لشكر تلگراف 

خان به تهران ارسال كرده و متذكر شدند كه اگر رضايت سردار سـپه جلـب نـشود بـه                    
سـپهبد  (از احمـد آقـا خـان        هـا     تـرين ايـن تلگـراف       جنجالي. تهران حمله خواهند كرد   

 ساعته براي مجلـس تعيـين       68، اميرلشكر غرب، بود كه اولتيماتومي       )اميراحمدي بعدي 
سخن » خواران اجانب   كيفر و طرد جيره   «اميرلشكر شرق، حسين آقا خزاعي، نيز از        . كرد

هـايي كـه    آن«از » تنفر شديد«و » عشق تام خود به حضرت اشرف سردار سپه       «گفت، از     
كرد كه اگـر   ؛ و اعالم »خواهند منويات اجانب را صورت خارجي بدهند  وكالت مي  نام  به

 افكـار  45.تا دو روز ديگر منويات سردار سپه تحقق نيابد به تهـران حملـه خواهـد كـرد        
زاده، از رهبران جنبش ضد       ها را بسيار زشت ارزيابي كرد و خالصي         عمومي اين تلگراف  

    : جمهوريت رضا خاني، در منبر گفت
ها با پول و      لُرها خيلي از سردار سپه و امراي لشكر او براي ما بهتر بودند زيرا آن              

ها با پـول و اسـلحه و          كردند، اين   گري مي   اسب و تفنگ و قورخانه خودشان ياغي      
     46وند چه تفاوتي دارد؟ اميرلشكر غرب با شيخعلي خان بيرانه. قورخانه دولت

ريـزي و     حامي او و تهديد نظاميـان بـه خـون         نگاران    قهر رضا خان، جنجال روزنامه    
 رأي موافـق،    92، با   1924 آوريل   10/ 1303 فروردين   21مجلس در   . كودتا، كارساز بود  

الوزرايي مجدد سردار سـپه شـد و هيئتـي را بـراي سـفر بـه رودهـن و                      خواستار رئيس 
الممالــك،  در ايــن هيئــت مــشيرالدوله، مــستوفي. بازگردانيــدن رضــا خــان تعيــين كــرد

السلطنه، حاج عزالممالك اردالن، سردار فاخر حكمت، سليمان ميرزا اسـكندري،             مصدق
  . دكتر امير اعلم و سيد محمد تدين عضويت داشتند

  
انتـشارات زوار،   :  تهـران  عي و اداري دوره قاجاريـه،     تاريخ اجتما : شرح زندگاني من  عبداهللا مستوفي،    . 44

  .607-606، صص 3، ج 1377چاپ چهارم، 
:  تهـران  تاريخ بيست ساله ايران،   حسين مكي،   : متن كامل اين دو تلگراف در مأخذ زير مندرج است          . 45

 .555-551، صص 2، ج 1374انتشارات علمي، چاپ ششم، 
  .6937السلطنه، همان مأخذ، ص  عين . 46
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يك روز پس از بازگشت رضا خان بـه تهـران، احمـد شـاه در تلگرافـي از پـاريس                    

يعهـد،  مجلس را پذيرفت و رضا خان در ديدار با محمدحسن ميرزا، ول           » انديشي  صالح«
كه گويي از عملكرد پيشين خود نادم اسـت؛ و بـه      سلوكي محيالنه در پيش گرفت چنان     

 بدينـسان، رضـا خـان بـار ديگـر بـه قـدرت        47.روايتي خم شد تا پاي وليعهد را ببوسد      
  . بازگشت و به تجديد قوا براي تهاجم نهايي خود پرداخت

  
ان رهبـر جنـبش     از اين پس، براي يك دوره كوتـاه، سـيد حـسن مـدرس، بـه عنـو                 

. پيروزمند مقاومت در برابر غائله جمهوري، به چهـره مقتـدر مجلـس پـنجم بـدل شـد                  
مطبوعات ضد رضا خان نيز تهاجم به سردار سپه و هوادارانش را آغاز كردند؛ تهـاجمي              

نگاران مرگ و زندان و تبعيد يا بيكاري و انزوا و فقر را               كه براي بسياري از اين روزنامه     
غائله جمهوري و قائد آن، رضا خان، را به          قرن بيستم ميرزاده عشقي در    . ردبه ارمغان آو  

 كه به بهاي    48صراحت به استعمار بريتانيا منتسب كرد و در آخرين شماره روزنامه فوق،           
  : گونه توصيف نمود جان او تمام شد، رضا خان را اين

  رمو و بولدرمواز صدق و صفا دورم، الد     رمورم و بولدومن مظهر جمهورم، الد
  رمورم و بولدومأمورم و معذورم، الد     رمورم و بولدومن قلدر پرزورم، الد

  رمورم و بولدومن قائد ايرانم، الد
  : و از قول خود چنين سرود

  جمهوري مجبوري، هي هي جبلي قم قم  اي مظهر جمهوري، هي هي جبلي قم قم
    49 هي جبلي قم قمتا كي پي مزدوري، هي   مسلك نشود زوري، هي هي جبلي قم قم

  
 .همان مأخذ . 47
  ).1342 ذيقعده 24 (1303 ثور 7، شنبه قرن بيستم . 48
مردم تهران در مراسـم تـشييع جنـازه عـشقي           .  به ضرب گلوله به قتل رسيد      1303 تير   12عشقي در    . 49

. ، در اين مراسم حضور داشـت »فوق تصور«السلطنه،  جمعيتي، به تعبير عين . تجليل عظيمي از او كردند    
كـشته راه وطـن،     «: خواند  خوان چنين مي    كردند و نوحه    راهي مي زني جنازه را هم     هاي متعدد سينه    دسته

كردند و تعدادي     كنان سردار سپه را نفرين مي      زنان بسياري گريه  .) عشقي سيد بود  (» .زاده سبط رسول  
اين در حالي است كه عشقي در تهران تنها يك خـواهر و             . از اين زنان از فرط عزاداري بيهوش شدند       

  : چنين سرودطوفان،  شب فرخي يزدي، مدير در آن. يك برادر داشت
  امنيت از محيط ما رخت ببست و گشت گُم  ديو مهيب خودسري چون ز غضب گرفته دم

   "عشقي قرن بيستم"سال شهادتش بخوان   حربه وحشت و ترور كُشت چو ميرزاده را
 .) 7152، ص 9السلطنه، همان مأخذ، ج  عين(
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افشاگري عليـه او آغـاز      . هاي اصلي مخالفان رضا خان بود       طبعاً، دشتي يكي از آماج    

، به مديريت عبـاس اسـكندري، در شـماره اول ارديبهـشت خـود               سياستروزنامه  . شد
اي به امضاي هاوارد، دبير دوم سفارت بريتانيا در تهران و مـسئول امـور اطالعـاتي                   نامه

 نيز،  1303 خرداد   9 در   50.كرد دال بر ارتباطات دشتي با سفارت انگليس       سفارت، منتشر   
" مكتوبي از شـيراز   "چند روز پيش از مطرح شدن اعتبارنامه علي دشتي، مطلبي با عنوان             

نويسنده ناشناس نامه مـدعي بـود كـه شـيخ           .  منتشر شد  سياستدر صفحه اول روزنامه      
النهـرين بـراي غيرنظاميـان        رور به بـين   علي دشتي در كوران جنگ جهاني، كه عبور و م         

ها وارد بندر بوشهر شد، در كنسولگري انگلـيس           انگليسي ممنوع بود، به كمك انگليسي     
اهللا بنـان شـيرازي، منـشي         اقامت گزيد، سپس به شـيراز رفـت و در خانـه ميـرزا فـضل               

   51.كنسولگري انگليس در شيراز، ساكن شد

  "دشتي را بهتر بشناسيد"

، همـان روزي كـه اعتبارنامـه دشـتي در مجلـس             1924اول ژوئن   / 1303 خرداد   12در  
اي اختصاص   به مقالهشفق سرخشد، تمامي صفحه اول و دو سوم صفحه دوم      مطرح مي 

اين مقاله پاسخگويي به اتهامات وارده از سـوي  » .دشتي را بهتر بشناسيد«يافت با عنوان   
بخـش  .  او بـود   52زندگينامـه خودنوشـت   اليحه دفاعيه دشتي و اولين      سياست،  روزنامه  

تـر آشـنا      كنيم تا هم با دشتي جوان، زنـدگي و قلـم او بـيش               عمده اين مقاله را درج مي     
اي از    مقالـه بـا جملـه     . شويم و هـم فـضاي مطبوعـاتي و سياسـي آن روز را بـشناسيم               

    : دهد شود و سپس چنين ادامه مي آغاز مي) ع(اميرالمؤمنين علي 
 را معرفي كنم كه چه كـاره اسـت و           سياستروع كنم؟ مدير    دانم از كجا ش     نمي

زده كثيفـي مـستور اسـت يـا از خـود              هاي ظلمت   دوره صباوت او در زير چه پرده      
  

  .1303 حمل 31، 18شماره سياست،  . 50
در آن  . نظر مـن، جعلـي اسـت        مكتوب، كه بر روي كاغذ رسمي سفارت بريتانيا نوشته شده، به          اين  
ها، هاوارد، به دليل ارتباطات و ديدارهايش با رجال سياسي ايران و ارباب جرايد، اعم از موافق يـا                     سال

احـزاب  تـاريخ مختـصر   الـشعراي بهـار در    ملك. مخالف، شهرتي فراوان در مطبوعات ايران يافته بود 
 آن لمبتون و آلن چارلز تـرات،        1320پس از شهريور    . از هاوارد سخن گفته است    مكرر  سياسي ايران   

 .اعضاي سفارت بريتانيا، در مطبوعات ايران شهرتي مشابه با شهرت هاوارد يافتند
  .  1342شوال / 1303 جوزا 9، پنجشنبه 40، سال سوم، شماره سياست  . 51

52.  autobiography 
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 "خـسن و خـسين هـر سـه دختـران معاويـه      "كه  دفاع كنم؟ دفاع از چه كنم؟ از اين     

  نيستند؟ 
ص مـا و    كنـد بـراي شـخ       اين اوراقي كه امروز فكر و اغراض ما آن را سياه مـي            

شود بلكـه بـراي مـسائل عمـومي و احتياجـات عامـه                مقاصد شخصي ما نوشته نمي    
شـرفي    يـك جـوان بـي     سياسـت   كه مدير     كار دارند به اين     مردم چه . شود  نوشته مي 

بـراي  . است كه از سه سال به اين طرف در سفارت انگليس شـغل جاسوسـي دارد           
ت او وقف اطفـاء شـهوات   دوره صباوسياست مردم چه اثري دارد كه بدانند مدير  

 بهتـرين معـرف روحيـات و        سياسـت پـاره     ورق... مردمان هرزه و فاسد بوده اسـت      
را به نـام ننگـين او آلـوده         شفق  من چرا صفحات    . مسلك و هويت اخالقي اوست    

  كنم؟ 
 و سـه مـاه    شـفق دو سـال و نـيم انتـشار         . شناسـند   از طرف ديگر مردم مرا هم مي      

اهالي بوشهر و شيراز مرا، عقايد مرا، عفت و         . استمعرف من   ستاره ايران   نگارش  
كه در سياست مخالف من واقـع   اهالي طهران، حتي آن كساني. دانند تقواي مرا مي 

دانند زندگاني من آلوده به بدبختي و فقر است ولي برق تقوا و مناعت  اند، مي شده
  . تابد از آن مي

غول نكـنم، از خـود      من تصميم دارم صفحات جريده خود را به شخـصيات مـش           
تعريف و تمجيد ننويسم، از ديگـري مـذمت و بـدگويي نكـنم، جـواب فحـش و                   
تهمت را ندهم، بـا نـشان دادن صـحت عمـل و فـضايل روحـي موقعيـت خـود را                      

رفقاي . اند كه بنويسم رفقاي مسلكي من به من امر كرده   ! ولي افسوس . معرفي كنم 
هـا اسـت     اند و حق هـم بـا آن        نگار من سكوت و خموشي مرا مالمت كرده         جريده

زيرا اين محيط فاسـد از هـم متالشـي شـده عفـت و تقـوا و سـكوت و مناعـت را                        
  .پسندد نمي

داند مناعت و عزت نفس       كند كه مي    فقط براي اين مرا تعقيب مي     سياست  مدير  
خوب بـه  . نگاري من مرا از دخول در شخصيات منع نموده است      و پرنسيب جريده  

بـين    الـسلطنه، كـه مـن نـسبت بـه آن چنـدان خـوش                 دوم قوام  خاطر دارم در كابينه   
كـردم، يكـي از جرايـد         نمـي ) مطـابق سـيره خـود     (نبودم، اما فحاشي و هتاكي هم       

كـرد كـه مـن طرفـدار كابينـه       گفـت و حمـالت مـي        مخالف دائماً بـه مـن بـد مـي         
وقت جرايد زيادي بودند كه صريحاً و         در صورتي كه در همان    . السلطنه هستم   قوام

كردند ولي آن همكار محترم فقط براي ايـن بـه             علناً از كابينه مشاراليه حمايت مي     
عفت قلم و مناعت    . دانست من معامله بالمثل نخواهم كرد       داد كه مي    من فحش مي  

 و  حيـاتر   كه هوچي و فحاش را شرمنده كند، او را جـسورتر و بـي               طبع به جاي اين   
؟ اين هم يكي از صدها رذايل اخالقي        چه بايد كرد  . نمايد  ميتر    و فحاش تر    هتاك

  . است كه در اين جامعه نشوونما كرده است
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كه هميشه به متانت و مناعت ايـن        شفق سرخ،   در هر صورت خوانندگان محترم      

دهنـد كـه بـراي اولـين      كردند، اجـازه مـي    جريده با ديده احترام و اهميت نگاه مي       
 آن صـرف مدافعـه      از رويـه خـود منحـرف شـده و يـك صـفحه             شفق سرخ   دفعه  

سياست اما در عين حال، از نقطه نظر همان مشتركين اسمي از مدير             . شخصي شود 
گذارم و  برم، آن را به ديگران و اوقات ديگر مي        و سوابق اخالقي و سياسي او نمي      

    ... گويم  او را جواب مي40عجالتاً الطائالت شماره 
  خواهيد بشناسيد؟  حال دشتي را مي

النهـرين بـه    بنده و پـدرم و برادرهـايم از بـين    هجري قمري   1334در اواخر سال    
بـود و آن    ] غـدغن : اصـل [كلي قدغن     ايران آمديم ولي از راه فرات نه دجله كه به         

النهرين در دست عثماني بود؛ كوت را فتح كرده بود فقط بـصره و                وقت هنوز بين  
هـا بـود و در       انگليساز راه دجله تا عماره و از راه فرات تا مركز ناصريه در دست               

واسطه انسداد طريق تجـارت و        هاي اطراف فرات به     آن تاريخ از راه فرات و بيراهه      
آمدند و البته اشخاصي كه وارد سياست نبودنـد           قطع مراوده با ايران دسته دسته مي      

لذا ما هم توانستيم به سالمت عبور كنـيم         . توانستند از آنجا عبور كنند      به خوبي مي  
    . ها ياسي نشده بوديم منتها با مشقت و دشواري و تفتيش اثاثيه و كتابزيرا هنوز س
  در بوشهر 

خانه انگليس بلكه بـدواً در منـزل آقـاي آقـا         وارد بوشهر شديم اما نه در قونسول      
كه از علماي طـراز اول بوشـهر و هنـوز هـم در حيـات                 53شيخ علي مجتهد دشتي،   

پـدر  . ده و به منـزل شخـصي رفتـيم        هستند، و بعد از چندي منزل شخصي تهيه نمو        
حيثيتي نبود كه رفتار من در بوشهر از انظار كسي مخفي             بنده يك آدم گمنام و بي     

  . خانه انگليس وارد شوم باشد يا من در قونسول
بعد از دو مـاه پـدرم بـه طـرف بنـدرعباس حركـت كـرد و مـن در منـزل حـاج                 

انه ايـشان هـم هنـوز در        محمدرضاي بهبهاني، كه از تجار معروف آنجا و خوشبخت        
قدر يك ماهي مانـده و بـراي ديـدن اقـوام خـود بـه دشـتي و                     قيد حيات هستند، به   

 بـه   ]؟ [دشتستان حركت كردم و بعد از آن ثانياً براي مالقـات پـدرم از بنـدرعباس               
  

از علما و فقهاي دشتي بود كه پس از اتمام تحصيالت و دريافت اجـازه               «جتهد دشتي   آقا شيخ علي م    . 53
. اجتهاد از نجف اشرف به بوشهر بازگشت و با تقوا و پرهيزكاري به ترويج احكام شـرعيه پرداخـت                  

وفـات او پـس از سـال    . پرداخت  ميدر حيات بود و به افاضه مردم        .  ش 1309شيخ علي دشتي تا سال      
 به لهجه محلـي  تر بيش تخلص داشت و اشعار او "معكوس"شيخ علي در شعر  . هر روي داد   در بوش  1309

 )317حميدي، همان مأخذ، ص  (»...دشتي است
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بوشهر آمده و در عمارت ييالقي حاج محمدرضاي مزبور منـزل و بـه بنـدرعباس                

. رده بـه عـزم شـيراز و طهـران، بـه برازجـان آمـدم               رفتم و از آنجا هم مراجعت كـ       
 كــه از علمــاي درجــه اول صــفحه 54برازجــان در منــزل آقــا شــيخ محمدحــسين، 

هـا شـناخته شـده اسـت بـه           دشتستان و داماد بنـده و محـور سياسـت ضـد انگلـيس             
 كـه قـشون انگلـيس بـه طـرف دشتـستان و كـازرون                1337اي كه در محرم       درجه

هاي دشتي و دشتستان متـواري بـود،          ماه در كوهستان  حركت كرد مجبوراً چندين     
منزل داشتيم؛ و از قضا در همان اوان جنگ مابين قشقايي و قواي موسوم به پلـيس         

    . جنوب روي داد و به همين مناسبت سه ماه اقامت من در برازجان طول كشيد
  در شيراز

ن دسـتغيب  بعد از رفع غائله به شيراز آمدم و نخست منزل آقـا ميـرزا محمدحـس     
شــوند  كــه از رفقــاي نجــف مــن و امــروز يكــي از علمــاي شــيراز محــسوب مــي  

منـزل و پـس از چنـد روزي در بـاغ            ) برادرزاده آقـاي دسـتغيب نماينـده مجلـس        (
كالنتري، كه در آن تاريخ در اجاره ميرزا احمد خان قزويني بـرادر ميـرزا محمـد                 

ــروز هــم در طهــران و در اداره    ــي معــروف كــه ام ــستند و خــان قزوين ــد ه تحدي
اند به ميرزا احمد خان شيرازي، منزل كردم و پنج ماه مدت اقامـت شـيراز                  معروف

هـايي    سر رفته و باالخره در نتيجه دسيسه و آنتريك همين انگلـيس             بنده در آنجا به   
هـا بـه نـاموس و شـئون سياسـي مـن حملـه         بـه دسـتور آن  سياسـت  كه امروز مدير    

ــد، از شــيراز خــارج شــدم  مــي ــا ســيد محــي آقا. كن ــان آق ــدين صدراالســالم،  ي ال
داننـد بنـده      الشريعه، عماداالسالم، نوبخت و غيرهم آن وقت شيراز بوده و مي           امين
    . ام وقت در منزل بنان نبوده هيچ

  در اصفهان
سه روز منزل آقاي سـيدالعراقين و بعـد در      . سر بردم   قريب پنج ماه در اصفهان به     

 اقامـت مـن در اصـفهان خبـر انعقـاد قـرارداد              بعد از يكي دو ماه از     . منزل شخصي 
در آن تاريخ تازه روزنامـه      . الدوله و سر پرسي كاكس در اصفهان منتشر شد          وثوق
الـسلطان   مـن از آقـاي بنـان      . شـد   طور هفتگي با قطـع كوچـك منتـشر مـي             به ميهن

  
 11در  . شيخ محمدحسين برازجاني مجتهد برازجان و از علماي مجاهد جنوب بر ضد قواي بريتانيا بود               . 54

 به شيخ محمدحسين مجتهد برازجاني كـسب      اي  رئيس علي دلواري با ارسال نامه     .  ق 1333االول    جمادي
شـيخ  . تكليف در امر جهاد كرد و شيخ در حمايت از فتاوي علماي عتبات حكم جهاد را صادر كـرد                  

در تهـران   .  ش 1315محمدحسين مجتهد برازجاني در اواخر عمر به تهران مهاجرت كـرد و در سـال                
  )129حميدي، همان مأخذ، ص . (درگذشت
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اجـازه  . خواهش كردم كه اجازه بدهند در اطراف قرارداد سـطوري چنـد بنگـارم             

درسـت بـه خـاطرم       (6 و   5 يـا    5 و   4ولي فقـط دو مقالـه در شـماره          . منوشت. دادند
ها مانع شد كه يك سلسله حقـايقي در آن اوراق منتـشر     ولي فشار انگليس  ). نيست
قدر كافي حاكي از احـساسات و عقايـد و افكـار مـن                ولي دو مقاله مزبور به    . شود

و مـيهن  لي در اداره شود و هاي مذكور اگر چه در نزد من يافت نمي    بود و روزنامه  
    . وزارت معارف موجود است

  در طهران
آن وقـت كـوران ضـد       . در معيت آقاي حاج آقاي شـيرازي وارد طهـران شـدم           

طبيعي است من هم وارد اين كـوران شـدم          . كرد  قرارداد محافل مليون را اداره مي     
كه بدبختانـه هنـوز هـم در مـن بـاقي          (واسطه عدم تجربه و صراحت اخالق         ولي به 

هـايي كـه بـه        نامـه   هاي شـب    حتي مسوده . كردم  پرواتر از سايرين كار مي      بي) ستا
شد در ميان اوراق پراكنـده مـن          توسط همين آقاي مدرس چاپ شده و توزيع مي        

ها به دست     باقي بود كه وقتي مرا به نظميه جلب و اثاثيه مرا تفتيش كردند تمام آن              
زا سـيد احمـد خـان، كـه مـرا           ميـر . آمده و محل انكاري براي من بـاقي نگذاشـت         

استنطاق كرد، االن زنده است و دوسيه استنطاق و اوراق من هنوز در نظميه ضـبط                
هاي آقاي حاج آقا شـيرازي، بـا وجـود روابـط              است و از همين نقطه نظر كوشش      

    . الدوله، براي استخالص من مفيد نيفتاد دوستي با وثوق
  تبعيد

جـا تـا قـزوين در زيـر آفتـاب سـوزان پيـاده               از اين . مرا تبعيد كردند، ولـي پيـاده      
هايي كه غيـر از دو بـه هـم زدن و كـشتن                بعد از حركت من همان هوچي     . پيمودم

بـه هـم    ] حاجي آقـا شـيرازي    [ضعيف كاري ندارند، مابين من و ميزبان محترم مرا          
    . زدند كه آن هم با يك مكتوب از كرمانشاه مرتفع شد

  در قزوين
ر سربازخانه براي معالجه خود ماندم كـه در ايـن اثنـا             در قزوين مدت سه هفته د     

. الدوله ساقط شـده و آقـاي مـشيرالدوله مـأمور تـشكيل كابينـه شـدند               كابينه وثوق 
آزاديخواهان قزوين خيلي در استخالص من سـعي كردنـد و بـه طهـران تلگـراف                 

  . كردند ولي تبعيد ادامه داشت اما محترمانه يعني با گاري پست
از ادامـه تبعيـد مـن       ) تقريباً سه سال پـيش    (وله با حضور آقاي صبا      آقاي مشيرالد 

اظهار تأسف كرده و با كنايه و تلميح، كه از خصايص اخالق متـين ايـشان اسـت،        
    . ، غير از مغرضين داخلي، مانع از معاودت بنده بودنداي فهمانيدند كه عوامل قويه

  همدان
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خواهان آنجا نيز اقداماتي كرده     در همدان يك هفته در سربازخانه بودم و آزادي        

نماينده دوره  (كه بالنتيجه تلگرافي به مساعي آقاي حاج ميرزا عبدالوهاب همداني           
از طرف علماي همدان به طهـران مخـابره شـد كـه باعـث               ) چهارم و پنجم همدان   

النهرين صرفنظر شود و از طهران دستور داده شـد            گرديد از نفي بنده به خاك بين      
    . اه بمانمكه در كرمانش
  در كرمانشاه

رئـيس رژيمـان    (قريب پنج ماه در كرمانشاه، ابتدا منزل سرتيپ عبدالرضـا خـان             
و بعد در منزل يكي از اقرباء سببي، كه از كـربال           ) كرمانشاه و همدان در آن تاريخ     

وضـع زنـدگاني بنـده را       . سر بردم   كرد، به   هجرت كرده و در كرمانشاه صرافي مي      
    . از احرار و آزاديخواهان آنجا پرسيددر كرمانشاه بايد 

  مراجعت به طهران
بعد از سقوط كابينه آقاي مشيرالدوله و تشكيل كابينه آقاي سپهدار بنـده ديگـر               

و از همين نقطه نظر دوباره بنده       . از طهران كسب اجازه نكرده و به طهران برگشتم        
شدم كه مرا دوباره بـه      باد تحويل داده    آ  توقيف و به باتاليون مستقل واقعه در جليل       

در آن تـاريخ بنـده بـه هـوس          . النهرين تبعيد كنند ولي آقاي طباطبايي مانع شد         بين
تـر و     اي كثيـف    اين حرفه مقدسي كه امروز در ايـران از هـر حرفـه            (نگاري    جريده
، كه بعدها آقـاي     "قرن بيستم "افتاده و تقاضاي امتيازي به اسم       ) تر شده است    ننگين

ولي بطوء جريـان كارهـا در آن        . اي منتشر نمود، كردم    م جريده عشقي به همان اس   
تاريخ و اصول مسامحه و معاطله و شرب اليهودان تاريخ مـانع شـد، تـا شـب سـوم           

    . حوت پيش آمد
  بعد از كودتاي سوم حوت 

دو روز بعد از كودتاي سوم حوت، كه بنـده هـم مخفـي شـده بـودم و آن روز                     
اعتـضاد  (زواء ممتدي از منزل يكي از رفقاي ناكـامم          براي نقل مكان و تهيه يك ان      

 روز  55 و بعـد از      2بيرون آمدم، به نظميه جلب و از آنجا به محبس نمـره             ) حضور
يعنـي  .  رمـضان 15توقيف از آنجا به باغ سردار اعتماد رفتيم و آنجا بوديم تا شـب        

    . يك روز بعد از سقوط كابينه سيد ضياءالدين آزاد شديم
  ه ايرانستارنگارش 

الـسلطنه سـه مـاه        بعد از سقوط كابينه سيد ضياءالدين و تـشكيل حكومـت قـوام            
، كه اول روزنامه ملّي و وارد يك مبارزه شديدي بـا سياسـت انگلـيس       ستاره ايران 

  . شد شده بود، به سردبيري بنده نوشته مي
در همان تاريخي كه كابينه و مجلس با يك هيجان عصبي عذر پليس جنـوب و      
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خواستند و همين ورقـه شـومي كـه نـام آن              دمين انگليسي نظام و ماليه را مي      مستخ

است، و غير از سياست ايـران بربـاد ده انگلـيس سياسـتي نـدارد، بـه اسـم                    سياست  
مقدس كلنل تقي خـان متـشبث شـده و بـر ضـد دولـت وقـت، كـه در آن تـاريخ                        

نگلـيس را  كرد و نفـوذ منحـوس سياسـت اسـتعماري ا     صميمانه براي ايران كار مي  
نوشت، قلم نـاتوان مـن بـر صـفحه نامـه مقـدس                برد، مقاالت مي    داشت از ميان مي   

نگاشت كه در همين طهران        را مي  "در اطراف نطق لرد كرزن    "مقاالت  ستاره ايران   
به زبان فرانسه ترجمه و مثل يك كتابچه چاپ و در جرايـد لنـدن مـنعكس شـد و                 

كس مــورد اعتــراض بعــضي از وزارت خارجــه انگلــيس و سياســت نورمــان و كــا
    . جرايد لندن واقع گرديد

  شفق سرخپيدايش 
، روي داد بـه  سـتاره ايـران  آن وقايع ناگواري كه براي آقاي صبا، مـدير محتـرم    

حاضر نشده و بعد از مدتي      ستاره  مرا افسرده كرد كه ديگر براي نگارش        اي    درجه
بــا مــساعدت و ســكوت و تماشــا بــه اصــرار يــك عــده از دوســتان آزاديخــواه و  

 مـاه   27 منتشر شد و درست امـروز        1300 حوت   11در  شفق سرخ   ها    معاضدت آن 
ها، مرتباً منتـشر     هاي اجباري يا توقيف     شمسي است كه، به استثناي بعضي از تعطيل       

  . شود مي
شايد الزم نباشد بعد از بيست و هفت ماه تازه سياست و خط مشي ايـن جريـده                  

ال در هيچ يك از مسائل و معارضات مطروحـه مـابين     را بيان كنم و بگويم تا به ح       
حتـي سـاكت نشـسته و قـضيه را بـه مغالطـه و               شفق سرخ   ها و مليون ايران       انگليس

هـا در نفـت شـمال     اي كه بر ضـد شـركت انگلـيس      اول جريده . مسامحه گذرانيده 
اي كــه تبعيــد آقايــان علمــا را مــورد تعــرض قــرار داد، اول   نوشــت، اول جريــده

بيان ] خوزستان[ها را با قشون و اعزام قوا به عربستان        اي كه ضديت انگليس    جريده
  . بوده استشفق كرد، 

 نـسبت احتكـار     شفقالدوله كه     گويا الزم نباشد بگويم در موضوع تعقيب وثوق       
ها داد و سفارت انگليس بر من اقامه دعـوي   المللي به انگليس   را در اثناء جنگ بين    

  . ار استنطاق جلب كردندنموده و مرا به شعبه چه
كـه  عهـد انقـالب،     و  عصر انقالب   و  شفق سرخ   گويا الزم نباشد بگويم توقيف      

منجر به توقيف يك عده زيادي از جرايد شد، بر اثر مراسله سخت و شديداللحني    
  . بود كه سفارت انگليس به دولت وقت نوشته بود

... هاي  دارند به شماره  دانند ولي اگر در گره كور زدن اصراري         ها را همه مي     اين
  . مراجعه كنند شفق سرخ .] را نوشته استشفق سرخهاي متعدد  دشتي شماره[

فكـر ايـران بـه    ال ها هيچ جريده مـستقل  به استثناي جرايد مربوط به سياست روس 
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  .  بدبين به سياست انگليس نبوده استشفق سرخدرجه 

ايـن رويـه نـه منـت بـر      اين نكته را هم الزم است كه تذكر بدهم كـه در اتخـاذ             
فريبي بـوده     كسي دارم و نه از كسي مدح و تمجيد متوقع هستم و نه از لحاظ عوام               

ام، بلكه  ها بستگي داشته  ام و نه با سياست رقيب آن       است و نه غرض شخصي داشته     
ام؛ و اگـر يـك روزي        در اتخاذ سياست مزبور تابع معتقـدات و افكـار خـود بـوده             

 را به حال ايران نافع دانستم يعني انگلـستان از سياسـت             موافقت با سياست انگليس   
ضعيف نگاه داشتن ايران، تحميل مطامع اقتصادي و سياسي خود به ايران منصرف             
شد و نسبت به عظمت و استقالل اقتصادي ما با نظر مساعدت نگـاه كـرد، يـا اگـر                    

ع سياسـت  اش باالخره مرا همقطار خود كرده و تاب و رفقاي انگلوفيلسياست  مدير  
عم الن انگليس نمودند و به اصرار و به زور فحش و تهمت مرا به طرف سياست ولي   

جلـب كردنـد، در ايـن دو صـورت بـا همـان شـجاعت ادبـي و                   ) ها  انگليس(خود  
كـه بـه اسـم        شوم بدون اين    صراحت اخالقي خود وارد ميدان مبارزه و سياست مي        

لـسلطنه طـرف شـوم، يـا بـه اسـم            ا  مرحوم كلنل محمدتقي خان با كابينـه اول قـوام         
ها بـروم از      كه شب   الممالك قيام كنم، بدون اين      محترم مشيرالدوله بر ضد مستوفي    

ز جنبـه ضـعيف ملـت      هـا ا    هاي سفارت انگليس دستورالعمل بگيـرم و صـبح          فراش
ها را به     ها، استفاده كرده و مقاصد شوم انگليس        ايران، يعني جنبه سياست منفي آن     

 به گـوش جامعـه برسـانم، عقايـد خـود را صـريح               "خطر، خطر " ي و باف  شكل منفي 
  . خواهم گفت

طـوري كـه در جريـده         نوشته است، همان  سياست  مدير  كه به    اما مكتوب هاوارت  
  .  نوشتم، قابل استهزا استستاره ايرانملّي 

: بنويـسد سياسـت  خوب مالحظه كنيد اگر فردا هاوارت دلش خواست به مـدير         
زاده و سفير ما در برلن مالقـات كـرده و بنـا شـده بـا مـا                     دوست عزيزم آقاي تقي   «

شما ايـن مطلـب     . الوزرا شود   خواهد رئيس   كمال موافقت نمايد ولي البته دلش مي      
آيـا يـك    » .را به شاهزاده سليمان ميرزا و ناصراالسالم و مـشيرالدوله اطـالع دهيـد             

؟ آيـا  الـذكر خواهـد شـد       دار شـدن دامـن آقايـان فـوق          همچو مكتوبي موجب لكه   
كه مسلسل در جريـده خـود         كنند؟ فقط براي اين     ها براي چه مرا جلب مي       انگليس

الممالك   خواهند كه بر ضد كابينه مستوفي       ها كساني را مي     ها حمله كنم؟ آن     به آن 
قيام كند، بر ضد نفت شمال چيز بنويسد، به اسم كلنل محمدتقي خـان بـه دولـت                  

و ] ؟[ پلـيس جنـوب و جنـرال ايـرن     حمله كند كه دولت عذر آرميتـاژ اسـميت و        
  . كلنل فالن را نخواهد، خانه مدرس برود و اخبار آنجا را به سفارت انگليس ببرد

شرفي را الزم دارد كه معتقد بـه اصـول متانـت و           سفارت انگليس يك جوان بي    
هـاي سـياه    اخالق و فضائل و تقوا نباشد و دوره گذشته عمر او در آغـوش طوفـان    

  .  باشدرذايل سپري شده
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اين جامعه مستحق يك صـاعقه اسـت كـه عبـاس ميـرزا اسـكندري معـروف و                   
جاسوس سفارت انگليس و پليس مخفي نظميه به من نسبت انگلـوفيلي بدهـد، بـه                

اش يك روز، بلكه يك سـاعت، بـا سياسـت ايـران               شخصي كه در دوره زندگاني    
ر و عقيـده او     هاي فكـ    بربادده انگليس همراهي نكرده، به شخصي كه هر روز زاده         

  . در دست مردم است
ممكن است بگويند اين مكتوب هاوارت اخيـراً نوشـته شـده يعنـي در موضـوع                 

  . جمهوريت بوده است
، رهنمـا، سـليمان ميـرزا، طباطبـايي،         كوشـش اين دروغ را ناصراالسـالم، مـدير        

الـشعرا، عـشقي و اغلـب         زاده، ميرزا آقاخان، ملـك      زاده، نوبخت، نقيب    سركشيك
دانند كـه سـال گذشـته در آن بحبوحـه           كه در جريان سياست هستند مي      اشخاصي
. ها نشر شده بود     ها، براي تهديد من از طرف انگليس         با انگليس  شفق سرخ ضديت  

چقدر براي من بدبختي است كه در مقابل اين اتهـام بخـواهم از خـود دفـاع كـنم                    
  . زيرا دفاع من سوابق روشن من است

به امـضاي   سياست   40اي بود كه در شماره         مقاله موضوع. از موضوع پرت شدم   
    .  درج شده بود"شيرازي"

   خواهد مفتري روسياه شود خدا مي
المللي من به بوشهر آمده و از سر پرسي كاكس            در اواسط جنگ بين   : نويسد  مي

گـري بوشـهر      النهـرين سفارشـي بـه قونـسول         السلطنه بـين    مندوب سامي يعني نايب   
  . ام داشته

النهـرين كـامالً فـتح نـشده بـود كـه              المللي هنـوز بـين       اواسط جنگ بين   اوالً، در 
  . مندوب سامي داشته باشد

 هجري كه ما از عتبات حركت كـرده و شـب عاشـوراي              1334ثانياً، در ذيحجه    
  . ها بود  به بوشهر وارد شديم بغداد هنوز در دست عثماني1335

مختار بود به اين دليـل كـه   ثالثاً، سر پرسي كاكس در آن تاريخ در طهران وزير       
الدولـه در     گوينـد قـرارداد را او بـا وثـوق           بعد از دو سال از آن تاريخ كه ايشان مي         

  . النهرين رفتند طهران منعقد نمود و سه سال بعد ايشان به بين
  .رابعاً، در آن تاريخ من وارد در سياست نبودم

وشـهر پـدرم و مـرا را    خامساً، منزل من در بوشهر معروف و تمام تجار و اعيـان ب         
  . شناسند مي

اين تهمت ممكن است در اردبيل يا نيشابور نـسبت بـه مـن جلـب                . خيلي خوب 
زن   گوي تهمـت    حيثيت دروغ   نگار فحاش بي    دانم اين جريده    سوءظن نمايد اما نمي   

كند كه وقتي اين ورقه ننگين به دست احـرار و عناصـر               جاسوس اجنبي خيال نمي   
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هايي كه مرا و عقايد مرا و فاميل محترم            و شيراز برسد، آن    صالحه بنادر و دشتستان   

شناسند چقدر بر فساد محيط ننگـين         مرا و سبك زندگاني زاهدانه مرا به خوبي مي        
  . پاره او نفرين و لعنت خواهند كرد اعتباري ورق طهران و بي

  سياستآقاي مدير 
دانيـد    ان خود مي  شما اگر مرا مخالف منافع خود و سياست خود و كامراني ارباب           

در اين صورت تو فقط يـك  . تير به دست گرفته مرا بكشي  ممكن است يك هفت   
  . اي اما روح تقوا و عفت و عزت نفس را پايمال ساخته. اي جنايت مرتكب شده

االراده باشم و از ميدان در نـروم ولـي تـو يـك سرمـشق بـدي بـه          من شايد قوي  
ديگر كسي براي عقيده    . دهد  ني نمي ديگر كسي اهميت به پاكدام    . دهي  جامعه مي 

زيرا با رويه شما در هر صورت انسان در معرض فحش           ... كند  از پول صرفنظر نمي   
  . و تهمت است
  سياستآقاي مدير 

زني كه    ترين جنايتي مرتكب شدي زيرا به كسي تهمت انگلوفيلي مي           تو بزرگ 
، بـا فقـر و   براي ضديت با سياست انگليس تبعيد شده، حبس شده، توسري خورده    

شـايد مـردم نـسبت بـه        . فالكت دست به گريبـان بـوده و خـود را نفروختـه اسـت              
زندگي شخصي من خياالت زيادي بكنند ولي اغلب رفقاي من، كه هميـشه درب              

تـرين    داننـد كـه مـن سـخت         ها باز است، مي     منزل من بر روي همه و مخصوصاً آن       
 مناعـت خـود را از دسـت         وقت ميـل نداشـتم      من هيچ . كنم  اطوار حياتي را طي مي    

بدهم و اظهار فالكت كنم ولي انتشارات زيادي كـه دشـمنان مـن در ميـان مـردم                   
    . منتشر كردند و اين حمالت جنايتكارانه روح مرا عصباني كرده است

  من و جمهوري 
نغمـه  «: كنند سردار سپه مرا احـضار كـرده و بـه مـن گفتـه اسـت                  مردم خيال مي  

هاي طهـران پـشت      باف  وقت من هم مثل ساير سياست     آن  » .جمهوريت را بلند كن   
تراشي كرده بعـد مخـارجي بـراي ايـن كـار فـرض                گوش خاريده و قدري اشكال    

خيـر،  . انـد   ام، آن وقت بالفاصله ايشان حواله بيست هزار توماني صادر كرده            كرده
من از روزي كه تاريخ جمهوريـت زيبـاي روم و آتـن را در ايـام      . اين اشتباه است  

 خواندم از اصول سلطنت متنفر شدم اما نـسبت بـه بقـاء سـلطنت قاجاريـه                  صباوت
حتي اوقاتي كه مجاهدين بختياري طهران را فتح كرده         . هميشه بدبين و متنفر بودم    

. خواهنـد سـلطنت كننـد       هـا مـي     گفتند بختياري   بودند، مستبدين نجف و كربال مي     
ولي من تنها جواب    . ندگفت  خوب به خاطر دارم اين را براي ضديت با مشروطه مي          

دادم كه خيلي مسرور خواهيم شد اگر اين وصله ناهمرنگ از دامن قوميـت مـا               مي
  . برداشته شود و حتي براي نجات از قاجاريه به بختياري هم راضي شده بودم
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اي از صلحا و احرار معتقد به جمهوريت بوديم و سردار سپه بعد               من و يك عده   

 طبقه منور و آزاديخواه نسبت به اين قـضيه مـشاهده            كه تمايالت شديدي از     از اين 
يعني جمهوريت مقصد و مقصود او نبود بلكه مقصد         . كرد به اين اصل متمايل شد     

در اين صورت هيچ باعثي نداشت كه ايـشان         . و مقصود احرار و آزاديخواهان بود     
  . در اين راه پولي به مصرف بگذارند

 از نزديـك ديـده و بـه روحيـات او آشـنا       كه سردار سپه را     عالوه بر اين، كساني   
اي كه در دادن پول آئـروپالن و تلگـراف            دانند كه ايشان به همان درجه       هستند مي 

نگاران   ها و جريده    باف  در پول دادن به سياست    الصدر هستند     سيم سخي و وسيع     بي
زنـد و     اند و بديهي است نسبت به كسي كه از روي عقيـده بـا او قـدم مـي                    ممسك
كنـد جهتـي نـدارد        هاي او در روي فكر و ايمان با او همراهي مي             سياست نسبت به 

وانگهي اين ما بوديم كه در مسئله جمهوريت از سـردار سـپه اسـتمداد               . پول بدهد 
  . كرديم نه او مي

  . كرد بافي نمي بر ضد او منفيسياست بده بود جريده  سردار سپه اگر پول
  . آمد سي بيرون نميكرد نفس از ك سردار سپه اگر پول خرج مي

كنـد و     كند چون خودش براي وطن و براي جامعه كار مي           سردار سپه تصور مي   
اند كه بـه      دارد، ساير عناصر داخلي موظف      خيانتي نكرده و بر نفع جامعه قدم برمي       

  . او كمك كنند
دهد نسبت بـه آن كـساني هـم           كه به كسي پول نمي      از همين جهت عالوه بر اين     

كننـد چنـدان قـدرداني        از روي عقيده با سياست او همراهـي مـي         كه بدون طمع و     
اند كه به او كمك كنند و وظيفـه           ها اخالقا ًموظف    كند آن   كند زيرا تصور مي     نمي

  . اند خود را انجام داده
تر نگاه    اي به ماديات بيش     يك دسته . ها در زندگاني دو قسم شهوت دارند        انسان

ب داشـته باشـند، مركـوب خـوب، منـزل           كنند يعني ميل دارنـد خـوراك خـو          مي
كه مردم به  ها تأمين شود ولو اين خوب، لباس خوب، و باالخره زندگاني مادي آن       

. البته اگر محبوب هم باشـند بهتـر اسـت         . ها بد بگويند و در جامعه منفور باشند         آن
دهند ولي حب اشـتهار،   دسته دوم برعكس اهميتي به لباس و خوراك و منزل نمي       

البته اين دسته ميل دارند كه زندگاني       . ياي محبوبيت و وجاهت عامه دارند     ماليخول
. خواهنـد  ها به وجه احسني باشد ولي اول آبرو و دوم تعيش و استراحت را مـي                 آن

شوند، هر يك از دو دسـته مجبورنـد           ها غالباً با يكديگر جمع نمي       چون هر دو اين   
  . يك قسمت را فداي قسمت ديگر كنند

حاضـر نـشدم    . لذا عقايد خـود را نفـروختم      .  من در آن تيپ دوم افتادم      بدبختانه
الـوزرايي گـردن اطاعـت و تملـق           در مقابل هيچ رئيس   . دست به دامان اجنبي بزنم    

بـين هـستم بـراي ايـن اسـت كـه در               اگر نسبت به سردار سپه خـوش      . ام  خم نكرده 
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همين نقطـه نظـر اسـت       ام و از      پيشاني او پرتو اميد نجاح اجتماعي را مشاهده كرده        

هـاي    ام براي منزل شخصي خود فرش تهيه كنم و هنوز قـالي            كه تا به حال نتوانسته    
از همين لحاظ است كه     . اند  ممتازالسلطان و ساالر فاتح اوتاق منزل مرا فرش كرده        

ــه و     ــورع و مــصحح روزنام ــاقرزاده، م ــه ب ــه بوســلور، مطبع ــه كاغــذفروش مطبع ب
  .  و اداره خود مقروضمهاي اداره و صاحب خانه فراش

طور وضوح و تفصيل شرح زندگاني خـود را بـدهم تـا ايـن                 شود به   من عارم مي  
و از همـين لحــاظ اسـت كــه   . "ه هـدرت قانهـا شقــش "قــول اميرالمـؤمنين   درجـه بـه  

وقت ظاهر خود و قيافه بيروني خود را مثل آن عناصر رياكـار متقلـب فقيـر و                    هيچ
  . دهم مسكين جلوه نمي

شوم كـه     كنم و با صعوبات حيات دست به گريبان مي          يد زندگاني مي  من با شدا  
و اگـر دشـمنان تقـوا و        . كسي به من بد نگويد و متعرض شئون سياسي مـن نـشود            

پاكدامني اصرار دارند كه همه را مانند خود ننگين بكنند چـون مـن بـا يـك عـزم                    
شـوم   هـا نمـي     متيني وارد در صحنه سياسـت شـده و بـه ايـن فحاشـي همرنـگ آن                 

  . انداز را سنگ خواهم داد كلي پاداش كلوخ مجبورم معامله بالمقابله كنم و به
زدگـي    چيز مضحك اين اسـت كـه يـك عـده از اهـالي سـاوه راجـع بـه آفـت                     

نگـاري خـود آن را درج         وظيفـه جريـده   اند كه بر حـسب        اي به ماليه نوشته     عريضه
م بنده اگر بگويم خدا نظر به. اين هم موضوع حمل و تعرض شده بود. كرده بوديم

  . حيثيت آن را هم مورد تعرض قرار دهد نگار بي يكي است آن جريده
من . اي ندارد كه من آن را بخواهم جعل كنم          درج مكتوب ساوه براي من فايده     

ها با تلگراف و تلفون و مكتـوب وكيـل بـشوم              خواستم مثل ساير شارالتان     اگر مي 
من آرزو داشتم كه يكي بيايد      .  ريخته بود  حاال سيالب تلفون و تلگراف به طهران      

در اداره و عين مكتوب را به او نشان بدهم و او را بفرستم وزارت ماليـه كـه عـين                     
  . مكتوبي كه توسط بنده ارسال شده بود به او ارائه دهند

به همين دليـل تـاكنون هـيچ سـعي و مجاهـدتي             . دهم  من اهميتي به وكالت نمي    
انـد در ايـن        خود نكرده سهل است با رفقايي كه خواسته        براي گذرانيدن اعتبارنامه  

در (نگـار را      مـن مقـام يـك جريـده       . ام  موضوع با مـن صـحبت بكننـد طفـره رفتـه           
تـر از     تـر و منيـع      بسي مهـم  )  نداشته باشد  سياستصورتي كه يك قلمي مانند مدير       

دان براي من رد كردن و قبول كردن اعتبارنامه مـن چنـ           . دانم  مقام يك نماينده مي   
دانند در تحت چه عواملي رأي منفي نسبت بـه بنـده              كند زيرا غالباً مي     تفاوتي نمي 

  . صورت گرفته است و قلم من براي بيان حقايق هم نشكسته است
 وقـت روزنامه  «: اي است كه حتي شنيدم يك وقتي نوشته بود          اين همان روزنامه  

وقتـي  » .جـود نـدارد   مقاله جمهوري آن را ترجمه كرده بود اصالً و        شفق سرخ   كه  
كه اصول سياست و مباحث اجتماعي دچار اين تخيالت كودكانه و محكـوم ايـن               
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  . باف بشود ديگر نبايد چيزي ما را به حيرت بيندازد عوامل منفي

كردنـد   دو نفر از آقايان ساوجي غروب پنجشنبه مرا در خيابان ديده و اصرار مي      
مـن قريـب نـيم    . مـن دفـاع كننـد   هاي مقيم طهـران از   كه خودشان و ساير ساوجي  

گونه اقدامات صرفنظر كنند زيرا عواملي        ها خواهش كردم كه از اين       ساعت از آن  
  . غير از حقيقت و انصاف بر ضد اعتبارنامه من قيام كرده است

واسطه دراز شدن مقاله عجالتاً مطلب را در همين جا ختم كرده  در هر صورت به
     55.بيش از اين از جاده مستقيم خود منحرف شومو اميدوارم مرا مجبور نكنند كه 

براي ارزيابي صحت و سقم اتهامـات وارده از سـوي عبـاس اسـكندري، بازگـشت                 
دشتي به ايران و سفر او از عتبات به تهـران را، طبـق نوشـته فـوق، مـورد مداقّـه قـرار                        

  : دهيم مي
ادران راهي ايران    به همراه پدر و بر     1334 طبق نوشته دشتي، او در اواخر ذيحجه         -1

الثـاني     جمـادي  23العمـاره در      كـوت .  به بوشـهر رسـيد     1335شد و در شب عاشوراي      
، يعني شش مـاه پـيش از زمـاني كـه دشـتي بـه عنـوان مبـداء                    1916 آوريل   29/ 1334

بازگشت خود به ايران ذكر كـرده، بـه دسـت قـواي عثمـاني افتـاد و سرلـشكر چـارلز                      
در . ( هزار نفره او كـشته يـا تـسليم شـدند        13و نيروي    هند،   6 فرمانده لشكر    56تاونزند،

 هندي تسليم   9300 بريتانيايي و    2600 نفر از نيروهاي بريتانيا كشته،       1750سقوط كوت   
العمـاره را     مـورخين انگليـسي سـقوط كـوت       .) ژنـرال تاونزنـد نيـز تـسليم شـد         . شدند
 "تراژدي كـوت "ا ترين شكست ارتش بريتانيا در جنگ جهاني اول و حادثه فوق ر           بزرگ
توانـست     وارد بوشهر شده، نمي    1335 بنابراين، اگر دشتي در شب عاشوراي        57.نامند  مي

  . ها وارد ايران شده باشد به كمك انگليسي
در ايـن   . نوشته دشتي، در زمان شروع جنجال ضد قرارداد او در اصـفهان بـود                به -2

مـت او در اصـفهان جمعـاً        گذشـت و اقا     زمان يكي دو ماهي از اقامت او در اصفهان مي         
  . پيش از اين پنج ماه در شيراز بود و سه ماه در برازجان. حدود پنج ماه به درازا كشيد

 در جرايد تهران منتشر شد و از اين پس بود      1337 ذيقعده   13 در   1919متن قرارداد   
 وارد  1337بنـابراين، دشـتي در رمـضان        . ها عليه قرارداد آغـاز گرديـد        كه موج مخالفت  

  .  به همراه حاجي آقا شيرازي به تهران رفت1338صفهان شد و در محرم ا
  

  .2-1، صص )1343 شوال 23 (1303 جوزا 12، يكشنبه 239شماره ، سال سوم، شفق سرخ . 55
56.  Sir Charles Townhend  

57.  Ross Davies, “The tragedy of Kut”, The Guardian, November 20, 2002. 
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 وارد برازجان شده و پس از سـه         1337 يا محرم    1336پس، دشتي در اواخر ذيحجه      

تـا شـعبان   ( به شيراز رفته و حدود پـنج مـاه           1337الثاني    ماه اقامت در اين شهر در ربيع      
  . در اين شهر بوده است) 1337

كند كه دشتي، پس از بازگشت از عتبات در شـب عاشـوراي           مي بررسي فوق روشن  
در بوشـهر و دشتـستان و   ) 1336 تا پايان سـال  1335از عاشوراي  (دو سال تمام  ،  1335

اين مدت بسيار طوالني است و با نوشته دشتي همخوان نيست كـه             . بندرعباس بوده است  
 اقامـت در برازجـان را سـه         مدت،  اقامت خود در بوشهر و دشتستان و بندرعباس را كوتاه         

   .ماه، اقامت در شيراز را پنج ماه، و اقامت در اصفهان را نيز پنج ماه دانسته است
 بـه  1337از نيمـه ذيقعـده    (1919اگر بپذيريم كه دشتي در اوان مبارزه عليه قرارداد      

كـي   عليه قرارداد مقاله نوشت، و در اين زمان ي         ميهندر اصفهان بود و در روزنامه       ) بعد
 يـا  1336گذشت، بايد نتيجه بگيريم كـه وي در اواخـر    دو ماه از اقامتش در اصفهان مي   

 وارد برازجان شد و پيش از اين چند ماه در بوشهر و دشتستان بود و سـفر                  1337اوائل  
 وارد بوشـهر شـد   1336بنابراين، دشتي در نيمه اول سال . كوتاهي به بندرعباس نيز كرد 

العمـاره در فوريـه     كـوت . 1335ه است، در اولين روزهـاي سـال         كه خود نوشت    نه، چنان 
 مجدداً به دست قواي انگليسي افتاد و ارتش انگليس عازم فـتح             1335الثاني    ربيع/ 1917

.  ق 1336بنابراين، در اوائل سـال      .  اين شهر را تصرف كرد     1917بغداد شد و در مارس      
  . ها باشد سيتوانست با حمايت انگلي سفر از عتبات به بوشهر مي

اهللا بنان شيرازي      دشتي در شرح دوره اقامتش در شيراز، رابطه خود با ميرزا فضل            -3
نويـسد    مـي . مسكوت گذارده اسـت    را    فارساش در روزنامه     و شروع فعاليت مطبوعاتي   

پنج ماه در شيراز بود، در خانه ميـرزا محمدحـسن دسـتغيب و بـاغ ميـرزا احمـد خـان         
هـا از     انگليـسي » در نتيجه دسيسه و انتريك    « داشت و سپس     شيرازي سكونت ) قزويني(

  » .ام وقت در منزل بنان نبوده بنده هيچ«: افزايد در پايان فقط مي. شيراز خارج شد
 فـارس اي در روزنامـه       زاده آدميت علت خروج دشتي از شيراز را نگارش مقاله           ركن

پنهـاني دشـتي از   ذكر كرده است كه سبب تحريك و شورش مردم و خروج اجبـاري و     
اين حادثه مربـوط بـه دوران حكومـت         . شهر، به كمك عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، شد      

زاده آدميت هم فرد مطلعي بـود و          كه ركن   با توجه به اين   . دوم فرمانفرما در فارس است    
 قطعـاً بـا اجـازه       -راايام محـبس     1313هم با دشتي رابطه داشت، در حدي كه در سال           

كتاب پـنج جلـدي     . گويي متهم كرد    توان او را به اشتباه يا دروغ        ، نمي  چاپ كرد  -مؤلف
هـايي كـه      در تهران منتشر شد يعني سال     .  ش 1340-1337هاي    زاده آدميت در سال     ركن

با توجه به اهميت و ماندگاري ايـن كتـاب، دشـتي            . دشتي در اوج شهرت و قدرت بود      
  . توانست مطالب فوق را تكذيب كند مي
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امتيازي ميـرزا محمـد فرصـت شـيرازي          به صاحب .  ق 1331در سال   س  فارروزنامه  

اهللا بنان شيرازي اداره آن را         شماره ميرزا فضل   16منتشر شد و پس از      .)  ق 1339متوفي  (
ارگـان  «را  فـارس   زاده آدميت در جلد ديگر كتاب خود روزنامه            ركن 58.به دست گرفت  

خانـه انگلـيس در       عـضو قونـسول   «و مديرش، بنـان شـيرازي، را        » رسمي دولت بريتانيا  
   59.خواند مي» شيراز
كنـد كـه چـرا و بـه چـه دليـل بايـد                 گويد و روشـن نمـي        دشتي مبهم سخن مي    -4

از » دسيسه و آنتريك  «، با   »هنوز سياسي نشده بود   «نوشته خودش     ها او را، كه به      انگليسي
  شيراز بيرون كنند؟

  
، كه  شفق سرخ  دشتي در     و هم پاسخ   سياستهاي عباس اسكندري در       هم افشاگري 

. دار نمـود    داد، اعتبار جرايد را به شدت خدشـه         اتهامات اخالقي به اسكندري نسبت مي     
    : السلطنه نوشت عين

انـد، ديگـر اربـاب جرايـد بـه            هاي زشت و بد به هم داده        ها نسبت   از بس كه اين   
نكتـه اينجاسـت كـه خودشـان هـم در جرايـد         . دوز وقعـي ندارنـد      اندازه يك پينـه   

نگاري را   قدري مقام جريده    كنند كه ما ديگر به      ودشان اعتراف به اين مطالب مي     خ
ها   محكمه براي آن  ... توانيم نزد مردم سر بلند كنيم       ايم كه نمي    پست و ناچيز نموده   

قـدر قيمـت      شود زيرا بـه     ها متظلم نمي    در عدليه باز است ليكن احدي از دست آن        
هـا راسـت يـا        ايـن ... ر و قيمـت ندارنـد     حال ملصق كنند قد     آن تمري كه به عرض    

كننـد و چنـدين هـزار نـسخه در            نويـسند، چـاپ مـي       هاي به هم را مي      دروغ نسبت 
كنند كه همه كـس بدانـد و مـسبوق     پايتخت و واليات و ممالك خارجه روانه مي     

با اين . شود كه صبا مفعول بوده و عباس اسكندري صباوت داشته و لنگه صبا بوده          
هـا مملكـت مـا دوران         اند و به كاكل ايـن       ها شده   ن مملكت ما اين   حال سياستمدارا 

چـه    كند و البته مملكتي كه به دست اين قبيـل اشـخاص اداره شـود بهتـر از آن                    مي
  60.هست نخواهد بود

  
 اعتبارنامه دشتي در مجلس با مخالفت مدرس و سـاير اعـضاي             1303 خرداد   12در  

  
  .95، ص 4زاده آدميت، همان مأخذ، ج  ركن . 58
 .164، ص 3همان مأخذ، ج  . 59
 .7075، ص 9السلطنه، همان مأخذ، ج  عين . 60
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بارنامـه ديگـران، بـراي رسـيدگي بـه آن           فراكسيون اقليت مواجه گرديد و، برخالف اعت      

بـه جـز دشـتي    .  رأي رد شـد   35 رأي در مقابـل      66گيري مخفي به عمل آمد و بـا           رأي
گيـري    نتـايج رأي  . اعتبارنامه هيچ يك از هواداران سردار سپه چنـين سرنوشـتي نيافـت            

گان مخفي نشان داد كه نه تنها مخالفان رضا خان بلكه گروهي كثير از هواداران و وابست               
دادنـد، بـا دشـتي مخـالف          دولت رضا خان نيز، كه اكثريت مجلس پنجم را تشكيل مـي           

تباني مرتجعين، مخالفين جمهوري، مخـالفين  «اي است كه دشتي آن را   اين پديده . بودند
دشـتي  . عليه خود خوانـد   » دولت و حتي يك عده از موافقين دولت و مخالفين شخصي          

  . به مجلس پنجم راه نيافتهاي خود را پرداخت و  بهاي تندروي
مقاله اصلي صفحه اول را اختصاص داد به مطلبي با       شفق سرخ   دشتي در شماره بعد     

در ايـن  او  ».اگر براي مملكت مفيد باشند رد كردن اعتبارنامه من اهميتـي نـدارد            «عنوان  
مدفن آزادي و مقبـره جمهوريـت ايـران و جوالنگـاه جغـدهاي              «مقاله مجلس پنجم را     

    :  خواند»درباري
كـه    كننـد از ايـن      لـوح تعجـب مـي       رفقـاي سـاده   ... مجلس اعتبارنامه مرا رد كرد    

 عمـال اجانـب، اشـخاص       61اعتبارنامه عاقدين قـرارداد، نوكرهـاي سـردار اقـدس،         
بدسابقه و كثيف، عناصر مرتجع و مخالف آزادي، وكالي بي اعتبارنامه تـصويب             

امـا  . كنـد   ت من مجلس مخالفت مي    شود ولي با دوسيه انتخابات ساوه و با وكال          مي
  . اگر قضيه برعكس بود تعجب داشت. تعجبي ندارد

اين مجلس بعد از دوم حمل مدفن آزادي و مقبره جمهوريت ايران و جوالنگاه              
آلود   بالطبيعه با عوامل جمهوريت و مخالفين دربار جنايت       . جغدهاي درباري است  

  . قاجار مخالف است
الدوله عاقد قرارداد و فروشنده ايران را به صد و  تاين مجلس با آغوش باز نصر

  . پنجاه هزار ليره، پذيرفت
هاي احزاب، قيام عمـومي احـرار و         اين مجلس نهضت عمومي واليات، قطعنامه     

طلب را زير پـاي گذاشـته، بـه هـو و جنجـال مـصنوعي دربـار           طبقه منور و اصالح   
  . پيشنهاد رفراندوم را فراموش كرد

  . چاه ويل اليحه نفت شمال را بلعيده و اثري از آن ظاهر نيستاين مجلس مثل 
مـن اگـر قبـول      . اي نيـست    ايـن يـك چيـز تـازه       . البته بايد اعتبارنامه مرا رد كنند     

اگر شما در گـالري     . از نقطه نظر من چندان تفاوتي ندارد      . كردم  شد تعجب مي    مي

  
 . ر اين زمان بازار تبليغات عليه او داغ بود كه دخ خزعليش . 61
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وط طمع و غـرض بـر   كه خط] را[هاي تاريكي  زديد و آن پيشاني بهارستان قدم مي  

كرديد كه رفـتن بـه ايـن          كرديد، با من اعتراف مي      آن نقش شده است مشاهده مي     
مجلس چندان مطبوع و ذيقيمت نيست و از همـين لحـاظ بـود كـه نـه بـه مجلـس                      

رفتم و نه هم خيال داشتم بروم و نه اقدامي براي تصويب اعتبارنامه خود نمودم                 مي
ري، مخـالفين دولـت، و حتـي يـك عـده از             زيرا تمام مرتجعين، مخـالفين جمهـو      

   62.عالوه مخالفين شخصي من با هم تباني كرده بودند و به(!) موافقين دولت 

  رضا شاه دشتي و ديكتاتوري 

ها بازي لشكركشي به خوزسـتان عليـه          ترين آن   پس از تمهيداتي مفصل، كه يكي از مهم       
 آذر  -آبـان (بـه عتبـات     كعب، و سپس سفر       شيخ خزعل، حاكم محمره و رئيس ايل بني       

 بهمـن   26در  .  بار ديگر قـدرت سـردار سـپه اوج گرفـت           1303بود، از زمستان    ) 1303
 مجلس مقام فرماندهي كل قوا را از پادشاه سلب و به سردار سپه تفويض كرد؛ و                 1303

انگيـز    ، در فضايي سرشار از وحـشت و در زيـر نگـاه رعـب              1304 آبان   9سرانجام، در   
 سو آن را در محاصره گرفتـه بودنـد، مـاده واحـده خلـع و انقـراض                   نظامياني كه از هر   

 كـساني را بـه     64،»به سرعت برق و بـاد     « اندكي بعد،    63.سلطنت قاجاريه را تصويب كرد    
 4عنوان نماينده مجلس مؤسسان از سراسر كشور در تهران گـرد آوردنـد و در سـاعت                  

 36با تغيير اصل    .  ق 1344 االول   جمادي 26./  ش 1304 آذر   21بعد از ظهر روز يكشنبه      
  . متمم قانون اساسي سلطنت رضا شاه پهلوي و اعقاب ذكور او را به تصويب رسانيدند

او در مجلـس شـشم،      . با استقرار سلطنت پهلوي، دشتي نيز پاداش خـود را گرفـت           
هـاي هفـتم و       اولين مجلس رضا شاهي، به عنوان نماينده بوشهر حضور يافت؛ در دوره           

هـا، دشـتي عبـا و       در همان سـال   .  ساوه بود و در دوره نهم نماينده بوشهر        هشتم نماينده 
 را بـه همكـار      شفق سرخ  مديريت   1309او در سال    . عمامه را كنار گذاشت و مكال شد      

  
 .1303 جوزا 14شنبه  ، سه240، سال سوم، شماره شفق سرخ . 62
. هـا بـه مجلـس بردنـد     گفت وكال را به جبر و عنف به توسط كميسرها و آژان           المورخين مي   ملك« . 63

 طـور جمعـي از      همـين . عبداهللا خان، حاكم نظامي، چنـدين مرتبـه وارد مجلـس شـده و خـارج شـد                 
با «از صبح خانه مدرس محاصره بود،       » .متصل در آمد و رفت بودند     ] ها[ منصبان ديگر، و آژان     صاحب

در ميـان   .) 7378 ص   السلطنه، همان مأخذ،    عين(» .آژان او را به مجلس بردند و با آژان مراجعت دادند          
پـس از اخطـار     مـدرس   .  نفر با تصويب ماده واحده مخالفت كردند       5 نماينده حاضر در جلسه تنها       85

 . قانون اساسي به عنوان اعتراض جلسه را ترك كرد
 . 7394همان مأخذ، ص  . 64
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 واگذارد و عمالً، براي هميشه، از جرگه      65، مايل تويسركاني،  ستاره ايران قديمي خود در    

  . اي نيز خارج شد نگاران حرفه روزنامه
مقـرب درگـاه و ملتـزم       « و   شـفق سـرخ   اينك طلبه پيشين دشتستاني، مدير آَشوبگر       

 كـه  67اي، ولي نهال سياه حكومت سـربازخانه    .  در اوج موفقيت بود    66»ركاب سردار سپه  
شد كه دشـتي و غيـر دشـتي           دشتي از غارسان آن بود، به سرعت به پيچكي تنومند بدل            

  . شناخت نمي
 هنوز مـبهم اسـت و تنهـا كـشف پرونـده دشـتي و                ، به عللي كه   1314در فروردين   

اي كه در بركـشيدن رضـا     اعضاي محفل دوستانه  68تواند آن را روشن كند،      دوستانش مي 
غالمحسين مـصاحب در رسـاله      . خان نقشي بزرگ ايفا كردند، مغضوب ديكتاتور شدند       

: دانـد   مغضوب شدن گروه فوق را مصداق اين حديث نبوي مـي           علي دشتي هاي    دسيسه
كسي كه به ظالمي كمك كند خدا آن ظالم را بر او            (» من اعان ظالماً فقد سلطه اهللا عليه      «

  
 پژوهـشگران معاصـر ايـران،     هوشنگ اتحاد،   : براي آشنايي با زندگينامه مايل تويسركاني بنگريد به        . 65

  .530-528صص ، 4، ج 1381فرهنگ معاصر، : تهران
  .321پور، همان مأخذ، ص  آرين . 66

67.  Barricade State 

كي از اسناد بيوگرافيك دشتي در ساواك علت دستگيري او نطق وي در مجلس دهم ذكر شـده  در ي  . 68
كه بعدها معلوم شد اين نطق عليه رضا شاه بوده است و به همين جهت پس از خاتمـه وكـالتش بـه                       «

  )پرونده علي دشتي(» ...زندان قصر رفته و يك سال در آنجا توقف كرد
هاي دستگاه رضا خاني بود، به علتي كـه            كه يكي از پارازيت    دشتي«: نويسد  ميغالمحسين مصاحب   

بر ما معلوم نيست، مورد خشم ديكتاتور واقع شد و از درگاه او طرد گرديد و چنـدي هـم بـه حـبس                        
كه بسياري    توضيح آن «: كند  مصاحب علت دستگيري دشتي را قصور او در خبرچيني عنوان مي          » .افتاد

هرباني مختاري بودند و در مورد دشتي نيز همـين شـهرت در افـواه               از اطرافيان رضا خان جاسوسان ش     
ما به علت نداشـتن مـدارك قـاطع         . شايع بود به خصوص كه او از دوستان بسيار صميمي مختاري بود           

ها اظهارنظر كنيم و براي كشف حقيقت بايد منتظر روزي شويم كـه در                توانيم در باب اين شهرت      نمي
دد و پرده از دستگاه جنايتكار رضا خاني برداشـته شـود و اسـرار ايـن                 ايران حكومت ملّي مستقر گر    

  )31-30ص صمصاحب، همان مأخذ،  (».دستگاه فاش گردد
اي ارزشمند از اسناد      هاي سياسي، مجموعه    اندركاران مؤسسه مطالعات و پژوهش      اخيراً، به همت دست   

.  برگ سند، به دسـت آمـده اسـت    هزار 200محرمانه نظامي و امنيتي دوره رضا شاه، مركب از حدود           
رود كه اين اسناد روشنگر برخـي از حـوادث ناشـناخته دوران پهلـوي اول، از جملـه علـت                       اميد مي 

 .دستگيري دشتي و دوستانش، باشد
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  69.)سازد مسلط مي

 فروردين، يك روز پـس از اتمـام   23 توقيف شد و در    شفق سرخ  فروردين   20در    
العابـدين    بهرامـي، زيـن   ) دبيـراعظم (اهللا    دوره نهم مجلس شوراي ملّي، علي دشتي، فرج       

 و دفتر و چاپخانه آن نيز ايرانروزنامه . ش محمدرضا تجدد دستگير شدند  رهنما و برادر  
 خرداد در زنـدان  19اين چهار تن تا     . از رهنما گرفته شد و به مجيد موقر واگذار گرديد         

الملك دادگر نيز مورد غضب قرار گرفت ولـي بـا             در همين زمان عدل   . سر بردند   قصر به 
، با پادرميـاني مخبرالـسلطنه هـدايت، رهنمـا و           سرانجام. وساطت فروغي به اروپا رفت    

 دشتي به دليـل بيمـاري بـه بيمارسـتان           70.تجدد به عراق تبعيد شدند و بهرامي به مالير        
 از ايـن دوران     71.نظـر قـرار گرفـت        ماه در منزلش تحـت     5نجميه انتقال يافت و پس از       

ني با عنـوان     مشفق همدا  1327هايي بر جاي ماند كه در سال          مغضوبيت دشتي يادداشت  
هـا سـخت رنجيـده جلـوه          دشتي در اين يادداشـت    .  كرد ايام محبس  ضميمه   "نظر  تحت"

    :  نوشت1314 خرداد 19او در . كند مي
آن روزهايي كه توقع مرحمتي از كسي نداشتم، آن روزهـايي     ! خوشا آن روزها  

آن روزهـا   . كه مثل يك محكوم به اعدام منتظر نويد لطف و عفو پادشاهي نبـودم             
پرست، يك مرد فعال و پـر از          سردار سپه، يك نظامي وطن    . ادشاهي در كار نبود   پ

پنداشـتم    او را گاريبالدي ايران مـي     . آتش و سرشار از غيرت و تعصب در كار بود         
وطنـي كـه مـشرف بـه انهـدام و           . ام  كردم به اردشير بابكان دست يافتـه        و خيال مي  

ز هم پاشـيده و فقـر و بيكـاري          مرج آن را ا     و  انقراض بود، وطني كه ضعف و هرج      
  

 .30مصاحب، همان مأخذ، ص  . 69
دانـم، توقيـف    رهنما، تجدد برادرش، بهرامي رئيس اسبق دفتر مخصوص و دشتي، به عللي كه نمـي             « . 70

. روزي به خيال من رسيد توسـطي بكـنم        . چند ماه هم معاون من بود     . با رهنما خصوصيتي داشتم   . بودند
رهنمـا  . انتظاري نيستند  و اشخاص بيآورد ميروي سياه و موي سفيد تكليفي : در شرفيابي عرض كردم 

و راه  به عـادتي كـه شـاه دارد         . و دشتي و بهرامي اگر تقصيرشان قابل عفو است، استدعاي عفو دارند           
: آخـر فرمودنـد  .  واقع شـد وآمد رفت، در خياباني كه بود رفتند و برگشتند و دو سه مرتبه اين           رود  مي
بهرامـي و  . اند  بود كه توطناً عراقيتجـدد و منظور رهنما و .  را بخشيدم، بروند به واليت خودشان  ها  آن

را بـه نظميـه ابـالغ كـنم؟         اجازه هست امـر ملوكانـه       : عرض كردم . دشتي هم بنا شد از تهران بروند      
 به عراق رفتند، بهرامي و دشتي به        تجـدد رهنما و   . ابالغ كردم و امر رسمي هم صادر شد       . بلي: فرمودند

خـاطرات و   حاج مخبرالـسلطنه هـدايت،      (» .كشمش  نمي: در مورد بهرامي فرمودند   . بروجرد و بهبهان  
 .)412، ص 1363كتابفروشي زوار، چاپ چهارم، : تهرانخطرات، 

 .189چاپ شرق، ص : ، تهران1339، چاپ پنجم، آبان ايام محبسعلي دشتي،  . 71
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آن را ناتوان و تاريك كرده است، در سايه تدبير و فداكاري و قوت اراده يكي از           

سـطح  . خواهـد تكـان بخـورد       مـي . خواهد از خواب گـران برخيـزد        فرزندانش مي 
خاك مقدس آن از تحكم و مداخله اجنبي پاك شود، سرزمين پدران از تجزيه و               

. كاپيتوالسيون و امتيـاز بانـك شاهنـشاهي لغـو شـود           . بداسارت بيگانگان رهايي يا   
ايراني سلحشور به عرصه وجـود آمـده، دوبـاره بـه صـحنه تـزاحم و حيـات روي                    

معـارف عمـومي و     . زنان به حقوق خود و به مقام اجتماعي خـود برسـند           . آورد  مي
ها و خيلي چيزهاي ديگـر در پنـاه ايـن              همه اين  -خط اصالح شود  . اجباري گردد 

آن روزها تمام انـرژي جـواني و قطـره قطـره            . پرست تأمين خواهد شد     ز وطن سربا
كــردم و  خــون خــود را صــرف تقويــت او، صــرف تأييــد فكــر و سياســت او مــي 

نمـايم و از او       خوشحال بودم كه بـه تجديـد حيـات و عظمـت ايـران خـدمت مـي                 
 اينك، به پـاداش ايـن جهـش كريمانـه يـك روح پـر از ايمـان و       . انتظاري نداشتم 

     72.توانم آزادانه نفس بكشم دريغ، حتي مثل يك حمال هم نمي بي
و » كمتـر تملـق گفـتن     «دشتي بعدها، در مجلس سيزدهم، علت دسـتگيري خـود را            

    . المجالس در استانبول ذكر كرد تعريف نكردن از رضا شاه در اجالس كنفرانس بين
 و بردنـد تـوي       مرا گرفتند  23روز  .  فروردين تمام شد   22مجلس دوره نهم روز     

چـه  . من يك نفر وكيل مردم نه خيانت كرده بـودم، نـه جـرم كـرده بـودم                 . حبس
بـراي ايـن بـود كـه        . تقصيري كرده بودم؟ براي اين بود كه كمتر تملق گفته بودم          

 اينترپارلمـانتر  Inter Parlementaireمتوقع بودند در موقعي كه مـن بـه كنفـرانس    
ول و در آنجا همه ملل از خطر جنگ و اوضـاع            رفته بودم به اسالمب   ] المجالس بين[

. فرماييـد   مالحظه مي . دنيا وحشت داشتند، چرا من آنجا تعريف رضا شاه را نكردم          
     73....آن وقت من بايد بروم محبس

دشتي بسيار كوشيد تا لطف ديكتاتور را دگرباره جلب كنـد و بـه مغـضوبيت خـود                  
لـه  مقا) 1314 دي   17(گرد كـشف حجـاب       سال به مناسبت اولين  از جمله او    . پايان دهد 
، بـا عنـوان   اطالعـات  در چهار شماره پياپي روزنامه       1315 دي   16نوشت كه از    مفصلي  

برخي ادله آميز  سراسر تملقدشتي در اين مقاله   . منتشر شد ،  ".د. ع"و با امضاي     " دي 17"
» زرگـي نابغـه ب  «دهد و در پايان رضا شـاه را            در توجيه كشف حجاب ارائه مي      "شرعي"

العبور البرز عبـور      هاي صعب   آهن را از فرازونشيب     اراده مقدسش قطار راه   «خواند كه     مي
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  ».را مطيع و منقاد نموده است] سخت، محكم[هاي صماء  داده و صخره
دايـره  "، دشتي بخشوده شـد و بـه عنـوان رئـيس        1317در اوائل فروردين    سرانجام،  
. در اداره سياسي شـهرباني بـه كـار پرداخـت      ،  "دايره نگارشات " يا،  "نگاري  راهنماي نامه 

اين . عبدالرحمن فرامرزي معاون و ابوالقاسم پاينده و ابوالقاسم شميم همكاران او بودند           
اي حق نداشت مطالب خود را بـدون          هيچ روزنامه . دايره مسئول سانسور مطبوعات بود    

هاي خـود را      نوشتهاجازه اين دايره منتشر كند و مديران مطبوعات موظف بودند تمامي            
هـاي عـشقي و تـاريخي و حتـي            داسـتان . به دايره فوق برند و مجوز نشر دريافت كنند        

بعدها، دشتي مدعي شـد كـه بـراي         . هاي تبليغاتي نيز از تيغ سانسور در امان نبود          آگهي
گويند برخورد دشـتي و فرامـرزي بـه           مي. حفظ جان خود اين مسئوليت را پذيرفته بود       

كيهـان  فرامرزي بعدها سردبير    . گرفت   دوستانه بود، ولي پاينده سخت مي      نگاران  روزنامه
اي را از عربـي بـه         نگاران ايران شد و پاينـده آثـار ارزنـده           و يكي از نامدارترين روزنامه    
 از  تاريخ طبـري   جلدي   16 و دوره    الفصاحه  نهج،  قرآن كريم فارسي ترجمه كرد؛ ترجمه     

  . اوست
او از حـوزه انتخابيـه دماونـد        . بـه مجلـس راه يافـت       دشتي بار ديگر     1318در آبان   

  . نماينده مجلس دوازدهم شد و در مجلس سيزدهم نيز نماينده دماوند بود

  دشتي، سقوط رضا شاه و حزب عدالت 

 رضـا شـاه مجبـور بـه         1320 شهريور   25اندكي پس از ورود قواي متفقين به ايران، در          
 صـبح ايـن روز فروغـي،        11 در ساعت    گيري از سلطنت و خروج از كشور شد و          كناره

 نماينـدگان مجلـس     74.وزير، استعفاي رضـا شـاه را بـه اطـالع مجلـس رسـانيد                نخست
رغـم    بـه . دوازدهم همگي برگزيدگان نظام انتخاباتي فرمايشي دوران ديكتـاتوري بودنـد          

  .اين، شادي ناشي از سقوط ديكتاتور حتي در اين مجلس نيز چشمگير بود
 كه پس از فروغي سخن گفت علي دشتي بود كه خواستار رسيدگي             اي  اولين نماينده 

    : او گفت. وسيله رضا شاه شد به وضع جواهرات سلطنتي و جلوگيري از سرقت آن به
امـا بـه    . البته مطالب خيلي زياد است و مطلب گفتني مخصوصاً خيلي زياد است           

فقـط  . كنـيم   ميوزير ما از همه مطالب گفتني صرفنظر          متابعت از نظر آقاي نخست    
يك موضوع است اينجا كه بسياري از رفقاي مجلسي من با من صحبت كردنـد و                
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در مـدت   ... العاده بين مردم هست     كند كه يك نگراني فوق      اين حكايت از اين مي    

تقريباً متجاوز از بيست سال اعليحضرت شاه سابق زمامدار مطلق و اختياردار بدون             
خالصه وكال ميل دارند كه ... دي مملكت بودند  نظارت در تمام امور مالي و اقتصا      

و اين را بايد بدانيم كه چـه        ... بفهمند تعدي و اجحافي به ماليه مملكت نشده است        
در . كنند مخصوصاً در قسمت جواهرات سلطنتي كه اخيـراً مطـرح بـود          اقدامي مي 

 كه صد نفر يا دويست نفر بروند آنجـا          اين موضوع بايد رسيدگي كامل شود و اين       
بلكه بايد يك هيئت طرف اعتماد مجلس معـين         . و جواهرات را ببينند فايده ندارد     

     75...هاي آن ها تطبيق كنند با ثبت شود كه آن
، كه محمدعلي   دانند   و نمي  دانستند  دانست، و بسياري از ايرانيان نمي       نميشايد  دشتي  

مدستي با پروفسور   او در ه  . فروغي در دوره رضا شاه خود از غارتگران بزرگ ايران بود          
جـات ايـران را بـه ايـاالت           آرتور پوپ آمريكايي قطعات مهمي از آثار باستاني و عتيقـه          

كرد و پسر بزرگش، مهندس محـسن فروغـي، نماينـده رسـمي               متحده آمريكا منتقل مي   
  . توانستند بازرساني امين باشد  طبعاً كساني مانند فروغي نمي76.پوپ در ايران بود

خواست پيشينه خود  ميهم  شي عميق از ديكتاتور به دل داشت و         رنجهم  دشتي، كه   
تــرين نــاطق در افــشاي  را تــرميم كنــد، در روزهــاي پايــاني مجلــس دوازدهــم فعــال 

 خواسـتار   1320او در جلـسه اول مهرمـاه        . رفـت   شمار مـي    هاي رضا شاه به    گري  غارت
را به دليـل عـدم      بررسي وضع مالي رضا شاه، قبل از خروج او از كشور، شد و فروغي               

شان را به     توجهي به احقاق حقوق مردمي كه ديكتاتور امالك         تفتيش اثاثيه رضا شاه و بي     
    : غارت برده مورد انتقاد شديد قرار داد

رود و گذرنامـه      از قراري كه ديروز شنيدم، گويا اعليحضرت شـاه مـستعفي مـي            
آقـاي فروغـي بـه      روز اولـي كـه اسـتعفانامه ايـشان را           . ايشان هم امضا شده اسـت     

مجلس آوردند هم در جلسه خصوصي و هم در جلسه علني به ايـشان تـذكر دادم                 
و عصر آن روز هم كه يك عده از آقايان نمايندگان خدمت آقاي رئيس مجلـس             
شرفياب شدند ايشان را مأمور كردند كه با ايشان صحبت كنند و اين تـذكر را بـه                  
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ست سـاله ايـشان تـسويه شـود، قبـل از            كه محاسبات بي    دولت بدهند كه قبل از اين     

: اي از نماينـدگان     عـده . (كه موضوع جواهرات تصفيه شود، ايشان نبايد برونـد          اين
اگر ده روز بعد معلوم شد يك مبلغي از اين جـواهرات سـلطنتي              .)... صحيح است 

نيست آيا دولت مسئوليت اين كار را به عهده خواهد گرفت و آيا دولت و آقـاي                 
شـوند جـواب ايـن        شان متعهد مـي      آقايان وزرا و آقاي وزير دارايي      فروغي و ساير  

     77جواهرات سلطنتي را بدهند يا خير؟
او در جلسات بعد مصرّانه خواستار رسيدگي به وضع امالك پهناوري كه رضا شـاه،               

ويژه در شمال ايران، غصب كرده بود و استرداد آن به مالكان اصلي شـد؛ اقـدامي كـه                     به
    :  گفت1320دشتي در اول آبان . مايلي به انجام آن نداشتدولت فروغي ت

گفت شاه مستعفي روزي صد ميليون براي اين مملكت خـرج     يكي از آقايان مي   
دانـم كـه ايـن     بنـده نمـي  . و اصالً رفتن آن شاه يك گشايش در كار شـد          ... داشت

گفت عايدات امالك و      يك شخص ديگري مي   . حرف تا چه درجه صحيح است     
البتـه  . رسـيد   جات شاه مستعفي به هشتصد و پنجاه هزار تومـان در روز مـي             كارخان

 هـزار ريـال باشـد كـه در          850دهم كه     نظر من اين اغراق است و من احتمال مي          به
گفتنــد دولــت  مــي. ســال ســي ميليــون باشــد، ســي و دو ميليــون و اينطورهــا باشــد

ضيه هـم درسـت     اش را درست كند و ظـاهر قـ          خواهد از اين بابت كسر بودجه       مي
هايي كه  االن تمام بيچاره. رسد چون دولت تا به حال اقدامي نكرده است نظر مي   به

خواستند   هم مي ] اي[كنند و عده    در طهران هستند و امالك خودشان را مطالبه مي        
تقريباً در بيست روز پيش از اين آقاي وزير دادگستري          . در مجلس متحصن شوند   

خواهيم بدهيم ولي بايـستي بـا مطالعـه داد كـه               را مي  آمدند اينجا گفتند ما امالك    
االن بيست روز گذشته و هنوز مقـدمات كـار را شـروع و              . حق بمن له الحق برسد    

بنده از آقاي   ... از اين جهت مردم ظنين هستند نسبت به اين قضيه         . اند  فراهم نكرده 
 حتمـاً پـس   الوزرا تمني دارم كه در اينجا صريحاً بگويند كه ملـك مـردم را        رئيس
     78.دهند كه يك قدري عدم اعتماد مردم تخفيف پيدا كند مي

 را در زمينـه تعيـين تكليـف    هـا  تـرين ديـدگاه    در مجلس سيزدهم نيز دشتي راديكال     
    : كرد كرد و دولت فروغي را به سستي در اين زمينه متهم مي امالك رضا شاه ابراز مي

قيـد و تـصريح     ] ري امالك رضا شـاه    قانون واگذا [در ماده اول اين قانون      ] بايد[
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امالكي كـه   . شود كه تمام معامالت اعليحضرت رضا شاه پهلوي لغو و باطل است           

انـد،    به ضرب شكنجه و به ضرب كتك و چوب و به قيمت خون از مـردم گرفتـه                 
انـد، و حـبس    اند، توسـري زده  اند، شالق زده اند، بدبخت كرده   مردم را آزار كرده   

اند، در مقابل اين عمـل مجلـس          ها در تبعيد و مهاجرت مرده       يناند، و غالب ا     كرده
. شايد از راه نزاكت اسـت   . اش بايد لغو شود     گويد اين اوراق تمامي     مردمردانه نمي 

گوئيـد كـه      كنيـد و صـريحاً نمـي        دانم كه اين چه نزاكت است كه مي         اما بنده نمي  
ام نماينـدگاني كـه     تمـ ... پادشاه سابق اين امالك را به تعدي و غصب گرفته است          

شان اين است كه اساس سابق بايـد بـه    اند عقيده در اين دو سه جلسه صحبت كرده      
بنده با تمام ارادتي كه به آقاي فروغي دارم و ايشان را شخصاً دوسـت               . هم بخورد 

اش   انـد همـه    دارم، با اين عمل ايشان موافـق نيـستم كـه از اول تـا حـاال كـه آمـده                    
آخر بايد يك قدري هم به افكار       . عي كارها را درست كنند    اند با كاله شر     خواسته

     79...به تمايالت عمومي و مصالح كشور توجه كنيد. عمومي توجه كرد
» فورماليته« دشتي بار ديگر به فروغي حمله كرد و او را به          1320 بهمن   19در جلسه   

    : و ظاهرسازي متهم نمود
ايـم كـه سـالطين     چار بـدبختي شـده  مان از اين قبيل زياد د      ما در تاريخ زندگاني   

انـد بـه صـالح و        كه قوه و قدرتي را كه از ملـت گرفتـه            اند به جاي اين    مستبد آمده 
امنيت مملكت و ملت به كار ببرند و صرف اجراي عدالت و امنيت و راحتي مردم       

البتـه بـا پيـشرفت تمـدن        . اند  بكنند، صرف ستمگري و تعدي به حقوق مردم كرده        
قرن بيستم شده است و افكار در سياست و اخالق و اجتماع بلند شده   كه    دنيا و اين  

ها معني ندارد و ملـت ايـران نيـز از نعمـت واقعـي آزادي                  است، ديگر اين فرماليته   
بنابراين، . آرامش برخوردار شود و يك خورده ملت بدبخت مزه عدالت را بچشد           

ملـك را از تـو      بايد به غاصب و ظـالم بگوينـد تـو غاصـب و ظـالم هـستي و ايـن                     
     80.دهند گيرند و به ديگري مي مي

كـه گـويي خـود     گفت چنـان  سخن مي» حقوق مردم«و » آزادي«ها از    او در اين سال   
    :  گفت1321 آبان 21مثالً، در . كمترين سهمي در استقرار ديكتاتوري نداشت

پرسم كه اگر شهرباني شما       من از شما مي   . يكي از ادارات مهم شهرباني ما است      
صـحيح  :] نماينـدگان ([افتـاد؟     شد آيا به اين روز مي       در زير دست فرنگي اداره مي     
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شد براي رضا شاه كه امالك مـردم، امـوال مـردم،              اي مي   و آيا يك وسيله   .) است

.) صـحيح اسـت   :] نماينـدگان ([طور تاراج كنند؟      جان مردم، و ناموس مردم را اين      
 روي مـردم بـاز كننـد و مـردم را           طور رايگان و بـدون مـانع در زنـدان را بـه              همين

بريزند آن تو؟ علت آن كارها چه بود؟ حربه قوي رضا شاه در استيالي بر نفـوس                 
نظميـه در محـبس را بـه        .) صـحيح اسـت   :] نماينـدگان . ([مردم چه بود؟ نظميه بود    

:] نماينـدگان . ([كردنـد   ترسيدند و اطاعت مي     كرد و مردم هم مي      روي همه باز مي   
    81.)صحيح است

بيـان چـون دشـتي ادا         ويژه كه سخنوري مطلـع و خـوش         گونه سخنان صريح، به     ناي
يافـت و بـراي دشـتي شـهرت و            كرد، در فضاي سياسي آن روز پژواك گسترده مـي           مي

بدينسان، دشتي به يكي از متنفـذترين نماينـدگان مجلـس           . آورد  محبوبيت به ارمغان مي   
  . بدل شد

  
مي خوئي، عبـدالرحمن فرامـرزي، ابـراهيم         به همراه جمال اما    -1320دشتي در آذر    

الملـك مرزبـان، دكتـر        زاده، دبيراعظم بهرامي، دكتر امين      نوري، ابوالحسن حائري    خواجه
علي دشتي و   .  حزب عدالت را تشكيل داد     -اي ديگر   احمد هومن، اميراحمد مهبد و عده     

اقـع  ولـي در و    83؛شـدند    به عنوان رهبران اصلي اين حـزب شـناخته مـي           82جمال امامي 
    : گفتند مياز اينرو . كاره حزب دشتي بود همه

    84باقي همه آلت است مشتي  علي است و دال دشتيعينش 
حزب عدالت را بايد اولين واكنش جدي رجال ايراني هوادار بلوك غـرب در قبـال                

رغـم    در برنامـه حـزب عـدالت، بـه        . ارزيابي كرد ) 1320مهر  (تأسيس حزب توده ايران     
  

 .9، ص 1321 آبان ماه 21، پنجشنبه 108همان مأخذ، دوره سيزدهم، جلسه  . 81
  . پسر حاج ميرزا يحيي امام جمعه خوئي از علماي طراز اول تهران . 82
يـاد شـده و در ادامـه آمـده          » مؤسس حزب عدالت  «در سند بيوگرافيك ساواك از دشتي به عنوان          . 83

له صحبت كـرد و سـپس بـه فكـر      لس طي نطقي عليه معظم    پس از رفتن شاهنشاه فقيد، در مج      «: است
مؤسس حزب عدالت بود و حزب      » «.نوري برآمد   تأسيس حزب عدالت با دست جمال امامي و خواجه        

نوري و دكتـر پرويـز كـاظمي تـشكيل          مزبور را با جمال امامي، عبدالرحمن فرامرزي، ابراهيم خواجه        
 ].)1357 [37/ 4/ 22ب، مورخ / 78-3-2، "دشتيبيوگرافي شيخ علي "پرونده علي دشتي، (» .داد

كوشـش محمـود      بـه ،  . ش 1381-1304سوكنامه ناموران فرهنگي و ادبي      : نادره كاروان ايرج افشار،    . 84
 . 725، ص 1383نشر قطره، : نيكويه، تهران
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 سياسي و اجتماعي، استخدام مستشاران نظامي آمريكايي و مقابله بـا            تأكيد بر اصالحات  

 -هاي ايـن حـزب      روزنامه. خطر حزب توده و كمونيسم از جايگاه اصلي برخوردار بود         
 بودنـد و اعـضاي      هـا   گونه ديـدگاه     مبلغ اين  -قيام ايران  و   بهرام،   نداي عدالت  ،مهر ايران 
هـا   اي هاي درگيري خياباني بـا تـوده   نه، در صح1325-1324هاي  ويژه در سال    حزب، به 

شعب حزب عدالت در بسياري از نقاط ايران گسترده بود و توسط            . حضور فعال داشتند  
هـاي حـزب در منـاطق جنـوبي ايـران را دوسـتان و                 شاخه. شد  متنفذين محلي اداره مي   

ر براي مثال، شعبه حزب در اوز الرسـتان در زيـ   . كردند  وابستگان علي دشتي هدايت مي    
بود و رياست شعبه حزب در بندر لنگـه را          ) ساكن تهران (رهبري عبدالرحمن فرامرزي    

   85.داري به دست داشت شيخ حسين گله
تنها قريب به يك دهه بعد بود كه بـا  .  فعال بود1320حزب عدالت تا نيمه دوم دهه    

رهبـري     بـه  86تأسيس حزب متنفذ ضد كمونيستي چون حزب زحمتكشان ملـت ايـران،           
 سـيد  87مظفر بقايي كرماني، احزابي چون حزب عدالت دشتي و حـزب اراده ملّـي           دكتر  

  .الشعاع قرار گرفتند ضياءالدين طباطبايي تحت

  السلطنه  قوام و دشتي

، در پي استعفاي دولت علي سهيلي، مجلس سيزدهم به احمـد قـوام            1321 مرداد   10در  
وزيري قـوام      شاه حكم نخست    مرداد محمدرضا  12ابراز تمايل كرد و در      ) السلطنه  قوام(

  . را صادر نمود
هاي پس    احمد قوام سياستمداري توانا و دولتمردي باتجربه و زيرك بود كه در سال            

. شد ترين رقيب رضا خان سردار سپه شناخته مي  به عنوان مهم1299 اسفند 3از كودتاي 
رفـت    ر مي شما  السلطنه به   ترين حامي قوام    مدرس، كه در دوران مجلس چهارم سرسخت      

شناخت، دربـاره     هاي رضا خان سردار سپه مي       و او را تنها مانع جدي در راه تحقق نقشه         
مستوفي مانند شمشير مرصعي اسـت كـه        : الممالك، گفته بود    قوام، و تفاوتش با مستوفي    

السلطنه شمشير تيز و برائي اسـت         ولي قوام «ها از او استفاده شود،        بايد در اعياد و جشن    

  
، 2، ج   1376سازمان اسناد ملّي ايران،     : تهران،  1330-1320: اسناد احزاب سياسي ايران   بهروز طيراني،    . 85

 .97-95صص 
 .  تأسيس شد1330بهشت ي ارد26 در رانيشان ملت اكحزب زحمت . 86
 .  تأسيس شد1323بهمن حزب اراده ملّي در  . 87
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 به همـين دليـل، سـرانجام رضـا خـان و             88».آيد  زهاي نبرد و رزم به كار مي      كه براي رو  

شنبه   ، در روز سه     گرش، با ايراد اتهام جعلي نقشه ترور سردار سپه به قوام           حاميان دسيسه 
 او را دستگير و اندكي بعد از ايران اخراج كردند و به ايـن ترتيـب راه را                   1302 مهر   16

   89. نظامي هموار ساختندبراي استيالي نهايي ديكتاتوري
ســاالران ســنتي ايرانــي، حامــل ميــراث دولتمــردي و  الــسلطنه از تبــار ديــوان قــوام

. حكومتگري ايشان و آخرين بازمانده اين سنت، با تمـامي محاسـن و معايـب آن، بـود                 
آرايي دنياي پس از ظهور اتحاد شوروي، ايـران را در جبهـه    كه در صف رغم اين  قوام، به 

خواست، رويه وابستگي و سرسـپردگي        مي) ياالت متحده آمريكا و بريتانيا    ا(بلوك غرب   

  
، 1382انتشارات سـخن، چـاپ اول،       : تهرانسرگذشت خودنوشت،   : كاروان عمر اسفنديار بزرگمهر،    . 88

  .170ص 
 .1372ساتراپ، فروردين لندن، انتشارات :  در خارج از كشور منتشر شده بودقبالًكتاب فوق 

بيگي مركز، با چند نظـامي بـه در خانـه              سرهنگ محمد درگاهي، رئيس قلعه     1302 مهر   16در روز    . 89
اي   مراجعه كرد و از او خواست كه به همراه آنان بـراي اداي پـاره              ) موزه آبگينه كنوني  (السلطنه    قوام

. با اتومبيل خود خـواهم آمـد      قوام گفت كه شما تشريف بيريد من        . توضيحات به وزارت جنگ برود    
قوام خواست تلفني با احمد شاه صـحبت        . نپذيرفتند و گفتند از اين لحظه حق تماس با كسي را نداريد           

السلطنه را با خود به وزارت جنگ بردنـد و او را در يكـي از                  سرانجام قوام . كند ولي درگاهي مانع شد    
السلطنه متهم به مشاركت در توطئـه         قوام. يي آغاز شد  از همان دقايق اوليه بازجو    . ها زنداني كردند    اتاق

السلطنه   خانواده قوام . يافت  السلطنه انعكاس گسترده مي     طبعاً توقيف رجلي چون قوام    . قتل سردار سپه بود   
رضـا خـان    . الوزراي وقت، مراتب را به شـاه اطـالع داد           ماجرا را پيگيري كردند و مشيرالدوله، رئيس      

سـرانجام پـس از     . در توضيحات خود مسئله را بسيار واقعي و جدي نشان داد          سردار سپه، وزير جنگ،     
كه از كشور     السلطنه اقدام كند مشروط بر اين       كشاكش زياد سردار سپه موافقت كرد كه به آزادي قوام         

ر السلطنه مبتني ب    اتهام قوام . السلطنه را از مرز خانقين اخراج كردند        چنين شد و نظاميان قوام    . اخراج شود 
در اين رابطه سردار انتصار ظاهراً دسـتگير شـد و اعترافـاتي             . ادعاي كشف يك شبكه تروريستي بود     

كه در رأس اين شبكه تروريـستي، كـه گويـا قـصد جـان وزيـر جنـگ را داشـته،                        كرد دال بر اين   
ـ              ) مظفر اعلم (سردار انتصار   . السلطنه بوده است    قوام ه از عمال رضا خـان بـود و در دوره سـلطنت او ب

او عمـوي جمـشيد و مجيـد اعلـم،          . مناصب عالي استانداري رسيد و يك دوره وزير امور خارجه شد          
  . مجيد اعلم از پيمانكاران بزرگ دوران پهلوي دوم بود. دوستان صميمي محمدرضا پهلوي، است

هيجـان  كه در ال    السلطنه اجازه بازگشت به ايران را داد مشروط بر اين            به قوام  1309رضا شاه در سال     
قوام به ايران بازگشت و تا سقوط رضا شاه در امـالك خـود در الهيجـان بـه                   . به كشاورزي بپردازد  

او در اين دوره چنان با متانت و آرامش و تـدبير سـلوك كـرد كـه            . كشت چاي و برنج مشغول بود     
 .سوءظن يا حسادت ديكتاتور عليه او برانگيخته نشد
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تافت و از اين نظر بـا بـسياري از رجـال              را، كه دولتمردان پهلوي نماد آن بودند، برنمي       

محمدرضا شاه جوان، به تأسي از پدر، از بدو سلطنت          . سياسي زمانه خود تفاوت داشت    
طيع داشت و پذيرش دولتمردي مستقل چـون        تمايل باطني قوي به رجال نوكرمنش و م       

به اين دليـل، چنـد سـال بعـد، آن لمبتـون، ديپلمـات مطلـع و                  . قوام برايش دشوار بود   
نه خود قادر به حكومـت      « توصيف كرد كه     »اي  بيهودهآدم  «نظر انگليسي، شاه را       صاحب

   ».گذارد ديگران حكومت كنند كردن است و نه مي
 داشت و با تحكم، ولـي ادب، بـا محمدرضـا پهلـوي              قوام شخصيتي نيرومند و نافذ    

داد و او را بـه        ريـشه و خودخـواه را آزار مـي          گفت؛ و اين امر شاه جـوان بـي          سخن مي 
رجالي كه در بركشيدن حكومـت پهلـوي و تـداوم آن    . كرد دسيسه عليه قوام ترغيب مي  

 وي طـوالني و     دانستند كه اگر اقتـدار      شناختند و مي    سهمي داشتند نيز قوام را خوب مي      
باثبات شود و حكومت او ريشه بگستراند طومار سلطنت پهلوي را برخواهد چيد؛ و لذا               

رغم اكراه شـاه و      ولي صعود قوام در آن زمان، به      . از صعود قوام به قدرت ناراضي بودند      
    . هوادارانش، گريزناپذير بود

هـا    ام مـدت  وزيـري قـو     رغم طفره و تأخيرهاي متداول بين نمايندگان، نخست         به
پـس از اسـتعفاي     . ناپذير شده بود    پيش از اعالم تأييد رسمي مجلس تقريباً اجتناب       

مطرود بودن او   . درنگ از سر گرفت     هاي سياسي خود را بي      رضا شاه، قوام فعاليت   
ــايز       ــانش متم ــسياري از رقيب ــاه وي را از ب ــا ش ــت در دوران رض ــحنه سياس از ص

ده را بـه عنـوان فـردي كـه همـواره مـدافع       اين وجه تمايز، معرفي نامبر   . ساخت  مي
قدرت و اختيارات نظام پارلماني بوده است، آسـان نمـوده بـه ادعـاي او مبنـي بـر                    

انـد صـالحيت رهبـري        كه وي بيش از كساني كه در خدمت نظام پيشين بـوده             اين
قوام، با داشتن اطرافيان و پيرواني      . بخشيد  حكومت مشروطه را دارد مشروعيت مي     

ها، در مـوقعيتي قـرار      ها و ناسزاگويي    پذيري كمتر در قبال تهمت      ز آسيب فعال و ني  
توانست پشتيباني شمار كافي از نمايندگان مجلـس را بـراي نـامزدي            داشت كه مي  
  ... وزيري به دست آورد مقام نخست

هاي شوروي، بريتانيا و آمريكا مهارت در خـور           قوام در جلب حمايت ديپلمات    
حـد توانـسته بـود     جا و بـي     چون بدون متابعت و همراهي بي     توجهي نشان داده بود     

  ... همه را راضي نگاه داشته، هيچ يك را از خود نرنجاند
در آغاز شاه و شماري از نمايندگان مجلس از زمامداري قوام جانبـداري كـرده      
يــا بــه آن تــن در دادنــد چــون تجربــه دولــت ســهيلي آشــكارا نيــاز بــه شخــصيت 

  ... اده بودتري را نشان د شايسته
بر اين اساس آشكار بود كه دير يا زود شاه و بسياري از نمايندگان مجلس، كـه                 
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كه وي را به انـدازه        امتيازات پارلماني زياده از حدشان مورد تأييد قوام نبود، يا آن          

بـاالخره،  . ديدند، با او به مخالفت برخواهند خاسـت         كافي تسليم و فرمانبردار نمي    
توانـست    مـي ... كه سر به زير و بدون هياهو به حكومـت بپـردازد             امتناع قوام از اين   

ــسادت  ــر ح ــسه  وي را در براب ــديد، دسي ــاي ش ــان  ه ــاي پاي ــصومت   ه ــذير و خ ناپ
     90.پذير نمايد آسيب

 كانوني متنفذ از مخالفان قوام شكل گرفت كـه بـر        1321بدينسان، در نيمه دوم سال      
هـاي آن     ي نهاد و تحركات و دسيسه     هاي پسين تأثيرات عميق بر جا       فضاي سياسي سال  

آرا، مصدق، زاهـدي و      قوام، رزم (وزيراني كه مطلوب شاه نبودند        در ساقط كردن نخست   
اين كانون فضايي . و اعاده تدريجي و گام به گام ديكتاتوري پهلوي دوم مؤثر بود      ) اميني

ي ايـران   را آفريد كه سرانجام محمدرضا پهلوي را در شنل آبي پدرش به ساختار سياسـ              
رضـا شـاه   "، اگر تعبير ويكتور هوگو را به كار بريم،    "تكرار تاريخ "ولي اين   . تحميل كرد 

  را به ارمغان آورد و، اگر با كالم ماركس سخن گوئيم، ديكتاتوري رضا شاهي را               "صغير
   91.تجديد كرد "كمدي مسخره"هيئت در 

  
 مجلـس شـورا     1321قوام پنجاه روز پس از تصدي دولت در جلسه علني دوم مهر             

    : در اين جلسه دشتي نطق تندي عليه قوام ايراد كرد و گفت. حضور يافت
.) صـحيح اسـت   :] نماينـدگان . ([س شوراي ملي نماينده افكـار مـردم اسـت         لمج

انـد و نماينـده       خواهـد باشـد، امـروز وكـالي ملـت           مجلس شوراي ملّي هر چه مي     
صـحيح  :] نماينـدگان  ([.سلطنت و حكومت با مجلس شوراي ملـي اسـت         . اند  ملت
طـور تـصويب    الوزرايي هيچ معني ندارد كه بگويد يا ايـن   يك نفر رئيس  .)... است

اين شكل گفـتن، ايـن شايـسته مجلـس         . گيريم  كنيد يا اگر تصويب نكنيد پس مي      
  .)... صحيح است:] نمايندگان. ([اين معني ندارد. شوراي ملّي نيست

  
، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي و بيژن       1332-1320: يرانبحران دمكراسي در ا   فخرالدين عظيمي،    . 90

 .90-86، صص 1372نشر البرز، چاپ اول، : نوذري، تهران
 Napoleon) "ريناپلئون صغ"ر او را يبه تحق) ناپلئون سوم( بناپارت ييتور هوگو در اوج اقتدار لويكو . 91

le Petit) ـ .  نوشت"امپراتور"ه ين نام علي به هميتابكو  خواند ـ س نكرل مـار اك  بناپـارت را  ييز لـو ي
ـ  هيجـدهم برومـر لـويي بناپـارت    سرآغاز كتـاب   از ناپلئون بناپارت خواند و در     ياتوريكارك ن يچن
 يصورت تراژد   بهاول  شود؛ بار    يرار م كخ دوبار ت  ي تار «: دست داد   بهسوم  و  اول  ان ناپلئون   ي م يا سهيمقا

 ». مسخرهيمدكصورت  بهدوم و بار 
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در پارلمـان جهـنم دره هـم    . بقه نـدارد هـاي دنيـا سـا    اين در هيچ يك از پارلمان 

آقا ما تازه از زيـر اسـتبداد        . اين معني ندارد  . در حبشه هم سابقه ندارد    . سابقه ندارد 
:] نماينـدگان ([الـسلطنه؟     افتـيم زيـر اسـتبداد قـوام         ايم حاال مـي     رضا شاه بيرون رفته   

    92.).صحيح است
نگذاشتند؛ از روز بعـد حملـه       پاسخ    هاي هوادار قوام اين سخنان دشتي را بي         روزنامه

به او را آغاز كردند و از رد اعتبارنامه دشتي در مجلس پنجم بـه اتهـام گـرفتن پـول از                      
    . سفارت انگليس سخن گفتند

اي راجـع بـه        مقالـه  "بيله ديـگ بيلـه چغنـدر      "ها هم تحت عنوان       يكي از روزنامه  
هرباني شــان بــه دســت شــ مجلــس ســيزدهم و وكــالي آن دوره و طــرز انتخابــات

ــردم پــس از شــهريور   ــاد م ــاري و دادوفري ــات و  20مخت  و تقاضــاي ابطــال انتخاب
هاي فروغي به مردم ايران براي قبوالندن دوره سيزدهم انتشار داد و اظهـار                التماس
هـا    داند كه با وكالي مردم سروكار نـدارد، از اينـرو بـه آن               السلطنه مي   قوام: داشت

الـسلطنه، رئـيس دولـت،        قـوام . كنـد   وكر رفتـار مـي    اعتنايي نكرده و با آنان مانند ن      
شـما ديـروز از تـرس مختـاري نفـس نكـشيده و هـر رطـب و يابـسي را          : گويد  مي

شـما همـان    ، امـروز طـاووس عليـين شـديد؟          كرديـد   گويان تـصويب مـي      احسنت
هايي هستيد كه رفتن رضا شاه رنگتـان را عـوض كـرده واال در زيـر پوسـت             شغال

     93.و همان خواهيد بودهمان هستيد كه بوديد 
 در مجلس حضور يافت و با خونسردي به بيانات علي دشـتي             1321 مهر   5قوام در   

 كـرد و    اي  او تلويحاً به پيشينه علي دشتي و دوستانش در حزب عدالت اشاره           . پاسخ داد 
    : گفت

دانند كه اگر كساني عامل و مبلـغ حكومـت            با اندك توجهي به گذشته همه مي      
اند، مسلماً اينجانـب و همكـارانم در          خالف حكومت مشروطه بوده   ديكتاتوري و م  

و هميشه اوقات به قدرت     .) صحيح است :] نمايندگان([ايم    زمره آن اشخاص نبوده   
ايـم    ملّي ايمان داشته و در پناه حكومت مشروطه فكر و عمل خود را پرورش داده              

 و نيـروي دولـت      و اكنون نيز دوام ملك و قوام ملت       .) صحيح است :] نمايندگان([
صـحيح  :] نماينـدگان . ([دانـيم   را در سايه مشروطيت و احترام بـه افكـار عامـه مـي             

  
 .17-16، صص 1321، پنجشنبه دوم مهرماه 90، دوره سيزدهم، جلسه مذاكرات مجلس . 92
 .204ص ، 1379شيرازه، چاپ اول :  تهرانگزند روزگار،پور فاطمي،  نصراهللا سيف . 93
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   94.شماريم و احترام مجلس شوراي ملي را بر خود واجب مي.) است

  "بلواي نان"حكومت پهلوي، كمبود گندم و 

 19-17مخالفت دشتي و فراكسيون او با قوام طليعه آشوبي بزرگ بود كـه در روزهـاي                 
 در تاريخنگـاري    "بلـواي نـان   "اي كـه بـا نـام           تهران را به خون كشيد؛ حادثه      1321ذر  آ

معاصر ايران به ثبت رسيد و حزب عدالت دشتي به عنـوان يكـي از عـامالن اصـلي در                    
  .برانگيختن آن شناخته شد

آمـوزان    يافته و منظم دانـش       آذر با راهپيمايي سازمان    17شورش تهران از بامداد روز      
آموزان ايـن     شعار دانش . رالفنون و ايرانشهر به طرف ميدان بهارستان آغاز شد        مدارس دا 

آمـوزان در ميـدان و صـحن بهارسـتان در             خبر اجتمـاع دانـش    » .خواهيم  ما نان مي  «: بود
هاي درس را     دانشگاه و ساير مدارس انتشار يافت و دانشجويان و ساير محصلين كالس           

. ول مـذاكره بـا نماينـدگان مجلـس شـدند          ترك كردند و با حـضور در بهارسـتان مـشغ          
تـدريج،    بـه . گفتنـد   اي در اثر قحطي سـخن مـي         سخنرانان از كمي نان و تلف شدن عده       

يافتـه، بـه ايـن جمـع          هاي ديگر، از جمله اعضاي حزب عدالت و اوباش سـازمان            دسته
 گروهي با. نظم و ترتيب از بين رفت و راهروها و تاالر مجلس اشغال شد       . افزوده شدند 

نمايندگان تـاالر جلـسه را تـرك        . هياهو و ناسزا به جلسه خصوصي مجلس وارد شدند        
احترامي و ضرب و شتم قـرار   ها مورد بي اي از آن    كرده و داخل جمعيت شدند ولي عده      

از سـاعت دو بعـد از ظهـر كليـه           . تظاهرات به خشونت و آشوب كـشيده شـد        . گرفتند
زار و نـادري غـارت    باد، خيابان اسـتانبول و اللـه      آ  هاي ميدان بهارستان، خيابان شاه      مغازه
شـعار اوبـاش    . السلطنه شـدند تـا آنجـا را بـه آتـش كـشند               اي عازم خانه قوام     عده. شد

قوام فراري شده، سوار گـاري      «،  »نان و پنير و پونه، قوام گشنمونه      «: يافته اين بود    سازمان
افته را به يكي از عناصر مؤثر در        ي  اي بود كه اوباش سازمان      بلواي نان اولين حادثه   » .شده

 بـه   1332 مرداد   28نقش سياسي اين اوباش در كودتاي       . حيات سياسي ايران تبديل كرد    
  .اوج خود رسيد

نوشـته سـيد مهـدي        به. قوام با خونسردي و قاطعيت اداره بحران را به دست گرفت          
بلوا در نـزد قـوام      السلطنه كه در زمان       ، وزير خواروبار دولت قوام    )السلطنه  معتصم(فرخ  

اش را تلفني به قوام گفتنـد، كـه در محـل             بود، وقتي خبر غارت و به آتش كشيدن خانه        
بـه جهـنم،    «: هاي وزارت خارجه بود، قوام با خونسردي گفـت         كارش در يكي از سالن    
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هاي موافق و مخـالف دولـت          آذر به دستور قوام تمام روزنامه      17 ظهر   95».بگذار بسوزد 
اس رادسر، رئيس شهرباني، و سرتيپ غالمعلي قدر، فرماندار نظـامي           سرپ. توقيف شدند 

تهران، بركنار و سپهبد احمد اميراحمدي فرماندار نظامي تهران و فرمانده پادگان تهـران              
اميراحمدي پـس از چنـد اخطـار    . و سرتيپ عبدالعلي اعتمادمقدم رئيس شهرباني شدند    

فرداي آن روز نيز كم و بيش       . دامه يافت به اسلحه متوسل شد و تيراندازي تا نيمه شب ا         
ها آغاز شـد و بـسياري     آذر دستگيري18از بامداد  . برخورد مسلحانه با مردم ادامه يافت     

تعـداد  . اي از تظاهركنندگان نيـز دسـتگير شـدند          عده. از مديران جرايد به زندان افتادند     
 خـرداد   2سه   بعدها محمد تدين در جلـ      96. نفر گزارش شده است    70 -60شدگان    كشته
  .  نفر ذكر كرد54 آذر تهران را 17شدگان در بلواي   مجلس سنا تعداد كشته1329

صدراالشراف، سيد احمد بهبهاني،    (شش تن از نمايندگان     )  آذر 17(در روز اول بلوا     
از ) الممالك اسـفندياري و يـك نفـر ديگـر          عباس مسعودي، محمدرضا تهرانچي، يمين    

چهار تن از اين جمع مخالف قـوام بـوده و خواسـتار             . دطرف مجلس به ديدن شاه رفتن     
صدراالشراف بعدها از قوام شنيد كه شاه از اتاق ديگـر تلفنـي بـه               . استعفاي قوام شدند  

   97.قوام تكليف استعفا كرده و قوام نپذيرفته است
  

 به بهانه كمبود و گراني نان صـورت گرفـت و علـت آن اليحـه جديـد                   "بلواي نان "
ناگـاه قيمـت      دولت قوام شناخته شد زيرا پس از تقديم آن به مجلس به           انتشار اسكناس   

  . كاالهاي اساسي و ضرور، از جمله نان، تا هشتاد در صد افزايش يافت
  :  بايد به نكات زير توجه كرد"بلواي نان"در بررسي 

هـاي     به دليل حـضور ارتـش      1320هاي اوليه پس از شهريور         كمبود نان در سال    -1
عكس، متفقين پس از حضور در ايران از طريق وارد كردن گندم    به. ايران نبود متفقين در   

عـالوه،    بـه . از هند، كانادا و اياالت متحده آمريكا كوشيدند تا اين كمبود را مرتفع كننـد              
هاي متفقين بر ذخيره گندم ايران تأثير نداشت زيـرا آنـان از ذخـاير خـود                   حضور ارتش 

ما واحـدهاي   «: نويسد  والرد، سفيركبير بريتانيا در تهران، مي     سر ريدر ب  . كردند  استفاده مي 

  
 -جاويـدان :  تهـران  ]شاني،نگارش پرويز لو  [،  خاطرات سياسي فرخ   ،)السلطنه  معتصم(فرخ  مهدي   سيد . 95

 .616، بي تا، ص علمي
انتشارات جاويدان، چـاپ    : ، تهران السلطنه در دوران قاجار و پهلوي       ميرزا احمد خان قوام   باقر عاقلي،    . 96
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آوريـم تغذيـه      خودمان را با غالتـي كـه از هنـد و سـاير جاهـاي خـارج از ايـران مـي                     

هاي دولت بريتانيا براي تأمين كمبود نيازهاي گندم ايران و     او سپس به كمك    98».كنيم  مي
    :  نوشت1321 مهر 20بوالرد در . كند يوارد كردن گندم از هند و كانادا و آمريكا اشاره م

دولت ايران اخيراً بدون اجازه گرفتن از كسي، پانصد تن گندمي را كه ما بـراي        
ها گندم را پـس خواهنـد داد          آن. ها وارد كرده بوديم مصرف كرده است        لهستاني

     99.اما كي، معلوم نيست
دولت بريتانيا  ) 1321-1320(نويسد كه در سال زراعي قبل         بوالرد در جاي ديگر مي    

 تـن آرد و     1500هفتاد هزار تن گندم به دولت ايران كمك كرد و پس از بلواي نان نيـز                 
ها بـه ايـران گنـدم         كند كه انگليسي    مقداري جو به ايران داد ولي افكار عمومي باور نمي         

  100.داده باشند
پايـاني  هـاي    علت اصلي كمبود گندم اقدامات آزمندانه رضا شاه بود كه در سـال           -2

رضـا شـاه بـه      . حكومت او ايران را از نظر ذخيره مواد غذايي در وضعي وخيم قرار داد             
صادرات مقادير معتنابهي گندم، و نيز گوشت، از امالك غصبي خود به آلمان و شوروي               

هـاي شخـصي      پول ناشي از اين صادرات به حـساب       . مشغول بود ) دو قدرت متخاصم  (
اين پديده يكي از عواملي بود كه متفقـين را          . شد  ز مي هاي خارج واري    رضا شاه در بانك   

هاي غربي از ايران ارسـال        هاي دقيقي كه ديپلمات     گزارش. به خلع رضا شاه مصمم كرد     
توانـد بـا      كردند، اين يقين را پديد آورد كه تداوم حضور رضـا شـاه در قـدرت مـي                   مي

 وخيمـي بـراي     شورش همگاني خاتمـه يابـد و آشـوب و نـاامني در ايـران پيامـدهاي                
  . هاي جنگ در بر خواهد داشت جبهه

 وزيـر مختـار ايـاالت    101از قريب به هشت ماه پيش از بركناري رضا شاه، دريفوس،       

  
طـرح  : ، ترجمه غالمحسين ميرزاصالح، تهـران     ان در ايران  خاطرات سر ريدر بوالرد سفيركبير انگلست      . 98

 . 202-201، صص 1378نو، چاپ دوم، 
 .212-211همان مأخذ، صص  . 99

 .232-231همان مأخذ، صص  . 100
101.  Louis Goethe Dreyfus, Jr. (1889-1973) 

ده  وزير مختار اياالت متح    1944-1939هاي    در سال . بود) ايالت كاليفرنيا (دريفوس اهل سانتاباربارا    
در .  همزمان همـين سـمت را در افغانـستان داشـت           1942-1940هاي    آمريكا در ايران بود و در سال      

 سفيركبير ايـاالت    1951-1949هاي    هاي بعد وزير مختار آمريكا در ايسلند و سوئد بود و در سال              سال
  . متحده در افغانستان
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هـاي خـود بـه واشـنگتن هـشدار در زمينـه قحطـي                 متحده آمريكا در ايران، در گزارش     

 بـه   1319ن  اول بهم / 1941 ژانويه   30او در تلگراف    . الوقوع در ايران را آغاز كرد       قريب
    : وزارت خارجه آمريكا نوشت

 در ايران پديد آمده، از طريـق واردات         1940كمبود شديد گندم را، كه از پائيز        
تــوان تخفيــف داد و از يــك بحــران جــدي  گنــدم از هندوســتان تــا حــدودي مــي

توان متوجه شد كـه اوضـاع ناشـي از كمبـود گنـدم                تنها اخيراً مي  . جلوگيري كرد 
ولت ايران تا بدان حد متوجه اين وخامت نشده كـه بـه واردات              وخيم است ولي د   

تـر بـدل      تواند به بحرانـي بـا ابعـاد بـزرگ           گندم از هند اقدام كند و لذا اين امر مي         
ايران از نظر گندم خودكفاست و تنهـا در زمـان قحطـي بـه واردات گنـدم                  ... شود

    ... كند اقدام مي
    :ن را چنين توصيف كرددريفوس در گزارش خود وضع بد نان در تهرا

مـن خـود از     ... هاي اخير وضع نان تهران از نظر كيفيت خيلي نـازل شـده              در ماه 
آسيابان به من گفـت كـه در چهـل          . يك آسياب در چند مايلي تهران ديدن كردم       

پـا   روز اخير آسياب او تقريباً تعطيل بوده و تنها مقادير ناچيزي گندم زارعين خرده  
... ياب شدن اين كاالي بسيار مهم در رژيم غذايي ايرانيـان          كم. را آرد كرده است   

كـه  ] جهـاني [اول، صدور گندم به آلمان قبـل از شـروع جنـگ             : به دو دليل است   
ذخيره گندم انبارهاي ايران را كاهش داد؛ و دوم، وضـع بـسيار بـد محـصول غلـه                   

    . 1940ايران در سال 
كه ايـران     رغم اين   ن متوجه شدند، به   يكي دو ماه بعد، مقامات سفارت آمريكا در تهرا        

در آستانه قحطي يا وارد كردن گندم از هند قـرار دارد، صـادرات گنـدم از ايـن كـشور                     
 كنـسول آمريكـا، در اواخـر ارديبهـشت و اوائـل             102جيمز موس، . يابد  همچنان ادامه مي  

 اي كه اراضي كشاورزي آن در تملك رضا شـاه   به بجنورد سفر كرد، منطقه1320خرداد  
قرار گرفته بود، و با حيرت ديد كه مقامات دولتي در حال صـادر كـردن غـالت شـمال                  

  . ايران به اتحاد شوروي هستند
ها پيش از ورود ارتش متفقين بـه ايـران، و در زمـاني كـه اقتـدار                    به اين ترتيب، ماه   

كه حتي رسيد، نه تنها مقامات سفارت آمريكا در تهران بل      نظر مي   ناپذير به   ديكتاتور تزلزل 
الوقوع   هاي خصوصي در ايران بودند سقوط قريب        برخي از اروپائياني كه براي مأموريت     
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 بلژيكـي، كـه     103براي مثـال، آلبـرت امبرشـتز      . كردند  بيني مي   حكومت رضا شاه را پيش    

 در تهـران بـود، گزارشـي بـراي     104المللي تلفن و تلگراف نيويـورك       نماينده كمپاني بين  
گـزارش امبرشـتز كمـي زودتـر از گـزارش           . پاني، فرستاد رئيس كم    نايب 105فرانك پيج، 

پـيج، كـه خـود      . ، به آمريكـا ارسـال شـد       1319 دي   22/ 1941 ژانويه   12دريفوس، در   
تازگي از ايران ديدن كرده بـود، اهميـت گـزارش را دريافـت و آن را بـراي كـوردل                       به

گـزارش از   امبرشتز نوشت كه وي تاكنون چنـد        .  وزير امور خارجه، ارسال كرد     106هال،
به دليل فضاي پليسي حاكم بر ايران و تشديد سانسور همـه      اوضاع ايران تهيه كرده ولي    

را از ميان برده؛ ولي اينك كانال مطمئني يافته تا از طريـق آن آخـرين گـزارش خـود را            
گزارش امبرشتز تصويري بسيار تيره و هولناك از وضع جامعـه ايرانـي بـه               . ارسال دارد 
گويد و اين امـر   از كمبود شديد مواد غذايي و نان و گوشت سخن مي        او  . دهد  دست مي 

طور عمده ناشي از صادرات مقادير عظيمي غله و گوشت از ايران به آلمان و اتحاد                  را به 
هاي اخير دولت ايران با روسيه قـراردادي          نويسد كه در ماه     امبرشتز مي . داند  شوروي مي 

 هـزار رأس گـاو بـه        200و  ) گـراز (ار خوك    هز 200 هزار گوسفند،    400امضا كرده كه    
   107.شوروي بفروشد

دكتر محمدقلي مجد، محقق ايراني مقيم اياالت متحده آمريكا، درباره ايـن اقـدامات              
    : گويد رضا شاه، كه بركناري او را به ارمغان آورد، چنين مي

اين امالك  . رضا شاه شش الي هفت هزار روستا را در ايران به زور تملك كرد             
شد و تـا الهيجـان در اسـتان گـيالن امتـداد                فريمان در استان خراسان شروع مي      از

تـر كرمانـشاهان،    تر اراضـي لرسـتان، شـمال خوزسـتان و بـيش          داشت و عمالً بيش   
ويژه ورامين، جزو امـالك       بخش مهمي از كرمان و تمامي مناطق جنوبي تهران، به         

منـاطق پهنـاوري در     . لق داشت هاي شمال ايران به رضا شاه تع        تمامي هتل . شاه بود 
ها به زور گرفته شد و در مالكيـت شخـصي             دفاع آن   تهران و شميران از مالكين بي     

دار قـاره آسـيا       تـرين زمـين     به اين ترتيب، رضا شاه نه تنها بـزرگ        . شاه قرار گرفت  

  
103.  Albert Casimir Corneille Embrechts 

104.  International Telephone and Telegraph Corporation of New York (IT&T) 

105.  Frank C. Page 

106.  Cordell Hull 

107.  Mohammad Gholi Majd, Great Britain and Reza Shah: The Plunder of Iran, 1921- 1941, 

Gainesville: University Press of Florida, 2001. pp. 367-369.  
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  . دار در سراسر جهان بود ترين زمين بلكه بزرگ

ايـن  . ريشم و نساجي احداث كـرد     هاي قند و شكر، اب      رضا شاه تعدادي كارخانه   
ها به دولت ايران تعلق نداشتند بلكه ملك شخصي شاه بودند ولـي هزينـه                 كارخانه

ما بر اساس منابع متعدد، از جملـه        . وسيله دولت ايران پرداخت شد      ها به   احداث آن 
 ميليون ريال در    750 رضا شاه    1941دانيم كه در سال       هاي آمريكائيان، مي    گزارش
.  ميليون دالر زمان خود    50اين رقم برابر است با      . ي تهران پول نقد داشت    بانك ملّ 

ام كـه    داري آمريكـا نـشان داده       من بر اساس اسناد وزارت خارجه و وزارت خزانه        
هاي بانكي خـود در خـارج از كـشور             ميليون دالر در حساب    200رضا شاه حدود    
  . پول نقد داشت

 منبع ثروت رضا شـاه درآمـدهاي نفتـي          ترين  دست آمد؟ مهم    اين پول از كجا به    
هاي بانكي او در لندن، نيويورك، سـويس     ايران بود كه طي ساليان سال به حساب       

روشـني    اسناد آمريكايي مكانيسم انتقال اين پول را بـه        . شد  و حتي تورنتو واريز مي    
 108سهمي كه كمپاني نفت انگليس و ايـران       . اين مكانيسم ساده بود   . دهند  نشان مي 

هـاي لنـدن    ايـن پـول در بانـك   . شـد  داد هيچگاه وارد ايران نمي     لت ايران مي  به دو 
كرد كه درآمـدهاي نفتـي        اصطالح تصويب مي    شد و هر سال مجلس به       ذخيره مي 

افتاد و پول نفت ناپديـد        از اين به بعد اتفاق عجيبي مي      . خرج خريد تسليحات شود   
هـاي   هـاني، طـي سـال   داري آمريكا و بانـك ج  طبق گزارش وزارت خزانه   . شد  مي

 ميليـون دالر بـه ايـران پرداخـت     185 كمپاني نفت انگلـيس و ايـران        1921-1941
اين پول چه شده است؟ طبق گزارش وزارت خارجه آمريكا در سال            . كرده است 

هاي بـانكي خـارج پـول          ميليون دالر در حساب    100، رضا شاه در اين زمان       1941
 ميليـون   150ه او فقط در بانك لنـدن        دهد ك   هاي تكميلي نشان مي     گزارش. داشت

داري آمريكا در همين سال، رضا شاه   طبق گزارش وزارت خزانه   . دالر پول داشت  
 ميليــون دالر آن 14 هــزار دالر پــول داشــت كــه 400 ميليــون و 18در نيويــورك 

ايـن  . صورت سهام و اوراق بـود        ميليون دالر آن به    4/4صورت پول نقد و طال و         به
هاي سويس اندوختـه      دهد كه رضا شاه مبالغ هنگفتي در بانك          مي ها نشان   گزارش

هـاي كـامالً      طبـق ايـن گـزارش     . طـور در تورنتـوي كانـادا        شخصي داشت و همين   
هاي خارج به رقم       مجموع ثروت رضا شاه در بانك      1941رسمي و معتبر، در سال      

طـي  يعنـي در عمـل تمـامي درآمـدهاي نفتـي ايـران           .  ميليون دالر رسيده بود    200
  .  به سرقت رفته بود1941-1921هاي  سال
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طبق اسـناد آمريكـايي، محـصول       . وسيله رضا شاه واقعاً عظيم بود       غارت ايران به  

زراعت روستاهايي كه رضا شاه غصب كرده بود هر ساله به روسيه و آلمان صادر               
هاي بانكي شـاه در لنـدن، سـويس و نيويـورك واريـز       شد و پول آن به حساب     مي
هـاي   كنگ و چـين هـم در حـساب        رآمد صادرات ترياك ايران به هنگ     د. شد  مي

هــاي گوســفند و  حتــي گلــه. شــد بــانكي شــاه در لنــدن و نيويــورك ذخيــره مــي 
هاي منطقه درياي خـزر هـم بـه روسـيه صـادر و بـه دالر تبـديل شـده و در                         چوب
 كل گـردش پـول      1941توجه كنيد كه در سال      . شدند  هاي خارج ذخيره مي     بانك

در اين زمان رضـا شـاه       .  صد ميليون دالر بود    109ادرات و واردات آمريكا   بانك ص 
كـنم كـه راكفلـر هـم در آن            من تصور نمـي   . دويست ميليون دالر پول نقد داشت     

دانيم كه رضا     طور مستند مي    ما همچنين به  . زمان چنين پول نقدي در اختيار داشت      
به اين ارقـام    .  فروخت شاه بهترين قطعات جواهرات سلطنتي ايران را خارج كرد و         

     110.ها و غيره را ها و كارخانه اضافه كنيد هفت هزار روستا، هتل
 سـبب   1320هاي اوليـه پـس از شـهريور            عامل ديگري كه كمبود نان را در سال        -3

در آن زمـان سـفارت بريتانيـا        . شد، احتكار سودجويان متنفذ و فساد دستگاه اداري بود        
ورت احتكار شده براي تـأمين نيازهـاي ايـران در داخـل             گندم كافي به ص   «ادعا كرد كه    

شـمار    ، كه سالي پرباران به    1321-1320 در واقع، در سال زراعي       111.وجود دارد » كشور
رفت، گندم كافي براي تأمين مايحتاج مردم ايران به دست آمد ولي بـه دليـل فقـدان                    مي

افـزايش  . وخـيم قـرار داد  ذخيره گندم در سيلوها و احتكار بار ديگر ايران را در وضعي            
ناگهاني قيمت نان نه به دليل اليحه نشر اسكناس دولت قوام بلكه به دليل سناريويي بود 
كه محتكران اجرا كردند؛ و در رأس اين محتكـران خـانواده پهلـوي بـود كـه همچنـان                    

سـر ريـدر بـوالرد در       . امالك پهناور غصب شده توسط رضا شاه را در تملـك داشـت            
    :  به وزارت خارجه نوشت1321 مرداد 11/ 1942 اوت 2گزارش 

گيري كرد، اجازه داد تمام ذخـاير گنـدم مـصرف             شاه نادان، كه سال قبل كناره     
. كننـد   بنابراين، مدت دو سال است كه مردم ايران دست به دهان زندگي مي            . شود

 ما گندم هند را به ايران فروختيم و بعـداً مقـادير عظيمـي               1941-1940در زمستان   
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