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قجرها در دوران گســترش سرمايهداري وقتي ازرویاهای نشــئه آور ایلیاتی بیرون آمدند كه طی
دو جنگ به ســختی از روســیه تزاری شکســت خوردند و ناگزیرعهدنامه های اســتعماری گلستان
( 1228هـ ق) و ترکمن چای ( 1243هـ ق) را پذیرفتند .عباس ميرزا و قائم مقام فراهاني به فكر تحول
افتادند و براي اولين بار عدهاي را براي تحصيل علم و فن آوری به خارج فرستادند .محمدشاه با اين
انديشــه كه «آنچه را مايحتاج اهل ايران اســت ازداخله تهيه كند وازخارجه نياورد (اعتضاد السلطنه،
ص  )409اعــزام محصلين رابه خارج ادامه داد.در دورهي شــاهان بعدي قاجار ،عزیمت محصلین به
خارج گســترش یافت و تعداد دانش آموزان و دانشــجویان ایرانی مقیم خارج در ســال های انقالب
مشــروطیت بالغ بر صد ها نفر شــد .رفتن ناصرالدين شــاه به خارج و ديدن ترقيات اروپا او را به
فكر انداخت تا ايران نيز با اين ترقيات همراه شــود .اميركبير اولين نماينده ناسيوناليســم نجيب ايراني
با انديشــه اهتمام به توليد و ترقي علمي به فعاليت پرداخت ،اما ارتجاع از پس پرده حرمســرا كمر به
نابودي او بســت تا باالخره با فرمان ناصرالدين شاه ،امیر را در حمام فين کاشان به قتل رساندند .امير
كبير در دوران كوتاه صدارت خود كارهاي بزرگي انجام داد که از جمله آنها تاسیس دارالفنون بود .در
دوران اونخســتین روزنامه دولتی ایران به نام وقايع اتفاقيه نيز منتشر شد .امیر مشوق صنعتگران برای
تولید کاالهای جدید بود تا به گفته او  :كشــور محتاج به طلب آن از ممالك خارجه نباشــد (نامههاي
اميركبير و نوادراالمير ص 308تا .)311عملكرد امير يك اتفاق گذرا نبود ،در اين دوران انديشــههاي
نويني در كشــور جوانه زدکه درپی به ثمر رساندن برخی خواست های ملی همچون حکومت قانون،
آزادی ،اســتقالل و توسعه اقتصاد ملی بود وهمین خواست ها ،پشتوانه نهضت ترجمه شد .ضرورت
ارتباط با مردم موجب گردید تا نويســندگان ،نثر مغلق وپیچیده اشــرافی را کــه مخاطبان محدودی
داشــت ،وانهند و به ساده نويسي روکنند .شاعران به مسائل ملي و ميهني پرداختند و انديشههاي نوين
شكوفاتر شــدند .اين انديشههاي نو به واسطه روشنفكران و كساني كه از ترقيات جهان معاصر مطلع
بودند و از طريق روزنامه ها و شبنامه ها و انجمنها به ميان مردم رفت وبه انقالب مشروطیت انجامید.
اما با پيروزي انقالب مشــروطيت ،دور به دســت بورژوا-مالكاني افتاد كه خواستهاي محدودي از
مشــروطيت داشتند .حاكمان نورســيده به جاي آنکه انقالب را از طریق برآوردن نیاز های اقتصادی،
اجتماعی ،سیاســی و اداری جامعه گســترش دهند و انجمنهاي مردمي را درشهرها تقویت کنند واز
تشــکیل چنین نهادهائی در روســتاها حمایت نمایند ،به تضعیف واضمحالل انجمن های شــهری و
ممانعت از تشکیل انجمن های روستائی پرداختند و حتی اقتدار طبیعی انجمن های والیتی و ایالتی را
که نهادهای قانونی مشروطیت بودند ،به انگیزه تقویت منافع خود ،کاهش دادند .نمایندگان واقعی مردم
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به گوشه انزوا خزيدند و دوباره دوله ها و سلطنهها و در كل تاجر  -زمين داران بانقاب مشروطهخواهي
به ميدان آمدند .در چنين زمينهاي استعمارگران روس و انگليس از شمال و جنوب با هم كنار آمدند و
طبق قرارداد  1907ايران را به سه قسمت شمال(روسيه) جنوب (انگليس) و منطقه بيطرف مياني تقسيم
كردند .سياستمداراني كه فاقد پشتوانه مردمی بودندبرای ماندن در حوزه قدرت خود را بسته به پسند
روس يا انگليس به آنان ميفروختند .مبارزات وطن دوستانه ای همچون مخالفت و مبارزه با اولتیماتوم
روسیه به ایران در آخرین روز های سال  1329هـ ق ،اعتراض به نقض بی طرفی ایران توسط روسها
و انگلیســی ها در جنگ جهانی اول ،تشکیل حكومت موقت ملی دركرمانشاه در سال 1334 - 1333
هـ ق ،قيام افســران ژاندارمری و دموکرات های شــیراز و مبارزات گروه هائی از مردم والیت بوشهر
علیه نظامیان انگلیســی به رهبری رئیســعلی دلواری و شیخ حسین خان چاکوتاهی و زائر خضر خان
اهرمی در همان ســال ،تشکیل كميته مجازات ،قیام آزادیخواهان و میهن دوستان گیالنی به نام نهضت
جنگل و تشــکیل جمهوري گيالن به رهبری میرزا کوچک خان ،قیام های دوگانه شيخ محمد خياباني
در تبریز وچندین حرکت های انقالبی دیگر ،به علت پراكندگي و نيز برزمينه یاس وبدبینی ناشــي از
شكست مشروطيت نه تنها پشتوانه كافي بدست نیاورند بلكه با شرارت مالكان ،حكومت مركزي ودر
مواردي مثل ســرکوبی قيام جنگل ،با حمايت مستقيم قواي انگليس از قواي دولتي شكست خوردند.
در اين ميان شــورش هاي کور در ميان مردم سرخورده ،عاصي و گرسنه ،امنيت آن بخش ازمردمراكه
با وضع موجود كنار آمده بودند تهدید می کرد .با پيروزي انقالب اكتبر قواي روســيه به فرمان دولت
شوروي از ايران خارج شد و دولت شوروي تمام امتيازات استعماری و مطالبات مالی روسیه در ایران
و تعهدات ســنگین ایران در برابر روســیه را لغو کرد و تمام تاسیســات و سرمایه های دولت و اتباع
روسیه را در ایران  -در مجموع نزدیک به  200ملیون روبل  -رایگان به ملت ایران بخشید و تمام آنها
را در اختیاردولت ایران قرار داد (فصول  8تا  12قرارداد ایران و شــوروی) و در برابر از دولت ایران
تعهد گرفت که آنها را برای رفاه و ســعادت ملت ایران به کارگیرد وهیچ یک را به دولت ثالث و یا
اتباع دولت ثالثی واگذار نکند (فصل  13همان قرار داد).دولت های ایران و شوروی متعهد شدند که
از تشکیل و استقرار گروههای مخالف هریک در خاک خود ممانعت کنند (اصل  5قرار داد) و دولت
شوروی نیز اختیار یافت که برای مقابله با دخالت های نظامی و سیاست های غاصبانه هر دولت ثالثی
در ایران وهمچنین برای دفع خطر دولت های ثالثی که خاک ایران را پایگاهی علیه دولت شوروی و
متحدانش قرار دهد ،پس از اخطار دولت شوروی و ناتوانی دولت ایران از دفع آن ،نیروهایش را وارد
ایران کرده و بال فاصله پس از دفع خطر ،از ایران خارج شــود (اصل  6همان قرار داد) .این تعهدات
با توجه به عملکرد دولت شــوروی دربرچیدن استعمار روسیه تزاری از ایران ،بااصل همزیستی
مســالمت آمیز وعدم دخالت در امور همسایگان مطابقت داشــت اما گروها و کسانی از ایرانیان
که سود خود را در توســعه منافع امپریالیسم می دیدند و یا ازکارگزاران آن بودند ،این تعهدات
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را دســتاويز تبليغات ضد شوروي قرار دادند و برخی از آنان نظیر میرزا احمد خان قوام السلطنه
حتی در صدد نقض مدلول قرار داد بر آمدند و خواستند که برخی از همان امتیازات را به کشور
هائی همچون امریکا واگذار کنند .در همان زمان ،کســانی که هیچ تعلق ملی نداشتند ،به مخالفت
با قرارداد دوســتی ایران و شوروی برخاستند اما کسانی همچون ملكالشعرا بهارکه تردیدی در
گرایشهای ملی او نیســت ،دولت شوروی و شخص لنین را ناجی ایران نامیدند (تاریخ مختصر
احذاب سیاســی در ایران ج  ،1ص )27و عارف قزويني با چنین شعری از روابط جديد ايران و
شوروي استقبال كرد.
قدمـــی رنجــه کــن تــــو بــی زحمــت
ای لنیــن ای فرشـــــــته رحمــت
پــس کــرم کــن کــه خانه،خانــه توســت
تخــم چشــم مــن آشــیانه توســت
رحمــت حــــق بــــه امتحــان تــو بــاد
یاخرابــــــــــش بکــن ویــا آبــاد
برمحـــــــــمد وآل او صـــــــــــلوات
بلشــویک اســت خضــر راه نجــات
در اين اوضاع و احوال ،انگليس كه نتوانســته بودباتحمیل قرار داد 1919ایران را به کشــور تحت
الحمایه خود تبدیل کند ،بدنبال كسي بود كه بتواند با بيرحمي امنيت مورد نظر آنان را تأمين كرده و ايران
را به پايگاه ضد شــوروي تبديل كند و با اصالحاتی محدود و ابتر زمینه را برای بهره برداری استعماری
بیشــتر آماده نماید .در اين جســتجو ژنرال آيرون سايد به رضاخان رســيد و با پسند و حمايت دولت
انگليــس ،رضاخان در مدار صعودي قدرت قرار گرفت .او درمســیر صعود ابتدا رییس دیویزیون قزاق
وسپس وزیر جنگ شد و در سال  1302به صدارت رسید وباالخره درسال 1304به پادشاهی دست یافت.
در روند قدرت گرفتن رضاشاه ،کودتای سوم اسفندکه در سایه حضور نظامی انگلیس درایران
صورت گرفت نقطه عطفی برای آغاز تحریف ومثله کردن بقیه دســتاوردهای مشروطیت شد.رضا
خان قزاق ،افسری بی سواد ،خودپرست و شریر اما بسیار زیرک بود ومی دانست که برای پیروزی
بر حریفان و رقیبان و دســتیابی به قدرت باید بر افکار مردم مســلط شد و خود را مدافع ترقی
وخواستههای مردم معرفی نماید .از این جا بود که حکومت کودتا خود را در آغاز مخالف اشراف
و هوادار مردم و ضداجنبی و چندی بعد حتی ضد سلطنت و هوادار جمهوری نشان داد .رضا خان
خود را قهرمان ملی برخاسته از میان مردم و سازنده دولتی متمرکز و مدافع امنیت و استقالل ومخالف
وابســتگان به اســتعمارانگلیس جا زد اما این گونه تبلیغات ،تا زمانی که رضاخان جای خود را
محکم کند ،سودمند بود و در دراز مدت قابل دوام نبود .نمی شد با بورژوا مالکان و دشمنان مردم
درآمیخت و در عین حال مردم را با تبلیغات دولتی علیه اشــراف برانگیخت .نمی شد متحد و نوکر
انگلیس بود ولی ژست ضداجنبی گرفت .از این رو الزم بود که در این شیوه تبلیغاتی تغییراتی داده
و اهداف دیگری را جانشــین هدف های نخستین کرد .در این زمان ،فاشیسم که همزمان با کودتای
قزاقان از راه رســیده بود ،برای مقاصد رضاخان کارساز شد و جای خالی را در نظام ایدئولوژیک
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مطبوعات و پهلوي اول
مطبوعات ركن چهارم قانون اساســی مشروطيت اســت .آزادي مطبوعات اصلي ضروري براي
داشــتن جامعه آزاد ،شــفاف وپویا است .مطابق اصل سيزدهم قانون اساســي و اصل بيستم متمم آن،
مطبوعات حق داشــتند در كار روشــنگري آزادانه فعاليت كنند اما صاحبان قدرت به ويژه رضاخان و
جانشــینش با تفسيرها و تعبيرها از قانون اساســی و تغييرات تحریف آمیز در قوانين ،عم ً
ال مطبوعات
مستقل را حذف كردند و فقط مجيزگويان اجازه عرض اندام يافتند .رضاخان پس از كودتا تمام توانش
را براي تصرف كانون اصلي قدرت يعني ارتش وســازماندهي دلخواه آن به كار ميبرد و در اين راه از
گفتگو با افراد مختلف اعم از خودي و بيگانه دريغ نكرد .او در كنار سازمان دادن و همراه كردن ارتش
با خود با جدیت تمام سعي ميكرد رفتار مطبوعات و مجلس را مطابق ميل خود كند زیرا «تنها چيزي
كه همواره ســردار سپه از آن ميترسيد يكي از انتقاد در جرايد و ديگري انتقاد در مجلس بود ،جرايد
اقليت را يكباره توقيف و از قلم آنها راحت شــده بود .در مجلس هم كه ميخواســتند انتقاد يا حمله
شديدي به او بنمايد طرفدارانش با جار و جنجال نميگذاشتند اقليت حرفهاي خود را بزند» (تاریخ
بیست ساله مکی ،ج ،2ص)125
رضاخان از دوران وزارت تا صدارت همواره مطبوعات را زير نظر داشــت و به محض آنكه از
آنان عملي خالف ميل او ســر ميزد بســته به ميزان خالف از توقيف وشــاق و شكنجه و بازداشت
غيرقانونــي ارباب جرايدتا قتل نويســندگان مطبوعات پيش ميرفــت .در پرونده رضاخان  -پيش از
رســيدن به پادشــاهي  -عالوه برموارد متعدد ازحبس وشالق زدن مدیران جرايد و توقیف نشریات،
ترور شــاعر وطندوست ميرزاده عشقي مدیر نشریه قرن بیستم و ترور ناموفق ملكالشعراي بهار مدير
نشــريه نوبهار و قتل واعظ قزويني مدير نشريه رعد قزوين از موارد نمايان ترور های دولتی است که
بطور وسیع در دوران رضاشاه انجام شد .كار رضاخان درسرکوب و محدود كردن جرايد بدانجا كشيد
كه در سال  1301معتمدالتجار در بخشي از نطق خود در مجلس گفت  :بدون مجوز جرايد را ميبندند
و مديران آنها را توقیف ،حبس ،تبعيد و زجر ميكنند و ميزنند چرا؟ براي اينكه از كثرت ظلم و تعدي
و انتخاب اشــخاص بد سابقه براي مأموريتها و اختالسها و هزار مظالم ديگر تنقيد كرده و دولتيان
را به راه راســت داللت و نصيحت ميكنند ....از قانون اساســي كه به غير از لفظ و يك كتابچه مطبوع
آنهم در كتابخانهها و خانه ها عجالت ًا چيز ديگري نيســت همان مطالبي كه در ادوارفترت ميشد ،همان
خالف قانونها كه در آن اوقات ميشد حاال هم مي شوند (بهار ،همان ج  ،1ص.)30
در دوران پادشــاهي رضاخان مجلس ســه قانون راجع به مطبوعات از تصويب گذراند .دو قانون
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آن راجع به هيأت منصفه و قانون ســوم درباره مقدمین علیه امنیت کشــور وجلوگيري از اشاعه افكار
كمونيســتي بود .این قوانین فقط در كميســيون عدليه تصويب شــده بودند حــال آنکه مطابق اصل
شــانزدهم قانون اساسی ،کلیه قوانین کشور باید به تصویب مجلس شورای ملی می رسید و طبق اصل
ســیزدهم ،مذاکرات در آن باره نیز باید علنی برگزار می شد .اين سه قانون عبارتند از .1 :قانون هيأت
منصفه (ســال  )1307كه نظارت مخالفين بر امور را کاهش داد  .2قانون هيأت منصفه (ســال )1310
كه دخالت هيأت منصفه را در تعيين مجازات لغو کرد و برخی جرائم مطبوعاتی را از شــمول قانون
مطبوعات خارج نمود و حوزه عمل انتقاد و منتقدین را محدودتر نمود و اختیارات وزیر دادگستری را
در برخورد با مطبوعات منتقد افزایش داد .3 .قانون مقدمين بر عليه امنيت و استقالل مملکت که هدف
اصلی آن مجازات مخالفان ســلطنت و بویژه مخالفان رضاشاه و طرفداران افکار اشتراکي(کمونيستي)
بود .وحشــت از اين قانون ،کار انتقاد را بسيار دشوار ميکرد تا آنجا که  :نوشتن يک جمله حتي يک
کلمه ولو هر چند بيغرضانه که نه به قصد تبليع باشد مي توانست بهانه به پنهان پژوهان شهرباني
بدهد و يکسال بلکه سه سال محکوميت بار آورد(ذاکر حسین ،ص .)115سانسور مطبوعات توسط
شهرباني کار را به سانسور کلمات رسانید .مثال استفاده از کلمه کارگر ممنوع بود و به جاي آن بايد از
واژه عمله استفاده مي شد کار سانسور کلمات به آنجا کشيد که وقتي يکي از مامورين سانسور ،در
يکي از روزنامه ها مصرع معروف «رضا به داده بده و ز جبين گره بگشای» را مي بيند فورا به مدير
روزنامه تعرض نموده و روي کلمه «رضا» خط مي کشــد و باالي آن مي نويسد حسن و شعربدین
صورت تغییر می کند»حسن به داده بده وز جبين گره بگشاي» در اين مرحله کار از سانسور انتقادات
مي گذرد و مامورين شــهرباني با تعرض به کساني مثل ملک الشعرا بهار از آن ها مي خواستند تا
دست به کار مدح رضا شاه شوند و قول کمک مالي مي دادند(ذاکر حسین ،ص )119
رضا شــاه در دوران پادشاهي خود کار مطبوعات را يکســره کرد و با نقض صريح قانون
اساسي و متمم آن ،ودرادامه سرکوب و تبعيد و شکنجه و کشتار مخالفان مطبوعاتي ،به شهربانی
اختیــارداد تا بر خالف همه اصول و مقررات قانونی ،نوشــته هــای مطبوعات(حتی آگهي ها
تبلیغاتی) را قبل از انتشــار بررسی وسانسورکند(ذاکر حسین ،ص  .)117مطبوعات يکي از عوامل
اصلي انتشــار و انتقال فرهنگ هســتند و زمينه برخورد افکار و رشد انديشه ترقی خواهي رادر جامعه
فراهم مي آورند .اما رضا شــاه کاري را درسانسور مطبوعات پيش بردکه همچنان در تاريخ کشور بي
ســابقه است .دكتر خانلري در این باره گفته بود  :نبودن آزادي و سانسور شديد مطبوعات در دوره
ديكتاتوري گذشــته به حدي بود كه اشعار تغزلي را نيز شهرباني سانسور ميكرد و اداره راهنماي
روزنامهنگاري به شــاعران دستور ميداد كه اشعار غمانگيز نسرايند .در آن دوران سياه كه اظهار
خشنودي و رضايت اجباري از وظايف افراد ايراني شمرده ميشد و باصطالح روزنامههاي زمان
همه وظيفه داشتند كه نســبت به قائد بزرگوار خود ابراز احساسات كنند حتي عاشق از معشوق
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حق ناخرســندي و گله نداشت به اين ســبب تحقيقات ادبي و تاريخي و آنچه به گذشته مربوط
ميشــد آن هم به طريقي كه حكم ،قضاوت و نظري از طرف نويسنده اظهار نشود كه با سياست
زمان ناســازگار باشد ،ســالمترين كارهابود .همين قيود و مشكالت بتدريج ذوق هنر در ايرانيان
را خاموش كرد و مجله مهر كه چندي با قيود و اداره شــهرباني و اداره راهنمايي روزنامهنگاري
ميساخت آخراالمر در  1317شمسي تعطيل گرديد و مدت سه چهار سال تا بعد از شهريور 1320
مجله ادبي در سراسر ايران وجود نداشت و فقط مجله دولتي ايران امروز كه مدير آن مورد اعتماد
شهرباني بود جانشين مجالت پرشور سابق شده ضمن چاپ عكسهاي تبليغاتي بعضي از مقاالت
ادبي و اجتماعي را نيز با مراقبت بســياري درج ميكرد .پس از واقعه شــهريور مجالت متعددي
بوجود آمد (نخستين كنگره نويسندگان ايران ،ص )141

گسترش اختناق به عرصه های شخصی وخصوصی مردم

محدوديت آزادی در دوران رضا شــاه تا خصوصی ترین عرصه های زندگی ملت ایران گســترش
یافت تا آن جا حتی که نامه هاي مردم را در اداره پست باز مي کردند و مي خواندند (روزنامه اطالعات،
س  ،16ش  ،4660مورخ پنجشنبه  3مهر  ،1320ص 1و .)4براي داشتن راديو بايد مجوز گرفته مي شد.
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ٵزڀف امت٦بػٻ اف ؿاػیڀ
رادیو
مجوز استفاده از

ٿٵـػٳ ثـاي ؿ٥تٸ ثټ م٦ـ ػؿ ػاعٰ کيڀؿ ثبیؼ ٵزڀف ػؿیب٥ت ٵي کـػٹؼ ٿ ٽٶیٸ اٵـ کټ آىکبؿا عال ٣اٍڀٯ ٵيـٿٕیت
ثڀػ ( اصم چٓبسدْى يتًى لبٌَٕ اعبعی ) ٵـاؿت ٽب ٿ ٵَبئت ٥ـاٿاٹی ثـای ٵـػٳ ثټ ٽٶـاٻ ػاىت ( سٔصَبيّ خبؼشات
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ومردم براي رفتن به ســفر در داخل کشور به ویژه شمال و مناطقی که در حوزه امالک اختصاصی
رضا شاه قرار داشت بايد مجوز دريافت مي کردند و همین امر که آشکارا خالف اصول مشروطیت بود
(اصل چهاردهم متمم قانون اساســی) مرارت ها و مصائب فراوانی برای مردم به همراه داشت (روزنامه
خاطرات عین السلطنه ســالور ،ص7294و  7735عمیدی نوری ،یادداشت های یک روزنامه نگار،
ص  ،364 - 362عبده ،ص  .)77 - 76خانه های مردم بویژه در شــهر های بزرگ تحت کنترل بود و
صاحبان خانه ها در باره مهمانی ها و تجمعات خانه هایشــان ناگزیر از پاسخ گوئی به ماموران شهربانی
بودند (عین السلطنه سالور ،ص .)7224
نام بردن از شــاه خطرناک بود و اگر  :کسي اسم شــاه را بر زبان ميآورد يقه اش را مي چسبيدند
که منظورت چه بود؟ و گاهي هر محمل که مي خواســتند به آن مي بستند و راه دخلي براي مامورين
بود (خاطرات وخطرات مخبرالسلطنه هدایت ،ص  .)397وقتیکه پای شاه به میان می آمد دیگر حق
چون و چرا حتي براي وزيران هم وجود نداشت .به نوشته همو :در یکی از شب ها تيمورتاش قرارداد
چراغ برق با بلژيکي ها را آورد به هيات که نخوانده پاراف شــود که به عرض رسيد تصويب فرموده
اند(فرمول رايج) مســاله قدري بي رويه به نظر آمد به داور گفتم من که نمي دانم در اين قرارداد چه
نوشته شده است شما مي دانيد بايد اول شما پاراف کنيد بعد من به اعتماد شما پاراف مي کنم و چنين
کرديم (همان ،ص  )397مخبرالســلطنه خودکامگي رضا شــاه را چنين تصوير مي کند :هر مملکتي
رژيمي دارد و رژيم ما يک نفره اســت،عامه مغلوب مجلس مرعوب ناطقين نداي تثليث در سرتا سر
مملکت در انداختند که خدا -شاه -ميهن (همان ،ص .)434
درزمان رضا شاه پوشیدن لباس محلی ممنوع شد و اگر چنین پوشاکی به چشم رضاشاه می آمد،
فحاشــی های رکیکی نثار می کرد و بر شــدت عمل می افزود و ماموران امنیه و نظمیه نیز در اجرای
فرمان شاه به جان مردم افتاده و لباس های تنشان را که مطابق فرمان نبود ،پاره می کردند (عين السطنه
سالور ،ص .)7651به نوشته همو ،در زمان رضا شاه برای نامگذاری خیابان ها وشهرها تنها چهار اسم
پهلوی،رضا،ســپه و شــاپور بکار می آمد واگرماموران نظمیه و امنیه اسامی سابق شهر ها و خیابان و
میدان ها را از کسی می شنیدند ،فورا اورا جریمه می کردند (همان ،ص  7697و  )7698وحتی شایع
بود که هرکس به کاله پهلوی بخندد جریمه می شود (همان ،ص .)7781
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ناسیونالیسم دروغین رضاشاه
رضاشــاه بدنبال توجیه ایدئولوژیک رژیم استبدادی و غیرقانونی خود ،از محمل های گوناگونی
استفاده کرد تا به ساختار ناسیونالیسم جعلی خود سر وشکلی بدهد.این ناسیونالیسم جعلی که همراه
با اوج گیری فاشیســم هیتلری در اروپا تقویت شــد ،ایرانیان را از نژاد برترآریایی معرفی می کرد و
کارش ازاساس ،باافتخارات موهوم وجعلیاتی بود که به مردگان نسبت می داد تا زندگان رافریب دهد
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حال آنکه وطن پرستی و ناسیونالیسم ایرانی به کلی با آنچه که او در نظر داشت ،متفاوت بود .از دوره
بیداری تا پایان ســلطنت ،درحوزه قدرت حاکم سه نماینده برای ناسیونالیسم نجیب ایرانی داریم که
عبارتند از امیرکبیر و مصدق و قانون اساســی مشــروطه .در ناسیونالیسم ایرانی ترقی خواهی ومیل به
اعتالء ایران در حرف و عمل وجود دارد .آنجا که با بیگانه مخالف است در حقیقت با غارت و سلطه
گری آنها مخالف اســت و اال ناسیونالیسم ایرانی بیگانه ستیز نیست و مایل است با همه ملل در صلح
و آرامــش زندگی کند .اما ناسیونالیسم دروغین رضاشاهی برای بیرنگ کردن نقش مظالم طبقاتی و
پاک کردن جای پای ســلطه امپریالیسم به عرب ستیزی روی آورد وآن را درمرکز تبلیغات خود
قرارداد .در این رابطه رضاشــاه دو نهاد به ظاهر فرهنگی را مامور پی ریزی بنیان های ایدئولژیک
ناسیونالیسم دروغین خود کرد .یکی از این نهادها فرهنگستان و دیگری سازمان پرورش افکار بود.
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فرهنگستان چگونه بود وچه کرد
نفس ایجاد فرهنگســتان کار مفیدی است اما عملکرد آن بسیار مهم تر از ایجاد آن است .اگر چه
این فرهنگســتان با استفاده از تحصیل کردگان و فضالی قدیم و جدید و برآمده از دارالفنون کار خود
را آغاز کرد اما در عمل به قول فروغی تبدیل به کارخانه لغت ســازی شــد و بسیاری از دانشمندان و
ادیبان مثل اقبال آشتیانی ،وحید دستگردی و....اعتقاد داشتند که لغات ساخته شده لغات شبه دساتیری
و از نظر علمی مغشــوش و غلط است.از ســوی دیگر لغات ساخته شده باید به تصویب رضاشاه می
رســید که به قول عین السلطنه ســالور به زحمت قادر به امضاء بود و در یک سطر نوشته ،چند غلط
امالیی داشت.این مســله موجب شد که کم کم افراد فاضل از فرهنگستان فاصله گرفتند و فروغی که
خود اولین رییس فرهنگستان بود از این مقام استعفاکرد .دراین وضعیت فرهنگستان هیاتی بود مرکب
از چندنفراعضای ناجور وغالب بی سواد (مخبرالسلطنه هدایت ،ص.)411
پس از رفتن رضاشــاه از ایران ،ادیبانی که خود طرفدار رضا شــاه بودند جرات پیدا کردند وبه
افشــا مطالبی حول مسئله فرهنگســتان پرداختند .فروغی در طی مقاالتی به نحومحافظه کارانه ای به
انتقاد ازعملکرد فرهنگستان پرداخت وگفت  :فرهنگستان هنوز کودک است(فروغی ،ج  ،1ص)102
وآرزو داشــت که این کودک بزرگ شود .اما بعد از شــهریور1320عباس اقبال آشتیانی تاکید کرد که
این کودک در راه خالف گام برداشته وبه مقصد بزرگی نرسیده است.او در مجله یادگار نوشت  :بنده
از کســانی هســتم که ندانسته و نخواسته به عضویت مجمعی که بنای آن بر لغت سازی بوده ویکی از
همان لغات همین کلمه«فرهنگســتان» است ،انتخاب شــده ام ولی چون از ابتدا با این اساس مخالف
بوده ام به ندرت در جلسات آن شرکت کرده ام و هر وقت هم که آنجا حاضر شده ام بدون عصبانیت
وماللت جلســه را ترک نگفته ام و در جایی از مقاله اش ســایه حمایت دیکتاتور را بر سر غلط کاری
های فرهنگستان اینگونه بر مال می کند  :حتی برای آنکه امثال نگارنده جسارت مخالفت نداشته باشد.

97

رضا شاه در آیینه اسناد
کار را به جایی کشاندند که لغات مصوب فرهنگستان را به صحه ملوکانه موشح سازند تا کسی جرات
مخالفت نکند(مجله یادگار سال اول ،شماره)6
کار انتقاد و افشــای فرهنگستان به جایی رسیده بود که عیسی صدیق(صدیق اعلم) وزیر فرهنگ
وقت ومعاون فرهنگستان پس از رفتن رضاشاه طی بخشنامه ای که عباس اقبال آن را توبه نامه خواند،
از مواضع گذشــته فرهنگستان عقب نشینی کرد .عباس اقبال درنقد این بخشنامه درهمان مقاله چنین
نوشت :اولياي وزارت فرهنگ ما اخيرا ً دستوري يا باصطالح فرهنگستان بخشنامهاي بامضاي آقاي
دكتر صديق وزير فرهنگ و معاون فرهنگســتان صادر كردهاند در باب لغات رياضي كه در كتب
درسي جديد واره شده و باعث اشكال فهم مطالب و موجب هرج و مرج در كار تدريس گرديده
اســت.اين «بخشنامه» را اگر «توبه نامه» بخوانيم بيمورد و بيجا نيست زيرا كه در آن پس از ذكر
چند مثال بسيار مضحك از حالت خودسري و هرجي و مرجي كه در امر ساختن لغات و استعمال
اصطالحات تازه و بيمعني پيش آمده چنين مذكور اســت« :بجهات مذكور در فوق ،فرهنگستان
ايران در ضمن تجديد نظري كه در معادل هاي مصوب و تعيين طرز استعمال صحيح و جدا كردن
آنها از مشــتقات و معادلهاي ناصواب رايج در خارج بعمل ميآورد از لحاظ فوريت و اهميت
موضوع در مورد كتب رياضي تصميم گرفت كه لغات و اصطالحات علوم رياضي كه ســابقه در
زبان فارســي دارد و اخيرا ً لغات جديدي بجاي آنها بكار برده شده است كمافيالسابق معمول و
مجرا گردد(.مجله یادگار سال اول ،شماره)6
رضاشاه فرهنگستان را به تقلید از آکادمی فرانسه تاسیس کرد (مخبرالسلطنه هدایت ،ص )411
اما بر خالف روح واقعی فرهنگستان ،آنرا به ابزاری درجهت ایدئولوژی ایران خواهی کاذب و عرب
ســتیز تبدیل نمود که بطور کلی آبشخور آن جهالت وسیع نســبت به ارتباط عمیق و تاریخی زبان
های فارسی و عربی بود .اما گویا برای ناسیونالیسم دروغین رضاشاه وجود چنین دشمن فرضی امری
ضروری بودتا از نفرت ضداستعماری وضد امپریالیستی مردم بکاهد.
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سازمان پرورش افکار
با اوجگیری ســرکوب واختناق درنیمه دوم ســلطنت رضا شاه ،ســازمان پرورش افکار عمومی
تشکیل شد.هدف از تشکیل این سازمان تقویت ساختار ایدئولوژی شبه فاشیستی رضاشاهی براساس
ســازمان های تبلیغاتی آلمان فاشیســتی وایتالیای موســولینی بود و برای شکل دهی شخصیت فردی
واجتماعی مردم مطابق الگوهای مورد نظر رضاشــاه فعالیت می کرد .ملک الشــعرای بهار دردیباچه
تاریخ مختصر احزاب سیاسی از «عهد پرورش افکار» به عنوان» خونبارترین ساعات عصر پهلوی»
(ص :ید) نام برده و دراین جمله کوتاه و موجز ،ماهیت وکارکرد فاشیســتی این سازمان به ظاهر
فرهنگی را افشا کرده است .این سازمان بطور کلی ،شاه پرستی را درمرکز تبلیغات خود قرارداده بود
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و همانگونه که حسین معتمدی از اعضای این سازمان در سخنرانی خود به تاریخ  1317 / 7 / 22گفته
بود ،شــاه پرستی بزرگترین پایه ایست که عظمت كشور بر آن قرار دارد (علی اکبر مسگر ،شماره،3
ص  .)536این سازمان و کمیسیون های ششگانه اش بنام های کمیسیون سخنرانی ،رادیو ،تدوین کتب
درســی ،موســیقی و مطبوعات ،پس از فرار رضاشاه همچون خانه شنی فرو ریخت و هیچ کس دیگر
هیچ اشاره ای به آن نکرد.

رژیم پهلوی و تحریف شاهنامه
رضا شاه ابتدا به توصیه کارگزاران فرهنگی خود درسال 1313اقدام به برگزاری جشن های هزاره
فردوســی کرد تا زمینه پذیرش تحریفات در شاهنامه را آماده کند .تحریف شاهنامه و بدل کردن آن به
حربــه ای در نبرد ایدئولوژیک ،یکی ازترفند هایی بود که با دســتیاری قلم به مزدان وعالمان مرعوب
برای توجیه دیکتاتوری وسیستم شبه فاشیستی اوانجام گرفت .این پدیده از سراتفاق نبود بلکه اوضاع
واحوال خارجی نیز همراه او بود .تشــکیل حزب های فاشیســتی در آلمان و ایتالیا،با کودتای ســوم
اســفند و اعتالی رضا خان (۱۹۲۱ - ۱۹۲۵م) هم زمان اســت با کودتا و اعتالی موسولینی در ایتالیا
(۱۹۲۲ -۱۹۲٦م) و ســال اعالم سلطنت رضا خان نیز با انتشار کتاب «نبرد من» هیتلر هم زمان است.
اندیشــه گران حکومت رضاخانی ازفرصت پیدایش فاشیســم و موج عظیم تبلیغاتی آن که در سراسر
جهان گسترش یافته بود ،اســتفاده کردند ومفاهیم همان حکومت نظیر حکومت پیشوا و نظامی گری
وبرتری نژادی و غیره را به کار گرفتند ودر همین رابطه پای شاهنامه ی فردوسی را که بظاهر نزدیکی
ها و شــباهت هائی با برخی از تصورات آنان داشــت ،به میان آوردند .حال آنکه درسرتاسرشاهنامه،
اکثریت قریب به اتفاق شــاهان به خاطرحماقت ،دنائت وقدرت طلبی مورد انتقاد قرار دارند وبه قول
خود فردوسی ،کتاب شاهنامه
که درد دل بی گناهان بود
ستمنامه عزل شاهان بود
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تحريف آشکار و مستقيم شاهنامه
شــاهنامه اثری است که درآن صدها «پرسناژ» وارد صحنه می شــوند وروشن است که نظريات
پرسناژهای گوناگون با هم متفاوت و چه بسا متضاد است .چنين امری بسیارطبيعی و ابتدايی وبدیهی
اســت .مهم اين اســت که خواننده ازميان پرسناژها سخنگوی نويسنده را بشناسد و ببيند که کدام يک
ازگفته های متفاوت يا متناقض ،بيانگر واقعی نويسنده است .و گرنه از روی هراثرهنری می توان انواع
عقايد را اثبات کرد و بدترين و منحرف ترين نظريات را به بهترين و مترقی ترين نويســندگان نسبت
داد .گرداننــدگان تبليغات دربار پهلوی ابياتی از شــاهنامه را در وزارتخانه ها و مطبوعات و راديو...
می آوردند که به طورعمده ازمواضع جداگانه شــاهنامه جدا شده و «مونتاژ» می گردید .تازه به همين
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اندازه نيز قانع نبودند و هرچند گاه بيتی و مصرعی با وزن شــاهنامه و درتائيد جهان بينی خويش می
افزودند و به فردوســی می بستند.ملک الشــعرای بهار از نخستين رجال با صالحيت ادبی است که به
اين تبهکاری ها اعتراض کرد .او نوشــت«:اين اواخربازهم تصرفاتی دراشعارفردوسی شده و می شود.
ازقضا درنسخه شماره سوم و چهارم مجله آينده درصفحه  182شش بيت ازشاهنامه ديدم که هرکدام را
ازيک جای شاهنامه برداشته اند و تصحيفی درآنها شده .يک مصراع زيادی به آن افزوده و يک مصراع
کاسته اند و درجرايد و مدارس آن ها را می خوانند و ياد می دهند ....اوال اين اشعارهريک ازيک جای
شاهنامه است ،ثانيا بعضی ازآنها قطعه است ،ثالثا برخی را مسخ کرده اند »....یکی از مشهورترین ابیات
جعلی که در دوران پهلوی به شاهنامه اضافه شده ،چنین است :
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
چو ایران نباشد تن من مباد
همانگونه که ملک الشــعرا بهارتصریح کرده ،چنین بیتی درشاهنامه دیده نمی شود و تنها بيتی که
مصرع اول آن شبيه اين بيت باشد مربوط به مکالمه هجیر و سهراب است در داستان رستم و سهراب :
همه نامداران ايران زمين
چوگودرز و هفتاد پورگزين
چنين دارم ازموبد پاک ياد
نباشد به ايران تن من مباد
ملک الشعرای بهارپس از چنین اشاراتی ،با تعجب و نگرانی می پرسد:
«راســتی مصرع «بدين بوم و بر زنده يک تن مباد» ازکجا پيدا شده؟ چه کسی اين مصرع را براين
قطعه افزوده؟ عجيب اســت که اين شعرطوری درتهران شــايع شده که درقائمه مجسمه فردوسی هم
نقاری گرديده و برهر زبانی روان است(.بهار ،فردوسی نامه ،ص »)156
و از همه آنها چند قطعه و سرود به ظاهر ملی  -میهنی ساختند .آنان اشعاری را که مثال از دهان
ســربازان افراسیاب برای تحریک او به جنگ علیه رستم بیرون آمده بود ،به ایرانیان بستند و یا ابیات
مشــابهی جعل کردند ودر ضمن برخی داســتان های ایرانیان و شــاهان ایران قرار دادند .نظیر سرود
«میهن» و سرود «يا مرگ يا وطن» آندسته از ابیات شاهنامه که در این گونه سرودها بکار آمده اند ،در
متن اصلی ،کارکرد دیگری دارند و حتی خطابی اســت که مخالفان ایران بیان داشته اند و در کنار این
مونتاژهای زننده ابیاتی جعلی قرار دارد که به سرود ها خصلت شبه فاشیستی و جنگ طلبانه و نژاد
پرستانه می بخشد.
یکی از شــيوه سوء استفاده ازشــاهنامه ايجاد محيط ويژه ای پيرامون آن است .به علت بی خبری
مردم ايران ،مقامات حاکم تا آنجا که توانستند حرف های معينی را بین مردم اشاعه دادند و آنقدر آنها
تکرارکردند که به صورت بديهيات در آمدند .کارمحيط ســازی ،گاه بســيارمبتذل انجام می شد .مثال
روزنامه های درباری هر روزعنوان های درشــتی نظير«شاه و شاهنامه»« ،پهلوی درشاهنامه»« ،تا سايه
شــاه برسرايرانيان می بود ،ايران نيزازهجوم آشــوب ها و ناگواری ها برکناربود »...و صدها نظيرآن را
منتشر کرده و صفحاتی را ازابيات گسيخته شاهنامه پرمی کردند تا شايد مردم ساده را که فرصت مطالعه
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کامل شاهنامه و حتی مطالعه آن ابيات گسيخته و درک معنای آن را ندارند ،تحت تاثيربگيرند.اين شيوه
زشــت بويژه درمورد شاهنامه فردوسی وسيعا به کارگرفته می شد .تا آنجا که مجتبی مینوی هم به این
مسئله اعتراض کرد(فردوسی و ادبیات حماسی ،ص  )167 - 166در زمان محمد رضا شاه تبهکاری
ضد شاهنامه گسترش بیش تری یافت .چندین موسسه ی مجهز درباری  -دولتی پرهزینه مامور شدند
که این تبهکاری را به طور ســامانمند اعمال کنند و تا آنجا پیش بروندکه اشــعاری همانند شاهنامه در
ستایش محمدرضاشاه انتشار دهند.
محمــد رضــا شــاه گویــد نخســت
چــو کــودک لــب از شــیر مــادر بشســت
فــرح زایــد از فــر شاهنشــهی
اگــر همــدم شــه بــود فرهــی
کــه شاهنشــهش تــاج بــر ســر نهــاد
شهنشــاه بانــوی فــرخ نــژاد
درخشــید فــرش بــه کــردار بــرق !!
بــه سرتاســر گیتــی از غــرب و شــرق
این تبلیغات مبتذل درباری طی ده ها ســال در جهت «شاه پرست» و «نژادپرست» کردن مردم به
جایی نرسید و نتوانست مانع از سقوط محتوم فساد و استبداد شود.

شعر ،داستان نویسی و نمایش در دوران رضا شاه
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شــعر در ايران جايگاه بســيار ويژهاي دارد .بخش عمده و تعيين كننده فرهنگ ما در قالب شعر
مكتوب شده است ودر دورانی که اکثریت جامعه بی سواد بودند وصنعت چاپ وجود نداشت.وکتابت
ونوشــته دراختیار همه نبود ،شــعر بهترین امکان برای انتقال شفاهی فرهنگ واندیشه بود ،زیرا داشتن
وزن وقافیه درشــعر به بهترین وجهی امکان تداعی ،به خاطر ســپردن وانتقال مطالب رافراهم می کرد.
در ابتدا مامن عمده شاعران ،دربارشاهان ،اميران و بزرگان قدرتمند بود.تاقصایدی چون داغگاه فرخی
دراوج فرم وزیبایی  -به امید صله پادشــاه  -پدید آید و بعدها کســانی چون ظهیر فاریابی چنین به
مداحی زبان بگشایند:
تابوســه بــررکاب قــزل ارســان زنــد
نــه کرســی فلــک نهــد اندیشــه زیرپــای
و سعدی اهل مدارا درمخالفت با این همه چاپلوسی بگوید:
نهــی زیــر پــای قــزل ارســان
چــه حاجــت کــه نــه کرســی آســمان
بگــو روی اخــاص بــر خــاک نــه
مگوپــای عــ ّزت برافــاک نــه
ونشان دادکه کمابیش باناصر خسرو موافق است که گفته بود:
مــر ایــن گوهــری در پــاک دری را
مــن آنــم کــه درپــای خــوکان نریــزم
درگذشــته شاعران بزرگ عمدتا شــعررا به خانقاه بردند و درموارد بســیاری در قالب شعرهاي
عارفانه بامضامین اجتماعي درآميختند و بیش از گذشته در كنار مردم قرار گرفتند .جالي وطن شعر و
شــاعران به هند و پیدایی سبك هندي و بعد دوران ادبي موسوم به بازگشت جايگاه اجتماعي شعر را
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چندان باال نبرد .اما در عصر بيداري و دوران مشروطيت تا پايان دوره رضاشاه شاعراني چون علي اكبر
دهخدا ،اشــرف الدين گيالني(نسيم شمال) ،شیخ الرئیس قاجار ،میرزا علی اکبر صابر ،ميرزاده عشقي،
اعتصامي....
ابوالقاســم
يزدي،
ٝبؿ ٣بهار،
ملكالشــعرا
عارف قزويني ،ایرج
یقػي،در اثڀاٱ٪بمٴ الٽ
پروين٥ـعي
الهوتي ،ثپبؿ،
ٵٲ٬اٱيٞـا
ٵیـفا ،
فرخيایـد
٩قٿیٺي،
میرزاٝ،ي٪ي،
ٵیـفاػٻ
جهلثټو بيداد
مقابله با
ميدان سخنوري به
برخاستند.ٿ ثیؼاػ ثـعبمتٺؼ.
ٵ٪بثٲټ ثب رپٰ
مغٺڀؿي
ٵیؼاٷ
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آؿٵبٹياز قانون
شاعران ،دفاع
ٵيـٿٕیت ،آرماني
مشــروطیت ،جهتگيري
بیداری و
ٿیژگيدوره
ويژگي اصلی در
گراييػ٥ب ٛاف ٩بٹڀ
ىبٝـاٷ ،
رپت گیـي
ػٿؿٻ ثیؼاؿی ٿ
اٍٲی ػؿ
ثبرپٰ ٿ٥نبػ
ٵجبؿفٻ
ارتٶبٝي ٿ
ٝؼاٱت
امت٪الٯ ٵٲی
ا٩تَبػی ٿ
پیيـ٥ت
میبمی ٿ
مبارزه
اجتماعي و
عدالت
استقالل ،ملی،
اقتصادی و
پيشــرفت
سیاســی و
آفاػیآزادی
و حکومت پارلمانی،
شاعران ٿ٭بؿ ایٸ ٵ
اين گـ٥تٺؼ
كشانید٩ـاؿ
ٵ٪بثٰ اٿ
ىبٝـاٷ ػؿ
ػیکتبتڀؿی
ٵنٲظ
ؿاه ثټ
دیکتاتوری
ایٸ مسلخ
٭يبٹیؼرا به
مشــروطيت
رضاشاه
اي كه
ٵيـٿٕیتدور
باجهل وفســاد بود اما در
رضاخانثڀػٿ ٝؼٻ ای
مٺگـعیبثبٹی
ٽٴ
کټ
ؿٞ٥ت
ت٪ی
ٿ
ىڀػ
ٵي
تـٿؿ
ؿّبعبٷ
ٝڀاٵٰ
تڀمٔ
در مقابل او قرارٝي٪ي
گرفتند وكار اين مقابله به آنجا ميكشــد كه میرزاده عشــقي توسط عوامل
ٵی ػاٹٺؼ پل اف ىکنت عیبثبٹی ػؿمٺیٸ رڀاٹی عڀػکيی ٵی کٺؼ ٿ اىـ ٣اٱؼیٸ گیالٹی ؿ
ترور شــد و تقی رفعت که هم ســنگرخیابانی بودو عده ای او را ازبنیان گزاران شعر نو می دانند پس
ٕـ٥ؼاؿاٷ ثنیبؿ ػاىت ،ثب تپٶت رٺڀٷ ػؿتیٶبؿمتبٷ ٵضجڀك ٵی کٺٺؼ ٿ ىبٝـثقؿگ ٵـ
از شکســت خیابانی درسنین جوانی خودکشی کرد و اشــرف الدین گیالنی راکه شعرش دربین مردم
اٹقٿای عڀػ عڀامتټ ٵی ىڀػ ٿ ٥ـعي یقػي ؿا ثټ ػمتڀؿ ؿّب ىبٻ ػؿفٹؼاٷ ع٦ټ ٵي٭ٺٺؼ .ٵ
مردمی
محبوس کردند
کټجنون
تهمت
داشت ،با
عادی طرفداران بسیار
عارفتـٿؿ ثپبؿ ،
ثـٹبٵټ
بزرگ ػؿ
شاعرػاىت
اٱيٞـاوثپبؿ
درتیمارستانثټ ٵٲک
ىجبٽت ثنیبؿی
٩قٿیٸ
ٹيـیټ ؿٝؼ
کردند.
آ١بف خفه
درزندان
دستور
يزدي را
شد واففرخي
خواسته
ٵٲ٬خود
انزوای
قزوینی را وادار به
ؿّبىبٻ ثټ تجٞ
مٲٖٺت
شاه ػؿ
ثـػٻرضاثڀػ ،
مبٱٴبه ثؼؿ
تـٿؿ ربٷ
ثپبؿ کټ
اٱيٞـا
ىڀػ ٿ
الشعرایـبهار
بسیاری ٿبه ملک
قزوین که
ػاٹيگبٻرعد
مدیرػؿنشــریه
قزوینی
میرزا یحیی واعظ
داشت درؿٿاٹي ٭ټ ثب ع
٥يبؿٽبی
ثبالعـٻ ف
شباهتٵی ىڀػ
٥ـاعڀاٹؼٻ
تپـاٷ ،
تؼؿیل
ثـای
پیو اف آٹٮټ ٹٺ
ٵؼاصي
ترورگڀیؼ
ؿّبىبٻاز ٵی
َ٩یؼٻ ػؿ
٥ـٽٺگ
مـمپـػٻ
برده بود،
ایٸ بدر
جان .سالم
ٵؼس بهار که
ملكالشعرا
کشته،شد و
جای او
اٽبٱياشتباه به
برنامه ترور بهار ،به
ارجبؿی یب ثټ
اٝتـا٣
دانشگاهمٺت
٩ٲؼؿی ،
فٿؿگڀئی ٿ
سالهاکټ ثب
ؿّبىبٻ ثڀػ
تبعیدػاٵبٷ
ٹٺگي ثـ
در آغاز سلطنتثبىؼ،
فراخوانده
تهران،
تدریس در
تبعید برای
رفت و پس از
رضاشاه به
ػٿؿٻ ّضبک ؿاتکـاؿکـػ.
شد و باالخره زير فشارهای رواني كه با خطر مرگ همراه بود با توصيه اهالي سرسپرده فرهنگ ،قصیده
اٹقٿادامان
ننگي بر
باشد،
دامانثټاین شاعر
ىبٝـاٷاز آنكه ننگي
مداحي پيش
گفت .اين
در مدح رضاشــاه
عقیؼٹؼ ٿیبثټ ٝ
گڀىټ
بزرگیبثټ
ػؿثـػٹؼ کټ
ٿٹڀینٺؼگبٹیبر ربٷ
ؿّب ىبٻ
ػؿػٿؿٻ
ؿٿینوشتن
ثبمتبٹیمحضر
فردوسی،
ػؿیا به
اجباری
قلدری ،سنت
رضاشــاه بود که با
دورهثټ گ٦تټ ػ٭ت
آٿؿػٹؼ.
فثبٷقولٽبی
اعترافتض٪ی٨
پڀؿػاٿػ ثټ
زورگوئیٿیبو ٽٶـاٻ
ٵتڀٷ کپٸ
ضحاک را تکرارکرد.
دیكتبتٕسي تُٓب سؽتّ اي اص ادثيبت كّ يٕسد اػتُب لشاس گشفت ٔ تشلي كشد تسميمبت تبسیخي ٔ
تبسیخ گزؽتّ
ویابه دس
خزیدندتسميك
انزواپشعتي
گوشهٔؼٍ
تظبْش ثّ
زكٕيتبهٔلت
شاعرانیكي آٌ كّ
شاهداؽت:
دردوره رضاػهت
عرصه
ثشايکه یابه
دربردند
ونویسندگانی جان
آوردند ٔ .تؾٕیك ي
ييداَغت
هایييداسد ال
زبانثبص
تحقیقٔدرآیُذِ
ثّ زبل
سااص تٕخّ
ویا أ
اعت ٔ
عشگشيي يهت
باســتانیصوروی
پورداود به
همراه
متون کهن
های دیگری مثل تصحیح
گرفت ادة ثّ كبس
اكثش اْم
َبچبس
ٔ
ثٕد
كؾتّ
یبثذ
يي
پشٔسػ
آصادي
دس
كّ
سا
ایدبص
ٔ
اثذاع
رٔق
به گفته دكتر خانلری  :در دوره حكومت ديكتاتوري تنها رشتهاي از ادبيات كه مورد اعتنا قرار
تبسیخي ٔ تتجؼبت ادثي ثٕد ييپشداختُذ .ایٍ سؽتّ َيض يغهًبً عٕديُذ ٔ الصو اعت ٔ يخصٕص
و ترقي كرد تحقيقات تاريخي و تتبعات ادبي بود .اين امر چند علت داشت :يكي آن كه حكومت وقت

ادثيبت لذیى ایؾبٌ تب ایٍ زذ ػبني ٔ دسخؾبٌ اعت ٔ ثذثختبَّ آٌ سا چُبٌ كّ ثبیذ دسعت
تٕخّ لشاس گيشد ،ايب ثّ دٔ ؽشغ أ ًال تٕخّ ثّ ایٍ سؽتّ ثّ زذي َجبؽذ كّ يبَغ پيؾشفت فُٕ
اعت كّ َؾبَّ زي بت ٔ ثمبي لٕيي اعت ٔ يفبخش ادثي گزؽتّ ثّ تُٓبیي كبفي َيغت كّ
تسميمبت ادثي ٔ تبسیخي دس صٕستي يفيذ خٕاْذ ثٕد كّ ثب يٕاصیٍ خذیذ دَيبي ايشٔص عُديذ
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تڀ ،پبؿمبمت

ټ عجـ اف عؼامت

 /شماره  / 6سال نهم

براي تظاهر به وطنپرستي تحقيق در تاريخ گذشته و ذكر مفاخر ملي را كه موجب سرگرمي ملت است
و او رااز توجه به حال و آينده باز ميدارد الزم ميدانست و تشويق ميكرد .ديگر آن كه فشار پليس
ذوق ابداع و ايجاز را كه در آزادي پرورش مييابد كشته بود و ناچار اكثر اهل ادب به كار بيضرر و
بيخطر كه تحقيقات تاريخي و تتبعات ادبي بود ميپرداختند .اين رشته نيز مسلم ًا سودمند و الزم است
و مخصوص ًا براي ملتي مانند ايرانيان كه ادبيات قديم ايشان تا اين حد عالي و درخشان است و بدبختانه
آن را چنان كه بايد درست نميشناختند بسيار بايد مورد توجه قرار گيرد ،اما به دو شرط او ً
ال توجه به
اين رشته به حدي نباشد كه مانع پيشرفت فنون ادبي ديگر گردد .ادبيات زنده است كه نشانه حيات و
بقاي قومي است و مفاخر ادبي گذشته به تنهايي كافي نيست كه ضامن بقاي ملتي باشد ،ثاني ًا تحقيقات
ادبي و تاريخي در صورتي مفيد خواهد بود كه با موازين جديد دنياي امروز سنجيده شود و مورد انتقاد
و مقايسه و استنتاج قرار گيرد(نخستین کنگره نویسندگان ایران ص)172
درایــن دوران بســیاری از شــاعران و نویســندگان نظیــر علی
دشــتی و مطیع الدوله حجازی و ....مشــغول چاپلوســی وآستانبوسی
دیکتاتــور شــدند امــا یــک زن قهرمــان و آزادی خــواه ،درفــش
فریادهــای فروخــورده مــردم را بابانگی رســا درمیدان ســخنوری
برافراشــت و اشــعاری ســرود که برخــی از آنــان نظیــر منظومه
«صاعقه اغنیا» بیانیه افشاگری مظالم رضاشاهی و مفاسد دوران حکومت
ل اف ٵٸ تـامت
اوست :
کای پســر ،ایــن پیشــه پــس از مــن تراســت
ـٵٸ ،ثالمت برزگــری پنــد بــه فرزنــد داد
غُيبعت
صاعقــه در موســم خرمــن ،بـــــاست
تجربــه مــی بایــدت اول ،نــه کار
صــــــــاعقة مــا ســــــــتم اغنیاســت
ثی ٵؼٝبمت گفــت چنیــن ،کای پــدر نیــک رای
زحمــت مــا زحمــت بــی مدعاســت
 ،ٹبمقامت حاصــل مــا را ،دگــران میبرنــد
بؿپبمت
آنچـــــــه رعیــت شــنود ،ناسزاســت
در عــوض رنــج و ســزای عمــل
ؿ ْ٩بمت
زارع بــــــــــدبخت ،مگــر چارپاســت
چنــد شــود بارکــش ایــن و آن
قصــة زور اســت ،نــه کار قضاســت
ؿ ٿ تٞؼی ؿٿامتپیــر جهاندیــده بخـــــــندید کایــن
میبمت
زان ،ســتم و جــور و تعــدی رواســت
مردمــی و عــدل و مســاوات نیســت
بــر صفــت غلــه کــه در آسیاســت
ٿ ٽڀی مت گشــت حــق کارگــران پایــــــمال
فکــر بــزرگان ،همــه آز و هــوی ســت
 ،ثټ ؿٿی ٿ ؿیبمتپیــش کــه مظلــــــــــوم بــرد داوری
خدمــت ایــن قــوم ،بــه روی و ریاســت
ک ،ثی ػٿامت رشــوه نــه مــا را ،کــه بقاضــی دهیــم
درد فقیــر ،ای پســرک ،بــی دواســت
ت ٿ ؿثبمت نبــض تهــی دســت نگیــرد طبیــب
دولــت حــکام ،ز غصــب و رباســت
و ،گټ ىت ١ؾامتمــردم ایــن محکمــه ،اهریمننــد
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اشــک یتیمانــش ،گــه شــب غذاســت
آنکــه ســحر ،حامــی شــرع اســت و دیــن
آنکــه بچشــم مــن و تــو ،پارساســت
خــون بســی پیرزنــان خوردهاســت
بــی خبــران را ،چــه خبــر از خداســت
تیــرهدالن را چــه غــم از تیرگیســت
داستان نویسی ایران نیزدر این دوران چنین سرگذشتی داشته وقصه پردازان برای مصونیت خود و
پرهیز از پرس و جو های ماموران نظمیه ،توجه خود معطوف به اموری سطحی و غیر اجتماعی کردند
و از سیاســت تا آنجا که توانســتند ،دور شدند .به طور کلي در ادبيات سالهاي  ،1300-1320انتقاد
اجتماعي ادبيات مشــروطه جاي خود را به خرده گيري از اخالقيات ناپسند فردي ميدهد و ميهن
پرستي گذشته گرا جايگزين ميهن دوستي پيشرو ميشود .فشار سانسور از رشد داستان نويسي ايران
جلوگيري ميکند و درون گراييهاي رمانتيک و حزنآلود جاي گزارشــگري خشمناک و طنزآميز
داســتانهاي دروهي مشروطه را ميگريد .آثار پديد آمده در اين روزگار ،لحني غمگنانه و فضايي
گرفته و تاريک دارند .آدمها به حدي تنها و غريب زدهاند که گويي حتا عشق و شفقت نيز نميتواند
آنان را از تنگنا برهاند .بدبيني نسبت به زندگي گاه به قدري شدت مييابد که به صورت شوقي مفرط
به مگر تجلي مييابد .نويسنده دوران مشروطه ميديد که اثرش تأثيري عملي در حرکتهاي جامعه
دارد .اما روشــنفکر دورهي ديکتاتوري سياه بيست ساله که دستش از هر گونه فايده بخشي و حضور
اجتماعي بريده شــده است ،به درون ميپردازد تا ضمن فاصله گرفتن از واقعيت موجود ،آن را مورد
سؤال و ترديد قرار دهد .او که منزلت و قدرت تأثيرگذاري نويسندهي دورهي مشروطه را از دست داده،
منزوي ميشود و حديث نفسهايي از نظرگاه روايتگري حساس و مطرود مينويسد .احساس بيهودگي
به آثارش لحني تلخ و اندوه زده ميدهد و در زندگي شخصي به سوي گمگشتگي روحي و خودکشي
ميراندش :رضا کمال شهرزاد (نمايشنامه نويس ،)1277-1316 ،جهانگير جليلي و صادق هدايت از
چهرههاي ادبي مشهوري بودند که در اين دوره دست به خودکشي زدند (عابدینی ص 124و)125
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سانسور وموسیقی در دوران رضا شاه
در دوران رضاشــاه ،سانسور هنری ،نصیب موسیقی نیز شــده بود و ازجمله دوصفحه گرامافون
از ترانه های قمر الملوک وزیری به شــماره های  AX379و  AX385که در ســال  1305با اشــعار
میرزاده عشــقی و عارف قزوینی پر شده بود ،غیر قانونی اعالم شده و توسط پلیس از صفحه فروشی
ها جمع گردید (آقامحسنی ،ص  .)275درپی گسترش صنعت صفحه پرکنی درسال  1307به پیشنهاد
رییس کل شــهربانی ســرتیپ محمد درگاهی ،نظام نامه ای برای ضبط صفحه موسیقی تهیه شدودر
 16اردیبهشت همانسال به تصویب هیات وزیران رسید .همزمان با اوج گیری اختناق وتصویب قانون
مقدمین علیه امنیت کشــور که ده سال زندان را برای دارندگان مرام اشتراکی درنظر گرفته بود ،در26
تیر  1310نیز مقررات ورود صفحه موســیقی درهیات دولت تصویب ودر  27تیر به شــهربانی ابالغ
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شد.این مقررات برای کنترل شعر خوانده شده در صفحه گرامافون بود .بر اساس اسناد موجود دراول
آبان  1316درگمرک آســتارا درمرز شوروی نزد سه مسافر سی عدد صفحه گرامافون کشف شد .این
صفحه هاباحضور نماینده گمرک ،نماینده شهربانی وصاحبان صفحه ها بررسی شد وهفت عدد ازآنها
به لحاظ سیاســی مضر تشخیص داده وبه نماینده شــهربانی تحویل گردید(آقامحسنی ،ص .)277
جالب اینجاست که بررسی وسانسور آثار موسیقی نه توسط نهادهای فرهنگی بلکه توسط پلیس انجام
می شد .البته درسال  1315بخش انطباعات وزارت معارف خواستار دخالت وزارت معارف در صنعت
ضبط می شود که البته هیچ سندی درمورد پذیرش این تقاضا وجود ندارد.

تئاتر در دوره رضا شاه
به نوشته خانلری  :ازآغاز مشروطه آزادیخواهان به ترویج فن تئاتر که یکی از بهترین وسائل برای انتقاد
اجتماعی است همت گماشتند» (نخستین کنگره نویسندگان ایران ص  )167اما این هنر در دوران رضاشاه
سرگذشت دیگری یافت ،زیرا  :در دوره حکومت دیکتاتوری هنرستان هنرپیشگی تشکیل دادند اما سانسور
شدید پلیس واغراض نگذاشت که این موسسه چنانکه باید مفید واقع شود .درمجالس پرورش افکار لطیفه
های لوس نمایش می دادندکه چندان به ایجاد ذوق درتماشا گران وپیشرفت فن تئاتر کمکی نکرد (همان
ص )168و در هزاره فردوسی ( )1313چند نمایشنامه با اقتباس از شاهنامه اجرا شد که با دخل و تصرف
هائی درگفتارهای شاهنامه همراه بود (همان ص .)169 ،هنر تاتر ایران تنها پس از سقوط سلطنت رضاشاه
جانی گرفت و به همت هنرمند بزرگ عبدالحسین نوشین جهات جدیدی یافت .خانلری در همین باره می
نویسد که  :از جمله کسانی که در فن تئاتر کوشش کرده اندعبدالحسین نوشین راباید نام برد .این هنرپیشه
زبردست که عاشق فن خویش است دراروپا این فن را مشتاقانه آموخته است.نمایشنامه های»مردم»اقتباس
از»توپاز» مارســل پانیول و»ولپن» راکه خود به استادی تمام به فارسی اقتباس وترجمه کرده بود چندبار به
معرض نمایش گذاشته وشهرت ورواجی بیمانند یافته است .دیگر ازآثاراوترجمه اتللو شکسپیروپرنده آبی
مترلینگ است .نوشین دراصالح بیان نمایش که اغلب ساختگی وغیرطبیعی بودخدمت بزرگی انجام داده
اســت.گروهی ازبازیگران زبردست پرورده اوهســتند .درنماش نامه هایی که او اداره می کندباوجود عدم
وسایل ومشکالت فراوان،کمالی هست که هنردوستان را شیفته می کند (همان ص )170

همانطور که گفتیم کودتای رضا شاه علیه دستآوردهای مشروطیت باریاکاری تمام صورت گرفت.
او دستاورد های مشروطیت رااز نظر شکلی نفی نکرد بلکه از محتوا تهی کرد وبه صورت پوسته ای بی
مغز در خدمت منفع مالی -سیاسی شخص خود درآورد .مهم ترین نهادی که از محتوای واقعی اش به
عنوان مرکز نمایندگان ملت تهی شد مجلس شورای ملی بود.روش کار او بدین ترتیب بودکه((براساس
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قانون ،اعضاء کمیســون انتخاباتــی راحکام وفرمانداران برمی گزیدندوایــن روند با توجه به انتصاب
روزافزون افرادنظامی وسایرگماشــتگان وعوامل سردارســپه به جای غیرنظامیان درسراسر کشور ،به
آنان امکان می داد تا آراء اشــخاصی را که «نامطلوب» شمرده می شدندباطل ساخته ویا به نحو دلخواه
تغییردهنــد .بنا براین رضاخان نمایندگان را انتخاب می کردواز این طریق مجلس رابه عنوان تشــکل
حامیان خود حفظ می کرد .دکتر محمد مصدق قبل پایان دوره ششم هنگام طرح الیحه اعتبارانتخابات
گفــت «برای رضــای خدا از هزینه یکصــد هزارتومان پول مردم فقیر صرفنظــر کنید و ازهمین االن
یکصدوسی حکم انتصاب برای وکالی دوره هفتم حاضرکرده وتحویل آنان بدهید .بدین وسیله کشور
را ازاین دغل بــازی ،دروغ وریاکاری نجات بدهید .مدرس هم پس ازپایان انتخابات به انجمن هیات
نظارت مراجعه کرده ومی گوید :دردوره سابق من وکیل اول تهران ودارای بیش از ده هزار رای بودم،
چطورشدکه درایندوره یک رای هم نداشتم .برفرض که مردم به من رای ندادندآن یک رای که خودم
درصندق انداختم کجاست!؟ .ماخذ آیینه عبرت-سیف پوربه کوشش دهباشی) اسناد زیر که به عنوان
نمونه ارایه می شود نشان دهنده دخالت آشکار پهلوی اول از زمان وزارت تاپادشاهی است واحتیاج به
توضیح اضافی درمورد فرمایشــی بودن مجلس ندارد .ماخذ اسناد ذیل فصلنامه پیام بهارستان-فصلنامه
اسناد ،مطبوعات ومتون ویژه نامه تاریخ مجلس شمار14/2ضمیمه  10زمستان 89است.
سند - 1دستور برای انتخاب شدن فرد مورد نظر

از تهران
ايالت جليله فارس ،در تعقيب تلگرافات ســابق ،مقتضي اســت قدغــن فرماييد كه در انتخابات
«نوبخت» از بوشــهر مساعدت نشود« .حكمت» (ميرزارضاخان حكمت ملقب به سردار فارخر) هم كه
جزء كانديد(اهاي) شــهر شيراز است ،از جهرم بفرماييد بشــود .راجع به ضياء الواعظين(سيد ابراهيم
ضياء قشقايي) بايستي هر طور است اقدامي بفرماييد كه از انتخاب مشاراليه جلوگيري به عمل بيايد.
فرمانده کل قشون رضا
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به نوشته سیاوش شوهانی که این اسناد را در مقاله خود ارایه کرده است:در تلگراف دیگری مورخ
3ســرطان 1302درهمین رابطه رضاخان به ایالت فارس دستور می دهد که به جای سید ابراهیم ضیاء
قشقایی وضیاءاالدبا(نماینده دوره چارم از شیراز) باید حاج آقا و سلطان العلما(حاج سید حمدسلطانی
نماینده دوره پنجم از شــیراز)انتخاب شوند»واال خاتمه خوشــی ندارد»و با وجود جوابیه والی فارس
مبنی براینکه»انتخابات خاتمه یافته ....وهیچگونه اقدامی میسر نیست» افراد مذکور به مجلس راه یافتند.

رضا شاه در آیینه اسناد
سند - 2انتخابات مجلس موسسان برای تغییر سلطنت

متحد المال

در اين موقع كه براي مجلس موسســان ،نمايندگان انتخاب و اعزام ميشــوند ،مقتضي است در
كليه نقاط ،مراقبت كامل به عمل آيد كه از اشخاص ذيل هيچ كدام انتخاب نشوند :مشيرالدوله ،موتمن
الملك ،مســتوفي الممالك ،تقي زاده ،ميرزاحســن خان عالئي ،مصدق الســلطنه ،حاجي ميرزا يحيي
دولت آبادي ،ملك الشعرا ،نصرالدوله ،عباس ميرزا لشكر ،محمدولي ميرزا ،سيد حسن مدرس ،حاجي
ميرزا عبدالوهاب همداني ،آقا ميرزا مصطفي بهبهاني ،زعيم ،حاج ميرزا احمدخان اتابكي ،مشير معظم،
سركشيك زاده ،ميرزا سيد احمد بهبهاني ،سيد حسن اجاق ،ميرزا حسن خان اسفندياري سردار نصرت.
رییس ارگان حرب کل قشون

(ممهور به مهر  24نفر از بزرگن شهر نيشابور)
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سند - 3استشهاد مردم در اعتراض به تحمیل نماینده ناشناس
مقام منيع وزارت جليله داخل دامت شوكه
با نهايت عجز به عرض مراتب ذيل جســارت ميورزد-نظر به اينكه سلب حقوق مدني از جمله
مجازاتهاي شــديده و قانونا بايد در قبال جرايم و جنايات عمده اجراء گردد ،بدبختانه ما اهالي اين
بلديه ،بدون ارتكاب تقصيري از اين حقوق مشــروع و از انتخاب نماينده پارلماني كه بايد با شــرايط
قانوني انتخاب شــود محروم ماندهايم( 23)...متاسفانه شــاهزاده سردار ساعد حكومتي ،اهالي بيچاره
را عاري از روح اجتماعي و فاقد حيات مدني دانســته ،برحســب توطئه و مواضعه كه قب ً
ال به وسايل
مختلفه از جمله به وســيله شاهزاده ميرزا با آقاي ســردار معظم خراساني نموده ،حق مشروع چندين
هــزار نفوس را فداي اجراي نظريهي خود فرموده و هيأت انجمن نظار (را) كيف ما يشــاء( 4...تلقي
كرده) و عده(اي) از پارتيها و نوكرهاي خود را به نام انجمن نظارت بر خالف قانون انتخابات و عدم
رضايت طبقات اربعه تشكيل دادند(24 ...بدين طريق استبداد در نيشابور همچنان باقي است) به همين
دليل هم اكتفاء نكرده اوراق تعرفه رعايا را گرفته ،شــخص ًا كانديد خود را نوشــته و به مباشرين داده
به صندوق آراء ميرســانيدند و معلوم اســت رعايا نيز جزء اطاعت و تبعيت وظيفه نشناخته يا ناگزير
از اطاعــت بودنــد( 1 ...هيئت نظارت) عمليات خالف قانون خود (را) امتــداد دادند تا اينكه اكثريت
اجباري(..ناخوانا) سردار معظم خراساني احراز نمودند و حقوق چندين هزار نفوس را پايمال نمودند
غرض و مقصود دعاگويان تنقید يا توصيف ســردار معظم نيست زيرا اصال او را نديده و نميشناسيم
و اجماالً به اخالق او آشــنا نيستيم بديهي اســت موكل الاقل بايد اصال وكيل خود را اسم ًا و رسم ًا و
اخالق ًا بشناسد نه اينكه علي العمياء چندين حق بزرگي را به يك نفر غير معروف و ناشناس به اخالق
او باالجبار تفويض نمايد...
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نقش تيمورتاش درپیشبرد اهداف پهلوی اول
اهداف دولت رضاشاه در امر انتخابات به دست وزیر دربار او ،يعني عبدالحسین تیمورتاش جامه
عمل ميپوشيد.
سند - 4تهدید حاکمان والیات برای برآوردن منویات شاه
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حكام ايالت شمال و شرق و غرب و جنوب
در تعقيب دســتور صادره از مقام رياســت وزراء و وزارت جليله داخل ،طبق اوامر ملوكانه ،در
قســمت انتخابات دوره  8و انتخاب نماينده مجلس شوراي ملي ،لزوم ًا اعالم ميدارد طبق صورتي كه
ارسال گرديده است بايد جديت الزمه به عمل آيد كه اين اشخاص جهت مجلس انتخاب شوند .اعلي
حضرت اقدس شهرياري عالقهمند هستند كه بايد اشخاص مفصلهي المندرجه در صورت لف ،بايد به
هر قيمتي باشــد انتخاب شوند .در صورتي كه اندك تعللي در اجراي اوامر صادر بشود ،مقصر ،بديهي
اســت مورد بيميلي اعلي حضرت واقع خواهد شــد با رعايت مواد مشروحه ذيل ،راپورت جلسات
خودتان را به وزارت دربار ارسال داريد.
 .1در صورتــي كه توان انجــام اين مأوريت را نداريد ،از تاريخ مالحظه حكم تا  48ســاعت از
خدمت استعفاء دهيد.
 .2اشخاصي كه باعث مكث و به عالوه درصدد هستند كه نماينده به ميل خودشان انتخاب كنند،
از عمليات آنها جلوگيري به عمل آوريد در صورتي كه به مخالفت خودشــان باقي هستند فورا ً آنها
را تبعيد نماييد..
 .3از مداخله روسها و مأمورين آنها و به عالوه بستگان آنها در امر انتخاب جلوگيري به طور
محرمانه شــود در صورتي كه از طرف عمال آنها مخارجي در قســمت انتخاب شود راپورت دهيد تا
دستور كلي در اين موضوع داده شود .در كليه امور آنها نهايت مراقبت را داشته باشيد.
 .4اداره نظميه در اين قسمت كام ً
ال مطيع شما خواهد بود .مأمورين اداره تأمينات هم مواظب كامل
خواهند نمود ولي بايد راپورتهاي مربوطه را به شما داده و دستور كلي دريافت دارند.
5طبق اعالن صادره مجالس را آزاد بگذاريد ولي آزادي آنها بايد طوري باشد كه باعث تخريبعمليات و انتظامات محلي نشود .در كليه مجالس بايد مأمورين مخفي شما حاضر و ناظر باشند.
 .6در مداخله مأمورين و عمال همسايه جنوب ناظر بوده و راپورت دهيد كه عمليات آنها چه و
از چه رويه و مطابق چه منظوري است.
 .7در كليه مجالس بايد فقط مأمورين شــما به طور مخفي حاضر و ناظر عمليات آنها باشــند و
نيز بايد كانديداي حوزه حكومتي خودتان را فورا ً تهيه و ارســال داريد كه منظور اهالي چه اشخاصي
ميباشند.
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 .8در كليه قضايا طبق امر همايوني بايد با مشورت اداره قشوني حوزه حكومتي خودتان اقدام شود
مشورت هم امر انتخابات خاتمه يابد.
 .9در صورتي كه اشــخاصي ميل به وكالت داشته باشند ،بايد آنها را قبال نصيحت و بعدا ً تهديد
در صورتي كه به جلسات خودشان ادامه دهند ،راپورت دهيد تا تبعيد شوند.
 .10در صورتي كه در صورتهاي ارســالي تجديد نظري يا تغييرات سياســت و مصالح مملكتي
ايجاب شود بديهي است تلگراف ًا شخص منظور را معرفي خواهم نمود.
 .11ممكن است تغييري در صورت تهيه شود به طوري كه در ماده  10ذكر شده است قب ً
ال اطالع
داده خواهد شد.
 .12نمايندگان شما طبق صورت ارسالي بايد انتخاب شوند.
 .13بديهي اســت در صورتي كه كام ً
ال معلوم شد كه موفقيت حاصل نكردهايد البته اقدام ديگري
در صنــدوق آراء خواهد شــد ولي اين موضوع بعــدا ً در صورت عدم موفقيت انجام خواهد شــد.
تيمورتاش.
سند - 5پارتی بازی برای وکیل شدن
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وزارت عدليه
به تاريخ  1311/7/9كابينه وزير
دوست معظم عزيزم
يكي دو سه مطلب امروز خواهش شد كه (در) اين جا عرض ميكنم.
حاجي ابراهيم آقا برادر حاج فرج صراف تبريزي كه بر بنده حق حيوه(حيات) دارد ،براي اين كه
يازده ســال مخارج اقامت بنده را در اروپا داده و اگر بنده امروز چيزي هستم ،از بركت اوست-پسري
داشت كه با بنده يا در حقيقت بنده را با او به اروپا فرستاد .چون هيچ كاري نميكرد به پدرش نوشتم
و براي اين كه الاقل يكي از اوالدهايش چيزي شــود پسر كوچكترش را هم اروپا فرستاد اين دويمي
نه ســال در يك منزل ،در تحت مراقت بنده كار كرد :از مدرســه ابتدائي تا عالي تجارت را تمام كرد
دو ســال هم در انگلســتان و نقاط ديگر تحصيل كرد و به ايران برگشت .فعال در سر امالك خودشان
و ســن او در حدود سي و يك سال است حاجي از بنده به اصرار تقاضا دارد پسرش وكيل شود .بنده
از حضرت اشرف بياندازه متشــكر ميشوم كه بگذاريد و مساعدت بفرماييد در يك قسمت كوچك
بتوانم ديني ادا كرده باشــم .اگر از نقطه نظر اصولي هم انتخاباتي به عمل آيد جعفر همه قسم مناسبت
دارد .ممكن اســت اين تمناي مبرمانه بنده را بپذيرد و يك منت هم بر بقيه منتها اضافه كنيد؟ ...يك
تمناي ديگر منفي :مرگ من اسداله خان عامي را انتخاب نكنيد ...:حاج ميزا زينالعابدين ملكي را جع
به انتخاب يك نفر از نزديكان خيلي نزديك بنده ميشــود .به آقاي ديبا (وكيل الملك) صحبت كرده
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بود .تحقيق بفرماييد بنده عرضي نميكنم چون امر شخصي است .مرات السلطنه هم خواهش كرده بود
او را به ياد آقا بيندازم .واقعا صمصام الملك براي خرج سفر تركيهاش منتظر بذل مرحمت است .علي
وكيلي به عقيده بنده براي وكالت بسيار خوب است.
(امضاء)تصدقت داور
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ميگويند كه دادگســتري نوین ایران را رضا شــاه بنياد نهاد و مدیریت آن نیز با میرزا علی اکبر
داور بود .اصوالً دادگستري كه در ابتدا به آن عدليه ميگفتند در زمان ناصرالدينشاه بنيان گذاشته شد.
اساس عدليه بر آن بود كه قضاوت درمحاكمات موكول به ميل و اقتضاي قاضي و داروغه انجام نشود
بلكه بر اســاس مقررات باشــد .اين امر مهم با شكل گرفتن تشــكيالت وزارت عدليه در سال 1299
ه.ق انجام شد وبدستور ناصرالدينشــاه در دارالشوری دولتی اولين محاکم عدلیه تشکیل ويحييخان
مشــيرالدوله بعنوان وزیر انتخاب گردید.این سازمان چندان کارآمد وپایدار نبود اما برخی از وجوه آن
و بویژه وضع حقوقی جدیدی که بــرای محاکمات تجاری فراهم آمد و تفکیک محاکمات تجاری از
عدلیه ،یکی از کارســازترین اجزای نظام اداری ایران در ســال های پایانی سلطنت ناصرالدین شاه و
دوران سلطنت مظفرالدین شاه بشمار می آمد و بی دلیل نیست که تجار ایران  -به عنوان یکی از بانیان
اصلی مشــروطیت  -از حامیان عدلیه نوین بودند و از طریق توسع در معنای عدلیه ،به مفهوم سیاسی
عدالتخانه رســیدند و همینان بودند که با حمایت از اســتقالل عدلیه نسبت به سایر قوای مشروطه و
تعیین فصلی خاص بنام اقتدارات محاکمات در متمم قانون اساســی و اختصاص اصول  71تا  89به
آن ،پشــتوانه ای اساســی برای عدلیه ایران فراهم آوردند .استقالل و مصونیت قاضی آن اندازه اهمیت
داشت که طبق اصل  82متمم قانون اساسی ،تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه و یا در حقیقت انتقال
او از محل خدمت به محل دیگر جز به رضای او ناممکن بود .نمایندگان مجلس اول در باره اهمیت
و ضرورت عدلیه گفتگوهای بســیاری داشتند و یکی از سختگیری هاشان نسبت به کابینه های دولتی،
تعلل و مماشات وزیران عدلیه در باره بازسازی این وزارت خانه بوده است .وزارت عدلیه نیز در پاسخ
به اعتراضات مدام نمایندگان ،یک تشــکیالت موقتی تاسیس کرد و با صدور اطالعیه ای در  11صفر
سال  1325هـ ق آن را به اطالع مردم رسانید (روزنامه مجلس ،س  ،1ش  ،62ص  .)3با این وجود
هشــدارهای نمایندگان مجلس در این باره متوقف نشــد و حتی افزایش یافت و تدوین قوانین عدلیه
جدید در دســتور گفتگوهای مجلس قرار گرفت .کودتای محمدعلی شاه علیه مجلس در  23جمادی
االولی  1326هـ ق و حوادث یکساله پس از آن و بحران هائی که در طول حیات مجلس دوم از طرف
محمدعلی شــاه فراری و طرفدارانش بر مردم ایران و دولت مشــروطه تحمیل شــد ،مانع از پرداختن
جدی مجلس به موضوع عدلیه بود اما سرانجام مجلس دوم در اواخر حیات خود دو قانون ضروری را
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بنام های قانون اصول عدلیه و حکام
صلحیه (مصوب کمیســیون عدلیه
مجلس به تاریــخ  21رجب 1329
هـــ ق) و قانــون موقتــی اصول و
محاکمــات حقوقی یا قوانین موقت
محاکمات جزائی (مصوب کمیسیون
قوانیــن مجلس دوم بــه تاریخ 19
ذیقعــده  1329هـــ ق) تدوین کرد
و همیــن دوقانــون که بــا مداخله
روحانیون بزرگ و سرشناســی همچون سید حســن مدرس و میرزایحیی امام جمعه خوئی و رجال
دینی معتبری همچون ســید نصراهلل تقوی و میرزارضانائینی و حقوقدانانی همچون میرزاحســن خان
مشیرالدوله پیرنیا و محمدعلی خان ذکاءالملک فروغی تدوین شده بود ،پایه و اساس توسعه تشکیالت
عدلیه و مبنای اجرای محاکمات کیفری و حقوقی در ایران تا انقراض ســلطنت شــد و هر تغییری در
نظام قضائی و تشکیالت دادگســتری ،بر پایه تغییرات در همین قوانین صورت می گرفته است .نکته
اساســی در اینجاست که بنیاد تغییرات دادگســتری و نظام قضائی و حقوقی ایران در زمان رضاشاه،
بطور کلی بر مخالفت با آزادی و ضدیت با مشــروطیت و رویه های شــناخته شده حقوقی در ایران
و جهان نهاده شده بود و رضاشاه برای تشدید اقتدار غیر قانونی خود بر کشور و ارکان حکومت  -با
حفظ ظاهر ســلطنت مشروطه  -نیازمند این تغییرات بود و کارگزارانش  -بویژه کسانی همچون علی
اکبر داور وزیر معروف عدلیه  -با صحنه گردانی و معرکه گیری ،موقعیت های دلخواه را برای رضاشاه
و حکومت ضدملی او فراهم می آوردند .یکی از این جنایات غیر قابل گذشــت ،قانون تفسیر ماده 82
متمم قانون اساسی است که توسط داور به مجلس هشتم ارائه شد و کمیسیون عدلیه مجلس نیز آن را
در  26مرداد  1310به تصویب رسانید و بدون ارجاع به صحن علنی مجلس  -با وجود اینکه ساخته
و پرداخت دربار و دولت بود  -به قانون تبدیل شــد .طبق این تفسیر ،ممنوعیت تغییر محل ماموریت
قضات دادگســتری بدون موافقت آنان لغو شد و هر قاضی که از پذیرش حکم وزارت برای انتقال به
محل دیگر خودداری می کرد ،کارمند متخلف محسوب می شده و مجازات می گردید .به این ترتیب
استقالل و مصونیت قضات دادگستری در برابر دولت و دربار عمال از میان بر خاست و قضات که از
هر طرف بی دفاع مانده بودند ،پس ازاین در اغلب مواقع درخدمت منافع و مقاصد دربار و دولت قرار
گرفتند .تغییرات داور در دادگســتری بیش از هرچیزی علیه روح عدالت و بیشتر همدستی با شرارت
و ســتمگری بود ودستگاه قضائی کشــور را به ابزارپیش برد مقاصد شخص رضاشاه تبدیل کرد .این
دادگستری ،درتضاد و تعارض با قانون اساسی قرار داشت و مجری قوانینی خالف آن بود وهزاران نفر
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از ایرانیان را از حقوق طبیعی خود محروم کرد و هزاران نفر را به خواســت رضاشاه به زندان انداخت
و انبوهی را به قتل رســانید و اموال و امالک بسیاری کسان را به رضاشاه و کارگزارانش منتقل کرد و
اعتراضات صاحبان حق را با زندان و اعدام پاســخ داد و صدها کارگر شــریف و میهن دوست را تنها
به جرم اعتراض به اســتعمارگری شرکت نفت به زندان های طویل المدت و حتی اعدام محکوم کرد
و به همه تجاوزات دربار و دولت و ارتش و شــهربانی و ژاندارمری ،وجاهت قانونی بخشید .در سایه
این دادگســتری ،عده زیادی ازمردم بی نام ونشان ،به ویژه روستاییان و عشایر ،بدون محاکمه به جوخه
های اعدام ســپرده شدند و تروریسم لجام گسیخته دولتی بر تمام کشورمسلط شدوچنان وحشتی ایجاد
کرد که وقتی علی اکبرداور وزیر مالیه ،درموردی با خشــم رضا شــاه روبرو شد ،ازبیم ابتال به سرنوشت
تلخ و خونبار برخی از دوستانش همچون عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار و جعفرقلی خان سرداراسعد
وزیرجنگ ،به خانه رفت و با خوردن تریاک ،خود را کشت .دوران رضاشاه برای دادگستری ایران ،دوران
تهی شــدن از روح عدالت و دادگری و سلب قدرت و اختیارات قانون بود و حتی می توان گفت که به
ویژه از جهت سیاســی و اجتماعی در مراتب بســیار نازلتری نسبت به سازمان قضائی دولت های قرون
وسطائی قرار داشت و برای سنجش ،کافی است آن را با داستانی که خواجه نظام الملک طوسی از اقتدار
ســازمان قضائی دوران سلطان محمود بیان داشــته ،مقایسه کنیم  :چنین گویند که سلطان محمود همه
شب با خاصیان و ندیمان خویش شراب خورده بود ....علی نوشتگین و محمد عربی که سپاهساالران
محمود بودند ،در آن مجلس حاضر بودند......چون به چاشتگاه رسید ،علی نوشتگین سرگران شد.....
دستوری خواســت تا به خانه خویش رود .محمودگفت صواب نیســت روز روشن چنین مست
بروی......که اگر بدین حال محتســب ترا اندربازار ببیند ،بگیرد و حد زند و آبروی تو ریخته شود و
دل من رنجور گردد و هیچ نتوام گفتن......ولی نوشتگین.....در وهم او نگذشت که محتسب این معنی
در دل یارد اندیشیدن ......برنشست با بوشی عظیم از خیل غالمان و چاکران و روی به خانه خویش
نهاد .قضارا محتسب در میان بازار پیش آمد....چون علی نوشتگین را چنان مست دید ،بفرمود تا از
اسبش فروکشیدند ............و بفرمود تا یکی بر سرش نشست و یکی بر پای و بدست خویش چهل
چوبش بزد بی محابا .......و حاشــیت و لشکرش می نگریستند .هیچکس زهره آن نداشت که زبان
بجنباند(سیرالملوک ،ص  .)61-60صرف نظر از صحت و سقم داستان سیاست نامه ،آنچه که اهمیت
دارد ،مضمون درخشــان آن  -یعنی اســتقالل نظم حقوقی از سلطان و دولت  -است که حتی پادشاهان
نادان و متعصب و ســتمگری همچون سلطان محمود غزنوی و ملکشاه سلجوقی رعایتش می کردند و
این حسرتی است که مدافعان نظم رضاشاهی از مدرنیسم !؟ وحشیانه او در دل دارند چرا که  -چیزی
حتی در اندازه های قرون وسطائی  -نیز در اختیار ندارند تا همچون سند شایستگی های او به مردم و
تاریخ ارائه دهند .بله رضاشــاه بی تردید پایه گذار بخشی از دادگستری نوین ایران بود اما آنچه را که
اوبرپا کرد ،شکل دیگری از دیوان بلخ در نظام قضائی ایران بود.
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ميگويند رضاشــاه آموزش و پرورش نوین را در ايران اجباري كرد؟! اما آیا واقعا چنین اســت
؟ آموزش و پرورش نوین ایران با تاســیس دارالفنون توســط امیرکبیر و در ابتدای سلطنت ناصرالدین
شاه  -یعنی  80سال پیش از سلطنت رضاشاه  -آغاز شد و با تشکیل مدارس دولتی تبریز و اصفهان در
کټ اف ربٹت ٵکتت ػاؿاٷ ٿ ٹیـٿٽبی اؿتزبٝی ػٿٱتی ٿ ١یـػٿٱتی ٍڀؿت ٵی گـ٥ت  ،پل اف ٵؼتی تٖٞیٰ ىؼ ٿ ثبؿػیگـ ثب
گرفت .مدارس یاد شده ،موسساتی دولتی بودند
بیشتری
آموزشاٱؼٿٱټنوین
ناصرالدین شاه،
ســلطنت
ؿاٻ ا٥تبػ .
رونقآؽؿثبیزبٷ ثټ
پیيکبؿ صکڀٵت
ٵیـفاٝٲی عبٷ اٵیٸ
ٵ٦ٚـاٱؼیٸ ٵیـفا ٿٱیٞپؼ ٿ
صٶبیت ٽبی
اما پس از این ،مدارسی تاسیس شد که دولت دخالتی در آن نداشت و اگر
هم دخالتی وجودداشته بیشتر از نوع حمایت از موسسان مدارس جدید و
بعضی همراهی ها با آنان بوده اســت .نخستین مدرسه ابتدائی طرز جدید
ایران در ســال  1300هـ ق و به همت میرزاحســن خان رشدیه در تبریز
احداث شد و متاســفانه به سبب مخالفت هائی که از جانب مکتب داران
و نیروهــای ارتجاعی دولتی و غیردولتی صورت می گرفت ،پس از مدتی
تعطیل شد و باردیگر با حمایت های مظفرالدین میرزا ولیعهد و میرزاعلی
خان امین الدوله پیشکار حکومت آذربایجان به راه افتاد و در سلطنت مظفرالدین شاه و با حمایت های
انداخت .گام بعدی در توسعه آموزش
تهران
رشــدیه
مدرســه
صدراعظم،
امین
جانانه
راهاٹؼاعت .
به ؿاٻ
راؿا ثټ
تپـاٷ
ٵؼؿمټ ؿىؼیټ
ٍؼؿاٚٝٴ ،
ربٹبٹټ اٵیٸ اٱؼٿٱټ
الدوله ٿ ثب صٶبیت ٽبی
ٵ٦ٚـاٱؼیٸ ىبٻ
مٲٖٺت
ٽٶڀ ػؿ
گبٳ ثٞؼی ػؿ تڀمٞټ آٵڀفه ٿ پـٿؿه ٹڀیٸ ثب تبمیل اٹزٶٸ ٵٞبؿ ٣ثـػاىتټ ىؼ ٿ ثب صٶبیت ٽبی ایٸ اٹزٶٸ  ،چٺؼیٸ
ىؼػ ٿ ثټ ٽٶیٸ
مبفی ثټ ٹپْتی
کڀتبٻ ٵؼؿمټ
تاســیس ػؿ فٵبٹی
ٹ٪بٓباػیگـ تبمیل ىؼ ٿ
پرورشتپـاٷ ٿ
ٵؼؿمټ رؼیؼ ػؿ
حمایت های این انجمن ،چندین مدرسه
برداشــتهثقؿگشدتجؼیٰو با
معارف
انجمن
نوین
و
تـتیت تب اٹ٪الة ٵيـٿٕیت ػٽپب ٵؼؿمټ رؼیؼ ػؿ ٹ٪بٓ ٵغتٲ ٤ایـاٷ تبمیل گـػیؼ ٿ ات٦ب٩ب اْٝبی ٽٶیٸ ٵؼاؿك اف ٞ٥بالٷ
81
َ٥ڀٯ
ٕج٨
ٿ
گـ٥ت
ٍڀؿت
اٿٯ
ٵزٲل
ثؼمت
ثبؿٻ
ایٸ
ػؿ
تضڀٯ
تـیٸ
امبمی
.
ثڀػٹؼ
آفاػیغڀاٽی
ٿ
ٵيـٿٕټ
٩ؼٳ
حبثت
ارجبؿیسازی به نهضتی بزرگ تبدیل شده
مدرسه
جدید در تهران و نقاط دیگر تاسیس شد و در زمانی کوتاه
ٿ  80ٵتٶٴ ٩بٹڀٷ امبمی  ،تٞٲیٴ ٿ تـثیت ٝٶڀٵی ٿ تبمیل ٵؼاؿك ػٿٱتی ٿ ارـای ثـٹبٵټ ٽبی آٵڀفىی یکنبٷ ؿا
اٝالٳ کـػ  .ٵزٲل ػٿٳ ٹیق ثب تَڀیت ٩بٹڀٷ امبمی ٵٞبؿ ٣ػؿ آثبٷ مبٯ  8209ه  ،تٞٲیٶبت اثتؼائی ؿا ثـای ٝٶڀٳ
جدیدىپـدرٽب ٿنقاط مختلف ایران تاسیس گردید و
و به همین ترتیب تا انقالب مشــروطیت دهها مدرســه
ایـاٹیبٷ ارجبؿی ػاٹنت ٿ ػٿٱت ؿا ٵکٲ ٤ثټ تبمیل تبمیل ٵؼاؿك اثتؼائی ٿ ٵتڀمٖټ ٿ ٝبٱی ػؿ ؿٿمتبٽب ٿ
ٵـاکق ایبٱتی ٹٶڀػ  .ٹکتټ ربٱت تڀرټ ایٺکټ ػٿٱت ٵیـفا صنٸ عبٷ ٿحڀ ٧اٱؼٿٱټ کټ ثټ ٱضبٗ ٪ٝؼ ٩ـاؿػاػ  8080ثب ػٿٱت
آزادیخواهی بودند .اساسی ترین تحول در
مشروطه
قدم
ثابت
مدارس از
همین
و ایـاٷ ٵضنڀة
ٵٞبٍـ
بی ثؼٹبٳ تبؿیظ
ػٿٱت ٽ
فعاالن یکی اف
اٹگٲیل ثـ ایـاٷ ،
امتیالی ٩یٶڀٵیت
اعضایایـاٷ ٿ
اتفاقاٿ ٹ٦ی امت٪الٯ
اٹگٲیل
ٵی ىڀػ  ،ػؿ ػٿؿاٷ صکڀٵت عڀػ ػٽپب ٵؼؿمټ ٵزبٹی تبمیل کـػ ٿ ٵیـفا اصٶؼ عبٷ ٹَیـاٱؼٿٱټ ثؼؿ ٿفیـ ٥ـٽٺگ ٿ
فصولکتبة
طبقکټ اف ٹڀىتټ
و  .آٹگڀٹټ
گرفتػاؿػ
صورت ایـاٷ ٩ـاؿ
تبؿیظ ٥ـٽٺگ ٹڀیٸ
بدستىٶبؿ ؿربٯ
ػٿٱت ٽٺڀف ػؿ
ٵؼاؿكمتمم قانون اساسی ،تعلیم و تربیت
تبؿیظ 19
 18و
ٵضتـٳاول
مجلس
ٵٞبؿ ٣اٷباره
این
رؼیؼ ثـ ٵی آیؼ  ،اف آ١بف ٵؼؿمټ مبفی تب اٹ٪ـاُ ٩بربؿیټ ٩ـیت  8899ػمتگبٻ ٵؼؿمټ تبمیل ىؼ کټ تٞؼاػی اف آٹپب ثټ
ٽٶچٺیٸ
هایىٶبٱی ایـاٷ ٿ
ٵٺٖ٪ټ ٿ ٹڀاؿ
اجرایثـ ایٸ
اؿتو ؿٿمیټ
آؽؿثبیزبٷ ٿ
تاســیسرٺگ ٽبی
ثقؿگ ارتٶبٝی ٹٚیـ
مجت صڀاػث
یکسان را اجباری اعالم کرد .مجلس
آموزشی
برنامه
تنٲٔو
دولتی
مدارس
عمومی و
صڀاػث ٹبىی اف ٹ ِ٪ثی ٕـ٥ی ایـاٷ ػؿ رٺگ رپبٹی اٿٯ ٿ٩ضٖی ٵٞـٿ ٣مبٯ ٽبی  8111 – 8116ٽ ٨ٿ اٵضبی
ٍؼٽب ٽقاؿ ٹ٦ـ اف ٵـػٳ ایـاٷ  ،ٵٺضٰ ىؼٹؼ ٿ ثنیبؿی اف آٹپب تب مٲٖٺت ؿّب ثب٩ی ٵبٹؼٹؼ ٿ ثب تجؼیٰ ٹبٳ ٽبیيبٷ ثټ ىٶبؿٻ
تعلیمات ابتدائی را برای عموم ایرانیان
دوم نیز با تصویب قانون اساسی معارف در آبان سال  1290ش،
ٿ مپل تجؼیٰ ٹبٳ ٽب ٿ ىٶبؿٻ ٽب ثټ امبٵی ؿایذ ػٿؿاٷ ؿّبىبٻ ٹٚیـ ىبٽپڀؿ ٿ ؿّبىبٻ ٿ پپٲڀی ثټ صیبت عڀػ اػاٵټ ػاػٹؼ
 .ثٲټ تٞؼاػ ٵؼاؿك ایـاٷ ػؿ ػٿؿاٷ ؿّبىبٻ ت٪ـیجب ثټ ػٿثـاثـؿ٩ٴ ٩جٲی ؿمیؼ اٵب ثب تٶبٳ ایٸ اصڀاٯ ػؿ مبٯ ٽبی آعـ مٲٖٺت
ابتدائی و متوسطه و عالی در روستاها
مدارس
تاسیس
مکلف
دولت
اجباری
رٶٞیت ثڀػ
تاســیس %09کٰ
مڀاػاٷ ٹیق ثیو اف
به ٿ تٞؼاػ ثی
کـػٹؼ
اثتؼائیراتضَیٰ ٵی
و ٵؼاؿك
دانســت ػؿ
تٺپب  % 8ٵـػٳ ایـاٷ
ؿّبىبٻ ،
و شــهر ها و مراکز ایالتی نمود .نکته جالب توجه اینکه دولت میرزا حســن خان وثوق الدوله که به
لحاظ عقد قرارداد  1919با دولت انگلیس و نفی استقالل ایران و استیالی قیمومیت انگلیس بر ایران،
یکی از دولت های بدنام تاریخ معاصر ایران محسوب می شود ،در دوران حکومت خود دهها مدرسه
دولتی تاســیس کرد و میرزا احمد خان نصیرالدوله بدر وزیر فرهنگ و معارف آن دولت که موســس
این مدارس بود ،هنوز در شــمار رجال محترم تاریخ فرهنگ نوین ایران قرار دارد .آنگونه که از نوشته
کتاب تاریخ مدارس جدید بر می آید ،از آغاز مدرســه سازی تا انقراض قاجاریه قریب  1100دستگاه
مدرسه تاسیس شد که تعدادی از آنها به سبب حوادث بزرگ اجتماعی نظیر جنگ های آذربایجان و
تسلط ارتش روسیه بر این منطقه و نوار شمالی ایران و همچنین حوادث ناشی از نقض بی طرفی ایران
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ٿ چـا چٺیٸ ٹجبىؼ ٽٺگبٵی کټ ثڀػرټ آٵڀفه ٿ پـٿؿه ػؿ مبٯ  8181ثبٱ ٠ثـ  %8ٿ ثڀػرټ اؿتو ػؿ ٽٶبٷ مبٯ ثبٱ ٠ثـ
 %25اف ثڀػرټ کٰ کيڀؿ ثڀػ ( مبٱڀؿ ) 1112 ً ،
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در جنگ جهانی اول و قحطی معروف سال های  1337 - 1336هـ ق
و امحای صدها هزار نفر از مردم ایران ،منحل شدند و بسیاری از آنها
تا سلطنت رضا باقی ماندند و با تبدیل نام هایشان به شماره و سپس
تبدیل نام ها و شماره ها به اسامی رایج دوران رضاشاه نظیر شاهپور
و رضاشاه و پهلوی به حیات خود ادامه دادند .بله تعداد مدارس ایران
در دوران رضاشــاه تقریبا به دو برابر رقم قبلی رســید اما با تمام این
احوال در سال های آخر سلطنت رضاشاه ،تنها 1درصد مردم ایران در
امت فیـا
ثبٿؿ ٿ ّؼ
چٺیٸوگ٦تټ ای
می ػایـ کـػ.
تحصیلػؿ ایـاٷ
ٝبٱی ؿا ؿّبىبٻ
ػاٹيگبٻ ٿ آٵڀفه
ٵی گڀیٺؼ
بیش از 90درصد کل جمعیت بود و چرا چنین
تبؿیغینیز
سوادان
١یـ٩بثٰبی
تعداد
کردند
ابتدائی
مدارس
ٹغنتیٸ کنی کټ گبٳ امبمی ؿا ػؿ ؿاٻ اٹتيبؿ آٵڀفه ٿ پـٿؿه ٹڀیٸ ٿ ٝٲڀٳ ٿ ٥ٺڀٷ رؼیؼ ثـػاىت  ،ٵیـفا ت٪ی عبٷ
اٵیـکجیـثڀػ  .اٿ ثڀػ کټ ثب تبمیل ػاؿاٱ٦ٺڀٷ  ،آٵڀفه ٝبٱی ؿا ػؿ ایـاٷ ثٺب ٹپبػ ٿ ٽٶبٷ گڀٹټ کټ ػائـحاٱٶٞبؿ٣
٥بؿمیامت .بالغ بر 1درصد و بودجه ارتش در همان سال
1317
نباشد هنگامی که بودجه آموزش و پرورش در سال
ٵَبصت ٹڀىتټ امت  :ػاؿاٱ٦ٺڀٷ ٹغنتیٸ ػاٹيگبٻ رؼیؼ ایـاٷ ٿ ٵبػؿ ٥ـٽٺگ ٹڀیٸ ٿ ٵؼاؿك ٕـف رؼیؼ ایـاٷ ثڀػٻ
ثٲټ ػاٹيگبٻ تپـاٷ ؿا ؿّبىبٻ تبمیل کـػ اٵب ٹیٶی اف ػاٹيکؼٻ ٽبی آٷ تب پیو اف ایٸ ثب ٝٺڀاٷ ٵؼؿمټ ٝبٱی– مبٱپب ٿثْٞب
.)7834
(سالور،ٵؼاؿكص
بودجه
45درصد از
ٝبٱی پل
بودت٪ـیت ٽٶټ ایٸ
کشور گڀیؼ ،
کل ٵَبصت ٵی
ػائـحاٱٶٞبؿ٣
ٿٽٶبٹگڀٹټ کټ
برتيکیٰ ىؼٻ ثڀػٹؼ
بالغ پیو
ػٽپب مبٯ
افتيکیٰ ػاٹيگبٻ تپـاٷ  ،ػؿ ایٸ ٵڀمنټ ٵتٶـکق ىؼٹؼ  .ٹٚیـ :ػاؿاٱٶٞٲٶیٸ ٝبٱی  ،ٵؼؿمټ ٝبٱی ص٪ڀ ٧ٿ ٝٲڀٳ میبمی ،
ثپبؿمتبٷ ،
را ٝبٱی ػیگـ (
ٵؼؿمټ
آموزش یکی ػٿ
ٍٺبی ٜٵنتٚـ٥ټ ٿ
ٝبٱی ٥الصت ،
می ،ٵؼؿمټ
ٵؼؿمټ ٝبٱی ٕت
َ٥ٲٺبٵټدایر کرد .چنین گفته ای غیرقابل باور و ضد
ایران
رضاشاهپیبٳ در
عالی
ٵؼؿمټ و
دانشگاه
گویند
امٺبػ ٿ ٵتڀٷ  ،ه ، 81ٿ پیبٳ ثپبؿمتبٷ  ،ٵٖجڀٝبت ثپبؿمتبٷ  ،ه .) 2
تاریخی است زیرا نخستین کسی که گام اساسی را در راه انتشار آموزش و پرورش نوین و علوم و فنون
جدید برداشت ،میرزا تقی خان امیرکبیربود .او بود که با تاسیس دارالفنون ،آموزش عالی را در ایران بنا
کاپیتوالسیون
و ولغو
نهاد بود
رضا شاه
گونه که دائرةالمعارف فارسی مصاحب نوشته است :دارالفنون نخستین دانشگاه جدید ایران
همان
کاپیتوالسیون که به آن «قضاوت کنسولی» نیز میگویند ،در حقوق بینالمللبه معنای هر گونه موافقتنامهای است که در
بله دانشگاه تهران را رضاشاه تاسیس کرد اما
ایران بوده
جدید
طرز
نوین
فرهنگ
آن و
است .گیرد.
کشوردیگری ،به کار
خود در داخل
برای اتباع
مدارسخودرا
و قوانین قضایی
دهد که
پروانه می
مادرکشور دیگر
کشوری به
نیمی از دانشــکده های آن تا پیش از این با عنوان مدرسه عالی -سال ها و بعضا دهها سال پیش تشکیل
شده بودند وهمانگونه که دائرةالمعارف مصاحب می گوید ،تقریب همه این مدارس عالی پس ازتشکیل
دانشگاه تهران ،در این موسسه متمرکز شدند .نظیر :دارالمعلمین عالی ،مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی،
مدرســه عالی طب ،مدرسه عالی فالحت ،مدرسه صنایع مستظرفه و یکی دو مدرسه عالی دیگر (صمد
شاکر ،قانونگذاری آموزشی و اهمیت آن در مجلس دوم شواری ملی).

رضا شاه و لغوکاپیتوالسیون
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کاپیتوالســیون که به آن «قضاوت کنســولی» نیز میگویند ،در حقوق بینالملل به معنای هر گونه
موافقتنامهای است که در آن کشوری به کشور دیگر پروانه میدهد تا قوانین قضایی خودرا برای اتباع
خود در داخل کشــوردیگری ،به کار گیرد .در تاریخ نوین ایران ،این دولت روســیه بود که با فصول
 7و  8عهدنامــه تجارتــی ضمیمه قرارداد ترکمن چای ،از حق قضاوت کنســولی در ایران بر خوردار
شــد و بعد ها دولت های خارجی دیگر با اســتفاده از اصل کامله الوداد ،همین امتیازات را در ایران
بدست آوردند .این حقوق تا سال  1297ادامه داشت اما پس از انقالب اکتبر و سقوط سلسله تزاری،
نجف قلی خان صمصام الســلطنه بختیاری ،نخســت وزیر وقت ایران ،این حقوق را باطل نمود و به
این ترتیب گام اصلی در اجرای لغو قضاوت کنســولی در ایران برداشــت شد .البته لغو کاپیتوالسیون،
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معطوف به دولت شــوروی نبود زیرا این دولت نیز در ســال  1919امتیاز کاپیتوالســیون را به همراه
بسیاری امتیازات دیگر به طور یکجانبه لغو کرده بود .به نوشته سید محمد کمره ای الغای کاپیتوالسیون
از جانب دولت ایران  .....:موافق میل دولت بلشــویک وضدیت باانگلیس..بود (جلد1ص.)361عبداله
مســتوفی ،کارلغو امتیازراعملی بی محاباوبدون مالحظه وبه تعبیر خــودش «لرانه» توصیف کرد وآن
را درمورد کشــورهای خارجی(عمدتــا انگلیس) بی اثر خوانده بود اما حقیقت این اســت که بدنبال
اعالمیه دولت ایران ،دو شــرکت خارجی فعال در ایران  -درســت به همین خاطر -از پیشــبرد منافع
خود بازماندند و نتوانســتند حق قضاوت کنسولی را در این باره به کار گیرند .یکی از این دو ،شرکت
بلژیکی  -روسی واگن اسبی تهران بود که قصد افزایش قیمت بلیط را داشت اما مخالفت دولت ایران
و ممنوعیت دخالت سفارتخانه روسیه در این باره ،مانع از پیشبرد برنامه شرکت بلژیکی شد و دیگری
کمپانی نفت ایران و انگلیس بود که قصد داشت امتیاز نفت شمال ایران را از خوشتاریا خریداری کند،
به ســبب لغو کاپیتوالسیون و ممنوعیت دخالت کنسول ها دراین موارد ،از تصاحب امتیاز نفت شمال
محروم شــد .حقیقت این اســت که آنچه در ســال های  1307 - 1306به پایان آمد ،بخشی از نتایج
کاپیتوالســیون و یا کارکرد اصل کامله الوداد بود که پس از نابودی دولت موسس یعنی دولت روسیه،
دیگر معنا و اعتباری نداشت .رضاشاه در حقیقت جواز دفن مجدد مرده ای را نوشت که سال ها پیش
در گور خفته بود و او مطابق معمول این دســتاورد دوره مشــروطیت را به نام انتقال داد اما فرزندش
محمدرضا پهلوی درمهرماه 1343قانون برقراری حق کاپیتوالسیون را برای امریکائی ها تصویب کرد
و همین خیانت انگیزه ترور حسنعلی منصور نخست وزیر وقت شد.
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نتیجه
تصور مدرنیسم آمرانه از اعمال رضاشاه و مقایسه میان آنها با آنچه که درژاپن وحتی ترکیه اتفاق
افتاد ،بیش ترمقایســه ای بر پایه خلط مبحث اســت تا به اذهان مردم چنین القاء شــود که گویا رضا
شــاه قاصد آرمان های مدرنیته ونماینده خواســت های ســرمایه داری نوین ایران بوده است حال
آنکه رضا شــاه در دوره ای که عامل ذهنی ترقی خواهی به عنوان خواســته ای ملی ازدوره بیداری و
پیشامشروطیت در ذهن جامعه نفوذ وافی داشت ،.......باتکیه برشعار های فریبکارانه وعوامل بازدارنده
این فرصت تاریخی را فلج کرد وبا کارهای سطحی وهوچیگری آن را به هدر داد .از مهم ترین عوامل
بازدارنده می توان چنین نام برد  .1نقش بازدارنده اســتعمار که قابل انکار نیست وشخص رضا شاه از
گماشتگان آنها بود .2گرایش بورژوازی تجاری به مالکیت فئودالی و محدودیت خواسته های این طبقه
 .3نقش شخصیت لومپن شریرو هوشمندی همچون رضا شاه.اصالحات محدود وابتراو از اصالحاتی
که اســتعمارگران در کشورهای تحت الحمایه وزیر ســلطه خود به عمل آوردند فراتر نبود .او دراین
روند بیشــتربه منافع شــخصی خود می اندیشید وهشــیارانه از پتانســیل ها وامکانات بالقوه وبالفعل
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درجهت منافع شخصی خود سود می برد.ژاپن که در دوره ماقبل سرمایه داری به مراتب ازایران عقب
مانده تر بود ازســال  1836با دیکتاتوری آمرانه ورهبری ودخالت مســتقیم پادشاه ودولت به ایجاد
مجتمع های صنعتی و تجاری پرداخت ومالکیت این مجتمع ها را هربار به خانواده ای از اعیان متحد
و پیرو خاندان ســلطنتی واگذار کرد و از این طریق در تشــکیل و توســعه طبقه سرمایه دار صنعتی و
تجاری نقشــی موثر ایفاء کرد ودراواخر قرن نوزده به یکی از قدرت های صنعتی امپریالیســتی تبدیل
شد اما رضا شاه در توسعه صنعت افق محدودی داشت وحتی در اینجا نیز به منافع شخصی خود می
اندیشید .به عنوان نمونه دربازدید ازکارخانه نساجی صنیع الدوله مهندس کارآمد کارخانه او راباتحکم
به کارخانه خود فرستاد و یا کارخانه های زیان ده خودرا به دولت ایران فروخت .فاشیسم ونژادپرستی
آریایی او فاقد پشــتوانه طبقاتی بود وبه همین سبب فرار او از ایران بر خالف شکست فاشیسم ژاپن
که باموارد بسیار زیادی از خودکشی و هاراگیری همراه بود ،انفجار شادمانی را بدنبال داشت .رضا شاه
مالکیت رادربهترین شکل وامکانات موجودیت برای خود مجاز می دانست وبه راحتی اموال دیگران
را مصادره می کردتا شاعر بگوید ومردم بخوانند:
روی همــه دزدهــا ســیاه اســت
در دوره پهلــوی بـــــــه تحقیــق
دزد نگرفتــه ،پادشــاه اســت
هــردزد کــه بــود شــد گرفتــار
او در تقویت فئودالیســم کوشــید و موجب تحکیم آن شــد و با افزودن بر تعداد مالکین ارضی،
برخورداری توده های رعایا از فرصت های قانونی را منتفی نمود و آن فرصت ها را به اعضای جدید
طبقه حاکمه کشــور یعنی کارگزاران دربار پهلوی و نظامیان و دولتمردان عالی رتبه اختصاص داد و
خود باغصب زمین های برخی از مالکان و خرده مالکان و بویژه تملک شــبه قانونی صدها روســتای
مرغوب و بزرگ و ســودآوردولتی ،بزرگترین فئودال تاریخ کشور شــد ودرجریان سرکوب وغارت
دهقانان و عشایر جنایات خوفناکی مرتکب گردید و نقش مهمی در ایجاد نقارملی میان اقوام گوناگون
ایرانــی ایفا کرد .مدرنیســم آمرانه درژاپن بــه مذهب و آیین ها و آداب مذهبی مردم کاری نداشــت
وتحوالت فرهنگی رادر بســتر تحوالت ســاختار اقتصادی دنبال کرد اما رضا شــاه شیپور را از سر
گشاد آن نواخت وبه قول مخبرالسلطنه هدایت به جای اشاعه فرهنگ البراتواری به گسترش فرهنگ
بولواری پرداخت.رضاشاه که روزگاری فریبکارانه گل به سر می مالید وپابرهنه با دسته های عزاداری
همراه می شــد ،در دوران سلطنتش نمازگزاران را به گلوله بست .ارتش رضاشاهی با توجه به شواهد
مکرری که بعضی را طرفداران او ارایه کرده اند ،درســرکوب وغارت روستاییان و چادرنشینان از هیچ
عملی خودداری نداشــت وبرخالف تصورات بعضی ها ،جنایات وغارتگری های ارتش وســازمان
های امنیتی وانتظامی رضاشاه ،یکی از عوامل مهم سرکشی عشایر بود .سیاست گذاری های او درمورد
عشایر(شیوه اخذ مالیات ،خلع سالح ،ســربازگیری وتحمیل یکجانشینی و تخته قاپو کردن عشایر)...
با تغییرات ســاختاری وراهنمایی به شــیوه های نوین دامداری همراه وهماهنگ نبود به همین سبب با

رضا شاه در آیینه اسناد
مقاومت شــدید عشایر مواجه شد .ارتش غارتگررضاشــاهی که بخش عمده بودجه کشور رابه خود
اختصاص داده بود ،وخارج از مســیر بودجه ،ســاالنه بیش از یک میلیون لیره استرلینگ  -یعنی درآمد
نفت  -صرف تجهیز آن می شــد ،درمقابل ارتش های بیگانه کمترین مقاومت را نشان داد واز معرکه
گریخت تامردم بخوانند.
زافســر گذشــت وبراورنگ...یــد
رضاشــاه چــون بانــگ دشــمن شــنید
آموزه های فرهنگی رضاشاه که می خواست شاه را درکنار خدا بنشاند ،ازساختار آمرانه واهدافی کامال
شخصی ناشی می شد واز طریق سازمان هایی نظیر سازمان پرورش افکار به پیش می رفت .تروریسم دولتی
که سبب کشتار بسیاری ازروشنفکران و مردم شد ،درسایه فرهنگ دستوری و استبدادی رضا شاه به گسترش
دورویی،دروغ گویی ،تزویر ،چاپلوسی وازبین رفتن شهامت اخالقی وشهامت سیاسی مردم دامن زد وبه
همین جهت بود که مردم پس از رفتن او به پایکوبی پرداختند و به شادمانی از رفتنش شعرها وترانه های
بسیاری سرودند که تا کودتای  28مرداد  1332همچنان دهان به دهان دربین مردم می گشت.
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