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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M آئينۀ ايران

  
  گروه پروسه: فرستنده

  حسين تربتی
  ٢٠١٣ سپتمبر ٢۴

   رضا شاهۀدربار» من و تو«ھاِی  ناگفته
 

 فضای ۀھای تندی را در عرص وگو ھا و گفت  بحث » توو من «ِی ئ  ماھوارهۀدر شبک» رضاشاه« مستنِد فلم نمايِش       

  ايران مخصوصاً ۀخوشحالی از آن جھت که جامع. سف بودأ تۀ مايئی خوشحالی و از سوۀاينترنت آفريد که از جھتی ماي

) ن جوانامخصوصاً (سف به آن دليل که بخشی از ايرانيان أدھند و ت قشِر جوان در قباِل مباحِث تاريخی واکنش نشان می

  .بندند ھای تاريخی بر روی حقيقت چشم می ترين اسناد و فاکت با ناديده گرفتِن مھم

 تاريخ به تحريف آن پرداخته و بسياری از ۀطرفان  بی مستنِد رضاشاه از آن جھت قابِل انتقاد است که قبل از بيانِ 

ھا را   کوچکی از اين ناگفتهۀين متِن کوتاه گوشکنيم تا در ا ما سعی می. گيرد ھای تاريخی را ناديده می ھا و واقعيت رخداد

  :اين نوشته از دو بخش تشکيل شده است. بيان کنيم

وار و خالصه مطرح  ھا به صورت تيتر در اين بخش اين ناگفته. گذاری شده دانيد که؟ نام بخِش اول با عنوان آيا می) ١

  .شود می

ال در يکی از صفحاِت فيس ؤ اين سۀطرح کنند. ه شده استاِل عجيب نوشتؤبخِش دوم بر اساِس پاسخ به يک س   )٢

  :بوک پس از دفاع از رضاشاه پرسيده بود

ما با آوردِن شرِح کوتاھی از محاکماِت » !!آيا مدرکی ھم داريد که رضاشاه جنايتی را مرتکب يا کسی را کشته باشد؟« 

ھا که به دستور  شرِح جناياِت آن)  خورشيدی١٣٢١ ]سنبله[ تا شھريور١٣٢٠ ]خزان[زِ ئيپا(عوامِل شھربانِی رضاشاھی 

 .ايم و يا با اطالِع رضاشاه انجام شده را آورده
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   بخِش اول

  دانيد که؟ آيا می 

 و با نام ١٣١٠ ]جوزا[ھای سياسی و فکری در خردادِ  اولين قانون در جھِت محدود کردِن آزادی: دانيد که  آيا می  )١

 سال زندان تا ٣کشور تصويب گرديده است؟ در اين قانون متھميِن سياسی از » منيتِ قانوِن مجازاِت متقدمين عليه ا«

 اعدام گير زندانی و بعضاً  بر اساِس اين قانون سياه صدھا نفر حتی پس از حکومت رضاشاه دست. شدند اعدام محکوم می

  .گرديدند

دريافت »  مسافرتۀپروان« رضاشاه بايستی ۀورمردِم ايران برای مسافرت کردن بين دو شھر در د: دانيد که  آيا می  )٢

) پس از سرنگونِی رضاشاه (١٣٢٠ ]ميزان[کردند و گر نه حِق مسافرت نداشتند؟ اين به اصطالح پروانه در مھِر ماه می

  .لغو گرديد

سيس و أ تدر دوراِن رضاشاه) پدِر ساواک و وزارِت اطالعات(اطالعاتی -اولين سازماِن امنيتی: دانيد که  آيا می  )٣

افکاِر عمومی را کنترل کند، مراسالِت : اين اداره وظيفه داشت. بود»  سياسِی شھربانیۀادار«فعال شد؟ نام اين سازمان 

ھا و  ھای خارجی را ترجمه کند و نظراِت دولت ھای خصوصِی مردم را مطالعه کند، مقاالِت روزنامه پستی و نامه

 و شکنجه نمايد ئیگير و بازجو ِن فکری را دستاِن سياسی و مخالفابداند، متھم دولت و دربار ۀاحزاِب خارجی را دربار

  .و زندانياِن سياسِی مھم را در زندان به قتل برساند

موريِن أھا توسِط م ھای پستِی آن  نامهۀاولين تجاوز به حريِم خصوصِی مردم با باز کردن و مطالع: دانيد که  آيا می  )۴

  رضاشاھی شروع شد؟ سياسِی شھربانِی ۀادار

 آغاز و صورت گرفت؟ اين کشتار با وسايلی از  در رژيِم رضاشاه» کشتاِر زندانياِن سياسی«اولين : دانيد که  آيا می  )۵

 ۀ آن تيغۀقبيِل آمپوِل ھوا يا آمپوِل آب جوش، خفه کردن و يا قرار دادِن قربانی چندين روز در سلولی که درب و پنجر

   . . .اشخاصی مانند تيمورتاش ، فرخی يزدی ، خان بابا سردار اسعد دوم و . پذيرفت  رت میشد صو آجری کشيده می

  . قربانياِن چنين کشتاری بودندۀاز جمل

ِن کارگری شاه ممنوع بوده و بسياری از فعاالھای کارگری در دوراِن رضا فعاليِت اتحاديه: دانيد که  آيا می   )۶

توان به محمد دھگان، مرتضی حجازی، محمد اسماعيلی،  ن می اين فعاالۀاند؟ از جمل يدهگير، زندانی و يا به قتل رس دست

  .اشاره کرد. . . مھدی طھماسبی، يوسف افتخاری و 

شود به فرمان رضاشاه صورت پذيرفته؟  ن اعمال میان و منتقداخالفاولين تروِر دولتی که عليه م: دانيد که  آيا می  )٧

 نصيحِت قزوين و تروِر ۀمديِر نشري!  قرِن بيستم، ترور و بريدِن سِر واعظ قزوينیۀ نشريترور ميرزاده عشقی مديرِ 

  . اين فرامين ھستندۀ مجلِس شورای ملی از جملۀناموفق سيد حسن مدرس نمايند

در شھر (رباراِن يک گروِه تئات ھای آغازيِن به قدرت رسيدن در برابِر سنگ رژيِم رضاشاه در سال: دانيد که  آيا می  )٨

 در اين جريان به نوعی حافِظ  موريِن شھربانِی رضاشاھیأگِر زن داشت، سکوت کرد و م که يک بازی) انزلی

داِر  اب نمود و خود را طرفاين ھمان رژيمی است که چند سال بعد اعالِم کشِف حج. اندازاِن مرتجِع مذھبی بودند سنگ

  . حقوق زن و مرد اعالم نمودیبرابر

وارداِت کاال از انگلستان ) ھای دوم و سوم سلطنِت رضاشاه سال (١٣٠٧ و ١٣٠۶ھای  فقط در سال: دانيد که  آيا می  )٩

 ميليون قران افزايش داشته ٩ خورشيدی، ١٢٩۴ و ١٢٩٣ھای  نسبت به سال) اولين طرِف قرارداِد تجارِی دولِت ايران(

  !ن بوداين به معنای سوِد سرشاری برای امپرياليسِم انگلستا. است
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از قبيل ( کاالھای روسی و انگليسی ۀ مصرف کنند خورشيدی صرفاً ١٣٠٨ايران تا پاياِن سال : دانيد که  آيا می   )١٠

از (دارِی انگليس   مواِد خاِم اقتصاِد سرمايهۀو اولين توليد کنند) … ھای نخی، کبريت و  رنگ، مشروباِت الکلی، پارچه

  .بوده است) پشم و برنج بار،  قبيِل پنبه، نفت، قالی، خشک

 ھيچ پيشرفت ھای توليد در اين رشته عمالً  در دوراِن حکومِت رضاشاه کشاورزِی ايران و ابزار: دانيد که  آيا می   )١١

  چنان دست نخورده باقی ماند؟ در روستاھا ھم) فئودالی(داری   زمينۀو تکاملی نيافت و مناسباِت عقب افتاد

ھای مرغوِب کشاورزی به نفِع خود داشت؟ و  زمين) تصاحب( عجيبی به غصِب ۀرضاشاه عالق: دانيد که آيا می     )١٢

   ھزار ھکتار زميِن غصبی به نام وی بوده است؟۴٠٠در ھنگاِم سرنگونی حدود 

   

   بخِش دوم

   پاسخ به يک سئوال؛ 

  مدارک و اسنادی مربوط به جناياِت سياسِی رژيِم رضاشاه 

 ۀای در روزنام ِر فضای سياسِی کشور اطالعيهييچنين تغ ِر رياسِت شھربانی و ھميي تغپس از استعفای رضاشاه و 

 درج ١٣٢٠ ]ميزان[ مھر٢رخ ؤ ساِل شانزدھم روزنامه و م۴۶۵٩ ۀدر اين اطالعيه که در شمار. اطالعات چاپ شد

وراِن شھربانی متھم به   از پایليس و آگاھی و شماریو پۀکه بعضی از کارمنداِن ادار نظر به اين« : شده بود آمده است

وراِن  طبِق دستوِر کفيل شھربانی، جمعی از آنان منتظِر خدمت شده و مقرر گرديد پای. باشند اسباب چينی و تقلب می

  ».گی شود وران رسيد وری محروم باشند تا به شکاياِت شکات و سوابِق اعماِل پای متھم از پوشيدِن لباِس پای

از مردم خواسته شده بود تا اگر شکايتی در اين زمينه دارند به ) در ھمين روزنامه(ای ديگر  چند روز بعد در اطالعيه

  :سای شھربانی با اسامِی زير بازداشت شدندؤ نفر از ر۶به دنباِل اين اطالعيه . دادگستری مراجعه نمايند

  ِس کِل شھربانِی ايرانئي مختاری ر  الدين سرپاس رکن)١

  ِس شھربانِی قمئيسرگرد کاظم جھانسوزی ر)٢

   آگاھیۀِس ادارئيھاشم عربشاھی ر)٣

  ھای کشور ِس کِل زندانئيمصطفی راسخ قايم مقاِم ر)۴

   سياسیۀ ادارئی بازجوۀِس شعبئيعبدالحسين جوانشير ر)۵

   آگاھیۀعبدهللا مقدادی افسِر پيشيِن ادار)۶

  :ای قربانياِن حکومت افزايش يافت و افراِد ديگری به اين ليست اضافه شدندھ ھا بر اثِر شکاياِت خانواده اين بازداشت

  ياِر زنداِن قصر  پزشک )معروف به پزشک احمدی(احمد احمدی )٧

  ِس شھربانِی ماليرئير فروتن رکعس)٨

   آگاھیۀعلی اصغر عقيلی پور بازرِس ادار)٩

   بازرِس شھربانی  )معروف به شش انگشتی(عباس بختياری)١٠

  ھادی نظمی پاسباِن شھربانی مالير)١١

  وِر شھربانی سيف هللا فوالدی پای)١٢

  حسينقلی فرشچی بازرِس شھربانی)١٣

اتھاماتی که دادگاه به اين افراد وارد کرد در حقيقت ليسِت جنايات و مواردی است که امروز به عنواِن نقِض حقوِق بشر 

ھا را   آنۀشد و تازه ھم  ساِل آخِر رژيِم رضاشاه مربوط می١٠موارد جناياِت مطرح شده در دادگاه تنھا به . می شناسيم

  :آوريم جا می ھا در اين وار با آوردِن ناِم قربانياِن آن ما اين اتھامات را فھرست. گرفت ھم در بر نمی
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  ): سياسی بودندکه عمدتاً (دليل و بيش از حِد قانونِی متھمين   بازداشِت بی  )١

  از مشھد) بستگان اسدی نايب التوليه حرِم امام رضا(سدی سلمان و ھادی ا. الف

حکِم ). حزِب کمونيست ايران( اشتراکيهۀ نفرِی ديگر به اتھاِم عضويت در فرق٢٢اسماعيل فروھيد و يک گروه .ب

  . نشدءھا صادر اما اجرا آزادی آن

چنان در زندان باقی  برده ھم ت نشد اما ناماتھام ثاب.  اشتراکيهۀرسدباِن سوم محمد علی حقی به اتھاِم عضويت در فرق. ج

  ماند

   سنندجئیمتھميِن موسوم به گروِه کارمنداِن دارا. د

  .که در مستی سخنانی را عليه رژيم گفته بود حسين مھاجر به اتھاِم آن. س

  :دارِی زندانياِن سياسی پس از پاياِن دوراِن حبسنگاھ) ٢

  »ِه جھانسوز فوالدیگرو«سھام الدين غفاری از گروِه موسوم به 

  ):گناھِی متھم با اطالِع بازجويان از بی(ھای خالِف حقيقت  متھمين برای گرفتِن اعترافۀشکنج) ٣

  »گروِه جھانسوز فوالدی«نعمت هللا ضرابی از گروِه موسوم به . الف

 پا و سقط ۀی از ناحيگرش که در اثِر شکنجه دچاِر سوختيک زِن باردار در گيالن جھِت گرفتِن مدرِک جرم از شوھ. ب

  .جنين شده بود

  :اساس و مغرضانه گيری و آزار بر اثر گزارشاِت بی دست) ۴

 گفته با ئی سال بازداشت به اتھاِم واھِی عکس گرفتن از مناطِق نظامی و اين که در جا۵. بانو ليليان عکاس. الف

  . ليليان اخراج شده بود عکاسی بوده که توسِط خانمۀمنبِع گزارش شاگرِد آتلي. رضاشاه مخالفم

   جاسوسی بر اثِر گزارشۀاتھاِم ثابت نشد. علی مقتدر شفيعا. ب

  عباسعلی شکوھی، حيدر و حبيب به به دليِل سوِءظن شھربانی قوچان. ج

  تھديد آميز به رضا شاه) با حروف روزنامه (ۀماطاووس ملکيان به اتھاِم واھِی نوشتِن نام. د

  :قتِل زندانياِن سياسی) ۵ 

  سيد حسن مدرس. الف

  نصرت الدوله فيروز.ب

  شيخ خزعل.ج

  عبدالحسين ديبا.د

  دکتر محمد تقی ارانی.س

  عبدالحسين تيمورتاش.ش

  )سردار اسعد دوم يا سردار بھادر(خان بابا اسعد .ص

  محمد فرخی يزدی. ه

  ئیصولت الدوله قشقا. ی

گيری و  ديبا، فيروز، خان بابا اسعد و شيخ خزعل را پی نفر يعنی مدرس، ۵ قتل ۀالزم به ذکر است که دادگاه تنھا پروند

 ٢۵ی در عصر أاين ر.  دادگاه رسيدئیی نھاأگی رسيدگی و به راتھاماِت ديگر ھم. دی صادر نموأبرای متھميِن آن ر

  . صادر و تمامِی مطبوعاِت کشور آن را به چاپ رسانيدند١٣٢١ ]سنبله[شھريور
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 ديگری که از دوراِن رضاشاه مدارک و اسناد. پھلوِی اول ھستندای دوران سلطنِت  از رخدادھئیھا گی گوشهھا ھم اين 

 رضاشاھی را ۀھای ناگفت ھا و تبعيدگاه  طعم زندانِن مختلِف سياسِی آن دوره است که اکثراً مانده خاطراِت فعاالجا  به

  :آوريم جا می ھا در اين  از آنئیھا اند ما نمونه چشيده

  انتشارات فردوس/ به کوشِش کاوه بيات/يوسف افتخاری/سپری شده خاطراِت دوراِن  -١

  گاِه آبادان  پااليش١٣٠٨کارگِر نفِت جنوب و رھبِر اعتصاِب کارگری 

  انتشارات جاويدان/بزرگ علوی/ پنجاه و سه نفر -٢

   نفر۵٣گرای موسوم به   مشھوِر ايرانی و عضو گروِه چپۀنويسند

  انتشارات علمی/مصصح ايرج افشار/حمد مصدقدکتر م/لمات مصدقأ خاطرات و ت -٣

   شورای ملی، نخست وزير بعدِی ايران  مجلسِ ۀدان و نمايند حقوق

  نشر پسيان/وری جعفر پيشه/ھای زندان  يادداشت -۴

  ١٣١٠ تا ١٢٩٩ھای   مرکزِی حزِب کمونيسِت ايران در سالۀفروش و معلم و روزنامه نگاِر از اعضای کميت کتاب

  نشر ورجاوند/هللا جھانشاھلو دکتر نصرت/گانن ما و بيگا -۵

   نفر۵٣گرای موسوم به  پزشک از عضِو گروه چپ

  سازمان انتشارات ھفته/انور خامه ای/پنجاه نفر و سه نفر-۶

   نفر۵٣  گرای موسوم به نگار عضِو گروِه چپ روزنامه

  شرکِت سھامی انتشار/ دکتر محمد علی کاتوزيانۀبا مقدم/خليل ملکی/خاطراِت سياسی خليل ملکی-٧

   نفر۵٣ليسانِس داروشناسی عضِو گروِه چپ گرای موسوم به 

  انتشارات ققنوس/ مرتضی سيفی فمی تفرشی/ليس خفيه ايرانوپ-٨

ليسی و وسای شھربانی، رخدادھای مھِم پؤ پرداخته، ر١٣٢٠ تا ١٢٩٩ھای  ليِس ايران بين سالواين کتاب به معرفِی پ

  .نمايد ا در اين دوران بررسی میسياسی و اجتماعِی ايران ر

ِن کارگری در زندان زير  در رابطه با قتِل دو تن از فعاال)الملل سنديکاھای سرخ کارگری بين(اسناد پروفينترن -٩

 از ئیھا بخش. ھای روسی و فرانسوی موجود است اين اسناد به زبان. ھای طھماسبی و مرتضی حجازی شکنجه به نام

  .ھای اين سازمان توسِط دکتر خسرو شاکری به فارسی برگردانيده شده است  در کنگرهھای ايرانيان رانیسخن

  انتشارات مدبر/نجفقلی پسيان/ھای اجتماعِی آن سوز و ريشه  جھان  اعدامۀواقع -١٠

است او عالوه بر شرح ) سوز وِل گروِه جھانؤمس( محسن جھانسوز ۀدور  افسری و ھمۀکدنجفقلی پسيان دانشجوی دانش

س ئي سرپاس مختاری رۀليسی در دوران رضاشاه و محاکمو و زندان به جرياِن اوضاِع پئیگيری و بازجو تدس

  .پردازد شھربانِی رضاشاه پس از سقوِط وی می

 


