
  داود امینی
84 س�ال پیش در چنین روزهایی، زن�ان ایرانی 
شاهد بودند که رضاخان با زورمداری و تشدد، در 
صدد بود که جامه ای نامأنوس را بر آنان بپوشاند! 
این امر خسارات و دشواری های فراوان را بر زنان 
و در نگاهی کلی تر، جامع�ه ایرانی تحمیل نمود، 
هرچند که در نهایت، خواس�ت سیاس�تگذاران 
را تأمین نکرد! به واقع این رویداد نش�ان داد که 
نگارش نس�خه های غیربوم�ی و واردات�ی برای 
ملت ایران حتی به ش�یوه های خش�ن و موحش 
ب�رای بانی�ان آن آورده ای نخواه�د داش�ت! در 
مقال پی آمده، دس�تاویز های حکوم�ت قزاق در 
تحمیل کش�ف حجاب، مورد اشاره و تحلیل قرار 
گرفته اس�ت. امید آنک�ه تاریخ پژوه�ان معاصر 
و عم�وم عالقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آی�د. 

   
  فرهنگ کشف حجاب پیش از اعالم رسمی آن

در می��ان رخدادهای تاری��خ معاصر ایران، کش��ف 
حجاب به عن��وان یک جری��ان اجتماعی، موضوعی 
است که ریشه و اساس آن، فراتر از مرزهای عقیدتی 
و جغرافیای��ی ق��رار دارد و ب��ه عنوان ی��ک رویکرد 
تجددگرایانه مطرح می باش��د که ارمغانی اس��ت از 
دنیای غرب به دنیای شرق. در این جریان، ارزش های 
مذهبی و سنتی تا حدود زیادی دگرگون شده و شکل 
غریبی به خود می گیرد! آشنایی تجددطلبان ایرانی 
با مظاهر غربی، این گرایش را در جامعه به وجود آورد 
که زنان نیز  باید همپای مردان در زمینه های مختلف 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نقش داشته باشند و 
برای ایجاد این نقش، پذیرفتن روابط حاکم بر اجتماع 
غرب، عالوه ب��ر تقلید در زمینه عل��وم و تکنولوژی، 
ضروری به نظر می رس��ید. به طور کلی تجددطلبان 
ایرانی در مواجهه با دنی��ای غرب، در زمینه فرهنگ 
دو گونه برداشت داشتند: عده ای فرهنگ اجتماعی 
و روابط حاکم بر رفتار زن و م��رد را در دنیای غرب 
پذیرفتند ول��ی تکیه بر فرهنگ خ��ودی و حفظ آن 
را الزم ش��مردند اما گروه دیگری از تجددگرایان و 
نوگرایان، یکسان شدن لباس مردان و کشف حجاب 
زنان را ضروری دانسته و به شدت بذر ترویج فرهنگ 

و آداب و رسوم غربی را در ایران پاشیدند!
در ابتدا تأثیر جریان تجددطلب��ی و غرب گرایی در 
فرم و شکل پوش��ش ایرانیان، از پوشش مرد ها و در 
دوره فتحعلی شاه قاجار آغاز ش��د. آمد و رفت های 
هیئت های فرانس��وی و انگلیس��ی به درب��ار ایران، 
ب��ه منظور عق��د قرارداده��ای سیاس��ی- نظامی با 
دولت ایران باعث ش��د که دربار ای��ران، به تدریج با 
تحوالت سیاسی- نظامی و اجتماعی اروپا آشنا شود. 
فرانسویان برای نفوذ در ایران، از دربار شروع کردند 
و در کنار به رخ کش��یدن پیش��رفت های فنی خود، 
چندین خیاط فرانسوی را به دربار قاجار اعزام کردند! 
این خیاطان، لباس  هایی را برای ش��اهزادگان قاجار 
می دوختند که از برش  ها و طرح ه��ای اروپایی مایه 
می گرفت و در ظاهر، آنان را در پیش چشم دیگران 

متمایز و برجسته می نمود. 
  کلید خوردن کشف حجاب و واکنش ها

در دوره رضاشاه، بار دیگر مسئله کشف حجاب و به 
تبعیت از غرب، در دس��تور کار رجال سیاسی رژیم 
حاکمه قرار گرفت و به زودی رفع پوشش از زنان در 
سراسر کشور، به صورت اجبار درآمد که مقاومت های 
گسترده ای را نیز از سوی علما و مردم در پی داشت. 
علما و مردم متدین شهر شیراز، قبل از اعالم رسمی 
کشف حجاب و پیش از قیام گوهرشاد مشهد، نسبت 

به مس��ئله کش��ف حجاب عکس العمل نشان دادند 
چراکه با برپایی مراسم جشنی در اسفند 1313، در 
مدرسه شاهپور این شهر، با حضور علی اصغر حکمت 
وزیر مع��ارف، دخترانی ب��دون حج��اب و با وضعی 
زنن��ده، در برابر جمعیت حاضر ب��ه رقص و پایکوبی 
پرداختند! این امر از آنجا که به منظور آماده س��ازی 
جامعه برای اعالم رس��می کش��ف حج��اب صورت 
می پذیرفت، به سرعت موجب واکنش منسجم علما 
و مردم شیراز، در برابر آن طرح استعماری، ضددینی 
و فرهنگی شد. فردای آن روز در مسجدوکیل شیراز، 
اجتماع عظیمی در مخالفت با آن حرکت برپا ش��د. 
سیدحس��ام الدین فالی یکی از روحانیون این شهر، 
به محکومیت این اقدام توهین آمیز دولت پرداخت 
که متعاقب آن از سوی رژیم بازداشت و زندانی شد. 
با سرکوب مخالفت های دینی و مردمی توسط رژیم، 
بار دیگر مجلس جش��نی در میدان جاللیه شیراز، با 
حضور ذکاءالملک فروغی نخس��ت وزیر، برپا ش��د و 
علی اصغر حکمت در جمع دختران و زنان بی حجاب 
و کارمندان دولت، در نطق خ��ود صریحاً گفت این 
مس��ئله به امر رضاش��اه صورت گرفته و باید کشف 
حجاب انجام شود! بنابراین س��ازماندهی دولتی در 

برپایی این جشن ها، به خوبی مشهود بود. 
  آغاز خشونت در راستای هویت زدایی

رضاشاه درباره اجرای سیاست کشف حجاب اجباری، 
به وزیر معارف گفته بود:  »س��ابقاً ب��ه کفیل معارف 
دستور دادم برای رفع روپوشاندن زنان اقدام کند اما 
او نخواست یا نتوانس��ت و کاری نکرد. حاال باید شما 

در این کار با متانت و حسن تدبیر اقدام کنید که این 
رسم دیرین که برخالف تمدن است، از میان برداشته 
شود!...«. بر همین اساس با شدت عمل دولت، از آن 
پس به زنان معلم باحجاب، اجازه ورود به مدرسه  ها 
داده نشد. روحانیون مخالف کشف حجاب، دستگیر 
و زندانی و یا تبعید و شکنجه شدند. در تبریز، آیت اهلل 
انگجی و آیت اهلل حاج میرزاصادق آقا تبریزی دستگیر 
و تبعید شدند و فشار مأموران بر زن ها، شدت گرفت. 
در این باره صدراالشراف در خاطرات خود می نویسد:  
»در اتوبوس، زن باحجاب را راه نمی دادند و در معابر، 
پاسبان  ها از اهانت و کتک زدن به زن هایی که چادر 
داش��تند، با نهایت بی پروای��ی و بی رحمی فروگذار 
نمی کردند. حتی بعضی از مأم��وران به خصوص در 
شهر ها و دهات، زن هایی که پارچه روی سر انداخته 
بودند، اگرچه چادر معمولی نبود، از سر آنها کشیده، 
پاره پاره می کردند! او را تا خانه اش تعقیب می کردند 
و به این هم اکتفا نکرده، اتاق زن  ها و صندوق لباس 
آنها را تفتیش کرده، اگر چادر از هر قبیل می دیدند، 
پاره پاره می کردند!...«. بدین ترتیب رضاشاه تمامی 
حقوق اجتماعی زنان را با اعمال خشونت زیر پا نهاد 
و با این تصور که دیگر روحانیت قادر به مقاومت در 
مقابل طرح های س��لطه گرایانه وی نیست، همزمان 
با اج��رای قانون اجباری ک��ردن کاله بین المللی در 
سال 1314، زمزمه های حجاب زدایی را برانگیخت! 
نطق ها، جش��ن  ها و میتینگ های متع��ددی، برای 
آماده س��ازی اذهان عمومی برپا شد و سرانجام قیام 
مس��جد گوهرش��اد و قتل عام مردم در آن، به وقوع 
پیوست. با وقوع مسئله گوهرشاد مشهد و کشتاری 
که صورت گرفت، رضاشاه برای زدودن تردید مردم 
به دیانت خود، در نامه ای به حسن اسفندیاری رئیس 
مجلس، چنان از تجدد و تمدن سخن گفت که گویی 
رس��ول گرامی اس��الم)ص( هم، روش وی را تأیید 
و تصدیق ک��رده و چنین حرکتی، ب��ا دین و مذهب 
مغایرت ندارد! وی در این نامه نوشت:  »خیلی  ها در 
اشتباه هس��تند و تصور می کنند معنی تجدد و اخذ 
تمدن امروزی دنیا، این است که اصول دیانت و شرایع 
را رعایت ننمایند و یا کسب تجدد و تمدن، مغایرتی 
با دین و مذه��ب دارد و حال آنکه اگ��ر مقنن بزرگ 
اس��الم، در حال حاضر در مقابل ای��ن ترقیات عالم 
وجود داشت، موافق بودن اصول شرایع حقه خود را با 

وضعیت و تشکیالت تمدن امروز نشان می داد...«. 
  دستورالعمل گام به گام کشف حجاب!

با چنین توجیه��ی از آن پس نیز همچن��ان برپایی 
جش��ن  ها و اجبار در ش��رکت زنان بدون حجاب با 
همسران ش��ان در آن، امری بود که با دستور دولت، 
باید در همه شهر ها و روستا ها و ادارات دولتی تابعه 
آن، انجام می گرفت. از این رو دستورالعملی از سوی 
وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، در 25 آذر 
1314، برای ادارات معارف شهرستان  ها صادر شد که 
در آن، دو اقدام در جهت رواج بی حجابی در خانم ها، 
خواسته ش��ده بود:  »قدم اول آنکه برای تربیت این 
طبقه از نسوان، در دبیرستان یا دبستان نسوان حوزه 
مأموریتی خود، مجالس کنفرانس مخصوص خانم  ها 
تشکیل بدهید که در آنجا خانم های معلمه با لباس 
متحدالشکل حاضر شده و از س��ایر بانوان اصیل بلد 
دعوت نمایید که با ش��وهرهای خود در این مجالس 
حاضر شده و از مقاالت و خطابه های علمی یا اخالقی 
یا اجتماعی، استفاده نمایند. قدم دوم آن است که به 
اتفاق حکومت محترم و رئیس شهربانی و محترمین 
موجه شهر که دارای حسن نیت و فکر روشن باشند، 
حتی االمکان مجالس��ی ترتیب بدهید ک��ه در آنجا 

نظری بر دستاویز های رضاخان در تحمیل کشف حجاب به جامعه ایرانی

 »تمدن بولواری« با تقلید از زندگی
عروسک های پاریسی!

همگی با خانواده های خود به طریق مستحسن 
و از روی کم��ال متانت، معاش��رت نمایند. زیرا 
معاشرت خانوادگی برای تربیت اخالق، متضمن 
فواید بس��یار اس��ت. مردان در مجالس زنان، به 
حجب و حیا و معقولیت قهراً عادت می نمایند و 
از خش��ونت و بی ادبی که الزمه طبع آنان است، 
می کاهد و زنان از حضور در مجالس رجال فاضل 
و با اخالق، کس��ب فضایل می نمایند. از حجب 
و کم رویی آنان که غالب��اً منتهی به ضعف نفس 

مذموم است، کاسته می شود...«. 
  بخش�نامه هایی بر مبن�ای دیدگاه های 

»فرانتس فانون«
طراحان و مجریان این گونه طرح های تجددمآبانه 
غربی، در توجیه اقدامات خود، آن طریقه لباس 
پوش��یدن زنان را مانند پوشش قدیم االیام زنان 
ایرانی، تا دو قرن بعد از اس��الم دانسته و مطابق 
شریعت اسالم قلمداد می نمایند و بدین طریق، 
در پی تحمیق افکار عمومی مردم مسلمان ایران 
و مثبت جلوه دادن اقدام��ات ضددینی و ترویج 
بی بندوباری خ��ود برمی آیند! چنی��ن اقدامات 
توجیه گرایان��ه ح��کام آن رژی��م را می توان در 
راس��تای نظریات فرانتس فان��ون ارزیابی کرد! 
فانون، شرکت کارمندان دولت یا همسران شان، 
بدون حجاب و به صورت اجباری در جشن  ها و 
معاش��رت های گروهی را آن گونه تعبیر می کند 
که: به اتفاق زن حضور یافتن هر مردی در چنین 
مجالس��ی، یعنی اقرار به مغلوب ش��دن، یعنی 
فاحشه کردن همس��رش و به نمایش گذاشتن 
او، یعن��ی ر ها کردن ی��ک روش مقاومت، یعنی 
اینکه می گوید چون ش��ما میل داشتید زن مرا 
ببینید، او را آوردم!... همی��ن عقیده فانون را به 
خوبی می توان در متن بخش��نامه های دولتی و 
مس��ئوالن حکومتی رژیم پهلوی مشاهده کرد. 
گرچه آنان این گونه مس��ائل را موجب کس��ب 
فضایل زنان و مالیم شدن مردان در برابر زنان و 
توجیهاتی از این قبیل دانسته اند! برپایه همین 
تفکرات، مس��ئوالن حکومتی رژیم رضاشاه، نه 
تنها کارکنان دولت را مجبور می س��اختند تا با 
همسران ش��ان به صورت بی حجاب، در مجالس 
جش��ن ترتیب داده شده از س��وی دستگاه های 
دولتی شرکت کنند، بلکه پیوسته گزارش های 
چنین مجالس��ی، با آب و تاب فراوان، از س��وی 
مسئوالن دستگاه ها، به حکمرانان و از جانب آنان 
نیز به مرکز ارائه می شد. با گذشت زمان، به همین 
مقدار هم بسنده نشد بلکه بر شدت این دستورات 
افزوده شد! چنانکه در بخشنامه وزارت داخله در 
هجدهم بهمن 1314، صریحاً دس��تور داده شد 
که اگر همسران کارکنان دولت بی حجاب نشوند، 
آنان را فوراً منتظر خدمت نمایند! در بخش��ی از 
این دستورالعمل، چنین آمده بود: »مأمورین و 
مستخدمین دولت، باید عموماً در پیشرفت این 
امر، سرمشق برای سایرین بوده و حتی االمکان 
پیش��قدم این نهضت ]کش��ف حجاب[ باشند. 
بنابراین اعضا و اجزای دولت در کلیه نقاط کشور، 
موظف هستند در تمام مجالس و محافل، اعم از 
خصوصی و عمومی که دعوت می شوند، حتماً با 
خانم های خود، بدون چادر حاضر شوند... هر یک 
از مأمورین و مس��تخدمین که ب��ا خانم خود در 
مهمانی ها و مجالس حاضر نشود و متعذر به عذر 
ناموجهی گردد، یا اینکه پس از رفتن به مجالس 
دعوت، مجدداً خانمش چادر اس��تعمال نماید، 
فوراً باید او را منتظ��ر خدمت نمود و مراتب را به 

وزارت داخله اطالع داد!...«. 
برپایی چنین مجالس��ی، به ح��دی مورد تأکید 
رژیم قرار داشت که حتی رضاشاه به همراه ملکه 
پهلوی، ش��خصاً در مراس��م افتتاح دانشسرای 
مقدماتی، در هفدهم دی 1314، شرکت کرده 
و خود در جمع محصالن، از تمدن و پیشرفت و 
ترقی زنان، طبق خواسته حکومت، سخن گفت. 
روزنامه اطالعات یک روز پس از انجام این مراسم 
و سپس رسمیت یافتن کشف حجاب، به توصیف 
وضعیت برگزاری جشن دانشسرای مقدماتی، با 
حضور رضاشاه پرداخت و نوشت: »در یک تاالر، 
خانم ه��ای فارغ التحصیل از دانش��کده قابلگی، 
دانشسرا، دبیرس��تان ها، آموزگاران دبستان ها و 
دبیرستان ها، دوشیزگان به ترتیب قابل توجهی 
قرار گرفته بودند. یک فوج گارد احترام نیز، مقابل 
در ورودی کنار خیابان صف بسته بودند... آقای 
رئیس الوزرا ]محمود جم[ و آقایان وزرا، هر کدام 
با خانم های خود و با لباس های رسمی )ژاکت و 
کاله بلند(، تدریجاً در عمارت دانشس��را حضور 

یافتند و پس از معرفی خانم ه��ا، آقایان وزرا در 
جلوی عمارت و خانم ها نیز در جلوی عمارت، در 

ایوان قرار گرفتند...«. 
  داوری مهدیقلی هدایت در باب کش�ف 

حجاب
چنانکه پیش��تر هم گفته ش��د، اقدام به کشف 
حجاب، به بهانه تمدن و پیش��رفت زنان ایرانی، 
تا جایی پی��ش رفت که بعدها ص��دای اعتراض 
نخس��ت وزیر آن رژی��م، مهدیقل��ی هدایت هم 
درآمد. چنانکه وی در خاطرات و خطرات خود، 
شرایط و وضعیت جامعه ایرانی را در زمان اجرای 
طرح های متحدالش��کل نمودن البسه و کشف 
حجاب، این گونه توصیف کرده است: »قبیح  ترین 
زندگی پاری��س )مرکز فواح��ش(، امروز مصدر 
زندگی تهران ش��ده اس��ت. البته به ش��هرهای 
دیگر به نسبت اسباب، بی سرایت نمانده، هجوم 
مردم والیات ب��ه تهران و تنگ ش��دن عرصه بر 
اهال��ی، روی همی��ن ولنگاری ها اس��ت... آنچه 
در تعدی��ل ص��ادر و وارد ]ص��ادرات و واردات[ 
رش��ته بودیم، به حمله کفش و کاله چله ش��د! 
پول مان را می خواس��تیم طال کنیم، هبه ش��د. 
بالجمله نطق ها کردند و قصاید سرودند و ریشه 
عصمت و عف��ت را دریدند! ب��رای اینکه مجبور 
نش��وم خالف وجدان تصدیقی بکنم، من به آن 
مجلس دانشسرای مقدماتی نرفتم. می دانستم 
لجام که برداشته شد، سرانجام چه خواهد بودن. 
در فضایل تمدن بولواری مرا قصیده ای اس��ت، 

چند بیت یاد می شود:
مردم عفت شعار، در سنواتی هزار

کرده بدند استوار، عفت پیر و جوان
از همه علم و هنر، تحفه ما رقص شد

رقص و شراب و قمار، هست کنون رایگان
مدرسه ای کان فزود، مدرسه رقص بود

مشغله خانگی، شرب و قمار کالن
گرچه تجدد بود، این که بدیدیم ما

من ز تجدد بری، باشم و لعنت بر آن«
هدایت با بیان اوضاع و شرایط آن روزگار، در این 
ادبیات، خود را از تجدد مورد نظر رضاشاه مبری 
می س��ازد و آن را به شدت مورد س��رزنش قرار 
می دهد و چنان این حرکات را تندروانه می داند 
که حتی به رغم احتمال بروز مشکالتی از سوی 
رضاشاه، در مراسم جشن دانشسرای مقدماتی که 
رضاشاه و ملکه پهلوی هم در آن حضور یافتند، 
ش��رکت نمی کند. مهدیقلی هدایت، همچنین 
در تش��ریح چگونگی اجرای قانون متحدالشکل 
نمودن البسه و کشف حجاب زنان و در نکوهش 
آن اعمال، چنین می نویسد: »بالجمله امر صادر 
ش��د ک��ه از اول فروردی��ن 1314، مرد ها کاله 
فرنگی)لگنی( بر س��ر بگذارند و زن ه��ا چادر را 
ترک کنند. اجنبی، ملیت را از بین برد و برداشتن 
چادر عفت را... پلیس دستور یافت روسری را از 
سر زن ها بکشد، روسری ها پاره شد و اگر ارزش 
داش��ت، تصاحب! مدتی زد و خورد بین پلیس 
و زن ها دوام داشت. بس��یار زن ها را شنیدم که 
از خانه بیرون نیامدند... به واس��طه رفع حجاب. 
در حقیقت حجب و قبول رس��وم ناباب و تقلید 
هرزه گران پاری��س. تکلیف در لب��اس به جایی 
کشیده که عایدات مش��روع و حالل، 80 درصد 
وفا به ایفای م��د نمی کند. لب��اس صبح، لباس 
ظهر، لباس عصر، لباس شب، کفش و جوراب و 
کالِه همرنگ دامن... سابق وسمه می کشیدند، 
سرانگش��تان را حنا می بس��تند چ��ون پولی به 
خارج نمی رفت، وحشیگری بود! حال که مبلغی 
گزاف به به��ای ماتیک می رود، نش��انه تمدن و 

ترقی است.«
چنانک��ه مالحظ��ه می ش��ود، تجددخواه��ی و 
تمدن و ترقی به ش��یوه رضاش��اه که در جامعه 
مسلمان ایران، به اجرا گذاشته ش��د، شدیداً از 
سوی نخس��ت وزیر همان حکومت که خود نیز 
کارنامه ای ننگین دارد، مورد انتقاد قرار می گیرد! 
کسی که فراماسونر بوده و مبارزه با هویت اسالمی 
و ملی ایران، در زمان صدارت او شروع شد و همه 
این قضایا نیز در دوره حکومت او بر این کش��ور 
گذشت، چنین می نویسد! حال از این اندک، باید 
دانست که اوضاع فرهنگی و اجتماعی و اخالقی 
آن عصر، تا چه حد با سیاست های تجددطلبی آن 
رژیم و طرح های ضدمذهبی و ضد فرهنگی اش، 

به وخامت کشیده است.
  تش�کیل جمعیت های فرمایش�ی برای 

تبلیغ کشف حجاب
رضاشاه پیش از اجرای سیاست یک شکل کردن 
لباس مردان و کش��ف حجاب زن��ان، موافقت و 
حمایت گروه های وابسته به خود را جلب کرده 
بود. در سال 1927ق. خانم اسکندری جمعیت 
نسوان وطن خواه را تشکیل داد. در سال 1307، 
صدیقه دولت آبادی ش��رکت خوانین اصفهان را 
دایر کرد. در سال 1300 نیز در رشت، جمعیت 
پیک س��عادت نسوان، تأسیس  ش��د. در تهران، 
جمعیتی به نام بیداری نس��وان ش��کل گرفت. 
در س��ال 1314 نیز، ش��اه به علی اصغر حکمت 
وزیر فرهنگ، دس��تور برپایی جمعیتی از زنان 
آزادی خواه تهرانی را داد. ای��ن جمعیت هم در 
سال 1314، به نام کانون بانوان به ریاست شمس 
پهلوی و تحت نظارت فرهنگ به منظور فعالیت 
در امر کشف حجاب زنان، تأس��یس  شد. به هر 
روی سیاس��ت های رژیم در زمینه های کش��ف 
حجاب، محدود نمودن روحانیت و جلوگیری از 
مراسم عزاداری اهل بیت)ع(، تا پایان حکومت 
رضاشاه همچنان ادامه یافت و حکام ایاالت، به 
ش��دت پیگیر اجرای فرامین وی بودند. هرچند 
که در فردای شهریور 1320، فضای فرهنگی و 
اجتماعی ایران، نشان داد که این رویکرد، تا چه 

حد توفیق یافته است. 

84 سال پیش در چنین روزهایی، 
زن�ان ایران�ی ش�اهد بودن�د ک�ه 
رضاخان با زورمداری و تشّدد، در 
صدد بود که جام�ه ای نامأنوس را 
بر آنان بپوشاند! این امر خسارات 
و دشواری های فراوان را بر نسوان 
و در نگاهی کلی ت�ر، جامعه ایرانی 
تحمیل نمود، هرچند که در نهایت، 
خواست سیاس�تگذاران را تأمین 
نکرد! به واقع این رویداد نشان داد 
که نگارش نسخه های غیربومی و 
وارداتی برای مل�ت ایران، حتی به 
شیوه های خشن و موحش نیز برای 
بانیان آن آورده ای نخواهد داشت!
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روایتی ناب از منش
محمد مصدق و حسین فاطمی

علل سیر قهقرایی
 در جبهه ملی ایران

   محمدرضا کائینی
اث��ری ک��ه در این 
مج��ال، در معرفی 
آن س��خن می رود، 
تاریخچه ای از دوره 
اوج گی��ری نهضت 
ملی ایران و تشکل 
گ��روه موس��وم به 
جبهه ملی اس��ت. 
احم��د ملک��ی در 
این روای��ات، تالش 
می کند که تصویری شفاف از علل شکست این رویداد 
تاریخی ارائه کند. این اثر نخست پس از 28 مرداد 32، 
در روزنامه ستاره- که به راوی تعلق داشت- درج شد 
و چند دهه بعد، مرکز اسناد انقالب اسالمی، به انتشار 
آن همت گماشت. ناش��ر در دیباچه این اثر و درباره 

محتوای آن، چنین آورده است:
»انتخابات دوره  شانزدهم مجلس شورای ملی، در مهرماه 
1328 توسط دولت ساعد آغاز شد. دخالت های هژیر، 
وزیر دربار و بسیاری از صاحب نفوذان، اعتراض بسیاری 
از شخصیت های سیاسی را برانگیخت. مصدق السلطنه 
به همراه 19 نفر از نخبگان و روزنامه نگاران، در اعتراض 
به انتخابات در 22 مهر در کاخ شاه متحصن شدند. آنها 
خواس��تار لغو انتخابات بودند. تحصن پس از چند روز، 
بی هیچ نتیجه ای پایان یافت. متحصنی��ن در روز اول 
آبان، در منزل دکتر مصدق اجتماع کردند و پایه های 
جبهه  مل��ی را بنیاد نهادند. جبهه ملی هدف اساس��ی 
خود را، اصالح قانون انتخابات، قانون مطبوعات و اصول 
حکومت نظامی اعالم کرد. ترور هژیر توس��ط فداییان 
اس��الم، موجب بطالن انتخاب��ات ش��د و در انتخابات 
مجدد، آقایان مصدق، مکی، شایگان، بقایی، حائری زاده، 
عبدالقدیر آزاد و نریمان، از اعضای جبهه  ملی به مجلس 
راه یافتند. با بازگش��ت پیروزمندانه  آیت اهلل کاشانی و 
مبارزات بی امان وی علیه انگلیس��ی های نفت خوار و 
وابس��تگان آنها و قتل رزم آرا، جبهه ملی قدرت تازه ای 
یافت و مجبور ش��دند مس��ئولیت اجرایی کشور را به 
مصدق بس��پارند. حرکت گروه های مختلف که تا قیام 

30 تیر به س��وی هم گرایی پیش می رفت، پس از این 
واقعه به واگرایی انجامید و هر  لحظه شکاف موجود بین 
رهبران و هدایتگران حرکت ملی بیشتر شد، تا اینکه با 
کودتای 28 مرداد 1332 ، حکومت مصدق سقوط کرد 
و س��ایر رهبران نیز به انزوا کشیده شدند. احمد ملکی 
مدیر روزنامه س��تاره، یکی از رجال و فعاالن سیاس��ی 
اس��ت که خود در جریان تحصن و تأسیس  جبهه  ملی 
بوده و حوادث و وقایع منجر به تشکیل و ترکیب گروه  ها 
را با دقت مش��اهده کرده اس��ت. ملکی یکی از اعضای 
جبهه ملی بود، که از جبهه  ملی جدا شد و از مخالفان 
سرسخت مصدق شد! ملکی پس از کودتای  28 مرداد، 
خاطرات خود را روزانه طی 59 شماره، در روزنامه  ستاره 
منتش��ر کرد. با اینکه ملک��ی از روزنامه نگاران معروف 
ایران است، خاطرات وی بسیار نامنظم، تکراری و فاقد 
انسجام منطقی است! در عین حال این خاطرات به دلیل 
حضور نویسنده اش در جبهه  ملی می تواند بسیاری از 
ناگفته های تاریخی را بیان کند. به عالوه این خاطرات 
می تواند علت شکست احزاب را در ایران تبیین نماید. به 
عقیده  وی، انتخابات دوره  هفدهم مجلس شورای ملی 
که در دوران حکومت دکتر مصدق برگزار شد، آخرین 
چوب حراجی بود ک��ه بر پیکر جبهه  ملی وارد ش��د و 
اطرافیان مصدق، که او را به عنوان فردی مؤمن به قوانین 
و وطن پرست می دانستند، جز ریاکاری و عوام فریبی و 
بدتر از همه، جاه طلبی چیز دیگری از او نیافتند. سراسر 
متن خاطرات، به مطالعه و بررسی شخصیت و اعمال 
دکتر مصدق و دکتر فاطمی پرداخته است. از آنجا که 
وی، خود از دوس��تان فاطمی بود و در حقیقت وی، به 
نوعی از برکشیدگان وی محسوب  می شد، توانسته است 
تا توصیفی دقیق و نظام مند، از افکار و فعالیت های وی 
ارائه دهد. او در نهایت به سعایت دکتر فاطمی در دوران 
نخست وزیری دکتر مصدق و بدگویی از روزنامه  باختر 
امروز، اشاره و آن را امری بسیار ناپسند در دوران حیات 
سیاس��ی دکتر فاطمی قلمداد می کند. نویسنده  این 
خاطرات، مهم  ترین علت شکست مصدق را، جاه طلبی 
و استبداد شخصی وی می داند و یاد آور می شود که اگر 
وی چند صباحی نیز توانست شاهد پیروزی را در آغوش 
بکشد، مرهون تبلیغات و پروپاگاندایی بود، که وی مانند 

سایر دیکتاتور ها اعمال می کرد!...«. 
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مهدیقلی هدای�ت: »قبیح  ترین زندگی 
پاریس )مرک�ز فواحش(، ام�روز مصدر 
زندگی تهران شده است. البته به شهرهای 
دیگ�ر به نس�بت اس�باب، بی س�رایت 
نمانده، هجوم مردم والی�ات به تهران و 
تنگ ش�دن عرصه بر اهالی، روی همین 
ولنگاری ها است... آنچه در تعدیل صادر 
و وارد ]صادرات و واردات[ رشته بودیم، 
به حمله کفش و کاله چله ش�د! پول مان 
را می خواس�تیم طال کنیم، هبه شد!...« 


