
  احمدرضا صدری
100س�ال پیش در چنین روزی، س�یدضیاء الدین 
طباطبایی در پی 100روز صدارت و البته عدم توفیق 
در برآوردن نسبی اهداف کودتا از کار برکنار شد 
و راهی فلس�طین گش�ت. او اما پس از بازگش�ت 
دوباره ب�ه عرصه سیاس�ت ایران در پی س�قوط 
رضاخان نیز در سیاست ورزی ناکام بود و نهایتًا از 
این عرصه کناره گرفت و به کشاورزی و دامداری 
روی آورد! آنچه در پی می آید، خوانشی از کارنامه 
پرفراز و نش�یب سیاسی اوست. مس�تندات این 
خوانش، عمدتاً در تارنمای مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران آمده است. امید آنکه تاریخ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آی�د.

      
  جنب و جوش طوالنی، اما بی حاصل!

س��یدضیاء الدین طباطبای��ی در مجم��وع، زندگی 
پرفراز و نشیبی را پشت سر نهاد. از حضور در دوران 
مش��روطه و نقش آفرینی در افراطی ترین الیه آن تا 
مش��ارکت مؤثر در کودتای 1299 و نهایتاً بازگشت 
به کشور پس از تبعیدی 20 ساله و تأسیس حزب و 
روزنامه. با این همه و در غایت این همه، او ترجیح داد 
تا عرصه سیاست را ترک گوید. مروری بر این حیات 
پرحادثه، در آغاز مقال بهنگام به نظر می رس��د. در 
تارنمای مرکز اسناد انقاب اس��امی، بیوگرافی ای 
مجمل از وی آمده که به ش��رح ذیل اس��ت: »سید 
ضیاءالدی��ن طباطبایی، فرزند س��یدعلی یزدی در 
1270 در ش��یراز به دنی��ا آم��د. در دوران کودکی 
همراه با پدر به تبریز رف��ت و تحصیات مقدماتی را 
در آن ش��هر فراگرفت و زبان های فرانسه و روسی را 
در مدرسه ثریای آن ش��هر آموخت. در سال 1284، 
به شیراز بازگشت و مدرسه  آلیانس فرانسه را در آنجا 
بنیان نهاد. در انقاب مشروطه، به مشروطه خواهان 
پیوس��ت و در ماجرای مهاجرت به ق��م و تحصن در 
آس��تانه  حضرت عبدالعظیم، ش��رکت کرد. به علت 
پیوس��تن به کمیته  »جهانگیر«، تحت تعقیب قرار 
گرفت و به سفارت اتریش پناه برد و سپس به تبعید 
از کشور محكوم شد. با صدور فرمان عفو بعد از فتح 
ته��ران، از تبعید رهای��ی یافت و به فاتح��ان تهران 
پیوست و سرکردگی گروهی از مجاهدان را برعهده 
گرفت. پس از خلع محمدعلی شاه از قدرت، روزنامه 
 ش��رق  را منتش��رکرد. پس از مدتی به دلیل مطالب 
روزنامه اش، محاکمه و به پنج س��ال حبس محكوم 
ش��د، ولی با حمایت مجاهدین، عفو و اجباراً از ایران 
خارج شد و سه س��ال در اروپا بود. س��پس به ایران 
بازگش��ت و روزنامه تندر و رعد را منتش��ر کرد! وی 
از مدافعان سرس��خت قرارداد 1919 بود و در دوره  
نخس��ت وزیری وثوق الدوله، از طرف وی جهت عقد 
معاهداتی به روسیه سفر کرد. در بازگشت، در طرح 

کودتای بریتانیایی 1299 شرکت کرد و روز چهارم 
اس��فند1299، به ریاست الوزرایی رس��ید، اما تحت 
فشار عناصر آزادیخواه و دربار از یك سو و تحریكات 
رضاخان از س��وی دیگر، در چهارم خ��رداد 1300، 
مجبور به اس��تعفا و به خارج تبعید ش��د. مدتی در 
سوئیس ماند و سپس به فلسطین رفت. پس از سقوط 
رضاخان، به کشور بازگشت و در سال 1322 از طرف 
یزد، به نمایندگی مجلس شورای ملی برگزیده شد. 
در آن س��ال ها دس��ت به تأس��یس احزاب »وطن« 
و »اراده  مل��ی« زد و ت��اش زیادی برای رس��یدن 
به نخس��ت وزیری کرد که ناکام ماند، ل��ذا از صحنه 
سیاسی کنار کشید! وی در اواخر عمر، مورد توجه و 
مش��اوره پهلوی دوم بود، تا اینكه در سال 1348 در 

80 سالگی در تهران درگذشت.«
  یک سیلی که حساب را به دست سید داد!

بسیاری بر این باورند که س��یدضیاء، در واقع نردبان 
صعود رضاخان به حكومت بود. هم از این روی قزاق، 
علی االصول نسبت به او و دستورات وی و منصوبانش، 
بی اعتنا بود و حتی یك بار در جلس��ه هیئت وزیران، 
ماژور مسعودخان کیهان وزیر جنگ وی را مورد ضرب 
و شتم قرار داد! به عقیده بسا پژوهشگران این رویداد، 
حساب را به دست س��ید داد و دانست که از خویش 
قدرتی ندارد! در س��النامه دنیا ش��ماره 11، ماجرا به 

شرح ذیل روایت شده است:
»پس از اینكه در سوم حوت 1299 به دست رضاخان 
و آقا س��یدضیاءالدین کودتا شد و س��ید به ریاست 
وزرایی منص��وب گردید. در کابینه ای که تش��كیل 
داد، ماژور مس��عودخان کیهان را ب��ه وزارت جنگ 
تعیین نمود و رضاخان که عامل کودتا بود، به ریاست 
دیویزی��ون قزاق منصوب ش��د. آن موق��ع که ماژور 
مس��عودخان وزیر جنگ بود، رضاخان نیز زیردست 
او قرار داش��ت و می بایس��ت رضاخان اوامر مافوق را 
اطاعت می کرد و به کار می بن��دد، ولی چنین نبود و 
رضاخان به جای اجرای اوامر وزیر جنگ، به او دستور 
می داد و تحكم می فروخت! ماژور مسعودخان بارها 
این جری��ان را در هیئت دولت مطرح کرده، کس��ب 
تكلیف می نمود، تا اینكه در جلسه هفتم ثور 1300 
بنا به پیش��نهاد محمود جم وزیر خارجه کابینه آقا 
س��یدضیاءالدین، هیئت وزیران موافق��ت نمودند تا 
اجازه داده ش��ود رضاخان در جلس��ه هیئت دولت 
حضور یابد و توضیحاتی از ایش��ان خواس��ته شود. 
فوراً رضاخان به عمارت وزرا احضار ش��د و در جلسه 
شرکت نمود و بحث در این باره آغاز گردید. همین که 
ماژور مسعودخان که رضاخان بغل دست او نشسته 
بود، س��خن آغاز کرد و باب گله را گش��ود، رضاخان 
دست راس��ت را بلند کرد و ناگاه س��یلی محكمی به 
ص��ورت وزیر جن��گ نواخت! ص��دای گوش خراش 
سیلی رضاخان، در تمام س��الن هیئت وزرا پیچید. 

رئیس الوزرا و س��ایر وزی��ران، وحش��ت زده از روی 
صندلی ها بلند شده و مات و مبهوت به رضاخان که در 
منتهای عصبانیت و وزیر جنگ که از شدت درد گوش 
صورت را در میان دو دست گرفته بود، نگاه می کردند. 
در این وقت رضاخان از جای خود بلند ش��د و بدون 
خداحافظی جلس��ه را ترک گفت و سیدضیاء الدین 
و وزرای کابین��ه او هم، مانند مجس��مه همچنان در 
فكر فرو رفته بودند، تا اینكه ماژور مس��عودخان در 
میان درد و رنج، قلم را برداش��ت و استعفای خود را 
نوشت و تسلیم س��یدضیاء الدین کرد و ناالن از اتاق 
خارج شد. آیا می دانید این س��یلی رضاخان، چقدر 
به نفع او تمام ش��د؟ بله این س��یلی مانند بمبی بود 
که بر س��ر رئیس الوزرا فرود آمده بود و به او فهماند 
گرفتار چه شخصی اس��ت و در حالی که عدل الملك 
دادگر، محمود جم، رضاقلی هدایت، منصورالسلطنه، 
مودب الدوله، موقرالدوله و مشیر اعظم و سایر اعضای 
کابین��ه او دورش حلقه زده بودند. اس��تعفای ماژور 
مسعودخان را با جمله »با استعفای جناب اجل آقای 
مسعودخان موافقت می شود« از س��وی سید ضیاء 
قبول شد. او به عدل الملك، منشی جلسه، دستور داد 
پیشنهادی به عنوان سلطان احمدشاه تنظیم کنید 
که »نظر به لیاقت و کفای��ت آقای رضاخان میرپنج، 
رئیس دیوزیون قزاق، ایش��ان را برای وزارت جنگ 
پیشنهاد و استدعای صدور فرمان همایونی را دارم.« 
فردای این روز رضاخان رس��ماً به عنوان وزیر جنگ 

معرفی شد.«
  بازگشت کم رمق سید به عرصه سیاست، در 

پی سقوط رضاخان
بی تردید سیدضیاء پس از س��قوط رضاخان و آزادی 
نسبی فضای سیاس��ی ایران، با موافقت و ابرام دولت 
انگلستان به کشور بازگشت. وی در دوران نسبتاً کوتاه 
فعالیت خویش نیز عمًا در راستای تقویت سیاست 
بریتانیا در ایران گام زد که یكی از مصادیق ش��اخص 
آن، رویارویی با حزب توده است. با این همه و به رغم 
تمامی تظاهرات س��ید در این دوره، بار دیگر همان 
سرنوشتی در انتظار وی بود که پس کودتای 1299 
برای وی رقم خورد! محمد توحیدی چافی پژوهشگر 

تاریخ معاصر ایران، در این باره چنین آورده است:
»ورود س��یدضیاءالدین به صحنه سیاس��ی ایران 
پ��س از ش��هریور1320، هم��واره با س��روصدا و 
جنب وجوش ه��ای فراوان��ی همراه بوده اس��ت، 
ولی این جنب و جوش هرگ��ز دیرپا نبود و پس از 
مدتی، بر اثر به وجود آمدن دشمنان فراوان برای 
وی، بس��یار زود مانند دولتی مستعجل، به سمت 
افول سوق داده شد! طبیعی بود که سابقه  تاریخی 
س��یدضیاء در کودت��ای 1299ش و نی��ز کابینه 
کوتاه مدت وی که با چالش ها و دشمن تراش��ی ها 
و نیز رفتار شتاب آلود وی همراه بود، ورود دوباره 

بسیاری بر این باورند که س�یدضیاء، در 
واقع نردبان صع�ود رضاخان به حکومت 
بود. ه�م از این روی ق�زاق، علی االصول 
نسبت به او و دستورات وی و منصوبانش، 
بی اعتن�ا بود و حت�ی یک بار در جلس�ه 
هیئت وزیران، ماژور مسعودخان کیهان 
وزیر جن�گ وی را م�ورد ضرب و ش�تم 
ق�رار داد! به عقیده بس�ا پژوهش�گران 
این رویداد، حس�اب را به دس�ت س�ید 
داد و دانست که از خویش قدرتی ندارد!

نظری بر فراز و نشیب های کارنامه سیاسی سیدضیاء الدین طباطبایی
 در آیینه روایت ها و تحلیل ها

بلندپروازی، ناکامی و دیگر هیچ!

نظری بر فهرستی جامع از مقاالت 
تاریخی »مجله خواندنی ها«

خوانشی ژورنالیستی 
از تاریخ

   محمدرضا کائینی
در می��ان مطبوعات��ی 
که دهه ه��ای متمادی 
و در مقطع��ی مه��م از 
تاری��خ معاص��ر ای��ران 
نش��ر یافتن��د، مجل��ه 
خواندنی ه��ا جایگاهی 
وی��ژه دارد. هرچند که 
در باب گرایش��ات این 
نش��ریه فراوان می توان 
نوشت، اما نفس مطالب مندرج در آن، می تواند مستند 
تاریخ پژوهان، در بررسی وقایع دوران انتشار آن باشد. 
بر حسب آنچه منقول است، علی اصغر امیرانی در سال 
1319، موفق ش��د تا اتاقی اجاره کن��د و با جمع آوری 
خواندنی  ترین و جالب  ترین مطالب چاپ شده در نشریات 
روز، جزوه خواندنی ها را چاپ نماید. در سال اول انتشار، 
خواندنی ها بیشتر شبیه به جزوه بود تا مجله. دوره این 
سال آنچنان نایاب است که خود امیرانی تنها در اواسط 
دهه 40، موفق به یافتن مجدد آن ش��د! در سال های 
نخست، خواندنی ها نویسنده ای به جز امیرانی نداشت! 
اما بعد ها با رونق کار مجله، روز به روز بر تعداد نویسندگان 
و دبیران و پرسنل مجله افزوده شد. افرادی چون: امیر 
هوشنگ عسگری، نصراهلل شیفته، ایرج نبوی، محمود 
طلوعی، باقر باباشاه آشتیانی، ذبیح اهلل منصوری، مسعود 
برزین، حسین مكی، خسرو شاهانی و کریم رشتی زاده 
در آن مطلب می نوشتند. خواندنی ها برای آخرین بار، در 
مرداد 13۵8 چاپ شد و توقیف نهایی آن، به خواست 
خود امیرانی ص��ورت گرفت! در س��الیان اخیر و برای 
استفاده از مطالب تاریخی این نشریه، به همت مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، فهرستی جامع تهیه شده 
است. ناش��ران این اثر تاریخی، مؤسس��ه مورد اشاره و 
نیز انتش��ارات کتابخانه مجلس شورای اسامی بودند. 
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، در باب چند و چون 
تهیه این فهرست، در دیباچه خویش بر این اثر تاریخی، 
چنین آورده است: »تهیه فهرست های جامع و مناسب 
از مطبوعاتی که دسترسی به تمامی آنها برای محققان 
کمتر امكان دارد، گامی است مهم در جهت فراهم کردن 

امكان استفاده از جراید در پژوهش های تاریخی. مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران در راستای تهیه و تدوین 
منابع پژوهش��ی در حوزه تاریخ معاصر، اقدام به تهیه 
فهرست و چكیده مقاالت و اعام مطبوعات ایران نموده 
است و»فهرست مقاالت و مطالب مجله خواندنی ها درباره 
تاریخ معاصر ایران « در زمره همین منابع است که این 
مؤسسه انجام آن را به عهده گرفته است. مطالب مجله 
خواندنی ها، از مطالب مهم و خواندنی مطبوعات در دوره 
پهلوی تشكیل شده است که در بسیاری مواقع، محقق 
را از مراجعه به مطبوعات متعدد، بی نیاز می سازد. درباره 

این اقدام پژوهشی، اشاره به نكات زیر ضروری است:
 1- مقاالت مجله خواندنی ها درب��اره تاریخ معاصر، از 
شماره اول سال سوم فهرست شده است . شماره های 

سال های اول و دوم این مجله در دسترس نبود. 
 2- این فهرس��ت 2683 صفحه ای، ش��امل 20966 
رکورد است که از قسمت های زیر تشكیل شده است: 
نام نویس��نده مقاله، عنوان اصلی مقاله، عنوان فرعی 
مقاله، مترجم، سال نشر، شماره، تاریخ، صفحه، چكیده، 
مطالب، فهرست اعام و کلیدواژه های مهم و نام منابع. 
 3- به خاطر اینكه موضوع بسیاری از مقاالت، مسائل 
روز می باشد، در چكیده مقاالت تاریخ وقایع نیامده است 
و تاریخ موضوع مقاله، تقریباً همان تاریخی است که به 

عنوان تاریخ مجله خواندنی ها آمده است. 
برخ��ی عناوین فصول اولی��ه اثر م��ورد معرفی، بدین 
قرار است: پیش��گفتار: افول مشروطیت/ مقدمه فصل 
اول: پیشینه خانوادگی و روند شكل گیری شخصیت 
سیاس��ی- اداری دکت��ر منوچهر اقبال تا پای��ان دوره 
حكومت رضاشاه/ پیش��ینه خانوادگی/ پدرش حاجی 
میرزاابوتراب/ بازماندگان میرزاابوتراب مقبل السلطنه/ 
زندگی و فعالیت های دکتر منوچهر اقبال تا پایان دوره 
سلطنت رضاشاه )1287-1320ش(/ تولد و تحصیات/ 
خدمت نظام وظیفه سربازی/ خدمات اداری/ پزشكی 
دکت��ر اقب��ال در دوره رضاش��اه )1314-1320ش(/ 
فصل دوم: زندگی سیاس��ی دکتر اقبال در هفت ساله 
نخست سلطنت محمدرضاشاه/ معاونت وزارت بهداری 
)17مرداد 1321-10 شهریور 1323(/ کفالت وزارت 
بهداری در کابینه محمدس��اعد مراغه ای )11شهریور 
1323-18آبان 1323(/ وزارت بهداری در کابینه های 
پنج گانه قوام )بهم��ن 1324- آذر 1326(کابینه اول/ 
کابینه دوم/ کابینه سوم/ کابینه چهارم/ کابینه پنجم...«

وی به صحنه سیاسی کشور در سال 1320ش 
را تحت الش��عاع خود ق��رار دهد. س��یدضیاء 
پس از 22 س��ال س��رگردانی در اروپا به ویژه 
زندگی 17 ساله در سوئیس و سرانجام زندگی 
شش ساله در فلسطین،  با ش��خصیتی پررمز 
و راز وارد ایران ش��د و از ش��اه تا رج��ال ملّی، 
مذهبی، روشنفكران و فعاالن سیاسی کشور، با 
نگرانی ورود وی را نظارگر بودند. در این میان 
شائبه نزدیكی وی به انگلستان، بر نگرانی ها و 
حساسیت های ناظرین و رجال سیاسی کشور 
می افزود. موضع گیری سیدضیاء پیش از ورود 
به ایران، علیه حزب توده و روس ها، این حزب 
را به مهم ترین دش��منان وی در آغاز ورود به 
ایران بدل کرد، به گونه ای ک��ه توده ای ها وی 
را مرتجع و فاشیس��ت خواندن��د! این نگرش 
به خاطر رفتار خود س��یدضیاء بود که از بیان 
عاقه به موس��ولینی و الگوبرداری از عملكرد 
وی رویگردان نبود و آشكارا او را قهرمان خود 
می دانست! واکنش سیدضیاء در برابر تمجیدها 
و حمله های تند مخالفان، بازگشت مجدد وی 
به صحنه قدرت از طریق تأثیرگذاری بر افكار 
عمومی با تأسیس مجدد روزنامه و نیز تأسیس 
حزب بود، تا ب��ا حمایت مال��ی و حزبی از وی 
در برابر فش��ارها و حمات رجال سیاس��ی و 
قدرتمندان، از تك��رار دوباره سرنوش��ت وی 
در ماجرای تش��كیل کابینه پ��س از کودتای 
1299 که به برکناری و تبعی��د وی انجامید، 
جلوگیری نماید. س��یدضیاء ب��رای نزدیك تر 
ش��دن به قدرت، مدتی بعد از ورود به تهران، 
در مجلس چهاردهم از ش��هر زادگاهش یعنی 
یزد، کاندیدا ش��د و در میان نگرانی مخالفان 
سرسختش، که مهم ترین آنها  محمد مصدق 
بود، وارد مجلس ش��د. به رغ��م مخالفت های 
شدید و سخنرانی های آتشین مصدق از جمله 
متهم کردن وی به وابس��تگی و سرسپردگی 
ب��ه انگلس��تان و همچنین نگرانی های ش��اه، 
اعتبارنامه وی ب��ا اکثریت ۵7 رأی در برابر 29 
رأی به تصویب رسید. سیدضیاء، نخستین بار 
در س��ال 1322 ب��ا همفكری مظف��ر فیروز و 
نیرالملك، به تأس��یس حزب »وط��ن« اقدام 
نمود. این حزب بعدها ش��الوده اصلی تأسیس 
حزب اراده مل��ی در 23 بهمن س��ال 1323 
گردید، اگرچه برخی به فعالیت همزمان حزب 
اراده  مل��ی و وطن تا س��ال 1324ش نیز باور 
دارند. رهبری حزب اراده  ملّی، بیش��تر جنبه  
تشریفاتی داشت و در ظاهر به نام رضاقلی خان 
هدایت )نیرالملك( بود و س��یدضیاء با عنوان 
منشی، رهبری واقعی حزب را بر عهده داشت. 
عمر حزب اراده  ملّی نی��ز مانند دولت برآمده 
از کودتای س��یدضیاء و نیز دوره فعالیت های 
سیاسی و اجرایی اش کوتاه بوده و حزب عمًا 
نتوانس��ت تأثیر چندانی در تحوالت سیاسی 
جامع��ه ایران، بر ج��ای بگ��ذارد. طبیعی بود 
که س��رانجام حمات بی پروای ح��زب اراده  
ملی و سیدضیاء، دش��منان زیادی را در میان 
رج��ال داخلی و کنش��گران خارجی برای وی 
فراه��م کرد. از جمل��ه این دش��منان داخلی، 
قوام الس��لطنه بود که در دوران نخست وزیری 
س��یدضیاء در س��ال 1299ش، طعم دستور 
توقیف وی را چشیده بود. قوام پس از بازگشت 
از شوروی و مذاکره با استالین، شاید در راستای 
تنش زدایی با ش��وروی و نزدیك��ی ظاهری به 
حزب توده، برای پیشبرد اهدافی چون خروج 
روس ها از آذربایجان و ش��مال ایران و انحال 
حكومت خودمختار آذربایجان و ش��اید برای 
انتقام از عملكرد او به ویژه دس��تگیری اش در 
س��ال 1299ش و نی��ز حمات تن��د حزب و 
روزنامه های وابس��ته به آن، در اول فروردین 
132۵ش، س��یدضیاء و چند تن از یارانش را 
دستگیر کرد. حزب اراده  ملی از آنجا که بیشتر 
حول محور ش��خصیت خود وی شكل گرفته 
بود، به سرعت رو به انحال نهاد، به گونه ای که 
پس از آزادی سیدضیاء از زندان نیز این حزب 
مانند خود وی، هرگز به صحنه  سیاسی کشور 
بازنگشت! زندگی رمزآلود سیدضیاء همواره با 
پرسش های زیادی در تاریخ ایران باقی خواهد 
ماند. آیا نیت س��یدضیاء طباطبایی از تشكیل 
حزب اراده ملی، ایجاد تح��ول در جهت یاری 
رس��اندن به گس��ترش دموکراس��ی و تثبیت 
قدرت مردم و دموکراس��ی در س��ایه تضعیف 
قدرت شاه بود، یا س��ید و همفكرانش تحزب 
را وسیله   ای برای بازگش��ت دوباره به قدرت و 
صحنه  سیاسی ایران قرار داده بودند؟ به بیان 
دیگر آیا وی ب��ه اصول مش��روطیت پایبند و 
باورمند بود و شاه را بدون قدرت و اقتدارگرایی 

در ایران می پسندید؟! اگر این گونه است چرا 
و چگونه تا س��ال های پایان زندگی اش و حتی 
در دوران کناره گیری از سیاس��ت و درست در 
روزگاری ک��ه ش��اه در اوج اقتدارگرایی بود، 
همواره هفته ای یك بار مورد مشورت شاه قرار 
می گرفت؟ آیا چنان که اغلب پژوهندگان تاریخ 
معاصر ایران می گویند، بازگشت سیدضیاء به 
صحنه سیاس��ی کشور و تش��كیل حزب اراده  
ملی، با حمایت مستقیم انگلیسی ها و در جهت 
یاری رساندن به اهداف آنها در کشور بود؟ آیا 
مخالفت سیدضیاء با حزب توده در قالب حزب 
اراده  ملی را می توان در جهت رقابت های سنتی 

میان انگلیسی ها و روس ها ارزیابی کرد؟«
  اسپانسرهای ایرانی- انگلیسی سیدضیاء 

پس از بازگشت به ایران
بی تردید موج آفرینی های مصنوعی سیدضیاء 
در پی بازگش��ت به ایران، نیاز ب��ه منابع مالی 
داش��ت. دولت انگلس��تان برخ��ی کانون ها و 
خاندان های شناخته ش��ده وابسته به خویش 
را مأمور حمایت از س��ید ک��رد. طباطبایی در 
پی برخورداری از این منابع سرش��ار، توانست 
بخش های��ی از جغرافیا و سیاس��ت ایران را به 
گونه ای مقطعی از خود متأثر سازد. اما اینگونه 
تحریكات، مصنوعی و فاقد گس��تره تأثیر بود 
و به همین دلیل، به س��رعت رو به افول رفت! 
محمدحسین پورقنبر، پژوهشگر تاریخ معاصر 
ایران، حامیان مالی سیدضیاء پس از بازگشت 
به ایران را به این شرح معرفی کرده است: »از 
زمان بازگشت س��یدضیاءالدین طباطبایی به 
ایران، مأموریت محوله انگلستان به رشیدیان ها 
برای حمایت سیاسی از سیدضیاء و مساعدت 
مالی به او، شكل جّدی و عملی به خود گرفت. 
یكی از نمایندگان مجلس چهاردهم ش��ورای 
ملّی، ضمن اظهار نگرانی شدید محمدرضاشاه 
از ورود س��یدضیاء به ایران، به خاطر ترس از 
انتقام او مطالبی عنوان نمود. یكی از مطبوعات 
مخالف س��یدضیاء در همان مقطع زمانی، به 
طور مكرر و در ش��ماره های پیوس��ته، ارتباط 
خانواده رشیدیان با س��یدضیاء را مورد توجه 
قرار داده و از مس��اعدت مالی همه جانبه این 
خانواده ظاهراً تاجرپیش��ه �� که در کس��وت 
بازرگانی و تجارت، به جیره خواری انگلیس و 
استفاده از رانت دولتی، در راستای جمع آوری 
ثروت اقتصادی مشغول بودند �� پرده برداشت. 
امكان��ات و منابع مالی فراوان و چش��مگیری 
ک��ه از س��وی خان��واده رش��یدیان و دیگ��ر 
هم قطارانشان در قش��ر دارا و متعین جامعه، 
در اختی��ار س��یدضیاء الدین طباطبایی قرار 
گرفته بود، در تشدید ش��ائبه وابستگی وثیق 
او به سیاست انگلستان، نقش عمده ای داشت. 
جلوگیری از رخنه بی��ش از پیش حزب توده 
در میان قش��رهای پایین جامع��ه، از اقدامات 
دیگر سیدضیاء و حامیان او در ایران آن مقطع 
زمانی محسوب می ش��ود. چنانكه بروز تشّنج 
و درگیری در می��ان کارگ��ران کارخانه های 
اصفهان طی ماه های نخستین سال 1323ش 
که طی آن حزب توده و طرفداران سیدضیاء، 
از این وضعیت برای حمله به یكدیگر استفاده 
نمودند و هر یك، طرفین را به تاش برای برهم 
زدن آرامش مّتهم می کردند، نمونه مبرهن در 

این زمینه اس��ت.
 درگیری های خونین توأم با کشتار که در قائمشهر 
)شاهی سابق( مازندران، میان اعضای حزب توده 
و وابستگان به تشكیات سیاس��ی سیدضیاء که 
طی ماه های میانی سال 1324ش روی داد، نمونه 
دیگری در این زمینه است. عاوه بر کاربرد این نوع 
ترفندها، خط مشی دیگری نیز از سوی سیدضیاء 
و یارانش اتخاذ گردید که مبتنی بر مساعدت مالی 
به برخی افراد نیازمند و قشرهای پایین جامعه، در 
راستای فعالیت های تبلیغاتی بود. او از طریق ثروت 
حامیان متمّول خ��ود مانند خانواده رش��یدیان، 
اقدامات ظاهراً خیرخواهانه ای را به منظور ترسیم 
وجهه مثبت از خود، تش��كیات سیاس��ی اش و 
هم قطاران ثروتمند و مرّفه اش در اذهان عاّمه مردم 
جامعه انجام می داد، چنانكه بنا بر روایت مأموران 
سفارت انگلیس راجع به این مهره سرسپرده شان: 
»سیدضیاء به علّت محبوبیتی که در برخی مناطق 
دارد، موفق شده اس��ت مبلغ 2میلیون ریال برای 
کمك به زلزل��ه زدگان گرگان گ��ردآوری کند و 
این مسئله برای دشمنان وی نگران کننده است. 
س��یدضیاء همچنان تاش می کند ش��خصیت 
تأثیرگذار خ��ود را به مردم نش��ان دهد.« تاش 
برای جلب توجه رؤس��ا و خوانین ایات به منظور 
مس��اعدت و همراه��ی با خود در اواس��ط س��ال 
1323ش، از دیگر تاکتیك ها و ش��گردهای قابل 
ماحظه س��یدضیاء و گروه��ش در حزب وطن 
بود. نكته ش��ایان ذکر این اس��ت ک��ه حبیب اهلل 
رشیدیان -که دوران کهولت خود را در این زمان 
س��پری می کرد- به ِس��مت مش��اور عالی حزب 
تعیین شد. البی گری سیدضیاء و رشیدیان ها در 
راستای منافع انگلستان در قالب حزب اراده ملی 
تداوم یافت.  برخی یاران تاجرپیش��ه سیدضیاء با 
استفاده از رانت سیاس��ی، مبتنی بر نفوذ سید و 
حامیان انگلیسی اش در س��اختار حكومت ایران، 
توانستند به ثروت هنگفتی دست یابند و بخشی از 
این سرمایه اقتصادی را برای تجهیز حزب متبوع 
خود به کار ببرند. یك نمونه برجسته آن، پارچه و 
منسوجاتی اس��ت که در زمان دولت ساعد )نیمه 
اول س��ال 1323ش(، به نام ح��زب »اراده ملی« 
به قیمت جیره بندی از دولت گرفته شد و توسط 
رش��یدیان و صراف زاده، به قیمت گ��زاف در بازار 
به فروش رفت. در ای��ن میان، برخی بر نقش مهم 
مستش��ار امریكایی امور مالیه )میلس��پو( در این 

ماجرا، تأکید ورزیدند....«

 100س�ال پی�ش در چنی�ن روزی، 
س�یدضیاء الدین طباطبایی در پی 
100روز صدارت و البته عدم توفیق 
در برآوردن نس�بی اهداف کودتا، 
از کار برکنار ش�د و راهی فلسطین 
گشت. او اما پس از بازگشت دوباره 
به عرص�ه سیاس�ت ای�ران در پی 
س�قوط رضاخان نیز به رغم وکالت 
مجلس و تأسیس حزب و روزنامه، 
در سیاست ورزی ناکام بود و نهایتًا 
از ای�ن عرص�ه کن�اره گرف�ت و به 
کش�اورزی و دام�داری در منطقه 
س�عادت آباد ته�ران روی آورد!
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