
   نیما احمدپور
در تاریخ معاصر ایران، ظه�ور و افول نیروی نظامی 
قزاق، داس�تانی خواندن�ی و پرفراز و نش�یب دارد. 
در مقالی ک�ه هم این�ک پیش روی شماس�ت، این 
تاریخچه به اجمال و با استناد به پاره ای از روایات و 
تحلیل ها، مورد خوانش قرار گرفته است. مستندات 
ای�ن نوش�تار، ب�ر تارنمای پژوهش�کده مؤسس�ه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران آمده است. امید آنکه 
محققان و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید. 

       
   ناصرالدین شاه قاجار، پایه گذار قزاقخانه

برخالف انگاره عده ای که رضاخ��ان را پایه گذار ارتش 
نوین ایران انگاشته اند، این نیرو در سفر ناصرالدین شاه 
قاجار به روس��یه و تمایل وی به داشتن چنین قشونی، 
پایه گذاری ش��د. از آن زمان معلمان روس��ی این سپاه 
نوتأسیس ، با جذب و آموزش عناصر مستعد، به شکل 
دادن این نهاد نظام��ی پرداختند. قزاق ه��ا و از جمله 
رضاخان در دوره مشروطیت، از زمره مخالفان مشروطه 
و عوامل س��رکوب آزادیخواهان بودند. سیدمحس��ن 
موسوی زاده جزایری پژوهش��گر تاریخ معاصر ایران در 

این باره معتقد است:
»از زمان جنگ های ایران و روس و ناتوانی ارتش متکی 
به ایالت در مقابله با روس ها، دولتمردانی مانند عباس 
میرزا و امیرکبیر، به فکر ایجاد ارت��ش نوین و ر هایی 
وابستگی ارکان نظامی کش��ور، به ایالت بودند. از این 
رو به دلیل بی اطالعی آن زمان ایرانیان از فنون جدید 
نظامی، برای تحقق این مهم تالش شد تا با عقد قرارداد 
با کشور هایی که در این مسئله از ایران پیشروتر بودند، 
شرایط نوسازی نیروهای نظامی ایران فراهم شود. در 
این راستا قرارداد هایی با برخی از دول خارجی منعقد 
ش��د که عمده  ترین این قرارداد ها به ایجاد دو نیروی 
نظامی قزاق و ژاندارمری در ایران منجر ش��د. هرچند 
این دو نی��روی نظامی با هدف توس��عه اقتدار نظامی 
کشور ایجاد ش��ده بودند، اما نحوه ش��کل گیری این 
نیروها، تأثیراتی را بر بینش و عملکرد آنها گذاشته بود 
که در این نوشتار درصدد بررسی این موضوع هستیم. 
ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به اروپا در سال 1878، 
تحت تأثیر رژه قزاق های روس��ی و ظاهر آراسته آنها، 
از تزار خواست با فرس��تادن چند تن از افسران قزاق، 
نیرویی شبیه به آنها در ایران تش��کیل دهد. روس ها 
که همیشه درصدد افزایش نفوذ خود در ایران بودند، از 
این مسئله استقبال و افرادی را برای آموزش به ایران 
اعزام کردند. هرچند بر اس��اس قان��ون، نیروی قزاق 

تحت نظر وزارت جنگ بوده و حق��وق آنها به صورت 
منظم پرداخت  می ش��د، اما در عم��ل فرمانده بریگاد 
قزاق، تصمیم های خود را پس از مش��ورت با سفارت 
روسیه در تهران و س��تاد ارتش روسیه در قفقاز، اجرا 
می کرد. وظیفه اولیه قزاق ها در ابتدا برقراری نظم در 
پایتخت و حفاظت از قصرهای سلطنتی بود، اما پیوند 
با منافع روسیه موجب شد تا این نیرو ضامن تضمین 
قدرت قاجاریه )به دلیل سیاست روسیه در این زمینه( 
و حتی در مواردی، عامل سرکوب مخالفان نیز باشد. 
امین الدوله درخصوص وابستگی قزاق ها به شاه ایران 
می  گوید: بری��گارد قزاق که در زمان ناصرالدین ش��اه 
بودجه معینی داشته و برحسب ظاهر، تحت امر وزارت 
جنگ بود، در دوره مظفری نه به شاه اعتنایی دارد و نه 
از کسی گوش شنوایی!...  در آستانه مشروطه، به دلیل 
مشکالت مالی سال های قبل، نیروهای قزاق تضعیف 
ش��ده بودند. از این رو ممانعت جدی برای مش��روطه 
ایجاد نکردند، اما بعد از صدور فرمان مشروطه، تالش 
رهب��ران آن برای کاهش قدرت قزاق ها، موجب ش��د 
تا این نیروها، علیه مش��روطه خواهان فعال شوند. به 
طوری که س��رانجام به رهبری لیاخوف روس��ی، در 
به توپ بستن مجلس ش��رکت کردند. با این حال در 
آستانه فتح تهران توسط مش��روطه خواهان، بین آنها 
و قزاق ها توافقی ش��د تا قزاق ها همچن��ان به فعالیت 
خود ادامه دهند. از همین رو در طول س��ال های بعد 
از مش��روطه، نه تنها قدرت آنها تضعیف نشد، بلکه بر 
دامنه نفوذ قزاق ها افزوده شد! یکی از عوامل تأثیرگذار 
بر این مسئله را می توان تأکید دولت روسیه به افزایش 
قدرت قزاق ها عنوان کرد. دولت روس��یه بعد از شروع 
جنگ جهانی اول، درصدد توس��عه دامنه نفوذ قدرت 
قزاق ها برآمد و برای تحقق این مسئله، هنگ هایی در 
شهرهای مختلف ایران دایر کرد. توسعه نفوذ قزاق ها، 
به دلیل اینکه روس��یه حاضر ش��ده بود اقتدار پلیس 
جنوب به رهبری انگلیس ها را به رس��میت بشناسد، 
با مخالفت بریتانیا در این سال ها مواجه نشد. هرچند 
بعد از انقالب روس��یه، به تدریج رابطه قزاق ها با دولت 
جدید روسیه قطع ش��د. از این زمان به بعد، به دلیل 
روابط نزدیک برخی از س��ران قزاق ها مانند رضاخان 
با انگلیسی ها، این نیرو به س��مت این کشور متمایل 
ش��د. به طوری که س��رانجام انگلیس��ی ها، زمانی که 
احساس کردند ایران به حکومت مرکزی منسجمی، 
برای مقابله با نفوذ شوروی و کمونیسم نیازمند است، 
از قزاق ها و رضاخان برای تحق��ق اهداف خود کمک 
گرفتند. امری که در چارچوب کودتای س��وم اسفند 

1299 ممکن شد... « 
   وقتی انگلستان، قزاقخانه را صاحب می شود!

پس از وقوع انقالب در روسیه، کنترل آنها بر قزاقخانه 
در ایران کمرنگ ش��د. انگلیس��ی ها که در آن دوره در 
ایران بی رقیب بودند، تالش کردند تا این نیروی نظامی 
را تصاحب و آن را به خدمت اهداف خ��ود مانند انجام 
کودتای نظامی 1999 درآورند و نهایتاً با انجام سلسله 
برنامه هایی، به این هدف دس��ت یافتن��د. محمدرضا 
چیت سازیان پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، این تصاحب 

را اینگونه روایت کرده است:
»روس  ها که پس از انقالب سال 1917م، درگیر مسائل 
داخلی خود شدند، کمتر توجهی به مسائل ایران نشان 
دادند و نمی توانستند خود را در امور ایران درگیر کنند. 
بدین ترتیب انگلس��تان نفوذی بیش از پیش در ایران 
پیدا کرد. در واق��ع در این مقطع انگلس��تان که یگانه 
نیروی سیاس��ی در ایران بود و در تحوالت ایران تأثیر 
بس��زایی داش��ت، تصمیم گرفت فرماندهی این بخش 
از نیروهای نظامی در ایران را خود به  دس��ت گیرد. این 
امر به ویژه هنگامی اهمیت دو چندان پیدا می کرد که 
انقالب بلشویکی در روسیه، در حال قدرت گرفتن بود 
و هر لحظه بیم آن می رفت که ایران به دست نیروهای 
انقالبی چپ بیفتد و به نوعی لن��دن جایگاه خود را در 
تحوالت ایران از دس��ت بدهد. همین بی��م لندن را بر 
آن داشت، تا بیش از پیش امور ایران را در دست گیرد. 
انگلستان ابتدا سعی کرد با انعقاد و اجرای 1919 م، امور 
سیاسی و امنیتی کشورمان را به دست گیرد، اما هنگامی 
که با مخالفت مجلس و افکار عمومی مردم روبه رو شد، 
سناریوی دیگری را طراحی کرد و آن هم کودتای سوم 
اسفند 1299ش، توسط رضاخان بود. رهبران سیاسی 
در لندن قصد داشتند با این کودتا، یک دولت مرکزی 
قدرتمند در ایران بنا نهن��د و در نتیجه از افتادن ایران 
به دام کمونیسم، جلوگیری کنند. بر این اساس بود که 
انگلستان، خود فرماندهی و رهبری این نیروی نظامی 
را به  دس��ت گرفت. ش��واهد تاریخی نیز گواه خوبی بر 
این مسئله است. یکی از افس��ران ارتش بریتانیا در این 
مقطع، ژنرال آیرونساید بود که در به ثمر نشستن کودتا 
سهم بسیاری داشت. به نقل از مترجم وی، یعنی کاظم 
سیاح، وی در نوامبر 1919م و در حضور افسران ارشد 
قزاق گفت: ما می خواهیم به شما کمک کنیم و افسران 
روسی که در اس��تخدام دولت هستند، از خدمت ایران 
خارج نماییم! به عوض آن به وس��یله افسران انگلیسی 
که به شما داده می ش��ود، به تشکیالت نظامی ترتیبی 
داده و از هر حیث وسایل آس��ایش و توانمندی شما را 

خوانشی از ظهور و افول نیروی نظامی قزاق در تاریخچه نیروهای نظامی ایران

قشونی که انگلستان آن را
 از تسلط روسیه خارج کرد!

فراهم نماییم...  درواق��ع او به صراحت می گوید که 
دولت انگلستان قصد دارد فرماندهی بریگارد قزاق 
را زیر چتر فرماندهی انگلس��تان قرار دهد تا از این 
نیرو بتوان در راس��تای منافع و اهداف انگلس��تان 
استفاده ش��ود، اهداف و منافعی که در آن مقطع، 
روی کار آمدن یک دولت مقتدر مرکزی و وابسته 
به انگلس��تان بود، تا بتواند نظم عمومی را مستقر 
کند و به وضع آش��فته کشور سروس��امانی دهد. 
بدین ترتیب رضاخان توانست به همراهی انگلستان 
و همین نیروهای قزاق، بر اریکه قدرت تکیه زند و 
آنچه را که لن��دن در ایران دنب��ال می کرد، تحقق 
بخش��د. اما کار نیروهای قزاق، ب��ه همین جا ختم 
نش��د. درواقع پیش از جنگ جهانی اول و در سال 
1911م، نیروی نظامی دیگری توسط فرماندهان 
سوئدی در ایران تشکیل شده بود که نام ژاندارمری 
را یدک می کش��ید و به ش��کلی به ص��ورت رقیب 
نیروهای قزاق، درآمده بود. ب��ه تعبیری، درحالی  
که مدیریت نیروهای قزاق در دست روس  ها و بعداً 
انگلیسی  ها قرار گرفت، نیروهای ژاندارمری که به 
دست سوئدی  ها تشکیل شده بود، از استقالل عمل 
بیشتری، در سپهر سیاسی و امنیتی ایران برخوردار 
بود و به نوع��ی، نیرویی ملی گرا به ش��مار می آمد. 
همین امر زمینه اختالف میان این دو نیروی نظامی 
را در ایران سبب شده بود؛ امری که با سیاست های 
انگلستان در ایران و عامل آن یعنی شخص رضاخان 
در یک راس��تا نبود. درواقع همان گونه که پیش تر 
گفته ش��د، لندن در این مقطع زمانی در ایران، به 
دنبال روی کار آوردن یک دولت مرکزی نیرومند 
بود که بتواند شورش های محلی را سرکوب و قدرت 

را در پایتخت و شخص شاه، متمرکز کند... .« 
   اولین فرمانده ایرانی قزاقخانه

سردار قاس��م خان والی، معروف به سردار همایون 
در زمره چهره های نام آش��نای سیاس��ی و نظامی 
دوره قاجار به ش��مار می رفت. او که در مجموع، در 
مأموریت ه��ای گوناگون خوی��ش موفق می نمود، 
نهایتاً در جایگاه نخستین فرمانده ایرانی نیروهای 
قزاق، تکیه زد. زهرا سعیدی پژوهشگر تاریخ معاصر 

ایران، این موضوع را به شرح ذیل بسط داده است:
»سردار همایون قاس��م خان والی، معروف به سردار 
همایون، از رجال سیاس��ی و نظام��ی دوره قاجار و 
پهلوی اول، در س��ال 1253 به دنیا آمد. وی دوران 
ابتدایی را در ای��ران گذراند و بع��د از آن برای ادامه 
تحصیالت به اروپا رفت و در مدرسه نظامی سن سیر، 
فارغ التحصیل شد. همایون بعد از اتمام تحصیل، به 
ایران بازگشت و به عنوان ژنرال آجودانی محمدعلی 
میرزا ولیعهد، مشغول به کار شد. او در مدت اقامت 
خود در تبریز، به اقدامات زیادی دس��ت زد و از این 
نظر، توانست موجبات رضایت مردم تبریز را فراهم 
کند. همایون آذربایجانی نبود، ولی به تبریز عش��ق 
مفرط داش��ت و ازاین رو در دوران اقام��ت خود در 
تبریز، به اقدام��ات زیادی دس��ت زد. او در ذیحجه 
132۰ق، امتیاز نخستین کارخانه برق عمومی ایران 
را از مظفرالدین شاه برای آن شهر گرفت که این یک 
سال پیش از کسب امتیاز حاج امین الضرب در 1۴ 
محرم 1322ق/ 31 مارس 19۰۴م )برابر با فروردین 
1283ش(، برای برق طهران اس��ت. همچنین هم 
او بود که نخستین ماش��ین طبع را با حروف سربی 
به تبریز آورد و س��پس مطبعه را به مدرسه لقمانیه 
اهدا کرد و به ای��ن جهات، موجه  ترین ف��رد از نظر 
مشروطه خواهان و متجددین، برای بازسازی شهر 
به نظر می رسید. همایون همچنین از نظر نظامی نیز 
به اقدامات سازنده ای در تبریز دست زد که از جمله 
آنها می توان، به تشکیل گارد مخصوص اشاره کرد. 
قاسم خان والی که تا آن دوره هنوز به سردار همایون 
ملقب نشده بود، توانست با پیش��رفت  ها و اقدامات 
نظامی متعدد، لقب س��ردار همایون را کسب کند. 
هنگامی که حسین قلی خان نظام السلطنه، با سمت 
پیشکار ولیعهد به آذربایجان رفت، برای قاسم خان 
درجه امیرتومان��ی گرفت و او را به معاونت قش��ون 
آنجا تعیین کرد. در 132۴ق به فرماندهی قش��ون 
آذربایجان منصوب ش��د و در این سمت، نسبت به 
تأس��یس  بلدیه در ش��هر تبریز همت گماشت. در 
1331ق، درجه سرداری به او داده شد و به ریاست 
نظمیه مرکز رس��ید و در همان س��ال لقب » سردار 
همایون « دریافت کرد. س��پس به حکومت تهران 
منصوب شد و مدتی نیز فرماندهی بریگاد مرکزی بر 
عهده او بود. سردار همایون بعد از فرماندهی بریگاد 
مرکزی، توانست عهده دار سمت  هایی چون: کفالت 
وزیر جنگ نیز ش��ود. وی همچنی��ن چند ماه قبل 
از کودت��ای 1299، به عنوان فرمان��ده بریگاد قزاق 
انتخاب شد و از این جهت، اولین نظامی ایرانی بود که 
فرماندهی بریگاد را بر عهده گرفت. پیش از همایون، 
اکثر فرماندهان بریگاد غیرایرانی بودند. البته برخی 

معتقدند این انتصاب با انگیزه های سیاسی انجام شد 
و مقدمه ای ب��رای کودتا بود. بر این اس��اس، نیروی 
قزاق از سال 129۶ش و تحت ریاست استاروسلسکی 
روس��ی، هزینه خود را از بانک شاهنشاهی دریافت 
می کرد؛ چراکه روس��یه ب��ه دلی��ل روی کار آمدن 
بلشویک ها، نفوذ خود در ایران را کمتر کرده و حتی 
پرداخت هزینه های قزاق  ها را قطع کرده بود! همین 
موضوع باعث شد کنترل انگلیس بر امور مختلف، از 
جمله نیروی قزاق بیشتر شود. مخالفت های نیروی 
قزاق با قرارداد 1919، موجب شد انگلستان به رغم 
مخالفت احمدشاه، درصدد تعویض فرماندهان روس 
قزاقخانه برآید. این امر در آب��ان 1299ش با تالش 
نورمن وزیرمخت��ار انگلیس و ژنرال آیرونس��اید، به 
نتیجه رسید. آیرونساید، اسمایس را برای رسیدگی 
و نظارت به امور مالی و اداری نیروی قزاق منصوب 
کرد و فرماندهی قزاق ها، رس��ماً به سردار همایون 
-که تمایلی به این امر نداشت- واگذار شد تا چنین 
وانمود ش��ود که با خروج روس ها، یک ایرانی مورد 
اعتماد شاه، به این پست حساس گمارده شده است، 
ولی عماًل کنترل این نیرو در دس��ت عوامل کودتا، 
یعنی ژنرال آیرونس��اید و سرهنگ اس��مایس بود. 
سردار همایون تا کودتای سوم اسفند 1299، رئیس 
دیویزیون قزاق و رضاخان میرپن��ج فرمانده آتریاد 
تهران بود. در این تاریخ و پ��س از کودتا، رضاخان از 
احمدش��اه لقب سردار س��په گرفت و به فرماندهی 
دیویزیون قزاق رسید. این رویداد باعث شد بسیاری 
این سؤال را مطرح کنند که چرا وی به عنوان فرمانده 

نظامی بریگاد ابقا نشد؟....« 
   چند و چون صعود رضاخان در قزاقخانه

خوانش تاریخچه نی��روی نظامی ق��زاق در ایران 
بدون نظر به یکی از پروردگان آن، یعنی رضاخان 
میرپنج ناتمام است. از سوی دیگر ورود او به نیروی 
ق��زاق و صعود تدریج��ی وی، داس��تانی خواندنی 
دارد. رضا سعیدی پژوهش��گر تاریخ معاصر ایران، 
رضاخان را در کس��وت یک نیروی ق��زاق اینگونه 

روایت کرده است:
» سرتیپ نصراهلل خان عموی رضاخان مانند پدرش 
در امور نظامی اشتغال داش��ت. او فرمانده پادگان 
تهران بود. رضاخان زمانی که نزد او رفت، 12سال 
بیشتر نداش��ت! برخی گفته اند: او در همین سن، 
از طریق عموی��ش وارد قزاقخانه ش��د. برخی هم 
معتقدند که رضا برای اولین بار توسط دایی اش به 
قزاقخانه رفت. بر این اساس گفته شده است: وقتی 
رضا 12 ساله بود، توسط عمویش به قزاقخانه رفت، 
اما به دالیلی از پذیرش او ممانعت کردند! چند سال 
بعد، مجدداً او توسط دایی اش وارد قزاقخانه شد. در 
آن هنگام دایی او، وی را به عنوان پیاده قزاق، به فوج 
اول قزاقخانه سپرد و رئیس این فوج، غالمرضاخان 
میرپنج بود. در آن فوج قرار گذاش��تند، هر سواری 
که بیمار شود یا غایب باشد، این پیاده قزاق به جای 
او س��وار و وارد صف ش��ود. در هر صورت رضاخان 
وارد قزاقخانه ش��د و بنا به س��نت خانوادگی، دوره 
آموزش های نظام��ی را در آنجا گذران��د. البته وی 
در ابتدای ورود خود به قزاقخان��ه، امور غیرنظامی 
و برخ��ی خدم��ات س��رپایی را انجام م��ی داد، اما 
به تدری��ج وارد عرصه های جدی نظامی گری ش��د 
و در 2۰س��الگی، به مأموریت خارج از تهران رفت. 
اولین ش��غل خارج از تهران او، در فوج سلطان آباد 
)اراک( بود. رضاخان دو سال بعد در سال 19۰۰م و 
در 22سالگی، وارد بریگاد قزاق ایران شد. او در زمان 
فرماندهی سرهنگ چرنوزویوف و پیاده سازی برخی 
از تش��کیالت جدید در قزاقخانه، توانست بر برخی 
از سالح های جدید تس��لط یابد، چنان که موقعی 
که مسلسل های ماکس��یم به ایران آمد، رضاخان 
که تازه نایب ش��ده بود، به او مأموریت دادند تحت 
نظر کارشناسان روس، طرز کار با این مسلسل  ها را 
فراگیرد. پس از فراگیری کار با این سالح بود که به 
رضا ماکسیم شهرت پیدا کرد. رضاخان بعد از آغاز 
جنبش مشروطه و تحوالت آن، به دلیل عضویت در 
نیروهای قزاق، بار ها در مقابل مشروطه خواهان قرار 
گرفت. بعد از آن و با آغاز جنگ جهانی اول، وی در 
جبهه قزاق ها، در برابر آلمان  ها -که دشمن روسیه 
به شمار می آمدند- صف آرایی کرد. درواقع او کاماًل 
تحت تأثیر سیاس��ت های قزاق  ها و منافع آنها که 
به روسیه گره خورده بود، قرار داش��ت. او طی این 
دوره توانست به درجه س��توانی نایل شود و بعد از 
آن، به فرماندهی تیپ همدان منصوب شود. بعد از 
این تحوالت، به خصوص در ماجرای برکناری کلنل 
کلرژه، نام رضاخان در نیروی قزاق پررنگ تر شد. در 
این ماجرا که از آن به عنوان اولین کودتای رضاخان 
هم یاد شده است، وی با همراهی استاروسلسکی و 
نیز انگلستان، موجبات برکناری کلرژه را فراهم کرد. 
بعد از کودتا در قوای قزاق، رضاخان در چند عملیات 
نظامی شرکت کرد که از آن جمله سرکوب جنبش 
جنگل ب��ود. در این عملیات، رضاخ��ان فرماندهی 
پیاده نظام را برعهده داشت. البته وی در زوال جنبش 
جنگل، کار خاص و هنرنمایی پیچیده ای انجام نداد! 
در کابینه حسین پیرنیا )مشیرالدوله( رضاخان که 
فرماندهی پیاده اتریاد تهران را به عهده داش��ت، به 
دستور دولت و همراه س��ایر گروه های قزاق، راهی 
سرکوب قیام جنگل شد، ولی نیروهای قزاق شکست 
خوردند و ناگزیر از عقب نشینی و تجمع در اردوگاه 
آقابابا )اردوگاه انگلیسی  ها در نزدیکی قزوین بر سر 
راه منجیل( شدند. گرچه نهضت جنگل در نهایت 
شکست خورد و بس��یاری از رضاخان به عنوان فرد 
س��رکوب کننده جنبش نام بردند، ام��ا در واقعیت 
شکس��ت جنگل، به دلیل خیانت برخی از اعضای 
جنبش و همکاری آنان با نیروهای بلش��ویک بود، 
نه قدرت نظامی رضاخان. بعد از کودتا علیه کلرژه، 
رضاخان با کودتایی دیگر موسوم به کودتای 3 اسفند 
1299، فرماندهی نیروهای قزاق را از آن خود کرد و 
به تدریج ضمن وارد شدن به عرصه سیاست، حکومت 

قاجار را کنار زد و رژیم پهلوی را روی کار آورد... «.

برخالف انگاره عده ای که رضاخان 
را پایه گ�ذار ارت�ش نوی�ن ای�ران 
انگاش�ته اند، ای�ن نیرو در س�فر 
ناصرالدین ش�اه قاجار به روسیه و 
تمایل وی به داشتن چنین قشونی 
پایه گذاری شد. از آن زمان معلمان 
روس�ی این س�پاه نوتأس�یس ، با 
جذب و آموزش عناصر مس�تعد، 
ب�ه ش�کل دادن این نه�اد نظامی 
پرداختن�د. قزاق ه�ا و از جمل�ه 
رضاخان در دوره مش�روطیت، از 
زمره مخالفان مش�روطه و عوامل 
س�رکوب آزادیخواه�ان بودن�د
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آغاز و انجام انقالب اسالمی در کاشان 
در آیینه یک روایت نوانتشار

سندی که پس از 4 دهه 
رونمایی شد!

   محمدرضا کائینی
ه��م  ک��ه  اث��ری 
این��ک درب��اره آن 
س��خن م��ی رود، 
روزنگاش��ت های 
»موس��ی کیخ��ا« 
از مب��ارزان انقالب 
اس��المی در ش��هر 
اس��ت  کاش��ان 
ک��ه توس��ط دفتر 
مطالع��ات جبه��ه 
فرهنگی انقالب اس��المی در این شهر تدوین و نشر 
یافته است. این روایت خواندنی به مثابه سندی دقیق 
از وقایع چهار دهه پیش این شهر مذهبی است که 
بس زنده و پرطراوت می نماید. هادی لطفی تدوینگر 
این اثر که به »پایان مجس��مه « نام یافته اس��ت، در 

دیباچه آن، اشاراتی به قرار ذیل دارد:
»در این کتاب شما، کمترین تغییر و دستکاری در 
متن را می بینید. ش��رح کار کوچکی که کرده ام در 
انتهای کتاب، با عنوان شیوه نامه تصحیح دفاتر آمده 
است. اما دانستن چند نکته را برای آشنایی و خوانش 

بهتر متن، در اینجا الزم می دانم:
یک: یادداش��ت های روزانه موسی کیخا از فروردین 
57 شروع می شود، اما س��فر زیارتی او به قم، اولین 
انگیزه ه��ای ای��ن کار را ب��ه او می دهد. ب��ه همین 
دلیل فصول کتاب را از آغاز فروردی��ن قرار داده ام و 
یادداش��ت های او را در قم، به عنوان پیشگفتار این 

کتاب آورده ام. 
 دو: یادداشت های موسی کیخا، سه دسته است: روایت 
وقایع و رویدادها، اخبار روزنامه های رسمی کشور و 
تحلیل  ها و برداشت های شخصی اش از اتفاقات. متن 
اصلی در کتاب حاضر، به روای��ت رویداد  ها و وقایع 
روز های انقالب در کاشان، اختصاص دارد. گزارش 
اخبار مهم روزنامه  ها را که نویسنده از ترس توقیف 
یا معدوم شدنش��ان، هر روز یادداشت برداری نموده 
است، به دلیل موجود بودن آرشیو تمامی آنها و نیز 
کمبود جا در این کتاب، حذف کرده ایم. اما تحلیل  ها 
و تفسیر های ش��خصی او از اتفاقات را آورده ایم. هر 

جا تورفتگی در متن می بینید، نشانه تحلیلی شدن 
یادداشت و خارج شدن از روایت رویداد روزانه است. 
س��ه: یادداش��ت های کیخا، در تمامی دفترهایش 
پا نوشت ندارد. اما در اینجا همه روایت های فرعی او را 
که مرتبط با متن اصلی و توضیح بیشتر برای آن بوده 
است، به پانوشت انتقال داده ایم، تا خط اصلی روایت 
گم یا کمرنگ نشود. تمامی پانوشت های کتاب، به 
قلم او و بخشی از متن او بوده است و هیچ پانوشتی، 

افزوده مصحح نیست. 
چهار: کتاب پس از پایان تصحیح یادداشت ها، جهت 
ارزیابی در اختیار برخی صاحبنظ��ران قرار گرفت. 
نکات و توضیح��ات این عزی��زان، در توضیح برخی 

ابهامات در پی نوشت انتهای کتاب آمده است. 
پنج: موس��ی کیخا، اصالت��اً زابلی اس��ت. به هنگام 
نگارش روزنوش��ت ها، پنج سال بیشتر نیست که به 
کاشان آمده و در این شهر رخت دامادی پوشیده و با 
برادرانش، کابینت سازی سیستانی راه انداخته است. 
او هنوز برخی روندها، آدم  ها و جریان های آن روز این 
شهر را نمی شناس��د. از این رو نامی از زنان فعال در 
جریان انقالب نمی بینیم، یا القاب روحانیون مبارز 
با دقت حوزوی نوشته نش��ده اند یا او کمتر به پشت 
صحنه  ها و جلس��ات مخفیانه برنامه ریزی پرداخته 
اس��ت. یادداشت های او بیش��تر، حاصل مشاهدات 
میدانی اش اس��ت. امیدوارم چاپ اولی��ن کتاب به 
قلم تاریخ نگاران مردمی انقالب اسالمی، زمینه ساز 
شناسایی و چاپ آثاری از این دس��ت شود. بر خود 
واجب می دانم از اعتمادی که دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگی انقالب اس��المی و ش��خص آقای محسن 
صفایی فرد به این حقیر داشتند، قدردانی کنم. باید 
اذعان کنم اگر راهنمایی های ایشان نبود، کتاب به 
این مرحله نمی رسید. گروه هفت نفره حروف نگاران 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی در کاشان، با وسواس 
و دقت خاصی، وظیفه حروف نگاری را انجام دادند. 
آقای رحمت اهلل نوری، نمونه خوانی بخشی از متن را 
انجام دادند. خانم فاطمه بابایی زحمت اعالم نویسی 
را بر عهده داش��تند و همچنین تصاوی��ری از اعالم 
جمع آوری نمودند که متأسفانه در این نوبت به چاپ 
نرس��ید. آقای حمیدرضا ضیغم، عالوه بر مالحظه 
کتاب و ذکر نکات راهگشای، برادرانه پیگیر مراحل 
نهایی سازی کتاب و در کنار ما بودند. دکتر علیرضا 
چیت س��ازیان و دکتر امیرحسین چیت سازیان هم 
پیش از انتش��ار کتاب را مطالعه کردن��د و در مدت 
کوتاه��ی، ارزیابی و نکات س��ودمندی را گوش��زد 

نمودند... .« 

پس از وق�وع انقالب در روس�یه، کنترل 
آنها ب�ر قزاقخانه در ایران کمرنگ ش�د. 
انگلیس�ی ها ک�ه در آن دوره در ای�ران 
بی رقیب بودند، تالش کردند تا این نیروی 
نظامی را تصاحب کنند و آن را به خدمت 
اهداف خود مانند انج�ام کودتای نظامی 
1999 درآورند و نهایتًا با انجام سلس�له 
سیبرنامه های�ی به این هدف دس�ت یافتند
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  موسی کیخا، نویسنده کتاب پایان مجسمه


