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تاریخ

سياستورزي
به سبك استاد

اين نكته از بديهيات تاريخي اس�ت
كه روش�نفكران در پي فت�ح تهران
و آغاز مش�روطه دوم ،حاكميت را از
آن خود كردند ،اما نهايت ًا نتوانستند
آن را به س�رمنزل مقصود برسانند!
علل اي�ن امر ،متعدد اس�ت .آنان در
پي اي�ن ناكام�ي تاريخي ،دس�ت به
دامن ديكتاتوري منور شدند و تالش
كردند تا با تحق�ق آن ،افكار خويش
را عملي س�ازند .با اين همه ايشان،
در اين فقره نيز اش�تباه انديش�يده
بودند و ق�زاق ،يكي پ�س از ديگري
آنان را كشت يا گوشهنشين ساخت!

سالروز رفت و آمد محمدعلي فروغي به صدارت ،بهانهاي براي يك ارزيابي تاريخي

يك دماغ منور الزم است
تا هر صبح بهزور درمنزل ما را جارو كند!
احمدرضا صدري

در دهمين روز از آذرماه  ،1314محمدعلي فروغي از
سوي رضاخان از نخستوزيري عزل شد و در همين
روز در سال  1320مجددا ً به اين سمت بازگشت .اين
رفت و برگش�ت ،ميتواند بهانهاي ب�راي بازخواني
زمينهه�ا و پيامده�اي تعامل چهرههاي�ي چون او،
با س�لطنت رضاخان باش�د .در مقال پي آمده ،اين
موضوع به مدد پ�ارهاي از تحليلها ،م�ورد ارزيابي
قرار گرفته است .مس�تندات اين نوشتار بر تارنماي
پژوهشكده تاريخ معاصر ايران وجود دارد .اميد آنكه
محققان و عموم عالقهمن�دان را مفيد و مقبول آيد.

استاد شهيد آيتاهلل مرتضي مطهري ،در دوران حضور
در حوزه علميه قم

دخيل بس�تن به ي�ك ديكتات�وري غيرقابل
كنترل!
اين نكته از بديهيات تاريخي است كه روشنفكران در پي
فتح تهران و آغاز مشروطه دوم ،حاكميت را از آن خود
كردند ،اما نهايتاً نتوانس��تند آن را به سر منزل مقصود
برسانند .علل اين امر ،متعدد و از مجال اين مقال خارج
اس��ت .آنان در پي اين ناكامي تاريخي ،دست به دامن
ديكتاتوري منور شدند و تالش كردند تا با تحقق آن ،افكار
خويش را عملي سازند .با اين همه ايشان ،در اين فقره نيز
اشتباه انديشيده بودند و قزاق ،يكي پس از ديگري آنان
را كشت يا گوشهنشين ساخت! محمدرضا چيتسازيان
پژوهشگر تاريخ معاصر ايران در اين باره معتقد است:
«در مورد روي كار آمدن رضاخان بايد گفت كه هرچند
نقش بيبديل انگلستان را به عنوان يك عامل خارجي
نميتوان از نظر دور انگاش��ت ،بااينح��ال بايد به نقش
عوامل داخلي و بهخصوص جريان روشنفكري نيز اشاره
كرد .در واقع جريان روشنفكري به عنوان مهمترين عامل
داخلي كودتا ،نه تنها در سالهاي قبل از پيروزي انقالب
مشروطه تأثيرگذار بود ،بلكه در دوران بعد از پيروزي آن
نيز نقشي بسيار مهم در شكلگيري جريانهاي سياسي
كش��ور داش��ت و به نوعي هم بر فضاي افكار عمومي و

محمدعلي فروغي به رغم آنكه از رضاخان
ضربه خورده بود ،اما همچنان س�لطنت
را در خان�دان پهل�وي حفظ ك�رد .او در
ش�هريور  20و با البيگري با انگليسيها،
آنان را مجاب كرد كه محمدرضاي جوان
و ناپخته براي خدم�ت به آن�ان ،بهتر از
فرزند محمدحس�ن ميرزاي قاجار است
ك�ه نميتوان�د فارس�ي صحب�ت كند!

هم حاكميت تأثير گذاش��ت .روش��نفكراني همچون:
محمدعلي فروغي ،سيدحسن تقيزاده ،اقبال آشتياني،
علي دشتي و ...در اين زمره قرار دارند .دغدغه اصلي يا به
تعبيري دالهاي گفتماني آنها نيز واژگاني همچون :غرب،
سكوالريسم ،ديكتاتوري مصلح و ناسيوناليسم بود كه در
آثارش��ان بهوضوح مورد بحث و بررسي قرار ميگرفت.
ابزار اصلي روزگاران آنها نيز روزنامهها و مجالتي بودند كه
در داخل و خارج كشور به چاپ ميرسيدند و در واقع به
تعبيري ،نقش توجيهگر ديكتاتور منور را ايفا ميكردند.
مجالتي همچون آزادمرد ،ايرانش��هر ،رس��تاخيز و در
رأس آنها كاوه ،به تبليغ اصول اين نوع از نظام سياس��ي
ميپرداختند و آن را تنها را ه حل مش��كلهاي موجود
جامعه تلقي ميكردند .براي مثال در يكي از شمارههاي
مجله ايرانشهر-كه در برلين چاپ ميشد -بهوضوح از
روي كار آمدن يك ديكتاتور صحب��ت به عمل ميآيد:
يك نفر مصلح ،يك دماغ منور و فكر باز الزم است ،تا هر
روز صبح بهزور در منزل ما را جارو كند ،چراغ كوچههاي
ما را بهزور روشن كند ،وضع لباس ما را بهزور يكنواخت
نمايد ،معارف ما را بهزور اصالح كند ،از فتنههاي مجلس
ملي ما بهزور جلوگيري كند ،دربار سلطنتي ما را بهزور
اصالح و تصفيه نمايد ،عمله خلوت آن را بهزور از اشخاص
منورالفكر بگمارد ،مس��تخدمان بيهنر ادارات را بهزور
اخراج نمايد ،چرخ ادارات را بهزور به راه بيندازد ،مداخالت
روحانيان را در امور سياسي و سياسيون را در امور روحاني
بهزور جلوگيري نمايد ،مجلس شورا را بهزور به اشخاصي
انتخاب نمايد كه فيمابين انستيتوی پاستور و اصطبل و
قهوه فرق گذارند ،فقط يك ديكتاتور مصلح نياز است كه
بهزور ،سعادت و ترقي را بر ما تحميل نمايد! ...همانگونه
كه از جمالت باال پيداست ،روش��نفكران اين مقطع از
تاريخ ،بدون در نظر گرفتن شرايط جامعه و بستر مذهبي
آن و به صورتي كام ً
ال تقليدگرايانه ،از مدلي از توس��عه
حمايت ميكردند كه در ژاپن توسط ميكادو و در روسيه
توسط پتر كبير ،در پيش گرفته شده بود! مدلي كه در

واقع نه تنها نقش ديانت را در سياست در نظر نميگرفت،
بلكه تمام دستاوردهاي ريز و درشت انقالب مشروطه،
همچون مش��اركت مردم در روندهاي سياسي را كنار
ميگذاش��ت .در واقع راهحلي كه اين روشنفكران ارائه
ميكردند ،تناسبي با بافت و زمينهمندي جامعه ايران
نداش��ت و تنها به اين دليل مطرح ميشد كه حاكميت
كشور بهش��دت دچار ضعف و زبوني ش��ده بود و توان
برقراري يك دولت مقتدر متمركز را نداشت .اين انديشه
باعث نزديكي ي��ك نظامي مقتدر به ن��ام رضا پهلوي و
روشنفكران سكوالري شد كه قصد داشتند به هر صورت
ممكن ،كشور را به سمت و سوي نوسازي سوق دهند .در
چنين شرايطي ،رضاخان پنج سال بعد از اينكه با كودتا
وارد عرصه سياسي شد ،با تش��كيل مجلس مؤسسان،
سلسله قاجار را خلع كرد و خود بر اريكه قدرت نشست
و سلطنت به خاندان پهلوي منتقل شد .روشنفكران نيز
كه گمان ميكردند در دوران رضاشاه ،بر قدرتشان افزوده
خواهد ش��د و زمام امور به دستشان ميافتد ،سرمست
از اين پيروزي بودند ،اما اين ماه عس��ل چندان به درازا
نينجاميد و رضاشاه بهتدريج ،اين روشنفكران را به حاشيه
راند و بسياري از آنها ،سرانجام شومي نصيبشان شد! در
واقع هر چه زمان ميگذشت و رضاشاه بر قدرتش افزوده
ميشد ،نقش اين روش��نفكران كمرنگتر و رضاشاه به
آنها بدبينتر ميشد! ازاينرو خوشحالي روشنفكران از
روي كار آمدن رضاشاه ،چندان طول نكشيد و آنها خود
بهتدريج به منتقد ديكتاتوري رضاش��اه بدل شدند .در
نتيجه با گذر زمان ،اين افراد يكي پس از ديگري توسط
رضاشاه تصفيه و برخي به فجيعترين شكل ممكن قلع
و قمع ش��دند! آنچه در اين ميان نبايد از آن غفلت كرد،
اين اس��ت كه رضاش��اه خود نيز در دايره روشنفكران
تعريف نميشد .در واقع رضاشاه به لحاظ فكري ،چندان
الهامبخش نبود و بينش روش��ني نداشت و تنها نظامي
مقتدري بود كه توانسته بود به كمك همراهان داخلي و
خارجياش قدرت را به چنگ آورد»...
شهريور  .1320محمدعلي فروغي در كنار پهلوي دوم
در روز اداي سوگند پادشاهي وي در مجلس شوراي ملي

شهيد مطهري در مقطع43ـ ،41يكي از جهتدهندگان
اصلي مبارزه عليه رژيم ش��اه بود ،عملكرد وي در اين
سالها به شرح زير است:
الف :قبل از دستگيري حضرت امام به صورت رابط بين
تهران و قم.
ب :در دوره دستگيري ،زندان و تحت نظر بودن حضرت
امام ،رهبري پنهان مبارزه.
ج :تالش براي هماهنگس��ازي مراجع در دوره آزادي
حضرت امام.
فعاليتهاي وي در سالهاي56ـ 43در پوشش فرهنگي
و سياسي بدين شرح است:
الف :مبارزه با ناسيوناليس��م فرهنگي و باستانگرايي
رژيم.
ب :شناسايي و معرفي جريان التقاط.
ج:مقابله با جريان روشنفكري ديني (چپگرا) با هدف
نابودي نظريه اسالم منهاي روحانيت.
ﻫ :فرماندهي و هدايت مبارزات ضد رژيم.
شهيد مطهري در سالهاي 57ـ ،56نقش اساسياي در
تشكيل جامعه روحانيت مبارز داشت و از طريق همين
نهاد ،به هدايت تظاهرات ضد رژيم و انس��جامدهي به
روحانيت و طيف مذهبي پرداخت .ايشان در سالهاي
58ـ 57به عنوان رئيس شوراي انقالب ،نقش اساسي
در تأسيس نهادهاي انقالبي مقارن پيروزي انقالب مانند
دولت موقت داشت.
فرضيههاي رقيب:
الف :شهيد مطهري چهرهاي فرهنگي بود و نقش اساسي
در انقالب اسالمي نداشت!
ب :شهيد مطهري در ابتدا چهره فرهنگي بود و در ايام
نزديك به پيروزي انقالب ،به چهره سياسي تبديل شد!
درباره سابقه پژوهشي اين موضوع ،بايد متذكر شد كه
راجع به فعاليتهاي سياسي اس��تاد و نقش ايشان در
انقالب اسالمي ،هيچ كار جامعي صورت نگرفته است.
به همين خاطر بعد سياسي فعاليتهاي ايشان مغفول
مانده اس��ت و از اين رو انج��ام دادن چنين تحقيقي،
ضروري مينمايد».
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محمدعلي فروغي ،در سفر به فرنگ

پاسخ به پرسشهايي بنيادين درباره
«رفتار سياسي شهيد مطهري»

محمدرضا كائيني
تاكن��ون در ب��اب
ش��خصيت علم��ي
استاد شهيد آيتاهلل
مرتض��ي مطهري،
فراوان س��خن رفته
اس��ت .با اي��ن همه
ش��خصيت سياسي
وي ،تقريب��اً مغفول
مانده و چندان مورد
ترسيم قرار نگرفته
اس��ت! اثر « رفتار سياس��ي ش��هيد مطهري و انقالب
اس�لامي» ،به اين جنبه از شخصيت آن متفكر شهيد
پرداخته است .اين پژوهش توسط سيد احسان جوانمرد
انجام شده و مركز اس��ناد انقالب اسالمي نيز به انتشار
آن مبادرت ورزيده اس��ت .مؤلف كتاب در ديباچه آن،
چنين آورده است:
«آنچه موجب ش��د چنين اثري خلق شود ،اين بود كه
فعاليتهاي گس��ترده و مؤثر فكري اس��تاد در دوران
پيش از انقالب باعث شده بود كه بعد عملياتي ايشان ،در
مبارزات سياسي مغفول بماند و صاحبنظران همواره و
همه جا ،از ايشان به عنوان ايدئولوگ و متفكر ياد كنند.
در اين بحث تالش خواهد شد ،به سؤاالت اصلي و فرعي
زير پاسخ داده شود:
سؤال اصلي:
شهيد مطهري در انقالب اسالمي ايران چه نقشي ايفا
كرده است؟
سؤاالت فرعي:
1ـ اس��تاد در حوادث س��الهاي  41تا  43چه نقشي
داشته است؟
2ـ استاد در حوادث س��الهاي  43تا  56چه نقشي را
ايفا كرده است؟
3ـ اس��تاد در حوادث س��الهاي  56و  57چه نقشي
داشته است؟
4ـ نقش ايشان از زمان پيروزي انقالب تا شهادت چه
بوده است؟
فرضيهها:
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محمدعلي فروغي در قامت عقل منفصل
حكومت رضاخان!
انديش��هاي كه در فراز پيش��ين بدان اشارت رفت،
در بادي تولد خويش ،در ميان روش��نفكران وقت
حامياني فراوان يافت كه محمدعلي فروغي در زمره
مهمترين آنان بود .وي در ترسيم نقشه راه فرهنگي
و سياس��ي براي حكومت رضاخ��ان ،نقش مهم و
فعالی داشت ،اما نهايتاً از سوءظن مخدوم خود در
امان نماند و مغضوب وي شد .سيدمرتضي حافظي
پژوهشگر تاريخ معاصر ايران اين موضوع را به شرح
ذيل تحليل كرده است:
«سالهاي پرآشوب انقالب مشروطه ايران ،با بيداري
نوين فعاليتهاي روشنفكري همزمان بود ،اما انقالب
مشروطه و در گرفتن منازعههاي فكري پيچيده كه
وراي طاقت جامعه سنتي و ضعيف ايران دوران قاجار
بود ،بهسرعت كشور را در چرخهاي از آشفتگيها و
ناامنيها گرفت��ار كرد .كودتاي اس��فند  ۱۲۹۹كه
س��لطنت قاجار را پايان بخشيد و س��لطه رضاشاه
را بر كش��ور پايهريزي كرد ،عرصه روش��نفكري و
مواضع روش��نفكران را نيز دس��تخوش دگرگوني
ساخت .رضاش��اه در ابتداي پادش��اهي خود ،اين
اقبال را يافت كه روش��نفكران ايراني نس��ل بعد از
مش��روطه ،به حمايت از وي برخيزند .يكي ديگر از
مهمترين نخبگان سياس��ي اين دوره ،محمدعلي
فروغي بود كه از نخستين حاميان پرشور رضاشاه
بهش��مار ميآمد و برخي او را ،عق��ل منفصل نظام
او ميدانس��تند .فروغي نيز همچون ساير نخبگان
سياس��ي در اين دوران ،بر ضرورت وجود ش��اهي
قدرتمند تأكي��د ميكرد .در حقيق��ت درحاليكه
برابريخواهي ،آزاديخواهي و مليگرايي رمانتيك،
الهامبخش نسل اول روش��نفكران و تالشهايشان
براي انجام تغيير و اصالح در سراسر كشور بود ،براي
روشنفكران پس از جنگ جهاني اول ــ كه متأثر از
تحوالت كشورهاي آلمان ،ايتاليا و پرتغال بودند ــ
اقتدارگرايي سياسي و مليگرايي زباني و فرهنگي،
به نيروي ضروري و كارس��از در تحقق آرزوهايشان
تبديل شد .بهطور خالصه پيوس��تن روشنفكران
به ديوانساالري رضاشاه ،ازيكطرف باعث برخي
اصالحات در ساختار ديوانساالري حاكم شد (مانند
نوسازي دستگاه قضايي با تالش علياكبر داور) ،اما
از طرف ديگر روشنفكران را در انجام دادن كار ويژه
خودش ،يعني دفاع از حق ،عدالت و آزادي ،ناتوان
ساخت و اين نيز خود يكي از جهتگيريهاي كنشي
نسنجيده و نامناسب آنان بود كه سرانجام به ناكامي
در اس��تقرار مدرنيته و برق��راري آزادي و حكومت
قانون در كش��ور و به دنبال آن نامرادي در بهدست
آوردن پايگاه اجتماعي تأثيرگذار و آس��يبپذيري
المحاله و العالج در برابر قدرت روزافزون پادشاه و
دستگاه حكومت منجر شد كه نتيجه محتوم و غايي
آن ،انزواي اجتماعي روشنفكران بوده است ...نبايد از
ياد برد كه يكي از مهمترين مشكالت نظام سياسي
پهلوي ،بحران مشروعيت بود كه براي فائق آمدن بر
آن ،همكاري و پشتيباني نخبگان فرهنگي و سياسي
ضرورت پيدا ميكرد .هرجومرج و ناامني منتجشده
از ناكامي و ناتمامي انقالب مشروطه ،نخبگان جديد
را كه اغلب آنها ي��ا در غرب تحصيلك��رده بودند يا
درم��ان دردهاي
به الگوي غرب��ي بهعنوان راهحل
ِ
العالج ايران ميانديشيدند ،به اين صرافت انداخت
كه با حمايت از يك مقتدر مصلح ،به بهاي از دست
رفتن آزاديهاي سياس��ي ،به مدرنسازي كشور
خود بپردازند .درحاليكه نخبگان فرهنگي ،زمينه
را براي ايجاد يك ناسيوناليس��م باستانگرا فراهم
كردند ،نخبگان سياس��ي بر پايه اين هويتسازي
جديد ،به تأسيس نهادهاي مدرن همت گماشتند.
مس��ئلهاي كه به دوري نخبگان و گسس��ت آنها از
جامعه انجاميد .درنهايت اين نخبگان جديد ،توسط
شاهي كه ميپنداشتند درمان دردهاي جامعه است
با همان دست آهنين از عرصه سياست در ايران كنار
گذاشته شدند».
مردم به خودي خود ،توان تشخيص زندگي
ايدهآل را براي خود ندارند!
ميراث فروغي در عرصه سياست و تاريخ ايران ،فصلي
مهم در كارنامه اوس��ت .او به رغم آنكه از رضاخان
ضربه خورده بود ،اما همچنان سلطنت را در خاندان
پهلوي حفظ كرد .او در ش��هريور  20و با البيگري
با انگليس��يها ،آنان را مجاب كرد كه محمدرضاي
جوان و ناپخته براي خدمت ب��ه آنان ،بهتر از فرزند
محمدحس��ن ميرزاي قاجار اس��ت كه نميتواند
فارسي صحبت كند .فرنود فردهي پژوهشگر تاريخ
معاصر ايران ،اين فرآيند را به ترتيب پي آمده تحليل
كرده است:
«فروغي از نخستين روش��نفكران و انديشمندان
ايران به شمار ميرفت كه توانسته بود آثار مهمي در
حوزههاي تاريخ ،ادبيات و فلسفه نيز بگمارد .سنت
فكري وي تلفيقي بود از ليبراليس��م ،مليگرايي و
محافظهكاري .به همين دليل بود كه وي باور داشت:
هيچگاه نبايد شيوه سنتي حكومت در ايران ،يعني
پادشاهي از بين برود ،زيرا مردم به خودي خود ،توان
تشخيص زندگي ايدهآل براي خود را ندارند! فروغي
وجود قانون و نظم را مهمترين عامل در پيش��رفت
و توسعه كشور ميدانس��ت و بر اين باور بود كه نوع
ديكتاتوري مدرن و فشار از باال ميتواند اين نظم را
به شكل درست برقرار سازد .تفكري كه در عمل از
سوي وي اجرا شد ،ولي در بسياري از آثار وي نفي
ميشد! فروغي شرط تعادل در جامعه را همسويي
دو تفكر س ّنـتي و مدرن ميدانس��ت و معتقد بود
براي اجراي آن ناگزيريم برخي از آزاديهاي مردم را
منكوب كنيم ،در حالي كه وي در آثار خود ،همواره از
آزادي بيان و انديشه و نشريات سخن ميگفت .او در
نهايت نيز در قامت ناجي پهلويها ظاهر شد .جنگ
جهاني دوم هرچند ،چندين هزار كيلومتر دورتر از
ايران رخ داد ،ولي تأثير مخرب آن به ايران نيز رسيد
و تا س��الها بعد از جنگ طول كشيد .اشغال ايران

توسط متفّقين موجب ش��د تا حكومت پهلوي در
آس��تانه نابودي قرار بگيرد .به همين دليل رضاشاه
براي سومين بار ،دست به دامان فروغي شد ،يعني
همان كسي كه از آذرماه 1314موجبات خانهنشيني
وي را فراهم كرده بود .هرچند اين خانهنشيني براي
فروغي ،موج��ب توليد آثار مهم��ي در حوزه تاريخ
و ادبيات ايران ش��د .اختالفنظر ميان كشورهاي
اش��غالكننده ايران در خصوص آينده اين كشور،
موجب شد بزرگترين اش��تباه تاريخي فروغي رخ
دهد .انگليس به خاطر گرايش رضاشاه به آلمان ،در
تالش بود تا يكي از بازماندگان سلسله قاجار را روي
كار بياورد ،از طرفي روسيه نيز مصمم بود تا حكومت
جمهوري در ايران داير شود .هرچند رضاشاه تمايلي
براي نخس��توزيري فروغي براي بار سوم نداشت،
ولي ابقاي س��لطنت پهلوي موجب شد تا دست به
اين عمل بزند .ارتباط نزديك فروغي با س��هيلي و
دوس��تي ديرين س��هيلي با ايدن ،موجب شد تا او
انگليس را از انتقال قدرت به قاجاريه منصرف كند.
فروغي توانست موجبات استعفاي رضاشاه را فراهم
سازد و متن استعفاي شاه ،با قلم وي نوشته شد .از
طرفي ديگر نيز وي توانست سران انگليس و روسيه
را با خود همراه كند كه بهترين گزينه براي سپردن
قدرت به وي ،محمدرضا ش��اه پهلوي است .از اين
جهت كه او شخصي ضعيف به شمار ميرود ،از اين
رو متفقين ميتوانند امتيازات دلخواه خود را از وي
گرفته و ايران را آنطور كه مورد نظر خودشان است،
اداره كنند .بدين ترتيب فروغي توانست موجب ابقاي
سلطنت پهلوي شود .اين نشان ميدهد در ذهن وي،
هنوز هم بهترين گزينه حكومت در ايران ،حكومت
شاهنشاهي و آن هم حكومتي با مدعاي ايرانشهري-
تجددخواه ميباشد .به هر روي محمدعلي فروغي،
يكي از مهمترين شخصيتهاي سياسي سده اخير
ايران به ش��مار ميرود كه ش��روع فعاليت خود را
با تدري��س در همين مدارس آغاز ك��رد و در آينده
تبديل به جوانترين رئيس مجلس ش��وراي ملي و
پس از آن مهمترين مقام سياس��ي ،پس از شخص
شاه در ايران شد .وي كه رشد يافته در يك خانواده
فرهنگي به ش��مار ميرفت ،عالوه بر فعاليتهاي
سياسي ،توجه ويژهاي به ادبيات ،تاريخ و فلسفه نيز
داشت و در اين حوزه ،دست به نگارش آثار زيادي از
جمله سير حكمت در اروپا و تاريخ مختصر ايران زد.
از اين رو همواره در ميان اهل علم و سياست ،دو گونه
شخصيتشناسي متفاوت از وي به عمل ميآيد ،تا
جايي كه برخي از سياسيون ،وي را بزرگترين مدافع
ديكتاتوري در دوران پهلوي دانسته و برخي نيز وي
را يكي از بزرگترين مؤرخان و اديبان و دانشمندان
سده اخير ايران به شمار ميآورند»...
غير تسليم و رضا ،كو چارهاي؟
ابوالحس��ن عميدي نوري در زمره سياس��تورزان
و روزنامهن��گاران ادوار پهلوي اول و دوم به ش��مار
ميش��ود .او در باب مالقات رضاخ��ان با فروغي در
واپس��ين روزهاي س��لطنت وي ،روايتي خواندني
عرضه داشته است كه هم گوياي احواالت قزاق در
پايان حكومت و هم منظر فروغي در آن روزهاست:
«به صراحت بگويم فروغي را رضاشاه نميخواست
زمامدار كند ،بلكه به مرحوم مجي��د آهي كه زبان
روسي خوب ميدانست و همچنين به مرحوم علي
سهيلي (كه او هم با داشتن زن روس و دانستن زبان
روسي) گفت :به جاي منصورالملك زمام كابينه را
در دست گيرند .زيرا از ارتش سرخ بيم زياد داشت و
فكر ميكرد آن دو نفر ،بتوانند روابط را اصالح كنند،
اما هر دو ش��انه خالي كردند و در مقام مش��اوره به
شاه ،نگران از كار خود متفقاً اعالم داشتند كه مرد
ميدان زمامداري در وضع حاضر ،فقط ذكاءالملك
(محمدعلي فروغي) خانهنش��ين و بيمار است كه
نزديك كاخ شهري شاه س��كونت دارد .رضاشاه كه
به ياد رفتارش با ذكاءالملك افتاد كه بر سر نامهاي
كه براي يكي از فرزندان مرحوم اسدي كه در واقعه
مشهد اعدام شده بود ،نوش��ته بود و مأمور سانسور
نامهها آن را به نظر شاه رسانده بود كه در آن اين شعر
را در مقام توصيه به صبر و تسليت آورده بود:
در بر شير نر خونخوارهاي
غيرتسليم و رضا كو چارهاي؟
مورد غضب واقع شده و خانهنش��ين گرديده بود.
سخت نگران گرديد كه چطور در چنين روزگاري
ميتواند مطمئن ش��ود كه او را نخستوزير كشور
كند .اما چون ديد كس��ي ديگر حاضر به زمامداري
در چنين موقعيتي نيست و منصورالملك نيز به هر
حال بايد كنار رود ،با ترديد اين پيشنهاد آن دو نفر
را به شرط آنكه هر دو در كابينه ذكاءالملك عضويت
داشته باشند ،پذيرفت و قرار شد براي استمالت از
ذكاءالملك ،شخصاً به عنوان عيادت از او به منزلش
كه بيش از پنجاه شصت متر فاصله نداشت ،رفته و
از او خواهش كند در چني��ن روزگاري ،زمامداري
كشور را بپذيرد .از قراري كه شنيدم ،وقتي رضاشاه
پياده از منزل��ش به منزل او رفت و به اس��تمالتش
پرداخت و اوضاع نگرانآور كشور را برايش شرح داد،
ذكاءالملك كه مرد فلسفه و ادب و سياست بود دو
مرتبه آن شعر:
در بر شير نر خونخوارهاي
غيرتسليم رضا كو چارهاي؟
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را خواند و گفت :من وقتي با اين ضعف بنيه و خطر
اشغال كشور ،ميتوانم اين مس��ئوليت را بپذيرم
كه آزادي در مطالعه و تصميم قانوني با مش��ورت
امر از آن اعليحضرت داشته باشم ،زيرا به هر حال
فع ً
ال كشور در اشغال دو قدرت بزرگ جهاني قرار
گرفته ،بايد با آنها كنار آمد و كاري كرد كه استقالل
و رژيم ايران در اين حالت خطرناك حفظ ش��ود.
رضاشاه نيز ناچار براي اينكه به هر حال او را قانع به
پذيرفتن مسئوليت نمايد ،ح رفهايش را تصديق
نموده گفت :من مسئوليت كشور را به عهده شما
ميگذارم و انتظار حفظ استقالل و دوام رژيم فعلي
را دارم و بس»...

