
   سمانه صادقي
خش�ونت ورزي هاي تاريخ�ي، عادت�ًا مقدم�ه اي 
ب�راي ظه�ور ديكتات�وري اس�ت. تش�كيل و نقش 
آفريني»كميته مجازات« نيز از س�وي تاريخ نگاران 
اينگونه تحليل ش�ده اس�ت. مقال پي آم�ده با ارائه 
شواهد، درصدد بسط اين نظريه بوده است. اميد آنكه 
تاريخ پژوهان و عالقه مندان را مفي�د و مقبول  آيد. 

      
   بسترهاي سياسي يك وحشت آفريني

در مشروطه دوم، دو جناح روياروي هم صف آرايي كردند. 
گروهي كه بر خويش نام »اعتدال��ي« نهادند و گروهي 
كه به »دموكرات« شهره ش��دند. رقابت اين دو گروه با 
هم تش��كيل جوخه هاي آدمكش��ي و ايجاد بحران هاي 
عديده، كش��ور را به لبه پرتگاه س��وق داد. در اين دوره 
غير از اعتدالي هاي س��ابق - ك��ه از وثوق الدوله حمايت 
مي كردند- بين دموكرات ها هم انشعابي روي داد. عده اي 
از دموكرات هاي سابق كه به مشي ميانه روي روي آورده 
بودند، طرفدار تشكيل مجدد حزب دموكرات بودند. به 
همين دليل هم در منابع تاريخي، از اين دسته به عنوان 
»دموكرات هاي تشكيلي« ياد شده است. يكي از مهم ترين 
اعضاي آنان، ملك الشعراي بهار بود. اما عده اي ديگر با اين 
تصميم مخالف بودند. آنان معتقد بودند بايد صبر كرد تا 
دموكرات هايي كه از تهران به هر دليلي خارج ش��ده اند 
به پايتخت بازگردند و با وجود آنان ح��زب دوباره فعال 
شود. اين افراد همان تندروهاي ادوار اول و دوم مشروطه 
بودند. سليمان ميرزا اسكندري، وحيد الملك شيباني، 
سيدمحمدرضا مساوات و حلقه اي كه به دور سيدحسن 
تقي زاده در برلين گرد هم آمده بودند، در زمره رهبران اين 
دسته به شمار مي رفتند. بنابراين مخالفان تشكيل حزب 
دموكرات را دموكرات هاي ضدتش��كيلي مي خواندند و 
رهبر اين دس��ته در تهران، س��يدمحمد كم��ره اي بود. 
نوك تيز حمالت كمره اي در روزنامه خاطراتش متوجه 
وثوق الدوله بود، چراكه وثوق بين دموكرات ها شكاف ايجاد 
كرده بود و مي خواست بر اين حزب تسلط يابد. در همين 
زمان بود كه ضدتشكيلي ها به ميدان آمدند و هسته اوليه 
كميته مجازات، براي ايجاد بحران سازي و سقوط وثوق 

شكل گرفت. 
   كميته اي مجهول به نام مجازات

در ذيقعده سال1334ق، ابوالفتح زاده نامي همراه با رفيق 
صميمي خود منشي زاده، كميته مجازات را تشكيل دادند. 
علوي در كتاب خود - كه اصل آن در سال1336ق، يعني 
دوره اوج بحران ايران، قحطي و بازداشت عناصر كميته 
مجازات در برلين منتش��ر ش��ده بود- از اين تشكيالت 
تروريستي، به عنوان»كميته مجازات، كميته مجهولي 
در طهران« ياد مي كند. ميرزا ابراهيم خان منش��ي زاده 
فرزند كريم خان منشي اوف ايرواني، از افسران قزاقخانه 
و از خانواده اي شيرازي االصل بود كه در دوره صفوي، از 
شيراز به ايروان رفته بودند. كريم بيك وقتي ناصرالدين 
شاه از سفر سوم خود از اروپا بازمي گشت، از او درخواست 
تابعيت و مهاجرت به ايران كرد و ش��اه هم درخواستش 
را پذيرف��ت. ميرزا كريم بع��د از ورود به ته��ران، مدتي 
بالتكليف بود تا اينكه به واسطه نامه نگاري كامران ميرزا 
نايب السلطنه به شاه، در قزاقخانه مشغول كار شد. پس 
از مدتي به دليل نارضايت��ي اش از روس ها در قزاقخانه، 
كميته اي به نام »حمي��ت و غيرت« پايه گ��ذاري كرد. 
اعضاي كميته ش��بنامه هايي عليه روس ها توزيع كرده 
و از مردم مي خواس��تند عليه آنان به پاخيزند. فرمانده 
وقت قزاقخانه، از مس��ئله مطلع ش��د و حق��وق اعضاي 
كميته را قطع كرد. پس از آن ح��دود 70 نفر از اعضای 
كميته، از قزاقخانه اس��تعفا كردند، اما پس از مدتي و با 
وس��اطت كامران ميرزا به كار خود بازگش��تند. با مرگ 
كريم بيك، فرزندش ميرزاابراهيم وارد قزاقخانه  ش��د و 

كار كميته غيرت را پي  گرفت. اسماعيل رائين در كتاب 
»فراموش��خانه و فراماس��ونري در ايران« مدعي است: 
»انجمن غيرت يكي از انجمن هاي فرعي فراماسونري در 
ايران بود كه توسط حاج ميرزا ابراهيم آقا وكيل افراطي 
تبريز، ابوالفتح زاده به عنوان نايب اول انجمن، منشي زاده 
نايب دوم و محمدنظرخان مشكوه الممالك صندوقدار 
لژ بيداري ايران تشكيل شد. البته حاج ميرزا ابراهيم آقا 
از اعضاي لژ بيداري ايران نيز به شمار مي رفت. در دوره 
جنگ اول جهاني، گروه ياد شده از طريق لژ بيداري ايران، 
با رهبر دموكرات هاي ضدتش��كيلي يعني سيدمحمد 
كمره اي هم مرتبط مي شوند... .« ابراهيم منشي زاده نهايتاً 
اوايل سال 1325ق، از خدمت در قزاقخانه استعفا كرد و 
به مشروطه خواهان  پيوست. اس��داهلل خان ابوالفتح زاده 
فرزند ابوالفتح خان ميرپنج از مهاجران قفقاز بود كه پس 
از دوره دوم جنگ هاي روس و اي��ران و امضاي معاهده 
تركمانچاي، به اي��ران مراجعت ك��رد. ابوالفتح زاده هم 
افس��ر قزاقخانه بود و درجه سرتيپي داش��ت. او در دوره 
اول مشروطيت، همراه عده اي از افسران و در همراهي با 
مشروطه و ضديت با محمدعلي شاه، از قزاقخانه استعفا 
كرد. ابوالفتح زاده پس از فتح تهران، سر و سّري با بهائيان 
پيدا  و حدود سال 1328ق، س��فري به اروپا مي كند. او 
پس از مراجعت از سفر، مأمور ماليات ساوجبالغ و شهريار 
مي شود اما به دليل بدرفتاري نسبت به رعاياي منطقه 
عزل مي گردد. ابوالحسن علوي از همكاران تقي زاده در 

كميته برلين در خصوص ابوالفتح زاده نوشته است: »در 
همين موقع بود كه معلوم شد او جزو بهايي ها شده و شب 
و روز براي پيشرفت كار آن دسته كار مي كرد... .« محمد 
نظرخان مشكوه الممالك فرزند اعتماد نظام، فراش باشي 
كامران  ميرزا نايب السلطنه بود. محمدنظرخان و پدرش 
تا سال1326ق، در خدمت كامران  ميرزا بودند تا اينكه 
در سال 1329ق، مشكوه رئيس اجراي ماليه تهران شد 
و در شمار كارمندان مورگان شوستر قرار گرفت. او تا سال 
1335ق، در استخدام اداره خزانه داري بود، ولي از همين 
سال وارد كميته مجازات شد. برخي انگيزه او را از عضويت 
در اين گروه تروريستي، مخالفتش با حسن مشار از ياران 
وثوق الدوله مي دانند، چراكه حس��ن مشار در مقام وزير 
ماليه، موجب اخراج مشكوه شده بود. كريم دواتگر اهل 
زنجان بود، ولي در تهران با محافل افراطي ارتباط داشت. 
همين گروه ها او را به ترور آيت اهلل ش��يخ فضل اهلل نوري 
تشويق كردند. وي بعد از مجروح ساختن شيخ گلوله اي 
هم به خ��ود  زد، اما از مرگ نجات يافت و ش��يخ هم او را 
 بخشيد. او اندكي بعد از تشكيل كميته مجازات و با معرفي 
ابوالفتح زاده وارد آن تشكيالت مي شود. دواتگر نه مانند 
ديگر اعضاي كميته از تحصيالت متعارف بهره داشت و 
نه به شغلي مشغول بود و نه فردي مانند كامران  ميرزا از 
او حمايت مي كرد. در واقع كريم استخدام شد كه رعب و 
وحشت ايجاد كند! چراكه همه اعضا با او و اعمالش در دوره 
مشروطه آشنايي داشتند. رشيدالسلطان از ديگر اعضاي 
كميته مجازات بود. او فرزند حسينقلي خلخالي، حاكم 
خلخال بود. پس از مرگ پدر در سال1331ق، منصب او 
را به فرزندش رشيدالسلطان دادند اما در اين دوره خلخال 
از جمله مناطقي بود كه به تصرف نيروهاي روسيه درآمد. 
رشيدس��لطان كه نتوانس��ت بحران هاي داخلي را مهار 
كند، به تهران آمد و با وق��وع جنگ اول جهاني، همراه با 
اردوي مهاجران به قم، اصفهان و كرمانشاه رفت. هرچند 
با ناكام ماندن دولت موقت كرمانشاه او هم مثل بسياري 
ديگر وارد تهران شد و به عضويت كميته مجازات درآمد. 
رشيدسلطان عامل اصلي ترور اسماعيل خان رئيس انبار 
غله تهران بود، اما قتل را به گردن كريم دواتگر انداختند! 
او كسي بود كه به دستور ابوالفتح زاده، كريم دواتگر را از 
پا درآورد. احمد محمودي مشهور به كمال الوزاره، ديگر 
عضو مؤثر و تعيين كننده كميته بود. او فرزند محمودخان 
مش��اورالملك قمي بود. كمال الوزاره تحصيالتش را در 
دارالفنون به پايان رس��اند و در دوراني كه ن��وز در اداره 
گمركات ايران كار مي كرد، رياس��ت گمرك اغلب بنادر 
بحر خزر را به دست آورد. وي طي مدتي مديد، معاونت 
اداره ماليات هاي مستقيم و مفتشي اداره وظايف را تصدي 
مي نمود. كمال الوزاره پس از عزل مرنارد، به رياست اداره 
ماليات هاي مستقيم منصوب شد و در همين زمان بود 
كه به كميته مجازات پيوست. در سال1336ق كه مردم 
از قحطي در كوچه و خيابان جان مي دادند، وي رياست 
انبار گن��دم را به عهده داش��ت. سيدش��كراهلل روحاني، 
مسئول توزيع اعالميه هاي كميته مجازات بود. او منشي 
مخصوص كامران ميرزا نايب السلطنه بود. سيدشكراهلل 
زماني كه به خدمت اداره ماليه درآمد، وارد كميته مجازات 
شد. حسين خان هلل، بي ترديد عضو مهم كميته مجازات 
بود. حسين خان، شاگرد آبدارخانه سردارافخم بود. وقتي 
هلل فرزند سردارافخم از دنيا رفت، اين منصب به او رسيد. 
از آنجا كه سردارافخم از كاركنان كامران ميرزا محسوب 
مي شد، حسين خان هلل هم با دس��تگاه كامران ميرزا در 
ارتباط قرار گرفت. او در دوره مش��روطه، يكي از قاتالن 
س��يدعبداهلل بهبهاني بود. حس��ين خان هلل در كميته 
مهاجرت با كريم دواتگر و احسان اهلل خان نيز همراه بود. 
علي اكبر ارداقي در ارداق قزوين به دنيا آمده بود و در 15 
سالگي به تهران آمد و به تحصيل پرداخت. بعدها همراه 
برادرش قاضي ارداقي، به صف مشروطه خواهان پيوست. 

»كميته مجازات«، بحران سازي اجتماعي براي ظهور ديكتاتوري منور

باج گيري با ششلول
 به بهانه استيفاي حقوق مردم

بعد از سقوط مشروطه اول، اين دو برادر دستگير و 
در باغشاه زنداني شدند. قاضي به دستور محمدعلي 
شاه كشته، ولي علي اكبر به رشت تبعيد شد. هنگامي 
كه مشروطه  دوم ش��كل گرفت، ارداقي به عضويت 
وزارت عدليه درآمد كه توس��ط محمدرضا مساوات 
اداره مي ش��د. وي توس��ط كريم دواتگر به كميته 
مجازات پيوس��ت. ميرزامحمدحسين عمادالكتاب 
س��يفي قزويني، ديگر عضو كميته مج��ازات بود. 
او پيش از مش��روطه از كاتب��ان وزارت انطباعات و 
از خوشنويس��ان دوره خويش ب��ود. عمادالكتاب و 
ابوالفت��ح زاده از ابتداي مش��روطه از ي��اران مصمم 
حيدرخان عمواوغل��ي بودند، به ط��وري كه وقتي 
حيدرخان به سوي كالسكه محمدعلي شاه نارنجك 
پرتاب كرد، به خانه ابوالفتح زاده رفت! بي ترديد افراد 
بسياري در همان مدت محدود، به عضويت اين گروه 
درآمدند اما برجسته ترين چهره پشت پرده كميته 
مجازات، اردشير ريپورتر بود. او به شديدترين لحن 
ممكن از اين گروه در برابر تيم وثوق الدوله حمايت 
مي كرد. خطاس��ت اگر تصور كنيم تمامی كساني 
كه در كميته مجازات جمع آمده بودند س��وء نيت 
داشتند يا اهل دسيسه بودند. واقعيت اين است كه 
اكثر اين افراد، فرودست بوده و آلت فعل واقع شدند. 
هدف اصلي كميته مجازات، به مراتب فراتر از كشتن 

تعدادي از افراد بود. 
   آغاز ترورها و بحران سازي ها

كميته مجازات براي آغاز بحران سازي، ابتدا تصميم 
 گرفت قائم مقام الملك رفيع را به قتل برساند، چراكه او 
در دوران قدرت گرفتن حسين خان هلل در رشت، براي 
حفظ اموالش به روس ها پناهنده شده بود. مأمور اين 
كار، كريم دواتگر بود اما با همه تالشش نتوانست كار 
خود را به نتيجه برساند. سپس دواتگر و دوستانش به 
سراغ اسماعيل خان رئيس انبار غله تهران مي روند. 
اسماعيل خان در دستگاه مرنارد بلژيكي، رياست ماليه 
سيس��تان را عهده دار بود و از نزديكان وثوق به شمار 
مي رفت. نخس��تين ترور در 28بهمن 1295 اتفاق 
افتاد. قتل اسماعيل خان به اين دليل صورت گرفت 
كه گفته مي شد در دوره قحطي و گرسنگي توده هاي 
مردم به ويژه در تهران، مقادير فراواني غله به سربازان 
انگليسي و هواداران بريتانيا رسانيده است. بنابراين 
مرگ اسماعيل خان موجب خوش��حالي مردمي كه 
از پش��ت پرده ماجرا خبر نداشتند، شد، چراكه گروه 
ضدتشكيلي آن قدر عليه وثوق تبليغات كرده بودند 
كه كمتر كسي به واقعيات توجه مي كرد. حقيقت اين 
بود كه كميته مجازات، به كم��ال  الوزاره رئيس اداره 
ماليات هاي مس��تقيم وزارت ماليه، وعده داده بود به 
محض به دست گرفتن قدرت، او را به جاي اسماعيل 
خان رئيس انبار غله خواهند كرد. پس از قتل رئيس 
انبار غله، شوراي كميته تصميم گرفتند تا وثوق الدوله 
را به قتل برسانند. براي اين كار، ابوالفتح زاده در نظر 
گرفته ش��ده بود. اگرچه اين عمليات هيچ گاه عملي 
نشد، ولي نشان مي داد اهداف كميته، باالتر از آنچه 
تصور مي ش��د، بوده اس��ت. از طرفي در شرايطي كه 
منشي زاده و ديگران از تأسيس كميته اهداف خاصي 
را دنبال مي كردند، دواتگر و بس��ياري از اس��لحه به 
دس��تان نمي دانس��تند كه چرا بايد به اين اقدامات 
مبادرت ورزند! بنابراين كريم كه جواني عام بود و به راه 
و رسم تشكيالت واقف نبود، خودسرانه به عضوگيري 
براي كميته مي پرداخت. از جمله اين موارد، عضويت 
فردي به نام بهادرالسلطنه بود كه بعدها از ترس كشته 
شدن، تشكيالت كميته مجازات را در دوره دوم كابينه 
وثوق الدوله لو داد! گذشته از اين دواتگر جوان عياشي 
نيز بود. او به خاطر پول و باج گيري، در ميگساري هاي 
شبانه، شروع به افشاگري در مورد تشكيالت مي كرد. 
كريم دواتگر با رجال سياس��ي قدرتمندي همچون 
مورخ الدوله سپهر هم در ارتباط بود. مورخ الدوله هم 
از رجالي بود كه عليه وثوق الدوله فعاليت مي كرد. او 
با اعزازالسلطنه فرزند كامران  ميرزا نايب السلطنه نيز 
مراوده داشت. مورخ الدوله نقل مي كند: »كريم دواتگر 
برايش توضيح داده مردي به ن��ام كنت ريچ از طرف 
انقالبيون روسيه در رشت به تهران آمده و به او گفته 
حاضر به هر نوع همكاري است. پس از آن مورخ الدوله 
از سيدمحمد كمره اي مي خواهد با هم به مساعدت 
روس هاي انقالبي برخيزند، اما كمره اي نمي پذيرد... 
.« 24س��اعت بعد از مالقات و تهديد كمره اي توسط 
كريم، خبر قتل او پخش مي شود. چندي پس از قتل 
كريم دواتگر، رشيدالسلطان و سيدمرتضي دستگير 
مي ش��وند و به قتل دو تن ياد شده اعتراف مي كنند. 
از همين زم��ان بود كه نام كميته مجازات س��ر زبان 
مردم افتاد. نفر بع��دي كه مورد هدف ق��رار گرفت، 
متين السلطنه بود. سابقه اختالف گردانندگان كميته 

مجازات و متين السلطنه نيز قديمي بود. متين السلطنه 
در مجل��س دوم به فراكس��يون اعتدالي پيوس��ت و 
مواضعي نرم اتخاذ كرد و هنگام ماجراي اولتيماتوم، 
در زمره كساني بود كه مي گفت براي ممانعت از حمله 
روس ها به كشور، بايد بخشي از اولتيماتوم را پذيرفت. 
او هم با مورگان شوس��تر و عمليات��ش مخالف بود و 
مي گفت بايد به خدمت شوس��تر در ايران پايان داده 
شود. همين نيز موجب ش��د تا تقي زاده در خصوص 
او در نامه اي به شيخ ابراهيم زنجاني بنويسد: »هيئت 
رئيسه را وجود متين السلطنه فاسد كرده، بلكه مجلس 
را و مملكت را نيز...« متين السلطنه با وثوق وزيرخارجه 
وقت، همسو بود. حقيقت اين است كه متين السلطنه 
چون از پشت پرده تحوالت كش��ور آگاهي داشت و 
مي دانست دست كميته مجازات از آستين چه كساني 
بيرون مي آيد، به قتل رس��يد. با قتل متين السلطنه، 
وثوق الدوله دانست كه هدف بعدي و اصلي كميته، 
قتل اوست. لذا در پنجم شعبان1335ق و چهار روز 
بعد از قتل متين السلطنه، هيئت دولت را به منزل خود 
دعوت نمود و اطالع داد  تصميم دارد استعفا كند. دو 
روز بعد، استعفاي وثوق پذيرفته شد، در حالي كه چند 
روزي از سقوط كابينه وثوق مي گذشت و درست در 
روز معرفي كابينه عالء السلطنه به شاه، ميرزامحسن 
مجتهد اراكي به دست كميته مجازات ترور مي شود. 
در واقع كميته مجازات براي اينكه رعب و وحشت را 
به خوبي بين مردم و رجال كشور پراكنده سازد، روز 
روشن و در وسط بازار تهران و مقابل ديدگان دهها عابر، 
برادر صدرالعلما را در راه منزلش به قتل رساندند! پس 
از آن كميته مجازات شايع كرد او از انگليسي ها پول 
مي گرفته است. اما بعداً مشخص شد كه ميرزا محسن 
مجتهد اندكي قبل از ترور خود، در چند نوبت قاصداني 
نزد كمره اي فرستاده و از او تأمين مي خواسته. بديهي 
است كه وقتي كمره اي درمي يابد ميرزا  از ارتباط او با 
كميته مجازات مطلع است، درصدد حذف او برآيد. 
قتل ميرزامحسن مجتهد ضمن اينكه رعب را به اوج 
خود رسانيد، مردم را نسبت به منويات كميته مجازات 
و اينكه قصد ترور خائنين به كشور را دارد، مشكوك 
س��اخت، چراكه كميته مجازات ت��الش مي كرد با 
ارعاب، از رجال كشور باج گيري كند. نصرت الدوله 
فيروز نيز يكي از مهم ترين كس��اني ب��ود كه مورد 
تهديدات كميته مجازات قرار گرف��ت اما او مقابل 
تهديدهاي مخالفان خود گارد مس��لحي تش��كيل 
داد تا از جان خود محافظ��ت كند. عمادالكتاب نيز 
در اعترافات خود به اين مسئله اشاره كرده است. او 
مي گويد: »كميته مي خواس��ت از سران كشور باج 
دريافت كند، اما با تمام تالش و كوشش نتوانستند 
از مشيراعظم، مجدالسلطنه و يمين الملك مبلغي 

دريافت كنند... .« 
   جانياني كه از محبس رهايي يافتند

وقتي اعض��اي كميته مجازات مورد س��وءظن واقع 
شدند، دولت عالءالسلطنه عبداهلل خان بهرامي را از 
رشت احضار كرد و به او رياس��ت تأمينات تهران را 
داد تا مظنونان را تحت تعقيب قرار دهد و آنان را به 
جزاي اعمالشان برساند. برخي مطبوعات نسبت به 
ورود بهرامي ابراز شادماني كردند، اما سير تحوالت 
نشان داد كه اين انتظار تا چه حد بيهوده است، چراكه 
وقتي او به منصب رياست تأمينات تهران نائل آمد، 
سران كميته او را به خانه ابوالفتح زاده دعوت كردند. 
در مالقاتي كه بين او، منش��ي زاده و ابوالفتح زاده به 
واس��طه مردي به نام حاجي باباخان اردبيلي اتفاق 
افتاد، آنان شرحي از تش��كيالت خود را به وي ارائه 
كردند. بهرامي بعد از اين مالقات از شغل خود استعفا 
كرد! مورخ الدوله سپهر - كه خود در زمره بازداشت 
ش��دگان بود- در خاطراتش مي نويس��د: »از جمله 
حاجي باباخان اردبيلي از مردان بي باك آذربايجان، 
مس��تقيماً با عبداهلل خان بهرامي وارد مذاكره ش��د، 
مأموريت خود را از طرف كميته ابالغ كرد و آزادي 
دستگيرش��دگان را خواستار  ش��د و نتيجه اينكه 
در روز 27رمض��ان1335ق، مرخ��ص گرديدند... 
.« بهرامي هم در خاطراتش به اين موضوع اش��اره 
مي كند كه بعد از مالقات با سران كميته مجازات، 
فرداي آن روز ن��زد ميرزا باقرخان پ��در رفته و در 
م��ورد پرونده بازداشت ش��دگان گفته اس��ت: »ما 
داليل محكمي نداريم... ميرزاباقرخان كه مترصد 
چنين دس��توري بود، همان روز آنها را از محبس 
آزاد ساخت... .« البته زماني كه قاتالن كريم دواتگر 
دستگير ش��دند، ميرزاباقرخان مس��ئول بازجويي 
از آنان بود. س��ران كميته براي روشن كردن ذهن 
او نامه اي توسط مش��كوه الممالك براي وي ارسال 
مي كنند و نامب��رده را از پيگي��ري موضوع برحذر 
مي دارند. ميرزا ابراهيم خان ه��م هنگام اطالع از 
موضوع، تالش بس��ياري براي رهايي محبوسان و 
قاتالن كريم دواتگر نمود، به همين خاطر هم بود 

كه جنايات كميته مجازات تداوم يافت! 
   كالم آخر

هدف اصلي گردانندگان كميته مجازات، گسترش 
ناامني، ايجاد فضاي رعب و وحش��ت و ترسانيدن 
رجال از به دست گرفتن مسئوليت و در يك كالم 
بحران سازي بود. بهانه امر نيز مجازات خائنان بود. 
حال آنكه در يك م��ورد هم خيانت مقتوالن ثابت 
نش��د! آنها از اين طريق قصد داش��تند راه را براي 
عملياتي ساختن كودتا هموار س��ازند تا اربابان به 
اهداف خويش برسند. يك سر طيف اين نابساماني، 
دامن زدن ب��ه تنگناهاي اقتص��ادي و از آن جمله 
قحطي نان و سوي ديگر اين بحران، نااميد كردن 
مردم از هرگونه تحول مثب��ت اجتماعي بود. آنان 
تالش بسياري در سرنگوني كابينه ها از خود نشان 
مي دادن��د و مانع از تش��كيل مجلس مي ش��دند. 
زماني هم كه مجلس��ي وجود داشت، با كشانيدن 
دشمن به خاك كشور، آن را تعطيل كردند و اجازه 
شكل گيري مجدد آن را ندادند. نهايتاً كودتاي سوم 
اسفند به وقوع پيوست و رضاخان در كسوت ناجي 

به ميدان آمد!

ه�دف اصل�ي كميت�ه مج�ازات، 
گس�ترش ناامن�ي، ايج�اد فضاي 
رعب و وحش�ت و ترساندن رجال 
از به دس�ت گرفتن مس�ئوليت و 
در ي�ك كالم بحران س�ازي ب�ود. 
يك س�ر طيف اي�ن نابس�اماني، 
دامن زدن به تنگناهاي اقتصادي 
و از آن جمله قحطي نان و س�وي 
ديگ�ر آن ناامي�د كردن م�ردم از 
هرگونه تح�ول مثب�ت اجتماعي 
بود. آنان در س�رنگوني كابينه ها 
تالش بسيار كردند و مانع تشكيل 
مجلس  شدند. نهايتاً كودتاي سوم 
اسفند به وقوع پيوست و رضاخان 
در كس�وت ناجي به مي�دان آمد

پژواك پيام امام خميني
در فراسوي مرزهاي ايران

روايت هايي ناب 
كه در عزلت اند

   محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، سعي دارد تا 
با استناد به اسناد و 
شواهد منتشر شده، 
به رصد پژواك پيام 
ام��ام خمين��ي در 
فراس��وي مرزهاي 
اي��ران بپ��ردازد. 
توضيح آنكه از بدو 
برآمدن نهضت اسالمي به رهبري آن فرزانه راحل، 
داوري ه��اي فراواني در باب س��يره نظري و عملي 
آن بزرگ، از س��وي نخب��گان جهان ابراز ش��د كه 
تجميع آنها مي تواند مع��دل داوري آنان را درباره 
رهبر كبير انقالب اس��المي نشان دهد. »امام فراتر 
از مرزها« توس��ط پژم��ان عرب و نرگس س��ادات 
مظلومي گردآوري و تدوين ش��ده و انتشارات ياد 
يار )وابسته به دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب 
اسالمي( آن را روانه بازار نشر ساخته است. پژمان 
عرب در ديباچه خويش بر اين مجموعه، اينگونه به 

توصيف محتواي آن نشسته است:
»در گس��تره جبهه فرهنگي، ما به صدها س��وژه و 
موض��وع بر مي خوريم ك��ه بعضاً در ط��ول اين 40 
س��ال، حتي يك محصول خوب به صورت مستقل 
برايشان توليد نشده است! لذا دست به پژوهش هايي 
زديم تا بتوانيم از منابع و محتواهاي توليد ش��ده، 
گوهرهايي ناب اس��تخراج كنيم. ه��دف اصلي از 
اين پژوهش ها و رصدها، تالش در راس��تاي توليد 
و بازآوري آثاري بوده كه محص��ول فهم يك نياز و 
خأل در جبهه فرهنگي انقالب اس��المي بوده است. 
يك هدف جريان ساز ديگر تالشي بوده است براي 
تزريق يك خون تازه به جريان تاريخ شفاهي جبهه 
فرهنگي انقالب در جهت ايده دهي و برجسته  كردن 
حوزه هاي مغفول و روايت نش��ده جبهه فرهنگي 
انقالب اسالمي و در همين بستر تالش شده است به 

واسطه نشر اين آثار، صدها چهره توليدكننده و فعال 
در عرصه هاي متنوع هنري، فكري و رسانه اي جبهه 
فرهنگي، به رخ كشيده شوند. يك هدف مهم ديگر 
كه در اين پژوهش ها دنبال مي ش��د، آواربرداري از 
صدها هزار روايت ناب و دسِت اولي است كه در همه 
اين سال ها در گوشه كتاب ها، روزنامه ها، مجالت، 
ويژه نامه ها، س��ايت ها و... خاك مي خوردند و هيچ 

زمان ضريب مناسبي را كه بايد پيدا نكرده بودند. 
ام��ام )رحمه اهلل عليه( فرات��ر از مرزه��ا، نامه هاي 
مردمي به امام خميني، روايت هاي ناگفته از انقالب 
اسالمي و دفاع مقدس به روايت هنرمندان )اعم از 
سينماگران، عكاس��ان، هنرمندان تجسمي و...(، 
زندگي و خاطرات قله هاي هن��ر و ادبيات انقالب 
اس��المي و تاريخ معاص��ر، ديالوگ ه��اي ماندگار 
فيلم هاي ايراني، عاش��قانه هاي شهدا و... برخي از 
عناوين اين مجموعه هس��تند. قطعاً براي رسيدن 
به يك مدال اي��ده آل در گام اول، تم��ام تالش ما 
اين بوده كه خروجي كار، صرفاً بس��نده كردن به 
جمع آوري يكسري روايت، از در دست ترين منابع 
نباش��د. گاهي اوقات محقق محترم براي جستِن 
صحت و اعتبار بعضي روايت ها و همچنين رسيدن 
به منبع دس��ت اول آن روايت، روزه��اي متوالي 
مجبور به زير و رو كردن چندي��ن كتاب، روزنامه 
و سايت بوده  اس��ت، ولي قطعاً كارها بري از خطا و 
اشتباه، حتي در همان منابع دسِت اول هم نيستند. 
يك ارزش افزوده وي��ژه در اين آثار، نحوه تنظيم و 
س��اخت يك روايت جامع موضوعي است كه براي 
اين كار فصل بندي هايي ص��ورت گرفته كه پيش 
نياز آن، ورود و شناخت داش��تن محقق نسبت به 
آن موض��وع و رويداد بوده اس��ت. همچنين پيش 
آمده كه سطح بعضي روايت ها، ممكن است همگن 
نباشد. از آنجايي كه يكي از اهداف ما ساختن يك 
كالن روايت از آن موضوع يا سوژه بوده است، تن به 
كنار هم دادن بعضي روايت ها داده ايم. ان شاءاهلل با 
راهنمايي ها و مشورت هاي خود، مجموعه ما را در 

هرچه بهتر شدن اين مجموعه كمك كنيد... .« 
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 كريم دواتگ�ر اه�ل زنجان ب�ود، ولي 
در تهران ب�ا محاف�ل افراط�ي ارتباط 
داش�ت. همي�ن گروه ه�ا او را ب�ه ترور 
آيت اهلل ش�يخ فضل اهلل نوري تش�ويق 
كردند. وي بعد از مجروح كردن ش�يخ 
گلوله اي ه�م به خ�ود  زد، ام�ا از مرگ 
نجات يافت و ش�يخ هم او را  بخشيد. او 
اندكي بع�د از تش�كيل كميته مجازات 
و با معرفي ابوالفتح زاده، وارد آن ش�د. 
دواتگر ن�ه مانند ديگر اعض�اي كميته 
از تحصيالت متعارف بهره داش�ت و نه 
به ش�غلي مش�غول بود. در واقع كريم 
استخدام ش�د كه وحش�ت ايجاد كند
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