
  احمدرضا صدري
س�الروز رحل�ت زنده ي�اد بان�و مرضي�ه دب�اغ 
)حديدچي(، موسمي نيك است كه در باب سيره 
سياسي و مبارزاتي اسطوره زنان مسلمان سخن 
می رود. مقال پي آمده روايات برخي از نزديكان 
آن فقيده س�عيده را م�ورد بازخوان�ي تحليلي 
قرار داده است. اميد آنكه تاريخ پژوهان انقالب 
اسالمي و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

         
   در كميته مش�ترك، از ش�دت شكنجه ها 

خميده شده بود
بانو رضوانه دباغ، فرزند بانو مرضيه دباغ اس��ت كه 
در س��ال 52 و اندكي پس از مادر دس��تگير شد و 
در كميته مش��ترك ضدخرابكاري س��اواك، مورد 
شكنجه هاي شديد قرار گرفت. او تاكنون، كمتر به 
بيان خاطرات دوران زندان خويش پرداخته است و 

آنچه مي خوانيد در عداد معدودترين آنهاست:
»در بدو ورود، زماني كه وارد اتاق بازجويي ش��دم، 
منوچه��ري آنجا ب��ود. خاطرم هس��ت ب��ه خاطر 
شكنجه هاي مادرم، سيلي محكمي به صورت او زدم! 
هنگامی كه من را به زندان كميته مشترك يا همين 
موزه عبرت آوردند، مس��ئله اي كه براي ما زجرآور 
بود، نوع پوششي بود كه داشتيم. وقتی كه قرار شد 
من را بازداشت كنند، دو الي س��ه تا از پيراهن هاي 
پدرم را پوش��يدم. آن زمان مثل امروز، لباسي مثل 
مانتو مرس��وم نب��ود. از طرفي هم مي دانس��تم كه 
نمي گذارند چادر بر سر داشته باشم. با خودم گفتم 
اگر يكي از پيراهن  ها را هم بگيرند يا اينكه پاره شود، 
باز هم پيراهن ديگري بر تن دارم كه به وس��يله آن 
حفظ حجاب كنم، ولي متأس��فانه اي��ن دژخيمان 
ضداسالم ، هويت، انسانيت و عفاف ما را نشانه گرفته 
بودند كه حجاب هاي زنان را مي دريدند. اصاًل حضور 
ذهن ندارم كه گذاشتند ما پوشش سرمان را داشته 
باش��يم يا نه، ولي من و مادر از پتوهاي سربازي به 
عنوان پوش��ش اس��تفاده مي كرديم. آنها هم براي 
مسخره و استهزا از ما به  عنوان مادر پتويي و دختر 
پتويي ياد مي كردند. از ش��كنجه هاي س��اواك هم 
اگر بخواهم بگويم، من را خيلي ش��وك الكتريكي 
مي دادند. تمام بدن به رعشه در مي آمد. بعضاً كسان 
ديگري را كه زنداني بودند، شكنجه مي كردند و ما 
صداي شكنجه آنها را مي ش��نيديم. به مادرم حتي 
اجازه نشستن هم نمي دادند. در عين حال كه مادرم 
آن زمان 38سال بيشتر نداشتند، از شدت شكنجه ها 
خميده شده بودند. بيان شكنجه ها براي ما و حتي 
براي شنوندگان هم بس��يار اذيت كننده است. من 
معتقدم براي انقالب اسالمي بايد هزينه داد. تاريخ 
بايد انتقال داده شود. بايد مطالب حقيقي انقالب را 
عنوان كنيم تا جوانان به متن اهداف حضرت امام و 
رهبري واقف شوند و بدانند چه كساني مبارز بوده اند 
و امروز سرنوشت شان چه شده است و االن در جامعه 
چه نقشي دارند؟ اين نكته را هم بگويم در كل دنيا، 
ما يك كش��ور داريم كه حكومت آن ش��يعه است و 
دش��منان تمام توانش��ان را براي مقابله با ما صرف 

كرده اند... .«
   در عين دانش ف�راوان، در زندان گفت كه 

بي سواد است
بانو منظر خير حبيب اللهي در زمره نوجواناني است 
كه به گاه دس��تگيري بانو مرضيه دب��اغ، در كميته 
مش��ترك ضدخرابكاري حضور داش��ته و حاالت و 
ش��رايط وي را از نزديك مش��اهده كرده است. وي 

در باب نحوه مديريت آن مبارز خس��تگي ناپذير بر 
زندانيان زن، اينگونه روايت كرده است:

»خانم دباغ در زندان، خيلي از مس��ائل را با زيركي 
خاص خودشان انجام مي دادند. مثالً     در بازجويي ها، 
يك س��ري موضوعاتي را كه عنوان كرده بودند، به 
طور كامل در خاطر     داش��تند. چون مي دانستند كه 
يقيناً زير ذره بين هس��تند و ممكن اس��ت صحت و 
سقم     گفته هاي شان معلوم ش��ود. در واقع بازجويي 
عملي در زندان عمومي انجام مي شود و خانم     دباغ 
از اول در بازجويي ه��اي خود بيان ك��رده بودند كه 
س��واد خواندن و نوش��تن ندارند و اين     مسئله را در 
همه موارد به ياد داش��تند. افرادي امثال من كه از 
قبل ايشان را نمي ش��ناختند،    واقعاً فكر مي كردند 
اين زن، يك خانم بي سواد است! در ضمن از آنجا كه 
خانم دباغ     مي خواستند از وقت خود كاماًل استفاده 
بكنند، از يكي از كمونيس��ت ها خواس��ته بودند تا 
به     ايش��ان خواندن و نوش��تن ياد بده��د. براي من 
هميشه اين سؤال مطرح بود كه حاال چرا     ايشان از 
يك كمونيست خواسته است تا به او سواد بياموزد؟ 
البته آن شخص كمونيست     هم، شور و شعف خاصي 
داشت، چون بنا بر تصور خودش فكر مي كرد كه قرار 
است يك     مسلمان را باسواد كند! خيلي بعدتر بود كه 
من متوجه اين زيركي شدم. در حقيقت خواهر     دباغ 
مي خواستند به مأموران ساواك بفهمانند، بي سواد 

هس��تند. حال آنكه هي��چ يك از ما     نمي دانس��تيم 
خانم دباغ، به واقع از س��طح س��واد بس��يار بااليي 
برخوردار هستند. شخصي كه     معلم خانم دباغ شده 
بود، از روي بي خبري هميش��ه مي گفت، پيشرفت 
ايشان     ش��گفت انگيز اس��ت و از خانم دباغ امتحان 
مي گرفت كه نمره هاي ايش��ان در ح��د عالي بود. 
خواهر دباغ تا پنجم ابتدايي را نزد ايشان شاگردي 
كرد كه اين قضيه حكايت جالبي     بود.   مسئله ديگري 
كه در مورد خان��م دباغ براي من جالب بود، ش��ب 
بيداري شان بود. ايشان     خيلي از شب ها بيدار مانده، 
نماز شب مي خواندند و دائم در حال مطالعه بودند. 
در زندان   هم معموالً چراغ ها را خاموش نمي كنند، 
ايشان از همان نور اندك استفاده مي كردند   و تمام 
كتاب هايي را كه به سختي و زحمت به زندان آورده 
بودند، مطالعه مي كردند. به خاطر دارم كتاب   تفسير 
پرتوي از قرآن   از مرح��وم آيت اهلل طالقاني و   فاطمه 
زهرا     )س( زهي   در نيام   و بعضي از كتاب هاي دكتر 
حداد ع��ادل مثل   س��فرنامه ابن بطوط��ه   را با خود 
به زندان آورده   و همه را خوان��ده بودند. خانم دباغ 
معموالً تند و تند، تقاض��اي كتاب جديد مي كردند 
و اين   در حالي بود كه ما هن��وز به خيلي از كتاب ها 
دست نزده بوديم. براي من عجيب بود، يكي   از بچه 
كمونيس��ت ها تقاضا كرد كه به اتاق ما بيايد و با ما 
زندگي كند! سلول ما هم اتاقي سه در چهار   بود كه 
در آن، سه � چهار تخت سه طبقه وجود داشت. خود 
ما حدود 30 نفر بوديم. فضاي بسيار كوچكي نيز در 
وسط اتاق بود كه ما معموالً از فضاي اين تخت ها، به 
صورت   كالس هاي مختلفي استفاده مي كرديم و هر 
كالس مربوط به مطلب خاصي بود. در آن   فضا، خانم 
دباغ مادرانه ما را دور خودش جمع مي كرد و ما هم 
كه چند نفري از   دانش آموزان مذهبي مدرسه رفاه 
بوديم، گرد او جمع مي ش��ديم. تعداد ما زياد نبود. 
آن   ايام، اولي��ن دوره اي بود ك��ه خانم هاي مذهبي 
را گرفته بودند و دوره مطالعاتي س��اواك، روي   اين 
طبقه از زن ها بود. اين را هم مي دانستيم كه خيلي 

تحت نظر هستيم... .«
   هيچ گاه از ش�كنجه هاي خوي�ش براي ما 

نمي گفت
بانو سوسن حداد عادل، از ديگر معاشران بانو مرضيه 
دباغ در دوران حضور در زندان است. او در توصيف 
آن بانوي نامور، تأكيد دارد ك��ه وي به رغم تحمل 
ش��كنجه هاي فراوان، هيچ گاه ماجراي آنها را براي 
ديگران روايت نمي كرد و از اين رهگذر تالش داشت 
تا به حفظ روحيه زنان مبارز بپردازد و ايشان را قوي 

نگاه دارد:
»خانم دباغ در زندان ك��ه بودند، در روزهايي غير از 
ايام ماه مبارك رمضان، روزه   مستحبي مي گرفتند. 
يادم هست كه ناهارشان را براي افطار و شام شان را 
براي وقت سحر   نگه مي داشتند. به جرئت مي توانم 
بگويم تا آنجا كه ب��ه ياد دارم، ايش��ان معموالً نماز 
شب شان    ترك نمي شد. در زندان قصر تمام اتاق هاي 
موجود، ب��ه يكديگر وص��ل بودند و راه   داش��تند و 
خواهران همه پهلوي هم مي خوابيدند. يادم هست 
زني هم ب��ا ما هم بند بود كه   همش��هري خانم دباغ 
محسوب مي شد. فكر مي كنم نامش خانم تيفتكچي 
بود و ما   معموالً با ه��م بوديم. ي��ك روز خانم دباغ 
در آنجا مش��كلي پيدا كردند و حالتي مثل صرع به 
  سراغ شان آمد و تعادل شان به هم خورد، به گونه اي 
كه دست ها و پاهاي شان در هم مي پيچيد   و هر دو 
چش��م اين بزرگوار، باز و خيره به س��قف می ماند. 

زنده ياد مرضيه دباغ در قامت اسطوره پايداري، در آيينه روايت ها

»بانوي انقالب« از شكنجه گاه  ساواک 
تا فرماندهي سپاه همدان

هنگام نفس كش��يدن، صدايي   مث��ل خرخر از 
حنجره شان بيرون مي آمد! اين صحنه براي من 
خيلي دردناك بود. يادم   مي آيد وقتي ايش��ان 
به حالت طبيعي برگش��تند، من به شدت گريه 
مي كردم و من را   دلداري دادند. زماني كه بعد از 
مدت ها خانم دباغ را در زندان ديدم، صورت شان 
تكيده تر و   رنگ و روي ش��ان تيره تر ش��ده بود. 
مي ش��د فهميد كه در كميت��ه ضدخرابكاري، 
اذيت ها و   شكنجه هاي زيادي شده اند و همين 
مسئله باعث الغرتر و ضعيف تر شدن ايشان شده 
  بود. رضوانه هم همين طور شده بود. مدام دارو 
مي خورد و هميشه آنتي بيوتيك مصرف   مي كرد. 
ما براي اينكه با خمير نان، مجس��مه درس��ت 
كنيم، چند تا آنتي بيوتيك باز   مي كرديم و روي 
خميرشان مي ريختيم كه به رنگ هاي مختلف 
درمي آمدند و اين مايه   سرگرمي ما مي شد، ولي 
رضوانه هم، قاطعيت، مديريت و جذبه اي داشت 
كه از روح   بزرگ مادرش به ارث برده بود. خانم 
دباغ در زن��دان، آنقدر نقش ي��ك زن خانه دار 
بي س��واد را به طور   طبيعي بازي مي كردند كه 
خود من هم گاهي باور مي كردم ايشان بي سواد 
هستند. البته   مي دانس��تم خواهر دباغ با شهيد 
آيت اهلل سعيدي ارتباط داشته و شاگرد ايشان 
بوده اند. خالصه خانم دب��اغ از عهده ايفاي اين 
نقش، خيلي خوب برآمدند ب��ه نحوي كه همه 
باور   كرده بودند. در ضمن اين اسطوره مقاومت 
هيچ گاه از ش��كنجه ها و اذيت هايي كه متحمل 
  شده بودند، براي بچه ها تعريف نمي كردند... .«

   امام فرمود: او مورد اطمينان ماست
بانو خديجه ثقفي، همسر حضرت امام خميني 
در نوفل لوشاتو با بانو مرضيه دباغ آشنا شد و تا 
پايان حيات خويش، با وي اُنس و الفت يافت. او 
بر اين باور بود كه دينداري و كارآمدي آن بانوي 
مبارز، موجب اعتماد امام خميني به وي گشته 
بود، امري كه موجب شد تا ايشان اجازه دهند او 

در بيت شان مشغول به كار شود:
» در ايامي كه همراه امام )س( در نوفل لوشاتو 
بودم، يك روز ديدم، خانمي يك پالتو   پوشيده 
و روسري به س��ر داش��ت و وارد خانه شد. من 
هم با اينكه او را نمي ش��ناختم، به خاطر اينكه 
افراد زيادي نزد ام��ام رفت و آم��د مي كردند، 
با او سالم و احوالپرس��ي   و تعارف كردم. او هم 
نشس��ت. خانه اي كه ما در آنجا داشتيم، چهار 
اتاق داشت كه يكي در اختيار ما بود و سه اتاق 
  ديگر، غالباً بس��ته بودند. حوالي غروب بود كه 
براي امام پيغام فرستادم، زني با اين   مشخصات 
آمده )او از صبح كه رسيده، دو بار چادر مشكي 
سر كرده، رفته و برگشته بود(   و گويا قصد دارد، 
شب هم بماند. آيا صالح مي بينيد؟ به هر حال 
در آنجا وضعيت   ام��ام و ما، وضعي��ت خاص و 
احتمال خطر فراوان بود. امام هم پاس��خ دادند 
اش��كالي ندارد، چراكه مورد اطمينان است... و 
اينگونه بود    از آن تاريخ تا چهار ماه ديگر كه ما 
آنجا بوديم، زني ك��ه خيلي زود فهميدم خواهر 
دباغ   اس��ت، پيش ما ماند و حضورش براي من 
خيلي مفيد واقع ش��د، چراكه حض��رت   امام به 
اضافه مرحوم سيداحمد و حس��ين، ناهار را در 
منزل صرف مي كردن��د و غالباً   هم ديداركننده 
داش��تند و من براي پذيرايي كاماًل دست تنها 
بودم. از اين لحاظ حضور   خواهر دباغ به عنوان 
كمك، خيلي ضروري بود. چيزي به بازگشت ما 
به ايران نمانده بود كه خواهر دباغ مريض شدند 
و چون   نوفل لوشاتو امكانات چنداني نداشت، او 
را براي معالجه به پاريس بردند و در آنجا   بستري 
شد و مرحوم سيداحمد به عيادتش  رفت، ولي 
من اصاًل نتوانس��تم بروم. چ��ون   لحظه حركت 
فرارس��يد و امام و مردان ديگر ب��ا يك هواپيما 
راهي ايران ش��دند و   24س��اعت ديگر، همان 
هواپيما برگشت و من را به همراه زناني ديگر به 
ايران برد، بنابراين من فرصت نكردم به عيادت 
خواهر دباغ بروم و اينكه بيماري اش چه بود، االن 
  يادم نيس��ت گويا پايش در رفته بود و آن را گچ 
گرفته بودند. چند روز ديگر هم كه از   بيمارستان 
مرخص شد، به ايران آمد و به منزلش رفت. به 
هر حال در منزل هم   چش��م انتظ��اران زيادي 
داشت، چراكه عائله اش اعم از دخترها، دامادها 
و پسرش زياد   بود. خواهر دباغ، زن بسيار زرنگ و 
فعالي بود. اغلب كارهاي سياسي اش را در بيرون 
خانه   انجام مي داد و گاهي هم براي استراحت به 
اندروني مي آمد و اگر من در آشپزخانه بودم، در 
انجام امور آشپزي به من كمك مي كرد. در ضمن 
خيلي هم بانشاط و زبر و زرنگ بود. خدا خيرش 
دهد   كه من را دست تنها نمي گذاشت و دائماً به 

من كمك مي كرد. هيچ گونه پولي را هم از   امام 
يا ديگري به عنوان انع��ام يا كمك هزينه قبول 
نمي كرد، چراكه خدمت براي    امام را يك افتخار 
و نعمت براي خود مي دانست كه خدا نصيب او 
كرده بود   و از هيچ كوشش��ي فروگذار نمي كرد. 
حتي مواقعي كه صاحبخانه ما در پاريس كه زني 
  مهربان بود، مي آمد و م��ن را به خانه خويش يا 
تفريح مي برد، خواهر دباغ در خانه مي ماند   و به 

امور داخلي آنجا رسيدگي مي كرد... .«
   فرمانده مقتدر سپاه همدان

دكترجواد منصوري نخس��تين فرمانده س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المي اس��ت. در دوران 
مس��ئوليت وي، بانو مرضيه دباغ به فرماندهي 
سپاه همدان منصوب گش��ت و در اين مسند، 
توفيقاتي فراوان به كف آورد. وي درباره بسترها 

و پيامدهاي اين گزينش مي گويد:
»دليل شهرت خانم دباغ عالوه بر فعاليت هاي 
مبارزاتي ش��ان دو مطلب بود؛ يكي حضورشان 
در كنار حض��رت ام��ام در پاري��س و يكي هم 
اينكه بعد از انق��الب، به عنوان فرمانده س��پاه 
همدان منصوب شد. در سال 1358 زماني كه 
من فرماندهي س��پاه را به عهده داشتم، پس از 
تأس��يس س��پاه همدان، براي تعيين فرمانده 
اقدام كرديم. البته در همه شهرها، شوراي سپاه 
داشتيم و معموالً براي انتخاب فرمانده با مقامات 
شهر و علماي آنجا مشورت و به يك جمع بندي 
مي رسيديم و انتخاب مي كرديم. در همدان، ما 
خيلي سريع به نتيجه رسيديم و اينكه چند نفر 
از مسئوالن همدان پيشنهاد دادند، خانم دباغ 
اين مسئوليت  را به عهده بگيرد. علتش اين بود 
كه قبل از انقالب، مدتي در فعاليت هاي انقالبي 
در همدان حضور پيدا كرده ب��ود و به نوعي در 
آموزش دخت��ران و همچنين در كميته انقالب 
اسالمي همدان، شناخته شده بود. به اين دليل، 
ايش��ان فرمانده سپاه همدان ش��د. نكته اي كه 
انتصاب خانم دباغ به فرماندهي س��پاه همدان 
در سال 58 داشت، اين بود كه نگران واكنش ها 
و انتقادات احتمالي بوديم. چون اين كاري بود 
كه در نوع خودش، جديد و س��ؤال برانگيز بود 
و اين براي م��ن جالب بود كه تقريب��اً اعتراض 
و انتق��ادي نديدي��م. در آن زم��ان تحليل مان 
اين ب��ود كه همه مي دانس��تند خان��م دباغ در 
پاريس همراه امام بوده و امام هم نظرش��ان به 
وی مثبت و همچنين سابقه مبارزاتي هم داشته 
و كاًل امام نس��بت به اينكه بانوان هم مسئوليت 
بگيرند، نظرش��ان مثبت بوده اس��ت. اين براي 
ما در ابتداي كار بس��يار جالب بود. ما ترسي از 
ضعف كاركرد خانم دباغ نداش��تيم، چراكه در 
اين صورت سپاه استان هاي مجاور مانند زنجان 
و قزوين و... بودند؛ ضمن اينكه خانم دباغ داراي 
اعتماد به نفس باال و همچنين سخنوري ماهر 
بود و ارتباطات قوي و بسيار خوبي با بيت امام، 
شوراي انقالب و شهيدآيت اهلل بهشتي و ديگران 
داشت. اگر براي ايشان مشكلي به وجود مي آمد، 
مي توانست از طريق ارتباطات خود به حل اين 
مس��ائل بپردازد و به دليل اي��ن ارتباطاتي كه 
داش��ت، مي توانس��ت از اين ارتباطات استفاده 

كند، بهترين گزينه بود... .«
   الگوي ساده زيستي براي مسئوالن

بانو طاهره دباغ در مقطع پس از پيروزي انقالب 
اس��المي تا پايان حيات، در نظام اس��المي به 
ايفاي مس��ئوليت هايي پرداخت ك��ه از رهگذر 
آن، مي توانست برخورداري هايي يابد. او در اين 
دوره نيز به سان هميش��ه ساده زيستي گزيد و 
خود را از آفت دنياطلبي مصون داشت. به قول 

بانو فاطمه تندگويان:
»خانم دباغ از آنج��ا كه از ابت��داي انقالب، در 
پس��ت هاي اجراي��ي مهمي حضور داش��تند و 
همواره   در رأس امور بودن��د، به هرحال توانايي 
اين را داشتند كه در جهت منافع مادي خودشان 
  تالش و زمينه هايي را ب��راي مال اندوزي خود 
فراهم كنند. كاري كه خانم دب��اغ هيچ   گاه آن 
را نكردند. هنگامي كه خواهر دباغ بنا به داليل 
خاصي ب��ه مجلس چهارم وارد   نش��دند، من به 
سبب فوت داماد ايش��ان جهت عرض تسليت 
به منزل شان رفتم و كمال   س��ادگي را در آنجا 
ديدم و اين همان منزلي بود كه دولت، به طور 
موقت در دوران   نمايندگ��ي مجلس در اختيار 
ايشان قرار داده بود. امكانات مورد استفاده اين 
خانواده، نحوه پوشش اعضاي منزل، مجالست 
و ارتباط عمومي ش��ان همه و همه از سادگي   و 
بي ريايي عجيبي حكايت مي ك��رد. البته خانم 
دباغ آن موقع، در مكه مكرمه تش��ريف   داشتند 
و م��ن خدمت دختر خانم ش��ان رس��يدم و آن 
منزل و آن صحنه ها، من را خيل��ي متأثر   كرد. 
از قضا هفته بعد من نيز توفيق تش��ريف به مكه 
مكرمه را پيدا كردم. در آن سفر، خانم دباغ هم 
حاضر بودند و مس��ئوليت يكي از كاروان زنان 
شاهد را بر عهده داش��تند. من   در آن موقعيت 
فكر كردم كه اين بزرگ��وار چگونه با خبر فوت 
دامادش��ان برخورد خواهند   كرد؟ وقتي كه به 
خواهر دباغ اين خبر داده شد، من خدمت شان 
رسيدم، تسلي و دلداري   دهم و از صحبت هايي 
كه با صبيه شان داشتم، شمه اي را بيان كنم كه 
ديدم با كمال تعجب   ايشان مثل كوه نشسته و 
انگار نه انگار خبري شنيده اند! هنگام درگذشت 
دختر   خانم شان هم يادم مي آيد، ايشان خيلي 
مقاوم، اس��توار و صب��ور بودن��د و اينها داليلي 
بر   اثبات تدبير،ظرفيت روح��ي، صبر، ايمان و 
توكل اين خانم اس��ت كه به رغم احساس��ي   و 
عاطفي بودن در لحظات حس��اس بر اين قبيل 
احساسات غلبه مي كنند و به اين   عواطف، جهت 

و مسيري درست مي دهند... .«

 رضوان�ه دب�اغ: »در ب�دو ورود به 
كميت�ه مش�ترك، زماني ك�ه وارد 
اتاق بازجوي�ي ش�دم، منوچهري 
آنجا ب�ود. خاطرم هس�ت به خاطر 
شكنجه هاي مادرم، سيلي محكمي 
ب�ه ص�ورت او زدم! م�ادرم در آن 
زمان 38 س�ال بيش�تر نداشتند، 
اما از شدت شكنجه ها خميده شده 
بود. در آنجا من و م�ادر از پتوهاي 
سربازي، به عنوان پوشش استفاده 
مي كرديم. آنها هم براي مسخره و 
اس�تهزا از ما به عنوان مادر پتويي 
و دختر پتوي�ي ي�اد مي كردند...«
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دكتر جواد منص�وري: »نكت�ه اي كه 
انتص�اب خان�م دب�اغ ب�ه فرماندهي 
س�پاه همدان در س�ال 58 داش�ت، 
اين بود كه نگران انتق�ادات احتمالي 
بوديم، اما اين براي م�ن جالب بود كه 
تقريبًا انتقادي نديدي�م. در آن زمان 
تحليل مان اين بود ك�ه همه مي دانند 
خان�م دب�اغ در پاريس هم�راه امام و 
مورد تأييد ايش�ان ب�وده و همچنين 
س�ابقه مبارزاتي هم داشته و كاًل امام 
نس�بت به اينكه بانوان هم مسئوليت 
بگيرن�د، نظرش�ان مثب�ت ب�ود...«

روايتي از »دولت و نيروهاي اجتماعي
 در عصر پهلوي اول« 

رضاخان و انهدام 
نهادهاي واسط

  محمدرضا كائيني
اثري ك��ه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، مي كوش��د 
تا حي��ات نهادهاي 
واس��ط اجتماع��ي 
در دوره حاكمي��ت 
رضاخ��ان را ك��ه با 
مي��زان پايبندي به 
مش��روطيت در آن 
مقطع پيوندي وثيق 
دارد، م��ورد ارزيابي 
قرار دهد. »دولت و نيروهاي اجتماعي در عصر پهلوي 
اول«، توسط فرحناز حسام تأليف شده و مركز اسناد 
انقالب اسالمي آن را روانه بازار كتاب كرده است. مؤلف 
در ديباچه خويش بر اين پژوهش، در باب محتواي آن 

چنين آورده است: 
»گرچه از دوره م��ورد بحث در اين پژوه��ش تا امروز، 
زمينه هاي مس��اعدتري براي ش��كل گيري نهادهاي 
مدني پديد آمده اس��ت، اما با همين وضعيت نهادهاي 
واسط، مرحله  جنيني خود را مي گذرانند. به داليلي در 
دوره  رضاشاه نيز جامعه  ايران بدون تجربه  وجود احزاب 
و فعاليت انجمن ها و نهادهاي مستقل از حكومت سپري 
شد، زيرا نهادها و سازمان هاي سياسي، آمادگي پذيرش 
گفت و گو و مشاركت شهروندان را نداش��تند و به اين 
جهت، گروه      گرايي به شدت سركوب  شد و هر تشكلي كه 
از سوي حكومت پا مي گرفت، تهديد و تعطيل مي گشت. 
در پژوهش حاضر كه به شيوه  بررسي تاريخي و مطالعه  
اسنادي فراهم ش��ده، از منابع و متون مربوط به تاريخ 
اجتماعي ايران در قرن اخير بهره گرفته است. بديهي 
اس��ت كه اطالعات تاريخي مربوط به دوره  رضاشاه از 
متون، كتب، اسناد و خاطرات نگاشته شده، استخراج 
شده است. در انتخاب متون سعي شده است از منابعي 
استفاده ش��ود كه از نظر ارزش و استحكام مستندات 
داراي اعتبار باش��ند. اين امر با مشاوره و داوري اساتيد 
تاريخ و نيز با رجوع به متون تاريخي انجام شده است كه 

دفعات و تعدد ارجاع آنها به منابع، نشان دهنده  اهميت 
و اعتبار آنهاس��ت. خاطرات نيز از مي��ان يادمان هاي 
افرادي كه در آن دوره  تاريخي حضور داشته و بي واسطه 
درگير مسائل اجتماعي بوده يا مقام و منصبي رسمي و 
حكومتي داشته اند، گزينش شدند. در اين پژوهش به 
طور عمده، از دو نوع سند استفاده شده است: سندهايي 
كه درباره  واقعيت ها اطالعات مي دهند و سندهايي كه 
خودش��ان به صورتي واقعيت هس��تند. سندهاي نوع 
اول، مانند خاطرات مردان سياس��ت كه به هنگام نقل 
رويدادهايي كه خود در آنها ش��ركت داشته اند و ديگر 
اسناد مانند يك اعالن انتخاباتي يا يك سند به جا مانده 
از احكام و دس��تورات وزرا، حكم شاه، حكم مشروطه و 

غيره هستند. در اينجا ذكر چند نكته الزم است:
دوره  مورد بررس��ي، دوره  تاريخي مربوط به حكومت 
رضاشاه است. الزم به توضيح است كه دوره پادشاهي 
پهل��وي اول از س��ال1304 ت��ا1320 ه��� .  ش ب��ه 
مدت16س��ال بوده، اما از آنجا كه فرآيند قدرت گيري 
رضاشاه نيز ش��امل نكات اجتماعي فراواني مي باشد، 
تصميمات و حتي حضور رضاخان در مناصب حكومتي، 
در آنجا تأثير مس��تقيم دارد. از اي��ن روي دوره  زماني 
كودتاي1299 تا1304 ه� . ش ني��ز مورد توجه بوده 
است. بنابراين در تحليل چگونگي رويارويي رضاشاه 
با نيروهاي اجتماعي، به طور كلي دوره  20  ساله اي كه 
او داراي قدرت سياسي بوده، مورد بررسي قرار گرفته 
است كه در بس��ياري موارد، روندي از تغيير روش در 
مناس��بات او با طبقات اجتماعي و گروه ها وجود دارد. 
اين تح��ول در روابط با در نظرگرفت��ن روي  داده هاي 
پيراموني، معنادار مي شوند. براي مثال، نحوه  برخورد 
رضاش��اه با روحانيان يا زنان يا روشنفكران به موازات 
اعمال سياست هاي توسعه اي و تأثيري كه اين برنامه ها 
بر بافت فرهنگ��ي  � اجتماعي و س��نتي جامعه  ايران 
مي گذارد، به تدريج دگرگون ش��ده و ش��كل تازه اي 
به خود مي گيرد. گاه مش��اهده مي شود كه مناسبات 
مسالمت آميز رضاشاه با گروه هاي اجتماعي، به روابطي 
پر از تنش و سوءظن تبديل مي شود كه نمونه هاي آن را 

در سراسر حكومت وي مي توان يافت... .«

   رضاخان در واپسين ساليان سلطنت
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