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مفاخر ملی
جادوی قلم قائم مقام فراهانی

گفت و گوی خراسان با دکتر متولی حقیقی درباره وقایع مشهد در شهریور 1320
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سوم شهریورماه سال  ،1320نیروهای متفقین ،متشکل
ازنظامیانانگلیس،شورویوآمریکا،مرزهایآبیوخاکی
ایران را درنوردیدند .نتیجه این اقدام تجاوزکارانه ،اشغال
کاملایرانوبهخطرافتادنتمامیتارضیسرزمینمابود.
دراینبین،ارتشیکهرضاخانباتخصیصبخشمعتنابهی
از بودجه کشور ،به وجود آورده بود ،نتوانست هیچ دفاع
موفقی را در مقابل متجاوزان ،سازمان دهی کند و با اعالم
ترکمخاصمه،ارتشیکهپهلویاولبهآنمینازید،دریک
چشمبههمزدن،ازهمپاشید.رهآوردشکستسنگینشاه
دربرابرمتفقین،هرجومرجیفراگیربودکهمردمرنجدیده
ایران را گرفتار خود کرد .مشهد ،به عنوان بزرگ ترین شهر
شرقی ایران ،در نخستین روزهای تهاجم متفقین ،توسط
نیروهای ارتش سرخ شوروی اشغال شد .در گفتوگو با
دکتریوسفمتولیحقیقی،استاددانشگاهوپژوهشگرتاریخ
مشهد،بهبررسیشرایطمشهددرهنگامههجوممتفقینبه
ایران،درشهریور،1320پرداختیم.
لطفا،بهعنواننخستینپرسشومقدمهای
برای ورود به بحث ،بفرمایید شهر مشهد ،پیش از ورود
متفقینچهشرایطیداشت؟منظورمچندماهمنتهیبه
سوم شهریور است .آیا در این مدت اتفاق خاصی افتاده
بود؟
شهر مشهد در سالهای پایانی سلطنت رضاشاه ،به لحاظ
ِ
سخت توام با سرکوب و اختناق
سیاسی یکی از دورههای
را تجربه میکرد .روزنامهنگاران و نویسندگان ،به شدت
تحت فشار بودند و در صورتی که مطالبی دربــاره حقایق
موجودونیز،حقوقمردممینوشتند،گرفتارزندانوتبعید
میشدند.پاکروان،بهعنواناستاندارونایبالتولیهآستان
قدس رضوی ،در کمال اقتدار ،کنترل جامعه مشهد را در
اختیارداشتواجازهکوچکترینانتقادیامخالفتبادولت
رابهمردمنمیداد.دراینسالها،هیچحزبوگرو هسیاسی
منتقددولتدرمشهدفعالیتنداشتوچندروزنامهایهم
که در مشهد منتشر میشد ،حق هیچگونه انتقادی درباره
مسائل سیاسی و اجتماعی را نداشت .انتخابات مجلس
سیزدهم هم ،چند ماه قبل از حمله نیروهای ارتش سرخ به
مشهد ،به صورت فرمایشی برگزار شد و همان نمایندگان
دوره دوازدهــم ،دوباره به مجلس راه یافتند .با آغاز جنگ
جهانی دوم ،در سال  ،1318دولت ایران اعالم بیطرفی
کرد اما شواهد امر نشان میداد که رضاشاه باطن ًا به آلمان
متمایل است .ایران ،در سالهای پایانی سلطنت پهلوی
اول،شاهدحضورگستردهمستشارانومتخصصانآلمانی
بود .در شهر مشهد هم ،کارشناسان آلمانی ،حضور فعالی
درپروژههایمختلفداشتند؛ازجملهاینپروژههامیتوان

به ساختمان هنرستان صنعتی(شهید بهشتی فعلی)،
ساختمانادارهدارایی،ساختمانبرخیمدارسوسیلوی
مشهد اشاره کرد .همین مسئله ،بهانهای شد برای یورش
متفقین به ایران و اشغال شهر مشهد در شهریور .1320
بنابراین ،علیالظاهر ،در این دوره مشهد تا حد زیادی آرام
بود؛ تنها مسئله قابل ذکری که میتوان به آن اشاره کرد،
ورود گروهی از مهاجران ،از خاک شوروی و به ویژه ،قفقاز
وترکمنستاناستکهبهدلیلبدرفتاریروسها،راهایران
را در پیش گرفته بودند .با این مهاجران در مشهد برخورد
مناسبینمیشد؛چونحضورآنهابهلحاظامنیتی،برای
حکومت ،کمی مشکوک به نظر میرسید .مهاجران در
میدانارگ،زیرچادرهاوتحتنظرسربازانمسلحومأموران
تأمیناتنگهداریمیشدند.
وقتیخبرعبورمتفقینازمرزهاوحرکتشان
بهسویمشهددرشهرپخششد،واکنشمردمچهبود؟
تحوالتی که در شهریور 1320روی داد به قدری سریع بود
کهدرستچندروزپسازانتشارخبرعبورنیروهایشوروی
از مرز ،مردم مشهد شاهد حضور این نیروها در شهرشان
بودند.باورودنیروهایارتشسرخبهمشهد،شهردچارهرج
و مرج شدیدی شد و هزاران نفر از مردم ،اعم از فقیر و غنی،
راهحومهوییالقاتشهررادرپیشگرفتند.درایناوضاعبه
همریخته،مأموراندولتینیز،سردرگموبالتکلیف،منتظر
دستور فرمانده لشکر بودند .پاکروان دستور داده بود که
اعضای خانواده خودش و همچنین ،مقاماتی مانند رئیس
شهربانی و رئیس پست و تلگراف را با خودروهای دولتی به
سمتتربتحیدریهوفردوسمنتقلکنند.دراینشرایط،
عدهای از اراذل و اوباش ،از شرایط سوءاستفاده کردند و
با توجه به خالء امنیتی به وجود آمده در شهر ،قصد غارت
اموال مردم را داشتند که این اقدام ،پس از ورود نیروهای
ارتش شوروی و کسب اجازه پاکروان از آن ها برای فعالیت
شهربانی،ناکامماند.
باعبورنیروهایشورویازمرزهاوآغازحمله
هوایی به مشهد ،پدافند هوایی شهر که تنها چند صد
گلوله داشت ،در همان لحظات نخست از کار افتاد .آیا
وضعیت لشکر شرق اینقدر اسفبار بود؟ دلیل این فقر
تجهیزات،باوجودتبلیغاتیکهپهلویاولدربارهاصالح
ساختارارتشوتجهیزقشونمیکرد،چهبود؟
همانطور که میدانید ،در دوران سلطنت رضاشاه ،بیشتر
بودجهکشور،یعنیحدودیکچهارموبهنقلبرخی،حدود
یک سوم آن ،صرف اصالحات نظامی و تجهیز ارتش شد و
ایران ،برای نخستین بار شاهد فعالیت نیروهای سهگانه
زمینی،هواییودریاییبود.اماواقعیتایناستکهنیروی
هوایی کام ً
ال نوپای ایران ،هواپیماهای پیشرفته زیادی
نداشت .مطابق گزارشی که سرلشکر محتشمی ،فرمانده

لشکر ن ُُهم شرق نوشته است ،پادگان مشهد در زمان حمله
متفقین،تنهابه 250عددگلولهضدهواییمجهزبودو14
فروندهواپیماداشتکهچندفروندآموزشیبودوبقیههم،
در مقابل بمبافکنهای پیشرفته شوروی ،حرفی برای
گفتن نداشت .در بقیه بخشها هم ،با وجود همه تبلیغاتی
که دربــاره قدرت نظامی میشد ،ارتش ایــران به لحاظ
مدیریتی و تجهیزات دفاعی و تهاجمی ،در برابر ارتشهای
بزرگ دنیا ،محلی از اعراب نداشت .باز هم مطابق گزارش
سرلشکرمحتشمی،درتماملشکرخراسان،حتییکعدد
تانک هم وجود نداشت! از سوی دیگر ،نباید از یاد ببریم که
ارتش در زمان رضاشاه ،اصو ًال با هدف سرکوبی قیامها
و مخالفتهای ضدحکومتی داخل کشور تربیت شده و
شکل گرفته بود و برای مقابله با دشمن خارجی ،آمادگی
و توانایی الزم را نداشت .رضاشاه و اطرافیانش و مخصوص ًا
نظامیان عالیرتبه ،درایت الزم را برای پیشبینی احتمال
درگیری ایران در یک جنگ خارجی ،نداشتند .برای شاه،
حمله متفقین به ایران ،باورکردنی نبود و به همین دلیل،
هم رضاشاه و هم سران ارتش وی ،اصو ًال آمادگی روانی
الزمبرایورودبهاینمعرکهرانداشتند؛بهویژهآنکهروابط
پهلوی اول با همسایگان و همچنین انگلیسیها ،رابطهای
حسنه بود و بر همین اساس ،نیاز به تجهیز ارتش برای نبرد
بانیروهایاشغالگر،احساسنمیشد.دلیلدیگرمقاومت
نکردن نظامیان ایرانی در برابر قوای اشغالگر را باید باور
نداشتن آن ها به مشروعیت حکومت رضاشاه دانست.
در جریان بلبشوی ناشی از حمله نیروهای ارتش سرخ به
مشهد ،نه تنها گروهی از نظامیان حاضر به جنگ نشدند،
بلکه به سرعت پادگانها را تخلیه و اسلحههای خودشان
را در استخر کوهسنگی رها کردند و به شهر و روستاهای
خودشان بازگشتند.این در حالی است که آن ها موظف
بودندباهمهتواندربرابرنیروهایاشغالگرمقاومتکنند.
حسین فردوست در خاطراتش ،از لشکر
خراسان به عنوان نمونه ای از بی انضباطی یاد میکند
و مدعی است که واحدهایی از این لشکر را ،پس از حمله
متفقین،دربندرعباسپیداکردهاند.آیااینادعاصحیح
است؟ آیا لشکر شرق هیچ مقاومتی را در برابر نیروهای
شورویسازماندهینکرد؟
بیانضباطی و بینظمی نه تنها در لشکر خراسان ،بلکه
در کل ارتش ایران به چشم میخورد .دلیل آن هم این
بود که در امور نظامی ،حرف اول و آخر را رضاشاه میزد.
او که هیچگونه تحصیالت آکادمیک در امــور نظامی
نداشت ،میخواست ارتش نوپا را با بخشهای جدید،
مدیریت و تجهیز کند .به همین دلیل ،با وجود هزینه
سنگین و صرف بودجه مملکت برای تجهیز و بازسازی
ارتش ،نیروهای نظامی عم ً
ال موفقیتی به دست نیاوردند

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

در جریان بلبشوی ناشی از حمله
نیروهای ارتش سرخ به مشهد ،نه تنها
گروهی از نظامیان حاضر به جنگ
نشدند ،بلکه به سرعت پادگانها را
تخلیه و اسلحههای خودشان را در
استخر کوهسنگی رها کردند و به شهر
و روستاهای خودشان بازگشتند.این
در حالی است که آن ها موظف بودند
با همه توان در برابر نیروهای اشغالگر
مقاومت کنند
و ارتشی که رضاشاه ساخته بود ،از تنها آزمون جدی خود،
یعنی رویارویی با متفقین ،سربلند بیرون نیامد و بعد از
درگیری مختصر ،با اعالم ترک مخاصمه ،عم ً
ال از هم
پاشید .وقتی نیروهای شوروی در سوم شهریور ،1320
از دو جبهه سرخس و لطف آباد وارد ایران شدند ،ارتش
برنامه منسجمی برای دفاع نداشت .یک روز پس از ورود
اشغالگران ،سرلشکر محتشمی ،فرمانده لشکر شرق،
ستاد جنگ را تشکیل داد و قرار شد دو ستون نظامی
برای مقابله با نیروهای شوروی ،عازم قوچان و سرخس
شود اما لشکر خراسان ،حتی وسیله نقلیه کافی برای
اعزام نیروهای خود نداشت .به همین دلیل ،تعدادی از
اتوبوسهای بینشهری و کامیونهای شخصی را با زور
و تهدید از گاراژها بیرون کشیدند و دو ستون نظامی را
حرکت دادند .ستون اول ،بعد از شکست در مزدوران،
به عقب رانده شد و ستون دوم هم ،قبل از رویارویی با
روس ها ،به سمت شریفآباد ،واقع در  60کیلومتری
جنوب مشهد ،عقب نشست .خود سرلشکر محتشمی،
فرمانده لشکر ،قبل از ورود نیروهای شــوروی ،فرار را
بر قرار ترجیح داد و چون دو مسیر ارتباطی سبزوار و
بجنورد تحت کنترل ارتش سرخ بود ،از راه طبس و یزد،
به تهران گریخت!
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گزارشتاریخی
آیا حزب توده از جزئیات کودتای
 28مرداد مطلع بود؟
در پی کودتای ناموفق  25مــرداد
 1332و فرار شاه ،حزب توده شعار
جــمــهــوری دمــوکــراتــیــک و الــغــای
سلطنت را مطرح کــرد .تودهایها
مدتها بود که درباره وقوع کودتا به
مصدق هشدار میدادند .در شهریور
،1331پسازافشاینقشهکودتای
سرلشکر حجازی و زاهدی و پس از
واقعه  9اسفند همان سال ،حزب توده همگان را به مقابله
با توطئههای امپریالیسم فرا خوانده بود .درمرداد ،1332
چند روز پیش از کودتای  25مرداد نیز ،حزب توده درباره
وقوع کودتا هشدار و برای مقابله با آن ،به نیروهای خودش
فرمان آمادهباش داده بود .ولی هنگام وقوع کودتا ،با وجود
حضور بیش از  600افسر تــودهای در رستههای مختلف
ارتش،اقدامموثریبرایمقابلهباکودتاانجامنشد.نورالدین
کیانوری،دربارهواکنشحزبتودهبهکودتامیگوید«:درروز
کودتای  28مرداد با مصدق تماس گرفته و گفتیم حاضریم
بهخیابانهاریختهومردمرابهمقابلهدعوتکنیم.ازمصدق
خواستیم در اعالمیهای که از رادیوپخش میشود ،مردم را
ن حال ،مصدق این مسئله
به مقابله با کودتا دعوت کند .با ای 
را قبول نکرد و گفت کاری نکنید که پشیمانی م ـیآورد».
کیانوری مدعی است که حوالی ظهر همان روز ،هم گروهی
را نزد مصدق فرستاده و هم دوباره با او تماس تلفنی گرفته
استامابازهممصدقبامقابلهمخالفتکرد.درتماسسوم،
مصدق میگوید هر کاری که صالح میدانید ،انجام دهید،
اما در عمل دیگر امکان مقابله با کودتا وجود نداشته است.
احسانطبریدرکتاب«کژراهه»ضمنتردیددربارهصداقت
کیانوری ،میگوید که شوروی از جریان کودتای  28مرداد
خبروحتیبهنوعیباآنموافقتداشتهاست.همینمسئله
سبب شد تا کیانوری و هیئت اجرایی ،در مقابل کودتای28
مرداداقداممؤثریانجامندهند.اومیافزایدکهبعدازکودتا،
کیانوری فقط چند تحرک ماجراجویانه در مقابل دولت
زاهدی انجام داد و در عمل ،کار مؤثری برای مقابله با دولت
کودتا نکرد .فریدون کشاورز نیز در کتاب «من متهم میکنم
کمیتهمرکزیحزبتودهرا»،کیانوریرامتهمبهتعللعمدی
درمقابلکودتاکردهوگفتهاست«:زمانیکههمهموافقبودند
که باید با اعتصاب و تظاهرات مقابل کودتا ایستاد ،کیانوری
که تا دیروز با مصدق مخالف بود ،با مطرح کردن این موضوع
که باید نظر نخستوزیر سوال شود ،در عمل سبب تأخیر در
تصمیمگیری اعضای حزب شد و راه را برای پیروزی کودتا
باز کرد ».منوچهر آشتیانی که سابقه فعالیت در حزب توده
را دارد ،درباره روز کودتا و اتفاقات آن روز میگوید:آن موقع،
حزب اعضا را معلق گذاشته بود و اگر افرادی در خیابانها
میآمدند،کام ً
الخودجوشبود».

نورالدین کیانوری

قائممقامفراهانی،همچونپدروالبته
بیش از او ،در داشتن زبان و ادبیاتی
مخصوص بــه خــود کوشید و فراتر
از ایــن ،با چنین کوششی ،انقالبی
در سبک نگارش متکلفانه و ادیبانه
دیوانساالری ایرانی به وجود آورد؛
طوری که گاه مقام ادبی او را در کنار
جایگاهووزانتسیاسیاشقرارداده
وستودهاند.بهگزارشتاریخایرانی،درواقع،قائممقامافزون
بر آن که سیاستمداری موفق و نامدار بود ،ادیب بزرگی هم
محسوب میشد و بیش از آنکه خود را با سیاستمداران
بزرگمقایسهکند،باادیبانبزرگمقایسهمیکردوازهمین
رو بود که وقتی در جلسه محاکمه خطاب به او میگویند :تو
چه کردی و در دولت متبوعه خود چه ره آوردی داری؟ در
پاسخ غرا و کاملش ،بیش از سیاستهای عملی ،به قدرت
و جادوی ادبیاتش اشاره میکند« :خدا و خلق میدانند که
نظم و نسقی که در کشور ایران از زمان فتحعلیشاه تا اوایل
سلطنت محمدشاه پیدا شد ،انتظام و انضباط قشون ،همه
و همه به کاردانی پدرم میرزابزرگ و شخص خودم بود .با
بیان و تقریری که خطیبان عالم در مقابلش گنگ بودند ،در
جنگ زبان سپر میانداختند و با انشایی که ادیبان روزگار و
نویسندگانسیاسیوادیبانسیاسازعهدهشانخارجبود،
از عهده سیاست ملک و ملت برآمدم که مرا ساحر و جادوگر
بیان و انشاء خواندند ».چنان که پیداست ،قائممقام به قلم
خودفراوانمینازدوباهمینقلماستکهوقتیموردسعایت
فرومایگانی قرار میگیرد که با حضور مقتدرانه قائممقام،
دیگر جایی برای خود نمیدیدند ،سعایتی که به عزل سه
سالهاوازهمهامورحکومتیمیانجامد،رنجواندوهوشکایت
خودرادرقالبقصیدهایمشتملبریکصدوپنجاههزاربیت
ماندگار میکند؛ قصیدهای که آن را از لحاظ ادبی کمنظیر و
فوقالعادهجالببرشمردهاند.لسانالملکسپهر،درکتاب
«ناسخالتواریخ» ،درباره آخرین روزهای زندگی قائممقام
چنین روایــت کرده است که« :معالقصه بعد از بازداشتن
قائممقامدرباالخانهدلگشا،شاهنشاهغازیفرمودندنخست
قلم و قرطاس را از دست او بگیرید و اگر خواهد شرحی به من
نگار کند نیز ،مگذارید که سحری در قلم و جادویی در بنان
و بیان اوست که اگر خط او را ببینم ،فریفته شوم و او را رها
کنم .پس بر حسب فرمان عوانان دژخیم ،ادات نگارش
او را گرفته ،از باالخانه دلگشا فرود کردند و در بیغولهای
که حوضخانه خوانند محبوس داشتند ».نامهها و منشآت
قائممقام را سالها بعد ،یکی از شاهزادگان قاجاری به نام
فرهادمیرزا ،با چاپ سنگی در تهران منتشر کرد و بسیار
محبوب شد؛ نه تنها در میان حکومتیان و ادبا و فضال که
حتی در میان تودههای مردم.
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