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سید مهدی فرخ
( 1265 – 1352هـ.ش)

...

گزارش تاریخی
روایت سیاح انگلیسی از پایتخت زمستانی
اشکانیان
جان مکدونالد کینر از جمله سیاحان انگلیسی بود
که دو قرن پیش ،در سال  1810میالدی ،در سمت
معاون سیاسی سرجان ملکم ،همراه هیئت انگلیسی
وارد تهران شد .به گ��زارش خبرگزاری ایبنا ،سروان
جان مکدونالد کینر که بیشتر به نام سرجان مکدونالد
در ای��ران شناخته میشود ،بهمنظور آگاهی حکومت
هند بریتانیا از موقعیت جغرافیایی ،اوضاع سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی ای��ران ،به برخی مناطق کشور
سفر و نتیجه مطالعات و مشاهدات خود را در اینباره،
در کتابی با عنوان «یادداشتهایی درب���اره اوض��اع
جغرافیایی امپراتوری ایران» تالیف کرده است.
▪ ▪اهواز؛ پایتخت زمستانی اشکانیان

کینر ،در سفرنامه خ��ود ،با اش��اره به ویژگیهای شهر
اه��واز مینویسد« :اه��واز در قدیم شهری ب��زرگ  ،آب��اد و
پایتخت زمستانه اردوان [پنجم ]،آخرین پادشاه اشکانی
و همچنین کرسینشین استانی به همین نام بود .ولی در
حال حاضر ،از رونق افتاده و در حدود ششصد تا هفتصد
نفر سکنه بیشتر ن��دارد .این شهر ،در  48مایلی جنوب
شوشتر ،در ساحل کارون و بر روی خرابههای اهواز قدیم
بنا شده است .یکی از آثار قابل توجه اهواز قدیم ،باقی
ماند ههای یک پل و خرابههای یک قصر است که هنوز
وجود دارد؛ بخشهایی از دیوار این عمارت هنوز سالم
برجای مانده است .این دیوار ،در حدود  300پا طول و
تقریب ًا  14تا  15پا ارتفاع دارد .این دیوار با قطعات بزرگ
سنگ بنا شده است و طبق انداز هگیر یهایی که انجام
دادهام ،طول و بلندی اغلب این سنگها به  6پا میرسد.
این حصار ،در امتداد رودخانه احداث شده است و به نظر
میآید که آن محوطه را به صورت یک جزیره در درون خود
جای داده است  .در دل بعضی از این صخر هها ،غارها
و زیرزمینهایی وجود دارد که احتماال به وسیله سکنه
اولیه این شهر ساخته شده است .شهر کوچک سمانیه ،در
کنارههای کارون ،در 25مایلی جنوب اهواز قرار دارد و
جمعیت آن در حدود  300نفر میباشد .کمی پایینتر ،در
امتداد کارون ،از دهکده سابله گذشتیم و به محلی رسیدیم
که رودخانه به دو شعبه تقسیم میشد و در همین نقطه بود
که شیخ سلیمان موفق شده بود مسیر کاروان را تغییر دهد
و آن را در یک کانال به طرف قپان به جریان بیندازد .او یک
سد بسیار بزرگ به طول دویست یارد بر روی کانال بنا کرد
که تا چند نسل بعد و تا دوره کریمخان به خوزستان پابرجا
بود .هنگامی که این سد ساخته شد ،سرزمینهای قپان
روبه آبادانی گذاشت؛ ولی پس از ویرانی این سد و برگشت
آب کارون به مسیر قبلی ،شهر قپان نیز از سکنه خالی شد
تا جایی که یک تن در آن محل باقی نماند».

مانند «ملکالشعرای بهار» ،نسبت به او شد« .بهار» در جلد
دوم کتاب «تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران» ،اقدامات
کلنل را در راستای تثبیت قدرت کودتاچیان میداند و از
آن به شدت انتقاد میکند.

جواد نوائیان رودسری
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زمامداری و قیام کلنل محمدتقیخان پسیان ،یکی از مهم
ترین وقایع خراسان در تاریخ معاصر است .طی این قیام،
کلنل پسیان ،افسر جوان و وطندوست ژاندارمری ،ضمن
سرپیچی از دستورات «قوامالسلطنه» ،نخستوزیر وقت،
خواستار برکناری وی از رئیسالوزرایی و سامان دادن
به اوض��اع آشفته مملکت شد .با این حال ،دیدگا ههای
متفاوتیدربارهنیتحقیقیکلنلپسیانازایناقداموجود
دارد .برخی شخصیتها ،مانند زندهیاد «ملکالشعرای
بهار» ،در جلد دوم کتاب «تاریخ مختصر احزاب ایران» ،از
کلنل پسیان ،به دلیل موضعگیری علیه حکومت مرکزی
ایران ،خرده گرفته و او را نکوهش کردهاند و گروهی دیگر،
مانند «سیدمهدی فرخ» ،دیپلمات خبره ایرانی و همکار
کلنل ،او را مردی بیعیب و نقص دانستهاند که هدفی
جز اعتالی میهن ،دفاع از تمامیت ارضی کشور و حمایت
از حقوق مردم نداشتهاست .در این میان ،شاید بتوان
دیدگاهزندهیاد«مهردادبهار»،فرزندملکالشعرایبهاررا،
منصفانهتر و مقرون به صحتتر از نظرات دیگران دانست.
او در کتاب «درباره قیام ژاندارمری خراسان» مینویسد«:
اگرچهتقدسیافتنکلنلوپلیدکردنقوامالسلطنهممکن
است تا حدی مبتنی بر یک رشته حقایق تاریخی باشد،
اما در این میان ،بنیا نهای تفکر سنتی و گرایشهای
ناتاریخی در فرهنگ ما هم ،نقشی به عهده دارد که بنا بر
آن ،حقایق وقایع و ذکر دقایق تاریخ ،ارزش چندانی ندارد
یا بهتر بگوییم در نظر بسیاری اص ً
ال ارزش ندارد[ .به همین
دلیل] در بررسی اینگونه وقایع تاریخی ،یافتن حقیقت
چندان ساده نیست و باید با دقت فراوان به پیشینه و اسناد
آن واقعه نگریست و نباید بر اساس اظهار نظرهای اشخاص
دربارهآنهاتصمیمگرفت».برهمیناساس،بررسیشرایط
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی شهر مشهد و دالیلی که
کلنلپسیانبراساسآندستبهبازداشت«قوامالسلطنه»
و سپس قیام در برابر وی زد ،الزم و ضروری است.
▪ ▪خراسان در بحران

شرایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی خراسان و به ویژه
شهر مشهد ،در سالهای منتهی به  1300هـ.ش ،بسیار
بحرانی بود .افزون بر قحطی فراگیر آن دوران که جان
بسیاری از مردم را گرفت و خسارات جبران ناپذیری بر
حیات سیاسی و اجتماعی ایران وارد کرد ،شورشهای
مکرر ،ناامنی حاکم بر شهرها و باالخره هجوم نیروهای
روسیه تزاری به مشهد و به توپ بستن حرم مطهر ،از عوامل
اصلی این بحران محسوب میشد .آستان قدس رضوی ،با
وجود موقوفات ارزشمند و امیدی که به نقش آن در تعدیل
شرایط بحرانی آن روزها میرفت ،به شدت مقروض بود.
«عینالسلطنه» ،سیاستمدار دوره قاجار که روزنامه
خاطراتش ،یکی از منابع مهم بررسی شرایط سیاسی و
اجتماعی آن دوره محسوب میشود ،به نقل از «جریده
ایران» مینویسد«:اخیر ًا ،یعنی از ده سال [قبل] به این
طرف ،آستان قدس مقروض و ورشکست شده بود .خرج
و دخلش کفایت نمیکرد .سیصد ،چهارصد هزار تومان

ملقب به متینالسلطنه و معتصمالسلطنه ،سیاستمدار و دیپلمات ایرانی در دوره قاجار و پهلوی بود .او در جریان قیام کلنل پسیان از همکاران
و همراهان او محسوب میشد .فرخ بعدها ،در دوره پهلوی اول و دوم ،به سفارت ،عضویت مجلس سنا و وزارت رسید .کتاب خاطرات او یکی از
منابع مهم برای مطالعه درباره قیام کلنل پسیان است؛ هرچند که دیدگاههای فرخ در این کتاب ،چندان بی طرفانه به نظر نمیرسد.

▪ ▪بازداشت قوامالسلطنه

چرا کلنل پسیان ،قوام السلطنه را بازداشت کرد؟

«سیزده بدر» بدفرجامقوام

قرضپیداکردهبود؛بهکی؟بهبانک[استقراضی]روس،به
بانک شاهنشاهی انگلیس ،به تجار رباخوار ».کنسولگری
روسیه تزاری در مشهد ،نقش مهمی در بسیاری از آشوبها
و بلواها ایفا میکرد و وال��ی خراسان ،بیش از حکومت
مرکزی ،مطیع کنسولگری روسیه بود .این شرایط پس
از خروج نیروهای نظامی انگلیس از مشهد ،در دیماه
سال  1299هـ.ش و بیرقیب ماندن روسها در این شهر،
تشدید شد.با وجود این« ،قوامالسلطنه» که در اواخر دهه
 1290هـ.ش ،والی خراسان شده بود ،به جای رسیدگی
به امور و سامان دادن به اوض��اع ،به تحکیم ارتباطاتش
با خا نهای محلی و گسترش روابطش با کنسولگری
انگلیس عالقهمند بود؛ رویکردی که او را ثروتمندتر و
شرایط را آشفتهتر م �یک��رد.در زمستان س��ال 1297
هـ.ش ،اشرار و راهزنان ،مناطق جنوبی مشهد را عرصه
تاخت و تاز خود کردهبودند« .محمدخان» رئیس اشرار،
بر کوهسنگی و اراضی اطراف آن مسلط شده بود و مردم
مشهد دیگر نمیتوانستند از این مکان به عنوان تفرجگاه
استفاده کنند .شبیخونهای شبانه اشرار هم ،مردم را به
شدتمستأصلکردهبود«.قوامالسلطنه»کهازمهاریاغیان
ناتوان بود ،دست به دامن «عبدالرضاخان قوچانی» ،ملقب
به «شجاعالدوله» ،از خانهای پرنفوذ شمال خراسان شد
و او ،با اعزام نیروهای عشیرهاش ،توانست اشرار را برای
مدتی از مشهد دور کند« .قوامالسلطنه» طی این مدت،
عم ً
ال کاری انجام نداد و دست اشرار را در غارت و چپاول
اموال مردم باز گذاشت و در همان حال ،روز به روز بر ثروت
خوداف��زود ،به ط��وری که پس از بازداشت توسط کلنل
محمدتقیخان پسیان ،سیاهه ثروت «قوامالسلطنه» که
پیش از ورود به خراسان ،مرد چندان متمکنی نبود ،باعث

شگفتی مردم شد« .سید مهدی فرخ» در کتاب خاطراتش
مدعی است که «قوامالسلطنه» در زمان بازداشت ،مالک
پول طال 50،هزار تومان پول نقد400،
« 120هزار تومان ِ
هزار تومان برات روپیه  ،تعداد زیادی ظروف طال و قالی و
دو روستا به نامهای سده و سالمی» بود و «ماهانه  4هزار
تومان از کنسولگری انگلیس در مشهد میگرفت تا اخبار
ترکستان روسیه را با واسطههایش به دست انگلیسیها
برساند« ».عینالسلطنه» نیز در روزنامه خاطراتش به ثروت
فراوان «قوامالسلطنه» اشاره میکند و مینویسد«:کسی
که از خراسان آمده بود و من او را در خانه معاون نظمیه،
ماژور رفیعخان دیدم ،حکایت میکرد که تمام دارایی و
اثاثیه قوامالسلطنه را در مشهد ضبط کردندِ ،من جمله
سیصد اسب بود که هر یک از  500تا  1000تومان قیمت
داشت ».بدیهی است که عملکرد «قوامالسلطنه» باعث
بدبینی و انزجار فو قالعاده مردم نسبت به او شد و این
امر ،مشوق اصلی کلنل پسیان در اجرای دستور بازداشت
«قوامالسلطنه» بود؛ دستوری که از سوی «سیدضیاءالدین
طباطبایی» ،عامل کودتای سیاه و نخستوزیر وقت صادر
شد.واقعیت آن است که کلنل پسیان مرد سیاست نبود
و از پیچیدگیهای این عرصه اطالع چندانی نداشت و
همین مسئله باعث شد که وی توجهی به عواقب بازداشت
«قوا مالسلطنه» نداشته باشد؛ سیاستمداری که برادر
«وثوقالدوله» بود ،کاتب فرمان مشروطیت خوانده میشد
و طی مدت حکومتش در خراسان ،سیاستمدارانه ،به
برقراری ارتباط با خانهای محلی اقدام کرده و از این
رهگذر ،نفوذ زی��ادی در ای��ن خطه به دس��ت آورده بود.
همکاری ظاهری کلنل با عوامل کودتای  3اسفند 1299
و اجرای دستورات آنها ،باعث بدبینی رجال وطندوستی

به نوشته زند هیاد «باقر عاقلی» در جلد نخست کتاب
«روزشمار تاریخ ایران» ،دستور بازداشت «قوامالسلطنه»
روز  11ف��روردی �نم��اه س��ال  1300ه���ـ.ش ب��ه دست
کلنل پسیان رسید .هما نطور که اش��اره ش��د ،کلنل
شناخت کاملی از عوامل کودتا نداشت و گمان میکرد
کودتاچیان ،در پی اص�لاح وضعیت نابسامان کشور
هستند«.سیدمهدیفرخ»درخاطراتشمینویسد«:کلنل
پسیان که مردی به غایت فاضل و درستاندیش بود ،از
خدا میخواست که رجال بیکفایت و بیلیاقت ایران،
هرچه زودتر توسط مجریان کودتا از بین رفته و راه برای
آدمهای الیق باز شود ».کلنل پسیان روز  13فروردین را
برای اجرای دستور بازداشت «قوامالسلطنه» انتخاب و
ماژور (سرگرد) «اسماعیلخان» را مأمور اجرای آن کرد.
«کلیما ...توحدی» ،نویسنده کتاب «حرکت تاریخی ُکرد
به خراسان» ،در جلد پنجم این کتاب ،به نقل از فردی
به نام «فریدون» ،چگونگی بازداشت «قوامالسلطنه» را
اینگونه نقل کردهاست«:روز  13عید سلطانی(نوروز
[ ،)1300پدرم] که به اتفاق قوامالسلطنه و عده زیادی به
سیزده بدر میروند ،وقتی که از خارج شهر برمیگردند،
در اول خیابان ارگ ،ماژور اسماعیلخان جلوی کالسکه
حضرت اشرف(قوامالسلطنه) را میگیرد و ایشان را به
اداره ژاندارمری میبرد و توقیف میکند».
▪ ▪حکومت کلنل پسیان بر خراسان

در پی این اقدام« ،سیدضیاء» ،نخستوزیر کودتا ،کلنل
پسیان را به عنوان فرماندار نظامی خراسان تعیین کرد.
او نیز روز  15فروردینماه با انتشار اعالمیهای به تهدید
مخالفان پرداخت و اعالم کرد«:اشخاصی که مخالفت با
تغییرحکومتشانبهثبوتبرسد،بهمجازاتعبرتانگیزی
رسیده و شاید اعدام شوند ».بر اساس دستورالعمل کلنل و
برای برقراری امنیت در مشهد« ،کلیه اجتماعات در اماکن
مستور و مکشوف» قدغن شد و مردم مشهد« ،سه ساعت از
ِ
اقدامات
شبرفته»،حقنداشتندازخانهبیرونبیایند.این
ضربتی ،با بازداشت بسیاری از شخصیتهای سیاسی
مشهد که عموم ًا از اعضای حزب دموکرات(عامیون)
بودند ،همراه شد .به نوشته «ملکالشعرای بهار» ،در
میان بازداشت شدگان ،افراد ذینفوذ و مشهوری مانند
«ملکزاده» (برادر ملکالشعرای بهار)« ،نجدالسلطنه» و
«مجللالتولیه» حضور داشتند« .قوامالسلطنه» تا روز 31
فروردینماه  1300در بازداشت به سر برد و در این روز،
ژاندارم سوار و طبیب
با دستور کلنل ،او را در معیت 40
ِ
مخصوصش« ،حاذقالدوله» به تهران فرستادند .به این
ترتیب ،دوران کوتاه حکومت کلنل محمدتقیخان پسیان
بر خراسان آغاز شد؛ دورانی که با اصالحات و اقدامات
عامالمنفع ه فراوانی همراه بود.

...

تاریخ انقالب
توصیف سپهبد ُم َب ّصر
از نابخردانگی حمله به فیضیه
روز دوم فروردین 1342هـ.ش ،مأموران رژیم شاه با هجوم
به مجلس عزاداری سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) در
مدرسه فیضیه قم ،ضمن شکستن در و پنجرههای مدرسه،
عده زیادی از طالب را مضروب و مجروح کردند .مدرسه
طالبیه تبریز نیز ،مورد حمله مشابهی قرار گرفت .در پی این
جنایات ،امام خمینی(ره) در پیامی خطاب به روحانیان،
طالب و اهالی قم فرمودند«:مضطرب نگردید و ترس و
هراس را از خود دور کنید .دستگاه جبار با دست زدن به
این فاجعه ،شکست و نابودی خود را حتمی ساخت .وظیفه
ماست که برای تحمل هرگونه نامالیمات آماده باشیم تا
بتوانیم دست خائنین به اسالم را قطع و جلوی اغراض و
مطامع آنها را بگیریم».به گزارش پایگاه اینترنتی مؤسسه
مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،مرحوم حجتاالسالم
محمدتقی فلسفی ،در این ب��اره ،در خاطرات خود می
نویسد«:کماندوها با وسایلی که در اختیار داشتند ،به
طالب بیدفاع حمله میکنند .با پنجه بوکس ،میله آهنی،
زنجیر و حتی شاخههای درختان فیضیه که شکسته بودند،
طالب را به سختی مضروب و مجروح میکنند» .
▪ ▪حمله به فیضیه نابخردانه بود

�ص��ر ،م��ع��اون رئیس شهربانی وق��ت نیز ،در
سپهبد ُم� َ�ب� ِّ
خاطرات خود نوشته است« :روزه��ای آخر سال 1341
به سازمانهای اطالعاتی اطالع رسید که طلبههای قم
با صدور اعالمیهای از مسلمانها خواستهاند تا روز دوم
فروردین  ،42در مدرسه فیضیه گرد هم آیند و درتظاهرات
مخالفت با اصالحات دولت شرکت کنند .در برابر این
تصمیم و برای مقابله و جلوگیری از آن ،کمیسیونهایی
تشکیل و مسئله را زیر بررسی قرار دادند و سرانجام ،طرح
بسیار نابخردانه و میشود گفت کودکانهای را ،که اص ً
ال به
صالحمملکتنبود،بهتصویبرساندند[.نتیجه]تصمیمی
که به وسیله مسئوالن امنیتی و نظامی کشور گرفته شد این
بود که عدهای از سربازان گارد ،با لباس غیرنظامی ،در
روزی که قرار بود در مدرسه فیضیه تظاهرات برپا شود ،به
آنجا ریختند و با طلبه ها درگیر شدند و با آنها کتک کاری
کردند و میگویند دو یا سه نفر هم از طلبه ها کشته شده
اند .به هر رو ،پس از انجام گرفتن مأموریت ،سربازهایی که
لباس غیرنظامی پوشیده بودند ،اما فراموش کرده بودند
کفش های خود را عوض کنند و همگی پوتینهایی به شکل
سربازی به پا داشتند ،به صف ایستادند و شعار «جاوید
شاه» سر دادند و با این کار ناشیانه و حرکت بچگانه ،ثابت
کردند که یورشآورندگان به مدرسه فیضیه ،سرباز و آن هم
سربازان گارد شاهنشاهی بودند و به این ترتیب ،روحانیت
را یکپارچه برانگیخته و وادار کردند که واکنشی از خود بر
ضد شاه نشان دهد».
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