ا گر اطالعات و محفوظاتي هم راجع به نظر مرحوم لنکراني راجع به مـيرز ا حسـن خـان
مشيرالدوله و مستوفيالممالک و احيان ًا مؤتمنالملک داريد بفرماييد .مـرحـوم لنکـرانـي
نسبت به اين سه نفر ٬خوشبين بود و تا آنجا که من ميدانم ظاهر ًا حسابي که براي مستوفي
باز ميکرد و اهميتي که به شخصيت و خدمات وي ميداد بيشتر از بقيه بود.

بله ٬بيش از همه اينها بود.

گويا مستوفي يک تفنگ شکاري اعال هم به شيخ داده بود که گهگاه ذکرش را داشت.

بــله يک تـفنگ شکـاري داده بـود .خـدمت شـما عـرض کـنم مسـتوفيالمـمالک٬
مشيرالدوله و مؤتمنالملک ٬سه شخصيت برجسته آن روزگار بودند .ايشان نسبت به
مستوفي بسيار حسن ظن داشت ٬حتي من ناظر بودم که فرزندان مستوفي ميآمدند
دم در ٬آنـها را بـدرقه
نزد آقاي لنکراني و ايشان به احترام مستوفي بلند ميشد و تا ِ
ميکرد و ميگفت :آقا ٬پدر شما به اين مملکت خدمت کرده و ــ شماها که نميتوانيد
ــ ما آخوندها بايد خدمتگزاران مملکت را به شکلي به نسل بـعد مـعرفي کـنيم کـه
يادشان نرود که داخل خانها هم ٬عناصر خوب و باشخصيت وجود داشته است .البته
نسبت به مستوفي نهايت احترام را داشت ٬و نسبت به مشيرالدوله و مؤتمنالملک هم
تا حدي .حتي زماني که بين مؤتمنالملک ٬که بعد از شهريور  ٢٠در قيد حيات بود ٬و
محمدعلي فروغي مسائلي پيش آمده بود ٬ايشان از مؤتمنالملک حمايت ميکرد.

چه مسائلي پيش آمده بود؟

مؤتمنالملک شخصيتي بود که مورد تأييد مردم قرار داشت و فروغي هم مورد تأييد
طبقه تحصيلکرده بود ٬نه توده مردم .چون فروغي از نظر فضل و دانش ِ کالسيک٬
جلو بود ٬و مؤتمن الملک از نظر اصول سياسي و مردمشناسي .مرحوم لنکراني نزد
ما از مؤتمنالملک زياد تعريف ميکرد و ميگفت :آقا ٬مؤتمنالملک پيرنيا را بايد از
سنگ فروغي را بشکند .چون فروغي
هر حيث تأييد کرد .او آدمي است که ميتواند
ِ
عالوه بر اين که يک چهره ناشناخته است ٬احتمال دارد جزو وابستگان به خارجيها
هم باشد .به ما نميگفت که صد در صد ايشان ٬بستگي دارد .ولي در عين حال ٬بد
نيست بدانيد آن آقاي کرمانشاهي که در مجلس چهاردهم به سوي فـروغي سـنگ
پرتاب کرد ٬از رفقاي مرحوم لنکراني بود و لنکراني در تحريک وي نقش داشت.

در تحريک ايشان؟

بله ٬در اينکه فروغي را بترسانند و مانع شوند که آن تجليلها را از رضـاشاه بکـند و

ميرزا حسينخان مؤتمنالملک )پيرنيا( رئيس مجلس شوراي ملي در چندين
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بخصوص در مورد مسئله ورود متفقين به ايران و بخصوص پيش آوردن مسائل ارز که
باعث حمله به او شد .به هر روي کسي که به فروغي حمله کرد يک کرمانشاهي بود که
اصالً پاتوق و پايگاهش منزل آقاي لنکراني بـود و آقـاي لنکـرانـي در آن کـار نـقش
داشت .زيرا به هيچ وجه منالوجوه نسبت به فروغي خوشبين نبود و به مؤتمنالملک
پيرنيا از او بسيار خوشبينتر بود .البته هـمانطوري کـه شـما فـرموديد ٬نسـبت بـه
مستوفيالممالک...
حساب ديگري باز ميکرد.

خي ري بود ٬چون مـن خـبر دارم آنـچه کـه
نسبت به مستوفي ضمنًا ميگفت :او آدم ّ
مبر ات ميکرد و هم عالوه بر اينها
داشت ٬هم وجوهاتش را ميداد و هم خيرات و ّ
تکب ِر خاني نداشت و چون آن تکبر خاني را نداشت ميشد با او زندگي کرد؛ افـراد
ّ
تکب ِر خاني دارند.
هنوز
قدري
ديگر
ّ

اين جانب راجع به مرحوم مستوفي تحقيق مبسوطي دارم که هنوز منتشر نشده است .در
آنجا خوشبختانه بعضي از مطالب مرحوم لنکراني راجع به ايشان را ضبط کرده و نوشتهام٬
يعني عين مطالب ايشان در باب مستوفي را آوردهام که چيزهاي جالبي است .به هر حال
شيخ خيلي به مستوفي عالقه داشتند .اين را هم اضافه کنم که اخير ًا با خاطرات و اسنادي
که منتشر شده و تحقيقاتي که صورت گرفته ٬اهميت فوقالعاده مرحوم مستوفي در پيريزي
جريانات ضد استعماري ايران ـ اعم از دولت مهاجر ملّي در کرمانشاه و حتي نهضت ميرزا
کوچک خان و مسائل ديگر ـ آرام آرام دارد کشف ميشود و نشان ميدهد که وي تقريب ًا
فردي بوده که اين گونه مسائل را پيريزي ميکرده است ٬منتها با آن تدبير عميق و پختهاش.
ميرسيم به مسئله کودتاي رضاخاني ٬و ارتباطي که به هر حال بين خانواده رضاخان
)مخصوص ًا همسر رضاخان که از مهاجرين قفقازي بود( با خانواده مرحوم لنکراني وجود
معني »وابستگي« و اين حرفها.
داشت .البته »رابطه« نه به
ِ
درباره برخورد لنکراني با رضاخان در مقاطع مختلف تاريخي ٬از ابتدا تا انتها ٬اگـر
توضيحي داريد بفرماييد.

آنطور که من شنيدم ايشان ميفرمودند که ما رضاخان را در هـمين سـنگلج تـهران
خيلي ديديم و ميافزودند :آقا ٬اين يک سربازي بوده سيالخوري و به هيچوجه ٬نه
دانشي دارد ٬نه بينشي .و مقصر هم ٬سيدضياءالدين طباطبايي است که آمده و آقاي
رضاشاه را بر ما تحميل کرده است ...وگرنه ٬نه دانشي دارد و نه فهمي...
در عين حال ٬به دليل اينکه هميشه مردم ايـن مـملکت ٬نـهايت احـترام را بـراي
جامعه روحانيت قائل بودند ٬رضاشاه هم قبل از سردار سپهياش در منطقه سنگلج
تهران زندگي ميکرده و خود به خود با آخوند محل ارتباط داشته ٬و آخوند محلّش

هم پدر مرحوم لنکراني )حاج شيخ علي( بوده است .او با پدر لنکراني آمـد و شـد
داشته و اين آمد و شد ٬يواش يواش بيشتر شده است و آن طور که من شنيدم ٬عيال
دوم رضاشاه ــ يعني مادر محمدرضا ــ عاقدش پدر مرحـوم لنکـرانـي بـوده است.
ميدانيم ــ در گذشته رسم بود و االن هم به همين نحو است ــ که خانوادهها از عالمي
که به وي اعتقاد و ارادت دارند استدعا ميکنند خطبه عقد خود يـا نـزديکانشان را
ايشان بخواند و براي اين امر ٬شگون قائلاند .مادر محمدرضا هم طبق ايـن رسـم٬
معم مي
خيلي به پدر مرحوم لنکراني عالقهمند بود و از پدر مرحوم لنکراني هم تنها ّ
که باقي مانده بود يکي خود مرحوم لنکـرانـي بـود و ديگـري بـرادر ايشـان ٬جـواد
لنکراني ٬که قبل از حاج شيخ حسين لنکراني فوت کرد .روي اين سابقه آقاي حـاج
شيخ حسين لنکراني ٬خودبهخود ٬با خانواده رضاشاه )از طـريق مـادر مـحمدرضا(
ارتباط داشت و در مواقع مقتضي ٬از اين ارتباط به نفع مبارزين بهره ميگرفت .مثالً
مرحوم ّنو اب احتشام رضوي )پدر زن نواب صفوي مشهور( در قيام مسجد گوهرشاد
و مسائلي که در مشهد پيش آمده بود ٬شرکت داشت و به همين علت او را به تهران
تبعيد کرده بودند .وي به هيچوجه از امکانات مالي برخوردار نبود و خـوب ٬وضـع
معيشت خوبي نداشت .آقاي لنکراني با ارتباطي که با ملکه مـادر گـرفت ٬تـوانست
تسهيالتي براي نواب احتشام فراهم ساخته و گشايشي در کار وي ايجاد کند.
در همان زمان رضاشاه؟

بله ٬در همان زمان رضاشاه توانست يک گشايشي در کار ايشان ايجاد کند و سـبب
شود که براي ايشان مشکلي آنچناني فراهم نکنند .حتي ايشان تا مرحله اعدام پيش
رفته بود ولي اقداماتي را که مرحوم لنکراني از طريق زن رضاشاه انجام داد ٬جلو اين
کار را گرفت .مرحوم لنکراني يک بار ديگر نيز در يک موقعيت بحراني جان مرحوم
نواب احتشام رضوي را نجات داد .ماجرا از اين قرار بود که پس از فرار مـحمدرضا
پهلوي از ايران در روزهاي آخر حکـومت دکـتر مـصدق ٬در روز  ٢٦مـرداد ١٣٣٢
مجسمه شاه را در ميدان بـهارستان پـائين کشـيدند و مـرحـوم نـواب روي مـجسمه
رضاخان رفت و با آن قامت رشيد و عصايي که در دست داشت از او عکس گرفتند و
آن عکس در روزنامههاي فرداي آن روز منتشر شد .طبعًا اين امر براي او در روزهاي
پس از کودتاي  ٢٨مرداد خطرات بسياري دربرداشت و در اينجا ٬آقاي لنکرانـي بـا
توسطي که از طريق ملکه مادر براي حفظ جان او نمود يک خطر بزرگ و حتمي را از
او برگرداند .ارتباط ايشان با خانواده پهلوي در همين حد بـود ٬نـه ايـنکه اعـتقاد يـا
وابستگي به آنها داشته باشد...

و وابسته باشد.

و وابسته باشد.

فرموديد به خاطر اين سوابق ٬خانواده پهلوي از شيخ ٬به گونهاي ٬حريم ميگرفتند.

حريمي براي خانواده لنکراني قائل بودند و همين امر موجب شد که منزل و مسجد
مرحوم لنکراني در محله سنگلج )پـارک شـهر فـعلي( را در زمـان رضـاخان خـراب
نکنند.

فرموديد در محله سنگلج؟

بله ٬در محله سنگلج ٬که تا همين اواخر هم خانه مرحوم لنکراني بود .وقتي سنگلج را
خراب کردند هر چه در داخل آن بود خراب کردند ٬ولي خـانه لنکـرانـي را مسـتثنا
کردند ٬بدليل آن حرمتي که ملکه مادر براي خانواده لنکراني قائل بود .حتي يک بار
موقعي که آيتاهلل کاشاني تبعيد شده بود ٬عده اي به مرحوم لنکراني مراجعه کـرده
بودند که براي خالصي ايشان از تبعيد اقدامي بکند .ايشان در باالخانه منزلشان در
سنگلج ٬ميتينگي دادند و يک روحاني نيز آن روز اين شعر را خواند:
شاه مست و ٬شحنه راهزن...

کدام شيخ آن را خواند؟

يک شيخ قد بلند الغر.

شکوه نبود؟

نميدانم ٬يک کسي بغل دست ايشان ايستاد و خواند.

يا آن تقي بينش نبود؟

معم مي بود که خواند .من آن روز جزو مأمورين انتظامي مـيتينگ ٬و در
يک آخوند ّ
روزمر ه بود و از تضييقاتي که براي مردم
پايين بودم .نطق شيخ درباره مسائل سياسي
ّ
فراهم ميکردند صحبت و انتقاد ميکرد .مردم خواستار اين بودند که آيتاهلل کاشاني
از تبعيد خالصي يافته و برگردد .شيخ فرمودند که :آقا ٬اگر لزومي داشته باشد و اگر
من تشخيص بدهم به اينکه مردم اين قدر راغب و متمايلاند ٬خودم به اينها خواهم
گفت که آقاي کاشاني در اسرع وقت بايد به وطنش برگردد .و اين ٬حاکي از اين بود که
در بعضي از مواقع ٬براي کارهاي بسيار اساسي ٬به تذکرات ايشان از طريق خانواده
خوب بسيار هم بجا بود .ولي در عين حال ٬مثالً
رضاشاه توجه مي شد و از اين جهت٬
ْ
همان موقع که ايشان اين مطالب را ميفرمودند ٬چند وقت بعد که آيتاهلل کاشاني از
تبعيد آمدند و همه گروهها ــ از جمله گروه آقاي لنکراني ــ براي استقبال از آيتاهلل
کاشاني به فرودگاه مهرآباد جنوبي رفتند ٬درست يادم هست آقاي لنکراني پالکاردي

آيتاللّ ه سيد ابوالقاسم
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را براي گروه خود تهيه کرده بودند که عجيب بود .زيرا آن روزها شعار رايج اين بود:
خدا ٬شاه ٬ميهن .ولي آقاي لنکراني دستور داده بود روي پالکـارد بـنويسند :خـدا٬
استقالل ٬آزادي! رفقاي آقاي لنکراني اين پالکارد را دست گرفته و به مراسم استقبال
از مرحوم کاشاني آورده بودند .از اين جهت ٬موضع فکري آقاي لنکراني مشـخص
بود .منتها چون آدم ديپلماتي بود و از نظر سياسي بسيار آدم قوياي بود و )خـيلي
معذرت ميخواهم ٬ميبخشيد با اين تعبير عرض ميکنم( به هيچ وجه منالوجوه ُد ْم
به تله نميداد! و حرف خودش و نظر خودش را اعمال ميکرد.
مرحوم لنکراني زيـردست خـود شـخصيتهاي سـياسي زيـادي را تـربيت کـرد و
خانهاش پايگاه عناصر ملّ ي و مذهبي بود .مذهبيهاي بسياري بودند که آنجا آمدند و
گرايشهاي ملي و مردمي پيدا کردند .تبليغات آقاي لنکراني روي افراد بسيار مؤثر بود.

مثالً شعارهايي که مرحوم لنکراني در انـتخابات دوره شـانزدهم داده ٬بسـيار دقـيق
است .در دوره شانزدهم مرحوم لنکراني از تبعيد قوامالسلطنه برگشته و حاال آمده در
انتخابات شرکت کرده است .شعارهايي را که ايشـان مـيدهد بـبينيد» :مـرد ديـن و
سياست ٬شيخ حسين لنکراني« .يعني هيچ موقع ٬جدا از دين حرف نزده .هميشه دين
و سياست را يکي ميدانسته و هميشه در گفتار و رفتارش از شـخصيتهايي چـون
مرحوم مدرس تجليل ميکرده و البته در عين حال نسبت به مرحوم شـيخ فـضلاهلل
نوري خيلي خوشبين بود و به همين دليل هم اواخر عمرش آمد کوچه شيخ فضلاهلل
روي ه پسر شيخ فضلاهلل )که
در حدود چهارراه گلوبندک ٬و آن خانه را انتخاب کرد و از ّ
در پاي دار پدرش کف زده بود( خيلي خيلي ناراحت بود.
پدر کيانوري؟
همان ميرزا
مهدي ِ
ِ

بله ٬خيلي از دست وي ناراحت بود .و از اين جهت است که خيليها نميتوانند حاج
شيخ حسين لنکراني را درک کنند ٬چون شخصيت حاج شيخ حسين لنکراني را بايد از
ابعاد مختلف بررسي نمود و از يک بُ عد ٬نميشود او را بررسي کرد .اينکه کسي بيايد
در محضر آقاي حاج شيخ حسين لنکراني بنشيند و فقط بخواهد از سياست حرف
بزند ٬اين طور نبود .آشيخ حسين لنکراني وقتي ميخواست حرف بزند ٬از سياست و
مذهب و تجربيات گذشته و تاريخ مملکت و تاريخ گذشته و حتي تاريخ غرب حرف
ميزد و در نتيجه آن کسي که به محضر ايشان ميآمد ٬وقتي بيرون ميرفت دست پر
ميرفت .به اندازه درک و فهمي که داشت ٬يک چيزي گيرش آمده بود و رفته بود ٬و
مجلسش بسيار ارزشمند و پربها بود.

در مورد مناسبات مرحوم لنکراني با رضاخان شايد دو مطلب ٬شاخص و قابل ذکر باشد:
يکي مسئله تبعيد ايشان از سوي رضاخان به کالت و مشهد )در دوران رئـيسالوزرايـي
رضاخان( و ديگري تبعيد ايشان در پنج سال آخر سلطنت رضاخان به شهريار .در اين
قسمت ٬حضرتعالي توضيحاتي بفرماييد.

حاج شيخ حسين لنکـرانـي بـالطبع بـا اسـتبداد مـخالفت داشت و طـرفدار آزادي و
حکومت مردم بر مردم بود .لذا وقتي ديد که رضاشاه نسبت به مرحوم مدّ رس ٬آن
مشکالت را ايجاد کرد به هيچ وجه منالوجوه نتوانست تحمل بکند و شروع کرد به
عکسالعمل نشان دادن؛ نتوانست سکوت کند و شروع کرد ناراحتي ايجاد کردن ٬که
نهايت ًا منجر به تبعيد ايشان به منطقه شهريار و زرند گرديد .اين زمان ٬مرحوم مدرس
در خواف و کاشمر تبعيد بودند و ميان لنکراني و ايشان مکاتباتي وجود داشته است.
چون يک بار خود ايشان فرمودند :زماني که مرحوم مدرس در تبعيد خواف و کاشمر
بود ٬من چند تا نامه براي ايشان ارسال کردم .پيک ٬نامهها را به ّ
محل سکونت مرحوم

مدرس برده بود و از طريق راه آبي که بـه مـنزل مـدرس مـيرفت بـه دست ايشـان
رسانيده بود ٬و مدرس نيز به همين طريق پاسخ آنها را ارسال کرده بود .که سرانجام
نامهها لو ميرود و به حصر بيشتر آقاي لنکراني ميانجامد .باري ٬آقاي حاج شـيخ
حسين لنکراني را به شهريار و منطقه زرند تـبعيد کـردند و ايشـان هـم مـلک حـاج
امينالضرب در شهرآباد را اجاره کرد و در آنجا مقيم شد .آن موقع ٬ايشان مکاتباتي با
مرحوم مدرس داشت .البته شهريار که ميگويند ٬قطعه چهار زرند بود .آقاي نـواب
احتشام رضوي را به زرند تبعيد کرده بودند و آقاي حاج شيخ حسين لنکراني را بـه
شهرآباد.
گويا شيخ احمد بهار هم همان حدود محصور بود؟

شيخ احمد بهار را هم همان جاها...

خود مرحوم لنکراني ميگفت جايي به اسم چ ّقو؟

بله يک همچو چيزي .بعد از شهريور  ٢٠نام بعضي از دهات را عوض کردند و اسم
تازهاي روي آن گذاشتند .در شهر آباد ٬مرحوم حاج امينالضرب مِ لکهايي دارد.

آنجا را آقاي لنکراني از چه سالي اجاره کرده بود؟

از پنج سال آخر رضاشاه.

مرحوم لنکراني با اشاره به آن چند سال توقف در شهريار ميگفت :حکايت من اين شده بود
که :يا برو با يزيد بيعت کن  /يا برو کنگور ٢زراعت کن!

ايشان در امالک امينالضرب ــ که عبارت بود از شهرآباد و مهديآباد و حسينآباد و
نصيرآباد ــ مستقر شده بود و لذا در آنجا هنوز هم ارادتمندان و دوستاني مثل بياتها
دارد .ايشان در همان موقع هم با آقاي نواب احتشام رضوي مرتبط بود ٬چون وي را
هم به قطعه چهار زرند تبعيد کرده بودند ٬ده معروفي که ّ
محل آقايان حاجي مجد و
حاجي صفايي .و آنها در آنجا روي توصيه آقاي لنکراني ٬آقاي ّنو اب احتشام رضوي
را اداره ميکردند .اين داستاني بود که من از تبعيد ايشان به شهريار ميدانم.

مرحوم لنکراني راجع به مرحوم مستوفي ميگفت ما به اين علت با جمهوري رضـاخاني
ميجنگيديم که طرح مسئله جمهوري از سوي او و اربابانش ٬بهانهاي بود براي دستکاري
در قانون اساسي و سلطنت رضاخان .اگر جريان جمهوريخواهي ٬جرياني اصيل و واقعي
بود ٬هـرگز مـورد مـخالفت قـرار نـميگرفت و کـانديداي مـا و مـلت ايـران هـم ٬بـراي
 .٢کنگاور .نام مکاني مشهور در استان کرمانشاه.

رئيسجمهوري ٬در حقيقت خود مستوفي بود .ولي طرح اين مسئله از سـوي رضـاخان
توطئهاي بيش نبود .خوشبختانه ايشان در اعالميهاي که پس از شکست جمهوريخواهي
رضاخاني صادر کردهاند ٬اين مطلب را توضيح دادهاند.
آقاي لنکراني پس از انتشار آن اعالميه ٬با تمهيداتي از سوي رضاخان همراه مرحوم
فيروزآبادي و ...به کالت نادري و بعد از آن به شهر مشهد تبعيد شد .ايشان نامهاي از مشهد
سر تبعيد خود را که همان مبارزه با قرارداد
به تهران مينويسد که در آن ٬قضاياي تبعيد و ّ
درپي لرد کرزن بوده بيان ميکند و نيز به حـماقت
وثوقالدوله و به هم زدن نقشههاي پي ِ
روسها و فريب خوردن آنها از سوي انگليسها و مسئله شـومياتسکي )سـفير کـمونيست
شوروي در تهران( اشاره کرده و ميگويد :من نميدانم چه کنم و به آنها که اين جور فريب
خورده و به دست خودشان دارند دشمنشان را تقويت ميکنند؟! اين نـامه کـه در ١٣٠٣
شمسي نوشته شده انصاف ًا نشاندهنده اطالعات وسيع و بينش عميق سياسي در نويسنده آن
است و معلوم ميکند که وي چقدر مسائل را ظريف و دقيق و جامع بررسي ميکرده و چه
برخورد پختهاي با آنها داشته است...
ميرسيم به مسئله آقاي خالصيزاده و جريده »اتحاد اسالم« ٬که اصو ًال تـبعيد آقـاي
لنکراني به کالت و مشهد ٬معلول قضاياي اتحاد اسالم بود که روزنامهشان هم توقيف شد.
من فکر ميکنم خالصيزاده که شما ميشناسيد ٬بيشتر خالصيزاده بعد از شهريور  ٢٠باشد
که مؤيد سيد ضياءالدين طـباطبايي و سـيد مـحمد تـدين مـحسوب مـيشد ...ولي يک
خالصيزاده قبل از شهريور  ٢٠هم داريم؛ يعني خالصيزادهاي که به قول خودش بعد از
اخراج سيد ضياء از ايران به تهران ميآيد و مبارزاتي اصولي با انگليسيها و اذناب آن نظير
رضاخان و همين سيدمحمد تدين دارد و مرحوم لنکراني هم در مبارزه با عوامل کودتا به
طور جدي با او همکاري ميکند و به وي نظر مشورتي ميدهد ...در اين باره ٬يادداشتي هم
از مرحوم لنکراني وجود دارد که در آنجا از سياسيکاري خالصيزاده انتقاد ميکند و در
همين زمينه جوابيه مهم مرحوم جواد لنکراني )برادر شيخ حسين( به خالصيزاده قابل ذکر
است که حاوي انتقاد خيرخواهانه از اقدامات خالصيزاده پس از شهريور  ٢٠و تناقض
آنها با اقدامات وي در اوايل حکومت رضا خاني است .در اين زمينه اگر مطالبي داريد
بفرماييد.

خدمت شما عرض کنم ٬آقاي لنکراني زندگي مرحوم خالصيزاده را در ايران به دو
دوره تقسيم ميفرمودند .١ :خالصيزاده پيش از شهريور بيست .٢ ٬خالصيزاده بعد
از شهريور بيست .خالصيزاده پيش از شهريور بيست به گفته ايشان خالصيزادهاي
بود که )خيلي معذرت ميخواهم( با آدمها کار ميکرد ٣.ايـن لغـتي بـود کـه ايشـان

 .٣حسين مکي در جلد دوم تاريخ بيست ساله ايران در بحث مربوط به کابينه سردار سپه و غوغاي جمهوري

سليمان ميرزا

اسکندري ] [١-٣٣٤٦

ميگفت :با آدمها کار ميکرد و ميشد با او کار کرد؛ ولي بعد از شـهريور  ٢٠چـون
ظرفيت نداشت تحت تأثير سايرين قرار گرفت و خيال کرد که به طور کلي خـودش
است ٬در حالي که چنين نبود و ديگران به او خط ميدادنـد .در صـورتي کـه آقـاي
لنکراني حتي يکبار گفت :آقاي کيا ٬برو آن کاغذ را بياور و ببين نطقش را من برايش
تهيه کردهام.
 Øضمن اشاره به همکاري مرحوم لنکراني و خالصيزاده در مبارزه با جمهوريخواهي رضـاخاني ٬تـلويح ًا
درباره تغيير موضع خالصيزاده و نظر مـنفي افکـار عـمومي پس از شـهريور بـيست نسـبت بـه وي چـنين
مينويسد) :خالصيزاده در آن موقع ] قبل از شهريور بيست[ مورد تنفر عمومي نبوده و تا انـدازهاي مـورد
توجه بوده است(.
حسين مکي .تاريخ بيست ساله ايران .تهران .اميرکبير ٬ج  ٬٢چاپ سوم  ٬١٣٥٩ص ٤٨٧

اين مال قبل از شهريور  ٢٠است؟

بله ٬و افزود :حاال قبول ندارد عوض شده است .آن وقت شماها به من ميگوييد چرا
آقا ديگر با خالصيزاده کار نميکنيد؟! من ديگر با اين خـالصيزاده نـميتوانـم کـار
بکنم .منبا آن خالصيز ادهايکارميکردم کههنوز معتقدبود استعمارميخواهد در اين
مملکت نفوذي داشته باشد و بـايد جـلويش را گـرفت ٬ولي حـاال مـيآيد از عـامل
شــناختهشده اســتعمارتأييد وتـعريف و تـمجيدميکند ٬کـه وقـتي ازآقـايلنکرانـي
ميپرسيديم :آقا عاملاستعمار کيست؟ ميگفت آقا ٬مشخصاست ٬سيد است ديگر!

سيد ضياءالدين طباطبايي؟!

ميگفت :سيد ضياءالدين است ديگر! شماها چرا از من ميخواهيد الف را تا آخرش
برايتان بگويم! مگر نگفتم اگر ميخواهيد اينجا باشيد بايد ياد بگيريد که من وقـتي
»ف « شماها بدانيد من دارم برايتان چه ميگويم .ولي آقا ٬اين آقاي خالصيزاده
گفتم ِ
خالصيزاده خوب ٬ارزشمند و به دردبخوري بود؛ خـالصيزادهاي بـود کـه مـيشد
منافع مسلمانها را در قالب عقايد او پياده کرد .ولي بعد آمديم ديديم نه ٬خالصيزاده
با خالصيزاده اول فرق کرده است .از اين جهت ٬ما هم با او تغيير روش داديم .سپس
رو کرد به همين آقاي کيا و آقاي »هاشمينسب« که رفيق بسيار نزديکش بود.

پدر اين روحاني سيد ٬که در کرج هست؟

خير ٬هاشمي نسب که در بازار تهران با آقاي لنکراني ارتباطات مادي داشت و فوت
کرد )او و شمسآبادي ٬با مرحوم لنکراني ارتباطات مالي داشتند( .بله ٬رو کرد به ما و
گفت :آقا ٬اينها آمدهاند به من ميگويند چرا ديگر با خالصيزاده کار نميکنيد؟! آقا٬
شماها هنوز بچه هستيد ٬نميدانيد ٬خالصيزاده فرق کرده است .آن موقعي کـه بـه
درد دين و دنياي مردم ميخورد ٬آمد و ما با او کار کرديم ٬و خوب هم کار کرديم؛ ولي
اکنون که آمده و ميخواهد از آبرويي که به وسيله ما کسب کرده در جهت سياست
سـي د
خارجي سوء استفاده بکند ٬به هيچ وجه ما با او کـار نـميکنيم .او دنـبال ايـن ّ
سي د هم ميخواهد بر مبناي آبروي گذشتهاي که خالصيزاده
)ضياءالدين( رفته و آن ّ
کسب کرده بود استوار بشود .ما بايد به خالصيزاده ميدان ندهيم تا در نتيجه آن سيد
نتواند از آبروي پيشين او بهره ببرد .جزئيات قضيه را به مـا نـميگفت .چـون آقـاي
لنکراني خيلي کوشش ميکرد که شخصيت افراد را حفظ کند .مگر اينکه ديگر خيلي
دچار محظور ميشد و ميديد خيلي دارند نـعل وارونـه مـيزنند ٬آن وقت مـجبور
ميشد مطلب را بگويد؛ و گرنه نميگفت و حتي حفظالغيب ميکرد.
مثالً در مورد سليمان ميرزا ٬وقتي ما به ايشان گفتيم :آقا ٬شما بـا سـليمان مـيرزا

روابط داشتيد؟ گفت :بله آقا ٬من معتقدم سليمان ميرزا آدمي بود آزاديخواه و عالوه
بر اين ميهندوست .استا ِد دکتر کريم سنجابي ٬او بود و رفتند با انگليسيها مـبارزه
کردند) ...و خيلي از او تعريف کرد .سپس افزود (:ولي آمد بنيانگذار جناح چپ در
ايران شد و حزب توده را راه انداخت .بسيار خوب ٬ولي حزب توده وابسته به خارج
را ديگر آدم نميتواند تأييد بکند .آقا ٬من تا آنجا با سليمان ميرزا رفيق و دوست هستم
و به وي عالقه دارم که تأييد خارجي را نکند) .خيلي معذرت ميخواهم( لنکـرانـي
ميگفت :ميمون وقتي زيرش خيلي گرم ميشود بچهاش را ميگذارد زير پاش! من هم
مملکتم را دوست دارم ٬مردمم را دوست دارم ٬و وقتي که پاي کشور و مردمم پيش
بيايد ٬سليمان ميرزا کيست؟! آقا ٬من همه را ميگذارم زير پايم! از اين جهت ميگفت:
ديگر با خالصيزاده به علت همبستگي او با کسي چون سيد ضياء نميشود کار کرد.
دوستان خالصيزاده هم خيلي کوشيدند که آ شيخ حسين لنکراني با خالصيزاده
کنار بيايد ولي او زير بار نرفت .خالصيزاده در اين مورد خيلي تمايل داشت و حتي
آقاي شمسآبادي )از دوستان خالصيزاده( يکي دو ميهماني بسيار مفصل داد که با
حضور خالصيزاده برگزار شد و در يکي از آنها خود من هم بودم.
که وساطت بکند و آقايان لنکراني و خالصيزاده را به هم نزديک کند؟

بله ٬وساطت کند .و آن شمسآبادي بـعد ًا )خـيلي مـعذرت مـيخواهـم( از نـوکران
آسيدضياءالدين درآمد .او تقريب ًا آنقدر به آقاي لنکراني نزديک شده بود کـه عـامل
نفوذي شده بود و از تمکن بسيار زيادي هم برخوردار بود .اين فرد ٬دو تا مـهماني
بسيار مفصل داد که بتواند خالصيزاده را مجدد ًا به آقاي لنکراني وصل کـند .چـون
مشخص بود که آقاي لنکراني نميتواند با سيدضياءالدين کنار بـيايد ٬ولي بـا آقـاي
خالصيزاده به دليل سوابق قبل از شهريور  ٢٠او ميتواند کنار بيايد .لذا دو تا مهماني
مفصل داد و در ميهماني دوم من يادم هست مرحوم لنکراني ـ که با همان عصا آمده
بود و يک دستمال کوچکي هم تو جيبش بود گفت :آقاي خالصيزاده ٬ما قبالً ٬با هم
بوديم ٬حاال شما مي خواهيد باز هم با ما باشيد ٬بسيار خوب ٬ولي عـقدْ دو طـرف
دارد» :ايجاب« و »قبول«؛ من قبول ندارم .شما حاال ميخواهيد دوست باشيد باشيد؛
من قبول ندارم .هر موقع توانستيد مثل خالصيزاده قـبلي بـاشيد ٬در خـدمت شـما
هستيم .ببينيد اين نوشتههاي شـماست )دسـتمال را درآورد( داخـل ايـن دسـتمال٬
کاغذهاي شماست؛ اين نطقهاي شماست .آقاي خالصيزاده ٬آنهايي که باال بـردند
ميتوانند پايين بياورند! بله اين حرفي بود که ايشان در خانه آقاي شـمسآبادي بـه
خالصيزاده زد.

يعني چه» :آنهايي که باال بردند ميتوانند پايين بياورند«؟

يعني عامل باال بردن شما ٬من بودم .حاال هم ميتوانم شما را پايين بياورم.

از روابط لنکراني بامورخالدوله سپهر بگوييد.

مرحوم لنکراني با مورخالدوله سپهر خيلي رفيق بود و به او اعتقاد داشت .حـتي در
يکي از کابينهها ــکابينه قوامالسـلطنه ــ قـوامالسـلطنه بـه آقـاي لنکـرانـي بـاج داد و
مورخالدوله را وزير پيشه و هنر نمود ٬براي اينکه به آقاي لنکراني حقالسکوت بدهد.
آقاي لنکراني در دوره چهاردهم هم وکيل مجلس بود و در ّ
حل قضاياي آذربايجان و
پيشهوري و اينها شرکت داشت .چون ميخواست اين بها را به آقاي لنکراني بدهد ٬او
را وزير کرد .لنکراني هم سپهر را کامالً تأييد ميکرد و از طريق وي از انحرافاتي که
آقاي قوامالسلطنه پيدا کرده بود مطلع ميشد و نسبت به آنها موضعگيري ميکرد ٬که
در نتيجه قوامالسلطنه مورخالدوله را از کار برکنار و آقاي لنکراني را هم تبعيد کرد.

فردوست هم در خاطراتش به ارتباط آن دو اشاره ميکند .خاطرات فردوست را ديدهايد؟

خير.

کتابي جالب و خواندني است .به مالقاتهايي که مرحوم لنکراني با محمدرضا پـهلوي در
اوايل شهريور  ٢٠داشت اشاره دارد و حتي ميگويد من واسطه جور کردن اين مالقاتها
بودم.

مالقات محمدرضاشاه با لنکراني ٬اساسًا جزو وصاياي پدرش ] رضاخان[ بود.

ميگويد مرحوم لنکراني به شاه گفت که تومورخالدوله را سرکار بياور و بعد او را جايگزين
قوام کن و خالصه قوام را کنار بزن .فرموديد :مالقات محمدرضا با مرحوم لنکراني جزو
وصاياي رضاشاه به پسرش بود؟

بهطور کلّ ي ٬يک بار از دهان اللهيار صالح شنيدم که جزو وصاياي رضا شاه به پسرش٬
اين بود که نسبت به چند نفر ٬حريم حرمت را رعايت کن .نيز به وي گفته بود )خيلي
معذرت ميخواهم اين را ميگويم( :هيچ مـوقع ٬دست بـه تـرکيب آخـوندها نـزن٬
هر موقع خواستي بزني مواظب باش که آنها ريشهات را ميزنند!

رضاشاه چرا اين نکته را روز ّاول نفهميد؟!

در عين حال گفته بود آنهايي را که من به آنها احترام ميگذاشتم تو هم احترام بگذار:
در ارتش ٬يزدانپناه و سپهبد آق ِا ْو لي را گفته بود ٬و در کادر سياسيهاي قديم کشور و
رجال استخواندار مؤثر ٬از سيد جالل تهراني و اللهيار صالح و ميرزا علي آقاي هيئت

احمدعلي سپهر

)مورخالدوله( ] [١-١٣٥٧

نام برده بود .در دادگستري تقويها را گفته بود و در ميان روحانيون نـيز گـفته بـود:
حــريم آقـاي لنکـرانـي را نگـهدار .يکـي ديگـر از روحـانيون تـهران ظـاهر ًا بـه نـام
سلطانالعلما را هم در تهران اسم برده بود .ولي افزوده بود :دست به ترکيب کسي در
روحانيت نزن؛ اگر به روحانيت دست بزني گرفتار ميشوي .هيچ سراغشان نرو!
محمدرضاشاه به دليل توصيههاي پدرش ٬تا حدودي رعايت حريم اين افراد را
ميکرد .سال  ١٣٤٢که در زندان خدمت جناب اللهيار صالح بودم درست يادم است
که اللهيار صالح گفت :بله ٬اگر من را نميکشند روي توصيه پدرش هست.
من اين مطلب را از خود مرحوم لنکراني شنيدم که ايشان ميگفت :رضاخان در موريس که
بود ٬دخترها و پسرهايش نزد او ميرفتند ــ خود محمدرضا البـته هـيچ وقت نـرفت ــ
رف من چه ميکند؟ مقصودش همين آقـاي
رضاخان به اينها گفته بود که :آن دشمن با شَ ِ
لنکراني بوده است .و ميفرمود يکبار اين حرف با خود محمدرضا مطرح شد و او هم همين
قضيه را گفت.

بله .شيخ ٬راست راستي خدمات بسيار زيـاد کـرده است .راست راسـتي خـيلي .در
مورد همين نهضت ملي شدن صنعت نفت ٬شيخ در عين حال که ظاهر ًا در صحنه نبود
ولي باطن ًا حـرکتهايي داشت .درست است کـه دکـتر مـصدق از مـجلس بـا حـاج

سيدابوالقاسم کاشاني مربوط بود ٬ولي ديـدارهـا و آمـد و رفـتهايي کـه مـيان حـاج
سيدابوالقاسم کاشاني و آقاي لنکراني بود و دوبار آن ٬خود من آقاي لنکراني را بـه
منزل آيت اهلل کاشاني در پامنار بردم ت ٔا ثير زيادي در تحريک و تقويت اراده مرحـوم
کاشاني جهت پيشبرد مبارزه داشت.
اين مالقاتها بعد از برگشت مرحوم کاشاني از تبعيد بود؟

بله ٬بعد از برگشت ايشان از تبعيد ٬و در جريان ملي شدن نفت بود.

دقيق ًا چه سالي بود ٬ميدانيد؟

مال قبل از سال  ١٣٢٩است.

آن دوره شانزدهم که ايشان به مجلس نرفت ولي پيامهايش خوانده ميشد؟ از مذاکـرات
مرحومان لنکراني و کاشاني چيزي خاطرتان هست؟

دو بار متوالي ٬خود من آقاي لنکراني را برداشتم و به منزل آقاي کاشاني در پـامنار
رساندم .رفتيم طبقه باال .در آنجا خود مرحوم کاشاني نشسته بود و آقاي لنکراني هم
در خدمتشان .بعد از سالم و عليک و احوالپرسي هاي مفصل ٬در مورد مسائل ملي
شدن نفت صحبت کردند و لنکراني آقاي کاشاني را در مورد ملي شدن نفت...

تحريک ميکرد؟

بله .و بيني و بين اهلل ٬درست است که لنکراني در اين مورد مستقيم ًا در صحنه ديده
نميشد و خوب ٬روحانيت هم چندان همکاريي نميکرد ٬و آيتاهلل کاشاني...

پرچمدار قيام شده بود.

پرچمدار بود و در اين قالب ٬آقاي لنکراني بود که به مالقات ايشان ميرفت کـه دو
مورد آنها از طريق من بود و يک مورد ديگـر از طـريق يکـي از لنکـرانـيهاي قـوم و
خويششان انجام شد که بـازاري بـود .يک مـالقات ديگـري هـم داشـتند .چـهار تـا
مالقات ٬قبل از همين ملّ ي شدن نفت.

يعني قبل از تصويب آن؟

اصالً قبل از تصويب .چون ماده ملي شدن نفت ٬يک بخش است و خلع يد ٬بخش
ديگر .اين مالقاتهايي را که لنکراني با کاشاني مـيکـرد ٬در روحـيه و وضـع فکـري
آيتاهلل کاشاني خيلي مؤثر واقع ميشد و آيتاهلل کاشاني را براي ادامه مبارزه تقريب ًا
شارژ ميکرد .اين امر ٬در همان زمانهايي بود که کساني بر ضدّ آشيخ حسين لنکراني
شروع به تبليغ کرده و او را متهم به چپروي ميکردند .اين تبليغات موجب ميشد که

آيتاللّ ه کاشاني و دکتر

مصدق ] [٤-١٤٢٦

آشيخ حسين لنکراني آن طور که بايد ٬نتواند صريح به ميدان بيايد.

