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  خيرات رذگ رد يغورف

  يدارفا مدحا

................................  

خان مشیرالدوله زحمت تھیه، تنظیم و  فروغی ـ در مقام وزیر عدلیه ـ قانون اصول محاکمات حقوقی را، که میرزا حسن

قدمی بزرگ در «و از این طریق  آورد ی اجراء در می ی مجلس کشیده بود، به مرحله گذراندن آن را از کمیسیون عدلیه

 دارد برمی» ی جدید راه استواری عدلیه

  

  حدیث نیک و بد ما نوشته خواھد شد

  زمانه را سندی، دفتری و دیوانی است

در سلک تجارت و معروف به «ی اجدادش  پدر و ھمه. ای اھل علم و فضل به دنیا آمد محمدعلی فروغی، در خانواده

در شورای کبیر مغان که به دعوت نادرشاه برای تصدیق  ١١۴٨میرزا ابوتراب در سال «جد بزرگش، . »ارباب بودند

محمدمھدی ارباب، گذشته از این که از «پدر بزرگش، . »ی اصفھان بوده است سلطنت او منعقد گردید، نماینده

او در [… فت، فاضل و با کمال و مخصوصًا در تاریخ و جغرافیا و ھیئت تبحر داشتر معتبرترین تجار اصفھان به شمار می

ھایی که با معارف جدید آشنا بودند آمیزش داشت و از معلومات  ھا و ھندی با انگلیس] ھای اقامتش در ھندوستان سال

یکی از اولین اشخاص بود که  اروپایی و سیاست دنیا آگاه شد و برتری اوضاع مغرب را بر احوال مشرق زمین دریافت و

من . از فضال و ادبای بنام بود و تألیفات متعدد داشته است«میرزا ابوتراب، ). ١(…»ھا را به این مسائل آشنا کرد ایرانی

نوشته بوده است و تاریخ وصاف چاپ بمبئی ھم به “ نصف جھان”جمله کتابی در باب تاریخ و جغرافیای اصفھان به نام 

  )٢.(»ه طبع رسیده بوده استب] او[…اھتمام

محمدمھدی ارباب ـ در بین ایرانیان ـ نخستین کسی است که به تصحیح انتقادی شاھنامه ھمت کرد و آن را در بمبئی 

  .به طبع رساند

یک وقت معلم ما میرزا عبدالعظیم قریب به من تکلیف کرد که در شرح «: نویسد مجتبی مینوی، در ھمین معنی می

آقا . اما شاھنامه نداشتم. ی او گفتاری تھیه کنم و در سر کالس درس بخوانم اجع به شاھنامهحال فردوسی و ر

… تا گفتار خود را تھیه کردم… ای از شاھنامه چاپ بمبئی به من امانت داد نسخه] پسر محمدعلی فروغی[جوادخان 
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صفھانی است که پدر محمدحسین ی مرحوم آقامھدی ارباب ا در ضمن ملتفت شدم که متن این شاھنامه تصحیح کرده

بعدھا دانستم این آقامھدی ارباب از فضال و ادبای بنام بوده است و تاریخ وصاف چاپ . ذکاءالملک فروغی بوده است

  )٣.(بمبئی ھم به اھتمام ھمان آقا مھدی ارباب به طبع رسیده بود

ی عھد  رجم، شاعر و نویسنده، ادیب، مت)پسر محمدمھدی ارباب و پدر محمدعلی فروغی(محمدحسین فروغی 

 ١٣٢۵قمری در اصفھان دنیا آمد و در سال  ١٢۵۵االول سال  ی اول ربیع ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ـ در نیمه

وزارت (، به استخدام دارالطباعه )محمدحسین خان(او، به توصیه اعتمادالسلطنه . شمسی در گذشت ١٢٨۶/ قمری 

لدین شاه درآمد و پس از طی مراحل دیوانی به ریاست دارالترجمه، ریاست وزارت و دارالترجمه ناصرا) انطباعات

  )۴.(انطباعات و مترجمی شاه برگزیده شد

دستگاه دارالترجمه دولتی ھم که در آن برخی «: نویسد می» ایدئولوژی نھضت مشروطیت«فریدون آدمیت، در کتاب 

دانشمند میرزا محمدحسین خان ذکاءالملک بود، گرایش قطعی به  ی مترجمان قابل درکار بودند و ریاست آن با نویسنده

… ھا با مزاج سیاسی زمان چندان سازگار نبود اما نشر آن. آثار سودمندی را به چاپ رساندند. روشنفکری داشت

  )۵.(»ھا با سیاست دولت داشت در خاطرات اعتمادالسلطنه منعکس است تعارضی که انتشار این گونه نوشته

ن فروغی ـ که در دستگاه ناصرالدین شاه، به میرزا فروغی معروف بود ـ به دلیل ارتباط با ملکم خان، توزیع محمدحسی

ی  تقریبًا چھل روز در خانه«خواھی، یک چند مورد غضب ناصرالدین شاه قرار گرفت و  و به جرم قانون» قانون«ی  روزنامه

به اصرار زیاد ) گوید آن گونه که خود می(غی عنایت خاص داشت اعتمادالسلطنه که به فرو. »السلطان متحصن بود امین

  )۶.(و با مایه گذاشتن از اعتبار خود نزد ناصرالدین شاه، موفق به دریافت لقب ذکاءالملک برای او شد

ھای خارجی ـ به  به دلیل اھمیتی که برای زبان(محمدحسین فروغی، که به زبان فارسی و عربی احاطه داشت 

به ) در دارالفنون(در چھل سالگی ) فرانسه ـ در ترجمه و نشر آثار تاریخی و اجتماعی اروپا قائل بودخصوص زبان 

ی  نشریه) یک سال پس از ترور ناصرالدین شاه(ش ١٢٧٨/ ق  ١٣١۴ذکاءالملک اول، در سال . تحصیل فرانسه پرداخت

  .ادامه یافت) ش١٢٨۶/ ق ١٣٢۵سال (تربیت را برپا کرد، که انتشارش تا پایان عمر او 

و ارتباط ذکاءالملک » تربیت«ی  ، به جریان تأسیس روزنامه»تاریخ تحلیلی مطبوعات«استادمحیط طباطبایی، در کتاب 

  :کند الدین اسدآبادی اشاره می اول با سید جمال

سید  حکایت کرد که چند روز قبل از تبعید] محیط طباطبایی[مرحوم میرزا محمدعلی خان ذکاءالملک برای من «

به اتفاق پدرم برای زیارت حضرت عبدالعظیم رفته بودیم و چندان درنگ کردیم که شب فرارسید ] الدین اسدآبادی جمال[

گفت،  سید در ضمن سخنانی که می. ای که محل اقامت سید، درون بست بود برای مالقات او رفتیم و سپس به خانه

ای ملی و آزاد دایر نماید و به بیداری مردم کمک کند، چند سال بعد  کرد که در اولین فرصت روزنامه به پدرم توصیه می

که با جلوس مظفرالدین شاه چنین مجالی فراھم آمد نخستین کار پدرم ھمانا تإسیس روزنامه تربیت بود که سید 

  )٧.(»الدین در آخرین مالقاتش تأسیس نظیر آن را توصیه کرده بود جمال
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ی نوین اروپا را از خانه و با تربیت فرزندانش ـ محمدعلی و ابوالحسن فروغی ـ ھا محمدحسین فروغی، نشر اندیشه

  :خوانیم ھای محمدعلی فروغی می در یادداشت. آغاز کرد

. دانست ضرب و شتم و تندخویی را به ھیچ وجه جایز نمی. مھربانی و مدارا بود] پدرم[ی  در تربیت اخالقی، شیوه«

. کرد امر و نھی را در مقام تربیت به طور مستقیم نمی. گذاری بود اظھار تأسف و گلهی تأدیب و تنبیه او  منتھی درجه

  )٨.(…»پرداخت حتی به موعظه و نصیحت ھم مستقیمًا نمی

گر و روادار محمدعلی فروغی، احتماًال ناشی از سلوک و رفتارمداراگر و مھربان پدرش  ی مماشات به گمان من، روحیه

  .بود

از پنج سالگی، نزد پدرش به . در اصفھان به دنیا آمد) قمری ١٢٩۴(شمسی  ١٢۵۶سال محمدعلی فروغی، در 

ی دارالفنون به  ق ـ در مدرسه١٣١٠ھای فارسی، عربی و فرانسه پرداخت؛ سپس ـ در سال  تحصیل مقدمات زبان

یر انطباعات وز(پذیرش فروغی در مدرسه دارالفنون، به توصیه و وساطت اعتمادالسطنه . تحصیالتش ادامه داد

  .ممکن شد) ناصرالدین شاه

ی پزشکی مشغول شد؛ اما ـ  سر گذاشت، به تحصیل در رشته  فروغی، پس از آن که مراحل مقدماتی آموزش را پشت

در . ی پزشکی منصرف شد و به ادبیات و فلسفه پرداخت زمانی کوتاه پیش از اتمام آن ـ از تحصیل در رشته

  :یمخوان می» ھای فروغی یادداشت«

  )٩.(»نه سالن تشریح داریم، نه وسایل امروزی در اختیارمان ھست: شد یاد گرفت دیدم که طب را به این ترتیب نمی«

ھای ذوقی و  آوری به ادبیات و فلسفه را، ناشی از انگیزه ی پزشکی و روی گردانی فروغی از رشته برخی روی

  )١٠.(داند احساسی او می

دا نزد چند تن از علما و حکمای آن زمان به تحصیل فلسفه پرداخت و سپس در فروغی، پس از رھاکردن طب، ابت

ی مشاء و اشراق ھمت کرد؛ و  مدارس سپھساالر، خان مروی و صدر، به تکمیل دانش فلسفی خود در زمینه فلسفه

ان اروپایی آشنا ھای فرانسه و انگلیسی ـ با آراء فیلسوف در ھمین دوران ـ پس از سپری کردن مراحل تکمیلی در زبان

  )١١.(شد

کرد و  ھایی از انگلیسی و فرانسه ترجمه می در جوانی پیش گرفت این بود که کتاب] فروغی[ترین کاری که  مھم«

  )١٢.(شد ھا به نام پدر و پسر چاپ می کرد و این کتاب برد و اصالح می ی او دست می پدرش در ترجمه

  .سه و انگلیسی، به استخدام وزارت انطباعات ناصری در آمدقمری، در سمت مترجم فران ١٣١٢فروغی، در سال

که در ابتدا شغل مترجمی را با اشتیاق پذیرفته بود، پس از مدتی آن را مناسب حال و ھوای خویش نیافت؛ زیرا «…او 

  )١٣(»او را سیراب کند وجود نداشت… ای که بتواند عطش فھمیدن، به خصوص فھماندن گونه وسیله در دارالترجمه ھیچ



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

ھای ملی توجه کردند و کار این گونه  در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه که روشنفکران و نوگرایان به ایجاد مدرسه«

به [، علمیه ]آبادی به مدیریت یحیی دولت[ی ادب  مدارس رونق گرفت، فروغی به کار معلمی روی آورد ودر مدرسه

  )١۴.(»یس مشغول شدو دارالفنون به تدر] مدیریت حاج مخبرالسلطنه ھدایت

، محمدعلی فروغی با ترجمه و نگارش مقاالت فلسفی و تاریخی، در »تربیت«) ی سپس روزنامه(نامه  با انتشار ھفته

  .رساند ھای نو، به پدر یاری می نشر معارف و اندیشه

  :گوید فروغی، خود در این باره می

توانست بردارد، اولین روزنامه غیردولتی  خود نمی در سال اول سلطنت مظفرالدین شاه، پدر من که دست از طبیعت«

را درھمین شھر تھران تأسیس کرد و مندرجات آن را مشتمل بر مطالبی قرارداد که کم کم چشم و گوش مردم را به 

ای رسیده بودم که در کار آن  من در آن وقت به درجه. نام داشت“ تربیت”آن روزنامه . منافع و مصالح خودشان باز کند

بنا بر این غالبًا در باب . ھای خارجه ترجمه شود به پدرم دستیاری کنم بایست از زبان زنامه، مخصوصًا در آن چه میرو

  )١۵(»کرد روزنامه با من گفتگو می

، ذکاءالملک اول، به عنوان معلم ادبیات )ش ١٢٧٨/ ق  ١٣١٧شعبان ١۵در (ی علوم سیاسی  پس از تأسیس مدرسه

محمدعلی فروغی، . شوند استخدام می) ابتدا به عنوان مترجم و سپس معلم مدرسه(ی فارسی و محمدعلی فروغ

ھای او، از آغاز در شمار مواد درسی  ی علوم سیاسی، با آن ھمکاری داشت و ترجمه در واقع از آغاز کار مدرسه

  .آمد مدرسه به کار می

  :گوید فروغی، خود در این باره می

ھای آن دایر شود و مدرسه  م سیاسی تأسیس شد، بلکه قبل از آن که کالسی علو از ھمان وقت که مدرسه«… 

رسمیت پیدا کند، من با آن مدرسه مربوط بودم، به مناسبت این که اوًال مرحوم مشیرالدوله صدراعظم قصد کرده بود 

یی که در مدرسه ھا تدریس ادبیات فارسی را در مدرسه به والد من مرحوم ذکاءالملک فروغی محول کند، ثانیًا درس

ھایی که از  کدام کتاب نداشت که دانشجویان بتوانند به توسط مراجعه به آن به فراگرفتن درس شد ھیچ داده می

بایست تدریس شود تاریخ بود  و چون یکی از مواد که در مدرسه علوم سیاسی می. کنند مدد برساند معلمی اخذ می

بایست از برای تاریخ ھم کتاب تھیه شود و چون تاریخ را برحسب  نبود میکه آن زمان اصًال تدریس آن در ایران معمول 

خواستند از ملل قدیم مشرق شروع کنند، اول کتاب تاریخی که در صدد تھیه آن برآمدند تاریخ ملل مشرق  معمول می

  )١۶.(»ی آن را به من رجوع کردند و آن اول کتابی بود که برای مدرسه تھیه شد بود که اتفاقًا تھیه

  :نویسد ، در ھمین رابطه می»شرح زندگانی من«عبداهللا مستوفی در کتاب 

گشت تا  داد منحصر می آن روز و چندین روز بعد، درس تاریخ ما، به کنفرانسی که معلم از کلیات تاریخ می«… 

کرد از چاپ درآمد و از روی آن  فروغی ترجمه میی مشرق زمین که میرزا محمدعلی خان  ھای تاریخ ملل قدیمه جزوه

  )١٧.(»تاریخ مصر را شروع کردیم
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حقوق اساسی یعنی «و » تاریخ ملل مشرق زمین«، »اصول ثروت ملل یا اکونومی پولیتیک«ھایی مثل  در واقع، کتاب

درسی در مدرسه  ھای ، حاصل کار فروغی در این دوره از زندگی او است که به عنوان کتاب»آداب مشروطیت دول

  )١٨.(شدند علوم سیاسی تدریس می

حقوق اساسی یعنی آداب «و » اصول ثروت ملل یا اکونومی پولیتیک«ھای  جالب است بدانیم که فروغی، کتاب

سال  ٢۵اش نوشت که سنش به زحمت از  ای از زندگی در دوره) که ترجمه و تألیف است(را » مشروطیت دول

ھای ترجمه شده توسط محمدعلی فروغی، بعضًا از سوی پدر بازبینی، تصحیح و  کتابناگفته نماند که . گذشت می

  .شد ویراش می

ھای درسی ـ آن چنان چشمگیر  ی کتاب کم در تألیف و ترجمه ی علوم سیاسی ـ دست سھم پدر و پسر، در مدرسه

ھر چھار کتاب درسی که در  ]از[«، )ھای مدرسه علوم سیاسی محصل آن سال(ی نصراهللا انتظام  است که، به گفته

  )١٩(».ی محمدعلی فروغی و پدرش بود رسید، دو تای آن تألیف و ترجمه آن زمان به چاپ می

بست رو به رو شد، اما، اندیشه تجدد در مسیر  خواھانه با بن ی مطالبات آزادی انقالب مشروطیت، اگرچه، در زمینه

ی علوم سیاسی ھمچنان در کار زایش و  دارالفنون و مدرسه تکاپوی فرھنگی روشنفکران و در بستر نھادھایی چون

  .نوزایی بود

ترین نقش  نقش دارالفنون در دگرگون کردن حیات فرھنگی انسان ایرانی، از بسیاری لحاظ قابل تأمل است، اما، مھم

کری دو نسل بعد بر تحول ف«خواھی،  توان تربیت نسلی از روشنفکران دانست که با نوجویی و ترقی دارالفنون را می

  )٢٠(»اثر گذاشتند

ی علوم  خواھی و تجددطلبی بود، مدرسه آمدش گسترش جنبش قانون ساز تحوالتی شد که پی اگردارالفنون زمینه

به ) خواھان بود ھای مشروطه نھادی که، به واقع محل تحقق یکی از خواسته(ی حقوق  سیاسی و بعدھا مدرسه

  .ی قانون را به عھده گرفت تعمیق و گسترش اندیشه ی مند و آکادمیک، وظیفه شکلی نظام

ی علوم سیاسی، به قصد تربیت عضو برای وزارت امور خارجه تأسیس شده بود، اما به عنوان یک نھاد  گر چه مدرسه

رو، گزافه نیست اگر  از این. رو داشت تری را پیش افق گسترده) که محل تعارض سنت و تجدد بود(مدرن آموزشی 

ھا و نھادھای مدرن دیگر ـ که در عصر رضاشاه فرصت تحقق یافتند ـ در قال و  ی برپایی سازمان اندیشه بگوییم که

  .ی علوم سیاسی نطفه بسته بود ھای ھمین مدرسه مقال

بود و برپایی این ) بعدھا مشیرالدوله(خان مشیرالملک  با آن که فکرتأسیس مدرسه علوم سیاسی با میرزا حسن

خان مشیرالدوله  و میرزا حسن) پدر(خان نائینی  ی مشیرالدوله، به خصوص میرزا نصراهللا وادهمدرسه به ھمت خان

از سر . ی فروغی گره خورده است ی علوم سیاسی با نام خانواده مقدور شد، اما از بسیاری جھات، نام مدرسه) پسر(

س خواندن و نشو و نمای ما با تألیفات ی در تمام دوره«گوید  تعارف و اغراق نیست که محقق فاضل، مجتبی مینوی می

  .»ھا و اسم خاندان فروغی درھم پیچیده بود فروغی
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اما، از . در این مجال تنگ، امکان پرداختن ھمه جانبه به نقش تأثیرگذار تألیفات فروغی در تحوالت عصر پھلوی نیست

  .درنگی کوتاه بر دو کتاب دوران سازش گریزی نیست

آموزان  بود که فروغی ـ برای دانش» ثروت ملل«اقتصاد، به زبان فارسی نوشته شد، کتاب اولین کتابی که در علم 

  .قمری انتشار داد ١٣٢٣ی علوم سیاسی ـ از زبان فرانسه ترجمه کرده بود و در سال  مدرسه

عادل فارسی ای علم اقتصاد، م ، برای بسیاری از واژگان پایه»اصول علم ثروت ملل«ی کتاب  این که فروغی، در ترجمه

اما، وجه مھمتر کار فروغی . ی تحقیقی باشد تواند موضوع یک نوشته ساخت، حائز اھمیت است؛ آن گونه که خود می

ست که به فعل در آمدن بسیاری از  ای مند و علمی ـ در جامعه در این کتاب، طرح موضوع اقتصاد ـ به صورتی نظام

  .استخاره بود» بد«و» خوب«امورش، ھنوز در گرو 

ی اجتماعی جدیدی سخن رفته  از جماعت کارگران به عنوان طبقه] در این کتاب،[… نخستین بار«اگر بدانیم که، 

ی کارگر، ھشیاری اجتماعی و تحرک کارگران، حقوق کارگری مثل حق  تحول اقتصاد صنعتی، تشکیل طبقه] و[… است

و ترقی وضع مزدوری، جملگی مطالعه شده  ، تغییر شرایط کار،]حق اعتصاب[اجتماع، حق دست کشیدن از کار 

  )٢١.(کرد ای نظاره می یابیم که فروغی بر چه افق گسترده گاه در می ، آن» است

در ). ٢٢(، کمی پس از صدور فرمان مشروطیت به چاپ رسید »آداب مشروطیت دول) یعنی(حقوق اساسی «کتاب 

در واقع، . شوند شکلی متدیک و به سامان مطرح میبه » حقوق اساسی«بار، مفاھیم کلی  این کتاب، برای اولین

خواھان دیده  ھای مشروطه اندیشه قانون که در جریان نھضت مشروطه، به صورتی مبھم در شعارھا و خواسته

سازی و  ھای کار فروغی در این کتاب، واژه یکی از برجستگی. شد، در این کتاب شکلی ملموس و سنجیده یافت می

، برای اولین بار در این کتاب رخ »حقوق«ی  در واقع، بسیاری از واژگان جا افتاده. حقوق استیابی در علم  معادل

  .نمایند می

زمان ـ  شود و پسر ـ ھم ی علوم سیاسی برگزیده می ش، ذکاءالملک اول به ریاست مدرسه ١٢٨١/ ق ١٣٢٠در سال 

  .گیرد تدریس تاریخ و معاونت مدرسه را به عھده می

به پیشنھاد ) ق ١٣٢۴شعبان  ١٨(و شروع کار مجلس اول ) ق  ١٣٢۴جمادی الثانی ١۴(مان مشروطیت بعد از صدور فر

ی مجلس شورای ملی به فروغی واگذار  مسئولیت دبیرخانه) رئیس مجلس اول(الدوله  خان صنیع مرتضی قلی

ر سامان دادن به روند کار مجلس این انتخاب، به دلیل شناخت تئوریک فروغی از نظام پارلمانی اروپا بود که د. شود می

  .نوپا، سخت به کار آمد

ھای اداری مجالس اروپایی، تشکیالتی بر حسب  با توجه به سازمان«در واقع، فروغی در مسئولیت جدیدش، 

احتیاجات ایرانف تازه مشروطه شده بنیاد نھاد و اداراتی جھت گردش کار و ثبت سخنان و تصمیمات نمایندگان به وجود 

فروغی در این سمت در حقیقت معاون اداری و مالی مجلس بود و در جریان کارھا، رؤسای مجلس را یاری  .آورد

  )٢٣(»داد می
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» تربیت«ی مقاله برای روزنامه  ی علوم سیاسی و ترجمه برای فروغی، کار در مجلس نه تنھا مانع از تدریس در مدرسه

به (و برگزیده شدن به ریاست مدرسه علوم سیاسی ) ش ١٢٨۶/ ق ١٣٢۵در سال (نشد، بلکه پس از درگذشت پدر 

از کار در مجلس کناره ) علت اھمیتی که برای این مدرسه، در تربیت و آماده سازی کارگزاران فردای ایران قائل بود

  .سال دارد ٣٢در این زمان، فروغی حدود . گیرد می

ملی، فروغی به نمایندگی مردم تھران برگزیده  با خلع محمدعلی شاه و برگزاری انتخابات دوره دوم مجلس شورای

شمسی، ریاست  ١٢٨٩خرداد  ١۶در ) صادق صادق(شود؛ و چندی بعد، پس از استعفای مستشارالدوله صادق  می

  .شود مجلس شورای ملی به او واگذار می

داشت، اما برخی این  ساله به عنوان رئیس مجلس دوم، کاردانی او نقشی تعیین کننده ٣۵با آن که در انتخاب فروغی 

ناشی از عضویت ) دادند در مجلسی که اکثریت قریب به اتفاق اعضایش را نمایندگان مسن تشکیل می(انتخاب را 

  )٢۴. (دانند فروغی در تشکیالت فراماسونری و اعمال نفوذ رجال فراماسون آن زمان می

برای . کند و از بزرگان محترم قاجار ـ فوت میالسلطنه  شمسی، علی رضاخان عضدالملک ـ نایب ١٢٨٩در شھریور ماه 

ھای  ھا، که به ھیچکدام از سیاست از رجال ملی و موجه آن سال(الممالک  تصدی مقام نیابت سلطنت، مستوفی

ی انگلیس و انگلوفیل دوآتشه، که در خارج به سر  تحصیل کرده(و ابوالقاسم ناصرالملک ) خارجی وابستگی نداشت

به ) ھا از جمله دموکرات(خواھان و اکثریت وکال  اما، به رغم آن که مشروطه. شوند فته میدر نظر گر) برد می

که در این ھنگام ریاست مجلس را (ھا و تالش بسیار فروغی  الممالک نظر داشتند، با فشار شدید انگلیسی مستوفی

به نیابت سلطنت برگزیده ) الممالک رأی مستوفی ٢٠با کسب چھل رأی، در مقابل (، ناصرالملک )به عھده داشت

  )٢۵.(شود می

، محمدعلی )٢۶(»نشان نداد] احمدشاه[ای به تربیت  ، عالقه…ی دوم، ناصرالملکف خودخواه السلطنه نایب«جا که  از آن

  .شوند فروغی فاضل و تنی چند از معلمین دیگر، برای تربیت شاه آینده ایران برگزیده می

جانشین او ـ ممتازالدوله ـ نیز چندی بعد، مدتی جایش را به . گیرد فروغی، پس از ریاست مجلس کناره می

ی مجلس نبود ـ به  حوصلگی قادر به اداره رئیس جدید مجلس ـ که در آن زمان، به علت بی. دھد الملک می مؤتمن

ی دوم مجلس  هبه این ترتیب ـ تا پایان دور. رئیس ـ کار مجلس را پیش ببرد شود ـ تا در مقام نایب فروغی متوسل می

  .شورای ملی ـ ریاست آن عمًال با فروغی بود

یکی از پیامدھای انقالب مشروطه ـ به ویژه پس از خلع محمدعلی شاه ـ تضعیف دولت مرکزی و خودداری بسیاری از 

  .ی مملکت بود حکام والیات، از پرداخت مالیات به دولت و در نتیجه، خالی شدن خزانه

، مورگان شوستر آمریکایی را، به ١٢٩٠اردیبھشت  ١٧مالی کشور به تنگ آمده بود، در  دولت، که از وضع سیاسی و

ھا را به نظم و  آوری مالیات کند، تا امور مالی را سامان دھد و جمع دار کل و مشاور مالی استخدام می سمت خزانه

  .قاعده در آورد
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، محمد علی شاه )٢٧(»ریزی شده بود ھا طرح سای که از پیش، به کمک رو ی دوجانبه ، در حمله١٢٩٠در تیرماه «

السلطنه ـ با تجھیزات کامل و سپاه فراوان ـ به قصد فتح تھران به  مخلوع به اتفاق برادرش ـ ملک منصورمیرزا شعاع

و  نوردد برند؛ از سوی غرب ایران نیز، ساالرالدوله با دوھزار سوار مرز ایران را در می تپه در ترکمن صحرا یورش می گمش

  .شود در کرمانشاه ـ با ارسال تلگرافی تند به مجلس ـ نصب مجدد محمدعلی میرزا را به سلطنت خواستار می

ھای او در امور مالی، دست به دست ھم داده و دولت که مواجب سربازانش را  ولی استقالل شوستر و نوآوری«

  )٢٨.(»گرفتن تاج و تخت خنثی کند پرداخته بود توانست تالش محمدعلی شاه را برای حمله به کشور و پس

ساالرالدوله نیز، در غرب . خورند السلطنه در مازندران شکست می لشگر محمدعلی شاه در ورامین و قشون شعاع

  .شود نشینی می مجبور به عقب

السلطنه ـ از طریق  شعاعی  ھای معوقه مانده و مالیات به دنبال آن، مورگان شوستر بابت وصول مطالبات عقب

الدوله  ی سفارت روس ـ با این استدالل که اموال شعاع نماینده. کند ھایش ـ به توقیف امالک و اموال او اقدام می ژاندارم

دھد و متقابًال چند  ی ایران اخطار می در گرو بانک استقراضی روس است ـ نسبت به توقیف آن، به وزارت امور خارجه

ھا پس زده  اما، قزاقان روس توسط ژاندارم. کند السلطنه اعزام می ی محافظت از امالک شعاعقزاق روس را برا

  .شوند می

السلطنه، با حضور در مجلس، نمایندگان را در جریان تصمیم دولت  شمسی، ھیئت دولتف صمصام ١٢٩٠آبان  ٣٠در 

  .دھد ر میھا قرا السلطنه و فراخواندن ژاندارم مبنی بر رفع تعرض به امالک شعاع

در . دھد ی دوم خود را تشکیل می السلطنه کابینه ، صمصام)شمسی ١٢٩٠آذرماه  ٧(قمری  ١٣٢٩ذیحجه  ٧در تاریخ 

فردای آن روز، سفارت روسیه اولتیماتومی به دولت ایران تسلیم . شود این کابینه، وزارت مالیه به فروغی واگذار می

ی  یکی دیگر از مواد سه گانه. ساعت ـ از مھمترین موادش بود۴٨ل االج کرد، که اخراج مورگان شوستر ـ در ظرب

  .ھای روس و انگلیس کسب اجازه کند کرد، برای استخدام اتباع خارجی از دولت اولتیماتوم، دولت ایران را موظف می

  .دھند ران اسکان میھا ـ پس از تسلیم اولتیماتوم به ایران ـ برای پیشبرد تھدیدات خود، قوای بیشتری را در مرز ای روس

با اکثریت آراء، اولتیماتوم روسیه را ) دھد ای که با حضور وزرا تشکیل می العاده ی فوق در جلسه(آذر ماه، مجلس  ٩در 

  .شوند به دنبال رد اولتیماتوم، قوای روسیه ـ مستقر در تبریز و رشت ـ وارد قزوین می. کند رد می

فروغی، در . کند ی خود را مجددًا ترمیم می السلطنه کابینه ، صمصام)یشمس ١٢٩٠آذرماه  ٢٠( ١٣٢٩ذیحجه  ٢٠در 

  .شود دار وزارت عدلیه می این کابینه عھده

خان مشیرالدوله زحمت تھیه، تنظیم و  فروغی ـ در مقام وزیر عدلیه ـ قانون اصول محاکمات حقوقی را، که میرزا حسن

قدمی بزرگ در «آورد و از این طریق  ی اجراء در می د، به مرحلهی مجلس کشیده بو گذراندن آن را از کمیسیون عدلیه

  )٢٩(دارد برمی» ی جدید راه استواری عدلیه
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که با حضور “ مجلس عالی”در (السلطنه که فروغی ھم عضو آن است  ی صمصام در دوم دی ماه ھمان سال، کابینه

دھد؛ به عالوه،  مجلس را مورد انتقاد قرار می اولتیماتوم روسیه توسط) دھد نمایندگان مجلس، در دربار تشکیل می

خواھد که مجلس را منحل  می) السلطنه نایب(دھد و از ناصرالملک  مشکالت جاری کشور را به اعمال مجلس ربط می

گیرد و یپرم خان رئیس مقتدر نظمیه ـ در فردای آن روزـ با  السلطنه قرار می این پیشنھاد مورد موافقت نایب. سازد

کند؛ از این پس،  آورد و پس از اخراج نمایندگان، درب مجلس را قفل می از فداییان خود به مجلس یورش می ای عده

به دستور (نگاران  ای از نمایندگان عضو حزب دموکرات مجلس و جمعی از روزنامه دیکتاتوری ناصرالملک و تبعید عده

  .شود مجبور به ترک ایران می) ١٢٩٠در بھمن (تر از پس این وقایع، مورگان شوس. شود آغاز می) السلطنه صمصام

بار دیگر کابینه خود را ترمیم  ـ یک) شمسی ١٢٩١خرداد  ١۴( ١٣٣٠جمادی الثانی  ١٧السلطنه ـ در تاریخ  صمصام

  .شود الدوله ـ در عدلیه ـ جایگزین فروغی می در این کابینه، معاون. کند می

تگویی با حبیب الجوردی، بر آن است که پدرش، بعد از اولتیماتوم روس در گف) فرزند محمدعلی فروغی(محمود فروغی 

آذر  ٧با توجه به این که فروغی، در تاریخ . السلطنه شد وارد کابینه صمصام) در مقام وزیر مالیه(المصالحه  به عنوان وجه

نه به مجلس معرفی شد، قول السلط ی صمصام ی کابینه ھا، به عنوان وزیر مالیه ، یعنی قبل از اولتیماتوم روس١٢٩٠

  )٣٠.(آید محمود فروغی به نظر درست نمی

خوب نگرانی زیاد . شوستر] مورگان[دھد برای اخراج  زمانی بود که روسیه تزاری اولتیماتوم می«… : محمود فروغی

ماعت دیگری ج… ولی با چه قدرتی؟. گفتند باید این اولتیماتوم را رد کرد پرستی می یک جماعتی روی شور وطن. بود

… دانستند توان مقاومت در مقابل تزار نیست ھا می ملی. قلبًا آرزو داشتند این اولتیماتوم رد بشود و شوستر ھم بماند

و دیگر ھم البته … خواھند پیدا کنند که این اولتیماتوم را بپذیرد و اوضاع و احوال موقتًا آرام بشود یک وزیر مالیه را می

. برای این که در نزد افکار عمومی یک چنین کسی محکوم است. ست مملکتی وارد نشوداین وزیر در میدان سیا

. گویند منفعت در این است عقالی مملکت می”گوید  کند و می پدر من وزارت مالیه را قبول می. کند کس قبول نمی ھیچ

آمدم این ”گفتند  بارھا می. “رویم میمان  مان و زندگی کشیم کنار و دنبال معلمی بعد می. کنیم که ما ھم این کار را می

  )٣١.(»شوم دانستم تا آخر عمرم گرفتار سیاست می نمی. کار را کردم

زمانی که ( ١٢٩٠آذر  ٧السلطنه و نمایندگان مجلس، پیش ازتاریخ  اگر فرض را بر این بگذاریم که ھیئت دولت صمصام

ی  سمی از اولتیماتوم دولت روس خبر داشتند و کابینهبه طور غیرر) فروغی به عنوان وزیر مالیه به مجلس معرفی شد

اندیشی برخی نمایندگان و دولت در  آمد مصلحت السلطنه و حضور فروغی به عنوان وزیر مالیه در آن، پی آذر صمصام ٧

  .نماید گاه روایت آقای محمود فروغی پذیرفتنی می مورد پذیرش اولتیماتوم بود، آن

 ٧الدوله را در تاریخ  که در جلد اول کتاب روزشمار تاریخ ایران، ورود فروغی به کابینه صمصام دکتر باقر عاقلی، به رغم آن

ذکاءالملک «، اما با کمال تعجب، در کتاب )٣٢(کند ثبت می ١٢٩٠دی ماه  ١۴و انحالل و تخلیه مجلس دوم را ١٢٩٠آذر 

  :داند پس از انحالل مجلس دوم میالدوله را  ی دوم صمصام ، ورود فروغی به کابینه»٢٠فروغی و شھریور

الوزرا، فروغی را  السلطنه بختیاری، رئیس پس از انحالل مجلس دوم به توصیه و اصرار ناصرالملک، صمصام«: عاقلی

  )٣٣.(»ی او گذارد برای ھمکاری به کابینه دعوت کرد و وزرات مالیه را به عھده
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طلبی زود  گذاشتند و ھیجان ملی و شور اصالحدر دوران مشروطیت افراد صاحب قدرت چندان قدم پیش ن«

. ی ایرانیان به منظور اصالحات از جانب قوایی خارج از اختیار آنان شکست خورده بود ھرگونه تالش عمده… فرونشست

نھضت از قدرت شاه . ی آن عقیم مانده بود ھای برجسته باران مجلس و قتلف شماری از چھره نھضت مشروطه با گلوله

ھا بیشتر به منافع انگلستان  ی سیاسی ایران مسلط ساخت، و این ھای بختیاری را بر صحنه در عوض خانکاست ولی 

بسیاری . وجه استقالل نداشت این حقیقت را فاش کرد که ایران به ھیچ ١٩٠٧ی  معاھده… وفادار بودند تا مصالح ایران

داختند، یا دستخوش دلسردی و بی تفاوتی کلی از سران مشروطیت امید خود را از دست دادند، یا به کار خود پر

ھا دخالت کردند و ناصرالملک سربه  السلطنه مستقلی منصوب کنند، انگلیسی وقتی که ملیون خواستند نایب. شدند

را سر کار آوردند؛ آدمی که ھیچگاه در ایران آسوده نبود و شاید ھم چندان احساس وفاداری به کشور ] خود[راه 

اجرای شوستر پیش آمد که کوشید اقتصاد و دارایی کشور را نجات دھد و نشانی ولو نمادین از بعد م. کرد نمی

  )٣۴.(و دیدیم که این فصل ھم با شکستی تحقیرآمیز خاتمه یافت. استقالل پدید آورد

توسط ناصرالملک ) ھزارلیره ١٠٠(ھزینه تاجگذاری . کند ، احمدشاه قاجار تاجگذاری می١٢٩٣تیرماه  ٣٠در 

حدود دوھفته بعد، ناصرالملک، پس از وصول تمام و کمال مطالبات . شود از بانک شاھی استقراض می) السلطنه نایب(

مجددًا عازم ) ھا بود الوزرا آن سال که بیش از شش برابر حقوق رئیس(ھزارتومان  ١٠ی  خود و تعیین حقوق ماھیانه

  .شود انگلستان می

  )٣۵.(ایران بود که نیمی از آن را در اروپا به سر بردی  السلطنه ناصرالملک چھارسال نایب

وزیری  الممالک را به نخست احمدشاه، مستوفی) کمتر از سه ھفته بعد از آغاز جنگ جھانی اول ( ١٢٩٣مرداد  ٢۵در 

  .شود ی مستوفی، سرپرستی وزارت عدلیه به محمدعلی فروغی واگذار می در کابینه. گزیند برمی

الممالک ـ طی فرمانی از سوی احمدشاه ـ بی طرفی ایران را در جنگ جھانی اول  ـ مستوفی ١٢٩٣آبان  ٩در تاریخ 

  .کند اعالم می

فروغی که از تھران به نمایندگی مجلس . کند ، احمدشاه دوره سوم مجلس شورای ملی را افتتاح می١٢٩٣آذر  ١٣در 

رئیس برگزیده  ی مجلس، به عنوان نایب ات ھیئت رئیسهگیرد و در انتخاب انتخاب شده بود، از کابینه مستوفی کناره می

  .شود می

شود و  مجبور به استعفاء می ١٢٩٣اسفند  ٢٠آورد، در الممالک، که در مقابل فشار روس و انگلیس تاب نمی مستوفی

خان مشیرالدوله ـ که انعطاف بیشتری در مقابل متفقین داشت ـ طی فرمانی از سوی  دو روز بعد، میرزا حسن

  .گیرد مسئولیت ریاست وزرا را به عھده می) و با اخذ رأی اعتماد صددرصدی از سوی مجلس(حمدشاه ا

گیرد،، از نمایندگی مجلس صرف  ی مشیرالدوله ـ پست وزارت مالیه را به عھده می فروغی، پس از آن که ـ در کابینه

که سفرای روس و انگلیس با اعمال فشار موجب گذرد  ی مشیرالدوله نمی اما، ھنوز دو ماه از عمرکابینه. کند نظر می

  .شوند سقوط آن می
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شود و با  برگزیده می) دیوان عالی کشور(ی مشیرالدوله، به ریاست دیوان عالی تمیز  فروغی پس از سقوط کابینه

علما ال گیری از کارھای اجرایی، به ھمراه جمعی از ھمکارانش مثل سیدنصراهللا تقوی، سیدمحمد فاطمی، شمس کناره

  )٣۶.(شود پردازد که بعدھا اساس کار دادگستری می قریب گرکانی و میرزا طاھر تنکابنی، به طرح قوانینی می

ھای دیگر، تدریس در مدرسه علوم سیاسی  ھا، به موازات اشتغال در کار وزارت و مسئولیت ی این سال فروغی در ھمه

  .گذارد را فرو نمی

ی  به بھانه(ھا  اش را در جنگ جھانی اول اعالم کرده بود، عثمانی طرفی ی ـ بیبا آن که دولت ایران ـ به طور رسم

ھا ھم،  آلمانی. کنند طرفی ایران را نقض می با یورش به آذربایجان، بی) ھای ارتباطی شمال ایران ھا، در راه حضور روس

ھا و  ضدانگلیسی ملیون، دموکراتو برانگیختن احساسات ) ھا بود که منطقه نفوذ انگلیسی(با تحرک در جنوب ایران 

شان را در این منطقه از خاک ایران تقویت  دھند، تا نیروھای نظامی ھا می ی الزم را به انگلیسی ھا، بھانه رؤسای ایل

  .کنند

ھرج مرج دائمی و نبود . اش منتھی شد ای افتاد که به نقض تمامیت ارضی این گونه بود که ایران، ناخواسته در مخمصه

ی نیروھای  در کشور ھم مزید بر علت بود، تا انگلیس و روس، به بھانه حفظ جان اتباع خود، حضور فزاینده امنیت

  .شان را در ایران توجیه کنند نظامی

، وزرای مختار روس و انگلیس، با تھدید و ترساندن احمدشاه، فرمان ریاست وزرایی ١٢٩۴اردیبھست  ١٠در تاریخ 

الدوله  اندیشی، عین با مصلحت) اثر کردن فشار روس و انگلیس برای بی(خواھان  اما آزادی. ندگیر سعدالدوله را از او می

 ١٢٩۴مرداد  ۵از این تاریخ تا . گزینند به ریاست دولت برمی ١٢٩۴اردیبھشت  ١٢را، در تاریخ ) صدراعظم استبداد(

الدوله، مشیرالدوله و  الممالک، عین ه، مستوفیالدول وزیری به نام عین فرمان نخست) ماه ٣ای کمتر از  یعنی در فاصله(

  .شود الممالک دست به دست می سرانجام مستوفی

متعاقب آن، بسیاری از نمایندگان . کنند شان را از قزوین به سمت تھران روانه می ھا نیروھای ، روس١٢٩۴در آبان 

  .دھند کمیته دفاع ملی را تشکیل میمجلس و تعدادی از رجال ایران، با مھاجرت به قم 

ناگزیر از انتقال پایتخت ”با نزدیک شدن سپاه روس به تھران، احمدشاه، به لندن و پتروگراد، تلگرافی به این مضمون که 

  .کند مخابره می“ به اصفھان است و از این پس ھیچ مسئولیتی در قبال پیش آمدھای بعدی ندارد

مجلس سوم از ١٢٩٣آبان  ٢٣کنند، در  مایندگان مجلس به قم و کرمانشاه مھاجرت میی زیادی از ن جا که عده از آن

  .شود تعطیل می) گذشت سال از عمرش می در حالی که تنھا حدود یک(افتد و  اکثریت می

گلیس به دنبال ارسال تلگراف احمدشاه به لندن و پتروگراد ـ مبنی بر تغییر پایتخت به اصفھان ـ وزیران مختار روس و ان

ی تھران اردو زده بود،  متعاقب آن، قوای روس که در دروازه. کنند در دیداری با احمدشاه، او را از تصمیمش منصرف می

طی تلگرافی به قم و ) رئیس مجلس(الملک  ھا از تسخیر تھران، مؤتمن با انصراف روس. گردد به سوی قزوین باز می

ھا به تھران  دھد و خواستار بازگشت آن شدن تغییر پایتخت قرار می اصفھان، نمایندگان مھاجر را در جریان منتفی

اما، مھاجرین با رد درخواست رئیس مجلس، در تقابل با دولت مرکزی حکومت موقت را ـ به رھبری . شود می
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و سید حسن مدرس ـ در غرب کشور تشکیل ) اسکندری(سلیمان میرزا ) فرزین(خان  السلطنه، میرزا محمدعلی نظام

  .دھند می

، )سپھساالر اعظم(ھای عبدالحسین فرمانفرما، محمدولیخان تنکابنی  الممالک، کابینه بعد از سقوط دولت مستوفی

، که جنگ جھانی ١٩١٨تا سال (السلطنه بختیاری  الممالک، صمصام الدوله، مستوفی الدوله، عالءالسلطنه، عین وثوق

  .روند آیند و می از دیگری مییکی پس ) رسد اول با پیروزی متفقین به پایان می

اقتدار دولت و حکومت مرکزی، تنھا نامی . در این مدت، کشور به تمامی از ھم پاشیده، ورشکسته و در حال تجزیه بود

  .بود که از پایتخت کشور، آن ھم ازچند محله و خیابان آن فراتر نمی رفت

ایران ) روسیه(لستان به تکاپو افتاد تا در غیبت رقیب دیرین با پایان گرفتن جنگ جھانی اول و وقوع انقالب در روسیه، انگ

گرچه، نیروھای نظامی انگلیس در بیشتر نقاط ایران حضور مسلط داشتند و عبور و مرور از مرزھا و . را یکسره ببلعد

الحمایگی  ی بعد از جنگ ـ اشغال یا تحت ھا بود؛ اما ـ به دلیل شرایط ویژه حتی خطوط تلگراف در کنترل انگلیسی

و سرپرسی کاکس ) ی وقت انگلیس وزیر امورخارجه(رو، کرزن  از این. مستقیم ایران، نه معقول بود و نه عملی

الحمایگی مستقیم ایران بودند، به دلیل موانع ناشی از  که پیشتر در فکر نوعی تحت) وزیرمختار انگلیس در تھران(

ھای آمریکا و فرانسه، طرحی را تھیه دیدند که براساس آن اداره و  تبینی مخالفت دول المللی و پیش مناسبات نوین بین

  .کنترل امور مالی و نظامی ـ و به طریق اولی ـ خارجی ایران، به انگلستان واگذار شود

کرد تا از طریق مستشاران مالی  ، انگلستان را مجاز می)وثوق الدوله معروف شد ١٩١٩که بعدھا به قرارداد (این طرح 

  .ی امور ایران را در دست بگیرد خود، اختیار ھمه و نظامی

وزیر عدلیه و بعد وزیر امور (الدوله  و نصرت) وزیر مالیه(الدوله  ، صارم)نخست وزیر(الدوله  عامل اجرای این طرح، وثوق

ه ـ به احمدشاه ھم، ک. بودند که با گرفتن رشوه، مخفیانه بر سر پذیرش قرارداد، با انگلیس معامله کردند) خارجه

کرد، سرانجام با دریافت مقرری ماھیانه از بریتانیا به صدارت  الدوله مخالفت می ھا با وثوق دالیلی دیگر ـ از مدت

  .رضایت داد) ھرچند با اکراه(الدوله  وثوق

نامزد . شاه ھیئتی پنج نفری به کنفرانس صلح پاریس فرستاد]احمد[الدوله،  در این میان، برخالف میل وثوق«

ھیئت نمایندگی ایران دو … ھا برای ریاست ھرگونه ھیئت ناصرالملک بود که کسی به آن توجه نکرد یسیانگل

رئیس وقت دیوانعالی [و محمدعلی فروغی ] رئیس ھیئت[سیاستمدار با تجربه و خوشنام، مشاورالممالک 

  :، در میان خود داشت که دعاوی معتبر و مشروح ایران را مطرح کردند)]کشور(تمیز

در کنفرانس صلح؛ الغای معاھدات و قراردادھایی که استقالل و تمامیت ارضی ایران را زیر پا ] ایران[ضویت و مشارکت ع

ھای ناشی از برخورد متخاصمان در جنگ گذشته؛ آزادی اقتصادی حکومت ایران، بررسی  ی خسارت نھاده است؛ تأدیه

  )٣٧(… »ھای مرزی بررسی و اصالح پیمانھای کاپیتوالسیون؛ معاضدت در  ی معاھده و ابطال ھمه

ی  و سیاست جاری وزارت امور خارجه» ١٩١٩قرارداد «حضور ھیئت ایرانی در کنفرانس پاریس، در تخالف با پیشرفت 

تا ھیئت ایرانی نه به «، ترتیبی داد »ی قرارداد پدر فکری و نیروی پیش برنده«از یک سو، کرزن . انگلیس در ایران بود
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الدوله زمانی که مشاورالممالک  ، از سوی دیگر، وثوق)٣٨(»ھا گوش دھد ھای آن ه یابد و نه کسی به حرفکنفرانس را

در تکاپوی آن بود تا برای استیفای حقوق ضایع شده ایران به کنفرانس راه یابد، او را از وزارت ) ی وقت وزیر امورخارجه(

  .عضای مثلث حاکم ـ را به جایش نشاندـ یکی از ا) فیروز(الدوله  امور خارجه برداشت و نصرت

الدین  سید ضیاء… به اعضای ھیئت حمله کردند] کار ننشستند و نیز بی[در تھران ] و حامیان قرارداد[ھمدستان وثوق «

ی طرفدار بریتانیا در تھران، که احتماًال از از وثوق و سفارت  ترین نشریه ی رعد، دو آتشه سردبیر روزنامه… ]طباطبایی[

… گرفت، فرصت را غنیمت شمرد و به تمسخر فرد فرد ھیئت نمایندگی ایران در پاریس لیس الھام میانگ

  )٣٩.(»پرداخت

ای دردمندانه و  از پاریس نامه) که مشاورالممالک، ھنوز سرپرستی ھیئت را به عھده داشت(فروغی ـ در ھمین زمان 

جا که  از آن. نویسد می) الملک حکیم(ای ابراھیم حکیمی و وضع پریشان کشور، بر ١٩١٩در مورد قرارداد (افشاگرانه 

ھایی از  ھای سیاسی فروغی، به خصوص نگاه و نظرش در مورد انگلیس است، نقل بخش این نامه در بردارنده دیدگاه

  .ی رایج در مورد او مفید باشد ھای غیرمنصفانه تواند در تعدیل داوری آن می

قلمی کرده است؛ » برای اطالع خاطر دوستان صدیق«ملک است، اما فروغی آن را ال ی نامه، آقای حکیم گرچه گیرنده

انتشار این مطالب البته ھرچه «دھد که  ی نامه ھشدار می و از آن جا که شرایط حساس است، فروغی به گیرنده

ھرگاه . رش کنمبیشتر بھتر، اما به طوری که معلوم نشود از طرف ما نوشته شده، و رعایت احتیاط، الزم نیست سفا

که بعضی از رجال ھم مطلع شوند و بخوانند، البته بعد از حصول اطمینانف الزم باید بشود، که به ] بود[مقتضی و الزم 

  .»عملیات ما در این جا لطمه نخورد

  :کند فروغی سپس به تالش ھیئت اعزامی در راھیابی به کنفرانس صلح و موانع ایجاد شده اشاره می

از ھیئت … ی حزم و احتیاط خارج شده باشیم، کردیم رسید بدون این که از جاده ود و به عقل ما میآن چه ممکن ب«

الوزرا رسید که اقدامی  در بدو ورود ما به پاریس تلگرافی از رئیس. مند باشیم حق داریم خیلی گله] وثوق الدوله[دولت 

چون مطلب مجمل بود، ما ھم چھل روز بود از . برسدکه دولت را داخل در تعھدی کند ننمایید تا خبر ثانوی به شما 

  »تکلیف ماندیم و ندانستیم چه باید کرد و چه باید گفت و مقصود چیست ؟ خبر بودیم به کلی بی تھران بی

الدوله، بر ضرورت استخدام مستشار خارجی  ھیئت پنج نفره، پیش از عزیمت به پاریس، در جلسه وزرا و با حضور وثوق

الدوله و وزرایش، نه تنھا تالش در تحقق این خواسته را جزء بخشی از وظایف ھیئت در پاریس رقم  وثوق. دکن تأکید می

الدوله،  وثوق. منصبان نظامی از امریکا باشند زنند، بلکه تأکید دارند که مستخدمین مالیه باید از فرانسه و صاحب می

گفته است، حاال اگر مایل باشید ] او[یر مختار انگلیس به کند که وز حکایت می] ھیئت اعزامی[در ھمان جلسه برای «

  .»دوباره شوستر را بیاورید، مانعی نیست

در (ی آمریکا  وزیر امورخارجه. کند ارتباط برقرار می) در پاریس(ھا  در دستیابی به این ھدف، ھیئت اعزامی، با آمریکایی

شود و بسیاری از رجال مھم  ر ایران در آمریکا برگزار میالدوله، شارژ داف خان نبیل ای که از سوی علیقلی مھمانی

ی صریح دولتش را در مساعدت به ھیئت ایرانی  وعده) ی در کنفرانس پاریس، در آن حضور دارند امریکایی شرکت کننده
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ر از کشوری گیرد ـ مؤکدًا با استخدام ھرگونه مستشا اما، کرزن ـ به محض آن که در جریان ماوقع قرار می. کند ابالغ می

  .کند جز انگلیس مخالفت می

الوزرا تلگرافی رسید که  کیف ما کوک شده بود که یک مرتبه از آقای رئیس«: نویسد اش می ی نامه فروغی در ادامه

ی شوستر واقع  مباالتی نکنید و مملکت را به خطر نیندازید و ما را با مشکالتی نظیر آن چه در واقعه احتیاطی و بی بی

  :پی در پی تقاضا و التماس کردیم که… دست و دل ما سرد شد. نسازید شد مبتال

از مقاصد دولت در اصالح امور را از ما بپرسند چه ] در این جا[اگر … ما را ھم از اوضاع تھران و ایران مسبوق کنید

توان  ھمه را که نمی آخر… کنید تا ما بتوانیم بگوییم ما مشغول ھستیم وانگھی ھر کاری باید کرد چرا نمی… بگوییم؟

الملک و فردوسی و  من چند مرتبه بوذرجمھر و نظام. مغلطه کرد و گفت ایران مملکت داریوش و انوشیروان است

ماه است در پاریس ھستیم به کلی از  قریب پنج.. چقدر شعر بخوانم و عرفان ببافم؟. نصیر تحویل مردم بدھم خواجه

خواھند بگیرند، مسلکی  ای که می کنند و نتیجه اند و می ی که با انگلیس کردهاوضاع مملکت و پلیتیک دولت و مذاکرات

ھای ما  تلگراف… حتی. به ما نرسیده… اطالعیم، و نه یک کلمه دستورالعمل و ارائه طریق که در امور خارجی دارند بی

خوریم، پول  نسیه می دو ماه است برای پول معطلیم و. کنند کنیم قبول نمی استعفا می… گذارند را مسکوت می

  .».فرستند نمی

  :نویسد الدوله، نسبت به ھیئت اعزامی می ھای دولت وثوق اعتنایی ھا و بی فروغی، در توضیح کارشکنی

ایم  ھا استنباط کرده ھای انگلیسی ی پاریس و حرف چیزی که از تلگرافات طھران و اطالعات واصله از وزارت امور خارجه«

اند که ترتیباتی داده شود که مملکت از حیث امور  اوضاع طھران را مساعد و مغتنم شمرده ھا این است که انگلیسی

چون اوضاع دنیا و ھیاھوی ما در پاریس طوری پیش آورده که صریحًا و بر . سیاسی و اقتصادی در دست خودشان باشد

ھا را وادار کنند که خودشان امور خود را به  خواھند ایرانی توانند بگویند ایران را به ما واگذار کنید، می حسب ظاھر نمی

چون … ھا واگذار کنند و امیدوار ھستند این مقصود در طھران انجام بگیرد و وجود ما در پاریس مخل این مقصود است آن

خواھیم از فرانسه مستخدم مالیه بگیریم، از فرانسه به طور خصوصی خواھش  کردند که ما می ھا تصور می انگلیسی

توانند در  ھا ھم به قدری گرفتاری دارند که نمی فرانسوی. ودند که از دادن مستخدمین مالیه به ایران امتناع کنندکرده ب

ھا نسبت به ما طبیعی است و به ھمین  مھری انگلیسی با مسطورات فوق، بی… ھا مقاومت کنند مقابل انگلیسی

مقاالت ] تایمز[رسمی از قبیل طیمس  جات نیم دادند روزنامهھا نشان  جھت از بدو ورود ما عالوه بر برودتی که رجال آن

ما از ابتدای کار . آمیز نوشته گاھی استھزاء کردند، گاھی تھدید و به طور کلی خواستند دماغ ما را بسوزانند مخالفت

و شکایتی از  گونه شکوه در لوایحی که برای کنفرانس نوشتیم ھیچ. ھا بدھیم ملتفت بودیم که نباید بھانه به دست آن

چندی قبل لرد … کردیم ھا برده شود دوستانه ذکر می ھا نکردیم، بلکه ھر جا اقتضا داشت که اسمی از آن انگلیس

مشاورالممالک را واداشتیم کاغذ خیلی . جنبان پلیتیک آسیایی انگلیس است به پاریس آمد کرزن که امروز سلسله

  .».یکن او یک روز بیشتر در پاریس نماند و مالقات حاصل نشدل. مؤدب گرمی به او نوشته تقاضای مالقات کرد

ھای ضعیف برانگیخت،  پردازد که کنفرانس صلح پاریس، به رغم امیدھایی که در دولت فروغی سپس به این واقعیت می

  :تبدیل شده است» دول معظمه انگلیس و فرانسه و آمریکا«به ابزاری برای پیشبرد مطامع 
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دو انعقاد آن عناوین قشنگ حق و عدالت و مساوات و انصاف را کنار گذاشته، دول کوچک را عقب کنفرانس صلح، از ب«

ی انگلیس و فرانسه و آمریکا کارھا را به دست خود گرفته، ھر طور خواستند موافق مصلحت و  زده، دول معظمه

  .»اند ھوسناکی خود ترتیباتی داده

ھا انتقام  ست که کاری بکنند که چند سال دیگر آلمان نتواند از آنتمام حواسشان مصروف این ا] ھم[ھا  فرانسوی«

ھا ھم که در اروپا  آمریکایی. زنند که جنگ ما را خانه خراب کرده چطور زندگی بکنیم بگیرد و فعًال توی سر خود می

در [… شود ر نمیی خود را حفظ کند، آن ھم میس گانه کند اصول چھارده منافعی ندارند و مستر ویلسون دست و پا می

ھا موقع را مغتنم شمرده چون در اروپا چندان غرض ندارند در آسیا و آفریقا تمام مقاصد خود را  انگلیسی] این حال و ھوا

. در آسیا ھم فقط دولت روس مدعی بود که فعًال از میان رفته و میدان خالی شده… کنند بدون سر و صدا حاصل می

از پا ] انگلیس[ھای بزرگ  تمام دنیا ضعیف شده، مدعی… اھند تمام آسیا را ببلعندخو می] ھا انگلیسی[این است که 

افغانستان را که سابقًا در زیر دست خودشان بود حاال تعرضات او را به ھندوستان بھانه ] ھا انگلیسی[… اند در آمده

عربستان را که …اند قًا متصرف شدهالنھرین را که ح بین… قرارداده در صدد ھستند که به درستی آن را در چنگ بگیرند

خوار انگلیس ھستند معلوم است  معنی استقالل عربستان با امیرفیصل یا امیرحسین که جیره. اند استقالل داده

  .…»چیست

  :پردازد فروغی در این جا مجددًا به ھیئت اعزامی به کنفرانس صلح و نتایج مترقبه آن می

عضویت ایران در کنفرانس به مسامحه و طفره و تعلل گذشت و . سر بشکست جا رسید قلم این. اما کارھای خودمان«

. با اوضاعی که از دولت خودمان و رفتارش با انگلیس و با این ھیئت اعزامیه مشاھده شد، البته غیر از این مترتب نبود

رتیب مواد مصالحه دول طرفی ایران ھم خوب مستمسکی بود برای این که بگویند مناسبتی ندارد ایران در ت عنوان بی

که فعأل زبان ایران است، ] سید ضیاءالدین[خاصه این که روزنامه رعد . محارب با آلمان و اطریش دخالت داشته باشد

جا  ھا را بیرون کنند و از ھیچ کند که دول محارب حق دارند نمایندگان ایران را به پاریس راه ندھند و آن خودش تصدیق می

اگر راه بیفتیم به ایران برگردیم، ممکن است در این جا . ایم مختصر مات و متحیر مانده… شود میصدای مخالفی بلند ن

. خواھیم بکنیم مانیم و چه می و اگر بمانیم معلوم نیست تا کی باید منتظر شد و برای چه می… مصالحی فوت شود

جماعتی که قدرت دارند و کاری از . ملت گفتم، ایران نه دولت دارد و نه حاصل این که حرف ھمان است که ھمیشه می

اگر ایران ملتی … باقی ھم که خوابند. پندارند شان ساخته است مصلحت خودشان را در این ترتیب حالیه می دست

مرد میدان  با ھمه قدرتی که انگلیس دارد و امروز یکه. شد داشت و افکاری بود اوضاع خارجی از امروز بھتر متصور نمی

ھا  تواند بکند ھمین است که خود ما ایرانی فقط کاری که انگلیس می… تواند بکند ایران ھیچ کار نمی سیاست است با

ی من  برعکس عقیده. گویم با انگلیس نباید عداوت بورزند البته من می… دیگر را بکنیم را به جان ھم انداخته پوست یک

اما این مستلزم آن نیست که ایران در مقابل … باشیماین است که نھایت جد را باید داشته باشیم با انگلیس دوست 

] ھا ھم آن[گویم  ام و می ھا گفته من این فقره را کتبًا و شفاًه به انگلیسی. انگلیس کالمیت بین یدی الغسال باشد

… شدایران باید ملت داشته با. ملت ایران باید صدا داشته باشد. صداست دست بی اما چه فایده، یک . کنند تصدیق می

ملت را . کند ی قھریه نکند اعمال نفوذ و دسیسه می گویند اگر خالف میل انگلیس رفتار کنیم فرضًا اعمال قوه می

گوید خالف میل انگلیس رفتار بکنید فقط مطلب در حد  کسی نمی… کند منقلب ساخته اسباب تجزیه آن را فراھم می

من [… م به او التماس بکنیم که بیا قالده به گردن ما بگذارتسلیم نسبت به انگلیس، که الزم نیست ما خودمان بروی
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مقصود از ] اما. [کند خیلی خوب ھم مساعدت می. کند اگر با انگلیس مساعدت کنیم، با ما مساعدت می] معتقدم

و  واهللا خود انگلیس ھم به این اندازه که حاال پیشرفت دارد امیدوار. مساعدت ما با او چیست؟ آیا تسلیم محض است

وجود افکار . وجود داشتن افکار عامه است. ایران باید وجود داشته باشد تا بر وجودش اثر مترتب شود… مترتب نبود

اما . عامه بسته به این است که جماعتی ولو قلیل باشند، از روی بی غرضی در خیر مملکت کار بکنند و متفق باشند

  )۴٠.(»افسوس، بس گفتم زبانم سوخت

ی  ای مثل فروغی را در دو کلمه تر و اسفبارتر از این میتوان متصور شد، که دولتمرد دلسوخته و ادیب فرزانه آیا دردناک

، چرا باید، در سیاست »ی انگلیس سرسپرده«خالصه کرد و از خود نپرسید، این » ی انگلیس فراماسون و سرسپرده«

  فت در آید؟الدوله از در مخال انگلیسی کردن ایران، با وثوق

ی تاریخ و ادبیات ایران در محافل  چند سخنرانی مھم در باره«فروغی، نزدیک به دو سال در اروپا ماند و در این مدت 

  )۴١.(»ی ایران بیشتر نمود فرھنگی فرانسه و آلمان ایراد کرد که شناخت مستشرقین را نسبت به آثار گذشته

  )۴٢.(است ١٢٩٩یش از کودتای سیدضیاء ـ رضاخان در سوم اسفند بازگشت فروغی از اروپا به ایران، یک ھفته پ

ھای  کند، که بخشی از آن به رئوس برنامه سید ضیاءالدین طباطبایی، در نخستین روز کودتا، اعالمیه مفصلی صادر می

  .او اختصاص دارد» دولت انقالبی«

تجدید سازمان عدلیه به جایی نرسید، ولی «گرچه . ھای سید ضیاءالدین، تجدید سازمان عدلیه بود یکی از برنامه

مصطفی عدل، : افراد برگزیده عبارت بودند از. ی سنگین اصالح قوانین موجود به تعدادی قضات سپرده شد برنامه

مدرکی در دست نیست که این کمیته . محمدعلی فروغی، نصراهللا تقوی، محمد بروجردی، محمد قمی و علی قمی

  )۴٣.(»تشکیل شده باشد

براساس اسناد وزارت . کند دھد و او را از کشور اخراج می خان، پس از صد روز به حکومت سید ضیاء پایان میرضا

کند،  الوزرایی می را کاندید رئیس) مشیرالدوله(ی سید ضیاء، احمدشاه، حسن پیرنیا  ی انگلیس، با سقوط کابینه خارجه

رود، که او ھم از پذیرش مسئولیت سر باز  الممالک می وفیشود؛ آنگاه به سراغ مست که با امتناع او رو به رو می

  .زند می

. که به سفارش سید ضیاء وزیر دربار شده بود، انتظار داشت این مقام به او داده شود) مشارالملک(حسن مشار «

ه کامأل روشن ولی به دالیلی ک. مشار در برکناری سید ضیاء با شاه ھمکاری کرده بود و بنابراین منتظر پاداش خود بود

ای بازی کرده بود، نه شاه به  ـ شاید چون در سقوط سید ضیاء نقش مزورانه.نیست مقام ریاست وزیران به او داده نشد

ھم، که از نقش مشار در سقوط ناگھانی سید ضیاء ] وزیرمختار وقت انگلیس[نرمن . او اعتماد داشت نه رضاخان

  )۴۴.(»وزیری او نکرد به سفارت انگلیس، احتماأل اقدامی برای نخستی دوستی و نزدیکی او  عصبانی بود، با ھمه

. دھد ی خود را تشکیل می کابینه ١٣٠٠خرداد  ١۴پذیرد و در  السلطنه بود، که می انتخاب سوم احمدشاه قوام

  .ی قوام، پست وزیر جنگ کماکان در اختیار رضاخان است درکابینه
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نیمه  ١٩١٩الدوله برگزار شده بود، تحت تأثیر شرایط بحرانی ناشی از قرارداد  انتخابات مجلس چھارم، که در زمان وثوق

الدوله و فراھم آمدن  پس از سقوط وثوق. نتیجتًا، به دلیل فراھم نیامدن حد نصاب الزم، مجلس باز نشد. کاره ماند

) اهللا خان اکبر فتح(ت سپھدارشود و در زمان صدار شرایط مناسب، مابقی انتخابات در دوره صدارت مشیرالدوله آغاز می

سپھدار، در تدارک بازگشایی مجلس چھارم بود، که کودتای سوم اسفند رخ داد و بازگشایی . رسد به پایان می

  .به تعویق افتاد ١٣٠٠السلطنه، یعنی اول تیرماه  مجلس، تا زمان صدارت قوام

ی اختیارات  به دنبال مخالفت مجلس با الیحه ـ پس از قریب ھشت ماه حکومت ـ ١٣٠٠دی ماه  ٢٩السلطنه، در  قوام

بود، که رضاخان ) مشیرالدوله(جانشین قوام ـ رجل فاضل و دانشمند ـ حسن پیرنیا . استعفا داد) مصدق(اش  وزیر مالیه

  .را، به عنوان وزیر جنگ باالی سر خود داشت

قانون اساسی … د در روسیه حقوق خوانده بود وپیرنیا، خو. اصالح قوانین بود] پیرنیا[ھای اصلی دولت  یکی از برنامه«

وقتی . ی منابع اروپایی قانون اساسی ایران نوشته بود ای در باره چندین کشور را به فارسی ترجمه کرده و رساله

ھای فرانسوی را وارد نظام قضایی ایران کند ولی  ھایی از ساختار دادگاه خودش وزیر عدلیه بود سعی کرد جنبه

عمر ] اما[… تیمورتاش دست به اصالح عدلیه بزند] اش وزیر عدلیه[حال انتظار داشت که . یی نرسیدتالشش به جا

کابینه پیرنیا چندان کوتاه و چندان دستخوش مسائل مھمتر بود که تیمورتاش قادر نشد اثر شایانی بر نظام قضایی 

  )۴۵.(»بگذارد

مشیرالدوله ـ . ی استراحت به اروپا سفر کرد بھانه احمد شاه، پس از معرفی کابینه مشیرالدوله به مجلس، به

رو، با خروج شاه از  از این. ھای رضاخان نبود جو ـ حریف مناسبی در مقابل تندروی الوزرای فرھیخته و مسالمت رئیس

  .ھای رضاخان شتاب بیشتری گرفت ھا و قانون شکنی خواھی کشور، زیاده 

ببند و ایجاد فضای رعب، یکی از اقدامات خالف قانون رضاخان ـ که اعتراض صرفنظر از برقراری حکومت نظامی، بگیر و 

ھا به  به حق مشیرالدوله را به دنبال آورد ـ دراختیار گرفتن اداره کل غله و نان و اداره کل خالصجات و تخصیص درآمد آن

  .وزارت جنگ بود

رضاخان از پیرنیا … ھا گرفته است ھا را از آن وزارتخانهرا دیکتاتور خواند و گفت قدرت سایر … ھا رضاخان یکی از روزنامه«

ی مطبوعات را که معوق مانده  پیرنیا طفره رفت که مجلس الیحه. خواست روزنامه را توقیف و سردبیرش را زندانی کند

  )۴۶(».تواند کاری بکند نمی] رو از این[به تصویب نرسانده 

ی حیات جاوید را با مشت  سو رضاخان، دندان مدیر روزنامه از یک. گاه، رضاخان و نظامیانش خود وارد عمل شدند آن

شکست و بدن مدیر روزنامه ایران را با شالق سیاه کرد، از سوی دیگر، نظامیانش به اداره روزنامه وطن یورش آوردند و 

  .یدندھایش را به آتش کش خان ـ مدیر آن را تا حد مرگ کتک زدند، روزنامه پس از آن که ـ میرزا ھاشم

ـ با ارسال  ١٣٠١اردیبھشت  ١٨دید ـ در تاریخ  مشیرالدوله که توان رویارویی با رضاخان و نظامیانش را در خود نمی

به رغم . تلگرافی به شاه استعفا کرد؛ اما، به اصرار احمدشاه و پا درمیانی وکالی مجلس، با اکراه به ماندن رضایت داد
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 ٢٧ود، با مداخله رضاخان و تحمیل چند وزیر از سوی او رو به رو شد ـ در تاریخ ی خ گاه که در ترمیم کابینه این، آن

  .اش را برای استعفاء به اطالع مجلس رساند ـ تصمیم قطعی١٣٠١اردیبھشت 

در . السلطنه، مجددًا او را به تشکیل کابینه دعوت کرد ـ با ارسال تلگرافی برای قوام ١٣٠١خرداد  ٢١شاه ـ در تاریخ 

گرچه پست وزارت جنگ ھمچنان در اختیار رضاخان ) خرداد به مجلس معرفی شد ٢۶که در تاریخ (ی دوم قوام  کابینه

السلطنه، نه تنھا دست او را در انتخاب وزرا کوتاه کرد، بلکه سرپرستی دو وزارتخانه مھم داخله و  ماند ، اما، قوام

  .مجلس ھم تعھد داد که به حکومت نظامی خاتمه دھد به عالوه ، به نمایندگان. خارجه را نیز خود به عھده گرفت

رضاخان، به جای ھر نوع واکنش مخالف، با موفقیت در عملیات نظامی در آذربایجان و لرستان و سرکوبی شورش 

ی ای از قانون شکن ھا ـ دور تازه گاه ـ به پشتوانه این موفقیت آن. تر کرد کردھا، موقعیت خود را به عنوان وزیر جنگ محکم

مجلس و مطبوعات ھم بی کار ننشستند و ھمزمان . ھای مندرج در قانون اساسی شروع شد و تجاوز به حریم آزادی

  .رفتار وزیر جنگ را سخت به باد انتقاد گرفتند

. رو، به تاکتیک استعفاء روی آورد از این. کرد ـ شدیدًا نگران شد بینی نمی رضاخان ـ که انتقاداتی در این سطح را پیش

ی  ھا با تھدید و ایجاد فضای رعب، ھم زمینه ما ـ پیشتر ـ فرماندھان نظامی را در جریان استعفای خود قرارداد، تا آنا

  .بازگشت او را فراھم آورند و ھم از مخالفانش زھرچشم گرفته باشند

به محض علنی . ش رفتی باز گرداندن رضاخان و زھرچشم گرفتن از مخالفان ـ آن گونه که طراحی شده بود ـ پی برنامه

  .تظاھراتی گسترده علیه مخالفین ـ در تھران و والیات ـ به راه افتاد) با سازماندھی نظامینش(شدن استعفای رضاخان 

ـ که سخت از واکنش نظامیان و گسترش ناامنی به ھراس افتاده بود ـ رضاخان ) ولیعھد(با پادرمیانی محمدحسن میرزا 

با حضور در مجلس شورای ملی، نه تنھا بر وفاداریش نسبت به قانون اساسی تأکید  شود، و از استعفا منصرف می

دھد که گذشته از لغو حکومت نظامی، اداره کل غله و نان و اداره کل خالصجات را  کند، بلکه به وکال اطمینان می می

  .وزارت مالیه قرار دھدمجددًا در اختیار ) که پیشتر از سوی نظامیانش به تصرف وزارت جنگ در آمده بودند(

ھای آخر زمامداری خود، تنھا با اتکاء به مدرس و ھواداران او سرپا مانده بود، به دلیل ناکام  السلطنه که در ماه قوام

در (حدود دو ماه پس از بازگشت احمدشاه از اروپا ) بر سر امور بازرگانی(ھا  ماندن تالشش در ایجاد توافق با شوروی

  .مجبور به استعفاء شد) ١٣٠١پنجم بھمن 

ھا، به رھبری سلیمان میرزا اسکندری، در  که سوسیالیست(الممالک  با ابراز تمایل اکثریت مجلس نسبت به مستوفی

. وزیری را به نام او صادرکرد ـ فرمان نخست ١٣٠١بھمن  ٢۵احمدشاه ـ در روز ) ای داشتند آن نقش تعیین کننده

  .دار وزارت امور خارجه شد بار عھده فروغی، در این کابینه، برای اولین

السلطنه  مدرس معتقد بود که در آن موقع قوام«. المالک، از ھمان آغاز با مخالفت مدرس رو به رو شد دولت مستوفی

کوشید تا با حذف مستوفی، زمینه  رو می از این) ۴٧.(سردارسپه مقاومت نماید] ھای تند روی[در مقابل … تواند بھتر می

  .السلطنه فراھم سازد وزرایی مجدد قوام یاسترا برای ر
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ھای آشکار و پنھان اکثریت مجلس چھارم ـ به  یکی از دالیلی که مستوفی زود رنج، در مقابل مخالفت و کارشکنی

نیت دولت شوروی برای رفع  رھبری مدرس ـ ایستادگی کرد و حاضر به استعفاء نشد، ظاھر شدن عالئم حسن

  .ن کشور بوداختالفات بازرگانی با آ

رو، مذاکرات  از این. شومیاتسکی، دومین سفیر دولت نوپای شوروی، نسبت به دولت ملی مستوفی نظر خوبی داشت

مجددًا از سر ) بست خورده بود السلطنه به بن که در زمان قوام(ھای گمرکی  بازرگانی بین ایران و شوروی، بر سر تعرفه

که بار دیگر در تعقیب این ھدف، به (زاده  و تقی) وزیر خارجه(توفی، فروغی ی مس گرفته شد و به دنبال تالش بی وقفه

  .به انجام رسید) مسکو رفته بود

جا که امور داخلی در  از آن«اما، . نمایندگان مخالف ـ برای ساقط کردن دولت مستوفی ـ به استیضاح متوسل شدند

داشتند، سیاست خارجی را پیش کشیدند، تا حمله جرئت ستیز با او را ن] آن ھا[دست توانای سردارسپه بود و 

  )۴٨.(ی وزیر جنگ نباشد متوجه

الممالک ـ بھانه  آمیزف آن زمانف مسکو را ـ نسبت به مستوفی مقاالت تحسین) گران سخنگوی استیضاح(مدرس 

ی  وفی را، نشانهدولتف مست» مواد پروگرام«مندرج در بند اول » حفظ مناسبات حسنه با دول محابه«قرارداد و عبارت 

  .سرسپردگی دولت مستوفی به شوروی ارزیابی کرد

ی نصراهللا  به گفته. بایست پاسخگو باشد جا که، موضوح استیضاح، سیاست خارجی جاری کشور بود، فروغی می از آن

از سردارسپه کرده … ای که مدح ظریف و ماھرانه«انتظام، فروغی، با پاسخ مستدل و متین به استیضاح مدرس، و 

جا شروع  پھلوی با وی از آن] رضاخان[ھمکاری و نزدیکی «در واقع، . »ی خود ساخت سردارسپه را شیفته… بود

  )۵٠.(»ھا عضویت داشت ی دولت و از آن زمان به بعد، فروغی، تقریبًا باالستمرار در ھمه) ۴٩(شد

مشیرالدوله با پیش کشیدن تجربه تلخ . احمدشاه مجددًا به سراغ مشیرالدوله رفتالممالک،  با استعفای مستوفی

ی جدید  در کابینه. ی پیشین و سرکشی رضاخان، ابتدا زیر بار نرفت؛ ولی با پافشاری شاه، کوتاه آمد کابینه

. فروغی واگذار شد تشکیل شد ـ پست وزارت خارجه به مصدق و مالیه به ١٣٠٢خرداد  ٢۴مشیرالدوله ـ که در تاریخ 

  .وزارت جنگ ـ بی چون و چرا ـ ھمچنان در دست رضاخان بود

غیر از انتخابا ت تھران که در آن «. ی پنجم مجلس شورای ملی بود تشکیل کابینه مشیرالدوله، مقارن با انتخابات دوره

اشتند و فقط کاندیداھایی که ھا نظامیان انتخابات را تحت کنترل شدید د آزادی مطلق وجود داشت، در تمام شھرستان

  )۵١.(»ھا بیرون آمدند ی خاصی که در تھران تحت ریاست امیر لشگر خدایارخان رسیده بود از صندوق به تأیید کمیته

  :نویسد آبادی، می یحیی دولت. اعتنا بود رضاخان، از ھمان آغازف تشکیل کابینه، نسبت به مشیرالدوله بی

] وزرا[ھا  یابد، آن ھم برای دادن دستورھایی به آن گاه گاه در ھیئت وزرا حضور می سردارسپه به فسّمت وزارت جنگ،«

ی دولت خود حفظ قوانین جاری  ]برنامه[ی دستور  مشیرالدوله در طلیعه… و مجبور ھستند ھرچه امر کند اطاعت نمایند

او اختیاری نیست و ھر  ی خود دانسته است، در صورتی که برای مملکت را از روی اساس مشروطیت اول وظیفه

روزی امیر اقتدار محمودخان انصاری که . این است که دوامی نکرده. ی کل قواست ساعت در تھدید وزیر جنگ و فرمانده
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شود به دستور وزیر جنگ با مشیرالدوله در  گاه گاه به نیابت و نمایندگی از طرف وزیر جنگ در ھیئت وزرا ظاھر می

وزرایی وزیر جنگ  چرا؟ چون که زمینه برای ریاست. گیری نماید فھماند که باید کناره می کند و به او ھیئت خشونت می

  )۵٢(»آماده است

، ١٣٠٢مھرماه  ١۶در تاریخ . دستی کرد اما، رضاخان پیش. السلطنه به میدان بود طرح مدرس، آوردن مجدد قوام

اما، . ی محاکمه، حکم اعدام بود نتیجه. حاکمه شدی ترور رضاخان دستگیر و م السلطنه به اتھام شرکت در توطئه قوام

مشیرالدوله که . و او را به خارج تبعید کرد» رضاخان از حق خصوصی خویش طبق موازین شرعی علیه قوام گذشت«

ـ پیش از بازگشایی  ١٣٠٢شدن قوام، در تاریخ اول آبان » مات«حتی پیش از این واقعه، رغبتی برای ماندن نداشت، با 

  .الوزرایی رضاخان بازگذاشت نجم ـ استعفای خود را تقدیم شاه کرد و میدان را برای رئیسمجلس پ

  .وزرایی برگزید و خود به خارج سفر کرد ـ رضاخان را به ریاست ١٣٠٢متعاقب آن، احمدشاه به ناچار ـ در تاریخ سوم آبان 

به مجلس ) ی چھارم مجلس قانونگذاری ورهدر ساعات پایانی د( ١٣٠٣اش را، در تاریخ سوم آبان  رضاخان، کابینه

  .ی رضاخان، پست وزارت امور خارجه به فروغی واگذار شده بود در کابینه. معرفی کرد

زاده،  الملک، تقی الممالک، میرزا حسن مشیرالدوله، مؤتمن گاه شورایی مرکب از مستوفی الوزرای جدید، آن رئیس

مخبرالسلطنه ھدایت و ھمین طور فروغی ـ وزیر خارجه ـ تشکیل آبادی، حسن خان عال،  محمدمصدق، یحیی دولت

که (این شورا، پس از مدتی . کند ی کشور، با رجال خوشنام و موجه مشورت می دھد، تا نشان دھد که در اداره می

  .جمع شد) دیگر ضرورتی به وجود آن نبود

ود، تا از طریق او در جریان نگاه و نظر ھیئت مشاوره این باور وجود دارد که رضاخان، از آن رو فروغی را به جمع فوق افز

  .قرار گیرد

رضاخان بسیار مدیون «. ھا، به رھبری سلیمان میرزا بود ی رضاخان ـ در مجلس چھارم ـ اقلیت سوسیالیست تکیه

مدرس  ھا تنھا گروه متشکلی بودند که از آغاز مجلس چھارم از او حمایت کرده و در برابر آن. ھا بود سوسیالیست

  )۵٣.(» ایستاده بودند

جناحی . توازن قوا در مجلس، به نفع رضاخان به ھم خورد) افتتاح شد ١٣٠٢بھمن  ٢٢که در (با تشکیل مجلس پنجم 

. کرد عضوـ به رھبری تدین ـ در مجلس وجود داشت، که سخت از رضاخان حمایت می ٣۵، با »تجدد«به نام 

  .السابق با رضاخان ھمراه بودند که کمافیعضو داشتند،  ١٣ھا ھم حدود  سوسیالیست

و فروردین  ١٣٠٢ھای بعد، در اسفند  در ماه… رضاخان. به شدت ناامید کننده بود] رضاخان[شش ماه اول صدارت «

دچار مشکالت فراوان شد و چیزی نمانده بود که زندگی سیاسی او ] خواھی متعاقب شکست جریان جمھوری[ ١٣٠٣

و موجب شد تا مجلس مجددًا به او رأی اعتماد ) ۵۴(»طلق ارتش بود که او را از مخمصه نجات دادوفاداری م. خاتمه یابد

  .دھد
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ی عشقی و قتل ماژور  را کامًال پشت سر نگذاشته بود که، ترور میرزاده» خواھی جمھوری«رضاخان، ھنوز بحرانف 

اگر دولت و . جدیدی برای دولتش آفریدموقعیتش را مجددًا تضعیف کرد و مشکالت ) نایب کنسول آمریکا(ایمبری 

ھوادارانش در مورد قتل ماژور ایمبری، انگشت نشانه را به سوی مدرس و مخالفان خود گرفتند، مدرس و اقلیت مجلس 

  .ھم، آن را توطئه رضاخان و ھوادارانش، برای بدنام کردن مخالفان دولت و برقراری مجدد حکومت نظامی خواندند

  .امی، بگیر و ببندھا شروع شدبا اعالم حکومت نظ

. مدرس و طرفدارانش در مجلس ھم ـ در این فرصتف مغتنم ـ تالش دیگری را برای سرنگونی رضاخان فراھم آوردند«

منتھی به عدم ] استیضاح از دولت[ھای ناجور و دشواری از دولت مطرح کرد به این امید که  مدرس، در مجلس سؤال

  ).۵۵(»رأی اعتماد دیگری شود

. ھواداران رضاخان چنان برآشفتند که در روز استیضاح، تظاھرات بزرگی علیه مدرس در بیرون مجلس به راه انداختند«

). ۵۶(»جو به حدی ملتھب بود که مخالفان دولت، ناچار به ترک مجلس شدند. رضاخان غضبناک وارد مجلس شد

از این رو، از مخالفین تنھا . و شتم قرار گرفتند مدرس و دوتن از یارانش، ھنگام ترک مجلس، در خیابان مورد ضرب

دولت رأی اعتماد گرفت، ولی فردای آن روز استعفاء کرد، تا . گیری در مجلس حاضر شد الشعرا بھار، ھنگام رأی ملک

  .اش را ترمیم کند کابینه

ت و حسن مشار فروغی به وزارت مالیه رف«. شھریور، به مجلس معرفی کرد ١٠ی جدید را در  رضاخان کابینه

. به وزارت پست و تلگراف منصوب گردید) سردار اسعد(جعفرقلی خان اسعد . به جای او وزیر خارجه شد) مشارالملک(

  .کفیل وزارت معارف شد) مشارالدوله(الدین حکمت  و نظام… وزیر فوائد عامه) سردارمعظم(عبدالحسین تیمورتاش 

مشار، وزیر . ھا بود فروغی مورد اعتماد انگلیسی… انگلیسی آن بودی جدید گرایش قطعًا  خصوصیت بارز کابینه«… 

سردار اسعد یکی از مھمترین رؤسای ایل بختیاری که از . ھم به سفارت انگلیس نزدیکتر بود] فروغی[از … خارجه

پیشن  وزیر مختار[ی تیمورتاش با نرمن  دعواھای گذشته… ھا را به عھده داشت، االیام حفظ منافع انگلیسی قدیم

سفارت انگلیس بیش از ھمه از . شمردند ھا وی را اکنون دوست خود می فراموش شده بود و انگلیسی] انگلیس

  )۵٧.(»خواند“ انگلوفیلی راستین”مشاورالدوله حکمت تمجید کرد و او را 

ستان بود؛ از در خوز) ھا دست نشانده و مورد حمایت انگلیسی(قدم بعدی رضاخان پایان دادن به اقتدار شیخ خزعل 

 ١٣روز ) که کابینه، با آن ترکیب ویژه، بخشی از آن تمھیدات بود(رو با آماده کردن ھمه مقتضیات سیاسی و نظامی  این

دار امور  الوزرا، در غیاب او عھده به عنوان کفیل رئیس) وزیر مالیه(به سوی خوزستان حرکت کرد و فروغی  ١٣٠٣آبان 

  .شد

قطره خونی «که  به سادگی و بدون آن) جا نیست به دالیلی که جای طرحش این( خزعل را رضاخان، مشکل شیخ

  .خزعل را، در تھران مجبور حبس خانگی کرد شود، از سر گذراند و خود شیخ» ریخته

ای از عوامل از جمله ترس از مداخله نظامی شوروی در ایران، نگرانی از اختالل  قدر گفته باشم که مجموعه اما، ھمین

نظر بسیاری از  ؛ و به خصوص، اتفاق)خزعل، محتمل بود که در صورت درگیری نظامی بین رضاخان و شیخ(ور نفت در صد
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سیاستگذاران انگلیس در مورد ضرورت حضور دولت قدرتمند مرکزی در ایران، سردمداران سیاست خارجی دولت 

] وزیر مختار انگلیس در ایران[لورین «خصوص، به . خزعل را به نفع رضاخان حل کنند انگلیس را واداشت، تا مشکل شیخ

از دیر باز اعتقاد داشت که ایران با ثبات و نیرومند به مصلحت متافع استراتژیک و اقتصادی بریتانیا در شرق 

  .ی انگلیس را از سیاست تمرکز رضاشاه، جلب کرده بود رو، حمایت وزارت خارجه از این) ۵٨.(».است

ار ـ وزیر امور خارجه ـ نه تنھا در مبارزه رضاخان علیه خزعل سخت کارساز بود، بلکه در در این میان، حضور حسن مش

  .ھا با خلع قاجار و نصب پھلوی نیز نقشی تعیین کننده داشت جلب موافقت انگلیسی

در ھنگام  وزیرمختار انگیس ـ[نرمن . بستگی مشار با وثوق او را یکی از ھواداران استوار بریتانیا در ایران کرده بود«

ھا به ھم  ی آن دانست، و سر این موضوع میانه ای مسئول سقوط سید ضیاء می او را تا اندازه] ـ در ایران١٢٩٩کودتای 

الوزرای وقت بوده  مشغول تبانی برای سرنگونی و کشتن قوام، رئیس] که[تھمت بستند ] مشار[بعدھا به . خورده بود

با لطف و حمایت رضاخان از اروپا باز گشت و مقام و منزلت پیشین را . رفت است و به ھمین دلیل ھم ناگزیر به خارج

رضاخان روی نزدیکی او به سفارت انگلیس حساب کرده بود، و قبل از لشکرکشی علیه خزعل، مشار را به . باز یافت

خزعل،  رضاخان علیه شیخی دشوار  در مبارزه. وزارت امورخارجه گماشت، و او متجاوز از یک سال و نیم در این مقام بود

ھای رضاخان بسیار مفید واقع  یاری مشار پر ارزش بود اکنون که صحبت تغییر سلطنت بود، مشار باز در کمک به نقشه

رقابتی برای جلب توجه . گیری از وزارت خارجه و خدمات دولتی افتاد به فکر کناره ١٣٠۴مشار از اوایل تابستان . شد

ھنگام لشکر [در غیاب رضاخان . در گرفته بود، و رضاخان اغلب به جانب فروغی گراییده بودرضاخان بین فروغی و مشار 

  )۵٩(»وزیری منصوب شده بود فروغی کفیل نخست] کشی به خوزستان

ھا و دلمشغولی تازه  او را در جریان برنامه) وزیر مختار وقت انگلیس(ـ در گفتگو با لورین ١٣٠۴مھر  ٣٠و  ٢٩مشارـ در 

که رضاخان تصمیم دارد شر قاجار را بکند ولی از مخالفت انگلستان «مشار به لورین گفت . قرار دادرضاخان 

مشار تأکید کرد که ذھن رضاخان مدام مشغول قاجار است و می پندارد تا این مسئله حل نشود کاری … ھراسد می

  )۶٠.(»شود کرد برای مملکت نمی

پیام . »بریتانیا باید از معرکه دور بایستد«اما لورین بر آن بود که . ین بودی تالش مشار، گرفتن جواب مثبت از لور ھمه

پادشاه [دولت اعلیحصرت «، به مشار ھم بر این تأکید داشت که )وزیر امور خارجه وقت انگلیس(شخصی چمبرلن 

  )۶١.(…»دوست، دخالت نماید] کشوری[میل ندارد در امور داخلی کشور دیگری آن ھم ] انگلستان

قصد ) در جریان خلع قاجار(ھا  ار، فورًا رضاخان را در جریان چراغ سبز چمبرلین قرارداد و او را قانع کرد که انگلیسیمش

  .طرف بمانند دارند بی

توانست موفقیت رضاخان را در جا به  ترین عاملی که می مھم. با پیام چمبرلن، رضاخان به فوریت دست به کار شد

  .رو به رو کند، مجلس بود جایی قانونی قدرت با مشکل
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ی پنجم با اعمال نفوذ  تعداد زیادی از نمایندگان دوره«. این مشکل با اعمال نفوذ آشکار وزارت داخله و قشون حل شد

ھای رضاخان گردن  بنابراین، بی چون و چرا، به خواسته) ۶٢.(»فراوانف قشون و وزارت داخله انتخاب شده بودند

  .نھادند می

آخرین «رضاخان که ـ پیشترـ توسط ھوادارانش ھمه تمھیدات الزم را برای خلع قاجار به عمل آورده بود، به عنوان 

طرح خلع قاجار و واگذاری دولت موقت به . ، ماده واحده خلع قاجار را، در مجلس به رأی گذاشت»ی نمایش پرده

  .نھاد شده بودرضاخان، از سوی حزب تجدد ـ که فروغی ھم عضو آن بود ـ پیش

سیزده . ی قبلی رئیس مجلس غایب بودند نوزده نماینده، از جمله دو پسر ارشد فرمانفرما، با اجازه«گیری،  در روز رأی

گیری شرکت  دوازده نماینده ھم دیر رسیدند و بنابراین نتوانستند در رأی. نماینده بدون اطالع قبلی غیبت کرده بودند

. دادند ھا به طرح رأی منفی می کم بیست و پنج نفر آن دھد که دست ر رسیدگان نشان میی غایبان و دی مطالعه. کنند

فھرست اینان شامل افراد سرشناسی چون محمدتقی بھار، ھاشم آشتیانی، مدرس، حسن و حسین پیرنیا، 

ھا در  م برخی از آناز نمایندگان تھران ـ که نا) ۶٣(»شود می...] آبادی و زاده، یحیی دولت محمد مصدق، تقی[مستوفی 

ی خلع  به رغم این، ماده واحده. میرزا اسکندری به ماده واحده خلع قاجار رأی مثبت داد باال آمده است ـ تنھا سلیمان

  .ی حاضر در مجلس، به تصویب رسید ی ھشتاد نماینده قاجار، با رأی ھمه

خود را از کابینه کنار ) او تفویض شده بود که حکومت موقت به(رضاخان ) ١٣٠۴آبان  ٩در (پس از تصویب خلع قاجار 

که (تدارک تشکیل مجلس مؤسسان و اصالح چند اصل متمم قانون اساسی . الوزرا شد کشید و فروغی کفیل رئیس

  .از دیگر اقدامات فروغی در این دوره است) کرد سلطنت را به خانواده پھلوی تفویض می

از . [شتیاق داشت تا بریتانیا ھرچه زودتر رضاخان را به رسمیت بشناسدا] وزیرمختار انگلیس و حامی رضاخان[لورین «

آبان به دیدن او رفت و قول داد انگلستان در اولین فرصت ممکن شناسایی موقت خود را اعالم خواھد  ١٢روز ] رو این

  )۶۴.(»کرد

  .قدم بعدی رضاخان، تشکیل مجلس مؤسسان بود، تا او را به تخت بنشاند

وزارت جنگ و . شروع شده بود ـ پس از دو ھفته به انجام رسید١٣٠۴آبان  ٢۵س مؤسسان ـ که در روز انتخابات مجل

ی تمھیدات الزم را به عمل آوردند تا تنھا نام کسانی که بدون اما و  داخله ـ که مسئول برگزاری انتخابات بودند ـ ھمه

  .بیرون آید گیری ھای رأی چرا به سلطنت رضاخان رأی مثبت بدھند، از صندوق

داد که به عضویت  وزارت داخله به نامزدان اطالع می. ھای شھرستانی ھیچ انتخابی صورت نگرفت ای از حوزه در پاره«

وکالی مجلس که به خلع قاجار رأی دادند تقریبًا ھمه به نمایندگی مجلس . اند مجلس مؤسسان برگزیده شده

  )۶۵.(»مؤسسان رسیدند

عمل آمد، عجیب نبود که ھیچکدام از اعضای اقلیت مجلس پنجم به مجلس مؤسسان راه ھایی که به  با محکم کاری

  .نیابند
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رأی ) کرد که سلطنت را به رضاخان و اعقاب ذکور او واگذار می(نفر به قانونی  ٢۵٧نماینده مجلس مؤسسان،  ٢۶٠از 

  .و بودمیرزا و ھم مسلکان سوسیالیست ا سه رأی ممتنع مربوط به سلیمان. مثبت دادند

، اصول سوسیالیستی ـ ]اما[کند  اظھار داشت، گرچه حزب او از اصالحات رضاخان کامًال پشتیبانی می«میرزا  سلیمان

  )۶۶.(جمھوری مانع از تصویب یک پادشاھی جدید است

  .رسید ، کار مجلس مؤسسان، با انتقال سلطنت ایران به رضاخان پھلوی و اعقاب ذکور او به پایان١٣٠۴آذر  ٢٢در روز 

  .اسفند ـ پس از انجام مراسم تحلیف ـ آغاز سلطنت رضاشاه پھلوی اعالم شد ٢۴در 

الوزرای  اش استعفاء دادند، تا رضاشاه، اولین رئیس ی اعضای کابینه و ھمه) الوزرا کفیل رئیس(فردای آن روز، فروغی 

  .عصر پھلوی را به مجلس معرفی کند

ھمان طور که دیدیم، این مشار . مدتی بین انتخاب مشار و فروغی در تردد بود الوزرا، ذھن رضاشاه برای انتخاب رئیس

در مجلس ھم حامیانی به «مشار، . خزعل را به نفع رضاخان حل کرد ھا مشکل شیخ بود که در تماس با انگلیسی

  )۶٧.(»مراتب بیشتر از فروغی داشت

سه موردی که رضاخان از تھران دور بود، فروغی کفالت  در. امتیاز بزرگ فروغی اعتماد کامل رضاخان به او بود«اما، 

ھا نسبت به فروغی بی طرف ولی سخت مخالف مشار  از این گذشته، شوروی. الوزرایی را به عھده گرفته بود رئیس

ه  ھا معوق ماند ایران با بریتانیا فعًال مشکلی نداشت، حال آن که امور بازرگانی و داد و ستدھای مھمی با روس. بودند

ی فروغی  اشکال عمده] اما. [ھا علنًا با او مخالفت نکنند وزیری الزم داشت که شوروی رضاخان نخست] رو از این[بود، 

  )۶٨(».درونگرا و منزوی این بود که در مجلس طرفدار چندانی نداشت

مشار را در مقام وزیر امور وزیری بر گزید و  ، فروغی را به نخست١٣٠۴آذر  ٢٨سرانجام، رضاشاه ـ با ھمه تردیدھا ـ در 

مشکل رأی عدم اعتماد مجلس به فروغی ھم، با پا در میانی رضاشاه و گفتگو با برخی نمایندگان . خارجه نگھداشت

  .حل شد

میزان احترام و ارادت رضاشاه به شرکت کنندگان در جایگاه آنان «. ، برگزار شد١٣٠۵اردیبھشت  ۴مراسم تاجگذاری در 

نشان درجه اول [رضاشاه، پیش از تاجگذاری . تیمورتاش و فروغی در یک کالسکه سوار بودند. وددر مراسم مشھود ب

  )۶٩.(»به این دو داده بود] را[بزرگترین نشان افتخار کشور ] تاج ، یعنی

خطابه مراسم تاجگذاری ـ که توسط فروغی خوانده شد ـ به لحاظ پرداختن به عظمت ایران باستان و تکیه بر تاریخ 

» نژاد زاد و ایرانی پادشاھی پاک«اش ـ رضاشاه را  این که فروغی ـ در خطابه. اھنشاھی ایران، قابل درنگ استش

جمشید و فریدون پیشدادی و کیکاوس و کیخسرو کیانی «ی  خواند و با ذکر عظمت ایران باستان، رضاشاه را ادامه می

ھا به شکلی افراطی، در ناسیونالیسم عصر رضاشاھی ساز تفکری است که بعد بیند، زمینه می» و کورش و داریوش

خطابه فروغی ـ اگرچه با مداھنه ھمراه است ـ اما، به گمان من ـ در برخی از فرازھایش ـ . دھد خود را نشان می
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کند، که به طور غیرمستقیم  الملک را تداعی می ھای بزرگانی مثل خواجه نظام»سیاستنامه«ھا و »اندرزنامه«فضای 

  :کردند درست مملکتداری را به شاھان تلقین می ی شیوه

ی تأیید ھوای نفسانی و  ملت ایران باید بداند و البته خواھد دانست که امروز تقرب به حضرت سلطنت به وسیله«

ی ضعف بشری و تشبثات گوناگون و توسل به مقامات غیر مقتضیه میسر نخواھد شد، بلکه یگانه راه  استرضای جنبه

نیت و درایت در خدمتگزاری این  قصد عالی احراز مقامات رفیعه ھنر و کمال و ابراز لیاقت و کفایت و حسننیل به آن م

  )٧٠.(…»آب و خاک است

به ھنگام تاجگذاری با تمام فصاحت و صناعات ادبی، مشحون … ی فروغی خطابه«دکترباقر عاقلی بر این باور است که 

] رضاشاه[گذار حکومت دیکتاتوری  آمیز، او را پایه ھای تملق این گونه نطق بعضی، به مناسبت. از تملق و مداھنه بود

  )٧١.(دانند می

ی فروغی شروع شده بود، تنھا در تھران، آن ھم به دلیل  ی ششم مجلس شورای ملی، که در کابینه انتخابات دوره

از لیستی که مدرس داده «نتیجه،  در. آزاد بود) رئیس ھیئت نظار تھران(خان مشیرالدوله  مراقبت شدید میرزا حسن

میرزا  حتی سلیمان(نه تنھا ھیچ کدام از وکالیی که به خلع قاجار رأی داده بودند ). ٧٢(» نفر به مجلس راه یافتند ٩بود 

انتخاب نشدند، بلکه مدرس در میان وکالی ) اسکندری که ھمیشه از اقبال باالی رأی دھندگان تھرانی برخوردار بود

  .به نمایندگی مردم برگزیده شد) و با اختالف رأی باالیی نسبت به نفر دوم(باالترین رأی تھران، با 

. اش را برای استعفای فروغی به او ابالغ کرد رضاشاه ـ حدود دو ماه بعد از تاجگذاری ـ از طریق تیمورتاش، اراده

  .الممالک بود ی جدید ـ مستوفی جانشین فروغی ـ برای تشکیل کابینه

  :گوید در مورد استعفای فروغی و جایگزینی مستوفی، می) پسر محمدعلی فروغی(روغی محسن ف

ھای تیمورتاش ـ وزیر دربارـ و عدم سازش با  دخالت. وزیری علل و جھات مختلفی داشت استعفای پدرم از نخست«

که در دوران مشروطیت الممالک،  خان مستوفی میرزا حسن. اقلیت مجلس را باید از جمله عوامل اصلی به حساب آورد

  )٧٣.(»الوزرا شده بود، جانشین پدرم شد تا شاید شخصیت و سوابق وی مانع اعمال نفوذ در دولت گردد بار رئیس پنج

ی  فروغی، مدافع وفادار خود را به تشکیل یک کابینه] رضاشاه[شاه جدید «آقای ھمایون کاتوزیان، بر این باور است که 

که فرا رسید، شاه جدید دیگر کامًال مستقر شده بود و آماده بود تا پایگاه اجتماعی  ١٣٠۵ن تابستا. محلل واداشته بود

به ھمین دلیل از مستوفی خواست تا دولتش را تشکیل دھد و مصدق را برای تصدی وزارت . رژیم خود را گسترش دھد

پذیرفت، بلکه پا را فراتر گذاشت و به اما، مصدق با وجود اصرار شدید دوستش این دعوت را ن. امور خارجه انتخاب کند

  )٧۴.(»ی این سیاستمدار محبوب با دو نفر از وزرای او یعنی وثوق و فروغی مخالفت کرد ھنگام معرفی کابینه

. مستوفی، ھرچند برای انتخاب وزرایش آزادی عمل داشت، اما فروغی، انتخاب رضاشاه برای وزارت جنگ تعیین بود

ی  الممالک را بر خود داشت، اما چرخ امور این وزارتخانه به اراده ی مستوفی گ ھر سه کابینهفروغی، گرچه نام وزیرجن

الممالک بود، عمومًا ـ در اروپا ـ در مأموریت  رو، در مدت یک سالی که وزیر جنگ مستوفی گشت؛ ھم از این رضاشاه می

  .برد به سر می
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  :گوید گ میمحسن فروغی، در مورد دلیل انتخاب فروغی به وزارت جن

گیری از ریاست دولت با شاه به مذاکره پرداخت، تقاضایش این بود که به وی  ی استعفاء و کناره روزی که پدرم در باره«

ولی رضاشاه با . اجازه داده شود به اتفاق فرزندان خود به اروپا برود و چند ماھی وضع تحصیلی ما را سرپرستی کند

موافقت نکرد و پدرم معاذیری از قبیل خستگی و بیماری آورده بود، و سرانجام رضاشاه به او گفته گیری مطلق او  کناره

سیمای نجیب . بود کاری به تو محول خواھم کرد که حقوق و مزایا و امتیازات مال تو باشد ولی زحمت آن مال من

آقای ذکاءالملک، : گوید رضاشاه می ای بعد گردد و لحظه که مشحون از حجب و حیا بود گلگون می] فروغی[ایشان 

  )٧۵.(»حقوق و مزایا مال شما، اداره کردن وزارتخانه با من. ی جدید، وزارت جنگ است سمت شما در کابینه

زاده  و تقی) ١٩١٩عاقد قرارداد (الدوله  ھای وزارت مالیه و امور خارجه ـ به ترتیب ـ به وثوق در کابینه مستوفی، پست

  .زاده از پذیرش آن امتناع کرد واگذار شده بود، که تقی) رح خلع قاجاریکی از مخالفین ط(

الدوله و فروغی رو به رو  مستوفی، در جریان اخذ رأی اعتماد از مجلس، با مخالفت مصدق نسبت به صالحیت وثوق

  .شد

و نسبت به ) ایرانالحمایگی  قرارداد تحت( ١٩١٩اوت  ٩الدوله، برای تصویب قرارداد  نسبت به وثوق«اعتراض مصدق 

اما، با نگاھی به متن سخنرانی مصدق خواھیم دید که . بود) ٧۶(»دولت انگلیس] مالی[فروغی، برای تصویب دعاوی 

حکومت نظامی، سانسور مطبوعات و نبود آزادی «ای بود که به  اعتراض او به صالحیت این دو وزیر، بیشتر بھانه

  .ی این روند ھشدار دھد  قاد کند و نسبت به ادامه، در آغاز سلطنت رضاشاه انت…»اجتماعات و

حکومت نظامی و سانسور مطبوعات، نبودن آزادی اجتماعات که «: گوید مصدق، در بخشی از این سخنرانی می

الوزرا  قبل از تشکیل کابینه و مجلس، آقای رئیس… بھترین وسایل احتناق است به خود صورت عادی گرفته است

بینیم که آن چه فرمودند  کند، ولی با کمال تأسف می فرمودند کار را فقط برای اجرای قانون می می] الممالک مستوفی[

نھایت نسبت به آتیه مأیوس  ما را بی] رضاشاه[فراموش شده است و متابعت شخصی مثل ایشان از این رژیم 

  )٧٧.(»نماید می

ای از نمایندگان  رضاشاه عده«. استعفاء کرد ١٣٠۶اد خرد ٩الممالک ـ پس از سه بار ترمیم کابینه ـ در تاریخ  مستوفی

نمایندگان پیشنھاد کردند، . ھا را استعالم کرد الوزرا نظر آن مجلس را به قصر خود دعوت نموده و برای انتخاب رئیس

  )٧٨.(مھدیقلی خان ھدایت مخبرالسلطنه، زمام امور را در دست بگیرد

برای رفع  ١٣٠۶تیرماه  ١۵ـ فروغی از پست وزارت جنگ مستعفی شد و در با انتخاب مخبرالسلطنه ـ به ریاست وزرا 

  .اختالفات مرزی بین ایران و ترکیه، به سمت سفیر کبیر ایران در آن کشور برگزیده شد

با » عھدنامه دفاعی و مودت«امضاء . نصراهللا انتظام براین باور است که انتخاب فروغی، در این سمت کامًال آگاھانه بود

ھای ادبی و شخصیتی فروغی، در جلب دوستی ممدوح  الوزرایی فروغی و به کار آمدن جذابیت یه، در زمان رئیسترک

  :شوکت بیک، در این انتخاب دخیل بود
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بودیم، فروغی و ممدوح ] دفاعی و دوستی[ی عھدنامه  وقتی که ما مشغول تنظم پروتکل و پاکنویس مسوده«… 

، ]به شعر و ادب فارسی[ی سفیرکبیر ترکیه  عالقه. صحبت و شعر خواندن بودندگرم ] سفیرکبیر ترکیه[شوکت بیک 

که رسید، ] قرارداد[اتفاقأ موقع امضاء . خواند از ھر طرف شعری می] از این رو. [بیشتر فروغی را به شوق آورده بود

وجه مناسب با  را که به ھیچاین بیت ] فروغی[مورد است  وفایی دنیا بی غافل از این که در ھمچو موقعی صحبت از بی

  :آن مراسم نبود، خواند

  به جز از عشق که اسباب سرافرازی بود

  آن چه گفتیم و شندیدم ھمه بازی بود

ی خاصی به بھبود روابط نشان  چون بعد از رفتن ممدوح شوکت بیک، روابط ایران و ترکیه تیره شده بود و شاه عالقه…

العاده اعزام داشت  لب اعتماد زعمای ترکیه، فروغی را به سمت سفیرکبیر فوقنیت خود و ج داد، برای اثبات حسن می

ی  فروغی، در ھمین دوره به ریاست جامعه). ٧٩(»ی ملل را ھم به او سپرد و ریاست ھیئت نمایندگی ایران در جامعه

  .ملل برگزیده شد

ز احترام و دوستی در رجال آن زمان فرزانگی، جامعیت علمی ـ ادبی و شخصیت تأثیرگذار فروغی، احساس مشترکی ا

ای  را نسبت به او برانگیخت؛ و این ھمه، نه تنھا پشتوانه) به خصوص در مصطفی کمال آتاتورک و عصمت اینونو(ترکیه 

شد برای حل اختالفات مرزی بین ایران و ترکیه، بلکه روابط دوستانه بین دو کشور را به سطحی رساند، که آتاتورک از 

  .ای دیداری دوستانه از ترکیه دعوت کردرضاشاه، بر

  :کند مھندس محسن فروغی، از قول پدرش محمدعلی فروغی نقل می

ی سفرا و وزرای مختار  ی ملل شدم و به کشور سوئیس رفتم، آتاتورک به کلیه ی اول ایران در جامعه وقتی من نماینده«

من تاکنون مردی . یت دارد، فروغی سفیر ایران استبزرگترین شخصیتی که در این مجمع عضو”مقیم آنکارا گفته بود 

شاید ھمین اظھارنظر . “کاش مملکت من ھم یک فروغی داشت. پرستی و مطلعی ندیدم به این جامعی و وطن

  )٨٠.(ی ملل به ریاست انتخاب شوم آتاتورک باعث شد من در جامعه

» فوائد عامه و تجارت«ھای الزم، وزارتخانه  بررسیبه ایران بازگشت و پس از مطالعه و  ١٣٠٩فروغی، در فروردین ماه 

را » اقتصاد ملی«تقسیم کرد؛ سرپرستی » طرق و شوارع«و » اقتصاد ملی«ھای  را به دو وزارتخانه تازه تأسیس به نام

، یا »طرق و شوارع«ی وزارت  خود به عھده گرفت و اداره) بایست به امور تجارت، کشاورزی و صنعت بپردازد که می(

  .زاده محول کرد مان وزارت راه را، به تقیھ

، مسئولیت وزارت امور خارجه ھم به فروغی )ی مخبرالسلطنه ھدایت در ھمان کابینه(ماه ھمان سال  در اردیبھشت

داد، اما پس  را خود سامان می) امورخارجه و اقتصاد ملی(ی  فروغی، اگرچه ـ در آغاز ـ امور ھر دو وزارتخانه. واگذار شد

  .السلطنه سمیعی واگذار کرد دتی سرپرستی وزارت اقتصاد ملی را به ادیباز م
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وزیر (زاده  و تقی) وزیر امورخارجه(الوزرایی حاج مخبرالسلطنه ھدایت، فروغی  این باور وجود دارد که در زمان رئیس

را در دست داشتند و رئیس ی امور دولت  ، عمًال اختیار ھمه)وزیر دربار رضاشاه(، در اتحاد عمل با تیمورتاش )مالیه

  .دولت، عمومًا تنھا ناظر گذران امور بود

  :، به مواردی از این دست اشاره دارد»خاطرات و خطرات«حاج مخبرالسلطنه ھدایت، در کتاب 

فروغی در وزارت فواید عامه فاتح را به اروپا فرستاد که در اطراف کارخانجات افزارسازی مطالعه : ی قندسازی کارخانه «

شرحی از دفتر مخصوص به من نوشته شد که علت تأخیر خرید کارخانه . سبب تأخیر شد] که[… ه عمل بیاوردب

: آورند که فقط راپورتی به ھیئت ما می. کنند به ھر جھت جوابی دادم که وزرا مستقیمًا با شاه مذاکره می… چیست؟

  )٨١.(…»رت و قصد او مطلع شدممن پس از رفتن فاتح، از مساف. “تصویب فرمودند. به عرض رساندم”

ی  خان یار آشنای من در قلھک، با نماینده ، تیمورتاش به اتفاق داور و حسین١٣١٠در تابستان : چراغ برق و تھران« 

سر شبی، تیمورتاش قرارداد را آورد به ھیئت . کمپانی بلژیکی نشستند و قراردادی برای چراغ برق تھران تنظیم کردند

رویه به نظر  مسئله قدری بی). فورمول رایج(“ به عرض رسیده تصویب فرمودند”: پاراف شود که] گونه این[که نخوانده، 

من . دانید، باید اول شما پاراف کنید شما می. دانم در این قرارداد چه نوشته شده است به داور گفتم، من که نمی. آمد

تیمورتاش، فروغی، وزیر خارجه، امتیازنامه را آورد، که  پس از توقیف. و چنین کردیم. به اعتماد شما پاراف خواھم کرد

گفت در امری . داور عنوان استعفای مرا شنیده بود… ولو استعفاء کنم. کنم گفتم، من امضاء نمی… من آن را نپسندیدم

آیم  میفرمودند، خودم . رساندم] شاه[فروغی گفت، به عرض . که رئیس استعفاء بدھد، وزرا چگونه امضاء خواھند کرد

باید ] دولت[دیدم فروغی البد به نفع کمپانی صحبت کرده است و من در ھیئت . گویم چه باید کرد می] دولت و[ھیئت 

فرمودند چیست؟ عرض کردم، شرفیاب شدم شاید فرمایشی ] شاه[صبح چھارشنبه شرفیاب شدم … محاجه کنم

  )٨٢(…»فرمودند چیست؟. دارمگفتم، من عرض . با قدری تشدد فرمودند، من عرضی ندارم. باشد

زاده که دوست و محرم  ، فروغی و تقی١٣٠٩زاده، به عنوان وزیر مالیه در مرداد  با تعیین تقی«گوید،  باور دیگر می

، عمًال اختیار دولت را به دست خود گرفتند و از این تاریخ به بعد از قدرت تیمورتاش ـ وزیر دربار )٨٣(یکدیگر بودند

بازماندگان تیمورتاش بعدھا مدعی شدند که این . آن موقع مافوق دولت و فعال مایشاء بود، کاسته شدرضاشاه ـ که تا 

ای  در ایجاد سوءظن و بدبینی در رضاشاه نسبت به تیمورتاش و سقوط او نقش عمده] زاده یعنی، فروغی و تقی[دو 

  .»کردند ایجاد می

فروغی با » سر و سر«تأکید بر نزدیکی، یا به قول خودش،  ، با»زندگی طوفانی«زاده در کتاب  به رغم این، تقی

  :از خود سلب مسئولیت کند) تیمورتاش و تمدید قرارداد دارسی(رضاشاه، بر آن است تا در ھر دو مورد 

غالبًا . رضاشاه ، با مرحوم فروغی خصوصیتی داشت که با ھیچ یک از وزراء و رجال مملکت، آن خصوصیت را نداشت«

ی نفت را  ی لغوامتیاز دارسی ھم پیش از آن که پرونده در قضیه. گذاشت ات خود را با آن مرحوم در میان میافکار و نی

ی ھیئت دولت و یک  آیم به جلسه امروز می: توی بخاری بیندازد، فروغی را خواسته بود و محرمانه به او گفته بود

این جریان را خودت محرمانه به . ولی آن را به دل نگیربه خود تو ھم بد خواھم گفت، . کنم تشددی به تمام وزراء می

خواھد از اطاق بیرون بیاید، دوباره  شود و می بعد که فروغی مرخص می. زاده بگو که او ھم پیشاپیش با خبر باشد تقی
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ی سازی به ھمان نحو که قبًال به اطالع فروغ صحنه… زاده ھم نگو به تقی: گوید زند و می از پشت سر صدایش می

به پیشخدمت ھم که چای . زد دایمًا حرف می. سوءظن شاه نسبت به تیمورتاش مثل مرض بود… رسیده بود اجراء شد

گفت، چه طور ] رضاشاه[… دادم من جواب نمی. گفت به من ھم می. داد فروغی، دل به دلش می. گفت آورد، می می

گویید؟ گفتم،  به من گفت، شما چه می. رفت اش سر حوصله. شود؟ جواب ندادم شرف می شود آدم این قدر بی می

  )٨۵.(»ھرچه بود از اول ھمین طور بود دیگر

  .تر شد با عزل و مرگ تیمورتاش، حضور فروغی در عرصه ی امور اجرایی کشور پر رنگ

ھای مذاکره با سرجان کدمن  گرچه طرف) الغاء و سپس تمدید قرارداد دارسی(در جریان تنظیم قرارداد جدید نفت 

زاده و داور بودند، اما چرخش کار، تا پیش از دخالت  ، فروغی، تقی)رئیس ھیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران(

  .مستقیم رضاشاه، عمدتًا به دست فروغی بود

اما، حیف است که به نقش مثبت . نیست» تمدید قرارداد دارسی«ھرچند در این مجال تنگ، جای پرداختن به جریان 

  .اجرا اشاره نکردفروغی در این م

ی دارسی، به نماینده شرکت انگلیس و ایران ابالغ شود،  پس از آن که تصمیم دولت ایران، مبنی بر لغو امتیازنامه

از پسف . فرستد وقت ایران می» مالیه«زاده وزیر  ی تھدیدآمیزی برای تقی ـ مدیر شرکت نفت در تھران ـ نامه» جکسن«

شود و از طریق وزیر  دیر عامل شرکت نفت، دولت انگلیس مستقیمًا وارد ماجرا میزاده به م پاسخف دندان شکن تقی

فرستد که اگر دولت ایران برای حل و فصل  ای به این مضمون، برای فروغی وزیر امور خارجه می مختار انگلیس، نامه

تصمیم قانونی برای حفظ آمیز مسئله، با شرکت نفت وارد مذاکره نشود، دولت انگلستان در اتخاذ ھرگونه  مسالمت

فروغی، در دو یادداشت متین و مستدل، پس از ذکر این واقعیت که در ھنگام . حقوق مسلم خود درنگ نخواھد کرد

نه تنھا امتیاز دھندگان از سعادت کشور غافل بودند، بلکه گیرندگان امتیاز نیز از غفلت مصادر امور «انعقاد قرارداد 

، به زعمای دولت انگلیس )٨۶(»گونه ارعاب و زوری فروگذاری نکردند ب این امتیاز از ھیچبرداری کرده و برای کس بھره

ی ملل شکایت  اش، به شورای جامعه ی تھدید، ایران برای دفاع از حقوق مشروع دھد که در صورت ادامه تذکر می

  .خواھد برد

نقش او در تمدید قرارداد دارسی ، به ھمین  زاده ھم، در پاسخ انتقادات برخی از نمایندگان مجلس پانزدھم بابت تقی

  :کند معنی اشاره می

باعث زحماتی شد که امتیاز جدید ] از سوی رضاشاه[طور ناگھانی و بدون مطالعه  آن] قرارداد دارسی[ترتیب الغای «… 

شکایت کمپانی و حمایت دولت انگلیس از او و تقاضای حکمیت موضوع منجر به . با مواد نامطلوب آن، محصول آن است

ی ملل  ی امر به جامعه ھا منجر به مراجعه ی ملل و قبول آن الھه و تھدید از طرف ایران به شکایت از انگلستان به جامعه

مرحوم فروغی به عمل  ی جا کار با وزارت امور خارجه و اقدامات به وسیله تا این. و رفتن آقایان عالء و داور به ژنو شد

مرحوم فروغی، مرحوم داور و آقای عالء و … مذاکره در تھران با مأموریت… ی ملل کار به جایی نرسید در جامعه. آمد می

وقتی که حضرات از توافق با … پس از چند ھفته مذاکره، توافقی در شرایط کار حاصل نشد. این جانب جریان یافت
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ظاھرًا ] شاه[در این وقت بود که وی . س شدند، عزم عودت کردند و به شاه ھم گفتندی مذاکرات مأیو مأمورین واسطه

  )٨٧.(…»از عاقبت کار اندیشناک شد و عزم برمیانه گرفتن و سعی در کنار آمدن با حضرات کرد

حفظ  ، با فرمانی از سوی رضاشاه، حاج مخبرالسلطنه ھدایت مکلف به استعفاء شد و فروغی، با١٣١٢شھریور  ٢٩در 

ی مخبرالسلطنه ھدایت عھده دار  زاده ـ که در کابینه تقی. مسئولیت در وزارت امورخارجه، به تشکیل کابینه مبادرت کرد

  .اکبر داور به جای او مسئولیت این وزارتخانه را به عھده گرفت وزارت مالیه بود ـ کنار گذاشته شد و علی

برد کارھا  پایبندی او به اصول و پیش) از سوی رضاشاه(زاده  تقی حاج مخبرالسلطنه، بر آن است که علت کنارگذاشتن

  :از مجرای قانونی بود

شد، اگر محتاج بود به مجلس  زاده فرمایشی که می یکی آن که تقی. زاده به دو جھت دلتنگ بودند از تقی] شاه[«

زاده در ھر وزارتخانه دزدی گذارده  تقینوبتی در موقع شرفیابی، وکالء اشاره کرده بودند که … کرد برد و قانونی می می

از وزرایی که در این دوره بر … ھا مأمور بودند و مطلوب نبود مقصود محاسبین بود که از طرف مالیه در وزارخانه. است

زاده بود و داور که رعایت قانون و حسن جریان را به حسن وجه  کردند تقی کارف خود سوار بودند و جدی عمل می

  )٨٨.(»کردند می

  :ابراھیم خواجه نوری ھم، با دالیلی مشابه، به جا به جایی مذکور در وزارت مالیه اشاره دارد

ی  زاده در اواخر وزارتش در دارایی، زیر بار زیاد کردن مالیات و فروختن خالصه نرفت و کلمه پس از این که آقای تقی«

  )٨٩.(وزارت دادگستری به وزارت دارایی رفترا گفت، طبیعتًا از کار افتاد و داور از “ شود نمی”خطرناک 

. با حوادث و رویدادھای بسیاری ھمراه بود) ادامه یافت ١٣١۴که تا آذر ماه (الوزرایی فروغی  دومین دوره رئیس

التولیه آستان قدس و  نایب(و اسدی ) وزیر جنگ فروغی(، سردار اسعد بختیاری )وزیر دربار مقتدررضاشاه(تیمورتاش 

العابدین رھنما ـ نمایندگان مجلس و  علی دشتی و زین.روند به دستور رضاشاه ـ به کام مرگ می) فروغیپدر داماد 

رھنما، . شوند ی زندان می گیری او ـ پس از سلب مصونیت پارلمانی روانه ھواداران پرشور رضاشاه، در روزھای قدرت

تجدد نام داشت، به ] محمدرضا[برادر وی نیز که ]. ددگر می[با شفاعت مخبرالسلطنه از زندان آزاد و به عتبات تبعید «

ھای  ھا و نطق ، اولین رئیس دفتر رضاشاه و نویسنده سفرنامه)بھرامی(شود؛ دبیراعظم  می) ٩٠(»این سرنوشت دچار

و ) ی خلع قاجار در ھنگام طرح الیحه(گردد؛ محمد تدین رئیس مجلس شورای ملی  او، از کار معزول و زندانی می

ھای ھفتم،  رئیس مجلس شورای ملی، در دوره) المک عدل(شود؛ حسین دادگر  نشین می دادگستری خانهقاضی 

ولی پیش از دستگیری، با وساطت فروغی . گیرد ی دھم، مورد غضب قرار می ھشتم و نھم و وکیل اول تھران در دوره

گیرد، که  اھه، البته فروغی را ھم در بر میاین سی… و) ٩١.(برد نزد رضاشاه ـ با تبعید از کشورـ جان سالم به در می

معزول و ) اش پدر داماد(به جھت وساطت از اسدی ) گونه که معروف است آن(ی مسجد گوھرشاد مشھد  پس از واقعه

  .شود نشین می ، خانه١٣٢٠تا شھریور 

شگاه تھران، تأسیس دان. ھای فرھنگی زد وزیری خود دست به یک سلسله فعالیت فروغی در دوران دوم نخست«

شناسان در  ھا تن از مستشرقان و ایران ی فردوسی با شرکت ده تأسیس فرھنگستان ایران، برگذاری جشن ھزاره
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. ی عمل پوشید تشکیل انجمن آثار ملی برای احیاء فرھنگ ملی ایران به ھمت او جامه. مشھد توسط او انجام شد

ریاست فرھنگستان و انجمن آثار . دیگر اقدامات فرھنگی او استتجدید ساختمان آرامگاه حافظ و تعمیر بنای سعدی از 

  )٩٢.(»ملی در دوران نخست وزیریش با او بود

ھای  ، ناگھان اندیشه١٣١٣در سال «. تأسیس فرھنگستان ایران، یکی از خدمات بزرگ فروغی به زبان فارسی است

ن به ترقی زبان فارسی این فکر پیش آمد که برای برای بعضی عالقمندا… تندی در باب اصالح زبان فارسی به وجود آمد

، ]ناگھان[… شود، اصطالحات وضع کنند ھا وجود ندارد یا استعمال نمی ای که امروزه الفاظ فارسی برای آن معانی

ھایی تشکیل دادند و ھرکدام مطابق ذوق و  ھا و موسسات دولتی و غیر دولتی انجمن خانه اشخاصی در وزرات

ھا، که در  یکی از این انجمن. بردند جعل کرده در مقاالت و رساالت خود به کار می… ات و اصطالحاتیی خود لغ سلیقه

ی کافی، ھر ھفته تعداد زیادی از لغات را، که مدعی  وزارت جنگ تشکیل شده بود غالبًا با شتابزدگی و بدون مطالعه

الحیل به تصویب مقامات عالیه رسانیده و  ه، با لطایفھای قدیم قبل از اسالم اقتباس شد ھا از زبان بودند برخی از آن

ھا و مکاتبات اداری نامفھوم  در نتیجه وضع اغلب مقاالت، روزنامه… کردند ھا تحمیل می ھا را بر وزارتخانه استعمال آن

  )٩٣.(»شد یافت، به زودی ھرج و مرج چاره ناپذیری بر زبان فارسی مستولی می شده بود و اگر آن روش دوام می

، با توسل به رضاشاه و با توضیح »وزید باد سفاھتی می«، در آن دوره که، به قول او ١٣١۴فروغی، در اوایل سال 

) وزیر معارف و اوقاف وقت(اصغر حکمت  گاه، با ھمکاری علی آن. گیرد ماوقع، اجازه تأسیس فرھنگستان را از او می

ھای گوناگون و رنگارنگ  دستگاه«دھد و با تدبیر  تشکیل می فرھنگستانی مرکب از دانشمندان و اھل لغت و محققان

  .چیند بر می» ھای افراطی و غیر صالح را شناسی اشخاص غیرمسئول و انجمن لغت

ی این  فروغی، با مشاھده. با کنار گذاشته شدن فروغی از ریاست فرھنگستان، مؤسسه مذکور تدریجًا به بیراه رفت

فروغی در این رساله بر آن بود، تا با . نوشت و به چاپ رساند» یام من به فرھنگستانپ«ی بلندی به نام  وضع، نوشته

، »پیام من به فرھنگستان«. ی انحراف فرھنگستان جلوگیری کند آگاھی دادن به افکار عمومی، در حد امکان از ادامه

  .به چاپ رسید ١٣١٨به دلیل اھمیت آن توسط ھانری ماسه ترجمه شد و در سال 

انجمن آثار «طرح تشکیل . ، یکی دیگر از خدمات فروغی است»انجمن آثار ملی«طور که گفته شد، تأسیس  ھمان

، شامل جمعی از »انجمن آثار ملی«. شناس آلمانی بود پیشنھاد ارنست ھفرتزفلد خاورشناس و ایران» ملی

 ١٣٠۴این انجمن در آذرماه سال . نددانشمندان و رجال معروف آن زمان بود که برای حفظ آثار باستانی ھمت کرده بود

نخستین قدم را برای ساختن آرامگاه فردوسی در طوس «انجمن . تأسیس شد و در آغاز ریاست آن با فروغی بود

 ١٣٢٣ی فردوسی، ساختن آرامگاه مذکور تعطیل شد و مجددًا در سال  برداشت و پس از برگزاری جشن ھزاره

سینا و ساختمان آرامگاه وی، ساختمان آرامگاه سعدی، نادر،  ی ابن ھزارهو به برگزاری جشن … شمسی دایر گردید

  )٩۴.(»و انتشار یک سلسله کتب توفیق یافته است…خیام، و تعمیر آرامگاه عطار و

الدوله فیروز،  فروغی، به رغم آن که مورد غضب رضاشاه قرار گرفت، اما کارش برخالف دیگرانی مثل تیمورتاش، نصرت

حتی به زندان ھم کشیده نشد، که سھل است حتی مشاغلی چون عضویت فرھنگستان، شیر و  الدوله، صارم

خورشید سرخ، عضویت و ریاست شورای عالی انتشارات و تبلیغات ھم به او سپرده شد نصراهللا انتظام در تأیید این 

  :گوید معنی می



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣٢ 
 

ماند، یا در دانشکده  ر فرھنگستان باقی نمیفروغی، به معنای واقعی مغضوب رضاشاه نبود و اگر بود به عضویت مؤث«

راست است که قسمتی از این مشاغل . شد کرد و تألیف فرھنگی به او سپرده نمی معقول و منقول سخنرانی نمی

خواست به ھر وسیله از صاحبان فضل و ھنر قدردانی  ی مساعی مرحوم اسمعیل مرآت وزیر فرھنگ بود که می نتیجه

  )٩۵.(»کرد تصویب شاه جرئت آن مساعدت را نمیی  کند، اما بی اجازه

ھا و مجامع فرھنگی  نشینی فروغی به ترجمه، تحقیق، تألیف و ایراد سخنرانی در دانشکده ھای خانه سال

این دوران از زندگی فروغی یکی از پربارترین دوران حیات فرھنگی او است، که پرداختن به آن مجال دیگری . گذشت می

  .طلبد را می

شود و فروغی ـ در مقام نخست وزیرـ  ی متفقین به ایران، علی منصور ـ نخست وزیر وقت ـ بر کنار می ملهبا ح

  .گیرد مسئولیت مذاکره با متفقین را به عھده می

ی سیاست در دست است، به گمان من روایت نصراهللا  ھایی که در مورد حضور مجدد فروغی درعرصه از میان روایت

نظر . گیرد رضاشاه، تصمیم به استعفاء می. ، با واقعیت بیشتر ھمخوان است)تشریفات رضاشاهرئیس دفتر (انتظام 

دھد  رضاشاه پاسخ می. …»برای اثبات تغییر سیاست خارجی بھتر است دولت استعفاء کند«سھیلی بر آن است که 

با تغییر دولت . ست درک نکردیدطور که باید منظور مرا در آن] ھیئت دولت[یا من مطلب را درست نفھماندم، یا شما «

علی منصور، باالخره رضاشاه را از استعفاء . »ھستم] یعنی استعفاء[شود، باز ھم در نظر سابق  منظور حاصل نمی

گاه بحث و گفتگو بر سر کسی است که بتواند در مقام ریاست دولت، مذاکره با متفقین را با درایت  آن. کند منصرف می

  :دھد یتش را این گونه ادامه میانتظام روا. پیش ببرد

وزیری بشود  دار نخست کنار کشید و گفت گمان دارم تنھا کسی که در این موقع بتواند عھده] انتظام[سھیلی مرا «

گویا صبح ھمین . گفت خیال دارم امشب فروغی را به شاه پیشنھاد کنم. من ھم نظر او را تأئید کردم. فروغی باشد

السلطنه را  الدوله و قوام اعلیحضرت به کنایه فرموده بودند چرا وثوق. ھاد را به شاه کردروز، عامری ھم این پیشن

  )٩۶.(…»شناسم ھا را نمی کند آن عرض می] عامری[کنید؟  پیشنھاد نمی

نصراهللا انتظام در مورد مالقات . کند وزیری فروغی، امر به احضار می رضاشاه، پس از گفتگو با وزرا و موافقت با نخست

  :نویسد رضاشاه با فروغی می

دھد اگر چه پیر و علیل ھستم  جواب می] فروغی. [کند وزیری می شاه پس از خوش و بش، به فروغی تکلیف نخست«

فروغی عرض . فرماید ھر کدام از وزرا را ھم که خواسته باشید تغییر دھید آزادید ولی از خدمت دریغ ندارم، شاه می

گوید پس سھیلی وزیر خارجه بشود و عامری به  شاه می. عًال حاجت به تغییری نیستکند چون ھمه خدمتگزارند ف می

در این موقع شاه از اطاق بیرون آمد و به … در ھمین جلسه تصمیم به ترک مخاصمه گرفته شد. وزارت کشور برود

کردم، شاه  یحس م… باشد ولیعھد گفت فروغی گرچه پیر است ولی در چنین موقعی برای خدمت بسیار مناسب می

که قطعًا از رجال سابق ـ که فروغی ھم یکی از آن ھا بود ـ بارھا نزد فرزندش بد گفته، اینک که مجبور به احضار و 

وزیری می دھد، بیشتر از آن  ارجاع خدمت شده، ناراحت است و توضیحاتی که راجع به صالحیت فروغی برای نخست

  )٩٧.(»جھت است
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» برنامه تفصیلی«کند و بی آن که وارد  اش را به مجلس معرفی می کابینه) ھریورششم ش(فروغی، فردای آن روز 

به عنوان این که دولت ] آنگاه[«. دھد دولت شود، نمایندگان را در جریان تصمیم دولت مبنی بر ترک مقاومت قرار می

ی ایشان رأی  بینهو مجلس با اکثریت آراء به کا] خواھد می[باید فورًا مشغول مذاکره شود، رأی اعتماد 

  )٩٨.(»]دھد می[

ریدر . شود وارد مذاکره می) وزیرمختار انگلیس(و سر ریدر بوالرد ) سفیر کبیرشوروی(فروغی، سپس با اسمیرنوف 

  :نویسد ، به وزارت خارجه انگلیس فرستاد، می١٣٢٠شھریور  ۶بوالرد، در تلگرافی که در تاریخ 

سھیلی وزیر خارجه در وزارت امور . وزیری منصوب گردیده است ا به نخستـ از قرارمعلوم فروغی برای خوشایند م١«

ی ما مورد رضایت  ـ دلیلی در دست نیست که کابینه به اندازه٢… به خوبی شناخته شده است] انگلستان[ی  خارجه

است و به این ھا امیدوار  عالئم روشنی وجود دارد که حکومت ایران به جلب حمایت ما علیه روس. ھا قرار گیرد روس

  )٩٩(»موضوع باید توجه شود

  :نویسد وزیرمختار انگلیس، در تلگرف دیگری ـ که در ھمین تاریخ برای وزارت امور خارجه انگلیس ارسال داشت ـ می

ھا ممکن است به درگیری  شاه بعد از شنیدن این که روس”: قوام بعد از گفتگو با شاه به دیدار من آمد و چنین گفت«

  .داند در این صورت چه بر سر مملکت و او خواھد آمد د و تھران را فتح کنند خیلی ناراحت است و نمیادامه دھن

بعضی افسران به شاه توصیه کرده بودند مجددًا اسلحه بردارد و تا آخر بجنگد، اما قوام خالف آن را توصیه کرده و گفته ”

  )١٠٠(…»نند نھفته استک ھا احتماًال توصیه می تنھا امید شاه در آن چه انگلیسی

ھایی را  متفقین، از دولت ایران ضمانت. آمیز بود ی فروغی با وزیرمختار انگلیس و سفیر شوروی موفقیت مذاکره

ی انگلیس به ھمین معنی  شھریور سر ریدر بوالرد، به وزارت خارجه ٨تلگراف تاریخ . خواستند که که پذیرفته شد می

  :نظر دارد

ای اصول راضی  ھا ما را در پاره که آن کارھا را برای حکومت ایران آسان کنیم، به شرط آن ما باید تا حد امکان«

  )١٠١.(»نمایند

ی فرار رضاشاه، انحالل ارتش و  ی سلطنتی به اصفھان، شایعه عوامل مختلفی، از جمله فرستاده شدن اعضاء خانواده

انتھای  و به خصوص، صف بی) اطالع رضاشاه عملی شده بودکه با احتمال قریب به یقین، بدون (ھا  خالی شدن پادگان

در این میان، فرار سران ارتش و . ھا، سخت موجب ھراس و نگرانی مردم شد سربازان گرسنه و سرگردان در خیابان

دولت، برای مسلط شدن بر اوضاع، به حکومت نظامی و منع عبور و مرور در . تر کرد رجال سیاسی نیز وضع را وخیم

  .توسل شدشب م

ی نظام، سخت به خشم آمده بود، روز نھم شھریور امرای ارتش را  رضاشاه، که از انحالل ارتش و فروپاشی یک شبه

و سرتیپ علی ریاضی را، به عنوان مسئول ) کفیل وزیر جنگ(احضار کرد و پس از پرس و جو، سرلشگر احمد نخجوان 
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آن گاه، بدون مشورت . به زندان انداخت) رب و جرح و خلع درجهپس از ض(انحالل ارتش و به ھم پاشیدگی امور کشور 

  .با فروغی، سرلشگر امیر نخجوان را به وزارت برگزید

اھل سیاست و قلم، از بیم داغ و درفش . کند تاریخ جباری در ایران دیروز، کار محقق امروزی را مشکل می«

دارند که  شان می کنند، یا چنان پنھان ا نیست میھای خصوصی، و گاه حتی اسناد و مدارک عمومی را، ی یادداشت

ھای  نویسی، حفظ یادداشت نه تنھا سنت آرشیوداری در ایران مھجور بوده بلکه خاطره. انجامد شان می عمًال به نابودی

  )١٠٢.(»نامه نویسی نقاد ھم ھیچکدام محلی از اعراب نداشت روزانه، حتی زندگی

تواند  می) مباالتی و یا حب و بغض ھمراه است که آن ھم عمومًا با بی(از این و آن  ھای منقول رو، تنھا روایت از این

آن . این مشکل، در مورد فروغی دو چندان است. بخشی از دستمایه محقق تاریخ برای جدا کردن سره از ناسره باشد

فروغی، . عای بال گردانچه که از فروغی در مورد رضاشاه ـ به شکل مکتوب ـ در دست است، یا مداھنه است یا د

  :دارد حتی، پس از معرفی کابینه اخیرش به مجلس نیز، از فرمول معمول و معھود دست بر نمی

ی اصالحات و پیشرفت امور  خاطر آقایان نمایندگان محترم از نیات مقدس اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی در باره«

  )١٠٣.(…»کامًال مستحضر است و

اظھارات ) اما، به باور من(، در مورد پدرشان مطالبی در دست است )و محسن فروغیمحمود (از فرزندان فروغی 

  .گویی است ھای تاریخی، عمومًا، یا با مالحظات ھمراه است یا کلی ھا، در بزنگاه آن

  :گوید می» اسرار مگو«زند و از  البته محسن فروغی، در گفتگو با دکتر باقرعاقلی، گاه دل به دریا می

را ] پسرمحمدولی خان اسدی، در زندان بیرجند[وقتی فرشته خواھرم ماجرای بیماری شوھرش … ١٣١٩ن در تابستا«

در این موقع مرحوم عموجان … کرد پدرم او را به بردباری و آرامش دعوت می… کرد بیان می] فروغی[برای پدر 

با وجود . داد رنگش برافروخته گردید یی خود گوش م ھای برادرزاده که حاضر بود و با دقت به حرف] ابوالحسن فروغی[

داداش، شما ھم : داشت با صدای لرزان و عصبانی خطاب به پدرم گفت] فروغی[ای که برای برادرش  العاده احترام فوق

زیربنای این ساختمان جھمنی را شما و چند نفر دیگر بنا کردید، حاال . آور مقصرید در به وجود آوردن این اوضاع خفقان

. من مقصر نیستم، ولی گول خوردم: پدرم با مھربانی جواب داد. کند دتان پاداش خدمات شما را دریافت میدختر خو

نباید کسی کار . گفت کارھا باید در پناه قانون باشد زد و می در ابتدای سلطنت دم از قانون می) رضاشاه(این مرد 

  )١٠۴.(…»برای اغفال بنده و امثال من بود ھا و تظاھرات حاال فھمیدم که آن گفته. غیرقانونی انجام دھد

؟ یا »اغفال شده باشد«و یا » گول خورده«آیا پذیرفتنی است که انسان اندیشمند و عالمی مثل فروغی، از رضاشاه 

در وضعیت ) طور برآشفتگی و اعتراض برادرش متاثر از به ھم ریختگی عصبی دختر دردمندش، ھمین(آن که، فروغی 

آن . اش خالصه شود توانست تنھا در جباریت آن عبارات را بر زبان آورد؟ برای فروغی، رضاشاه نمیروحی غیرمتعارف 

فروغی، نقش خود را بر بیشتر . باشد» جھنمی«اش  بایست ھمه کم از نگاه فروغی ـ نمی ساختمان ھم ـ دست

معلم و . کرد دید و به آن مباھات می ی ھمین جباریت بر پا شده بود، می نھادھای نوین و تازه تأسیسی که در زیر سایه

ی سیاسی  ی رضاشاه، درعرصه دانست که از طفیل حضور بیست ساله ی علوم سیاسی می رئیس سابق مدرسه
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در این صورت، . ھای روشنفکرانی امثال خود او امکان تحقق یافت ھای مشروطیت و ایده کشور بود، که بسیاری از آرمان

نوسازی عصر رضاشاھی » عطای«، در واقع »گول خوردن» «اغفال شدن«، با اعتراف به گونه نیست که فروغی آیا این

ھای بی پاسخی از  دانم که سئوال اما این را می. دانم ی رضاشاه بخشیده بود؟ نمی حکومت خودکامه» لقای«را به 

در فضای ترس و عدم امنیت در واقع، . از تبعات ھمان جباریت است) تواند غیرمنصفانه باشد که گاه می(این دست ھم 

ای چون حبیب یغمایی ـ آن جا که باید دھان  طلبی است که بسیاری ـ از جمله محقق قرھیخته و از سر عافیت

  .کشد ھایی زبان در کام می بگشاند، با معاذیر و بھانه

محشور بود و در نتیجه، ی متون ادبی با او  تا ھنگام وفات فروغی، در تصحیح و مطابقه ١٣١٢حبیب یغمایی، که از سال 

جا که به  قلمی کرد، اما آن» در احوال و اوصاف فروغی«دانست، به رغم آن که مطالب مفیدی  از فروغی بسیار می

رسد، به یادش می آید که نباید بیش از این مصدع اوقات شریف  می» قضایای سیاسی و کشورداری او«شرح 

  !!:مستمعین شود

اش به  ھا دارم و ھمچنین خاطرات دیگر از این گونه که نمونه نیز داستان] فروغی[ی او از قضایای سیاسی و کشوردار«

  )١٠۵.(»اما از این بیش تصدیع روا نیست. عرض رسید

ھای کشورھایی  ی وزارتخانه ھای خارجی و یا اسناد از رده خارج شده خوشبختانه، منابعی مثل یادداشتھای دیپلمات

ھای تاریک تاریخ معاصر، تا حدودی کمبودھای منابع داخلی را  رتو افکندن بر برخی از گوشهبا پ… مثل انگلیس، آمریکا و

  .کنند جبران می

و ) سفیرکبیر سابق انگلیس در ایران(، از دنیس رایت »ھا ایرانیان در میان انگلیسی«ھای  از جمله، با مراجعه به کتاب

ھا به  ورد رویدادھای شھریور بیست و نقش فروغی در آنھایی در م توان سر نخی ، می»سر ریدر بوالرد«خاطرات 

  .کنم دست آورد، که به یکی ـ دو مورد آن در زیر اشاره می

ی انگلیس ـ به جریان کتک خوردن سران ارتش،  ـ به وزارت خارجه١٣٢٠شھریور  ١٢بوالرد، در تلگراف ارسالی تاریخ 

  :توسط رضاشاه اشاره دارد

ی رادیو تھران، در چند روز پیش تا حدی به  در ایران به وسیله“ حکومت مشروطه”ار ی ساده به استقر یک اشاره«

کند، وزرا را  ای دخالت می شاه بار دیگر در امور ھر وزارتخانه. اند حاال ھمه دچار یأس شده. ی ایرانیان امیدواری داد ھمه

که ھنوز بیمار ] فروغی[یست و نخست وزیر ی پیکی به من پیغام دادند که شاه قابل تحمل ن وزرا به وسیله… زند می

  )١٠۶(…»گوید که شاه غیرقابل تحمل است است، با نگرانی می

  .در این فرصت کوتاه، قصد پرداختن به قضایای شھریور بیست و تبعات حضور متفقین در ایران نیست

جا که حضور و  اما، از آن. ی سیاسی کشور است ی فروغی، برای حضور مجدد در صحنه آن چه که اھمیت دارد، انگیزه

ی به آن،  رو نگاه ھمه جانبه و از این(ھای متعارض است  عملکرد فروغی در وقایع شھریور بیست، محل مجادله و بحث

ھای رایج در  رو گذاشتن یکی از داوری گاه با پیش  کنم؛ آن به درنگی کوتاه بر آن بسنده می) طلبد مجالی در خور را می

  .دھم ر شھریور بیست، به این مقال خاتمه میمورد نقش فروغی د
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وزیری  ی سیاسی کشور و قبول پست نخست ی تلخی که فروغی از رضاشاه داشت، حضور مجدد او در عرصه با تجربه

گاه فروغی باید، برای ھمکاری  ی تلخ بیفزاییم، آن اگر پیری و بیماری قلبی او را ھم به آن تجربه. امر متعارفی نبود

مضافًا آن که، در . ی نه چندان ساده با متفقین، دالیل مھم دیگری داشته باشد ضاشاه و قبول مذاکرهمجدد با ر

ی خلوت و کار تحقیق را بر مشاغل سیاسی  خوانیم، که او گوشه ھای بسیاری از معاشران فروغی می یادداشت

  .داد و آرزو داشت که او را از مشاغل اجرایی معاف کنند ترجیح می

ای به پیشنھاد رضاشاه گردن نھاد؟ نصراهللا  به آن چه که در باال آمد، پرسیدنی است که فروغی با چه انگیزهبا توجه 

  :نویسد وزیری و تصمیم رضاشاه مبنی بر اعالم ترک مخاصمه، می انتظام، پس از انتصاب فروغی به نخست

کاریش با او  ات اخیر و مخصوصًا ایام بیداشتم، چون در سنو] فروغی[گذشته از عالقه و احترامی که به این مرد «

سواد و بی اطالع سر کار آمدند از برکناری او  محشورتر شده بودم، بیشتر به صفاتش پی بردم و ھرچه اشخاص بی

. ی اقبال او دوباره طلوع کند و زمام امور را دوباره در دست بگیرد کردم کاش ستاره بارھا آرزو می. تر شدم متأسف

طرفی محسنات و نقایص او را  حوم فروغی داشت بر من پوشیده نبود و شاید در موقعی با کمال بینقایصی که مر

سنجی مھمتر از عزم  ولی چیزی که برایم مھم بود در ھمچو موقع مشکلی که عقل و متانت و نکته. سنجیده بنویسم

  )١٠٧.(»آمد ی این مھم بر نمی و شھامت و ھمت است، جز فروغی کس دیگری از عھده

نصراهللا . »دار نخست وزیری بشود، فروغی است تنھا کسی که در این موقع بتواند عھده«گویند،  سھیلی و عامری می

احتماًال مراد ھر سه این است که تنھا . آید بر نمی» ی این مھم جز فروغی کس دیگری از عھده«گوید  انتظام، می

  .به استعفای رضاشاه نباشد تواند اوضاع را در مسیری پیش ببرد که نیاز فروغی می

پرسیدنی است که آیا، انگیزه فروغی ھم، از قبول مسئولیت، تنھا کمک به رضاشاه برای ماندن در سلطنت بود، یا آن 

  که، سیاستمدار پیر ھدف واالتری پیش رو داشت؟

“ آداب مشروطیت دول حقوق اساسی، یعنی”ی  ھا پیش رساله دان، که سال به باور من، فروغی فرزانه، ادیب و قانون

امیدی ھم به دموکرات شدن او بعد از اشغال ایران . توانست با نوع حکومت رضاشاه موافق باشد را نوشته بود، نمی

توان تصور کرد که برکناری رضاشاه از سلطنت، نباید او را چندان متأسف کرده  رو، می از این. توسط متففین نداشت

  :کند بوالرد، از خوشحالی او، پس از خلع رضاشاه حکایت میباشد که سھل است، یادداشت ریدر 

شاه را به سفارت انگلیس آورد تا آن را به رؤیت من ] رضا[ی  متن استعفاء نامه] فروغی پیش از رفتن به مجلس[«

ران کند در ای دیدم و این طور به نظرم آمد که او احساس می من در این مالقات فروغی را خیلی خوشحال می. برساند

  )١٠٨.(»ورق برگشته و اوضاع دگرگون شده است

ی رضاشاه و برتخت نشستن جوانی که درس  آیا خوشحالی فروغی ناشی از آن نبود که با فروپاشی حکومت خودکامه

مدار و دموکرات در ایران محقق  ی سوئیس است و تربیت قزاقی ندارد، آرزویش را در برپایی حکومتی قانون خوانده

  دید؟ می
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اما، با اطمینان . طلبد بحثی ھمه سویه را می) در وقایع شھریور بیست(چند داوری در مورد عملکرد فروغی ھر 

افتاد، تجزیه و فروپاشی تمام عیار  آمیز، تدبیر و تدبر فروغی کارساز نمی توان گفت که اگر در آن لحظات مخاطره  می

  .کشور محتمل بود

  .توان دید ی انگلیس، به وضوح می بوالرد به وزارت خارجهاین معنی را در برخی از مراسالت ریدر 

  :١٣٢٠شھریور  ١٧تلکراف تاریخ 

  )١٠٩.(…»ھا کوشش خواھند کرد که شمال ایران را بلشویک مـآب کنند من تردید ندارم که روس«

  :١٣٢٠شھریور  ٢١تلکراف تاریخ 

ی چشمی به ضمیمه کردن بی  شاید دولت شوروی با گوشه. اند ترین بخش مملکت را اشغال کرده ھا غنی روس«

  )١١٠.(»دھند دردسر شمال ایران به روسیه در زمان آینده، به عمد به آن توجه نشان می

تر  ای اجتناب از طوالنیبر. در تاریخ معاصر، کمتر با داوری منصفانه و حتی متعادل در مورد فروغی رو به رو ھستیم

ھا را پیش رو قرار  ترین آن ترین و باور نکردنی ھای رایج در مورد فروغی یکی از غریب شدن نوشته، از میان داوری

  :ھای تحقیق بر ما معلوم شود دھم، تا حد پایبندی برخی محققین، به انصاف و ضابطه می

به خاطر  ١٣١۴نویسند که در سال  ی فروغی، می چھرهمعروف است، و مورخین عصر پھلوی، بیشتر برای تزئین «

وزیری  یافت شد، از نخست) ی مغضوب آستان قدس رضوی نایب التولیه(یادداشتی که از او نزد محمدولی خان اسدی 

تواند  ای، در صورت صحت، نمی ی فروغی، چنین واقعه با توجه به مقام مھم و یگانه. نشین شد کناره گرفت و خانه

شاید او . ی علنی سیاست ی فروغی از صحنه گیری سنجیده و عامدانه ش از یک توجیه باشد برای کنارهچیزی بی

، که به فراغت نیاز داشت، بپردازد و در عین “بزرگتر”خواست و تمایل داشت که در پس پرده باشد و به کارھای  می

زای  اگر فروغی در اوج دیکتاتوری نفرت. اردمحفوظ د“ آینده”خود را برای “ ی فاضالنه”و “ روشنفکری”ی  حال وجھه

ھا بود، بر  ی دست مختاری نیز ملعبه» خواص«بلکه بخش وسیعی از » عامه«رضاشاه، که جان و مال و ناموس نه تنھا 

چنان نقشی ایفاء  ١٣٢٠ساز شھریور  توانست در روزھای سرنوشت الوزرایی قرارداشت، به راستی آیا می مسند رئیس

آری، ! در روزھای سیاه اشغال کشور توسط بیگانه چھره نمایی کند؟» مدبر«و » مدیر«وزیر  وان نخستکند و به عن

  )١١١.(»نیاز داشت» مغضوبیتی«و ایفاء چنین نقشی به چنان » محبوبیتی«فروغی برای کسب چنین 

  :بعد التحریر

ھای تاریخ معاصر ایران  غی، در منزلگاهکوشد تا بر حضور و نقش فرو می) ھمان گونه که از نامش پیداست(این نوشته 

رو، مدعی پرداختن ھمه جانبه به وجوه شخصیت سیاسی و  از این. و در متن رویدادھای تاریخی درنگی داشته باشد

  .فرھنگی فروغی نیست

به یابد؛ اما،  ی فروغی، در کلیتی ھمپیوند با حیات فرھنگی ـ سیاسی تاریخ معاصر ایران معنی می ھرچند کارنامه

به عنوان مثال، در . ھای حضور فرھنگی و سیاسی فروغی باید به طور مستقل بررسی شود گمان من، ھر یک از جلوه
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ی  پردازد ـ تعارض بین نگاه فروغی به مقوله ی دیگری از این قلم ـ که به برخی از روشنفکران عصر پھلوی اول می نوشته

ی رضاشاه مورد مطالعه  در رویارویی با دیکتاتوری پیشروندهو نقش مماشاتگر او “ دموکراسی و حقوق شھروندی”

  .قرارگرفته است

اما ـ ناگفته پیداست ـ که . ی پھلوی سخن به میان آمد دو دیگر آن که، در این نوشته ـ به ضرورت ـ از مؤسس سلسله

  .طلبد ، فرصت در خور خود را می»عصر رضاشاھی«داوری ھمه سویه در مورد رضاشاه و 

  :سزیرنوی

  ی کتاب، به قلم محمود فروغی ـ مقاالت فروغی، جلد اول،چاپ دوم، نتشارات توس، مقدمه ١

  » ۵٣٧، خوارزمی، ص ١٣۶٧ـ نقد حال، مجتبی مینوی، چاپ سوم،  ٢

  ۵٣٧ـ  ۵٣۶ـ ھمان منبع، ص  ٣

تمادالسلطنه پا اع… وقتی که: خوانیم می» ھای فروغی یادداشت«، به نقل از »کتاب مقاالت فروغی، ص ھفت«ـ در  ۴

اعتضادالسلطنه وزیر … ی مرحوم شد، در اداره به عرصه گذاشت، روزنامه و متفرعات آن که جمعًا دارالطباعه خوانده می

برای آن که محمدحسین خان شغلی داشته باب شد، دارالطباعه را شاه از اعتضادالسلطنه گرفت و به او . علوم بود

پدرم او را نزد خود جلب نمود انشاء روزنامه را به او تفویض کرد و برای آن که سپرد و اعتمادالسلطنه پس از آن که 

ی انطباعات و عاقبت وزارت انطباعات نامید و ریاست آن را به پدرم  شئونات خود را باال ببرد دارالطباعه را کم کم اداره

  .…»داد

در ) نقل از پدرش، محمدعلی فروغی به(، »٢۴٠ذکاء الملک فروغی و شھریور بیست، ص«محسن فروغی، در کتاب 

کند، نه تنھا دستور استخدام محمدحسین فروغی، در وزارت انطباعات را به ناصرالدین شاه  متن حکایتی که نقل می

در . کند ای به اعتمادالسلطنه نمی ھم ھیچ اشاره» ذکاءالملک«دھد، بلکه در مورد چگونگی دریافت لقب  نسبت می

در بازگشت به تھران مورد توجه ] محمدحسین فروغی[«… : آمده است“ محمدحسین فروغی”فرھنگ دھخدا، زیر نام 

  .»الدوله وزیر انطباعات قرارگرفت و توسط او به درباره ناصرالدین شاه راه یافت صنیع

  ۵٢، فریدون آدمیت، انتشارات پیام، ص »ایدئولوژی نھضت مشروطیت«ـ  ۵

  ) ٩۵٣ص  ١٣٧٧مقدمه ایرج افشار، امیر کبیر،روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، ( ـ  ۶

  ۵۴ـ  ۵٣ـ کتاب تاریخ تحلیلی مطبوعات، استاد محیط طباطبایی، انتشارات بعثت، چاپ اول، ص  ٧

ھا و  در گفته) به طور پراکنده(ھای فروغی  ھایی از یادداشت بخش. ـ مقاالت فروغی، صفحات ھفت و ھشت ٨

ھای مذکور به تمامی در جایی درج شده باشد، بر من معلوم  ه یادداشتاین ک. ھای فرزندانش آمده است نوشته

  .نیست

ھای  محمود فروغی، به یادداشت. »١۵ص١٣٨٣خاطرات محمود فروغی، به کوشش حبیب الجوردی، نشر نادر،«ـ  ٩

  .کند پدرش، محمدعلی فروغی استناد می

اش با طب و  ھا اظھاره داشت که علت متارکهبعد] فروغی[«: گوید ـ غالمحسین رھنما، به نقل از فروغی می ١٠

به خصوص اینکه که ھنوز معلومات خود را در طب ناقص . اش نیافته بود طبابت این بود که طب را مطابق ذوق و سلیقه

پژوھشگران معاصر، . »دانست دیده و اشتغال به آن را، در آن حد معلومات، برخالف وجدان می و محتاج تکمیل می

  ٧۶ص  ١ج  ھوشنگ اتحاد،
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  ١۶و  ١۵ـ ذکاءالملک فروغی و شھریور بیست، دکتر باقرعاقلی، انتشارات علمی، چاپ اول، صص ١١

  ۵٠، ص ١٣۵ ٠ـ نفیسی، ١٢

  »٧٨، ص ١پژوھشگران معاصر، ج «نوری،  ـ به نقل از ابراھیم خواجه ١٣

  ١٠١ھای تجدد، پژوھش چنگیز پھلوان، نشر قطره، ص  ـ ریشه ١۴

  ی حقوق ، خطابه فروغی در دانشکده٣٣٨ـ ٣٣٧، جلد اول صص ـ مقاالت فروغی ١۵

  » ٣٢٨ـ ٣٢٧ـ ھمان منبع، صص  ١۶

ھای تجدد، پژوھش چنگیز پھلوان، نشر  ریشه«، به نقل از کتاب ٧١ص  ٢، ج ١٣۶٠ـ شرح زندگانی من، زوار تھران  ١٧

  »قطره

ی  شمسی و رساله ١٣٢٣ف است ـ در سال ـ که ترجمه و تألی“ اکونومی پولیتیک”یا “ اصول ثروت ملل”ـ کتاب  ١٨

یک سال بعد از صدور فرمان مشروطیت و ھنگام برپایی ( ١٣٢۵، در سال “ حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول”

  .قمری را در پای خود دارد ١٣٢۵ی رساله به قلم پدر فروغی است که تاریخ  مقدمه. شود نوشته می) مجلس اول 

  ١۵٩، ص ١٣٧٨ام، انتشارات سازمان اسناد ملی، ـ خاطرات نصراهللا انتظ ١٩

  ٣۵۵ـ امیرکبیر و ایران، فریدون آدمیت، انتشارات خوارزمی، چاپ ھفتم، ص  ٢٠

  ۶٠ـ  ۵٩، انتشارات پیام، ص ٢۵٣۵ـ فکر دمکراسی اجتماعی در نھضت مشروطیت، فریدون آدمیت، تھران  ٢١

اما، در . قمری را در پایش دارد ١٣٢۵ته شد، تاریخ رجب ی رساله، که توسط پدر محمدعلی فروغی نوش ـ مقدمه ٢٢

  .در واقع، این رساله پس از فوت ذکاءالملک اول به چاپ رسید. شود دیده می ١٣٢۶االول  پایان رساله، تاریخ ربیع

  ١۶ـ ذکاءالملک فروغی و شھریور بیست، ص  ٢٣

. شود ذکاءالملک به فروغی واگذار میـ پس از درگذشت ذکاءالملک اول ـ از سوی محمدعلی شاه ـ لقب  ٢۴

ھا  ی سیاسی، به گروه فراماسون ظاھرًا در ھمان موقع محمدعلی ذکاءالملک، رئیس مدرسه«: گوید دکترعاقلی می

اسماعیل . ھای ادبی و علمی و سیاسی عضویت داشتند در این لژ بسیاری از شخصیت. پیوست و وارد لژ بیداری شد

الممالک  ادیب: برد ـ از جمله اشخاص زیر را راماسونری در ایران، اعضای این لژ را نام میرائین، در جلد دوم کتاب ف

آبادی، ذکاءالملک فروغی و  المک، حاج سیدنصراهللا تقوی، حاج میرزا یحیی دولت الملک نقاش، حکیم فراھانی، کمال

  ١٨ـ ١٧ذکاءالمک فروغی و شھریور بیست، صص . »ابوالحسن فروغی

  ٧۶٫ص  ١ر تاریخ ایران، باقرعاقلی، نشر گفتار، چاپ چھارم، ج ـ روز شما ٢۵

ھا  بعد ھم با فشار انگلیسی. در گذشت ١٢٨٩السلطنه کھنسال در  نایب«: نویسد سیروس غنی در ھمین مورد می

الممالک  خواستند مستوفی خواھان و اکثریت وکال می البته مشروطه. ابوالقاسم ناصرالملک جای او را گرفت

ی بریتانیا، در زمان  وزیر خارجه[ھای مالک و ھمدرس ادوارد گری  ناصرالملک از خانواده… ی تازه بشود السلطنه نایب

در کالج بیلیولف آکسفورد، از و نقش اصلی خود را راضی نگھداشتن دو قدرت بزرگ ] انگلیس و روس ١٩٠٧عقد قرارداد 

فکر تأسیس تفنگداران جنوب ایران را به  ١٢٩۵در سال ناصرالملک ھمیشه یاور، پس از ترک ایران، … دانست  می

  ۴١ـ ۴٠و صص  ٢٧سیروس غنی، ایران، برآمدن قاجار، ص . »ھا تلقین کرد انگلیسی

  ھا، سیروس غنی، چاپ دوم، ـ ایران، برآمدن رضاشاه، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ٢۶

  ۴٣، ص١٣٧٧انتشارات نیلوفر، 

  ٢٧ ص… ـ ایران، برآمدن رضاخان ٢٧

  ٢٧ـ ھمان منبع، ص  ٢٨
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  ٢٠ـ ذکاءالملک فروغی و شھریور، ص  ٢٩

  ٨۶و  ٨۵ـ روزشمار تاریخ ایران، باقرعاقلی، ص  ٣٠

  »١٧ـ ١۶، صص ١٣٨١خاطرات محمود فروغی، به کوشش حبیب الجوردی نشر کتاب نادر، تھران «ـ  ٣١

  ٨٨و ص  ٨۵ـ روز شمار تاریخ ایران، به ترتیب ص  ٣٢

  ٢٠فروغی و شھریور ـ ذکاءالملک  ٣٣

  ٣٠ـ ٢٩ـ ایران، برآمدن رضاخان صص  ٣۴

  ٩٧ـ روزشمار تاریخ ایران، ص  ٣۵

  ٢٠ـ فروغی و شھریور  ٣۶

  ۵٣ص …ـ ایران، برآمدن رضاخان و ٣٧

  ۵۴ـ ھمان منبع، ص  ٣٨

  ۵٣ـ ھمان منبع، ص  ٣٩

کتاب  ١٩فروغی، در ص محمود  ٧٩٫ـ ۶١، انتشارات طوس صص ١٣۵۴ـ مقاالت فروغی، جلد اول، چاپ دوم،  ۴٠

ی ایشان را  من سفرنامه«: ای نوشته بود گوید که فروغی، در این زمان سفرنامه ، می»خاطرات محمود فروغی«

  …»ھا ھمه دیگر االن از بین رفته ای بود جلد قرمز، ولی متأسفانه در تھران این آید کتابجه حتی یادم می. داشتم

  ٢١، ص ٢٠ـ فروغی و شھریور  ۴١

  ۴٣ص  ١٣٧٩زاده، نشر فرزان،  ھای دوستان، به کوشش ایرج افشار، نامه فروغی به تقی امهـ ن ۴٢

  ٢٢٨، ص …ـ ایران، برآمدن رضاخان و ۴٣

  ٢۴٨ـ ھمان منبع، ص  ۴۴

  ٢٧١ـ ھمان منبع، ص ۴۵

  ٢٧٣ـ ھمان منبع، ص  ۴۶

  ٢٢۵، ص ٢ـ تاریخ بیست ساله ایران، حسین مکی، ج  ۴٧

  ١۶۴م، ص ـ خاطرات نصراهللا انتظا ۴٨

ی خود  این مدح را فروغی به قدری ظریف و مؤثر کرد که سردارسپه را شیفته: ١۶٩ـ ھمان منبع، زیر نویس ص  ۴٩

  .ی من عالقه و ھمکاری و نزدیکی پھلوی با وی از ھمان جا شروع شد ساخت و به عقیده

  ١٧۵ـ ١٧۴ـ ھمان منبع، ص  ۵٠

  ر عاقلی، انتشارات جاویدن، چاپ اولی سیاست ایران، دکترباق ـ تیمورتاش در صحنه۵١

  ٢٠١ص 

  ٢۴٨ص ـ ٢۴٩، ۴آبادی، انتشارات عطار، چاپ ششم، تھران ج  ـ حیات یحیی، یحیی دولت ۵٢

  ٣١٢ـ ٣١١صص … ـ ایران، برآمدن رضاخان و ۵٣

  ٣٢٧ـ ھمان منبع، ص  ۵۴

  ٣۵١ـ ھمان منبع، ص  ۵۵

بازیگران عصر طالیی  ٣٨٧٫، تھران، ص ١٣٧٩زیان، نشرمرکز،ـ دولت و جامعه در ایران، دکتر محمدعلی ھمایون کاتو ۵۶

تاریخ مختصر احزاب سیاسی، جلد . » ١١٨نوری، انتشارات جاویدان، ص  ی، ابراھیم خواجه نوشته) سید حسن مدرس(

٢  
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  ٣۵٢ـ ایران، برآمدن رضاخان، ص  ۵٧

  ۴٠٧ـ ھمان منبع، ص  ۵٨

  ٣٨٧ـ ٣٨۶ـ ھمان منبع، صص  ۵٩

  ٣٨٧ـ ھمان منبع، ص  ۶٠

  ٣٨٨ـ ھمان منبع، ص  ۶١

  ـ ۶٢

  ٣٩٢ـ ھمان منبع، ص  ۶٣

  ٣٩٧ـ ھمان منبع، ص  ۶۴

  ـ ھمان ۶۵

  ١۶٨محمدی، نشرنی،چاپ پنجم، ص  ـ ایران بین دو انقالب، یرواند آبراھامیان، ترجمه احمد گل ۶۶

فروغی در مذاکره با « :گوید کتاب داور و عدلیه می ٨۵دکترباقر عاقلی، در ص  ۴٠١٫ـ ایران، برآمدن رضاخان، ص ۶٧

  .کند اما، در این مورد سندی ارائه نمی. »ھا برای رضاشاه زحمات زیادی کشید ھا و جلب موافقت آن انگلیسی

  ـ ھمان ۶٨

  ۴٠۵ـ ایران، برآمدن رضاخان، ص  ۶٩

  ی فروغی ، خطابه۴٢ـ ٣٩، آغاز سلطنت و دیکتاتوری پھلوی، صص ۴ساله ایران، حسین مکی، جلد  ٢٠ـ تاریخ ۶٢ـ  ٧٠

  ٢١ـ ذکاءالملک فروغی و شھریور بیست، ص  ٧١

  ١١٢، ۴ـ تاریخ بیست ساله ایران، جلد  ٧٢

  ٣٠ـ ذکاءالملک فروغی و شھریور بیست، ص  ٧٣

اش را این گونه ادامه  آقای کاتوزیان، نوشته. »٣٨مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، نشر مرکز، چاپ دوم، ص «ـ  ٧۴

  .»تاخت ١٩١٩در انعقاد و دفاع از قرارداد منفور ] فروغی و وثوق[نرانی خود بر نقش آنان در سخ«مصدق : دھد می

طور که پیشتر دیدیم، فروغی، نه تنھا در انعقاد قرار داد  ھمان. انگیز است ی آقای کاتوزیان، در بیان مطلب شبھه گزاره

  .نقشی نداشت، بلکه از مخالفین آن بود

  ٣٠یور بیست، ص ـ ذکاءالملک فروغی و شھر ٧۵

در زیر نویس ص  ١۶۵٫ـ  ١۶۴ـ خاطرات و تألمات مصدق، به قلم دکتر مصدق، انتشارات علمی، چاپ چھارم، صص ٧۶

١۵٠  

مورد تکذیب واقع نشده «مکاتبه آقای فروغی با سفارت انگلیس : خوانیم می» ۴تاریخ بیست ساله ایران، ج «کتاب 

الملل در ایران  ھا مبلغی از آن را در موقع جنگ بین ایی بوده که انگلیسیھ کامًال حقیقت داشته است و در مورد پول

الدوله،  ھا داده و مبلغی ھم از بابت رشوه به وثوق به دولت١٩١٩خرج کرده بودند و مبلغی ھم از بابت قرارداد 

اصل با فرع آن را دریافت  ھا ی فروغی به سفارت انگلیس، انگلیسی الدوله داده بودند، که طبق نامه الدوله و صارم نصرت

  »نمودند

  ـ ٧٧

  ٢٢٣؛ ص  ١ـ روز شمار تاریخ ایران، ج  ٧٨

  ١٨١ـ ١٧٨ـ خاطرات نصراهللا انتظام، صص  ٧٩

. نک. »فروغی از دوستان و محرمان آتاتورک بود«حبیب یغمایی بر آن است که  ٢۵١٫ـ فروغی و شھریور بیست ص  ٨٠
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  .“»نکاتی در احوال و اوصاف فروغی”ده، ، ص نوز١مقاالت فروغی، حبیب یغمایی، ج «

، ص ٢٠ذکاءالملک فروغی و شھریور «کتاب  ٢٩٢، ص ١٣٧۵ـ خاطرات و خطرات، حاج مھدیقلی ھدایت، تھران  ٨١

وزیر  مخبرالسلطنه ھدایت، نخست«تیمورتاش : نویسد ، محسن فروغی از قول پدرش، محمدعلی فروغی می»٢۴۵

ی حاج مخبرالسلطنه، که من نیز در آن عضویت داشتم، در جلسات وزیران  در کابینه ]تیمورتاش[… کرد وقت را اداره می

  .داد کرد و قاطعانه به وزرا دستور می شرکت می

  ٣٩٧ـ ھمان منبع، ص  ٨٢

 ۵/٢« : »٢٠۵، به اھتمام غالمحسین میرزا صالح، طرح نو، چاپ اول، ص …رضاشاه، خاطرات سلیمان بھبودی و«ـ  ٨٣

. »فرمودند در ھمان موقع ذکاءالملک ھم شرفیاب شود] رضاخان[قبل از شرفیابی . زاده شرفیاب شد بعد از ظھر تقی

  .زاده، در مالقات با رضاخان حضور تؤامان دارند در چند جای این کتاب، فروغی و تقی

  ـ ٨۴

  ٢۵٨زاده، چاپ اول،  ـ زندگی طوفانی، سید حسن تقی ٨۵

  ـ ٨۶

ی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت، یونس مروارید، نشر اوحدی، نگاھ«زاده درکتاب  ـ نطق تقی ٨٧

  »٢١٨ـ ٢١٧چاپ اول صص 

  ۴٠٢ـ ۴٠١ـ خاطرات و خطرات، حاج مھدیقلی ھدایت، انتشارات زوار، چاپ پنجم، صص  ٨٨

  ٢٢، ص ١٣٧ـ بازیگران عصر طالیی، ابراھیم خواجه نوری، انتشارات جاوید،  ٨٩

  ١٨٣روغی و شھریور بیست، ص ـ ذکاءالملک ف ٩٠

  ٢۴٩ـ ھمان منبع، ص  ٩١

  ٢٣ـ ھمان منبع، ص  ٩٢

  ۶٩ـ ۶٨ـ رعدی آذرخشی، پژوھشگران ایران، جلد اول، صص  ٩٣

  تحت عنوان انجمن آثار ملی ١٨٣ـ ١٨٢ـ فرھنگ معین، جلد پنجم، صص  ٩۴

  ١٩٢ـ ١٩١ـ خاطرات نصراهللا انتظام، صص  ٩۵

  ۴٧ـ ھمان منبع، ص ٩۶

  ۵٠ـ ۴٩منبع،  ـ ھمان ٩٧

  ۵٢ـ ھمان منبع، ص ٩٨

، صص ١٣٧٨خاطرات سر ریدر بوالرد، غالمحسین میرزاصالح، چاپ وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، چاپ دوم «ـ  ٩٩

  »١١۵ـ ١١۴

  ١١۵ـ ھمان منبع، ص  ١٠٠

  ـ ھمان ١٠١

خاطرات «کتاب  ۵٩ص  محمود فروغی، در ١٢٫ـ معمای ھویدا، عباس میالنی، نشر اختران ـ آتیه، چاپ ششم، ص ١٠٢

رو، رضاشاه، به  از این. گیرد ، بیماری محمدعلی فروغی شدت می١٣٢٠بعد از نھم شھریور : نویسد محمود فروغی می

… از آن مذاکرات من خبر ندارم«. نشیند رود و در خلوت با او به گفتگو می اندیشی، به منزل فروغی می منظور چاره

کنم، یک حدس قریب به یقین  خیال می. جا ننوشت ھیچ. ست که فوت شددان می] ابوالحسن فروغی[عموی من 

اهللا، پھلوی آقای سیروس غنی  ھا باید، انشاء یادداشت. غنی خبر داشت و یادداشت کرد] قاسم[مرحوم دکتر . است



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴٣ 
 

را دیگر من  ھا حاال محذوری دارد؟ آن. را ھنوز چاپ نکرده] ھا یادداشت[ولی آن … باشد که یک مقدار کتاب چاپ کرده

  .»دانم مطلب چیست وارد نیستم چون نمی

  .خبری نیست! ھای فروغی، از این تعارفات از این تاریخ به بعد، در اعالمیه ۵١٫ـ خاطرات نصراهللا انتظام، ص  ١٠٣

  ۵١ـ  ۵٠ـ ذکاءالملک فروغی و شھریوربیست، صص  ١٠۴

  ص سی و سه ، نکاتی در احوال و اوصاف فروغی،١ـ مقاالت فروغی، جلد  ١٠۵

  ١١۶ـ خاطرات سر ریدربوالرد ، ص  ١٠۶

  ۵١ـ۵٠ـ خاطرات نصراهللا انتظام، صص  ١٠٧

  ۵٨ی حسن ابوترابیان، ص  ـ شترھا باید بروند، سر ریدر بوالرد، ترجمه ١٠٨

  ١٢٢ـ خاطرات سر ریدر بوالرد، ص  ١٠٩

  ١٢٩ـ ھمان منبع، ص  ١١٠

  ٣٨ـ٣٧، پیوست ویراستار، صص ٢، جلد )خاطرات فردوست(ـ ظھور و سقوط پھلوی  ١١١

  


