
 
  گاه امن پھلوي اول و دوم تكیھ»  فروغي«

فرھنگي غرب در قرن جاري بھ ایران  ھاي تعرض سازي زمینھ ، سیاستمداري كھ در فراھم محمدعلي فروغي 1309اردیبھشت  23
گاه  وي در حفظ و تحكیم شیرازه حكومت رضاخان و فرزندش، تكیھ بھ وزارت خارجھ ایران منصوب شد. نقش اساسي را داشت

 . شد مي اصلي محسوب

ادیبان، شعرا و دانشمندان عصر ناصرالدین شاه قاجار  پدرش محمدحسین ـ ذكاءالملك ـ از. در تھران متولد شد. ش1254فروغي، 
ً یھودي دانستھ شده كھ براي تجارت بھ اصفھان آمده در بعضي منابع تاریخي. بود خالل  فروغي در. اند خاندان فروغي اصالتا

وي در مدرسھ دارالفنون بھ تحصیل در . فراگرفت  ، شیمي و طبیعي را ، فیزیك تحصیالت خود زبان عربي و فرانسھ و علوم ریاضي
 پیش از پایان تحصیالت، این رشتھ را رھا كرده و بھ تحصیل فلسفھ و ادبیات و تكمیل رشتھ پزشكي و داروسازي مشغول شد، اما

كسوتان ترویج فرھنگ  خان كھ از پیش فروغي در حین تحصیل، تحت تأثیر میرزاملكم. زبانھاي فرانسھ و انگلیسي اھتمام ورزید
فروغي . ترین متفكران غربگرا در ایران تبدیل شد تدریج خود بھ یكي از برجستھ غرب و فراماسونري در ایران بود، قرار گرفت و بھ

او . 1لژ بیداري در ایران بود سالگي از بنیانگذاران 32اسناد بنیادین فراماسونري از زبان فرانسھ بھ فارسي بود، در  كھ مترجم
آغازكرد و سپس در سالھاي آخر حكومت مظفرالدین شاه ) وزارت ارشاد(»  انطباعات«مشاغل دولتي خود را با مترجمي در وزارت 

را »  ملل مشرق زمین تاریخ«و »  ثروت ملل«او در این سالھا كتابھاي . شد» داراالنشاء«علوم سیاسي و رئیس  مدرس مدرسھ عالي
 . ترجمھ كرد

لقب و شغل وي بھ فرزندش داده شده و فروغي بھ ریاست مدرسھ عالي علوم  كھ محمد حسین ـ ذكاءالملك ـ درگذشت،. ش 1286در 
 . سیاسي رسید

ـ تصدي دبیرخانھ مجلس را  رئیس مجلس پس از صدور فرمان مشروطیت و تشكیل مجلس شوراي ملي، بھ دعوت صنیع الدولھ ـ اولین
  ریزي كرد پي بر عھده گرفت و تشكیالتي مطابق با مجالس اروپایي

محمدعلي شاه قاجار از سلطنت انجام شد از تھران وكیل شد  محمدعلي فروغي درانتخابات دوردوم مجلس شوراي ملي كھ پس از خلع
چند ساعت بھ  او در ھمین ایام در طول ھفتھ. بھ ریاست مجلس نیز برگزیده شد»  مستشارالدولھ صادق« و درھمان دوره پس از

 . داد كھ ھنوز بھ سن بلوغ نرسیده بود، درس مي»  احمدشاه«

، وزارت  صمصام السلطنھ بختیاري در كابینھ. ش 1290دوره سوم نیز وكیل شد اما چند ماھي بیشتر درمجلس نماند و در  فروغي در
 ، در كابینھ مجدد مشیرالدولھ وزیر مالیھ بود و سپس بھ كابینھ مستوفي وزیر خارجھ ، در ، در كابینھ مشیرالدولھ وزیر عدلیھ مالیھ

رئیس ھیأت نمایندگي ایران راھي  او با ھمین سمت از طرف آخرین دولت قاجار بھ عنوان. ریاست دیوان عالي كشور منصوب شد
اقامت در اروپا بھ ایران بازگشت و در كابینھ مستوفي الممالك وزیر  فروغي پس از دوسال. كنفرانس صلح ورساي در پاریس شد

 . مالیھ شد ھاي رضاخان پھلوي نیز دوبار وزیر خارجھ و وزیر مشیرالدولھ وزیر مالیھ و در كابینھ ، در كابینھ خارجھ

. در مجلس تاجگذاري رضاخان گرداننده اصلي مراسم بود دار شد و وزیري را عھده پس از انقراض سلسلھ قاجار، مدتي كفالت نخست
الوزراي  وي اولین رئیس. بھ عنوان اولین رئیس الوزراي خاندان پھلوي درپست خود ابقاء شد پس از تاجگذاري نیزاز سوي رضاخان

را در نطق خود در آن »  ایدئولوژي شاھنشاھي« سلطنت را در مراسم تاجگذاري بر دوش او انداخت و»  شنل آبي«رضاخان بود كھ 
 . مراسم تبیین كرد

فروغي در . شد سپس بھ سفارت كبراي ایران در تركیھ منصوب. ـ وزیر جنگ شد. ش 1305مستوفي الممالك ـ  فروغي در كابینھ
 1306وي در كابینھ مخبرالسلطنھ ـ . راترتیب داد»  آتاتورك كمال«روزه رضاخان بھ تركیھ و آشنایي او با 40ھمین سمت بود كھ سفر 

ً رئیس الوزرا شد 1312سپس وزیر خارجھ شد و در شھریور  ـ ابتدا وزیر اقتصاد و. ش  . مجددا

متفقین و در آستانھ  قیام مسجد گوھرشاد، فروغي از رئیس الوزرایي بركنار شد، اما پس از اشغال ایران توسط متعاقب 1314در آذر 
ھا داشت بھ  اي كھ با انگلیسي و بھ دلیل روابط دوستانھ تبعید رضاخان و بھ قدرت رسیدن پسرش محمدرضا، بھ دربار احضار شد

پسرش بود كھ  ادامھ یافت وظیفھ فروغي انتقال سلطنت از رضاخان بھ ????اسفند  ??دراین دوره كھ تا . رئیس الوزرایي انتخاب شد
 . آن را با موفقیت انجام داد

 67پیش از آن كھ بھ عنوان سفیركبیر ایران عازم امریكا شود، در  1321ودر پنجم آذر  دردوران محمدرضا مدتي وزیر دربار بود
 .  سالگي درگذشت
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، سھ دوره  ، سھ دوره وزیر مالیھ وزیر، سھ نوبت وزیر جنگ فروغي در مجموع سھ بار رییس دیوان عالي كشور، سھ نوبت نخست
 . عدلیھ شد وزیر خارجھ و یك بار وزیر

غني آن و اي براي زدودن اسالم و فرھنگ  ھمھ جانبھ فروغي، مغز متفكر پھلوي اول و دوم، طي سالھاي فعالیت سیاسي خود تالش
 . انجام داد جایگزین ساختن فرھنگ تحمیلي غرب

 :  پي نوشت
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