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مقدمه 
 «با زبانى ساده همه ى ايرانيان را از فرصت اين روزهاى تاريخى يادآور است. 
بدون تمايل فرقه ى مخصوص عموم طبقات را از خورد و بزرگ از توانگر و بينوا به 

سوى اتحاد و اتفاق مى خواند (رستخيز،ش1:1)
شعله ور شدن آتش جنگ جهانى اول درسال  1333ق./ 1914م.  بسيارى 
از مناطق جهان را درگير ساخت. در اين ميان به رغم اعالم بى طرفى ايران 
در جنگ، سابقه ى حضور انگليسى ها و روس ها در ايران، پيش از آغاز جنگ 
و تالش براى ايجاد زمينه هاى نفوذ به وسيله ى دولت هايى چون عثمانى و 
آلمان، ضعف دولت مركزى و باالخره موقعيت جغرافيايى ايران زمينه هايى 

براى درگيرى ايران در جنگ بزرگ  فراهم شد.
در اين زمان فرمان بى طرفى در جنگ در 12 ذى الحجه 1332 /  اول 
نوامبر 1914به وسيله ى احمد شاه صادر گرديد و پس از آن در 13 ذى الحجه 
همان سال تلگرافى از سوى مستوفى الممالك به عنوان رياست وزرا براى 
حاكمان اياالت ارسال گرديد و از آن ها خواسته شد «كه بى طرفى را رعايت 
نموده و از اقداماتى كه موجب نقض آن را فراهم مى آورد خوددارى كنند» 

(سپهر،1363: 89).
به دنبال آن دولت ايران براى بيرون بردن نيروهاى روسيه و عثمانى 
از آذربايجان و مرزهاى غربى اقدامات ديپلماتيكى را آغاز كرد. زيرا از نظر 
ايران حضور اين نيروها مهم ترين موانع بى طرفى ايران به شمار مى رفتند. 
از طرف ديگر استقرار نيروهاى انگليسى و روسى بر اساس قرارداد 1907 
م./ 1325ق. در جنوب و شمال ايران اوضاع را مشكل تر مى ساخت. زيرا به 
دتبال آن نيروهاى عثمانى به بهانه ى حضور نيروهاى روسى وارد آذربايجان 
و ديگر مناطق ايران شده و اين منطقه از ايران محلى براى برخورد و جنگ 
نيروهاى طرفين گرديد. در نوامبر 1914م./ذى الحجه1332  نيروهاى انگليسى 
نيز به تدريج نواحى جنوبى ايران، بندر فاو و بصره را اشغال كردند و به شدت 

حضور خويش در اين مناطق افزودند.
در همين زمان است كه با توجه به سياست شرقى آلمان وشرايط ايران،  
فعاليت هاى مأمورين آلمانى در اين مناطق شدت گرفت. دولت آلمان ابتدا 
همراه و در كنار عثمانى ها وسپس به صورت مستقل از آن ها به اقدامات 
وسيعى در ايران دست زد. به همين منظور آن ها تالش هاى خود را در چند 

چكيده
 1333 سال هاى  فاصله ى  در  كه  است  روزنامه اى  عنوان  رستخيز 
-1334ق./ 1915- 1916م. در بغداد و كرمانشاه منتشر شده است. اين 
سال ها مقارن با سال هاى جنگ جهانى اول و اوج درگيرى هاى آشكار و 

پنهان دولت هاى درگير در جنگ بزرگ در خاك ايران است.
اين روزنامه را مى توان سخنگوى «كميته ى مليون ايرانى» دانست كه به 
رياست سيدحسن تقى زاده و با هدف مبارزه با نفوذ روسيه و انگلستان در 
ايران، با كمك آلمان ها در برلين، تشكيل شد. درسال 1333ق /1915م. 
اين كميته به منظور استفاده از شرايط موجود براى تحريك و سامان دهى 
عشاير، احزاب و ملت ايران افرادى را به ايران و بغداد اعزام نمود. اين 
نيز  نظامى  درگيرى هاى  به  گاه  و  داشت  تبليغاتى  جنبه ى  گاه  مأموريت 

كشيده شده است.
به  كرمانشاه  و  بغداد  در  زمان  اين  در  كه  تبليغاتى  فعاليت هاى  جمله  از 
فعاليت  با  كه  بود  رستخيز   روزنامه ى  شماره ى  انتشار 25  رسيد،  نتيجه 
صورت  مزبور  كميته ى  نمايندگان  از  ديگرى  افراد  كمك  با  و  پورداود 
گرفت. به رغم اهميت اين روزنامه و وسعت اطالعات و تحليل هاى موجود 
در آن، رستخيز همچنان روزنامه اى ناشناخته مانده است كه حتى در منابع 

مرجع نيز نامى از آن ديده نمى شود.

اول،  جهانى  جنگ  ايرانى،   مليون  كميته ى  رستخيز،   : كليدى  واژگان 
ايران، آلمان.

 تحقيق ونگارش:راضيه محب  
دانشجوى كارشناسى ارشد ايران شناسى
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زمينه تمركز بيشترى دادند : تالش براى همراه كردن روحانيت و مراجع، 
استفاده از عشاير و سران طوايف مختلف در ايران، همراه كردن فرماندهان و 
افسران سوئدى ژاندارمرى و مهم ترين نيروى منظم ملى در ايران يعنى حزب 

دمكرات ايران.
در تعقيب اين سياست آلمان  ها در سال 1333ق./ 1915م. موفق به تشكيل 
«كميته مليون ايرانى» «persische Komite» در برلين به رياست سيدحسن 
تقى زاده شدند. بدون اينكه قصد تشريح چگونگى و چرايى تشكيل اين كميته را 

داشته باشيم، به عنوان مقدمه به بخشى از اقدامات آن ها اشاره مى شود.
از ابتدا كميته با هدف مبارزه و تبليغ عليه روسيه و انگلستان در ايران َعلَم 
همكارى با آلمان ها را برافراشت.  تبليغ و تحريك عشاير و مردم ايران براى 
اين مبارزه از اركان اصلى شكل گيرى كميته مليون بود. در اين ميان، فعاليت 
مأمورين آلمانى در قالب هيأت هاى مختلف به منظور استفاده از ايران براى 

مبارزه با انگليسى ها و روس ها و ورود به افغانستان برنامه ريزى و عملى شد. 
اين فعاليت ها ابتدادر قالب همكارى با عثمانى ها و سپس به صورت مستقل 
اجرا مى شد. اما آنچه كه به  موضوع اين مقاله نزديك است، برنامه ريزى 

مشترك كميته ى مليون و آلمان است. 
گروه هاى  برنامه ريزى  كنار  در  مذكور،  كميته ى  فعاليت  با  هم زمان 
مشترك آلمانى و عثمانى و در عين حال طراحى هاى نيروهاى آلمانى به اين 
منظور، افرادى به عنوان نمايندگان كميته ى مليون به بغداد و كرمانشاه اعزام 
شدند.  هدف اين افراد تماس با رؤساى حزب دمكرات در تهران و همكارى 
نزديك با مأموران آلمانى به منظور تشويق ايالت براى مبارزه با نيروهاى 
انگليسى و روسى در ايران بود. اين مأموريت ها گاه جنبه ى تبليغاتى داشت 
و گاه به درگيرى هاى نظامى نيز كشيده مى شد. در همين رابطه، كاظم زاده 
و رضا افشار از برلين به تهران آمدند. پس از آن اشرف زاده، عليقلى راوندى 
و سعداهللا درويش به شيراز و جمالزاده، پورداود، نوبرى، اميرخيزى، يكانى و 

ناله ملت راهى بغداد شدند.1
سفر  از  انگليس  و  روسيه  سفارتخانه  هاى  كه  است  زمان  همين  در 
كاظم زاده به تهران اظهار نگرانى مى كنند. زيرا آن ها معتقد بودند كه وى از 
«طرف تقى زاده نشريات طغيان آميزى بر عليه انگليس و روسيه و ساير متفقين 
به نظم و نثر با خود آورده و به توسط سفارت آلمان در تهران و واليات در كليه 

محافل و حتى در قهوه خانه ها بخش شده است» (همان: 178).
نوشتن و انتشار شب نامه ها و اعالميه هايى به منظور خبررسانى و تحريك 
احساسات مردم در جهت مبارزه با انگليس و روسيه از اولين اقدامات اين افراد 
به خصوص جمالزاده و پورداود بود. اما خيلى زود با توجه به سابقه ى پورداود 
در انتشار روزنامه، اين عمليات، به صورت انتشار روزنامه، شكل منظمى به 
خود گرفت. در اين ميان سهم پورداود و جمالزاده در انتشار رستخيز بيش از 

سايرين بود.  
انتشار رستخيز حاصل اين شرايط و فعاليت ها بود. با عنايت به شرايط 
جنگى و فوق العاده دشوار بغداد و كرمانشاه به عنوان دو محل انتشار رستخيز، 
مى توان انتشار اين روزنامه را كارى دشوار محسوب كرد. دشوارى هايى كه 

موجبات برخورد ميان دوستان و همفكران را نيز فراهم كرد.

 كليات
 1333 درسال  ايران  خاص  شرايط  از  برخاسته  روزنامه اى  رستخيز،  ابراهيم پورداود

رستخيز عنوان روزنامه اى است كه مقارن با 
سال هاى جنگ جهانى اول و اوج درگيرى هاى آشكار و 
پنهان دولت هاى درگير در جنگ بزرگ در خاك ايران، 
در بغداد و كرمانشاه منتشر شده است

رستخيز روزنامه اى معرفى نشده
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ق. /1915م. بود. اين روزنامه «در مجموع 25 شماره، منتشر شده است» 
آرشيو  در  مجموعه  اين  از  شماره  حاضر 18  حال  در    .(29 : (معين،1325 

مجالت كتابخانه مجلس شوراى اسالمى نگهدارى مى شود. 
يحيى آرين پور ضمن معرفى جمالزاده و اشاره به ورود وى به بغداد 
و سپس كرمانشاه طى جنگ جهانى اول چنين اضافه مى نويسد كه وى 
«روزنامه رستاخيز را منتشر كرد» (آرين پور، 2535: 79)  سپس در پاورقى 
همين مطلب چنين مى افزايد كه «در تاريخ جرايد و مجالت ايران تأليف 
است.»  نشده  ديده  روزنامه  اين  نام  ديگر  مآخذ  و  هاشمى  صدر  محمد 

[همان ]2
اولين شماره رستخيز در 26 رمضان 26/1333 اسفند ماه باستانى 1284 
يزدگردى/ 8 اوت 1915 ميالدى انتشار يافت. البته پيش از اين«طليعه اين 
روزنامه در مطبعه الزهورى بغداد و بدون تاريخ چاپ شده» بود ( معين، 
رمضان 1333/ 8   فاصله 26  در  هفت  تا  يك  شماره هاى    .(31 :  1325
اوت 1915 ميالدى تا 10 ذى القعده 1333 هجرى / 21 سپتامبر 1915 
ميالدى در بغداد انتشار يافت. قيمت در نظر گرفته شده براى اين مرحله از 
انتشار  «در ممالك ايران- ساالنه يك تومان، ممالك عثمانى ساالنه 20 
غروش و ممالك خارجه ساالنه 6 فرانك» بوده است (رستخيز، ش.1-7). 
در اين زمان آدرسى كه براى «مراسالت و تلگراف ها» در صفحه ى اول 
از شماره اول آن نوشته شده چنين است: (اداره رستخيزـ بغداد) بر همين 
يكبار  هفته  مى شود: «عجالتاً  بيان  چنين  شماره  هر  انتشار  فاصله  اساس 

چاپ مى شود». 
با بروز مشكالت به خصوص با نزديك تر شدن انگليسى ها از جنوب 
به طرف بغداد، انتشار رستخيز با مشكالت فراوانى روبرو شد. به همين 
دليل گروه به تدريج و «يكى پس از ديگرى راه كرمانشاه را در پيش» 
گرفتند (جمالزاده،1342 :119.) انتشار رستخيزدر كرمانشاه ادامه يافت. به 
همين دليل در نسخه هاى باقى مانده شماره هاى 10 تا 22 كه از تاريخ 24 
صفر 1334/ اول ژانويه 1916 تا 10 ربيع الثانى 1334/ 14 فوريه 1916 
را شامل مى شود كه به صورت  دو شماره در هفته، در كرمانشاه منتشر 
شده است.  قيمت اعالم شده براى اين مرحله از انتشار (اشتراك ساليانه 
خارجه  ممالك  قران،   16 ايران  ديگر  درشهرهاى  كرمانشاه 12قران  در 
10 قران، تك شماره در كرمانشاه يكصد دينار،در شهرهاى ديگر ايران 
با  قيمت ها  اين  شش.10 - 15.)  (رستخيز،  بود  شده  اعالم  شاهى)  سه 

تغييرات اندكى در تك شماره ها تا پايان انتشار حفظ شد. همچنين در اين 
مرحله عنوان در نظر گرفته شده براى مراسالت و تلگراف ها چنين معرفى 
 Redaction de Restekhise رستخيز،  اداره  «كرمانشاه،  است:  شده 
kermanchah (resurrection). قابل ذكر است كه بر اساس مستندات 

قمرى/   1334 االولى  جمادى   29 در  رستخيز  شماره ى  آخرين  بسيار، 
شماره اى  همان   (.66  : (اتحاديه،1382  است  شده  منتشر  مارس 1916 
كه با توجه به گفته هاى پورداود به دليل اعتراض رفقا به وسيله يترك ها 

سانسور و توقيف شد (همان :79.) 
با توجه به دو نكته انتقال رستخيز به كرمانشاه قابل توجيه است. اول از 
آن جهت كه آن زمان اين شهر مركز عمليات طرفداران آلمان و عثمانى و 
مركز برنامه ريزى و عمليات ضدروسى و انگليسى بود. كنسول هاى انگليس 
و روسيه ماه ها بود كه از كرمانشاه بيرون رانده شده بودند و دوم اينكه تالش 
عثمانى براى اعمال نوعى سانسور بر مطالب روزنامه، كه در خاطرات پورداود 
اشاره شده است، مربوط به اين مرحله از فعاليت نيز مى شود. به خصوص كه 
با توجه به علنى شدن اختالف هاى داخلى و اظهار نگرانى پورداود از دوستاِن 
همراه، به نظر مى رسد اعمال سليقه كسانى كه از استانبول خود را به بغداد 

رسانده بودند، نيز در اين انتقال بى تأثير نبوده است.
به دنبال پيش آمدهاى مختلف، كه زاييده ى شرايط نابسامان ايران و 
شرايط جنگى بود و پس از نزديك شدن روس ها به كرمانشاه پورداود و ياران 
او براى سومين بار و در بغداد براى انتشار آن دست به كار شده و «يك شماره 
به چاپ رسيد» (پورداود،1371: 80-79).  از نظر پورداود علت اصلى بازگشت 
به بغداد برخوردارى از امكان نشر مجدد رستخيز است. چه «مابين كرمانشاه و 
بغداد وسايل طبع روزنامه موجود نبود ناچار به بغداد آمده در اين اولين ساعت 
امكان به طبع بيست و پنجمين شماره رستاخيز و انجام وظايف وجدانى خود 

قيام نموديم» (مصطفوى، 1371: 100).
مدير مسئول و سردبيرى رستخيز همچنان از موضوع هاى حل نشده ى 
پيرامون اين روزنامه است. با مطالعه ى دقيق اين روزنامه مشاهده مى شود 
در پايان صفحه ى چهارم شماره هاى منتشر شده در بغداد «عبداالمير» و در  
كرمانشاه «محمدتقى» نامى به عنوان مدير مسئول معرفى شده است.3 اين در 
حالى است كه از شماره دوازده پورداود (گل) به عنوان مدير، سردبير و صاحب 
امتياز معرفى مى شود. در عين حال طى شماره هاى مختلفى با عنوان «گل» 

مقاله ها و شعرهاى وى چاپ مى شده است. . 

با عنايت به شرايط جنگى و فوق العاده دشوار 
بغداد و كرمانشاه به عنوان دو محل انتشار رستخيز، 
مى توان انتشار اين روزنامه را كارى دشوار محسوب 
كرد. دشوارى هايى كه موجبات برخورد ميان دوستان 
و همفكران را نيز فراهم كرد
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در ضمن مطبعه ى شرافت احمدى نيز به عنوان محل چاپ در شماره هاى 
كرمانشاه و مطبعه دنكور بغداد براى شماره هاى بغداد معرفى شده است. با 
توجه به خاطرات جمالزاده، انتشار روزنامه ى مزبور كارى مشترك بوده است 
و پس از ورود وى و پورداود، اميرخيزى، ميرزا اسمعيل نوبرى، سعداهللا خان 
درويش، ميرزا علينقى راوندى، پرفسور بركه اهللا هندى، دونفر افغانى و چند تن 

آلمانى به بغداد و كرمانشاه صورت گرفته است.
جمالزاده در اين مورد چنين مى نويسد: «در بغداد از جمله كارهايمان 
يكى هم َعلَم كردن روزنامه ى رستاخيز بود.» اگرچه وى سهم پورداود را 
در  پورداود  مى دهد: «سهم  ادامه  و  دانسته  ديگران  از  بيش  ميان  اين  در 
اين كار بيشتر از سهم ديگران بود و سعى و كوشش وافرى در پيشرفت 
اين امر به منصه ظهور رسانيد. در آن گرمايى كه مار پوست مى انداخت، 
عرق مى ريخت و مقاله مى نوشت و به مطبعه مى برد و نمونه ها را اصالح 
مى كرد و صدها كارهاى ديگرى كه با شور و شوق فراوانى انجام مى داد.» 

(جمالزاده، 1347: 199).
اين درحالى است كه  پورداود به هنگام سخن از انتشار رستخيز با استفاده 
از فعل هاى مفرد سخن گفته و از اين اقدام چنين ياد مى كند: «... پس از 
هجده روز وارد فلوجه و بغداد شدم در پايتخت قديم خلفاى بنى عباس بار 
اقامت انداخته روزنامه اى باسم رستخيز در آنجا تأسيس كردم...» (پورداود، 
بى تا :11) همچنين در اين باره درجاى ديگرى به عنوان كار مستقل پورداود 
ياد شده است: «دومين نامه رستخيز بود كه پورداود مستقًال به عنوان صاحب 
امتياز و سردبير و به نام مستعار گل نخست در بغداد و سپس در كرمانشاه و بار 

ديگر در بغداد انتشار داد» (معين، 1384 :30).
****

هدف از انتشار رستخيز طى سر مقاله ى شماره ى اول چنين اعالم شده 
است : «روزنامه رستخيز كه در اين روزگاران جنگ از پرده سر بدر  كرده 
مى خواهد ايرانيان را از اين روز رستخيز آگاه ساخته مانند نفخه ى صور آنان را 
به سوى قيامت عظماى رزم بخواند.» اگرچه در قسمتى از اين همين مطلب 
رستخيز از «بدون تمايل به فرقه ى مخصوص» سخن مى گويد، اما در ادامه 
شرايط جنگ را آن گونه معرفى مى كند كه حكايت از زمينه هاى اصلى تشكيل 
كميته و مأموريت اين گروه در ايران دارد : «دشمنان ديرينه ى ايران گرفتار 
و از غلغل توپ هاى كوه فرساى آلمان نداى رستگارى و بيدارى بگوش ملل 

مظلومه ى شرق دررسيد. (رستخيز، ش1، :1).

رستخيز در ادامه با اشاره به آرزوى گرفتارى دشمنان و رهايى  ملت 
ايران، امروز را همان روز معرفى كرده و اعالم مى كند اگر مى خواهيد به 
اين آرزو برسيد «بايد امروز بى پروا و مردانه بكوشيد تا استقالل چندين هزار 
ساله ى ايرانرا پايدار سازيد و... بايد يكدل و يكزبان بگوييد: يا رستگارى ايران. 
يا مرگ جاويدان... برخيزيد! برخيزيد! بشتابيد! بشتابيد! تا خانه ى خود را از 

دشمن نپرداخته از پاى ننشينيد... » (همان)
رستخيز در اين برهه وظيفه ى دولت را نيز برگرفته شده از اين احساسات 
مردمى معرفى كرده و چنين ادامه مى دهد: «... امروز از دولت عذر و بهانه 
پذيرفته نيست. چه از براى اداى تكليف او مانعى ديده نمى شود. حس مردم 

بيدار. كمك خارجى موجود. دشمنان شكست ديده و ناتوان...» (همان)
مرورى بر اعالن ها و تحليل هاى رستخيز

رستخيز روزنامه اى زاييده ى حوادث و نيازهاى تبليغى جنگ بود. به همين 
دليل مطالب اين روزنامه حول محور اخبار جنگ مى چرخيد. با توجه به سير 
حوادث جنگ و پيروزى هاى اوليه ى آلمان و متحدانش، اخبار و تحليل هاى 
اين روزنامه مدام از پيروزى آلمان و گرفتار شدن دولت هاى متفق به خصوص 
نيروهاى انگليس و روسيه خبر مى داد. البته هر مرحله از عمليات جنگى و 
شرايط سياسى را با تغييرلحن، چگونگى و كيفيت خبرهاى رستخيز مى توان 
دريافت نمود. طبيعى به نظر مى رسد كه هريك از خبرها، مقاله ها، تحليل ها 
و موضع گيرى هاى اين روزنامه، نمودى عينى از نظريه پردازى هاى سياسى 
كميته ى مليون به حساب آورده شود. مطالب مندرج در رستخيز را مى توان در 
چند عنوان مرور كرده، مورد بررسى قرار داد كه در ادامه به صورت مختصر 

به آن ها اشاره مى شود.
اخبار و مطالب مربوط به مسائل داخلى ايران

گاه رستخيز ضمن گزارش و درج خبرى به بعضى از مسائل داخلى ايران 
اشاره دارد. چنانچه در مطلبى با عنوان «از تهران بما مى نويسند»، ضمن 
يادآورى دشمنى روسيه و انگليس از عملكرد سفراى آن ها و فشار وارد شده 
به شاه براى عزل مشيرالدوله چنين خبر مى  دهد: «روس و انگليس دو دشمن 
ديرينه ايران هنوز دست از نيرنگ بازى برنداشته با آنكه خود كنون سخت 
در زير چنگال عقاب آلمان گرفتارند هر روز نوائى نو مى نوازند. سفير روسيه 
و انگليس در تهران براى خاموش كردن حس زنده ايرانيان از هيچ گونه 
گستاخى و بى شرمى كوتاهى ندارند. اين دو سفير براى برانداختن كابينه ى 
وطن پرست مشيرالدوله سر زده و بى اذن به بارگاه خسروى درآمده... با تهديد 

هدف از انتشار رستخيز طى سر مقاله ى شماره ى اول 
چنين اعالم شده است : «روزنامه رستخيز كه در اين 
روزگاران جنگ از پرده سر بدر  كرده مى خواهد ايرانيان 
را از اين روز رستخيز آگاه ساخته مانند نفخه ى صور 
آنان را به سوى قيامت عظماى رزم بخواند.» 

رستخيز روزنامه اى معرفى نشده
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نصب سعدالدوله خائن را تكليف كردند...» (رستخيز، ش1. س1،  26 رمضان 
1333ق/ 8 اوت 1915م : 1).

دولت هاى  را  روسيه  و  انگليس  مكرر،  سرمقاله هاى  در  رستخيز 
شكست خورده در پايان جنگ معرفى مى كرد؛ بنابراين از هر فرصتى براى 
تذكر دادن اينكه الزم است «از اين فرصت پيش آمده ملت و دولت ايران به 
خوبى بهره ببرند»، استفاده مى كرد. از نظر رستخيز اگر از فرصت جنگ استفاده 
مطلوب نمى شد، در آينده اى نزديك ملت ايران پشيمان مى گشتند. با توجه به 
اين تفكر، رستخيز بى طرفى ايران در جنگ را «رسوايى و ننگ» مى داند. زيرا 
«از يك طرف كشور ميدان جنگ و از طرف ديگر دشمنان نيرنگ باز سراسر 
مملكت را با فرار و مكر و حيله آلوده كرده اند...» (رستخيز، ش4، 20 شوال 

1333/ 1 سپتامبر 1915: 1).
در اين راستا هرگونه تالش براى گرفتن انتقام از دولت هاى متجاوز از 
نظر رستخيز قابل توجه است؛ چنان كه خبر حمله به «قنسولخانه انگليس» 
در اصفهان را كه منجر به «زخمدار شدن قنسول و كشته شدن يك هندى 
از گماشدگان قنسولخانه» (رستخيز، ش7، 10 ذى القعده 133ق/ 21 سپتامبر 

1915 م: 3)،  شد، با مسرت منتشر كرد. 
البته اين روزنامه با اعالم حمايت از آلمان، جهتى ضدروسى و ضدانگليسى 
داشت، اما ظاهراً وجه ضدروسى آن نموِد عينى ترى يافته بود. چنان كه در اين 
باره مى نويسد: «اگر سربازان روسيه به ضرب تازيانه ى افسران خود مى جنگند، 
ايرانيان به دليل بيداد و ستم هايى كه كشيده اند برخاسته اند و تا موفق نشوند 
ق/ 10  ربيع االول 1334  چهارم  ش12،  (رستخيز،  كشيد»  نخواهند  دست 
ژانويه 1916م: 1). يا اينكه «روسيه شكست ديده در اروپا گرفتار چنگال آهنين 
عقاب آلمان سرافكنده و شرمسار مى خواهد در ايران اظهار قدرت و توانايى 
نمايد، شايد آن همه رسوايى را جبران نمايد. خوش بختانه  شكست روس ها 
در اروپا رعبى كه در سال هاى دراز با هزار شقاوت و بى رحمى در دل هاى ما 
انداخته بودند و ممكن بود تا دامنه ى رستخيز ما ايرانيان را مغلوب سازد، از 

دل ها برداشته شد» (همان: 1).
رستخيز بارها و به شكل هاى مختلف، جنايت ها و كشتار هاى روسيه 
آتشين  آه  مى كند: «هنوز  تقاضا  را  كشتگان  خون  انتقام  كرده،  يادآورى  را 
مادران داغ ديده و خواهران ماتم زده در سينه ها بلند است. كيست در ايران 
كه خون ريزى تبريز را فراموش كرده باشد. كيست كه بيداد رشت را از ياد 
داده باشد. هنوز بازگشت آواز توپ روس از روضه مطهر حرم امام رضا به 
گوش مى رسد. هنوز خون ثقه االسالم در جوش است» (رستخيز، ش7، 10 

ذى القعده 133ق/ 21 سپتامبر 1915 م: 1). به همين دليل خبر فتح كنگاور به 
صورت يكى از پيروزى هاى درخشان «اردوى مظفر و منصور»، همراه با شرح 
مفصلى از چگونگى بازپس گيرى آن از روس ها و موقعيت جغرافيايى و اهميت 
سوق الجيشى آن منطقه اعالم مى شد (رستخيز، ش14، 12 ربيع االول 1334 

ق/ 18 ژانويه 1916م: 4).
معموًال هر شماره ى رستخيز (در بغداد و كرمانشاه) با مطالبى به نسبت 
طوالنى درباره ى ايران آغاز مى شد. اگرچه فضاى كلى اين مطالب آكنده از 
شور و شعارهاى سياسى و ملى است، در كنار آن در عمق آن ها تحليلى از 
شرايط ايران نهفته است. در سرمقاله اى با عنوان «ايران امروز» به مقايسه ى 

شرايط ايران طى دو سال گذشته پرداخته و چنين نوشت:
... در چند سال اخير در هيچ گوشه ايران آوازى بلند نشد. كسى از ستم روس 
زبان به گله هم نگشود اگر چند تن در گوشه و كنار لب از ظلم و تعدى گشودند، 
روس و انگليس خود مستقيماً يا به دستيارى دولت مرعوب ما آن بيچارگان را از 
وطن خويش مى راندند.... همه يك آواز با هم مى گفتيم رشته كار از دست بشد. درد 
ايران بى دواست. چاره در دست خداست. امتيازات ما با خارجه است. منابع ثروت ملى 
ما روس و انگليس است... (رستخيز، ش10، 24 صفر 1334 ق/ اول ژانويه 1916 

م: 2-1).
به نوشته ى رستخيز زمانى كه ملت از همه سو مأيوس بودند و تنها 
معارف  راه  از  فقط  را  ايران  نجات  و  فرزندان  تربيت  را  وطن  نجات  راه 
مى پنداشتند «ناگهان از دفتر بزرگ سياست گيتى ورق برگشت. ملل اروپا 
به دست و پا افتادند.... و دشمنان ما در ميدان جنگ سرگرم گرديدند. خرس 
روسيه و نهنگ انگليس در زير چنگال عقاب آلمان سخت گرفتار شدند» 
(رستخيز، ش2، 6 شوال 1333 ق/ 19 اوت 1915 م: 2). از نظر رستخيز 
و در ادامه ى همين مطالب، تنها راه آزادى ايران در اين زمان  استفاده از 
فرصت جنگ جهانى است. «... ما كه امروز مى توانيم آزادى فرداى خود را 
به زور بازو از پرتو دليرى خود تأمين كنيم چرا نكرده به اميد صد سال پس 
از اين بنشينيم» (همان) به همين دليل درگير شدن ايران در جنگ و در 
كنار دولت هاى متحد و زير چتر و شعار اتحاد اسالم قرار گرفتن، آخرين پيام 
اين نوشته ى رستخيز است كه گوياى مهم ترين اركان فكرى پديدآورندگان 
آن محسوب مى شود. «... ايران مملكت ادبى عالم اسالمست اگر ايران با 
روس ها و انگليسى ها رسماً از دِر جنگ درآيد. در واقع تمام عالم اسالم به 
اين دو مملكت شوريده است» (رستخيز، ش10، 24 صفر 1334ق/ 1 ژانويه 

1916م: 2).

رستخيز در سرمقاله هاى مكرر، انگليس و روسيه را 
دولت هاى شكست خورده در پايان جنگ معرفى مى كرد؛ 
بنابراين از هر فرصتى براى تذكر دادن اينكه الزم است 
«از اين فرصت پيش آمده ملت و دولت ايران به خوبى 
بهره ببرند»، استفاده مى كرد
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از نظر رستخيز مهم ترين هدف ايرانيان در آن زمان كسب آزادى از 
سلطه ى استعمارگران و رسيدن به استقالل بود. البته پرسش اصلى اين است 
كه «اين استقالل را از همراهى كدام يك از دولت هايى كه در جنگند، بايد 
جست. از برباد دهنگان آن، روس و انگليس يا از دولت هايى كه در بدبختى ما 
بيگناه مى باشند، مانند عثمانى، آلمان و اتريش» (رستخيز، ش13، 26 رمضان 

1333ق/ 8 اوت 1915 م: 1).
جالب است كه در كنار اشاره به سوابق غيراستعمارى دولت هايى چون 
آلمان و عثمانى در ايران، مهم ترين استدالل رستخيز اين است كه تنها راه 
نجات ايران دانستن سوابق استعمارى انگليس و روسيه و توجه به پايبند 
نبودن آن ها به تعهداتشان در تجربه هاى تاريخِى كشورهاى تحت سلطه 
معرفى مى شود. «... در اين صورت ضمانت اين و آن ما را از مهلكه نجات 
پايدار  و  ثابت  را  معاهدات  شمشير  و  زور  پرتو  از  بايد  همان  داد.  نخواهد 

بداريم» (همان: 1).
اما از آنجا كه توان نظامى مقابله با انگليس و روسيه در ايران فراهم 
نيست، «... يگانه راه نجات ايران همان با آلمان، اتريش و عثمانى ساختن 
است. نخست از اتحاد عثمانى به عالميان خواهيم گفت كه مسلمانان همه ى 
عالم براى حفظ بيضه ى اسالم يكدل و يكزبان اند...» (همان: 2). چنانچه پيش 
از اين گفته شد، پس از انتشار بيست شماره از رستخيز، اختالف هاى اعضاى 
كميته در ايران علنى شد. مى توان گفت اين اختالف ها نمودى از جدايى آلمان 
و عثمانى بود كه در نهايت به اعتراض و جدايى پورداود از ساير اعضاى كميته 

نيز انجاميد. 
بر همين اساس پيش از اين، رستخيز اقدام به انتشار فتواهايى مبنى بر 
وجوب جهاد عليه دشمنان اسالم كرد و در صفحه ى اول يكى از شماره هاى 
اين روزنامه متن حكم جهاد آن ها را چاپ كرده، در پايان نيز چنين مى نويسد: 
«اين است فتوى شريف حجج اسالم و آيات الرخى االنام دامت بركاتهم راجع 
به تكليف جهاد مقدس فلحذ و الذين يخالفون عن امره. عين ورقه مزين شده 
به خط و مهر مبارك حج االسالم در اداره ى رستخيز موجود است. هر كس 
بخواهد زيارت كند مى تواند» (رستخيز، ش16، 18 ربيع االول 1334 ق/ 24 

ژانويه 1916 م: 1).
از  بهره گرفتن  و  اسالم  اتحاد  عثمانى،  با  اتحاد  بر  مبتنى  شعارهاى 
مقدسات تا شماره ى شانزدهم رستخيز تكرار مى شود. در همين شماره در 
مطلبى با عنوان «اسالم را دريابيد»، به موضوع تيرباران گنبد حرم حضرت 
رضا (ع) در مشهد و به دار آويخته شدن علماى تبريز، تبديل شدن مساجد 
به اصطبل در رشت و همدان اشاره كرده، تقاضا مى كند كه «... استغاثه ى 
دل  گوش  با  اسالم  درباره ى  را  السالم  عليهم  اطهار  ائمه  و  اكرم  پيغمبر 
بشنويد و... فتاواى علماى دين و رؤساى مذهب خويش را كه مراجع تقليد 
شما هستند به دقت بخوانيد و دستورالعمل هاى آن بزرگواران را سرمشق 
آلمان  داعيه  به  توجه  با  و  ارتباط  همين  در  (همان: 2).  دهيد»  قرار  خود 
مبنى بر حمايت از جامعه ى اسالمى، رستخيز نيز در مطلب مفصلى اقدامات 
آلمانى ها را در حمايت از اسيران مسلمان و فراهم نمودن امكانات آسايش 
و مذهبى بيان كرده، سپس به تجليل از اين اقدام مى پردازد. از آن جمله 

اين خبر است: 
از براى مسلمانان قفقاز، تونس، جزاير مراكش و هندوستان كه از ميان لشكريان 
فرانسه، روس و انگليس اسير آلمان شده بودند، دولت آلمان در سوسون مسجد باشكوه 
و بزرگى ساخته است كه با حضور سركردگان دولت عثمانى افتتاح گرديد. امير تومان 
آلمانى از براى مسلمانان اسير كه در پيش مسجد صف زده بودند، نطقى با اين مضومن 
نمود: امپراطور اين مسجد را براى مسلمانانى كه مى خواهند وظايف مذهبى خود را 
به جاى آوردند، بناكرده است. شما مسلمانانى كه به زور روس فرانسه و انگليس نه 
به اراده ى خود به جنگ ما آمده ايد، امروز خود را در مملكت ما اسير نپنداريد، بلكه 
مهمان ما هستيد. پس از آن مؤذن باالى مناره اذان گفته، مسلمانان مشغول نماز شدند 

(رستخيز، ش2، 6 شوال 1333 ق/ 16 اوت 1915 م:  3).
در كنار اين گونه مطالب، اخبار و تحليل هاى زيادى در شماره هاى متعدد 
رستخيز درباره ى «كميته ى دفاع ملى»، گروه مهاجران و دولت موقت وجود 
دارد. براى نمونه خبرهاى متعددى درباره ى ورود اعضاى كميته ى دفاع ملى 
به كرمانشاه را با ذكر عنوان و نام آن ها مى توان ديد. از اين رو اين روزنامه از 

جمله منابع مهم خبر در اين باره، به حساب مى آيد. 
االول  ربيع   26 شنبه  سه  در  ملى  دفاع  كميته ى  اعضاى  ورود  خبر 
1334/ فوريه 1914 همراه با اخبارى مبنى بر استقبال پر شور مردم محلى 
با شعارهايى چون «زنده باد وكالى محترم مجلس- زنده باد كميته دفاع 
ملى» در شماره 19 رستخيز آمده است. در همين جا رستخيز ضمن معرفى 
اعضاى اصلى «كميته ى دفاع ملى» كه مركب از وكالى مجلس و افراد 
آزادى خواه ديگرى است، به آن ها خوش آمد و تبريك مى گويد. در ضمن با 
توجه به سابقه ى فعاليت هاى چند ماهه ى كميته، رستخيز اظهار اميدوارى 
مى كند تا اين گروه بتوانند پريشانى ها را اصالح كرده، به زودى بر مردم 
ثابت كنند كه «ملت به خطا نرفته و به صواب روى به كميته ى محترم 
آورده، چاره ى دردها را از او خواست دارد» (رستخيز، ش19، 28 ربيع االول 

ق/ فوريه 1916 م: 2).
در اين باره خبرهاى ديگرى نيز در شماره هاى بعدى رستخيز آمده است؛ 
از آن جمله خبرهايى درباره ى حسين كاشى، ماشاءاهللا خان پسرش همراه 
با چهارصد سوار، ناظم االسالم گيالنى مدير جريده ى شورى، حاجى شيخ 
سمنان،  نماينده ى  كاشانى  فاضل  آسيد  گيالن،  نماينده ى  رشتى  اسمعيل 
نواب التوليه نماينده ى يزد، آقا سيد محمد طباطبائى، حاجى ميرزا على محمد 
دولت آبادى، آقا عبدالمحمد آيت اهللا زاده طباطبائى، اديب شهير آقاى عارف، 
حجت االسالم عراقى و... همراه با گزارش هاى مختصرى مربوط به زمان و 
چگونگى ورود آن ها به كرمانشاه آمده است (رستخيز، ش21: 3 -4). بسيارى 
از وكال، اعيان و مبارزان اعالم خبر ورود خود و سربازانشان را در رستخيز به 
نوعى برترى تلقى نموده و اعالن هايى را بدين منظور و با عنوان «گزارش 

ورود» براى رستخيز ارسال مى كردند.
شماره هاى  در  نيز  نظام السلطنه  و  موقت  دولت  به  مربوط  خبر هاى 
مختلف رستخيز، همراه با جمالتى كه تأييد و همراهى را به ذهن مى رساند، 
ديده مى شود، هرچند با تأخير همراه هستند. اولين خبر در اين باره در اول 
ربيع االول 1334/ 7 ژانويه 1916، با عنوان «مژده» ديده مى شود: «... (مژده) 

رستخيز روزنامه اى معرفى نشده
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آقاى نظام السلطنه با هشت هزار – 29 صفر از صحنه تلگراف مى كنندآقاى 
نظام السلطنه با سه هزار قوه وارد صحنه شد. دو هزار قوه به نهاوند دو هزار به 
مالير و يك هزار به كنگاور فرستاد» (رستخيز، ش 11، اول ربيع االول 1334 

ق/ 7 ژانويه 1916م: 4).
پس از آن مهم ترين خبر همراه با ضميمه ى تحليلى آن در اين باره در 
رستخيز ديده مى شود. بر اين اساس رستخيز چنين مى نويسد كه از ابتداى كار، 
كميته ى دفاع ملى به دليل تفرقه اى كه بين وطن پرستان بوده و همچنين 
وجود مسائل مالى و نظامى و روابط ضعيف خارجى، مشكالت فراوانى بر سر 
راه خود داشته است. در اين مرحله نياز شديد به تمركز نيروها، تحت رهبرى 

يك فرد احساس مى گرديد كه: 
و  بزرگى  مقام  كه  نظام السلطنه  آقاى  حضرت  ايران  رشيد  فرزند  يگانه 
بزرگوارى و شجاعت و شهامت ايشان به هيچ كسى پوشيده نيست، گوى سبقت 
از همگنان خود ربوده، مردانگى علم كرده، به جمع آورى قواى متفرقه ى مدافعين 
عموم  مى تواند  كه  مژده اى  است  يك  اين  حقيقت  كرده...  اقدام  و  قيام  ملى 
وطن پرستان ايران را اميدوار كند كه شاهد فتح و ظفر را در اين دفاعى كه از 
دين و دولت خود مى نمايد به زودى در آغوش خواهند كشيد (رستخيز، ش13، 7 

ربيع االول 1334 ق/ 13 ژانويه م: 2).
اعالم حمايت و پشتيبانى از نظام السلطنه در رستخيز پس از آن نيز با 
تأكيد ادامه يافت. به خصوص كه تا پيش از آن در بسيارى از مقاله ها، به 
خاطر در نظر نگرفتن استقالل ايران در واپسين روزهاى جنگ، اظهار نگرانى 
مى شد؛ به همين دليل در مقاله اى، نويسنده با تجليل از مقام نظام السلطنه 
تالش وى را براى امضاى قرارداد با دولت آلمان مورد تأييد و تقدير قرا داده، 

چنين مى نويسد: 
... ما مى توانيم از زبان ايران و ايرانيان تشكرات صميمى به آن وجود محترم 
نمائيم و آن اين است از قرارداد كتبى و ضمانت نامه معتبر كه در ميانه نمايندگان دولت 
قوى شوكت در آلمان و فرمانده ى نظامى معظم ما رد و بدل گشته استقالل آتيه ايران 
و تماميت خاك آن از هر گونه مخاطره مصون و محفظ خواهند بود (رستخيز، ش13، 

7 ربيع االول 1334/ 13 ژانويه 1916: 2).
اقدامات  از  تقدير  در  روحانيون  و  علما  تلگراف هاى  ارتباط  همين  در 
نظام السلطنه در رستخيز چاپ مى شد. در ضمن پيام هاى نظام السلطنه در 
پاسخ به اين تلگراف ها در رستخيز ديده مى شود. خبرهايى از ايران در كنار 
خبرهاى كوتاه جنگى نيز گاه در اين روزنامه به چشم مى آيد اين خبرها بيشتر 

مربوط به پس از ربيع االول 1334/ 1916 است. چنان كه در شماره ى نوزدهم 
به نقل خبرى درباره ى جنگ مالير و همدان مى پردازد: 

جنگ در ميان مالير و همدان در 18 ربيع االول 1334 – اردوى ملى 
مركب بود از قواى ژاندارمرى در تحت رياست ماژور (ايريكسن) و سوارهاى شبحه 
و... از رؤساى لرها و سوارهاى ساالر ناصر و غيره در تحت فرماندهى ماژور (دماره) 
در ننج دو فرسخى همدان به قشون روس برخورده، جنگ سختى در آنجا واقع شد، 
روس ها شكست خوردندپس نشستند... (ش 19،28 ربيع االول 1334/ فوريه 1916).
جالب است كه در عنوان اين خبر رستخيز از «وقايع نگار مخصوص خود 
از نهاوند» خبر مى دهد. اين مطلب با توجه به انعكاس اخبار بيشترى، از نهاوند 
در شماره هاى بعدى، حكايت از سامان يافتن خبرگيرى ها در آينده دارد، اگرچه 

اين اوضاع ادامه نيافت.
رستخيز گاه به وسيله اى براى انتشار خبرها و اعالميه هاى مهاجران 
تبديل شده است. دليل اين ادعا، اخبار مختلف و انتشار اعالميه ى رسمى 
نظامى مربوط به مهاجران است. اين اعالن به امضاى «كفيل ژاندارمرى 
و فرمانده ى نظامى شهر سيد حسن ماژور» رسيده است كه در تاريخ 6 برج 
دلو 1024 و با چهار بند صادر شده است. در بند اول، تيراندازى در شهر اكيداً 
ممنوع و براى مرتكبان مجازات تعيين شده است. در بندهاى دوم و سوم نيز 
«اجتماعات مظنون به ارتكاب و القاء فساد و مذاكرات و كليه شايعات سوء بى 

اصل و موحش، ممنوع» اعالم شده است.
از اين مرحله است كه رستخيز به منظور همگامى با مهاجران تالش 
مى كند تا اطالعات و خبرهايى را منعكس كند كه موجب تقويت جبهه ى 
داخلى شود و در عين حال از انعكاس خبرهاى ناگوارى كه موجب نگرانى 
عمومى مى شود، خوددارى مى كند. به همين دليل و با توجه به تكذيب برخى 
خبرها و شايعه ها، خبرهاى غيرواقعى كه حكايت از شكست هاى آلمان و 
عثمانى در جبهه هاى جنگ داشتند، ُمخل نظم قلمداد شده، انتشار آن ها را 
حوادث  مرور  است؛ به خصوص كه با  دانسته  امور  پيشرفت  آرامش و  مانع 
سياسى و نظامى، شاهد ضعف و شكست هاى جديدى در جبهه ى آلمان و 

عثمانى خواهيم بود.
و  ايران  از  بيشترى  خبرهاى  اينكه  از  رستخيز  هجدهم،  شماره ى  از 
جبهه هاى داخلى را منتشر نمى كند، اظهار نگرانى و عذرخواهى مى كند. علت 
اين موضوع از نظر نويسنده «نبودن وسائل مخابرات از قبيل پست و تلگراف» 
اعالم مى شود (رستخيز، ش 18، 25 ربيع االول 1334/ فوريه 1916 م: 1). 

رستخيز به منظور همگامى با مهاجران تالش 
مى كند تا اطالعات و خبرهايى را منعكس كند كه 
موجب تقويت جبهه ى داخلى شود و در عين حال از 
انعكاس خبرهاى ناگوارى كه موجب نگرانى عمومى 
مى شود، خوددارى مى كند
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اين درحالى است كه با توجه به بروز مشكالت، اختالفات و حتى تحمل 
شكست هاى منطقه اى، جبهه ى داخلى دچار نااميدى و سردرگمى هاى فراوانى 

است.
به دنبال اين شرايط، درج خبرهايى مبنى بر كثيفى شهر و رعايت نشدن 
بهداشت و احتمال شيوع بيمارى هاى همه گير و اعالم كشته شدن يك افسر 
ژاندارمرى  يا اشاره به تأسيس مدرسه اى با نام «اتحاد اسالم» و تبليغ براى 
اعالميه هاى خاصى است كه در اين شماره از  جمله  داوطلبان، از  ثبت نام 

روزنامه ديده مى شود (همان: 4).
موقعيت جديد جنگى در شماره هاى بعدى نيز به شكل ديگرى قابل 
مالحظه است؛ آنجا كه رستخيز از صحنه هاى نبرد گزارش داده، به نوعى براى 
ناكامى ها و مشكالت به وجود آمده، توجيه هاى خاصى به دست مى دهد. بر 
اين اساس خبرهايى مبنى بر شكست هاى آلمان را تكذيب نموده، «برخالف 

انتشارات مفسدين» شرايط اميدواركننده اى را به مردم نويد مى دهد.  
همچنين در اين باره، نويسندگان رستخيز ضمن حفظ روحيه و اميدوارى 
بر  آلمان،  جنگى  فرماندهان  برنامه ريزى هاى  كه  مى كنند  تحليل  خويش، 
مبناى مصلحت است؛ اگرچه در ظاهر اين برنامه ريزى ها به نظر «دشمنان 
و ساده لوحان و بى خبران مورد تمسخر و استهزا واقع شود... و يا آن را به 
"شكست خوردگى و بيم و هراس و امثال آن" نسبت دهند» (رستخيز، ش 22، 

10 ربيع الثانى 1334/ 14 فوريه 1916 م: 1).
در اين مطلب، نويسنده تالش مى كند تا شكست هاى اخير دولت هاى 
متحد را موجه جلوه داده، همچنان زمينه هاى اميدوارى و آرامش را براى مردم 
فراهم نمايد تا جايى كه منتشر نشدن خبرهاى جنگى چنين توجيه مى شود: 
اين كار «نظر به مصالح و منافعى است كه فقط در پنهان داشتن اخبار مزبوره 
مى توان تحصيل نمود» (همان: 1و 2). نويسنده در پايان از مردم مى خواهد 
به فرماندهان اعتماد كامل داشته، عقب نشينى هاى تاكتيكى آن ها را حمل بر 

شكست نكنند!
يكى ديگر از زمينه هاى قابل توجه در رستخيز معرفى ايالت وعشاير 
ايران است. اين روزنامه در شماره هاى متعددى با درج اخبار و آمار به معرفى 
ايالت و عشاير ايران مى پردازد. در اين بخش اطالعاتى درباره ى  ايالت 
فارس، قشقايى، كردستان و عربستان با ذكر عنوان و عده ى خانوار، قوه ى 
مسلحه و نوع سالح منتشر مى شود. به نظر مى رسد اين اطالعات مى توانست 
در مسير اهداف آلمانى ها و نمايندگان كميته ى مليون ايرانى مورد استفاده قرار 

گيرد (رستخيز، شماره هاى 1، 2، 4، 5، 7 ). اين اطالعات براى مقاله هاى 
مفصل ترى در كاوه مورد استفاده قرار گرفتند، چه اينكه نوشته هاى كامل ترى 

با اين عنوان، در كاوه نيز ديده مى شود.
اخبار مربوط به جنگ و ساير كشورهاى درگير در رستخيز

در  تحوالت  چگونگى  و  نظامى  خبرهاى  انتشار  و  نقل  در  دقت  با 
جبهه هاى جنگ در رستخيز، به خوبى ارتباط انتشاردهندگان آن با آلمانى ها و 
كميته ى مليون روشن مى شود. با مرور اين گونه مطالب در اين روزنامه، روند 
همكارى اعضاى كميته ى مليون با نيروهاى آلمانى و عثمانى به دست مى آيد. 
بيشترين حجم اطالعات و اخبار مندرج در رستخيز مربوط به كشورهاى درگير 
در جنگ، به خصوص انگلستان، روسيه، آلمان و عثمانى است. اين مطالب به 
نقد كشاندن شرايط سياسىـ  اجتماعى اين كشورها، درگيرى آن ها در جنگ، 

آمار تلفات و شرايط اقتصادى آن ها را شامل مى شود.
با توجه به رويكرد كلى رستخيز طبيعى به نظر مى رسد كه همه ى 
به  مربوط  اجتماعى  ـ  اقتصادى  نامطلوب  شرايط  و  شكست ها  خرابى ها، 
كشورهاى متفق و هرچه غير از آن است، معموًال از مشخصات كشورهاى 
متحد محسوب مى شود! چنانچه برترى نظامى و اقتصادىـ  اجتماعى آلمان 
از  يكى  راه آهن   ...» است:  مورد  اين  در  يافته  انتشار  اطالعات  مهم ترين 
لوازم مهم جنگ به شمار است. شايد يكى از اسباب پيشرفت آلمانيان در 
اين جنگ همان راه آهن باشد كه سرتاسر كشور را فراگرفته... روسيه كه 
از حيث جغرافيا بزرگترين ممالك اروپاست نسبتاً از همه ممالك اروپا كمتر 
راه آهن دارد...» (رستخيز، ش2، 6 شوال 1333 ق/ 16 اوت 1915 م: 1). 
همچنين نويد شكست روس ها و يادآورى مشكالت اقتصادى و اجتماعى 
موجود در اين كشور مهم ترين دستاويز اين روزنامه محسوب مى شود. براى 
نمونه در اين به نقل از روزنامه ى كامبانا4 چنين مى نويسد: «... شكست 
روس طرفداران وى را در حزن و اندوه نشانيد. از روس پرستى نام و نشانى 
نماند...» (همان :2) و به زودى سران آن ها در «محكمه ى نظامى جلب» 

خواهند شد» (همان: 3).
اشاره به برگزارى نماز و روزه ى توبه در روسيه به خاطر گرانى، خبرى 
جالب توجه در اين زمينه است. بر اين اساس، يك هيأت مذهبى روسى 
سه روز روزه و به جا آوردن نماز را براى توبه از گناهان توصيه كرده است 
(رستخيز، ش7، 10 ذى القعده 1333 ق/ 21 سپتامبر 1915م: 2)؛ زيرا گرانى 
و كمبود مواد غذايى به شدت بر مردم فشار آورده، روحانيون مذهبى نيز 

رستخيز گاه به وسيله اى براى انتشار خبرها 
و اعالميه هاى مهاجران تبديل شده است. دليل 
اين ادعا، اخبار مختلف و انتشار اعالميه ى رسمى 
نظامى مربوط به مهاجران است
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آلودگى به گناه را عامل اصلى اين رخدادها مى دانند؛ چه اينكه خطاهاى 
از  نظامى  ـ  سياسى  روش  و  راه  انتخاب  در  روسى  بزرگان  و  فرماندهان 

گناهان بزرگ آن ها است.
در اين رابطه، ضمن معرفى نيروهاى روسى، سرداران آن ها را چنين 
معرفى مى كند: «بى علم خودپرست و متكبر و دولتمندان ابداً رضا نمى شوند 
در ميدان جنگ با سربازان و زيردستان خود مساواتى نمايند...» (ش2: 1). 
در عين حال بارها خبرهايى از شكست ها و آمار مرگ و مير دشمنان، يعنى 
روسيه و متفقين يا تحليل هايى از سرانجام جنگ به دست مى دهد. ضمن اين 
مطالب، بيشتر ترجمه هايى از مقاله ها يا گفته هاى بزرگان سياسى ـ نظامى 
در روزنامه هاى اروپايى معرفى مى شود. براى نمونه آمار كشته شدگان نظامى 
انگليس را به نقل از روزنامه اى اروپايى در سال اول جنگ، چهارصد هزار نفر 
اعالم مى كند (رستخيز، ش4، 20 شوال 1333 ق/ 19 اوت 1915 م: 2). 
همچنين مخارج جنگ در سال اول براى فرانسوى ها بالغ بر 34 ميليارد برآورد 

مى شود (همان: 3).
جالب است كه در شماره هاى اول تا دهم، رستخيز حاوى اطالعات 
روز  سه  با  فقط  گاه  اخبار  اين  است.  جنگ  جبهه هاى  از  دقيقى  اخبار  و 
فاصله در روزنامه درج شده است؛ چنان كه در خبرى اعالم مى كند «اخبار 
رسمى آلمان 3 اوت 1915 مطابق با 22 رمضان 1333 از ميدان غربى 
جنگ خبر مى رسد استحكامات انگليس را كه در 30 ژوئيه در نزديكى 
هوژ5 گرفته ايم كامًال در دست لشكريان آلمان است برخالف اخبار رسمى 
اوت 1915م: 7).   رمضان 1333ق/ 18  ش 1، 26  (رستخيز،  انگليس» 
جنگى  اخبار  و  روسيه  به  مربوط  خبرهاى  بلندى  مطلب  در  همچنين 
درباره ى اين كشور را با ده روز فاصله از رخدادها اعالم مى كند (6 شوال 

6/1333 فرودين 1284/ 19 اوت 1915).
ارتباط با آلمانى ها و تأمين اطالعات و اخبار مربوط به جنگ ازطريق 
آن ها براى رستخيز حدس زده مى شود. از اين رو اين روزنامه از زاويه ى ديد 
و اطالعات آلمانى ها، مى تواند منبعى مفيد براى درك دقيق شرايط آن ها در 
ايران و منطقه حساب آيد. اين شكل نشر اخبار جنگى با تغيير مكان چاپ و 
انتشار رستخيز از بغداد به كرمانشاه تغيير كرد؛ به اين معنى كه پس از آن 
تحليل و تشويق عمومى براى شركت در جنگ شدت گرفته، از جايگاه ويژه اى 
برخوردار گرديد.  اين در حالى بود كه پس از پيشروى روس ها و عقب نشينى 
مهاجران خبر مربوط به جشن تولد امپراتور آلمان در كنسولخانه آن كشور در 

كرمانشاه و تبريك آن، جايگزينى مناسب براى اخبار مربوط به پيشروى هاى 
آلمان و متحدانش در اروپا گرديد! (رستخيز، ش 18، 25 ربيع االول 1334ق/ 

9 فوريه 1916م: 2). 
در مجموع تحليل هاى اين روزنامه بر محور تأييد و ستايش سياست ها، 
كه  بود  جوى  از  برخاسته  نگاه  اين  بود.  استوار  آلمانى ها  قدرت  و  امكانات 
پورداوود بعدها آن را چنين يادآورى نمود: «... من نيز از اثر هياهو و بواسطه ى 
دسايس آلمانى ها و در باغ سبز نشان دادن آن ها برخاسته رفتم بسوئيس و 
آلمان و اطريش و رومانى و بلغار و اسالمبول و حلب از اينجا دل به دريا زده 
جعبه بزرگى به اسم «شخطور» در فرات انداخته با پاروزن هاى عرب احمد و 
ابراهيم و وادى پس از هجده روز وارد فلّوجه و بغداد شدم در پايتخت قديم 
خلفاى بنى عباسى بار اقامت انداخته روزنامه اى به اسم رستخيز در آنجا تأسيس 

كردم...» ( پورداوود، بى تا: 11).
در چنين اوضاعى است كه رستخيز با بيان برترى هاى نظامى، سياسى 
كسب  و  قدرت  احساس  بر  مبنى  جوى  ايجاد  پى  در  آلمان   اقتصادى  و 
پيروزى براى آلمانى ها در جنگ است. «آلمان داراى قوت است و قوت 
الفباى جنگ است. همين قوت است كه آلمانيان را مورد سرزنش ساخته 
و دشمنانش را بران گماشته كه بگويند آئين و كيش آلمانيان همان قوت 
است» (رستخيز، ش 2، 6 شوال 1333 ق/ 19 اوت 1915م: 3) و در ادامه 
ايجاد چنان جوى را برخاسته از ناتوانى انگليس و روسيه دانسته و مى نويسد: 
«قوت ضد عدالت نيست، فقط سوء استعمال آن شايسته ى مالمت است... 
و  دانشمند  سرداران  بينش  و  دانش  پرتو  از  را  بزرگ  جنگ  اين  آلمانيان 
مهندسين با هنر خويش پيش مى برند. بالخصوص فتوحات نمايان آلمانيان 
از نيروى اخالق وحسن اين ملت است، نه از پرتو قوه ى عضالت و آالت 

پوالدين...»6 (همان: 3). 
شعر، مطالب ادبى و عمومى

استفاده از تاريخ باستان و اشاره به مجد و عظمت باستانى ايران در 
قالب اشاره به تاريخ و شعرهاى حماسى در شماره هاى مختلف رستخيز 
ديده مى شود. دعوت به رزم و جنگ آورى و بازسازى ايران، تجدد، عظمت و 
شوكت باستانى از جمله مفاهيم برآمده از دل شاعران رستخيز بود. تخلص 
و نام مستعار «گل» كه ُمعرِف پورداوود است نشان مى دهد، بيشترين اشعار 
و متن هاى ادبى رستخيز متعلق به وى بوده است. پورداود در گذشته نيز 
از شعرهاى ملى براى تحريك عواطف ملى و ميهنى استفاده كرده بود. 

نشر رستخيز و دفاع از برنامه ها و اقدامات آلمان 
و عثمانى با شتاب زدگى آغاز شد. بى برنامگى، 
اختالف نظر، برآورده نشدن وعده هاى مالى و 
باالخره شكست نظامى و خروج از كرمانشاه و 
بغداد باعث توقف نشر آن گرديد
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چنان كه در جريان اولتيماتوم روسيه و اخراج شوستر از ايران، پورداوود كه 
كه  دانش پروران»  اعضاى «انجمن  همكارى  با  مى برد  سر  به  پاريس  در 
دانشجويان ايرانى مقيم لوزان بودند، دست به اقداماتى زد. وى با شور و 
هيجان بسيار با تهيه ى طبلى بزرگ اظهار مى دارد كه «اشعار و تصانيف 
وطنى خودمان را در ايران با كمك اين طبل به گوش مردم خواهيم رساند» 

(جمالزاده، 1347: 197).
اين تجربه به شكل ديگرى و در قالب سرودن اشعار ملى و حماسى به 
وسيله پورداوود تكرار مى شود؛ اگرچه گفته مى شود، اين بار مردم كوى و برزن 

و دراويش دوره گرد اين اشعار را زمزمه مى كنند:
رزم آمـده خوش آمد و شـد موسم كيفر/ شمـشير شـرر بار بـرآريـد بـرآريـد

****
مهر وطن افسانه شد گلزار ما ويرانه شد/ اى واى بر ملك كيان ايرانيان ايرانيـان

****
دشمن بى نام و ننگ كـار به غوغا كشـد/ بـمعـبد مسلمـين زنـگ كلـيسا كشد
ز روى نامـوس ما پـرده به يـغمـا كشـد/ كشـد بـدار ستـم وطـن پـرستـان مـا

واى بر ايرانيان واى بر ايران ما

چون  پورداوود  همكاران  از  برخى  كه  است  اين  توجه  قابل  نكته ى 
اسماعيل يكانى، ناله ى ملت و ميرزا محمد غنى زاده كه با اهداف مورد نظر 
كميته ى مليون به ايران آمده بودند نيز از ذوق شعرى برخوردار بودند، اما در 

رستخيز از شعر آنان نمونه اى به دست نمى آيد. 
شماره هاى  برخى  در  نيز  سالمت  و  بهداشت  چون  عمومى  اطالعات 

رستخيز مورد توجه بوده است. فردى به اسم دكتر حبيب اهللا خان با اعالم قبلى 
مقاله هايى را با عنوان «حفظ الصحه» براى روزنامه مى نوشت، اين مطالب با 
زبانى ساده و روان و به منظور آموزش همگانى در باره ى انواع تب، ماالريا، 
سل، بهداشت خواب، بهداشت خوراك و... نوشته شده است. در بخشى از اين 
نوشته ها هدف از اين كار معرفى «دشمن پنهان يعنى ميكروب» بيان شده 
است «كه درصد نود و نه هالك مى كند لهذا بايد بر قلع و قمع ميكروب كه 
علت جميع امراض است كوشيد و در ترويج علوم حفظ الصحه كه اساس 
سعادت است همت نمود...» (رستخيز، ش 11، 1 ربيع االول 1334ق/ 7 ژانويه 

1916 م: 3).
بعضى از مفاهيم نظامى در قالب قوانين جنگى الزم االجرا در چند مقاله 
نوشته ها ضمن بيان  رستخيز درج شده است. در اين  شماره ى  چندين  در 
معنى براى «جنگ» بر اساس قوانين بين المللى، جنگ را با دو مفهوم تجاوز 
و دفاع معنى كرده، و «هر دو طرف (جنگ را) در شناختن و محترم داشتن 
قوانين آن» ناچار معرفى مى كند (رستخيز، ش 14، 12 ربيع االول 1334 ق/ 
18 ژانويه 1916 م: 3). باالخره داستان كوتاه، جمله هاى كوتاه و حكمت آميز 

و... از نمونه هاى ديگر مطالب غير نظامى است كه در رستخيز ديده مى شود.
باالخره شكست مهاجران و ترك ها از روس ها در كنگاور و بيدسرخ باعث 
عقب نشينى آن ها از كرمانشاه شد. پس از آن انتشاردهندگان رستخيز مدتى 
مجبور به استقرار در قصر شيرين شدند. اما به دليل شدت مشكالت پيش 
آمده، باالخره پس از دو ماه گروه راهى بغداد شدند. اين در حالى بود كه تحمل 
شكست و اختالفات داخلى آن ها را به شدت سرخورده كرده بود. اين در حالى 
بود كه يكى از مهم ترين منتقدان عملكرد ترك ها، پورداود بود. گروهى داِد 

جدول شماره هاى موجوِد روزنامه ى رستخيز، در آرشيو كتابخانه مجلس شوراى اسالمى8
محل نشرميالدىيزدگردىقمرىشماره
بغداد8/ اوت/ 261915 / اسفند/261284/رمضان/1333اول
بغداد19/ اوت/ 61915/ فروردين/61284/ شوال/ 1334دوم
بغداد1/ سپتامبر/201915/ فروردين/201284/شوال/1333چهارم
بغداد9/ سپتامبر/ 281915/ فروردين/ 281284/ شوال/ 1333پنجم
بغداد21/ سپتامبر/11915/ ارديبهشت/ 101284/ ذى القعده/1333هفتم
كرمانشاه1/ ژانويه/ 221916/ مرداد/ 241284/ صفر/1334دهم
كرمانشاه7/ ژانويه/ 81916/ مرداد/11284/ ربيع االول/1334يازدهم
كرمانشاه10/ ژانويه/ 111916/ مرداد/ 41284/ ربيع االوال/ 1334دوازدهم
كرمانشاه13/ژانويه/ 141916/ مرداد/ 71284/ ربيع االول/ 1334سيزدهم
كرمانشاه18/ ژانويه/ 191916/ مرداد/ 121284/ ربيع االول/ 1334چهاردهم
كرمانشاه21/ ژانويه/ 221916/ مرداد/ 151284/ ربيع  االول/ 1334پانزدهم
كرمانشاه24/ ژانويه/ 251916/ مرداد/ 181284/ ربيع االول/ 1334شانزدهم
كرمانشاه29/ ژانويه/ 291916/ مرداد/1284 23/ ربيع االول/ 1334هفدهم
كرمانشاهناخوانا/ فوريه/ 311916/ مرداد/ 251284/ ربيع االول/ 1334هيجدهم
كرمانشاهناخوانا/ فوريه/ 251916/ شهريور/ 281284/ ربيع االول/ 1334نوزدهم
كرمانشاهناخوانا/ فوريه/ 291916/ شهريور/ 31284/ ربيع الثانى/1334بيستم

كرمانشاهناخوانا/ فوريه/ 21916/ مهر/ 61284/ ربيع الثانى/ 1334بيست و يكم
كرمانشاهناخوانا/ فوريه/ 61916/ مهر/ 101916/ ربيع الثانى/ 1334بيست و دوم
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حمايت از آلمانى ها سر مى دادند و گروهى همچنان ترك ها را در وفادارى به 
تعهداتشان جدى تر مى دانستند. به اين دليل و در اعتراض به عملكرد ترك ها 
و مهاجران پورداوود، بغداد را ترك كرد. نامه هاى برجاى مانده از اين دوره نيز 

حاكى از دل نگرانى ها و دغدغه هاى افراد گروه است. 
دخالت ها  بعضى  و  عثمانى  به  متمايل  فكرى  جريان  گرفتن  قدرت 
مهم تر  ساخت.  آشكار  را  اعضاء  بالقوه ى  اختالف هاى  تهمت ها،  حتى  و 
از همه اختالف بر سر موجودى صندوق كميسيون بودو اتهاماتى كه به 
برخى از اعضاء وارد مى شدخبراز حيف و ميل پول صندوق مزبور مى داد.  
در كنار آن شكايت از  اِعمال سانسور عثمانى ها بر روزنامه كه مانع از 

انتشار رستخيز شده بود، بر مشكالت موجود  افزود.
به  شد.  منتشر  رستخيز  شماره ى  آخرين  كه  رسيد  فرا  روزى  باالخره 
گفته ى پورداوود 29 جمادى االولى 1334/ 2 مارس 1916، روزى بود كه 
به علت اعمال سانسور افسران دولت عثمانى، روزنامه ى مزبور تعطيل گرديد. 
پورداوود خود در اين باره چنين نوشت: «... هر قدر كه از عمر جنگ مى گذشت، 
كار سخت تر مى شد هم آوران معركه به كلى مجال به فراغت نمى دادند. ترك ها 
هم ديگر به من اجازه ى انتشار رستخيز را ندادند، چه نخواستم از اتحاد اسالمى 

كه دام تزويرى بيش نبود، طرفدارى كرده باشم» (پورداوود، بى تا: 12).
پورداوود آزرده و معترض ابتدا به استانبول رفت تا از آنجا به اروپا 
برود. در اين شهر وى از اينكه در بغداد مورد بى مهرى دوستان واقع شده، 
زبان به اعتراض گشوده، خطاب به تقى زاده چنين نوشت: «... آدم ها از من 
بد مى گفتند، به خصوص كه مرا مزدور آلمانى ها خطاب مى كردند... مرا 
سخن نگران حيثيت خود و خانواده ام در رشت كرد» (اتحاديه،1382: 78).

وى پس از اقامتى كوتاه در استانبول و همكارى نكردن آلمانى ها با وى 
براى سفر به اروپا و در عين حال تالش دكتر وبر ـ دبير اول سفارت آلمان 
در استانبول ـ براى باز گرداندن پورداود به بغداد و ادامه ى انتشار رستخيز، به 
صورت رسمى استعفا داده، اعالم كرد كه ديگر حاضر به فدا كردن خود در 
اين راه نيست. در عين حال با اصرار از تقى زاده تقاضا نمود تا پس از اين 
از انتشار روزنامه با عنوان رستخيز صرف نظر كند ومى گويد: «در غير اين 
صورت از اعتراض ناگزير خواهم بود و اين البته تأثير خوبى نخواهد داشت» 
(همان: 81). چگونگى آغاز و پايان انتشار اين روزنامه مى تواند نمادى از فعاليت 
سياسى كميته ى مليون باشد. نشر رستخيز و دفاع از برنامه ها و اقدامات آلمان 
و عثمانى با شتاب زدگى آغاز شد. انتشاردهندگان آن نيز سختى ها و مشكالت 
فراوانى را تحمل نمودند. بى برنامگى، اختالف نظر، برآورده نشدن وعده هاى 
مالى و باالخره شكست نظامى و خروج از كرمانشاه و بغداد باعث توقف نشر 
آن گرديد. اين درحالى بود كه هم زمان با نشر شماره هاى پايانى رستخيز، 

كميته ى مليون در برلين انتشار  كاوه را آغاز كرده بودند.7
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پى نوشت
1 - در خاطرات جمالزاده، اسمعيل يكانى، پورداود و كاظم زاده با ذكر برخى جزئيات، اين 

سفرها تشريح شده است.
زيرا  دشوار بود.  رستخيز كارى  مورد  دقيق و كامل در  اطالعات  دستيابى به   - 2
نظر  به  ونادرست  واقعى  غير  محدود  منابع  در  موجود  و  پراكنده  اطالعات  طرف  يك  از 
نظر  به  ممكن  غير  ابتدا  در  موجود  نسخه هاى  به  دسترسى  ديگر  جهت  از  مى رسيد. 
مى رسيد. زيرا به رغم مراجعه هاى مكرر به محل آرشيو مجله ها و روز نامه هاى كتابخانه 
مجلس شوراى اسالمى از اين ُمجلد خبرى به دست نيامد. تا پس از صرف وقت زيادى با 
همكارى يكى از كاركنان اين بخش، مجلِد بدون شمارة اين روزنامه به دست آمد. نكته 
مهم در اين مرحله معرفى نشدن اين روزنامه در منابع مرجعى چون « كتاب شناسنامة 
مطبوعات ايران از 1215 تا 1357 شمسى، گردآورنده: مسعود برزين، انتشارات بهجت » 

و «تاريخ جرايد و مجالت ايران تأليف محمد صدر هاشمى»  است.
3 - رستخيز را دكتر محمد معين در كتاب «يادنامه پورداود» بعنوان نامه اى كه به 
صورت مستقل وبا صاصب امتيازى،سردبيرى وتالش هاى پورداود منتشر شده معرفى مى كند. 

4 - Cambana.

5 - Hooge.

6 - اين مقاله ترجمه اى از روزنامة بى طرف سوئيس ژوارابرنوا (Lejura Bernois) معرفى 
شده است.

7 - بر اساس برخى مستندات آخرين شمارة رستخيز در 29 جمادى االولى 1334/ مارس 
1916 منتشر شد. اين درحالى است كه اولين شماره كاوه نيز در 18 ربيع االول 1334/ ژانويه 

1916 منتشر شد.
8 - تاريخهاى ذكر شده در اين جدول برگرفته شده از متن روزنامة رستخيز است. 

بنابراين وجود هرگونه نا هماهنگى، مربوط به اصل سند است.




