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شورش نان در  17آذر 1321

نانی که نان قوام را آجر کرد!

بــا هجــوم نیروهــای
نظامــی انگلســتان
و شــوروی در ســوم
شــهریور  1320و در
رویا ظریفیان
دانشجویدکترایتاریخ پــی آن ،اســتعفای
«رضاشــاه» ازسلطنت
در  25شــهریور ،ایــران وارد یکــی از
بحرانیترین ادوار تاریخی خود شد .اگرچه
حــذف رضاشــاه از صحن ه سیاســی کشــور،
میتوانست نویدی برای تحقق آرمانهای
فراموش شده مشــروطیت در ایران باشد،
اما در عمل ،آنچه ایران ،بدان دست یافت،
یک دهه اغتشاش و هرج و مرج مداوم بود.
اشــغال نظامــی ایــران توســط متفقیــن،
کشــور را به «پل پیروزی» در جنگ جهانی
دوم ،بدل کرد .پیامدهای حمله متفقین،
تنها خدشــه وارد کردن بــه حیثیت ملی و
استقالل سیاســی ایران نبود .دستاندازی
اشــغالگران بر منابع حیاتی کشــور جهت
رفــع نیازهــای خــود ،ایــران را بــا یکــی از
بدتریــن ادوار کمبود شــدید منابع غذایی،
مواجه ساخت .بحرانی که کشور را به سوی
فاجعــهای بــزرگ و سراشــیب فروپاشــی
یداد.
سوق م 

ëëدوامبااحمدقوام!
احمد قوام السلطنه (متولد  ۱۲۵۲تهران-
درگذشــته  ۱۳۳۴تهران) دولتمرد اشرافی
قاجــاری که قریب بیســت ســال ،بــه اجبار
از صحنه سیاســی کشــور کناره گرفتــه بود،
با ســقوط نظام رضاشــاهی ،فعالیت خود
بــرای بازگشــت بــه قــدرت را از ســرگرفت.
قوام الســلطنه در ســالهای پس از انقالب
مشروطه ،تقریباً تمام پستهای حکومتی
ایــران را تجربــه کــرده بــود .از حکمرانــی
خراســان تا وزارت داخلــه ،عدلیه ،خارجه،
مالیــه ،جنــگ و مهمتــر از همــه دو بــار (تا
پایان حیات سیاسی ،پنج بار) ردای رئیس
الوزرایی را نیز بر تن کرده بود.
رضاخانکهقوامالسلطنهرارقیبومانعی
بر سر راه قبضه کردن قدرت میپنداشت،
در مهرمــاه  1302او را بــه دام انداخــت.
اتهام قوام ،طرحریزی نقشــهای برای ترور
رضاخان بود .قوام الســلطنه ،با پادرمیانی
«میرزا حســن خــان مشــیرالدوله» رئیس
الــوزرای وقــت و«احمد شــاه قاجــار» جان
ســالم به در برد .اما مجبور شــد که صحنه
سیاســی کشــور را بهطور کامل تــرک گوید.
چنــد ســال را بــه حالــت تبعیــد در خــارج

از کشــور به ســر بــرد و پــس از بازگشــت به
ایــران ،در امالک پهناور خــود در الهیجان،
سالهای انزوا را سپری کرد.
احمــد قوام الســلطنه که به سیاســتبازی
و بخصــوص قاطعیــت و قــدرت طلبــی
شــهره بود و به قول «ســید حسن مدرس»
همچون شمشــیر فوالدیــن روز جنگ بود،
به عقیده بســیاری ،در روزهای نابســامانی
اشغال نظامی و بروز قحطی در کشور ،تنها
گزینه برای خارج کردن کشور از بحرانی بود
که روزبهروز به فاجعه نزدیکتر میشد .بر
این زمینه بود که احمد قوام شصت و پنج
ســاله ،در دهم مــرداد  1321بــا رأی تمایل
وکالی دوره سیزدهم مجلس شورای ملی
بهنخستوزیریانتخابشد.
ëëهدفمنناناست!
در آســتانه انتخاب قوام به نخستوزیری،
بحــران کمبــود غــات و ارزاق عمومــی به
اوج رســیده بود .شــماری از شهرهای ایران
بویژه آذربایجان بــا ناآرامی و غارت روبهرو
شــدند .دولت برای تأمین آذوقه و خواربار
شــهرها ،بــا معضلــی جــدی مواجه شــده
بود .نیروهای متفقین با جلوگیری از حمل
غله ،خواربــار و دام به تهران ،آتش بحران

نگاهیبهماجرایفروشخانهملتدرسالگردافتتاحآن

کاخ بلیغ!

دادگســتری
بــــرگـی کاخ
از تاریخ تهــران کــه بــه نوعــی
نمــاد عدالــت در
دوران پهلــوی دوم
محســوب میشــود،
گنجینهایازداستانها
رضا سلیمان نوری و روایــات کوچــک و
پژوهشگرتاریخ
بــزرگ عدالت طلبی
و تظلمخواهــی و حکمهــای درســت و
نادرســت و البتــه وقایــع کوچک و بــزرگ را
در حافظه خــود دارد .در طــول عمر حدود
70سالهاینبناجلساتدادگاهمهمیدرآن
برگزار شده است .اما تمام این محاکمات با
جلسات دادگاهی که در تیرماه سال 1338
در یکی از اتاقهای طبقه اول این مجموعه
برگزار میشد ،یک تفاوت عمده داشت .آن
فرق عمده نیــز این بود که متهم حاضر در
جلســات این دادگاه فردی بود که چندسال
قبــل و درســت در ماههای نخســت پس از

کودتای 28مرداد 1332در یک کالهبرداری
جســورانه ســاختمان کاخ دادگســتری را
فروخته بود .این مرد ســید مهدی بلیغ نام
داشــت .براساس آنچه در جلســات دادگاه
مطرح شــد ،ســید مهدی بلیــغ کــه در این
دادگاه به اتهام قتل دوســت و همکار سابق
خود مهدی نظری و البته توزیع موادمخدر
محاکمه میشــد ،همان فردی بــود که کاخ
دادگستری را به دو تاجر امریکایی فروخته و
به مصر فرار کرده بود.
اما ماجرای فروش کاخ دادگســتری توســط
بلیــغ آنچنان مشــهور بود که نــام او در دهه
 1330بهعنــوان بزرگترین و باهوشترین
کالهبردار ایران به ثبت رســید .حکایت این
کالهبرداری تا آن حد خواندنی است که در
طولزمانروایاتمختلفیازآندرنشریات
چاپ شــد؛ روایاتی که نحوه فــروش کاخ در
همه یکسان اســت و تنها هویت خریداران
تغییــر میکنــد .در نخســتین نشــریاتی که

سالروز گشایش کاخ دادگستری

ســاخت ساختمان کاخ دادگســتری توسط سید
 19آذر
محســن صدر (صدراالشــراف) وزیر دادگستری
کابینــه محمــود جم به مناقصه گذاشــته شــد و
شــرکت اشــکودا از کشــور چکســلواکی بهعنوان
پیمانکار ،عملیات ساختمانی آن را از فروردین
 1317آغــاز کرد .با آغاز جنگ جهانی دوم در اول ســپتامبر  - ۱۹۳۹نهم
شــهریور ۱۳۱۸کار ســاخت بنــا متوقف مانــد و در نهایت در ســال 1325
افتتاح شــد .گابریــل گورکیان ،معمار برجســته ارمنی ،این بنــا را با 550
اتــاق و ســالن و هفت حیاط در ســبک معمــاری نوکالســیک طراحی و
مجسمههای بانوی عدالت اثر ابوالحسن صدیقی و انوشیروان دادگر اثر
غالمرضا رحیمزاده ارژنگ نیز این ساختمان را تبدیل به یک اثر تاریخی
کرده است.

1325

ایــن واقعــه را ثبــت کردهاند چــون کیهان و
اطالعات آن زمان قربانیان کالهبرداری دو
امریکایــی ذکر شــدهاند اما با گذشــت زمان
ملیت آنهــا در برخی موارد به عرب و حتی
خرده مالکــی از اراک تغییر کــرد .این مورد
آخر بیشتر در نشریاتی که بهصورت پاورقی
به این موضــوع پرداختهاند (بــه طور مثال
ویژه نامــه پایان ســال 1343روزنامه آفتاب
شرق مشهد) دیده شده است .اما واقعیت
ماجرای فروش کاخ دادگستری توسط سید
مهدی بلیغ که با این کار لقب «آرسن لوپن
ایرانــی» را از ســوی حادثهنویســان بــه خود
اختصاص داد ،بر اســاس آنچه در نشریات
ســال 1333شمسی منتشر شــد ،این گونه
است :بلیغ هنگامی که کشور گرفتار حواشی
کودتــای 28مــرداد بود ،تصمیــم گرفت تا
با کاری جســورانه ره صدســاله را یک شــبه
برود .او برای رســیدن به این منظور فروش
کاخ دادگســتری را در دســتور کار قــرار داد.
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را شــعله ور میکردنــد .شــرایط بــه قدری
اسفبار بود که «لوییس جی .دریفوس» وزیر
مختار امریکا در تهران ،در نامهای از وزارت
خارجــه امریکا خواســت تا توجــه مقامات
متفقین را به صدمهای که اقدامات آنها به
معیشت مردم ایران میرساند جلب کند.
در نامه دریفوس به روشنی اشاره شده بود
که اگر مســأله کمبود غالت حل نشود ،یک
قحطیتمامعیاربزودیبهواقعیتتبدیل
میشــود .پس دور از انتظــار نبود که احمد
قوام ،هدف اول دولت خود را «نان» بداند.
او پــس از دریافــت فرمــان نخســتوزیری
طی مصاحبــهای بــا خبرنــگاران داخلی و
خارجــی ،در پاســخ به اینکــه برنامه دولت
جدید چیست؟ تکه نانی را در دست گرفت
و گفــت« :ایــن ،برنامه من اســت .اگــر قادر
باشــم نان مرغوب در اختیار تمام ایرانیان
قرار بدهم ،دشواریهای دیگر بسادگی حل
خواهندشد».
ëëتشکیلوزارتخواربار
احمــد قــوا م الســلطنه کــه میدانســت
متفقین بــرای تأمین فوری نیازهــای خود،
او را بــرای انتشــار بیشــتر اســکناس تحــت
فشــار میگذارند ،ســعی کرد برآورده کردن
ایــن خواســت را به تعهد آنها بــرای تأمین
حداقلــی غله مردم ایــران ،گره بزنــد .قوام
همزمان ،دست به ایجاد یک وزارت جدید
بــرای ســاماندهی در تهیــه و توزیــع غلــه و
خواربــار مردم زد .او در پایان شــهریور 1321
الیحهای برای تشکیل یک وزارتخانه جدید
تحــت عنــوان «وزارت خواربار» به مجلس
شورای ملی تقدیم کرد .مجلس طی ماده
واحــدهای در  30مهــر  1321به دولت اجازه
دادتابرایتمرکزامورخوارباروتأمینآذوقه
مــردم ،تشــکیالت جدیــدی بهنــام وزارت
خواربارایجادکند.باتشکیلوزارتخانه،قوام،
«ســیدمهدی فــرخ» (معتصم الســلطنه)
را بــه وزارت خواربــار تعییــن کــرد .انتخابی
که تعجب بســیاری را برانگیخت .انتخاب
مهدیفرخکهبهدشمنیباقوام،شهرهبود،
تعجب برانگیز بود .آیا قوام میخواست با
تفویضچنینمسئولیتی،نداشتن لیاقتو
کارآیی فرخ را ثابت کند؟
«ابراهیمصفایی»درخاطراتتاریخیخود

به این موضوع اشــاره میکند و مینویســد:
«تأسیس وزارت خواربار ،کار شایستهای بود
ولی برای چنان کاری ،وزیری کاردان ،پرتوان
و مــردم خــواه نیاز بود .ولی قــوام ،عنصری
پرمدعــا ،بیــکاره و هوچی چــون فــرخ را در
رأس آن قرار داد .مدیریتی که بیشتر از آنکه
از بحران بکاهد به گســترش قحطی کمک
کرد!» وزارتخانه جدیــد که از انجام وظایف
خود ،فرومانده بود ،برایمهار بحران دست
بهاستخدامیکمتخصصامریکاییزد.به
این ترتیب با تصویب مجلــس در  24آبان
« 1321شــریدان» بهعنوان مستشــار وزارت
خواربارمنصوبشد.
ëëغائلهنان
نداشــتن کارآیی وزارت خواربار و گســترش
مصایــب معیشــتی مــردم ،که جامعــه را
بشــدت دچــار التهاب کــرده بــود ،فرصت
مناسبی را برای تسویه حسابهای سیاسی
در اختیار رقبای قوام قرار داد .بر بال بحران
نان ،دشمنان سیاســی قوام و در رأس آنها
دربــار پهلــوی ،غائلــه  17آذر  1321را ایجاد
کردنــد .ماجرایی که با شــعار «نون و پنیر و
پونه ،قوام ما گشنمونه» آغاز شد و به آتش
زدناموالعمومی،غارتمغازههاوهجوم
بــه خانــه نخســتوزیر و تخریــب و غــارت
اموال او انجامید.
ëëسقوط قوام؛ انحالل وزارت
چنــدی بعد ،قــوام الســلطنه تحت فشــار
شــدید تحریــکات دربــار و مجلــس ،در 24
بهمن  1321مجبور به اســتعفا شد« .علی
سهیلی» نخستوزیر جدید ،چندی بعد با
استخدام «آرتور میلیسپو» امور مالی ایران
را بهدســت او ســپرد .میلیسپو ،مدتی کوتاه
بعد از ورود خود ،وزارت خواربار را به سبب
نداشــتن کارآیــی و هزینههای سرســام آور
آن ،منحل کرد .از آن پس تشکیالت وزارت
خواربار ،با نام جدید اداره کل غله ،بهعنوان
زیر مجموعــهای از وزارت دارایی ،به حیات
محدود خود ادامه داد.
منابع:
 .2در تیررس حادثه ،زندگی سیاسی قوامالسلطنه،
حمیدشوکت،نشراختران،تهران
.4نخستوزیرانایرانازمشیرالدولهتابختیار،باقر
عاقلی،انتشاراتجاویدان،تهران

بلیغ برای اجرای نقشــه خود ابتــدا دفتری
در خیابــان گیشــا اجاره کرد و ســپس مدتی
را بــه گشــت وگــذار در برابــر مراکــز رفــت و
آمــد خارجیهــا بخصــوص امریکاییهــا
و انگلیســیها و البتــه عربهــا اختصــاص
داد .انتخــاب ایــن کشــورها هم بــدان دلیل
بود که بلیغ باوجود نداشــتن ســواد رسمی
بــه دو زبان انگلیســی و عربی تســلط کامل
داشــت .او پــس از چنــدی طعمــه خــود را
که دو توریســت امریکایی بودنــد در حوالی
سفارتانگلیسشناساییکرد.بلیغمتوجه
شــده بود کــه این دو نفــر قصد خرید هتلی
را در ایــران دارنــد .پس خود را یک میلیاردر
ایرانــی در حال فــروش اموال بــرای خروج
دائم از کشــور معرفی و آنها را به دفتر خود
در گیشــا دعــوت کرد .این دعــوت و برخورد
گــرم بــا دو امریکایی خریدار هتــل ،عاملی
شــد تا آنها پیشــنهاد خرید یک ساختمان
بزرگ و مجلل را به قیمت بسیار مناسب از
سوی وی رد نکنند .بلیغ پس از معرفی کلی
ســاختمان قرار بازدید بنا را بــرای عصر روز
بعــد هماهنگ کرد و پــس از آن میهمانان
را به محل اقامتشان رساند .او در گام بعدی
کالهبــرداری تاریخی خود به ســراغ اتاقدار
وزیر وقت دادگستری رفت و با تطمیع وی،
دفتــر کار وزیــر را بــرایســاعتی اجــاره کرد.
بلیغ فردای آن روز و ســاعتی قبــل از آمدن
مشــتریها 200 ،جفت دمپایی پالســتیکی
را در برابــر اتاقهــای کاخ دادگســتری قــرار
داد تــا این مــکان اداری که به هنگام بازدید
مشتریانامریکاییخالیبود،یکمجموعه
مســکونی جلوه کنــد.او پــس از آن بــه اتاق
وزیــر رفــت و منتظــر شــکارهای خود شــد.
امریکاییها سر وقت آمدند و بلیغ بهعنوان
صاحب عمارت ،تمام ساختمان را به آنها

نشان داد و البته به بهانه بودن مسافران در
اتاقهــا و با نشــان دادن دمپاییها ،آنها را از
دیــدن داخل اتاقها بجز اتاق وزیر که در آن
مستقر شده بود ،بازداشت .این گونه بود که
مشتریانساختمانراپسندیدندوهمانروز
 500هزار تومان به او پرداخت کردند تا پس
از انجــام مراحــل قانونــی  10روز دیگر برای
تحویلساختمانمراجعهکنند.
خریداران ساعتی بعد فهمیدند چه کالهی
بر سرشان رفته است و در این بین بلیغ پس
از انجــام معامله ،ایــران را به مقصد مصر
ترک کرد؛ خروجی که بسیار دوام پیدا نکرد
واوپسازچندیکهمطمئنشددیگرکسی
بهدنبالوینیستبهایرانبازگشت.
البتهاینتنهامواجههبلیغباکاخدادگستری
نبود زیرا او همان گونه که در ابتدای مطلب
اشاره شد در سالهای انتهایی دهه 30بارها
بهعنوان متهم میهمان کاخی بود که خود
فروخته بــود .پرونــدهای که باعث شــد وی
پس از چند بار فرجام خواهی به اتهام قتل
رفیقخودمهدینظریوحملموادمخدر
به حبس ابد محکوم شــود؛ حبس ابدی که
با پیروزی انقالب اســامی ناتمــام ماند اما
ظاهراً سرنوشت بلیغ با این ساختمان گره
خورده بود زیرا اندکی پس از پیروزی انقالب
بــار دیگــر در ابتــدای دهــه  60ســر و کارش
بــه این کاخ افتاد تا با صدور حکم بواســطه
همراهداشتنموادمخدرپروندهزندگیاش
بسته شــود .بدین گونه داستان بلیغ و نماد
دادگســتری در ایــران عصــر پهلویهــا در
حالی بــه پایان رســید کــه کاخ دادگســتری
در ســالهای پــس از بلیغ هم بارهــا و بارها
افرادی آرسن لوپنتر از بلیغ را به خود دید.
آرســن لوپنهایــی که اغلب مغبــون از این
ساختمانتاریخیخارجشدند.

گشایش رسمی کاخ دادگستری
روزنامــه کوشــش سهشــنبه  19آذر  1325در گزارشــی از ایــن مراســم
مینویســد« :ســه ســاعت بعد از ظهر دیروز کاخ دادگســتری کــه اخیراً
ســاختمان آن بــه پایــان رســیده در پیشــگاه اعلیحضــرت همایــون
شاهنشاهی رسماً گشایش یافت .قبل از تشریف فرمایی مرکب شاهانه،
آقــای نخســتوزیر [احمــد قــوام الســلطنه] و آقایــان وزیــران رئیس و
دادســتان دیوان کشــور و رؤســای عالی مقــام دوایر قضایــی و اداری در
محل کاخ وزارت دادگستری حضور بهم رسانیده و در ساعت مقرر ذات
همایونی تشــریف فرما شــده و گشایش رســمی به عمل آمد .جزئیات
ســاختمان کاخ کــه قبــل از جنــگ شــروع شــده و بــا جدیت و مســاعی
مهندسین عالی مقام چکسلواکی و سایر مهندسین اروپایی و ایرانی به
پایان رسیده و مقدار مصالحی که مصرف شده از سنگ و سیمان و آهن
و سنگهای مرمر و غیره به عرض رسید .اعلیحضرت همایونی نسبت
به مهندسین اظهار مرحمت فرمودند و تمام قسمتهای کاخ و سالون
ها[ســالن] و تاالرهای مجلل دادگاه جنایی و کتابخانه را بازدید فرموده
و توضیحات الزم نســبت به هر قســمت به عرض رســید و در رادیو نیز
جریان گشایش کاخ تفصیالً گفته شد».
روزنامه کوشش چهارشنبه 19آذر 1325در گزارش دیگری مینویسد:
«کاخ دادگســتری ایــران بدون تردید در قاره آســیا بــدون مثل و مانند

اســت ....عظمــت ایــن کاخ با شــکوه به قدری اســت که مســاحت آن
۲۰هزار متر مربع میباشــد و ارتفاع آن به بیست و هفت متر میرسد
و اســتحکام کاخ خیلی زیاد اســت زیرا تا ده متر شفتهریزی و پیریزی
شده است .تمام پلههای این کاخ از سنگ مرمر است و هفت حیاط و
پانصد و پنجاه اتاق و سالون دارد و طول گالریهای آن در وسط اتاقها
بــه چندین کیلومتر میرســد ....در طرح نقشــه ایــن کاخ طوری دقت
شــده کــه راه ورود و خــروج اعضای دادگســتری و مردمی که به عدلیه
مراجعه دارند به کلی جدا اســت و نیز راه ورود و خروج محبوسین که
باید موردمحاکمه قرار بگیرند جدا میباشد و ممکن است که صد نفر
محبــوس در دادگاههــای مختلف این کاخ مورد دادرســی قرار بگیرند
بــدون اینکــه یکدیگر را ببیننــد و یا باهــم تالقی کنند .یکصــد و پنجاه
میلیــون ریال...خــرج ســاختمان ایــن کاخ باشــکوه و عظیم...گردیده
اســت .این کاخ عالوه بر دســتگاه حرارت مرکزی و حمام ،رســتوران
و آشــپرخانه و زنــدان موقت و مریضخانه و ســازمان طــب قانونی و
غیره به یک البراتوار بزرگ مجهز اســت که در آن میتوانند اجســاد
را تشریح و مواد مختلف کاخ را تجزیه و ترکیب نمایند .زیرا بهطوری
کــه میدانید این قســمتها در کشــف بعضی از جرایــم فوقالعاده
مورد لزوم میباشد .در هر صورت از لحاظ صوری و ظاهری این کاخ
بزرگ بدون شک موجب مباهات دادگستری ایران میباشد»...

نگاهی به آتش سوزی های مجلس شورای ملی در سالگرد دومین حریق

آذر آتشین
 14آذر

1353
یادداشت

دکتر علی ططری

مدیر مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی

وقوع ســه آتشســوزی مهیب در بازه زمانــی ،1287
 1310و  1373خورشــیدی از موضوعــات تاریخــی
و قابــل اعتنــا در تاریخ مجلــس ایران اســت .حادثه
نخســت به دستور محمدعلیشــاه قاجار و به دست
والدیمیــر لیاخــوف روســی در  23جمــادی االولــی
 2 -1326تیــر  1287اتفــاق افتــاد .بهگــواه شــاهدان
عینی وســعت این حادثه به حــدی بود که چارچوب
درهای عمارت بهارســتان نیز از جا کنده شد و برخی
از اهالــی پایتخت اره به دســت درختان باغ محوطه
مجلس را میبریدند .اشــیای گرانقیمتی که از زمان
میرزا حســین خان مشــیرالدوله (سپهساالر) بهجای
مانــده بــود ،غــارت شــد و هدایایــی کــه اهالــی ایران
به رســم هدیه بــه مجلــس داده بودند همه توســط
ســپاه قــزاق بــه غــارت رفــت ،دســت آخر نیــز آتش
بهعمــارت افکندند و هر آنچه بود و نبود به خاکســتر
مبدل کردند .اســناد و تصاویر موجود ،عمق تخریب
ساختمان نخســتین پارلمان ایران را نشان میدهد.
بــر پایه برخی روایتهــا ،مرمت و تعمیر مجلس در
آن ســال حدود  30هزارتومان هزینه بر دوش خزانه
کمجان آن روز ایران نهاد.
اما دو آتشســوزی دیگر نه به دســتور عنصر داخلی
و نــه با دســت بیگانــه ،که ب ه نظــر غیرعمــد رخ داد.
ماجرای این آتشسوزی مجلس خواندنی است.
روز  ۱۸آذر  ۱۳۱۰در دوره ســلطنت رضاشــاه پهلوی و
دوره هشتم مجلس شــورای ملی آتشی ناخواسته بر
جان عمارت بهارستان افتاد .هنگامی که نمایندگان
در جلســه غیرعلنــی مشــغول مذاکــره دربــاره لوایح
پیشــنهادی سیدحســن تقــیزاده وزیــر مالیــه وقــت
بودند ،ناگهان فریاد حریق! حریق! در صحن مجلس
طنینانداز شــد .گویا در کنار سالن جلسات مجلس و
اتــاق مالقات خصوصــی رئیس ،آنجا که تــاالر زیبای
آیینــه قرار دارد ،از بخاری آتشــی مشــتعل شــده و به
چوبهای شیروانی سرایت میکند.
بــر پایــه گــزارش  ۱۸آذر  ۱۳۱۰روزنامــه اطالعــات:
«یکونیم ســاعت قبــل از ظهر آتــش از اتاق تنفس
نماینــدگان و در کنــار صحــن اصلــی پارلمــان زبانه
میکشــد و حــدود یک ســاعت بعدازظهر بــا تالش
نیروهای اطفای حریق ،نمایندگان و کارکنان مجلس
آتش مهار میشود .بر پایه همین گزارش اشیا و اثاثیه
ارزشــمند در آتش نمیســوزد ،مگر چنــد چهلچراغ
قدیمــی و میــز و صندلی که بیــش از این ذکر نشــده

است».
از نکات قابل توجه در این حادثه بحث بیمه عمارت
مجلــس و ادارات تابعه همچون کتابخانه و مطبعه
اســت .در آن زمــان ســاختمان کتابخانــه در شــرق و
مطبعــه در غــرب ســاختمان اصلــی مجلــس جای
داشــتند .از قــرار معلــوم ،ایــن ادارات از ســال ۱۳۰۷
تحت پوشــش بیمه قرار گرفته بودند و هر سال برای
ســه عمارت  ۸۰۰تومان به دو شرکت بیمه آلمانی و
انگلیســی پرداخت میشــد .این اقدام در آن سالها
قابل تحســین اســت .ارزش اثاثیــه و اموال مجموعه
ادارات مجلــس در آن زمــان حــدود  ۸۰۰هزارتومان
بــرآورد شــده بــود ،هــر چنــد برخــی از نقاشــیها و
فرشهای داخل مجلس بســیار ارزشــمند و تخریب
آنها غیرقابل جبران بود ،اما اربابکیخســرو شاهرخ،
مدیریــت وقت مجلس ،جوانــب کار را در نظر گرفته
بود.
آخریــن حریــق مهیــب مجلــس در  ۱۵آذر ۱۳۷۳
اتفاق افتاد .نگارنده این ســطور در آن ســال بهعنوان
دانشآمــوز مقطــع دوم دبیرســتان علمیــه بــرای
گذرانــدن دوره طرح کاد ،یــک روز از هفته را در واحد
برق مجموعه بهارستان مجلس مشغول کارآموزی
بــود .از بــد حادثــه ،همــان روز آتشســوزی عمــارت
بهارســتان در محل حضور داشــتم .دقیــق ب ه خاطر
ندارم از ســاعت چند ،اما دیدم که از سحرگاه آتش از
عمارت زبانه میکشید .خانه ما در حدود  ۲۰۰متری
عمــارت بــود .با هیاهــو و غوغــای اهالی بهارســتان،
سراســیمه بــه حیــاط عمــارت رســیدم ،مأمــوران
آتشنشــانی تــازه بــه محــل حادثــه رســیده بودنــد.
آتش از پنجرهها زبانه میکشــید .طی  ۳تا  ۴ســاعت
ســاختمان بــه تلی از خــاک مبدل شــد .تــاالر آیینه،
پارلمان ،ســاختمان اصلی تا منتهیالیه بهارستان -
که در آن زمان شعبه بانک ملی بهارستان بود -همه
در آتش ســوخت .به نظرم این بار بدتر از ســال ۱۳۱۰
بود به طوری که هیچچیز سالم نمانده بود.
در گــزارش نهایــی دالیــل حریــق ،دو فرضیــه وجود
داشــت :نخســت اینکه ،اتصالی ســیمهای فرســوده
برق دلیل آتشســوزی بــود یا اینکه احتمــاالً بخاری
برقــی کــه در بانک ملی قــرار داشــت موجب حریق
شــده بود .از زمان اطفــای حریق تا چند هفته پس از
آن ،ما مشــغول تعمیر سیستم روشــنایی مجموعه
بودیم؛ به گمانم این بار بیمهای در کار نبود.

ثبت روز دانشجو در تاریخ ایران
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در مسیر
تاریـــــخ

حسنمجیدی

مسئول صفحه تاریخ
ریچارد نیکسون( ایستاده) یک روز پس از كشتار دانشجويان در دانشگاه تهران  -آذر ۱۳۳۲

نزدیــک به چهار مــاه پس از کودتای  ۲۸مــرداد 1332
دانشــجویان دانشــگاه تهران در اعتــراض به محاکمه
محمد مصدق و از ســرگیری روابط ایران با انگلســتان
کــه در  30مهر مــاه  1331از طرف دولت دکتر مصدق
انجــام گرفــت و همچنیــن اعتــراض بــه ســفر ریچارد
نیکســون معــاون رئیــس جمهــوری وقــت امریــکا به
ایران ،روز  ۱۶آذر دست به تظاهراتی زدند که با نام روز
دانشجو در تاریخ ایران ثبت شد.
روزنامــه اطالعــات در صفحــه  8روز دوشــنبه  16آذر
 1332در خبــری از ایــن رویــداد با تیتر «امــروز ازطرف
چنــد تــن از دانشــجویان دانشــگاه تظاهراتــی صورت
ینویسد:
گرفت»م 
«مقارن ساعت  10و ربع بامداد امروز از طرف عدهای از
دانشجویان تظاهراتی در دانشگاه علوم صورت گرفت
کــه بالفاصله مأموران فرمانــداری نظامی متظاهرین
را متفــرق ســاختند و ســیزده نفــر از دانشــجویان را
دســتگیر کردنــد .پــس از آن در حوالــی دانشــکده فنی
نیز از طرف چند تن از دانشــجویان منتسب به احزاب
چــپ تظاهراتــی انجام شــد و چون تظاهرکننــدگان با
اخطارهای مأموران انتظامی متفرق نشدند و در برابر
مأموران مقاومــت میکردند بر اثر تیراندازی مأموران
 ۳نفر مجروح شدند و هفده نفر هم دستگیر گردیدند.
گلولــه به ســینه و ران مجروحشــدگان اصابــت کرده و
جمعــاً  ۳۰نفــر در دانشــگاه دســتگیر شــدهاند .پس از
تظاهــرات مزبور وضع دانشــگاه آرام گردید و مأموران
انتظامــی بــر اوضاع آنجا مســلط شــدند ...یــک مقام

مســئول فرمانــداری نظامی تهــران دربــاره تظاهرات
امروز...اظهار داشــت :امروز عــدهای از عناصر اخاللگر
که منتسب به حزب منحله توده بودند به دانشگاه رفته
و عدهای از دانشــجویان را مجبور به تظاهرات نمودند
و در حال دسته جمعی به مأموران فرمانداری نظامی
محافظ دانشــگاه که مســلط بــر اوضــاع بودند حمله
کرده ،قصد ربودن اسلحه آنها را داشتند و مأموران نیز
اقدام به تیراندازی نمودند .مجروحین به بیمارســتان
شماره دو ارتش اعزام و در آنجا بستری شدهاند...
دو نفــر از مجروحیــن حادثــه امــروز دانشــگاه آقایــان
مصطفــی بزرگنیــا و [آذر] شــریعترضوی در اثــر
اصابت گلوله به ناحیه ریه و ســینه و خونریزی شــدید
فــوت کردهاند....آقــای احمــد قندچــی [این دانشــجو
نیز کشــته شــد] یکــی دیگــر از مجروحین کــه اینک در
بیمارستان بستری میباشــد ،حالش خطرناک است
و بهطــوری که پزشــکان معالــج اظهــار میدارند امید
بهبودی وی نیز کم است».

