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تاریخ

توگوباداریوشاسدزاده
سرگذشت«تئاترتهران»درگف 

چپها به «تماشاخانه تهران»
نمیآمدند!

چندیاستکهازانتشارواپسیناثرداریوشاسدزادهباعنوان«خاطرات
طهــران» در ذکر خاطرات ایشــان از تهران قدیم و همچنین تماشــاخانه
تهران میگــذرد .بیتردیــد اســدزاده از قدیمیتریــن افــراد و هنرمندان
این تماشــاخانه اســت که چند دهه در زمینههای بازیگری ،نویســندگی،
مجیدبجنوردی
خبرنگار کارگردانــی و حتی مدیریــت در خدمت تئاتر تهران بود .تماشــاخانهای
که بواســطه مدیران سیاســتمدارش ،روزگاری مرکز ثقل سیاســت کشور
بود ،چنانکه مؤســس آن یعنی «سیدعلی نصر» بهدلیل همین مشغلههای سیاسی ،جای
خــود را به معاونــش «احمد دهقــان» داد؛ دهقان نیــز مدتها نماینده مــردم خلخال در
مجلس شــورای ملی و صاحــب امتیاز مجله تهــران مصور بود و درنهایت بواســطه یک
ترور سیاسی کشته شد .جانشین او «عبداهلل واال» نیز وکیل مجلس و سرگرم فعالیتهای
سیاســی و مجله تهران مصور بود که پساز کشته شــدن دهقان ،صاحب امتیاز این مجله
بهحســاب میآمد و احتماالً بهدلیل همین مشــغلهها ،مدیریت تماشــاخانه تهــران را به
برادرش «فتحاهلل واال» واگذار کرد .اما داریوش اســدزاده باوجود شــخصیت هنریاش و
با وجود عدم عالقهای که از سالهای جوانی نسبت به فعالیتهای سیاسی داشته ،دارای
خاطرات سیاسی جالب توجهی از مدیران ،شخصیتها و سیاستمدارانی است که به هر
توگو را که به مناسبت سالروز درگذشت
دلیل با تماشاخانه تهران ارتباط داشتند .این گف 
ســیدعلی نصر در  26بهمن  1340میخوانید ،تالشــی اســت برای بسط بیشــتر خاطرات
تماشاخانهای که نصر پایهگذار آن بود.

نوشــین رفتــم و ســر تمریــن نشســتم .آن زمان
نوشــین نمایش «ُولُپن» اثر «بن جانسون» را در
تئاتر فرهنگ اجرا میکرد و اثر خیلی برجستهای
بــود .بعد از این ماجراهــا ،احمد دهقان متوجه
ایــن رفت و آمد شــد؛ دهقان هــم همانطور که
میدانید از سرسختترین دشمنان حزب توده
بــود و میانــه خوبی با نوشــین تودهای نداشــت!
یک روز دهقان به حالت مشکوکی از من پرسید:
«فــان روز کجــا بــودی؟!» گفتم قربــان دعوتی
کردند و ما هم رفتیــم! دهقان گفت« :همین؟!
هر کس هــر چه گفت تو باید بــروی؟!» توضیح
دادم که نوشین استاد من بوده و نمیتوانستم به
او جواب رد بدهم! دهقان گفت« :خب چه خبر

اســت! البتــه در آن زمــان مــا هنرمنــدان حزبی
و سیاســی دیگری هم داشــتیم؛ مثل «حســین
خیرخواه» و «حسن خاشع» که رسماً علقههای
حزبیداشتندودوستنزدیکنوشینبودند.
ëëاشارهبهگرایشهایضدتودهایدهقانکردید.
آیــا هنرمندانــی کــه گرایش یــا نیمه گرایشــی به
حزبتودهداشــتندباتماشاخانهتهرانهمکاری
یکردند؟
م 
آن زمــان همــه چیز به دو دســته چپی و راســتی
تقسیم میشد! هنر هم از این امر مستثنی نبود.
راستیها طرفدار شاه و دولت بودند که دهقان و
بعد مهندس عبداهلل واال در تماشــاخانه تهران
جزو این دسته بهحساب میآمدند ،دیگری هم
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توگوتماشاخانهتهران
ëëازآنجاکهموضوعگف 
اســت،برایآغازازمؤسساینتئاتربگویید.چه
زمانیباسیدعلینصرآشــناشدیدواینآشنایی
مربوطبهچهدورانیازحیاتشمامیشد؟
این آشنایی به سال  1320بازمیگشت و مربوط
بهدورانیبودکهمنوارد«هنرستانهنرپیشگی»
شــدم .ســیدعلیخان نصــر رئیــس هنرســتان
هنرپیشــگی بــود و بالطبع آشــنایی ابتدایی من
با او ،مربوط بههمین هنرســتان میشــد .اصوالً
نصرهــا مــردان بزرگــی بودنــد؛ چــه پدرشــان
«نصراالطباء کاشانی» و چه باقی خاندان نصر.
خود سیدعلیخان در فرانسه تحصیل کرده بود
و زمانی که به ایران بازگشت ،جایگاهی پیدا کرد.
البته نصر خیلی قبلتر از سال  20کار هنر و تئاتر
میکرد .در سال  1317دولت ،سازمان «پرورش
افکار» را تصویب کرد که قسمتی از آن ،هنرستان
هنرپیشگی بود .بههر حال نصر را خبره این فن
میدانســتند که به ریاســت هنرستان انتخابش
کردنــد و بعدهــا همیــن هنرســتان ،هنرمندان
زیــادی وارد جامعه هنری ایران کرد .نصر عالوه
براینها کتابهای زیادی نوشــت و ترجمههای
بســیاری هم داشــت .به یــاد دارم کــه در همان
ســال  20برای ثبتنام به هنرستان هنرپیشگی
رفتــم که خانــهای قدیمی در یکــی از کوچههای
اللــهزار بــود و در همانجــا برای اولین بــار نصر را
دیدم .در این زمان تماشاخانه تهران هم وجود
داشت .چون تئاتر تهران در سال  1319به همت
خود او تأســیس شــده بود .بنابرایــن نصر یگانه
کســی بود که «تئاتر دائمــی» را در ایران با عنوان
تماشــاخانه تهران پایه گذاشــت و تا پیش از آن
تئاتردائمیدرایرانوجودنداشت.افزونبراینها
سیدعلیخاننصردرسیاستنیزدستیداشت
و بههــر حــال سیاســتمداری دولتی به حســاب
میآمد و بههمین دلیل و مأموریت سیاسی که
در ســال  1324بهعنوان ســفیر ایران در پاکستان
منصوبگردید،مجبورشدازریاستتئاترتهران
کنارهگیری کند و درنتیجه تئاتر تهران را به احمد
دهقانواگذارمیکند.
ëëاشاره به هنرستان هنرپیشگی کردید؛ در کتابی
میخواندمکه«عبدالحسیننوشین»هم،یکی
از اســتادان این کالسها بود .خود شــما در کتاب
اخیرتانبــهافرادیاشــارهکردهایدکــهنصربرای
تماشــاخانهتهــرانازآنهاکمکطلبیــدویکیاز
آنهارانوشینگفتهاید.چطورنوشینباآنعقاید
سیاسیکهبعدهاازبنیانگذاراناصلیحزبتوده

شد،باسیدعلینصرکهبهلحاظسیاسی،دولتیبه
حسابمیآمدهمکاریمیکرد؟
بله نوشــین از اســتادان هنرســتان هنرپیشــگی
بود .من خودم شــاگرد عبدالحســین نوشین در
هنرســتان بودم .در زمان تأســیس تماشــاخانه
تهــران کــه حــزب تــودهای وجــود نداشــت و
فعالیتهایسیاسینوشیندرآنسالهاییکه
بانصرهمکاریمیکردچندانشکلنگرفتهبود.
من برای نوشــین احترام زیادی قائلم .نوشــین
مرد بزرگی بود و بهنظر من ،پایهگذار تئاتر نوین
و آکادمیک ،نوشــین اســت .او فارغ از سیاســت،
کار هنــریاش را بــه نحو احســن انجــام میداد
و ایــن قابل تقدیر اســت .بههر حــال دوره ،دوره
سیاســت بود و یک چپی و یک راســتی داشتیم.
نوشین چپ بود! اما او زمانی که به ایران آمد این
مسائل چپی و راستی به آن معنا که سالها بعد
مطرح شد ،وجود نداشت .آن زمان نصر رئیس
هنرستان هنرپیشگی بود و از نوشین فرنگ رفته
و با سواد هم برای تدریس دعوت میکند .ایشان
هم میپذیرد .نوشین هم در اوایل کارش با نصر
همــکاری کرد که چنــدان کارهای حزبــی وجود
نداشتواینهااحترامهمدیگرراداشتند.
ëëنصر و نوشین هر دو تحصیلکرده فرنگ بودند
وهردودرزمینهکارخودنوگرا.نصردرســال1300
گروهکمدیایرانیرابهسبکاروپاییتأسیسکرد
و همانطور که گفتید مؤسس اولین تئاتر دائمی
بود و نوشــین هم تئاتر آکادمیک را به ایران آورد.
سؤالاینجاستکهعلتشهرتبیشترنوشیندر
تئاترایرانچهبود؟
زمانی که ســیدعلی نصر به ایران میآید ،مردم
چندان با تئاتر آشنا نبودند .اما زمانی که نوشین
به ایران میآید تئاتر برای مردم شــناخته شــده
بود و این مســأله خیلی مهم اســت و شــاه کلید
پاســخ ســؤال شماســت .وقتــی نوشــین آمــد با
خــودش ســبک نوینــی آورد و کار جدیــدی کرد
که مردم از آن اســتقبال کردند و نشان دادند که
نوآوری را میپذیرند .در صورتی که در زمان نصر
نمایشها مربوط بهظرف زمانــی خودش بود.
بههر حــال هر دو ،بســته به زمان خودشــان ،به
هنر خدمت کردند .درســت اســت که سیدعلی
نصــر بنیانگذار تئاتــر دائمــی در ایران بــود ولی
آن کاری که نوشــین کرد ،ســید علی نصر انجام
نداد .نصر به تئاتر ســنتی پرداخت ولی نوشــین
به تئاتر آکادمیک .نســل مــن و امثال من ،همه
مدیون آموزشهای نوشــین هســتیم .من یکی
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دو سال شاگرد او بودم و گاهی هم به پاتوق او در
کافه فردوسی میرفتم و در همانجا هم دوست
صمیمی او یعنی «صادق هدایت» را از نزدیک
دیدم .نوشین یگانه معلمی بود که در هنرستان
مــورد توجه جامعه روز هنری بود .چون ســبک
نوینیداشتکهقابلبحثاست.
ëëاز نوآوریهای نوشــین بگویید .بنــده در کتاب
«خسروخورشیدی»بهنام«آنروزگارانتهران»
میخواندمکــهدرتئاترفرهنگ،اولینتئاتریکه
نوشــین در تهران برپا کرد ،هنگام اجرای نمایش
کسیحقخوردنتنقالتنداشت!
بله بخشــی از نوآوریهای نوشــین همین نظم
و دیســیپلینی بود که در نمایــش برقرار میکرد.
یعنی شــما اگر دیر بــه تئاتر میآمــدی دیگر به
ســالن راهت نمیدادند! در ســالن وقتی بســته
میشــد فالن وزیر هــم به تئاتر میآمــد راهش
نمیدادند! در ســالن کسی حق شکستن تخمه
نداشت! من خودم شاهد این محدودیتهایی
که نوشین وضع کرد ،بودم .یا مثالً او زمان زیادی
را صــرف تمرین نمایش پیــش از اجرا میکرد و
بــه اصولی از جمله نحوه ادای کلمات یا تفهیم
پرسوناژهااهمیتمیداد؛بهقولماقدیمیهابا
هنرپیشه کل کلمیکرد! خب بازیگران آن زمان
آکادمیک نبودند و ما به شــخصی مثل نوشین
در آن زمــان نیاز داشــتیم .او برای اولین بار برای
نمایشها بروشور چاپ کرد .همچنین به ارتفاع
صحنه و سن گردان و این جزئیات توجه داشت.
او به مردم ،آمدن و نشستن در تئاتر را مثل یک
معلمیادداد!وهمینطورانضباطوهنرپیشگی
را بــه هنرمنــدان .بــه هــر حــال نوشــین تئاتــر
آکادمیک را به ایران آورد .درســت اســت که من
با مرام سیاسی او مخالف بودم ولی نمیتوانم از
نوآوریهایهنریاوچشمپوشیکنم.
ëëشــمادرآنســالهاگرایشهــایسیاســیهم
داشــتید؟ آیا این شــاگردی شــما ،نمیتوانست
اســدزاده جوان را نســبت به حزبی که نوشین از
ابتدای تأسیســش عضــو کمیته مرکــزی و گاهی
عضو هیأت اجرایی آن بــود ،عالقهمند یا جلب
کند؟خودنوشینبرایشماتبلیغیمیکردکهمثالً
عضوسازمانجوانانحزبشوید؟
من هیچوقت وارد کارهای سیاســی نمیشدم.
خیلیازدوستانمامثل«محمدعلیجعفری»
و ...وارد این کارهای سیاســی و چپگرایی شدند
و تــا آخــر هم با آنهــا بودند ،ولی من به این ســو
نرفتم؛حتیگاهیباهمینمحمدعلیجعفری
کتک کاریمان میشد! چون او میخواست من
را به زور وارد تشــکیالت حزب توده بکند .دوران
جوانی من به کل از سیاســت مبرا بــود و اصالً از
این مســائل خوشــم نمیآمد .در آن سالهایی
که شاگرد هنرستان هنرپیشگی بودم ،ناخواسته
گاهی وارد جلســاتی شدم ،ولی هیچ گرایشی به
آنها نداشتم .نوشین خیلی عالقه داشت من را
به ســمت خودش بکشــاند چون ما از بچههای
شناخته شده هنرستان بودیم ،اما نه در آن معنا
که مــرا به ســازمان جوانان حزب تــوده معرفی
کند .شــما اگر وارد کار هنری نوشــین میشدید،
خــواه ناخــواه وارد کار سیاســی او هم میشــدید
و بــا آن شــناخته میشــدید .اجــازه بدهیــد یک
خاطرهای از نوشــین تعریف کنــم .یادم میآید
در آن ســالها که ســید علی نصر از تماشــاخانه
تهران رفته و احمد دهقان جانشین بود ،من در
تماشــاخانه تهران کار میکردم؛ یک بار نوشین
مرا در خیابان اللهزار دید و چون مدتها شاگرد
او در هنرستان بودم من را شناخت؛ ایستادیم و
سالمواحوالپرسیکردیم؛نوشینخیلیقرص
و محکم از من پرســید« :کجــا کار میکنی؟!» به
او گفتم در تماشــاخانه تهران مشــغول هستم؛
به من گفــت« :آنجا چکار میکنــی؟!» توضیح
دادم که بازی میکنم و فعالً در اینجا مشغولم؛
با همــان لحن محکم گفــت« :بیا تماشــاخانه
فرهنــگ!»؛ مــن هــم به هرحــال جوان بــودم و
وسوســه شــدم و گفتم چشــم! مــن در آن زمان
قرارداد یک ســاله با تماشــاخانه تهران داشــتم
و نمیتوانســتم به جای دیگر بروم ولی به تئاتر

بود؟!» گفتم هیچ! من فقط سر تمرین نشستم!
خالصه دهقان عصبانی شده بود و به من گفت:
«تــو مگر با من قرارداد یکســاله نــداری؟! چطور
جرأت کردی به آنجا بروی!»؛ دهقان زور سیاسی
زیــادی داشــت! هــم از نزدیکان شــاه بــود و هم
نماینده مجلس و در نزدیکی تماشاخانه ،مجله
تهران مصور را منتشر میکرد و من هم بواسطه
نفوذ سیاسیاش ،یکبار برای استخدام در وزارت
دارایی از او کمک خواسته بودم .خالصه دهقان
بعد از این صحبتها شــروع به تهدیــد کرد! به
مــن گفت« :یــادت میآید کــه یــک روز آمدی و
گفتی وزارت دارایی استخدامت نمیکند؟ و من
معرفیات کردم و اســتخدام شدی .میخواهی
همین االن تلفن کنم و از آنجا بیرونت کنند؟!»
من ســکوت کرده بودم که ادامه داد« :دیگر حق
نداری پایت را آنجا بگذاری!» و به هر حال قضیه
ختم بــه خیر شــد .به هــر جهت دهقان بســیار
مخالف تودهایها بود و برایش گران تمام شــده
بود که کارمندش به تئاتر نوشــین تــودهای رفته

چپهابودندکهعموماًطرفدارحزبتوده.اینها
حداقلدرظاهرهیچوقتباهمکنارنمیآمدند.
همینحسینخیرخواهیاخاشعیانوشینباتئاتر
تهــران همکاری نمیکردند .بنابراین چپها به
تماشاخانهتهراننمیآمدند!
ëëآیاایناختالفاتسیاســیمنجربهشکلگیری
جریانهایمختلفهنرینمیشد؟
تاحدودی.یکنکتهایراصراحتاًبگویموآناین
است که با همه مخالفتهایی که بنده با چپها
به لحاظ سیاسی داشتم ،اما بهنظرم افرادی که
گرایشهای چپ داشــتند ،بســیار موجب ترقی
هنر روز شــدند .مثالً همین کارهایی که نوشین و
اطرافیانشکههمهچپیبودند،میکردندرانگاه
کنید .البته توجه داشته باشید که در دهه بیست
حــزب فراگیــر دیگری جز حــزب توده نبــود و در
نتیجه هنرمندانی که مخالفتی با دولت داشتند
به ناچار به حزب توده هم گرایش داشتند.
ëëالبته نوشــین با ســایر ســردمداران حزب توده
تفاوتهاییداشت؛مثالًبسیارایراندوستبود،

ماجرای یک ترور نافرجام

کودتا علیه کودتاگر!

چنــد مــاه پــس از
تاجگــذاری و آغــاز
یادداشت
ســلطنت «رضاشــاه
پهلــوی» در چهــارم
اردیبهشــت  1305در
شــهریور همــان ســال،
حکومــت توانســت
علیاهلل جانی تعــدادی از افســران
پژوهشگر تاریخ بلندپایه ارتش و گروهی
غیرنظامــی را بــه جــرم
تالش برای ســرنگونی حکومت نوپای پهلوی
و قتل شخص اول مملکت دستگیر و کودتایی
را کشف و خنثی کند .ریاست این گروه برعهده
«سرهنگمحمودخانپوالدین»بود.
محمــود پوالدیــن متولــد ســال  1264فرزنــد
ســرهنگ حســن خــان کفــری ،افســر قزاقخانه

و از مهاجریــن قفقــازی بــود .او پــس از انجــام
تحصیالت ابتدایی وارد مدرســه قزاقخانه شــد
امــا قبــل از پایان تحصیــات ،بهعلــت گرایش
بــه جنبش مشــروطیت ،ماننــد پدر و بــرادرش
از مدرســه نظامــی اخــراج و به صف مشــروطه
خواهــان پیوســت .با اســتقرار دولت مشــروطه،
با درجه ســلطانی وارد نظمیه شــد و به ریاست
اداره نظمیــه قزویــن درآمــد .پــس از یکســال
خدمت ،وارد مدرســه افســری ژاندارمری شد و
با درجه ســلطانی به ژاندارمــری دولتی انتقال و
بــه فرماندهی یکــی از گروها ن هــای ژاندارمری
اصفهان منصوب شــد .پــس از این به حکومت
نظامی کرمانشاه منصوب ودر پی اختالف نظر
با محمدتقی پســیان ،به موصل عراق تبعید و
پــس از پایان جنگ جهانی اول در ســال  1297و
اعالم عفو عمومی ،با درجه ماژوری (سرگردی)

به فرماندهی گردان ژاندارمری قزوین منصوب
شــد .بــا کودتای ســوم اســفند ســال 1299و پس
از ســقوط کابینه ســیدضیاءالدین طباطبایی در
خــرداد  1300عملیــات ســرکوب شورشــیان در
سراسر کشور شــدت گرفت .پوالدین در این ایام
به فرماندهی فوج ژاندارمری شرفخانه ،سپس
با درجه سرهنگ دومی فرمانده فوج ژاندارمری
آذربایجان برگزیده شــد .با تغییر در تشــکیالت
نظامــی در اواخر ســال  1300و ادغام قزاقخانه و
ژاندارمرى ،پوالدین به قشــون انتقال و ریاســت
ســتاد لشــکر غــرب و حاکم نظامــی بروجــرد و
خرمآباد به او واگذار شد.
در ســال  ۱۳۰۳بــه عضویــت کمیســیون نشــان
جنگیسپهدرآمد.پسازارتقابهدرجهسرهنگ
تمامــی و اخــذ نشــان فرمانــده فــوج گارد نمره
 ۱پیــاده پهلــوی ،در تاریــخ  25دی ســال 1304

پوالدین(سمت راست) در کنار ساموئل هایم

رضا شــاه پهلــوی نظر بــه اســتعداد و لیاقتی که
سرهنگپوالدینفرماندهفوجگاردپهلویازخود
نشــان داد ،ایشان را به موجب فرمانی به سمت
آجودانــی مخصوص خود منصــوب کرد و بدین
ترتیب پوالدین هرچه بیشــتر به رضاخان سردار

سپه ،وزیر جنگ و نخستوزیر بعدی نزدیک شد
و پــس از تاجگذاری رضاشــاه به ســمت آجودان
مخصوصشاهمنصوبشد.
مــدت کوتاهی پس از تاجگذاری رضاشــاه و بنابر
دالیــل و اهدافی که هنوز بر پژوهشــگران آشــکار

چنانچهتماشاخانهمعروفشدراللهزاررابهسبب
عالقهاشبهفردوسیبهاسماینشاعرنامگذاری
کرد؛یادرســالهاییکهدرشــورویبودرویلغات
شاهنامهپژوهشمیکرد.
بله کامالً درست است .افسوس که نوشین بعد
از ترور شاه در بهمن  1327به زندان افتاد و بعد
هــم از زنــدان گریخت و به شــوروی رفت و دیگر
بازنگشــت و همه ایرانیان از فعالیتهای هنری
او محــروم شــدند .همین کتابی کــه میگویید را
نوشــین در شوروی نوشــت که اثر خیلی مهمی
بود .در همان شــوروی هم او را به لحاظ دانشــی
قبول داشــتند .نوشــین به لحاظ هنری آدم ُپری
بود .هم بیان خوبی داشت و هم صدای خوب و
هم در کار خودش خبره بود.
ëëبازگردیــم بــه احمد دهقــان؛ شــما در کتاب
اخیرتان اشــاره کردید که در جریان ترور احمد
دهقــان هــم بودیــد .از وقایــع آن شــب تــرور
دهقان بگویید.
خرداد ماه  1329بود و من در تماشــاخانه بودم.
زمــان ترور حدوداً ســاعت شــش و نیم یا هفت
بعداز ظهر بود که صدای تیر از دفتر دهقان آمد
و مــن و باقی بچهها به طبقه بــاال آمدیم .ظاهراً
تیر توســط یکی از کارمندان شــرکت نفت بهنام
حسن جعفری که از افراد حزب توده به حساب
میآمد ،به دهقان شــلیک شــده بــود .دیدم که
بچهها از جمله «علی خادم» که عکاس تهران
مصور بود و «محســن دولو» کاریکاتوریست ،زیر
بغل دهقان را گرفته و به بیمارستان میبرند که
نزدیکترین بیمارستان هم بیمارستان شماره
دو ارتــش بــود .یــادم میآیــد کــه دهقــان مدام
فریاد مــیزد که «مــرا به آنجا نبریــد!»؛ خالصه
ما با تاکسی دیگری تا بیمارستان رفتیم و زمانی
که رسیدیم در بیمارستان را بسته بودند .ولی در
خیابان ،داخل حیاط بیمارستان دیده میشد و
«اشرف» و «سپهبد احمد امیراحمدی» در حال
توگو بودند .من با امیراحمدی در تئاتر آشنا
گف 
شده بودم و او مرا میشناخت .از پشت پنجرهها
از او حال دهقان را پرســیدم که گفت چون خون
زیادی از او رفته ،تمام کرده است.
ëëدکتــر«انــورخامــهای»درخاطراتشــان،باذکر
دالیلی،تروردهقانراباپشتیبانیمقاماتشوروی
وحــزبتودهوعمالرکن 2ســتادارتــشارزیابی
کــردهودخالتحــزبتودهوعمــال«حاجعلی
رزمآرا» را در ایــن قضیه مســلم دانســته اســت.
نشــده اســت ،ســرهنگ محمودخان پوالدین با
همدســتی تعدادی از درجــه داران و برخی افراد
غیرنظامــی ،دســت بــه کودتایی نافرجــام علیه
رضاشــاه می زند .یکی از این افراد غیرنظامی که
در طراحــی کودتــا بــا پوالدین همکاری داشــت،
«ساموئل هایم یا حییم» نماینده یهودیان ایران
در مجلــس پنجــم بــوده اســت .از ســوابق هایم
آگاهی صحیحی در دست نیست و اطالعاتی که
در منابع تاریخی درباره وی موجود اســت بســیار
مغشوش و گمراهکننده است .برخی منابع ،وی
را جاســوس بریتانیــا و برخــی دیگــر وی را عامل
شــوروی می دانند .واقعیت این اســت که هنوز از
انگیزه همکاری هایم با افســران دخیل در طرح
تــرور رضاشــاه چیــز زیــادی هویدا نیســت .حتی
برخــی دیگــر از منابع تاریخی از توطئــ ه ای که در
انجمــن کلیمیــان ایــران علیــه هایــم در جریان
بوده ســخن می گویند و به طور تلویحی درگیری
و ســپس گرفتــاری وی را در ماجرای کودتا برضد
رضاشــاه را توطئــهای طراحی شــده از طرف این
فهایممیدانند.
انجمنبرایحذ 

جالباستکهشماهممیگوییدکهدهقانمدام
فریادمیکشیدکهاورابهبیمارستانارتشنبرند!
علتچهبود؟یعنیخوددهقانهممتوجهشده
بودکهعاملینسوءقصدعمالرزمآراهستندکهبا
اواختالفاتیداشت؟
بلــه همینطــور اســت .او خــودش قاتــل را
میشــناخت .دهقان میدانست که سوء قصد
از جانــب رزمآرا بــود و من هم اعتقــاد دارم که
قاتل او رزمآرا اســت .شــکی هم در این مسأله
ندارم .جالب اینجاست که خود رزمآرا جسد او
را با تشریفات نظامی تا حرم عبدالعظیم(ع)
تشــییع کــرد .رزمآرا در ابتــدا بــا دهقان بســیار
صمیمی بــود؛ مــن در جریان ریــز ارتباطهای
آنها بودم .چــون رزمآرا یــک زمانی ،تقریباً هر
شب با خانوادهاش به تئاتر تهران میآمد و در
واقع دفتر دهقان و تماشــاخانه تهران پاتوق او
بود .چون دفتر تماشاخانه تهران و دفتر مجله
تهــران مصور در گراند هتل اللــهزار در کنار هم
قــرار داشــت و درون دفتــر تهــران مصــور ،در
دیگری بود که به دفتر تماشاخانه تهران وصل
میشد .اینجا اصالً پاتوق رزمآرا بود .صمیمت
و روابط دوستانه اینها به حدی بود که ما شاهد
آن بودیــم .آنچنــان به هم نزدیــک بودند و ما
آنچنان به آنها نزدیک بودیم که مســائلی درز
میکــرد .آن زمــان تماشــاخانه تهــران و دفتر
تهران مصور نقطه ثقل سیاسی مملکت بود و
ما از خیلی مســائل خبردار میشدیم که کسی
تصــورش را هــم نمیکرد .دهقان بعــد از ترور
«عبدالحسین هژیر» در سال  28زمینه را برای
نخســتوزیری رزمآرا مهیــا کــرد و حتــی برای
حمایترزمآرابا«حسنارفع»همجدالهایی
داشــت .رزمآرا آنچنان با دهقان صمیمی بود
که به او گفته بود باید َ
کلک شــاه را کند! دهقان
هم جریان را میدانســت! اتفاقاً همین عامل
موجــب تیرگــی روابــط دهقــان و رزمآرا شــد.
دهقان نســبت به شــاه جــان نثار بــود و حاضر
بود در راه شــاه جانش را هم بدهد که داد! شاه
هم خیلی از او حمایت میکرد .شــاه با دهقان
روابط خیلی خوبی داشــت .تماشاخانه تهران
اصالً پاتوق شــاه هم بود! و شــاه ،ما هنرمندان
تئاتــر را از نزدیــک میشــناخت .از طرف دیگر
در همــان زمــان مقالــهای در تهــران مصور به
قلم «کریم روشنیان» با عنوان «من جاسوس
شــوروی در ایران بودم» منتشــرشــد که باعث
تیرگی روابط ایران و شوروی شده بود و مقامات
شــوروی هــم از دولت ایران خواســته بودند که
این مقــاالت ادامه پیدا نکند؛ در نتیجــه رزمآرا
این را هم به دهقان گوشزد میکند ولی دهقان
توجهینمیکندو اختالف آنهابیشترمیشود.
خالصه دهقان بعدها در یک ســرمقالهای در
تهرانمصورمتذکرمیشودکهدرجلسهآینده،
موضوعی را در مجلس افشــا میکند که طرح
آن ضــروری اســت! ولی قبــل از آنکه مجلس
افتتاح شــود در همین تماشــاخانه تهران ترور
میشــود .بعــد از ایــن مقاالتــی کــه روشــنیان
مینوشــت ،خود من دو سه مرتبه به او گوشزد
کرده بودم که «آقا مواظب باشید! اینها شما را
خواهندکشت!».مجلهتهرانمصورهمنشریه
مهمی بود« .شاهرخ شاهی» پدر همسر من در
آن زمان ســفیرکبیر ایران در مسکو بود ،ایشان
روایت میکرد که ما اگر میخواستیم مطلبی از
سیاستداخلیایرانپیداکنیم،چیزیازوزارت
امور خارجــه گیرمان نمیآید! بلکه به ســتون
«زیــر ذرهبین» تهران مصور مراجعه میکنیم
و بعــد میفهمیم تهــران چه خبر اســت! زیر
ذرهبین نوشــتارهایی بود که دهقــان در تهران
ینوشت.
مصورم 
ëëپس از احمــد دهقان ،تماشــاخانه تهــران چه
روندی را طی کرد و ســاختمان کهنه آن امروز چه
وضعیتیدارد؟چونمیدانمشمابهتازگیازاین
ساختمانبازدیدداشتهاید.
بعد از دهقان مدتی تماشــاخانه تعطیل شد
ولــی دوباره ،با مدیریت مهنــدس عبداهلل واال
حیاتی پیدا کرد و به نحو احســن اداره شد .واال
هــم از دســت پروردههــای دهقان بــود و مثل
او بــا تودهایهــا میانــه خوبی نداشــت .بعد از
مدتی هم فتــحاهلل واال برادر او مدیریت اینجا
را بــه عهــده گرفــت .درنهایــت انقالب شــد و
نمایشهایی هم در آنجا اجرا شد ولی کم کم
از رونق افتاد و امروز هم خرابهای بیش نیست!
ایکاشروزیاینتماشاخانهدوبارهبازسازیو
احیا شود .چون اینجا ،چه بهلحاظ هنری و چه
بهلحاظتاریخی،مرکزمهمیاست.
ســه روز قبل از اجرای کودتا ،یکی از اعضای گروه
به نام «آقامیر قفقازی» طرح ترور را نزد شخص
رضاشــاه افشــا می کند .بالفاصله با دســتور شاه،
ســرهنگ پوالدیــن و دیگــر همدســتان وی در
15شهریور1306دستگیرمیشوند.بهغیرازهایم
که غیرنظامی بود ،بقیه افسران در دادگاه نظامی
وزارت جنگ محاکمــه و در تاریخ  23بهمن ماه
سال  1306حکم آنها بدین شرح صادر میشود:
ســرهنگ محمودخان پوالدیــن به جرم خیانت
به وطن و ســوءقصد به شــخص اول مملکت به
اعداممحکومگردید.
یاور احمدخان همایون به  15سال حبس ،نایب
ســرهنگ نصــراهلل خان کلهــر به 7ســال حبس
و یــاور روحاهلل خان مشــکین قلم نیز به  5ســال
حبس محکوم میشوند .یک روز بعد از صدور و
ابالغ حکم دادگاه نظامی ،سرهنگ محمودخان
پوالدین شــب 24بهمــن  1306در محــل پادگان
باغشــاه به جوخه اعدام سپرده شد .هایم نیز در
ابتدا به  5ســال حبس محکوم شــد اما به دالیل
ناشناخته در 23آذر سال 1310اعدام شد.

