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 190سال پس از قتل وزیر مختار روسیه در عمارت زنبورکچی

گریبایدوف در بنبست!
شاید در گیر و دار شلوغی بازار
تهران ،کمتر کســی به کوچه
زنبورکچــی ،وجــه تســمیه و
تاریخ آن عنایت کرده باشد!
مجید بجنوردی اما این کوچه کــه در نزدیکی
پژوهشگر گذر باغ ایلچی در جنوب بازار
تاریخ
تهــران (در محــدوده میانــی
بازار عباس آبــاد و کوچه باغ
ایلچی؛ جنب مجتمع تجاری المهدی) قرار دارد،
از قدیمیتریــن گذرها و کوچههای تهران اســت.
زنبورکچــی کوچهای اســت بنبســت ،کوتــاه و به
نســبت گذرهای اطرافش خلوتتر و درنتیجه به
لحاظ قدم خور بودن ،بیاهمیت تر! اما این کوچه
صاحــب نامی قدیمی اســت که بخشــی از وقایع
مهم تاریخ معاصر مملکت ما در حوالی آن روی
داده اســت .در نــگاه اول ،زنبورکچی یادآور یکی از
تأسیســات نظامی تاریخ ایران یعنی زنبورکخانه
اســت و زنبورکچی یا زنبورکچی باشــی در معنای
کســی اســت که پیشــه مرتبط با زنبورکخانــه و آن
تأسیســات دارد .زنبــورک نیز بنابــر گفته فرهنگ
برهــان قاطــع ،نوعــی تــوپ کوچک جنگــی بود؛
گاهــی هــم آن را به شــتر میبســتند کــه در حین
جنگ کارایی زیادی داشــت .امــا اینکه چرا کوچه
فوق الذکر به اسم زنبورکچی نامیده شد ،احتماالً
با محل اقامت رئیس کل زنبورکخانه (زنبورکچی
باشــی) مرتبــط اســت؛ چنانچــه مرحــوم «ناصر
نجمــی» از تهــران پژوهــان نــام آشــنا ،در کتــاب
خود از زنبورکچی باشــی و کوچــه آن یاد کرده اند:
«زنبورکچی باشی (یعنی رئیس کل زنبورکخانه)
در نزدیکــی بــاغ ایلچی کــه حاال گذر عبــاس آباد
است ،اقامت داشت ...کوچه زنبورکچی ابتدای آن
بنبست و انتهای آن کوچه ایلچی است»
اما یکی از وقایع مهمی که در حوالی این کوچه رخ
داده ،واقعه گریبایدوف یا قتل فجیع «الکســاندر
گریبایــدوف» وزیــر مختار روســیه در ایــران زمان
«فتحعلیشاه قاجار» به همراه و خدم و همراهان
او در  11فوریه  _1829چهارشــنبه  22بهمن 1207
است .ســبب تعیین  11فوریه  ،1829تصریح یک
گزارش انگلیســی از این واقعه است که یک سال
و نیــم پس از این حادثــه خونین در مجله «بلک
وود ادینبرا» تحت عنوان «شــرح اقدامات هیأت
نمایندگی روســیه در ایران از  29دســامبر  1828تا
 11فوریه  »1829در اســکاتلند به چاپ رســیده که
حــاوی رویدادها و اتفاقــات و اقدامات این هیأت
بخت برگشــته ،از زمان ورود به ایــران و حرکت از
تبریز تا قتل آنها در  11فوریه  1829در تهران است.

گمــان مــیرود این گــزارش چاپ شــده در مجله
بلــک وود ،ترجمــه انگلیســی «روزنامه نظرعلی
خــان» یــا گــزارش روزانــه نظرعلــی خان افشــار،
میهماندار گریبایدوف باشــد که توســط منشی او
و زیــر نظــر خودش نوشــته شــده اســت و بعدها
به انگلیســی ترجمه شــده باشــد .این گزارش که
با شــرح و تفســیر آن ،توســط «ابراهیم تیموری»
در مجله بخارا ،شــماره  85منتشــر شــده اســت،
بهعنوان منبعی دست اول مورد استفاده نگارنده
در ایــن کوتاه قرار گرفت .اتفاقاً در همین گزارش،
محــل اقامــت ایلچی (کلمــهای ترکــی به معنی
فرستاده یا سفیر؛ در این متن منظور گریبایدوف)
و همراهانــش در تهــران مشــخص شــده اســت
کــه ارتباط آن بــا نام کوچه زنبورکچــی قابل فهم
است« :ایلچی در خانه بزرگ مرحوم محمدخان
زنبورکچیباشیکهباحماموسایروسایلآنتمام
و کمال برای سکونت او و همراهانش اختصاص
یافتــه بود ،فرود آمــد» و در ادامه ،وضعیت خانه
زنبورکچی باشی شرح داده میشود« :در اتاقهای
بــزرگ آن خانــه ،ســینیهای متعــددی از میوه،
شــیرینی و نقل و نبات چیده شــده بود .از آنجا که
این خانه دارای چند حیاط به اندازههای مختلف
میباشــد مدتی وقت گرفت تا هر یک از اعضای
هیأت در اتاقهــای مرتبط به خود جای گرفتند»
و تــاالر بزرگ مرکــزی عمارت هم محــل اقامت
شــخص گریبایدوف انتخاب شد .همانطور که از
گزارش برمی آید ،منزل مرحوم زنبورکچی باشی
عمارتی وسیع و بزرگ بود و امروز ،احتماالً تنها و
مهمترین یادگار نام محمدخان زنبورکچی باشی
در آن محدوده ،همان اسم کوچه زنبورکچی است
که از گزند روزگار در امان مانده است! چنانچه بنابر
گفته مالتسوف (تنها شخص روس نجات یافته از
قتلعامهیأتگریبایدوف)بنایمحلنمایندگی
روسیه پس از حمله عوام الناس ،ویران گردید.
پســر
امــا «محمــد خــان زنبورکچــی» باشــی ِ
پســر «محمدخان همدانی»
«حسینعلی خان» ِ
است که همه زنبورکچی باشی عهد فتحعلیشاه
بودهاند ،چنانچه از ناصر نجمی در ابتدا نقل شد،
رئیــس کل زنبورکخانه کــه در نزدیکی باغ ایلچی
سکونت داشت ،از همین خاندان بود.
ناگفتــه نمانــد ایــن مطلــب بهدنبــال یافتــن
مــکان دقیــق عمارت یــا زمینهــای محمدخان
زنبورکچی باشی نیست و بیشتر در پی یافتن وجه
تســمیه کوچه زنبورکچی اســت و چه بسا با توجه
به وســعت زمینهای شــخص زنبورکچی باشی،
ردپــای آن را در گذرهــای اطــراف و یــا کوچــه باغ

ایلچــی کنونی نیز بتــوان یافت .حتــی ُ
«لرد جرج
کــرزن» اشــاره میکنــد کــه زمیــن هــای ســفارت
انگلیسدرآنزمانمتعلقبههمینمحمدخان
زنبورکچی باشــی بود که ازقضــا در نزدیکی محل
اقامــت گریبایــدوف در محدوده بــاغ ایلچی قرار
داشت .به هر جهت در تاریخ ذوالقرنین اثر «میرزا
فضــلاهلل شــیرازی» کــه مــورخ معاصــر آن ایام
اســت نیز محل اقامت گریبایدوف و همراهانش
بدون ذکر زنبورکچی آمده اســت« :در ســرایی که
میهمــان خانه ایلچیــان دولــت روس و در محله
بــازار و جنــب دروازه عــراق واقــع اســت او را فرود
آورده »...منظــور از دروازه عــراق در ایــن متــن،
دروازه شــاه عبدالعظیم(ع) است که در نزدیکی
محــل اقامــت گریبایــدوف قــرار داشــت چنانکه
«والدیمیر مینورسکی» هم سفارت روسیه در آن
ایام را ،منزل زنبورکچی باشــی نزدیک دروازه شاه
عبدالعظیم(ع) دانسته است .با توجه به وسعت
امــاک زنبورکچــی باشــی ،میتــوان حــدود ایــن
زمینهــا در بــازار تهران را همین محــدوده کوچه
زنبورکچــی و باغ ایلچی بــه حســاب آورد .بزرگی
منزل زنبورکچی باشی یا محل اقامت گریبایدوف
بــه حدی بود کــه طبق گفته همان گــزارش بلک
وود« ،میرزا عبدالحســین خان» خواهــرزاده وزیر
امور خارجه (میرزا ابوالحسن خان) از طرف دولت
بهعنوان میهماندار تعیین گردیده بود و او «همه
روزه بــه طــور سرســری در خانه چرخی مــیزد تا
ببیند که دســتوراتش اجرا شــده یا نه» و از ســویی
دیگر «یک دسته هشتاد نفری از پیاده نظام فوج
همراهان ،که اسماًیکصد نفر بودند به فرماندهی
سلطان(سروان)محمدعلیبهعنوانگارداحترام
در جلــو خانه گمارده شــده بــود ...و پانــزده نفر از
فراشــان شــاهی نیــز در آن محل حاضــر بودند تا
از مزاحمــت افراد جلوگیری نماینــد» از مجموع
ایــن قرائن ،میتــوان به وســعت و عظمت خانه
زنبورکچــی باشــی و هیأت همــراه گریبایدوف پی
برد.
امــا علت آمدن گریبایدوف به ایران و ســبب قتل
عــام او و همراهانــش توســط عوام النــاس ،خود

مرموزترین باغ ایران

سایت پنجره ای به دیروز

دوران قاجار بیشــک عصر
آن چه بود
گســترش نفــوذ اروپاییــان
آن چه ماند در ایــران اســت .نفــوذی که
تــا پایتخــت هــم رســید تــا
جایــی کــه در ایــن دوران به
نســبت طوالنــی ،شــاهان
قاجار کنتــرل بخشهایی از
رضا سلیمان نوری
پژوهشگر تاریخ پایتخت خود را هم از دست
دادند؛بخشهاییکهاغلب
تصمیمهای ویژه برای جابه جایی در رأس هرم
حکومتی ایران در آنها گرفته میشد.
اما ماجرای از دســت دادن کنترل بخشهایی از
پایتخت از آن زمان آغاز شــد که «محمدشــاه»
ســومین پادشــاه قاجــار در برابــر زیــاده خواهی
ســفرای اروپایی کــم آورد و پــس از دادن زرگنده
به روسها بهعنوان ســفارت تابســتانی ،قلهک
را هــم بــه همین عنــوان در اختیار انگلیســیها
قــرار داد و صــد البته بخشــی بــزرگ از فرمانیه
را هــم ایتالیاییهــا صاحب شــدند .در این بین
فقط سر عثمانیها بیکاله ماند و هرچه تالش
کردند نتوانســتند دهــی از دهات شــمال تهران
را بهعنوان مقر تابســتانی در اختیار خود گیرند.
ناگفته نماند زمین داری ایتالیاییها در شــمال
تهران هم دیری نپایید و پس از چند ســال ،این
تنها انگلیسیها و روسها بودند که یکی قلهک
و دیگــری زرگنــده را در اختیار داشــتند .دو دهی

منطقه پل رومى و اراضى شمال قلهك ،محل سفارتخانه آلمان و روسيه

که بعدها و در اوج مشــروطه هر کدام جایگاهی
ویــژه در تاریــخ ایــران پیــدا کردنــد زیــرا یکــی
پناهگاه محمدعلی شــاه شــد و دیگری پناهگاه
مشــروطه خواهــان .در ایــن بیــن البته داســتان
قلهک کمی پیچیدهتر از زرگنده اســت زیرا این
دومــی با تحوالت روســیه تــزاری و تبدیل آن به
دولت شوراها و سر آمدن اجارهاش دیگر ییالق
تابستانیهمسایهشمالینماند.
و امــا قلهــک این روســتای خــوش آب وهوای
شــمال تهــران عهــد قاجــار کــه آب قنــات آن
همچنان جاری اســت ،سرنوشتی دیگر یافت.
دهی که چون از تیول شاهی محسوب میشد،
بــه روایــت دوران حکومــت قاجارهــا در ســال
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که «ســرجان کمپبــل» وزیــر مختــار انگلیس
در ایــران خواســتار ملکی مشــابه زرگنده شــد،
توسط محمد شــاه به دولت انگلســتان اجاره
داد تــا ییالق ســفارت انگلیس شــود .اجارهای
به ثمن بخس یعنی ماهانه  30تومان ایران یا
 15لیره استرلینگ انگلستان که البته شاه بلند
نظر ،اندکی بعد در تفقدی شاهانه از دریافت
همــان هــم چشــم پوشــی کرد تــا بدیــن گونه
باعث افزایــش جایگاه وزیر مختار انگلســتان
در بیــن دیگــر عوامــل خارجــی ســاکن تهران
شــود .ایــن وضعیــت ادامــه داشــت تــا اینکه
«ناصرالدینشــاه» در جریان یکی از سفرهای

مطلبی جدا میطلبد ،امــا هر چند مختصر برای
درک بیشــتر موضوع ،ذکری از آن میشود .آمدن
گریبایدوف بــه ایران معلول قــرارداد ترکمانچای
بود و او بنا داشت بعضی از مسائل معوقه و مورد
اختــاف پــس از قــرارداد را حــل و نســخه مصوبه
عهدنامــه ترکمانچــای را به فتحعلیشــاه تســلیم
کند .او که طبیعتاً بهعنوان نماینده دولت فاتح به
مملکت شکســت خورده ایران قدم میگذاشت،
دچــار نوعــی تکبــر و نخوت بــود و همیــن تبختر و
البتــه جهالــت همراهانش ،ســبب خشــم مردم
شــد و عمــارت زنبورکچــی باشــی را به قتلــگاه او و
همراهانشمبدلساخت.یکیدیگرازبرنامههای
گریبایــدوف در ایــران ،طبق قــرارداد ترکمانچای،
بازپسگیری افرادی بود که قبل تر ،از قلمرو روسیه
به اسارت گرفته شده بودند و بعضی افراد ارمنی و
گرجی نیز جزو این اســیران بودند و چون در هیأت
گریبایدوف برخــی از افراد ارمنــی و گرجی حضور
داشــتند بالطبع بــرای بازگرداندن خویشــان خود
حرارت و جهالت بیشــتری به خــرج میدادند .در
یــک مورد بیرون آوردن دو زن از حریم الهیار خان
آصفالدولهکهاصالًاهلقراکلیساارمنستانبودند
و آوردن و نگاه داشتن و حمام بردن آنها در محل
اقامــت گریبایــدوف درحالی که تــا آخرین لحظه،
علقههایخانوادگیودینیایرانیداشتند،موجب
خشــم مردم شــد و مغایر آداب ایرانی نیــز بود .از
سوییدیگرپناهندهشدن«میرزایعقوبارمنی»به
محل اقامت گریبایدوف که از خواجه سرایان حرم
فتحعلیشاه بود و از کوچکترین جزئیات حرم شاه
اطالع داشــت ،موجب خشم فتحعلیشاه گردید.
مجموع این عوامــل و رفتار بد و زننده گریبایدوف
ســبب گردید مردم در مســجد تجمع کننــد ،بازار
بسته شود تا شاید گریبایدوف ترسیده و آن دو زن و
میرزایعقوب را تسلیم کند .درنهایت مردم تهییج
شــده و به منزل زنبورکچی باشــی یا ســرای ایلچی
هجوم آورده و همه چند ده نفر هیأت نمایندگی را
به فجیعترین شکل به قتل رساندند و از این هیأت
تنهــا یک تــن یعنــی مالتســوف (دبیــر اول هیأت
نمایندگــی) به طــرز عجیبی نجــات یافــت! بنابر
قول روزنامه نظرعلی خان (یــا گزارش بلک وود)
که او نیز در روز حادثه در عمارت زنبورکچی باشی
حضور داشــته اســت« :خــون ماننــد جــوی آب از
بدنها جاری بود و تمام سطح اطاق را فرا گرفته،
سپس سیل آسا به طرف حیاط سرازیر گردید»
درنهایت جســد گریبایدوف به تفلیس گرجستان
منتقــل و دفن شــد و بعضــی از افراد مقتــول این
هیــأت نمایندگــی نیــز در کلیســای تادئــوس و
بارتوقیموس در کوچه ارامنه قدیم (کوچه شــهید
موســوی کنونی که در فاصله نه چندان زیاد کوچه
زنبورکچی قرار دارد) دفن شدند.
ناگفته نماند ،طبق گفته کتابچه «قبالجات خزانه
مبارکــه – امــاک حاجی میــرزا آقاســی -خالصه
جــات و موقوفات دیــوان اعلی» خانــه زنبورکچی
که توســط خاقــان مغفــور فتحعلیشــاه در محله
بازار و برای نشــیمن ایلچی روس ابتیاع شده بود،
بعداز قتل ایلچی در اختیار ورثه حســینعلیخان
زنبورکچیباشــی یعنی بــه وراث ابتدایــی آن قرار
گرفــت .علــی ای حــال ،امیــد آنکــه نــام «کوچــه
زنبورکچی» بهعنــوان یــادگاری از نام محمدخان
زنبورکچی باشــی و به طــور کل خاندان زنبورکچی
باشی ،کماکان حفظ و به نسل آینده معرفی گردد.
منابع:
اتحادیه ،منصوره و بهمن بیانی .کتابچه قبالجات خزانه
مبارکــه ،امــاک حاجیمیرزاآقاســی ،خالصهجــات و
موقوفات دیوان اعلی .تهران :نشر تاریخ ایران1387،
تبریزی،ابنخلف.برهانقاطع.تصحیحمحمدعباسی.
مؤسسهمطبوعاتیفریدونعلمی.بیتا
تیمــوری ،ابراهیم .شــورش در تهران و قتــل وزیر مختار،
گریبایدوف .مجله بخارا .ش .85بهمن و اسفند90
شــیرازی ،میرزافضــل اهلل .تاریــخ ذوالقرنیــن .تصحیــح
ناصر افشارفر .ج  .2انتشارات کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی1380.
کــرزن ،جــرج .ایــران و قضیــه ایــران .ج .1ترجمــه وحیــد
مازندرانی .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب1349.
معتمد الدوله ،فرهاد میرزا .کتاب زنبیل .به همت حاجی
محمد رمضانی .تهران :کالله خاور1345.
نجمی ،ناصر .تهران قدیم .نشر جانزاده1386.

خود به فرنگ در ســال  1240هجری شمســی
باغ قلهک را هم برای تفرجگاه انگلیسیها در
تابستان،بهبریتانیااجارهداد.باغیکهبرخالف
ده قلهک که با تغییر نظام در کشــور به مردم
برگشــت هنوز هم در اختیار انگلستان است و
یکی از موارد اختالف نظر دو دولت .البته شاید
هم انگلســتان حق داشــته باشــد تا از این باغ
چشم پوشــی نکند زیرا بســیاری از وقایع عهد
مشــروطیت در این مکان رقم خورده یا درباره
آن تصمیمگیریشدهاست.
کافــی اســت بدانید بــاغ قلهک همــان جایی
اســت که پس از به توپ بستن مجلس توسط
محمدعلــی شــاه تحــت حمایــت روسهای
ســاکن زرگنــده شــمار زیــادی از روحانیــون و
بازاریان در آن بست نشستند تا سفیر انگلیس
ایشان را تحت حمایت خود قرار دهد .یا اینکه
در ایــن باغ بود که جلســات تغییر کابینه عهد
مظفری و احمدشــاهی برگزار میشد یا حتی
همین باغ جایی بود که «محمد علی فروغی»
و پهلــوی اول بــا هــم صلــح کردند تــا فروغی
پس از ســالها خانه نشــینی نخستوزیر شود
و شــرایط را بــرای جابه جایــی پهلویها با هم
فراهــم کند و موارد بســیار دیگری کــه این باغ
20هکتاریحاشیهخیابانشریعتی،حدفاصل
خیابــان دولت و پل صدر را به مرموزترین باغ
ایران تبدیل کرده است.

مصاحبه با سید ضیاءالدین ،رئیس الوزرای اسبق ایران

کودتا در ایران

در ســالهای پــس از کودتای ســوم اســفند ســال
 1299سیدضیاءالدینطباطباییدریکیازمناطق
 2اسفند
نزدیک لوزان سوئیس ساکن بود ،در این ایام ،یک
خبرنگار ایرانی به دیدار او رفته و ســؤاالتی درباره
کودتــا ،رابطــه وی با ســردار ســپه در آن ســالها،
همــکاری ســید با انگلســتان و همچنین پــارهای
در مسیر
تاریخ اتفاقاتجزئیوبهظاهرغیرمهمدورانسهماهه
زمامــداری او پرداختــه که از قضــا از دید مورخان
پنهان مانده است .با توجه به اهمیت روایت خود
سیدضیاءالدینطباطباییازاینوقایعوباعنایت
توگو مشغول نوشتن
به اینکه او در زمان این گف 
حسنمجیدی کتابــی درباره ایــن کودتا بــوده ،دادههای تاریخی
مسئول صفحه جدیدیبرایبررسیابعادناشناختهایازکودتای
تاریخ  1299روشن میگردد .متن این مصاحبه به نقل
از روزنامه کوشــش جمعــه دوم اســفند 1302در
ذیل عیناًآورده میشود.
در اواخر دســامبر سال گذشته که از سوئیس میگذشــتم ،چند روزی در
شهر لوزان توقف کردم و چون میدانستم که آقا سید ضیاءالدین رئیس
الوزرای اســبق ایــران درنزدیکی آنجــا در (تریته) اقامت دارد ،خواســتم
مالقاتیبامعظملهبنمایم.
آدرس ایشان را خواستم کسی نمیدانست ،باالخره مجبور شدم از اداره
پلیس جویا شــوم .در اداره مزبور میهمانخانهای را که مشــارالیه به اسم
روحانی،درآنجامسکنداشتبهمننشاندادند.به(تریته)تلفنکردم
آقای روحانی شخصاً پای تلفن حاضر شدند و ملتفت شدم
کهمنتظرنبودندکسیفارسیباایشانمکالمهکند.به
ایشان گفتم« :من یکی از هموطنان شما هستم
که از ایران میرســم و خیلی مایلم که شما را
مالقاتکنم».
در جــواب مــن اظهار داشــتند« :من نیز
از دیدار شــما خوشــوقت خواهم شد،
همینامروزمنتظرشماهستم».
پــس از نیــم ســاعت بــه (تریتــه)
رســیدیم .میهمانخانــهای را کــه به
مــن نشــان داده بودند ،یکــی از این
میهمانخانههــای کوچــک ،پاکیــزه
و ظریــف ســاحل دریاچــه (لمــان)
اســت ....از دربان سراغ آقای روحانی
را گرفتم ،در جواب من پرســید« :تاجر
فرش فروش ایرانی را میطلبید؟»
ملتفتشدمکهآقاسیدضیاءالدینمتنکرو
ناشناسزندگانیمینمایندوبههمینجهت
جواب مثبت دادم .مرا به اطاق پذیرایی راهنمایی
کردنــد ،چون داخل شــدم یک نفر جوان ســی ســاله را
نگریستم که در نزدیک بخاری نشسته مشغول قرائت جراید و از
مشاهده ســیمایش او را مردی فرزانه و با کیاست یافتم ... .اگرچه اولین
دفعــه بود که ســید را مالقات میکردم اما چــون در طهران عکسهای
ایشان را دیده بودم فوراًشناختم .در موقع ورود من از جا برخاسته دست
داده و نشستم .پس از معرفی خودم ،از اخبار ایران از من سؤال نمودند
امــا دریافتم که اطالعات ایشــان بیش از شــخص من اســت .قــدری در
کلیات صحبت کردیم .بعد ،از مشغولیات ایشان و مقاصدی که در نظر
دارند استفســار نمودم .در جواب اظهار داشتند« :از وقتی که به سوئیس
آمدهام در این کنج عزلت بسر میبرم ،ماهها میگذرد یک نفر ایرانی را
مالقاتنمیکنماماازایران،دوستانمجرایدومکاتببسیارمیفرستند،
اوقاتم را هم مصروف خواندن و نوشتن میکنم».
سؤالکردمچهکتابیتصنیفمیکنید؟
«یــک کتابــی که کتاب ســیاه نــام دارد( )۱کــه در آن طایــق النعل بالنعل
تفصیل کودتا و شــرح ســه ماهه زمامداری خــود را مینــگارم ،روزی که
این کتاب طبع و نشــر شــود ایرانیان خواهند فهمید چه خدماتی در راه
مملکــت خــود انجــام دادهام و چــه خدماتی خیال داشــتم بکنم و چه
خدماتیرانگذاشتندصورتبدهم».
...گفتــم جراید طهران گاهی خبر ورود شــما را به بغداد میدهند
و نوبتی شــما را در کشمیر حاضر میدانند .آیا خیال مراجعت به
ایران را ندارید؟
«مادامی که وضعیت فعلی ...در ایران برقرار اســت به هیچ وجه رایحه
امیــدی نمــیورزد ،مــر اجعت من به ایــران فعالً چه نتیجــه دارد؟ من
منافع شــخصی خودم را در نظر ندارم و مراجعت من در این موقع جز
اغتشاشاتمضرهبرایمملکتثمرینخواهدبخشید».
داخل پاره مسائل
کم کم سردی و برودت اولیه زائل شده و مناسب دیدم ِ
دقیق تری بشوم .شنیده بودم که آقا سیدضیاءالدین لکنت زبان شدیدی
دارد اما بالعکس مشــاهده نمودم خیلی واضــح و بدون تأمل و تردید،
منتهی قدری به تأنی مکالمه میکند .فقط گاهی که در کالم تند میشد
و حرارتــی ابــراز میکرد ،مختصر لکنتی در زبانش محســوس میشــد.
تفصیل ســؤال و جوابی که بین ما بعمل آمــد و بیطرفانه بدون اظهار
عقیده ذکر میکنم به قراری است که ذیالً مسطور میشود:
ëëعلت واقعی سقوط کابینه شما چه بود؟
«عدهای بر ضد من نزد سردار سپه بدگویی و آنتریک کردند ،به قسمی
که سردار سپه سوءظن حاصل کرده و کیفیت را به سمع شاه رسانید .به
محض اینکه وقایع به اطالع من رسید با وزیر جنگ مالقات کرده مدلل
داشــتم اراجیفــی را که نقل کردهاند عاری از حقیقــت و صورت خارجی
ندارد.امــا چــون دیدم اعتماد همکار اصلی خودم متزلزل شــده و دیگر
نخواهم توانســت بهطور دلخواه کار کنم اســتعفا کردم شــاه از قبول آن
امتناع ورزید و آقای سردار سپه هم که از صحت قول و پاکی عقیده من
اطمینــان حاصل کــرده بود بقدری اصرار نمود اســتعفای خــود را پس
بگیرم که ناچار از قبول آن شدم .اما وضعیات تغییر کرده بود و میدیدم
دیگر کار کردن مانند سابق برای من مقدور نیست ،مجدداًاز برای شاه و
سردار سپه سوءظن تولید شده بود و به این جهت پس از یک هفته دوباره
استعفا نموده و حرکت کردم.
ëëدر طهران شــایع بود که وزیر جنگ مخالف شــما شــده و شــما را
مجبور به استعفا نموده است.
این خبر کامالً عاری از حقیقت اســت .تا دم آخر بین من و ســردار ســپه
موافقت تام برقرار بود .حتی در نتیجه مســاعدت ایشان توانستم سالم
جانــی بدر بــرم و نیز توجهــات او بعد از رفتــن من از ایران شــامل حال
دوســتانم شــده و چنانچه برای خاطر او نبــود ،این آقایانــی را که من به
حبس انداخته بودم ،دمار از روزگار آنها در میآوردند.
ëëآیا راست اســت که شما خیال داشــتید تمام این اشخاص را به
قتل برسانید؟
«چنین قصدی نداشتم چون این اشخاص مقصر بودند ،نیتم این بود
که قانوناًمحاکمه شوند و یقیناًحکمی که از محکمه در موضوع هر یک از
ایشان صادر میشد ،بموقع اجرا میگذاردم».
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 ëëیکــی از ایراداتــی کــه در ایــران به شــما وارد میکنند این اســت
کــه شــما در لبــاس ملیــت در حقیقت بــا مســاعدت و دســتیاری
انگلیسیها کار میکردهاید.
«اشــخاصی که از حســاق مطلب مسبوق نیســتند ممکن است چنین
تصوری را بنمایند ،اما اگر بدانند تا پانزده روز بعد از کودتا هنوز انگلستان
حکومتمرابهرسمیتنشناختهبود،عقیدهخودراتغییرخواهندداد».
ëëپس چگونه عاقبت به رسمیت شناخته شدید؟
«اعضــای ســفارت طهــران میدانســتند من نظــر مخالفی نســبت به
انگلستانندارمهمیشهمنمخاصمتباانگلستانرامضرووخیمبرای
ایران دانستهام و عقیدهام بر این بوده که بدون اینکه دست بسته خود را
بهدامانانگلستانبیفکنیمهموارهالزماستتادرجهطریقوفقومدارا
را پیش گیریم اما آیا میتوان این عقیده مرا انگلیس پرســتی نام نهاد؟
وانگهیاگرمنبامساعدتوموافقتانگلستانکارمیکردمپسچگونه
()2
مهمترین طرفداران او را به حبس میانداختم؟»
ëëایراد دیگری که هواخواهان شــما مینمایند این اســت که شــما
بــرای معاونــت و معاضــدت خــود عمومــاً اشــخاص ناالیقــی را
انتخاب نمودید.
«بایــد اعتــراف نمایــم که این ایــراد تا درجــهای وارد و بجاســت .اما چه
میتوانســتم بکنــم؟ کس دیگــری را نداشــتم .قطعــی اســت در ایران
اشــخاص الیقتــر و جدی تــری بودند امــا بدبختانه من نمیتوانســتم
اعتمادیبهآنهاداشتهباشمدرصورتیکهنسبتبهمعاونینیکهاختیار
نموده بودم ،الاقل میتوانستم از درستی و وطن پرستی ایشان مطمئن
باشم و این هم کم چیزی نبود».
ëëمابیــن پیرهــا و قدما آیــا اشــخاصی نبودند که
بتوانند با شما کار کنند؟
«خیر!خیر!منازآنهاکامالًمأیوسم.تمام
این بیچارهها بیکاره و ناالیق هســتند.
قبــل از اینکــه آنها را حبــس کنم ،تا
درجهای من هم پاره تصورات در
موضوعایشانمینمودم،امادر
این امتحــان درجه لیاقت آنها
به من معلوم شد».
ëëاگرچــه جاهــل و ناالیــق
هــم باشــند بعضــی از آنها
تجربیاتی دارنــد که ممکن
بود از آن استفاده کرد.
«خیر! به هیچ وجه .این تجربه
را هــم کــه تصــور میکنیــد فاقد
آن هســتند .اشتباه بزرگی است که
جوانــان مــا مینماینــد .در اینکــه به
این اشخاص اهمیت میدهند و خود را
حقیر میشمارند .امروزه هر کدام از جوانان
تحصیلکــرده ایرانــی را کــه مالحظه کنیــم برای
اشــغال مقــام وزارت یا حکومت یا هر مقام دیگری صد
درجه بهتر از این کندههای پوسیده هستند».
ëëپــاره عملیات دیگر شــما بــه عوام فریبــی تعبیر شــده من جمله
قدغن اســتعمال مســکرات .جوانــان و خصوصاً (البتــه میدانید
که اغلب طرفداران شــما هم در این زمره هســتند) از اینکه تمایل
زیادی نســبت بــه روحانیون نشــان داده اید شــما را مورد مالمت
قرار میدهند.
«اوالً میدانید که در نزد ما مذهب و روحانیون دو جزو مختلف هستند.
ثانیــاً من به هیــچ وجه روحانیــون را تکیه گاه خــود قرار نــداده ام ،بلکه
بالعکس من ســعی نمودهام که نگذارم روحانیــون از جاده خود خارج
شــوند و در امور سیاســی مداخله نمایند ،بهترین دلیــل هم چند نفر از
متنفذین آنهاســت که امر به توقیف ایشــان دادم و اما قدغن استعمال
مســکرات ،این یک مسأله ای اســت راجع به صحت عمومی که در نزد
پیغمبراکرم(ص) هم کامالً مکشوف بوده ،چنانچه اتازونی را که یکی از
بزرگترین ممالک متمدنه دنیاست امروز میبینم همین اقدامات را در
این موضوع نموده است».
ëëمســأله دیگــری را کــه بــه شــما ایــراد مینمودنــد و آن را لطمــه
نسبت به آزادی میدانســتند پاره تصمیمات و عملیات شماست
کــه شــما مدعی بودیــد بــرای حفــظ و تقویــت احساســات ملی و
ناسیونالیســم خود را موظف به آن میدانید .من جمله فرستادن
مدیر روزنامــه گل زرد بــه دارالمجانیــن( )3و برداشــتن تابلوهایی
که به فرانســه نوشــته شــده از باالی مغازهها و غیره ،اگــر چه قضیه
اخیــر چنــدان اهمیتی فی حد نفســه نداشــت ولــی موجب عدم
رضایــت اروپائیــان مقیم طهــران مخصوصاً فرانســویها شــده
بود که این عمل را دور از مراســم نزاکت نســبت به مملکت خود
میپنداشتند.
«در این قضیه هم مانند بسیاری قضایای دیگر اوامر من صحیحاًمجری
نشــد .آژانها یا برای ابراز غیرت و حمیت فوقالعاده یا به جهت اینکه
درســت ملتفت دســتورهای من نشــده بودند غالباً از حــدود اختیارات
خــود تجاوز مینمودند .جلوگیــری از آن هم برای من مقــدور نبود زیرا
نمیتوانستم در هر کاری نظارت داشته باشم ،من روزی شانزده ساعت
کار میکردم و مهام امور مملکت را شــخصاً اداره مینمودم و بنابر این
دخالت در جزئیات برایم میســر نبود ،مثــاً راجع تابلوهایی که به زبان
فرانسهنوشتهشدهبود،دستورمناینبودکهاعالناتیکهبالسنهخارجی
نوشته شده در باالی آن ترجمه فارسی نیز مرقوم گردد نه آنکه اساساًاین
قبیلاعالناتبرداشتهشود.اینچیزهااهمیتیندارد.منکارهایبزرگی
را شــروع نموده بودم حیف که نگذاشــتند موفق به انجام خیاالت خود
شــوم واال ایران در مدت قلیلی ترقیات عظیمه کــرده بود .با وصف این
اگرچه پیش از سه ماه مصدر امور نبودم ،خدماتی را که در این مدت کم
انجامدادمغالبکسانیکهقبلازمنزمامداربودهاندانجامننمودهاند.
یکــی از دوســتان مــن مینویســد قهــوه چیهــای خیابــان ناصریــه و
درشکه چیهایی که از خیابان الله زار میگذرند میگویند خدا پدر سید
را بیامرزد که اقالً خیابانها را ساخت و چراغ برق در معابر کشید .همین
اظهارات کافی است که مدلل دارد ،الاقل عامه مردم نسبت به عملیات
مــن قدردان هســتند .همه کس میدانــد که من برای منافع شــخصی
کار نمیکــردهام بلکه محرک من منافع مملکت بوده اســت ،حیف که
نگذاشتند اقدامات خود را به پایان برسانم».
پینوشت:
-1عنــوان کتــاب بهطــور کنایه انتخاب شــده به مناســبت اینکــه پــس از حرکت آقا
سیدضیاءالدینمخالفیناوکابینهویراکابینهسیاهنامیدهاند.
 -2از جمله شاهزاده فرمانفرما که وقتی رئیس الوزرا بوده و پسر او نصرت الدوله که
در کابینــه وثــوق الدوله وزیر امور خارجه بوده و امضاکننده قــرارداد انگلیس و ایران
مورخه اوت ۱۹۱۹میباشد که پارلمان ایران تصویب نکرد.
 -3چنانچه قارئین در نظر دارند ریحان در جریده گل زرد مقاله درج نموده بود که
چندان به مدح سعدی شاعر بزرگ ملی نبود .چون این مقاله به نظر رئیس الوزرا
که خود نویسنده و جریده نگار بوده مقبول نیامد قضیه که در اینجا مذکور است به
وقوعپیوست.

