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گزارش يك زندگي
آنچه در زير به نظر خوانندگان ارجمند ميرسد ،فشردة بخشهايي است از كتاب
ارزشمند «گزارش يك زندگي» نوشتة دانشمند برجسته و دولتمرد نيكنام ،شادروان دكتر
علياكبر سياسي ،كه «نشر اختران» در دسترس دوستداران ادب و فرهنگ و سياست
گذاشته است (چاپ سوم.)1394 ،
ايران پيش از سال  1300شمسي

ولي چادر سياه آنها بايد چنان بلند باشد كه تا مچ

براي كساني كه سنشان اجازه نميدهد كه اوضاع

دخالتي در امور اجتماعي نداشتند و مطيع صرف و در

دشوار است بتوانند آنچه را كه به اختصار در اين باب

ميكردند طالقشان دهند .دخترها از سن شش سالگي

و كودتاي 1299

ايران قبل از سال  1300شمسي را ديده باشند بسيار

پايشان را بپوشاند .زنان البته كوچكترين شركتي و
اختيار شوهرانشان بودند كه حق داشتند هر موقع اراده

در تهران ،پايتخت كشور شاهنشاهي ،كوچهها و

زير چادر ميرفتند و والدين ميتوانستند آنها را از سن
نُه سالگي شوهر دهند.

فصول پر از گردوخاك بودند .از اينرو وسايل نقليهي

كرد به وضع و حال شهرهاي ديگر كشور .در راههاي

گفته ميشود باور كنند.

خيابانها تنگ و تاريك و زمستان پر از گلوالي و ساير

آن زمان يعني اسب و االغ و قاطر و درشكه و كالسكه

وقتي كه ميگذشت عابران را سر تا پا گلآلود ميكردند
يا مقداري گرد و خاك به خوردشان ميدادند .از آسفالت

و آب لولهكشي البته خبري نبود .مردم با آب آلودهي
جويهاي كثيف ،حوضها و آبانبارهاي خانههايشان را

پر ميكردند و اين آب را به مصرف خوردن و دست و
رو شستن استحمام و توالت ...ميرساندند.

از آنچه درباره پايتخت گفته شد ميتوان قياس

ناهموار و خاكي كه شهرها را به يكديگر متصل
ميساخت امنيت وجود نداشت و چه بسا قافلهها
را كه از كجاوه و يالكي و دليجان و كالسكه تشكيل

مييافت دزدهاي سر گردنه ميدزديدند ،مال مسافران

را ميربودند و به جان آنان آزار ميرساندند.

ارتشي وجود نداشت ،زيرا روي معدودي سرباز
بيبندوبارِ غالب ًا بيجيره و مواجب كه با تخممرغ

در اين پايتخت نه شهرداري وجود داشت نه ثبت

فروشي يا كاسبي ديگر بصورت طواف امرار معاش

كس مانند قديم بهنام پدر معرفي ميشد ....مردها

عبارت بود از يك هنگ قزاق كه به فرماندهي يك

اسناد و امالك .نه شناسنامه بود نه نام خانوادگي .هر
لباسهاي بلند دست و پاگير ،قبا ،ردا ،لباده و عبا در

بر داشتند و زنان زير چادر و چاقچور سياه مستور
بودند .خانمهاي متعين غالب ًا چاقچور نميپوشيدند

ميكردند نميشد اسم ارتش گذاشت .ارتش در واقع
كلنل روسي اداره ميشد.

وضع اقتصادي بسيار نامناسب و خزانهي دولت

هميشه تهي بود .دولت براي پرداخت حقوق كارمندان
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معدود خود غالب ًا دست نياز بهسوي «كمپاني نفت ايران

و انگليس» (امتياز دارسي) دراز ميكرد و به گرفتن

مساعدهاي به مبلغ  15يا  16هزار ليره قانع بود.
ِ
قدرت ديگر در ايران آن زمان
صاحبان نفوذ و

سفارتخانههاي روس و انگليس بودند و رجال و مالكين

بزرگ براي حفظ دارايي و مقام خود و افزودن بر آنها
خويشتن را به يكي از آن دو سفارتخانه ميبستند .حق

قضاوت قونسولي يعني «كاپيتوالسيون» كه پايهاش در
عهدنامهي تركمنچاي گذاشته شده بود كام ً
ال برقرار

بود و همهي كشورهاي غربي از آن بهره ميبردند زيرا
در عهدنامههايي كه با دولت ايران منعقد ميساختند قيد
ميكردند با حق استفاده از حقوق «دولت كاملةالوداد»
و مراد از دولت كاملةالوداد ،دولت تزاري روسيه بود

كه قرارداد تركمنچاي را با ايران بسته بود .بنابراين،
هرگاه يكي از اتباع خارجه مرتكب جرمي ميشد ـ

ولو كشتن يك ايراني بود ـ در يكي از ادارات وزارت

امور خارجه بهنام «ادارهي قضاوت قنسولي» در حضور
قنسول كشور متبوع او مورد مختصر سوال و جواب

قرار ميگرفت و تسليم آن قنسول ميگرديد تا هرگونه

مقتضي بدانند و بخواهند با او عمل كنند .بهانهاي كه
خارجيان براي حفظ اين امتياز براي خود داشتند اين

بود كه در آن زمان در ايران دادگستري (عدليه) بهمعني
اروپايي كلمه وجود نداشت و دعاوي در محضر شرعي

يعني توسط علما (مالها) مطرح و حلوفصل ميشد.

تعرفههاي گمركي را خارجيها ديكته ميكردند تا
وارداتشان در ايران تقريب ًا بدون پرداخت حقوق گمركي

باشد و آنچه را كه از كشور ما ميبردند با آن به دلخواه
خود عمل كنند.

اين بود به نحو اجمال تابلويي از اوضاع ايران قبل

از سال  1300شمسي.

در تمام مدت قرن نوزدهم تا انقالب كبير 1917

كه روسيهي امپراتوري را تبديل به روسيهي كمونيست

كرد ،سياست امپراتوري انگلستان اين بود كه چون

ايران س ِر راه بزرگترين مستعمرهاش هندوستان واقع
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● علي اصغر حكمت به مصداق گفتهي معروف
و صحيح عاميانه كه «گل بيعيب خدا است»،
خالي از عيب نبود .ايرادهايي بر او ميگرفتند
كه شايد بعضي از آنها بجا بوده باشد .ولي واقع
اين است كه اين مرد در تمام مدتي كه عهدهدار
وزارت فرهنگ بوده با پشتكاري خستگيناپذير
و ذوق و شوقي سرشار خدمات بسيار ارزنده به
فرهنگ ايران كرده است .تأسيس دانشگاه تهران
و چندين دانشسرا و ساختمان و تأسيس بسياري
از دبستانها و دبيرستانها در تهران و شهرستانها و
تعمير بناهاي تاريخي مهم و تأسيس موزهي ايران
باستان و بسياري كارهاي ديگر از آثار دوران
وزارت او هستند .از اينرو جا دارد كه نامش در
تاريخ فرهنگ ايران هميشه باقي بماند و از او به
نيكي ياد شود.
است كشوري عقبافتاده و بدون راه باشد و نيازمند

به كمك و دستگيري آن دولت باقي بماند .اين چنين
ايراني البته فاصلهي خوبي بود ميان اروپا و هندوستان

و گذشتن از آن بسيار دشوار ميگرديد .اين سياست را
انگلستان بهخصوص بعد از كوشش ناپلئون به اين كه
ارتش خود را از ايران بگذراند و در هندوستان ضربهي

شديدي به حريف وارد آورد اتخاذ كرد و آنرا پيوسته
در برنامهي سياست خارجي خود نگاه داشت.

اما انقالب  1917و استقرار حكومت كمونيستي

در روسيه و توجه آن دولت به سرحدات جنوبي خود،
خاصه به ايران ،انگلستان را وادار كرد به اينكه سياست

خود را دربارهي ايران به كلي تغيير دهد .فقر و بيچارگي
مردم ايران ممكن بود با تشويق و تحريك شوروي

مقدمهي كمونيست شدن اين كشور شود و ايران
ِ
كمونيست همسايهي هندوستان ،مردم استعمار زده و
مفلوك آن مستعمره را خواهناخواه بهسوي كمونيسم
ِ
نامطلوب
بكشاند .براي جلوگيري از چنين پيشآمدهاي
احتمالي ،انگلستا ِن مآلانديش تصميم گرفت از اينكه

زمامداران رژيم تازهي روسيه در سالهاي اول انقالب
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سرگرم و گرفتار امور داخلي خود هستند استفاده كند

رعد و برق كه شهرت وابستگي به انگلستان داشت

وقت ايران ،وثوقالدوله ،قراردادي امضا كرد كه بر

نخست به فرماندهي كل قوا قناعت كرد ولي اندكي بعد

و دست روي ايران بگذارد؛ اين بود كه با نخستوزير
طبق آن ماليه (وزارت دارايي) و قشون (ارتش) ايران
دستبسته تقديم مستشاران انگليسي ميشد.

وطنپرستان وثوقالدوله را خيانتكار خواندند .اين

قضاوت دربارهي آن مرد فاضلِ با شخصيت قدري

نخستوزير شد و رضاخان (كه بعدها سردار سپه شد)
وزير جنگ و پس از آن نخستوزير شد و سرانجام به

سلطنت انتخاب گرديد و با اجراي مرام «انجمن ايران

جوان» ...وضع ايران را به كلي دگرگون ساخت .او

بيترديد با موافقت انگلستان سر كار آمد ولي مردي
بهتمام معني وطنپرست بود و چون زير بار آن كشور

عجوالنه بود .وضع ايران در آن زمان از هر حيث بسيار
خراب بود و شايد او واقع ًا چنين تشخيص داده بود

نرفت و تقاضاهاي آنها را كه به ضرر ايران تشخيص

قراردادي را ايجاب ميكرده است و از روي حسننيت

هنگامي كه ارتش متفقين براي رساندن كمك به روسيه

كه راه نجات از ورشكستگي و بدبختي ،انعقاد چنين

به امضاي آن تن در داده است .ولي چيزي كه اين

فرض تبرئهآميز را سست ميكند شايعهاي است كه بر
طبق آن او و نصرتالدوله ،وزير دارايياش ،هر كدام
مبلغ يكصد يا دويست هزار ليره (كمتر يا بيشتر) از

انگلستان براي امضاي قرارداد رشوه گرفته بودهاند.
صحت يا سقم اين شايعه ،پس از تحقيق كافي ،با

تاريخنويسان خواهد بود.

به هرحال ،ملت ايران كه متجاوز از يكصد سال از

روس و انگليس جز بدي نديده بودند و كوچكترين

اعتمادي به حسننيت آنها نداشتند با قرارداد وثوق به

مخالفت برخاستند و وقتي اين قرارداد براي تصويب به

مجلس شوراي ملي رفت نمايندگان ،با اينكه اكثرشان
از برگزيدگان دولت بودند ،زير فشار افكار عمومي آنرا
رد كردند.

ميداد نپذيرفت ،سرانجام در اوايل جنگ جهاني دوم،
ايران را فرا گرفته بودند ،او را از سلطنت انداختند و

به اسارت بردند....

***

رياست ادارهي تعليمات عاليه

قانون تربيت معلم ـ قانون تأسيس دانشگاه

تازه از سفر دوم اروپا به ايران بازگشته بودم (1310

شمسي ـ  1931ميالدي) كه به دعوت علي اصغر
حكمت كفيل وزارت فرهنگ به ديدن او رفتم .به اين

اميد كه فكر ديرين خود را دربارهي آموزش و پرورش
ِ
عموميِ
اجباري مجاني به او تلقين كنم .با گرمي مرا

پذيرفت و گفت« :آقاي عالء ،وزير مختار ايران در

پاريس كه در جلسهي دفاع از رسالهي دكتري شما

حضور داشته گزارش آنرا به دربار و وزارت خارجه

فرستاده و رونوشتي هم به وزارت فرهنگ رسيده

سياستمداران انگلستان كه متوجه شدند فقر و

است .خواستم اين توفيق درخشان را به شما تبريك
بگويم .ضمن ًا به اطالع شما برسانم كه من هم به ميمنت

كه سرانجام بهنفع ايران تمام شد .آن نقشه اين بود

دانشگاهي در تهران تأسيس شود ،پيشنهاد را پسنديدند

بيچارگي ملت ايران غرور و وطن پرستي آنها را از بين

نبرده است فكر نويي كردند و نقشهي تازهاي كشيدند

كه ايران به دست خود ايرانيان از آن موضع نابهنجار
بيرون آمده آباد شود و تقويت گردد و خود جلوي
كمونيسم را بگيرد .اين بود كه نقشهي كودتاي 1299

كشيده شد و توسط سرهنگ رضاخان اجرا گرديد
و سيد ضياءالدين طباطبائي مدير سابق روزنامههاي

اين پيروزي به اعليحضرت عرض كردم اجازه دهند
و تصويب فرمودند ».گفتم« :حاال من به جنابعالي

تبريك ميگويم .ولي آيا تصور نميفرماييد كه مهمتر
از تأسيس دانشگاه و مقدم بر آن تهيهي وسايل برقراري

آموزش و پرورش اجباري مجاني باشد؟» گفت« :اين
فكر هم بسيار خوب است و خوشبختانه اين دو اقدام
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مانعةالجمع نيستند و ما ميتوانيم اين هر دو را با هم

● رضاشاه گذشته از تأسيس نخستين دانشگاه
ايران ،يعني دانشگاه تهران ،سالي يكصد دانشجو
براي تكميل معلومات و تخصص در رشتههاي
مختلف علوم و فنون و يكصد تن ديگر براي
احراز تخصص در رشتههاي گوناگون نظام به
اروپا اعزام ميداشت .اسماعيل مرآت با سمت
وابستهي فرهنگي سفارت ايران در پاريس
سرپرستي دانشجويان غيرنظامي را عهدهدار شد و
از عهده اين كار به شهادت دانشجوياني كه با او
تماس داشتند بهخوبي برآمد .در بازگشت به ايران
به وزارت فرهنگ منصوب شد.

شما تأسيس دانشگاه را به عرض شاه رسانيدهام ».گفتم:

شوراي ملي برد و به تصويب رسانيد .اين قانون بدون

انجام دهيم .اينكه گفتم ما ميتوانيم از اين جهت است

كه شما را براي رياست تعليمات عاليهي وزارت فرهنگ
انتخاب كردهام ».من كه چنين انتظاري نداشتم تكاني

خورده بياختيار گفتم« :از حسن ظن جنابعالي البته
ممنون هستم ولي با كمال تأسف با گرفتاريهاي زيادي
كه دارم تدريس در دارالفنون و مدرسهي سياسي و
تأليف اولين كتاب خودم در روانشناسي از قبول اين
كار اداري معذور خواهم بود ».گفت« :اين حرف را
نزنيد ،عذر شما پذيرفته نيست .مجبوريد قبول كنيد.

من به اميد كمك و همكاري و به پشتيباني صالحيت

«ممكن است ديگري را براي همكاري دعوت كنيد؟»
گفت« :خودتان ميدانيد كه براي اين امر مهم فع ً
ال
صالحيتدارتر از شما كسي را نداريم ».گفتم« :خيال

نميكنم چندان صالحيتي داشته باشم ».گفت« :به فرض
اينكه چنين باشد ،چنانكه ميدانيد فرانسويها ميگويند
در مملكت كورها آدم يك چشمي پادشاه است ».گفتم:

«اين تعارف عجيبي كه از من ميكنيد ،اهانتي را كه

نسبت به ديگران روا ميداريد ،جبران نميكند ».گفت:
«من نه قصد اهانت داشتم نه قصد تعارف ،ضربالمثلي
بود به فكرم آمد .به زبان آوردم .به هرحال (كاغذي را
از روي ميز برداشت وجلوي من گذاشت) اين است

ابالغ شما ».كاغذ را گرفتم و خواندم و پس از اندكي

تأمل گفتم« :قبول ميكنم بهشرط آنكه موقت و براي

مدتي كوتاه باشد ».گفت« :البته براي مدتي كه اين دو
كار روبهراه شوند».

كارم خيلي سنگين ميشد ولي اميد عملي شدن

قسمتي از آرزوهايي را كه دربارهي فرهنگ داشتم

آنرا جبران ميكرد .پس در وزارتخانه حاضر شدم

و كار خود را آغاز كردم .در ادارهي تعليمات عاليه
مجتبي مينوي ،حسين دها ،ضياءالدين ضيايي از جمله
همكارانم بودند .من در مدتي كوتاه اليحهي قانوني
«تربيت معلم» را تهيه كردم و حكمت آنرا به مجلس

سر و صدا انقالبي عظيم در فرهنگ ايران ايجاد كرد.
معلم شدن شرايطي پيدا كرد و تكليف حقوق و مزايا و
ارتقاي معلمين را قانون معين كرد .ضمن ًا اصطالحات

تازهي فارسي قانون ًا رسميت يافتند .از آن جمله هستند

«دبستان» بهجاي مدرسهي ابتدايي« ،دبيرستان» بهجاي
مدرسهي متوسطه ،آموزگار بهمعني معلم دبستان و

دبير بهمعني معلم دبيرستان .در اين قانون تأسيس

دانشسراهاي مقدماتي بهمنظور تربيت آموزگار پيشبيني
شده بود و براي تشويق جوانان به اينكه داوطلبان ورود

به دانشسرا با داشتن تحصيالت كالس نهم ،يعني سه

سال اول دورهي متوسطه ،ميتوانند دو سال به تحصيل
بپردازند و ديپلم فارغالتحصيل آنها از نظر مزاياي
قانوني معادل ديپلم كامل متوسطه محسوب شود ،يعني
يك سال زودتر به اين امتياز دست بيابند .ثاني ًا پايهي

حقوق آنها بهميزاني تعيين شد كه باالتر از ميزان حقوق
كساني بود كه وارد كادر اداري ميشدند .ثالث ًا دانشسرا

شبانهروزي و مجاني بود .غرض از شبانهروزي بودن

بهخصوص اين بود كه آموزگاران آينده در اين دو
سال زير نظر دبيران ورزيده و مربيان متخصص ضمن

فرا گرفتن معلومات كافي و روشهاي مناسب تدريس
ضمن ًا تربيتي مناسب حاصل كنند و شايستگي تربيت
اخالقي كودكان و نوجوانان را علم ًا و عم ً
ال بهدست
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آورند .مقدمات تأسيس دانشسراها در شهرستانهاي

فرانسوي ،دانشكدهي پزشكي بنا گرديد....

مخصوص داشتم و الحق حكمت هم كوتاهي نداشت.

دانشگاه به تصويب رسيدند و تأسيس دانشسراهاي

سال قبل در كتاب «ايران در تماس با مغرب زمين» و

دانشكدهها تجديد نظر به عمل آمد ،من وظيفهي اداري

مهم بهتدريج فراهم ميشد و من در اين باره اصرار

من آرزويي كه در ته دل ميپروراندم ،چنانكه آنرا چند

بعد در جرايد و مجالت بارها به زبان آورده بودم،

اين بود كه مقدمات امكان برقراري آموزش ابتدايي
عمومي مجاني هرچه زودتر فراهم شود .اساسيترين
اقدام براي حصول منظور ،تأسيس روزافزون همين

دانشسراها بود.

پس از اينكه قانون تربيت معلم و قانون تأسيس

مقدماتي آغاز شد و در تشكيالت و برنامههاي

خود را انجام پذيرفته دانستم و موضوع را به اطالع

حكمت رساندم ....حكمت بهناچار با كنارهگيري من
موافقت كرد به اين شرط كه رابطهي خود را با او قطع
نكنم و در صورت لزوم از تأييد او در كارهاي مفيدي

كه در وزارت فرهنگ انجام ميدهد مضايقه ندارم .اين

همزمان با تهيه و تصويب قانون تربيت معلم در

شرط را پذيرفتم و طبق آن عمل كردم نهتنها تا زماني

فروغي ،غالمحسين رهنما ،دكتر عيسي صديق و من

علي اصغر حكمت نخست كفيل و اندكي بعد وزير

ادارهي تعليمات عاليه كميسيوني مركب از محمدعلي
تشكيل يافت براي تهيهي قانون تأسيس دانشگاه.

كه وزير بود ،بلكه وقتي هم كه از وزارت افتاده بود....

فرهنگ ،به مصداق گفتهي معروف و صحيح عاميانه

اليحه تهيه شد و حكمت آنرا تقديم مجلس كرد

كه «گل بيعيب خدا است» ،خالي از عيب نبود.

شمسي به تصويب رساندند .با تصويب اين قانون

بوده باشد .ولي واقع اين است كه اين مرد در تمام

و آنها پس از رسيدگي در تاريخ  15بهمن 1313
چند واژهي فارسي نيز به رسميت شناخته شدند .از آن

جملهاند واژههاي «دانشگاه» بهجاي «دارالعلم» عربي و
اونيورسيته يا يونيورسيتي اروپايي« ،دانشكده» بهجاي
«مدرسهي عالي» ،دانشجو ،دانشنامه و پاياننامه .اين

ايرادهايي بر او ميگرفتند كه شايد بعضي از آنها بهجا
مدتي كه عهدهدار وزارت فرهنگ بوده با پشتكاري

خستگيناپذير و ذوق و شوقي سرشار خدمات بسيار
ارزنده به فرهنگ ايران كرده است .تأسيس دانشگاه

تهران و چندين دانشسرا و ساختمان و تأسيس بسياري

اصطالحات را بايد بيشتر نتيجهي حسن سليقه و ذوق

از دبستانها و دبيرستانها در تهران و شهرستانها و تعمير

وزارت شد ـ دانست....

بسياري كارهاي ديگر از آثار دوران وزارت او هستند.

حكمت ـ كه اندكي بعد عنوان او از كفالت تبديل به
وزير فرهنگ براي محل دانشگاه يكصد هزار متر

از اراضي شمال غربي تهران را كه در آن زمان بياباني
بيآب و علف بود در نظر گرفت و به شاه پيشنهاد
كرد .رضا شاه گفت« :فقط امروز را در نظر نگيريد،

به فكر فردا هم باشيد ،زمين بيشتر برداريد ».حكمت
 200هزار متر از آن اراضي را به بهاي پنج ريال و نيم

ابتياع كرد .بعدها معلوم شد كه نظر دورانديش شاه را
درست درك نكرده و ميبايستي چندين برابر برداشته
بود .به هرحال ،رضا شاه نخستين سنگ بناي دانشگاه

را بهدست خود در آن اراضي گذاشت ،در محلي كه
اندكي بعد طبق نقشهي «آندره گدار» مهندس و معمار

بناهاي تاريخي مهم و تأسيس موزهي ايران باستان و
از اينرو جا دارد كه نامش در تاريخ فرهنگ ايران
هميشه باقي بماند و از او به نيكي ياد شود.

وزراي فرهنگ بعد از حكمت تا سقوط رضاشاه

رضاشاه گذشته از تأسيس نخستين دانشگاه ايران،

يعني دانشگاه تهران ،سالي يكصد دانشجو براي تكميل

معلومات و تخصص در رشتههاي مختلف علوم و فنون

و يكصد تن ديگر براي احراز تخصص در رشتههاي
گوناگون نظام به اروپا اعزام ميداشت .اسماعيل مرآت

با سمت وابستهي فرهنگي سفارت ايران در پاريس
سرپرستي دانشجويان غيرنظامي را عهدهدار شد و از
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عهده اين كار به شهادت دانشجوياني كه با او تماس

محمد تدين و دكتر عيسي صديق ـ نيز بينتيجه ماند،

رضاشاه به وزارت فرهنگ منصوب شد....

كردند .گويي قسمت اين بود كه چندي بعد افتخار اين

داشتند بهخوبي برآمد .در بازگشت به ايران از طرف
اسماعيل مرآت دست به هر سه كار زد .چند

دانشسراي جديد تأسيس كرد .شش دبستان نمونه
ساخت و چند تن از معلمان با صالحيت را با پرداخت
حقالتأليف به تدوين كتابهاي دبيرستاني گماشت .كار
اين معلمان چندان دشوار نبود؛ زيرا به تجديدنظر در

جزوههايي كه سر كالس گفته بودند و اصالح و تكميل

آنها محدود ميگرديد .وزير فرهنگ متن تهيه شده هر

يك از اين كتابها را به يكي از كساني كه به دانش و
حسن سليقهي آنها اعتقاد داشت ميسپرد تا آنرا به دقت

يعني آنها هم از اين گوش شنيدند و از آن گوش به در
اقدام مهم نصيب من گردد.

***

رضا شاه و سقوط او

اين وظيفهي تاريخنويسان محقق و بيطرف است

كه با توجه به وضع ايران قبل از رضاشاه اقداماتي را
كه اين مرد بعد از كودتا تا هنگام سقوط از سلطنت
در كشور انجام داده است بهتفصيل شرح دهند .من
در اينجا بعنوان شاهد عيني فقط به اشارهاي قناعت

ميكنم.

مطالعه و در صورت لزوم از حيث عبارت يا مطلب

از جمله كارهاي او :از بين برداشتن فئوداليته

شده را به دست چاپ ميسپرد .چيزي نگذشت كه

و همهي استانهاي ايران زير فرمان حكومت مركزي

حك و اصالح كنند .آنگاه متون اصالح يا تصحيح

بسياري از كتابهاي درسي دبيرستاني از طبع خارج
شده در دسترس دانشآموزان قرار گرفت و آنها را
از جزوهنويسي رهايي بخشيد و به دبيران مجال داد به

توضيح و تفسير مطلب بپردازند.

(ملوكالطوايفي) و درآوردن همهي ايالت و عشاير
ـ ساختن راهآهن سراسري ايران با وسايل محدود و
ابتدايي آن زمان بيآنكه پولي از خارج به قرض گيرد
ـ ايجاد ارتش ايران بهمعني جديد كلمه ـ سازمان دادن

وزارتخانههاي دادگستري ،دارايي ...ـ از بين بردن حق

محمد علي فروغي (ذكاءالملك) ،غالمحسين

قضاوت كنسولي يعني الغاي كاپيتوالسيون ـ تجديد

ديگر مأمور تجديد نظر در متون تهيه شده بوديم .البته

حقوق و احترام متقابل ـ اعزام هزاران دانشجو به اروپا

رهنما ،دكتر عيسي صديق و من و شايد يكي دو تن

هيچگونه توقع پاداش نداشتيم .ولي مرآت براي رسيدگي

و تجديدنظر هر كتاب مبلغي به ما ميپرداخت....

نظر در عهدنامههاي ايران با دول خارجه بر مبناي
براي فرا گرفتن علوم و فنون جديد ـ ملبس ساختن

مردان ايراني به لباس و كاله متحدالشكل اروپايي ـ

من يك توصيهي ديگري هم به مرآت كردم كه

شركت دادن زنان در زندگي اجتماعي ـ و بسياري

ناشنيده گرفتند؛ آن اين بود كه دانشگاه پايههايش

از ايرادهايي كه به رضاشاه ميگرفتند يكي استبداد

ناشنيده گرفت ،چنانكه وزيراني هم كه بعد از او آمدند
استحكام كافي يافته است و ميتواند قائم به ذات باشد.

بنابراين اقتضا دارد چنانكه قانون هم اجازه ميدهد از

وزارت فرهنگ تفكيك شود و استقالل يابد .معلوم بود

كه وزير فرهنگ نميخواهد با از دست دادن دانشگاه

قلمرو فرمانروايي و اختيارات خود را محدود كند و به
حكومت بر دبستانها و دبيرستانها قناعت نمايد .توصيه

و تذكر من و چند تن از استادان با سابقهي دانشگاه

به وزيران فرهنگي كه بعد از مرآت آمدند ـ مانند سيد

كارهاي ديگر....

رأي و ديكتاتوري او بود .كسي آزادي براي اظهار

عقيده و رأي دربارهي امور مملكت نداشت .از اينرو

روشنفكران و حتي اعضاي «انجمن ايران جوان» با
اينكه رضاشاه تقريب ًا همهي مواد برنامه آنها را بهموقع

اجرا ميگذاشت ناراضي بودند .اما نه آنها و نه بهطور
كلي ملت ايران كوچكترين دخالتي در سقوط او

نداشتند .همان عواملي كه بيست سال پيش در به روي
كار آمدن او دخالت يا با آن موافقت داشتند ،اينك كه
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● اسماعيل مرآت چند دانشسراي جديد تأسيس
كرد .شش دبستان نمونه ساخت و چند تن از
معلمان با صالحيت را با پرداخت حقالتأليف
به تدوين كتابهاي دبيرستاني گماشت .كار اين
معلمان چندان دشوار نبود؛ زيرا به تجديدنظر در
جزوههايي كه سر كالس گفته بودند و اصالح و
تكميل آنها محدود ميگرديد .وزير فرهنگ متن
تهيه شده هر يك از اين كتابها را بهيكي از كساني
كه به دانش و حسن سليقهي آنان اعتقاد داشت
ميسپرد تا آنرا به دقت مطالعه و در صورت لزوم
از حيث عبارت يا مطلب حك و اصالح كنند.
آنگاه متون اصالح يا تصحيح شده را به دست
چاپ ميسپرد.
او را فارِس ميدان و زياده از حد اسبتازان مييافتند

باعث سقوطش شدند .اينك توضيحي مختصر در اين

باب:

در آن هنگام جنگ دوم بهشدت جريان داشت.

سپاهيان هيتلر خاك روسيه را فرا گرفته و تا قفقاز

رانده و در واقع به دروازههاي ايران نزديك شده بودند.
ايرانيان كه بيش از يك قرن از رقابت انگليس و روس
در كشورشان رنج برده بودند هميشه آرزومند بودند

كه كشور ثالثي پيدا شود و به ميان آيد تا شايد بتواند

عمليات ضد ايراني آن دو دولت را خنثي كند .حاصل
اينكه با پيروزي آلمان در جنگ موافق بودند و آنرا

امري محرز و مسلم ميپنداشتند .رضاشاه هم مانند
ديگران همين نظر و همين اعتقاد را داشت.

در همان اوان روزي ابوالحسن ابتهاج ،مصطفي

فاتح و من در منزل دكتر مشرف نفيسي جمع بوديم و

دربارهي اوضاع روز بحث و گفتگو داشتيم .فاتح گفت:

«حاال ببينيم راديو لندن چه خبرهايي ميدهد ».آن زمان
معدودي از اشخاص راديو داشتند .دكتر نفيسي از آنان
بود .خود را به راديو كه صدايش بسيار ضعيف بود

نزديك كرديم و گوش فرا داديم .راديو لندن بعد از
مقدماتي شروع كرد به انتقاد از رضاشاه كه اين مردي
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است مستبد و خودكامه و ملت ايران را تحت فشار

قرار داده و از آزادي به كلي محرومشان داشته...

مصطفي فاتح ناگهان فرياد برآورد« :رفقا! رضاشاه
سرنگون شد ».گفتيم« :اين چه حرفي است ميزني؟»
گفت« :اين كه لندن از او بد ميگويد معنياش اين

است كه او را خواهند انداخت .حاال ما جوانان بايد
خودمان دولت آينده را تشكيل دهيم ».آنگاه هر يك

براي خود وزارتخانهاي را درنظر گرفتند و مرا هم براي
وزارت فرهنگ نامزد كردند .من در تمام اين مدت

چيزي نگفته سكوت كردم.

چند روز بعد اطالع يافتيم كه انگلستان به نمايندگي

از طرف متفقين از رضاشاه خواسته است كه كارشناسان

و كارمندان آلماني را كه از سالهاي پيش در خدمت
ايران بودند از كار بركنار و از ايران اخراج كند .رضاشاه
وقعي به اين تقاضا نگذاشته و اقدامي نكرده است .به

اين جهت انگليسيها به سپاهيان خود دستور دادهاند

در جنوب ايران پياده شوند .سپاهيان ايران بهدستور شاه

به مقاومت پرداختهاند و به داليلي كه روشن نيست
پس از دادن تلفاتي عقبنشيني كردهاند .انگليسيها شاه

را مجبور كردند استعفا كند (شهريور  .)1319آنگاه او
را به يكي از مستعمرات خود تبعيد كردند .چند سال

بعد رضاشاه در افريقاي جنوبي در شهر ژوهانسبورگ
چشم از اين جهان فرو بست.

رضاشاه وقتي خود را ناچار به استعفا ديده بود

از محمدعلي فروغي (ذكاءالملك) تقاضا كرده بود با

قبول نخستوزيري ترتيب اين كار و همچنين ترتيب
جانشيني فرزندش وليعهد را به تخت سلطنت بدهد.

فروغي با اينكه مدتي بود مورد بيمهري شاه قرار

گرفته و رنجيدهخاطر بود اين وظيفهي خطير را به عهده
گرفت و با فراست و كياستي كه داشت ترتيب استعفاي
شاه و عزيمت او و جانشيني محمدرضا وليعهد را داد
و بيدرنگ به تشكيل دولت خود پرداخت .از كساني

كه در خانهي دكتر مشرف نفيسي براي خود پستهايي
در نظر گرفته بودند فقط دو تن را به همكاري دعوت
كرد .يكي دكتر مشرف نفيسي براي وزارت دارايي بود
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و ديگري من براي وزارت فرهنگ.

شما سر تعظيم فرود آورم چارهاي ندارم .در عينحال

دولت فروغي

سابقهي ممتد داريد و امتحان پاكدامني و وطنپرستي

بايد به اين نكته توجه داشت كه جنابعالي در سياست

آشنايي من با فروغي سابقهي درازي داشت .در

خود را دادهايد و هيچكس اين فكر را نخواهد كرد كه

مدرسهي سياسي (كه بعدها تبديل به دانشكده حقوق

كنيد ...يا كلنجار برويد .ولي نسبت به من كه تازه به

نوجواني پيش از رفتن به فرانسه چند سال اولي كه در

براي حب جاه حاضر شدهايد با خارجيها همكاري

ميدان ميآيم جاي هرگونه بدگماني باقي خواهد بود».

شد) تحصيل ميكردم فروغي رياست آن مدرسه را
عهدهدار بود و ضمن ًا معلم تاريخ ما بود .در بازگشت از

اين بحث چند دقيقه ديگر ادامه داشت .سرانجام از جا

به ديدن او ميرفتم و او با گشادهرويي مرا ميپذيرفت.

شريف را ناراحت و ناراضي گذاشتم .بعدها معلوم

سفر اول اروپا ( 1915ميالدي) گاهگاه براي اظهار ادب

در بازگشت از سفر دوم اروپا ( 1931ميالدي) مالقات

و مصاحبت ما صورت دوستانهتر و گرمتري داشت و
بيشتر به بحث و گفتگوي علمي و فلسفي ميگذشت.

او به دعوت من چند بار به «انجمن ايران جوان» آمد
و با بيانات و سخنرانيهاي خود حاضران را مستفيض
كرد.

با اين سوابق ،وقتي نخستوزير شد نخستين كسي

را كه براي همكاري دعوت كرد من بودم ولي من با
كمال تأسف دعوت او را نپذيرفتم .او به هيچوجه چنين

انتظاري نداشت و با تعجب فراوان علت را پرسيد .اول

بهانههايي از اين قبيل آوردم :گرفتاري خانوادگي ،در
دست داشتن تأليف دو كتاب كه تمام اوقات فراغت

بعد از تدريسم را ميگيرد ...كالمم را قطع كرد و با
لبخندي تلخ گفت« :اينها كه بهانه است راستش را

بگوييد ».آنگاه من هم راست و پوستكنده گفتم« :من
نميخواهم اولين گامي كه در ميدان سياست ميگذارم
هنگامي باشد كه مملكت زير چكمههاي سپاهيان

خارجي قرار دارد و بدون موافقت آنها نميتوان كاري
انجام داد و اين در برابر مردم براي انسان ايجاد بدنامي

ميكند ».گفت« :خيال ميكنيد من هم اين مالحظات را

نداشتهام؟ پس كي بايد فداكاري كرد؟ اگر سيل مهيبي
جاري شود و امكان اين خطر باشد كه همه هستي شما

را از بين خواهد برد آيا بايد دست روي دست گذاشته

راحت بنشينيد و هيچ اقدامي نكنيد؟» گفتم« :البته حق
با جنابعالي است و من جز اينكه در برابر فداكاري

برخاستم و اجازهي مرخصي خواستم و آن بزرگمرد
شد كه اصرار او به اين كه دعوتش را بپذيرم گذشته

از حسن ظني كه نسبت به من داشت اين بود كه

ميخواستند براي وزارت فرهنگ شخص ديگري را

كه مورد پسند او نبود به او تحميل كنند.

اين كه گفتم دعوت فروغي را با كمال تأسف

نپذيرفتم دليلش اين بود كه قطع نظر از محروميت

همكاري با آن مرد دانشي نقشههايي را هم كه براي
آموزش و پرورش مجاني و براي استقالل دانشگاه در

سر داشتم براي مدتي نامعلوم معوق ميگذاشتم.

من بنا بر دوستي ديرين با دكتر مشرف نفيسي

به او هم توصيه كردم عضويت دولت را قبول نكند و
بهخصوص تذكر دادم كه اين دولت ناچار بايد رعايت
نظر ـ نميخواهم بگويم اطاعت امر ـ اشغالگران
خارجي را بكند و اگر نكند پاپوشي درست كرده

بدنام و ساقطش ميكنند .گفت« :اينچه حرفي است
ميزني؟ موقعيتي پيش آمده كه ما به مملكت خدمت

كنيم .نبايد اين فرصت را از دست داد .شايد ديگر
كسي به اين زوديها به سراغ ما نيايد .تو هم بايد از
تصميم خود برگردي و اجازه دهي مراتب را به اطالع

نخستوزير برسانم ».گفتم« :متأسفم كه توصيهي من
را قبول نكردي؛ اميدوارم پشيمان نشوي».

جريان امر معلوم داشت كه حق با من بوده

است ....دكتر مشرف نفيسي در مدتي كه وزير دارايي

بود برخالف تبليغاتي كه بر ضد او ميشد با چندين

تقاضاي شركت نفت ايران و انگليس مخالفت كرده و
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● از ايرادهايي كه به رضاشاه ميگرفتند يكي
استبداد رأي و ديكتاتوري او بود .كسي آزادي
براي اظهار عقيده و رأي دربارهي امور مملكت
نداشت .از اينرو روشنفكران و حتي اعضاي
«انجمن ايران جوان» با اينكه رضاشاه تقريب ًا
همهي مواد برنامه آنان را بهموقع اجرا ميگذاشت
ناراضي بودند .اما نه آنان و نه بهطور كلي ملت
ايران كوچكترين دخالتي در سقوط او نداشتند.
همان عواملي كه بيست سال پيش در به روي كار
آمدن او دخالت يا با آن موافقت داشتند ،اينك
كه او را فارِس ميدان و زياده از حد اسبتازان
مييافتند باعث سقوطش شدند.
بهطور كلي زير بار خواهشهاي بيجاي انگليسيان ـ تا
آنجا كه در اختيار او بودـ نرفته بود .باري ،دشمنانش
كه معلوم نبود از كجا آب ميخورند ساليان دراز «بول
داگ» مانند او را دنبال كرده پر و پايش را گرفتند و رها

نكردند .گويي هدف اين بود كه اين مرد وطنپرست
كه در آن زمان بيشك بزرگترين اقتصاددان ايران بود،
هيچگاه نتواند قد راست كند و وجودش چنانكه بايد

منشأ اثر واقع شود .پس هر كجا رفت دست از او

برنداشتند و چون سايهي شوم به دنبالش رفتند تا
سرانجام برايش پاپوشي دوختند....
***

نخستين گام در سياست

وزارت فرهنگ

دولت فروغي در اوايل سال  1321سقوط كرد و

مجلس شوراي ملي تمايل خود را نسبت به علي سهيلي

اعالم داشت و او طبق سنت معمول به نخستوزيري

برگزيده شد .او عضو «انجمن ايران جوان» بود.
بيدرنگ به سراغ من آمد و به همكاري دعوتم كرد.
گفت« :وزارت خارجه يا وزارت فرهنگ هر كدام
را كه مايل باشي ».گفتم« :ميداني چرا همكاري با

فروغي را قبول نكردم؟» گفت« :ميدانم ،خودت برايم
گفتهاي .ولي اوضاع خيلي فرق كرده .مقصودِ خارجيان

انداختن شاه بود ،بعد از آن ديگر در كارهاي ما دخالت

نميكنند .كارشان فقط اسلحه رساندن به روسيه است
و همانطور كه فروغي در مجلس گفته و كالمش

معروف شده است :آنها ميآيند و ميروند و به كسي
كاري ندارند».

اصرار سهيلي از يك طرف و آرزوي قلبي من به

اينكه نقشههاي فرهنگي خود را اجرا كنم از طرف

ديگر سبب شد كه سرانجام بگويم« :وزارت فرهنگ

را قبول ميكنم ولي به يك شرط .آن شرط اين است

كه دوست مشتركمان دكتر مشرف نفيسي را هم به
همكاري دعوت كني ».گفت «اين چه شرطي است

ميكني؟ تو ميداني به حق يا به ناحق لكهاي به
دامان او زدهاند و او در مجلس مخالفان فراوان دارد
و عضويت او در دولت معنيش اين است كه نطفه در

تخم كشته شود ،يعني مجلس در همان جلسهي اول
دولت را واژگون كند».

گفتم« :تو بهخوبي ميداني كه مشرف بيگناه

است و ميداني سر و صداي عليه او را چه كساني

به راه انداختهاند .وظيفهي دوستي ما اين است كه با

اعالم همكاري او به همه بفهمانيم كه او را بيگناه
ميدانيم و او هم در مقام وزارت مجال بيابد كه از
خود دفاع كند و به معرفي دشمنان بيانصافي كه او را

ناجوانمردانه مورد تبليغات سوء قرار دادهاند بپردازد».
سهيلي گفت« :من خيلي براي مشرف متأسفم .ولي

مخالفان و دشمنان او خيلي قويتر از آن هستند كه

خيال ميكني .بنابراين از خر شيطان پياده شو و از اين
شرط غير قابل قبول صرفنظر كن »...گفتگوي ما در

اين باب مدتي بهطول انجاميد .آخرين حرف من اين
بود« :يا با مشرف ميآييم و با تو همكاري ميكنيم و يا
من از همكاري معذورم».

ما از يكديگر جدا شديم درحاليكه او بسيار

ناراحت بهنظر ميرسيد .حق هم داشت؛ چه او كه

براي نخستينبار خلعت نخستوزيري بر تن ميكرد و
آرزوي موفقيت و شهرت در سر داشت اميدوار بود با
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جلب همكاري رئيس «انجمن ايران جوان» پشتيباني آن

بهاءالملك هستم ،به آنجا بياييد.

حزب سياسي نبود ولي از برگزيدگان قاطبهي جوانان

سالمي بكنم.

انجمن را جلب نمايد .درست است كه «ايران جوان»
و مردان روشنفكري كه تحصيالتشان از ليسانس به باال

بود و بسياري از آنها دكتر ،مهندس ،استاد و ...بودند و
همگي كارهايي و مقاماتي داشتند و در اجتماع داراي
نفوذ كلمه بودند تشكيل شده بود و سهيلي تأسف
داشت از اينكه از پشتيباني اين چنين انجمني محروم

باشد.

 -مانعي ندارد ،فرصتي است كه به ايشان هم

پس لباس پوشيدم و رهسپار منزل بهاءالملك شدم.

اين منزل باغي بود در انتهاي خيابان ارباب جمشيد.
وارد باغ كه شدم و ميخواستم بهسوي عمارت بروم،
پيشخدمتي كه گويا در انتظار من بود با اشارهي دست

آالچيق را نشان داد و گفت« :آنجا تشريف دارند ».من

هم متوجه آنجا شدم تا حكيمالملك و بهاءالملك را

دولت سهيلي بيش از چند ماه دوام نكرد .چرا

مالقات كنم .ولي بهمحض ورود چشمم به منظرهاي

با تاريخنويسان است و من تاريخ نمينويسم .بعد از

كه گرداگرد ميز درازي نشسته مشغول گفتگو بودند.

و چگونه آمد و چرا دولت مستعجل بود؟ توضيح آن
سهيلي احمد قوام (قوامالسلطنه) نخستوزير شد .روز

بعد بود يا دو روز بعد ،درست به ياد ندارم ،در منزل

در دفتر كارم بودم تلفن زنگ زد .مستخدم آمد گفت
آقاي حكيمالملك شما را پاي تلفن ميخواهند .تعجب
كردم زيرا مدتي بود كه با او تماسي نداشتم .البته خود

را هميشه مرهون او ميدانستم چه او بود كه سي سال
پيش سبب شد من و عدهاي ديگر از جوانان پس از

گذراندن مسابقه براي ادامهي تحصيل به اروپا برويم.
تلفن را برداشتم و پس از سالم و تعارف اين گفتگو
ميان ما رد و بدل شد:

افتاد كه هيچ انتظارش را نداشتم .جمع كثيري را ديدم

فوري عقبگرد كرده خواستم خارج شوم كه كسي

با صداي بم و بلند خود گفت« :كجا فرار ميكنيد؟
بفرماييد ،شما از خود ماييد ».و در حالتي كه با دست

خود صندلي را نشان ميداد گفت« :آن هم صندلي شما
است ».متوجه شدم كه گوينده قوامالسلطنه است .من

هيچگاه با او تماس پيدا نكرده بودم فقط دو بار او را
ديده بودم آن هم از دور .بر صندلي كه گويا براي من

خالي گذاشته بودند و به آن اشاره شده بود نشستم.
آقايان مذاكرات خود را كه با ورود من قطع شده بود

دنبال كردند .ديدم از برنامهي دولت كه بايد تقديم

 -مدتي است سراغي از ما نميگيري ،خيلي

مجلس شود سخن ميگويند .بياختيار تكاني خوردم

 -اين چه فرمايشي است؟ ميدانيد كه من هميشه

صداي بم ناگهان گفت« :آقاي دكتر سياسي ،شما وزير

بيلطف شدهاي...

نسبت به جنابعالي ارادت داشته و دارم ،اگر مزاحم

نميشوم اين دليل بيارادتي نيست.

مثل اين بود كه ميخواهم از جا برخيزم كه همان

فرهنگ اين دولت هستيد ».گفتم« :اجازه ميفرماييد؟»...
حكيمالملك كه طرف دست راست قوام نشسته بود با

 -آخر دل ما براي شما تنگ شده ،كي ميشود

اشارهي دست مرا دعوت به سكوت كرد و قوام گفت:

 -اختيار داريد ،هر موقع بفرماييد ،به شرط اينكه

گذاشت ».اين بگفت و بحث خود را دربارهي برنامه

خدمت رسيد؟

مزاحم نباشم شرفياب ميشوم.

 -پس همين االن بياييد ،منتظرم.

 -اطاعت ميكنم.

 -راستي من حاال منزل خودم نيستم ،منزل

«اگر مطلبي داريد با آقاي حكيمالملك در ميان خواهيد
دنبال كرد.

در پايان جلسه قوام از جا برخاست و با تكان

دادن سر با حاضران خداحافظي كرد و رفت .ديگران

هم يكي پس از ديگري از آالچيق خارج شدند .فقط
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● در آن هنگام جنگ دوم بهشدت جريان داشت.
سپاهيان هيتلر خاك روسيه را فرا گرفته و تا قفقاز
رانده و در واقع به دروازههاي ايران نزديك شده
بودند .ايرانيان كه بيش از يك قرن از رقابت
انگليس و روس در كشورشان رنج برده بودند
هميشه آرزومند بودند كه كشور ثالثي پيدا شود و
به ميان آيد تا شايد بتواند عمليات ضد ايراني آن
دو دولت را خنثي كند .حاصل اينكه با پيروزي
آلمان در جنگ موافق بودند و آنرا امري محرز
و مسلم ميپنداشتند .رضاشاه هم مانند ديگران
همين نظر و همين اعتقاد را داشت.
من ماندم و حكيمالملك .من آغاز سخن كردم و گفتم:

«ميدانم كه جنابعالي با ُحسن ظن و لطفي كه نسبت
به من داريد اين لقمه را برايم گرفتهايد .البته متشكرم
ولي ميدانيد كه نميتوانم قبول كنم ».گفت« :چرا؟»

گفتم« :دليلم همان است كه به ذكاءالملك گفته بودم و
جنابعالي را همان موقع در جريان امر گذاشتم ».گفت:

«اوضاع به كلي فرق كرده است .خارجيان ديگر در كار

ما دخالت نميكنند و اگر هم بكنند بايد مقاومت كنيم
و اگر الزم باشد واقع ًا فداكاري كنيم .در اين موقع

بحراني وظيفهي هر ايراني وطنپرستي است كه براي
حفظ منافع كشور از خطر نهراسد و وارد ميدان عمل

شود ».گفتم« :اجازه دهيد تا فردا فكر كنم ».گفت« :هر
چه ميخواهيد فكر كنيد ،مطلب همان است كه گفتم و

من به قوامالسلطنه اطمينان دادهام كه شما را براي قبول
اين مسئوليت حاضر خواهم كرد .حاال خود دانيد».

فرداي آن روز چند تن از استادان دانشگاه كه از

تشكيل دولت جديد آگاه شده بودند براي تبريك به

منزل من آمدند .از آن جمله بودند فروزانفر (بديعالزمان)،

مسعود كيهان ،سعيد مالك (لقمانالملك) ،سعيد
نفيسي ...به آنها گفتم كه من هنوز در اين باب تصميم...

كالمم را قطع كردند و زبان به مالمت گشودند و گفتند:

«دو بار فرصت خدمتگزاري به فرهنگ و دانشگاه را

از دست دادهايد و برايتان ثابت شده است كه ديگران
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آرزوهايي را كه براي فرهنگ و دانشگاه داريد انجام

نميدهند؛ آيا بيش از اين تأمل جايز است؟ آيا بايد اين
فرصت هم از دست برود؟.»...

گفتگوي ما در اين باب مدتي ب ه طول انجاميد.

سرانجام گفتم با شما موافقم .برخاستند و با گرمي تمام
و آرزوي موفقيت براي من خداحافظي كردند و رفتند.
باري ،نخستين گام در سياست برداشته شد.

از همان روزهاي اول ،پس از آشنايي بيشتر با

ادارات وزارت فرهنگ و رؤساي آنها و سوار شدن

بر كار ،براي اجراي آرزوهاي ديرين خود ـ استقالل
دانشگاه ،تعليم و تربيت عمومي اجباري مجاني ـ

شروع به طرحريزي كردم .حدس ميزدم كه در اجراي
نقشههايي كه داشتم با دشواريهايي روبهرو خواهم شد.
ولي از وسعت و شدت آنها بياطالع بودم .استقالل

بخشيدن به دانشگاه نخست با مخالفت دستگاه وزارتي
و مقاومت منفي و مثبت همكاران نزديك آغاز شد....

پنج تن از رؤساي ادارات را كه به «خمسة خبيثه»

معروف بودند از كارهايي كه داشتند بركنار كردم و
چند تن از استادان دانشگاه ـ دكتر محسن هشترودي،

دكتر مهدي جاللي ،دكتر جناب ،دكتر كني و دكتر
آلبويه ـ را بهجاي آنها گماشتم ....از رؤساي سابق دو
تن را كه گذشته از لياقت و كارداني بسيار صميم بودند

نگاه داشتم؛ يكي دكتر محمود مهران مدير اداري و
ديگري دكتر رعدي آذرخشي ،رئيس دفتر وزارتي ،و
اندكي بعد به آنها مقام مدير كلي دادم .اين هر دو

بعدها به مقامات عالي وزارت و سفارت رسيدند و در
كارهايي كه بر عهده داشتند خدمات شاياني به كشور
انجام دادند.

استقالل دانشگاه
استقالل دانشگاه به وجهي كه شرحش ميآيد ،با

مخالفت شديد وزيران فرهنگي كه بعد از من آمدند

و دولتها و گروهي از نمايندگان مجلس كه برخالف
گذشته كوچكترين نفوذي نميتوانستند در دانشگاه
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داشته باشند مواجه شد .ولي اين استقالل به وجهي

بار يافتم نظر خود را در اين زمينه و دربارهي ديگر

درآمد كه توانست بيش از دوازده سال در برابر حمالت

يافتم .او مرا مورد عنايت و محبت مخصوص قرار

پيريزي شد و دانشگاه بهصورت حصني حصين
مخالفان ايستادگي كند و سرافراز باقي بماند.

مسائل فرهنگي شرح دادم .او را بياندازه عالقهمند
داد .سال اول سلطنتش بود ،بيست و سه سال بيشتر

اين مؤسسهي بزرگ علمي از روز تأسيس يعني

نداشت .كسي را در برابر خود ميديد كه با تجربه
و اطالعات بيشتر ،ولي مانند خودش نسبت ًا جوان و

زمرهي يكي از ادارات آن وزارتخانه بهشمار ميرفت.

كشور .از همان جلسات اول مالقات ،ميان ما يك نوع

از بهمن ماه  1313شمسي تا روزي كه من متصدي
وزارت فرهنگ را عهدهدار شدم ( 1321شمسي) ،در
دانشكدههاي آن مانند دبيرستانها و دبستانها سر و
كارشان از هر حيث با ادارات مختلف آن وزارتخانه

بود .رؤساي دانشكدهها و معلمان آنها را وزير فرهنگ

بهدلخواه خود عزل و نصب ميكرد ،بههمان سهولتي
كه رؤساي دبيرستانها و دبستانها و دبيران و آموزگاران
را عزل و نصب مينمود .شوراي دانشگاه هم اسمي

بود بيمسمي و از همان منصوبشدگان وزير فرهنگ
تشكيل مييافت ،به اين صورت كه وزير آنها را به دفتر
خود احضار ميكرد و آنها رأي وزير را دربارهي مسائل

مختلف ميشنيدند و نظريات او را مورد تحسين و
تصويب قرار ميدادند....

با حرارت و با شوق فراوان آمادهي خدمتگزاري به
كشش و عالقهي مخصوص بهوجود آمد .او هر دفعه

مرا به گرمي ميپذيرفت .پهلوي خود اجازه نشستن
ميداد و عالوه بر امور مربوط به فرهنگ و دانشگاه
از مسائل ديگر مملكتي كه دربارهي آنها هنوز چندان

تجربهاي نداشت با من به بحث و گفتگو ميپرداخت

و نظر ميخواست.

اين وضع و حال در سه چهار سال اول سلطنت

همچنان ادامه داشت .ولي تماس دائم او با درباريان و
متملقان نميتوانست در روحيهاش ،در رفتار و گفتارش

بياثر باشد .مشكالت را در نظر او بسيار بزرگ جلوه
ميدادند و او را مخصوص ًا از فعاليت حزب توده

اين بود وضع و حال معلماني كه عنوان دانشيار و

بيمناك ميساختند .در نتيجه جلسات دو نفري ما آن

شروع ميشد .استادياري كه مقدمهي دانشياري باشد

دست ميداد و تعداد آنها كه بهطور متوسط دو بار در

استاد داشتند( .در آن تاريخ معلميِ دانشگاه با دانشياري

بعدها به وجود آمد) .اين آقايان آخر هر ماه مانند ساير
كارمندان اداري به حسابداري وزارت فرهنگ رجوع
ميكردند و احيان ًا صف ميكشيدند تا بهنوبه از رئيس

جنبهي بيريايي و خودماني را كه داشت بهتدريج از

ماه بود هم كمتر ميشد....

پس از جلب موافقت شاه نسبت به استقالل

دانشگاه ،موضوع را در هيأت دولت مطرح ساختم.

صندوق حقوق ماه گذشته خود را دريافت دارند .براي

دولت در كاخ ابيض (سفيد) تشكيل ميشد ،وزيران

ادارهي كارگزيني و ساير ادارات وزارتخانه و رئيسان

ميز بود و وزيران مشاورش ،حكيمالملك (ابراهيم

امور مربوط به استخدام و ارتقاي رتبه و نظاير آن،

آنها مرجع بودند .اگر مشكلي پيش ميآمد كه حل آن
به دست وزير فرهنگ بود بايد از پيش وقت و اجازهي

شرفيابي(!) بخواهند .اين شرفيابي البته امتيازي خاص
محسوب ميشد .اين وضع نابهنجار و مخالف شأن
علم و مقام استادي دانشگاه را من از همان روزهاي
اول وزارت بر هم زدم .نخستينباري كه حضور شاه

دور ميز مستطيل بزرگي مينشستند .قوامالسلطنه باالي

حكيمي) و مستشارالدوله (صادق صادق) ،در طرفين او

قرار داشتند ....دولت پيشنهاد مرا داير به اعطاي رسمي

استقالل به دانشگاه پس از توضيحاتي كه دادم مورد
تصويب قرار داد.

اندكي بعد در روز  15بهمن ماه  1321شمسي

بهمناسبت سالروز تأسيس دانشگاه ،در حضور شاه
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● فروغي وقتي نخستوزير شد نخستين كسي را
كه براي همكاري دعوت كرد من بودم ولي من با
كمال تأسف دعوت او را نپذيرفتم .او به هيچوجه
چنين انتظاري نداشت و با تعجب فراوان علت
را پرسيد .اول بهانههايي از اين قبيل آوردم....
كالمم را قطع كرد و با لبخندي تلخ گفت« :اينها
كه بهانه است راستش را بگوييد ».آنگاه من هم
راست و پوستكنده گفتم« :من نميخواهم اولين
گامي كه در ميدان سياست ميگذارم هنگامي
باشد كه مملكت زير چكمههاي سپاهيان خارجي
قرار دارد و بدون موافقت آنها نميتوان كاري
انجام داد و اين در برابر مردم براي انسان ايجاد
بدنامي ميكند ».گفت« :خيال ميكنيد من هم اين
مالحظات را نداشتهام؟ پس كي بايد فداكاري
كرد؟ اگر سيل مهيبي جاري شود و امكان اين
خطر باشد كه همه هستي شما را از بين خواهد
برد آيا بايد دست روي دست گذاشته راحت
بنشينيد و هيچ اقدامي نكنيد؟»
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شور و شعف زائدالوصف گرديد و كف زدن حضار
مدتي بهطول انجاميد .آنگاه فروزانفر (بديعالزمان) به

نمايندگي از طرف قاطبهي دانشگاهيان نطقي ايراد كرد

و از اعليحضرت و نخستوزير سپاسگزاري كرد.

از آن پس هر سال در روز  15بهمن اين جشن

باشكوه بهنام جشن «تأسيس و استقالل دانشگاه» برپا
گرديد....

اما اصرار و عجلهي من در اينكه اجراي قانون

بيدرنگ آغاز شود اين بود كه تصميم قطعي داشتم از
عضويت دولت سهيلي كنارهگيري كنم و خيال ميكردم
و اميدوار بودم قانوني كه اجرايش شروع شده باشد

بعد از من به بوتهي اجمال نخواهد رفت و به دست
فراموشي سپرده نخواهد شد .بعدها ،چنانكه شرحش

خواهد آمد معلوم شد خيالي باطل و اميدي بيهوده

داشتهام.

كنارهگيري از دولت سهيلي

ادارهي امور دانشگاه و دانشكدهي ادبيات و

و ملكه فوزيه جشن با شكوهي در سالن بزرگ

علوم انساني و هفتهاي چند ساعت تدريس و در

ادبيات و سالن بزرگ فردوسي هنوز نيمهتمام بود).

سخنراني و گرفتاريها و مسئوليتهاي ديگر ...براي من

دانشگاه با لباس رسمي استادي و در قسمتهاي ديگر

وزارتخانه را هم به دوش بكشم بهخصوص كه با

رجال كشور نشسته بودند .آقاي قوامالسلطنه با كسب

بعضي از وزيران تجانس فكري و اخالقي نداشتم .تنها

دانشكدهي حقوق برپا گرديد (ساختمان دانشكدهي

دست داشتن تأليف چند كتاب و نوشتن مقاله و ايراد

سالن پر از جمعيت بود .در قسمتي از سالن استادان

وقتي و مجالي باقي نميگذاشت كه بار سنگين يك

وزيران و نخبهاي از نمايندگان مجلس شوراي ملي و

نخستوزير از جهاتي داراي اختالف نظر بودم و با

اجازه از شاه از جاي برخاست و اعالميهاي را كه
من قب ً
ال با موافقت او و تصويب شاه تهيه كرده بودم

دليل قبول عضويت دولت سهيلي اين بود كه قانون
تعليمات عمومي اجباري مجاني را كه اينقدر مورد

خالصهي متن اعالميه چنين بود« :با تصويب

بود و با شور و شعف فوقالعاده تأسيس كالسهاي

دانشگاه اين مؤسسهي بزرگ علمي از امروز از وزارت
فرهنگ تفكيك ميشود و از اين پس مستقيم ًا و مستق ً
ال

نيز تهيه كرده بودم .پس هيچ دليلي در كار نبود كه از

خواند.

اعليحضرت شاهنشاه و با توجه به روح قانون اساسي،

به ادارهي امور علمي و اداري خود ميپردازد».

سالن در قسمتي كه استادان نشسته بودند پر از

عالقهام بود از مجلس بگذرانم .اين منظور حاصل شده
كمك آموزگاري را آغاز و برنامهي ساير اقدامات را

عضويت دولت كنارهگيري نكنم.

اما از موارد اختالف من با رئيس دولت و ساير

همكاران يكي اين بود كه روزي نخستوزير اليحهاي
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را در هيأت دولت مطرح كرد كه بر طبق آن مطبوعات

تقديم مجلس ميشد ).گفتهي من در هيأت دولت

دولت قرار ميگرفتند .بايد گفت كه در آن زمان جرايد
واقع ًا از آزادي سوءاستفاده ميكردند و از بدگويي و

ـ گويا مرتضيقلي بيات (سهامالسلطان) ـ گفت« :اگر با

ما اتفاق نظر نداريد و از همكاري با ما ناراضي هستيد

اين بيبند و باري مطبوعات را نميپسنديدم با اليحه

را خودم انتخاب ميكنم نه كس ديگر ».نخستوزير

آزادي خود را از دست ميدادند و زير نظر و كنترل

انتقادهاي مغرضانه خودداري نداشتند .من با اينكه

مخالفت كردم به اين دليل كه ميدانستم از تصويب
مجلس نخواهد گذشت .سهيلي گفت« :از اين حيث
خاطرتان جمع باشد .متن اين اليحه را امروز صبح
آقاي دكتر طاهري و چند تن از همدستان و دوستانشان

يعني «متوليان» كه مجلس را روي انگشتان خود

ميگردانند خود تهيه كرده و به من دادهاند كه تقديم
مجلس كنيم».

موجي از اعتراض برپا كرد تا جايي كه يكي از وزيران

ممكن است استعفا بدهيد ».گفتم« :اگر الزم شد موقعش
گفت« :اين اليحه با امضا و مسئوليت خودم به مجلس
داده خواهد شد».

فرداي آن روز هيأت دولت به مجلس رفت .رئيس

مجلس قبل از جلسهي علني اعالم يك جلسهي
خصوصي كرد .در آن جلسه اليحه بهطور غيررسمي
مطرح شد تا زمينهي نظر نمايندگان بهدست آيد .عدهاي

از نمايندگان در خوبي و ضرورت تصويب آن اليحه

ساير وزيران كه از حمالت و انتقادات جرايد به

داد سخن دادند .در پايان آن جلسه چند تن از وزيران

به اينكه اليحه از تصويب مجلس خواهد گذشت تأييد

حاال نخستوزير را نرنجانيد ،شما هم به وظيفهي

تنگ آمده بودند سخنان نخستوزير و اطمينان او را
كردند و شرحي از لزوم جلوگيري از لجامگسيختگي

مطبوعات بيان داشتند و گفتند وقتي خود مجلسيان

از فحاشي و غرضورزي جرايد به تنگ آمدهاند چرا
دولت استفاده نكند و اين اليحه را به تصويب نرساند.

من با تجربهاي كه در دولت قوام در مورد وزارت كار
دكتر مشرف نفيسي به دست آورده بودم و آشنايي كه

به خصوصيات اخالقي و رواني نمايندگان پيدا كرده
بودم مخالفت خود را تكرار كردم و گفتم« :متوليان»
كه اين متن را تهيه كردهاند اگر راست ميگويند و

حسننيت دارند چرا خودشان متن اليحه را بعنوان
«طرح» به مجلس پيشنهاد نميكنند؟ نخستوزير و

به من گفتند« :مالحظه كرديد چه اتفاق كلمهاي هست!
خود عمل كنيد و امضايتان را پاي اليحه بگذاريد ».به
آنها جوابي ندادم و حاضر نشدم به جلسهي علني كه

بيدرنگ تشكيل گرديد بروم ،بلكه از مجلس بيرون
آمدم و به وزارتخانه رفتم .در دفتر خود در كاري

مستغرق بودم كه ناگهان پيشخدمت وارد شد و گفت:
«اليحه در مجلس جنجالي برپا كرد و دولت بهشدت

مورد حمله قرار گرفت و متهم شد به اينكه ميخواهد

مرتكب اختناق مطبوعات كه ركن چهارم مشروطيت
هستند بشود .نخستوزير كه بسيار ناراحت شده بودند
اليحه را پس گرفتند».

روز بعد جلسهي هيأت دولت در باغ آصفالسلطنه

وزيران ديگر به اتفاق گفتند «متوليان» اينطور مقتضي

ـ نزديك ميدان تجريش كه وزارت خارجه براي

مجلس شود و ما شك نداريم كه با حسننيت و براي

ساعت تأخير داشتم .وقتي وارد باغ شدم از دور ديدم

ديدند كه مطلب بهصورت اليحه از طرف دولت تقديم
كمك به دولت به اين اقدام مبادرت كردهاند .گفتم« :به

هرحال من اين اليحه را امضا نميكنم و به مجلس

نميدهم( ».اليحهي مربوط به هر وزارتخانه معموالً
با امضاي وزير آن وزارتخانه و امضاي رئيس دولت

تابستان اجاره كرده بود ـ تشكيل مييافت .من يك ربع

كه وزيران گوش تا گوش گرد ميز بزرگ مستطيلي

نشستهاند و نخستوزير دربارهي موضوعي مشغول
سخن گفتن است .همين كه به ده قدمي ميز رسيدم و

ديده شدم سهيلي ساكت شد و سكوت محض هيأت
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● دكتر مشرف نفيسي در مدتي كه وزير دارايي
بود برخالف تبليغاتي كه بر ضد او ميشد با
چندين تقاضاي شركت نفت ايران و انگليس
مخالفت كرده و بهطور كلي زير بار خواهشهاي
بيجاي انگليسيان ـ تا آنجا كه در اختيار او بودـ
نرفته بود .باري ،دشمنانش كه معلوم نبود از كجا
آب ميخورند ساليان دراز «بول داگ» مانند او را
دنبال كرده پر و پايش را گرفتند و رها نكردند.
گويي هدف اين بود كه اين مرد وطنپرست كه در
آن زمان بيشك بزرگترين اقتصاددان ايران بود،
هيچگاه نتواند قد راست كند و وجودش چنانكه
بايد منشأ اثر واقع شود.
دولت را فرا گرفت و در ميان آن سكوت نصراهلل
انتظام (وزير خارجه) با صداي نسبت ًا رسا و با كلمات

شمرده اين جمله را به زبان فرانسوي ادا كرد« :اين

مردي است كه حق داشت».

(Voici I Homme qui

)....avait raison

وزير مشاور در دولت بيات (سهامالسلطان)

من با مرتضي قلي بيات (سهامالسلطان) ،عموي

همسرم ،درگيري سختي پيدا كرده بودم....

با اين سابقهي نامناسب ،بسيار تعجب كردم از

اينكه پس از احراز نخستوزيري به سراغم آمد و مرا
به همكاري دعوت نمود .من با سپاسگزاري دعوت او

را نپذيرفتم .اصرار كرد و گفت انتخاب وزارتخانه را به

خودم واگذار ميكند؛ وزارت فرهنگ ،وزارت خارجه،

وزارت دادگستري در درجهي اول ،يا هر وزارتخانهي
ديگري را كه بخواهم .از اين همه محبت سپاسگزاري
كردم و گفتم« :چنانكه ميدانيد كار دانشگاه خيلي زياد

و سنگين است .گذشته از اين ،دو كتاب در دست

دارم كه مدتي است بايد تمام و چاپ شده باشد».

ق بر اين هم داشتهايد و
گفت« :شما گرفتاريها را ساب 
اين مانع همكاري با قوامالسلطنه و سهيلي نبوده است،
چگونه است كه مانع همكاري با من است در صورتي

كه عالوه بر دوستي با هم بستگي هم داريم ».جوابي

نداشتم بدهم .پس از اندكي تأمل گفتم« :مسئوليت

وزارتخانهاي را قبول نميكنم ،اگر مايل باشيد ميتوانم
وزير مشاور شما باشم ».با خوشوقتي پذيرفت ،دستم

را فشرد و رويم را بوسيد.

اين بود چگونگي ورود من با سمت وزير مشاور

در دولت بيات .نخستوزير كه مردي بود شريف

(برخالف برادرش عزتاهلل خان) ،از همان روز اول در
تمام مسائل مهم مملكتي با من مشورت ميكرد و من

به حكم «المستشار مؤتمن» صادقانه عمل ميكردم .در
اينجا وارد مسائل جزئي و كوچك نميشوم و فقط به

ذكر دو سه رويداد مهم بسنده ميكنم.

روزي در جلسهي هيأت دولت دكتر عيسي صديق،

وزير فرهنگ پيشنهاد كرد سي دانشجوي ايراني را براي
تكميل تحصيالت دانشگاهي به هندوستان بفرستيم .من

با اين پيشنهاد مخالفت كردم .وزير فرهنگ گفت« :اين
پيشنهاد را مستر بوالرد وزير مختار انگليس كرده و من

آنرا به نفع مملكت ميدانم و وعده كردهام به تصويب
دولت برسانم ».گفتم« :اوالً ،معلوم نيست كه ايران از

نظر فرهنگ از هندوستان كه مستعمرهي انگليس است،
عقبتر باشد (هند هنوز استقالل خود را به دست
نياورده بود .اين نعمت بزرگ بعد از جنگ جهاني
دوم به دست آمد) .ثاني ًا ،بهفرض اينكه چنين باشد آيا

مقتضي است دولت مستقل ايران اين عقبافتادگي از
يك مستعمره را رسم ًا اعالم بدارد و به دولت ذينفع
مجال دهد كه دربارهي آن به تبليغ بپردازد و آبروي ما

را بريزد؟ بهتر است آقاي وزير فرهنگ از حسننيت
(!) مستر بوالرد سپاسگزاري كرده به او بگويند دولت

ايران حاضر است با كمال ميل بهجاي سي دانشجو
صد دانشجو بفرستد ولي به انگلستان نه به هندوستان».

سخنان من كه با شوري تمام از دل بر ميخواست

الجرم بر دلها نشست و همهي وزيران ـ به جز وزير
فرهنگ ـ نظرم را پسنديدند و آنرا تأييد كردند.

اين جلسهي دولت در روز چهارشنبه بود و ساعت
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يازده شب به پايان رسيد .جلسهي بعد دولت چنانكه
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دو هفته بعد در يكي از ميهمانيهاي رسمي ،مستر

بوالرد به من نزديك شد و پس از سالم و تعارف گفت:

قرار بود سه روز بعد يعني روز شنبه تشكيل يافت.
نخستين مطلبي كه نخستوزير عنوان كرد و عين ًا

«انتظار نداشتم جنابعالي در هيأت دولت با پيشنهادي

فرداي شبي كه درباره ي اعزام دانشجو به هند صحبت

مخالفت كنيد ».گفتم« :آقاي وزير مختار! نظر من تغيير

نقل ميشود اين بود« :روز پنجشنبهي گذشته (يعني

شده بود) ساعت نه صبح مستر بوالرد وزير مختار
انگليس به ديدن من آمد و با حالتي برآشفته گفت

چرا با پيشنهاد دوستانهاي كه من كردهام دولت شما

بايد مخالفت كند؟ مگر ما در بحبوحهي جنگ جهاني
نيستيم؟ مگر با يكديگر همكاري نداريم و مخالف

هم هستيم؟ اگر چنين است من بايد آنرا بدانم»....

نخستوزير افزود« :بوالرد خيلي ناراحت و خشمگين
بهنظر ميآمد .من سعي كردم او را قدري آرام كنم و
ناچار وعده كردم موضوع را در هيأت دولت مورد

تجديد نظر قرار دهيم ».پس از بيانات نخستوزير
نخستين كسي كه آغاز سخن كرد نصرالملك (هدايت)

وزير مشاور بود كه سه روز پيش با حرارتي زياد
نظر مرا تأييد كرده بود .گفت« :فرستادن دانشجو به
هندوستان چه مانعي دارد؟ ما براي چنين چيز جزئي

نبايد انگليسيها را برنجانيم ».هيأت وزيران كه سه روز
پيش يكپارچه آتش وطنپرستي و غرور ملي شده

بود در اين جلسه ناگهان يخ زده شد .دو تن از وزيران
ديگر نظر نصرالملك را تأييد ميكردند كه من نتوانستم

طاقت بياورم .از جاي برخاستم و از جلسه خارج و

درحال ناراحتي و تنيدگي شديد راهي منزل شدم .در
آن وضع و حال اگر بهاصطالح مرا كارد ميزدند خونم
در نميآمد .ناراحتي و يأس من يكي از اين جهت

بود كه چرا يك نمايندهي سياسي خارجي بالفاصله
از تصميمات دولت ما آگاهي پيدا ميكند .ديگر از اين

جهت كه چرا رجال ما اينقدر بوقلمون صفت هستند

و با سرعتي عجيب رنگ عوض ميكنند .تصميم داشتم
استعفا بدهم .نخستوزير به ديدنم آمد و با بيانات و

توضيحاتي كه شرحش ضرورت ندارد از اين تصميم
منصرفم كرد.

كه من توسط وزير فرهنگ به سود ايران كرده بودم

نكرده است و معتقدم اگر از دانشجويان ايراني كساني

براي ادامهي تحصيل و بهدست آوردن تخصص به يك
كشور خارجي بروند انگلستان بر هندوستان ترجيح

خواهد داشت ».اين بگفتم و به بهانهي سالم و تعارف
با وزير مختار بلژيك كه نزديك ميشد از او روي

برگرداندم .ناگفته نماند كه آن سي دانشجو ـ كه يكي
از آنها گويا فرزند وزير فرهنگ بود ـ سرانجام به هند

اعزام گرديدند.

موضوع قابل ذكر ديگر مربوط به دكتر ميليسپو

مستشار مالي است كه با چند تن ديگر از همكاران

آمريكايي خود دارايي كشور ما را قبضه كرده بود و از

نظر مالي نظارت و حكومت بر تمام دستگاههاي دولتي
ما داشت و هيچ اقدامي هرچند مستلزم هزينهي جزئي

و به صالح مملكت بود نميتوانست بدون موافقت او

صورت گيرد .همهي وزيران از او شكايت داشتند و
كارهاي خود را راكد ميديدند .اين نارضايي را دولتهاي

پيشين هم داشتند ولي كاري از دستشان ساخته نبود،
زيرا پشت اين مستشار امريكايي ،بهاصطالح به كوه
قاف ـ يعني سفارت آمريكا و بهخصوص مستر بوالرد
وزير مختار انگليس ـ بود .هيچ جلسهي دولت نبود

كه در آن آه و نالهي چند تن از وزيران بلند نباشد.
دولتها از ناتواني خود در برابر اين مرد خودكام خارجي

شرمنده و خجل بودند و پيوسته با او درگيري داشتند

و ميكوشيدند برخالف نظر غرضآلود او اقدام نمايند،
ولي تالش آنها غالب ًا عبث و بينتيجه بود ،زيرا سركيسه
را آقاي مستشار در دست داشت .او روزي حتي به خود
اجازه داد نامهاي به نخستوزير بنويسد و به دخالت

دولت در كارهايش اعتراض نمايد .جملهي مهم آن

نامه اين بود ...« :دخالتهاي مقامات دولتي ادامهي
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خدمت را برايم دشوار ميسازد ».هيچيك از آقايان

چيزي نگفتند و نخستوزير خواست موضوع ديگري
را مطرح كند .من مجال ندادم و خطاب به همكاران

گفتم« :آقايان ،شما همه از خودكامگي اين شخص
كه معلوم نيست دستورهاي خود را از كجا و از كي

ميگيرد در عذاب هستيد .چرا از اين پيشآمد استفاده

نميكنيد؟» «چطور؟» گفتم« :اين نامه نبايد بيجواب
بماند .تهيهي جواب آن را به من واگذار كنيد ،تا چند
دقيقه ديگر آن را حاضر ميكنم ».همه بدون آنكه بدانند

مقصود من چيست پذيرفتند و نخستوزير نامه را به

من داد .به اتاق مجاور تاالر تشكيل جلسات رفتم و نيم
ساعت بعد به هيأت دولت بازگشتم و جواب نامهي

ميليسپو را خواندم .من اعتراضات ميليسپو را رد كرده
و نوشته بودم ...« :البته موجب تأسف است كه ديگر

نميتوانيد به كار مستشاري خود ادامه دهيد .دولت از
خدمات گذشتهي شما قدرداني ميكند و براي تحويل
گرفتن كارهاي شما ترتيب الزم را خواهد داد».
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شر اين آقا باال سر خارجي به اين طريق كنده
نشدند و ّ
شد.

دانشگاه تهران:
دشواريها و گامهاي برداشته شده

رياست دانشگاه

چنانكه پيش از اين گفته شد ،هنگام استقالل يافتن

دانشگاه تمام پروندهها و اسناد و مدارك بودجه و
اعتبارات مالي مربوط به دانشگاه از ادارات مختلف

وزارت فرهنگ بيرون آورده به ادارات مربوطهي
دبيرخانهي كل دانشگاه منتقل شدند .اين كار بهدقت

تمام و بهصورت كامل انجام گرفت و وابستگي دانشگاه

به وزارت فرهنگ به اين طريق خاتمه يافت.

نام رئيس منتخب شوراي دانشگاه توسط وزير

فرهنگ به عرض شاه ميرسيد و فرمان همايوني
رياست دانشگاه بهنام او صادر و ابالغ ميگرديد.

دورهي رياست دانشگاه سه سال بود .دانشگاهيان با

همكاران بهمحض شنيدن آخرين كلمات بياختيار

وجود مخالفت رقيبان و دولتيان چهار دورهي متوالي

است ميليسپو بگويد من كه استعفا ندادهام ».گفتم« :او
هر غلطي را كه ميخواهد بگويد ،دولت او را رسم ًا

در اواخر دورهي چهارم مغضوب شاه قرار گرفته بودم
قانوني از مجلس گذراندند تا از انتخاب شدن من براي

است» .نامه فرستاده شد و البته موجب كمال تعجب

نخستين ضربه را به استقالل دانشگاه بزنند و زمينه

كف زدند و مرا ستودند .نخستوزير گفت« :ممكن

مستعفي ميداند ».وزرا همه با هم گفتند« :صحيح
ميليسپو گرديد و او را به دست و پا انداخت .تالش
او و دخالت مستر بوالرد در تصميم دولت مؤثر واقع

● استقالل دانشگاه با مخالفت شديد وزيران
فرهنگي كه بعد از من آمدند و دولتها و گروهي از
نمايندگان مجلس كه برخالف گذشته كوچكترين
نفوذي نميتوانستند در دانشگاه داشته باشند
مواجه شد .ولي اين استقالل به وجهي پيريزي
شد و دانشگاه بهصورت حصني حصين درآمد
كه توانست بيش از دوازده سال در برابر حمالت
مخالفان ايستادگي كند و سرافراز باقي بماند.

( 12سال) اين افتخار و مسئوليت را به من دادند .چون

دورهي پنجم جلوگيري نمايند .و بسيار مهمتر از آن،
را براي ضربههاي بعدي و از بين بردن استقالل آن

مؤسسهي بزرگ علمي آماده سازند....

در اين  12سال استقالل ،وسعت دانشكدهها و

مؤسسات علمي وابسته و تعداد آنها و همچنين تعداد
آزمايشگاهها و كتابخانهها و هيأت آموزشي بهتدريج

رو به فزوني گذاشت و تعداد دانشجويان از 2000

به بيش از  15000رسيد .اينها همه با وجود مضيقهي

مالي زمان جنگ دوم جهاني و سالهاي سخت بعد از

جنگ بود .توضيح دربارهي اين مسائل و بهطور كلي

شرح دشواريها و رويدادها و اقدامات گوناگون ،يعني
تاريخ دانشگاه در اين مدت ،كتابي قطور خواهد شد.
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من در اينجا به پارهاي از اين مسائل اشاره ميكنم و

ميگذرم.

قرب و منزلت دانشگاهيان
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مقامات بااليي كه داشتند چشم بپوشند و با رتبهاي
پايينتر به معلمي دانشگاه استخدام شوند .از آن جمله
دكتر سيد حسن امامي ـ كه بعدها امام جمعه تهران شد

ـ بود كه به ديدن من آمد و گفت عالقهمند به تعليم

در نخستين سال استقالل ،مقررات و آييننامههاي

و تدريس است و مايل است به دانشگاه منتقل شود.

شدند و بهتصويب شوراي دانشگاه رسيدند .در آن

داشت .به او گفتم« :مانعي ندارد ،شما را با كمال ميل

گوناگون ،كه الزم بود پايهي عمل قرار گيرند ،تهيه
سال و تا سه چهار سال بعد ،من با مقامات مختلف،

از وزراي فرهنگ تا نمايندگان مجلس شوراي ملي

كه هنوز استقالل دانشگاه براي آنها قابل هضم نبود،
درگيري و مبارزه داشتم .مخالفت وزراي فرهنگ كه
بعد از من آمدند ،چنانكه پيش از اين اشاره شد ،زياد

شگفتانگيز نبود .مخالفت ساير مقامات ،بهخصوص

او در آن هنگام در وزارت دادگستري رتبه  8قضايي

ميپذيرم ولي ميدانيد كه بايد با رتبهي يك دانشياري
شروع كنيد( ».در آن زمان شروع كار آموزشي در

دانشگاه با رتبهي دانشياري بود ،استادياري كه مقدمهي
دانشياري است بعدها به وجود آمد ).گفت« :رتبه و
مقام من در دادگستري در نظر گرفته نميشود؟» گفتم:

«متأسفانه نه ».خداحافظي كرد و رفت .فرداي آن روز

نمايندگان مجلس ،كه در آن زمان قدرتي داشتند و

بازگشت و با صرفنظر كردن از رتبهي عالي قضايي

ميبردند ،از اين جهت بود كه راه اعمال نفوذ آنها

شروع به كار كرد .او در مدت معين مراتب دانشياري

بهاصطالح «وزير تراش بودند» و همه از آنها حساب
در دانشگاه به كلي بسته شده بود و اگر كوچكترين

خواهش يا تقاضاي آنها با مقررات دانشگاه مخالفت
داشت بيچونوچرا رد ميشد .من در اين باب

اصولي و بسيار سختگير بودم و اين سياست را

براي مسجل ساختن استقالل دانشگاه الزم ميدانستم.
پس بيجهت نبود كه بعضي از آنها در مجلس پشت

تريبون اعتراضكنان ميگفتند« :دكتر سياسي ديكتاتور
شده ،دولت در دولت تشكيل داده است و به هيچكس

اعتنا ندارد ».چون در برابر پايداري و مقاومت من و

همكاران دانشگاهيام اين نارضاييها و اشكالتراشيها
و مخالفتها بينتيجه ماند ،سرانجام بعد از چهار سال

براي همه مسلم گرديد كه ناچار بايد دانشگاه را
بعنوان يك دستگاه استثنايي كه شباهت به هيچيك از
مؤسسات ديگر دولتي و غيردولتي ندارد قبول داشته

خود با رعايت مقررات دانشگاه و رتبهي يك دانشياري
را پيمود و به عاليترين درجهي استادي ،يعني رتبه ده،
نايل گرديد.

فوق تبليغات سياسي و مذهبي

يكي از مشكالت من جلوگيري از اين بود كه

دانشگاه ميدان زورآزمايي و تبليغات سياسي واقع شود.

من ميگفتم دانشگاه يك حوزهي علمي است ،محل

تتبع و تحقيق و تعليم و تعلم است و فوق احزاب
و مرامهاي سياسي و تبليغات حزبي و مذهبي قرار
دارد .اين امر سبب شد كه چپيها مرا متمايل به
راست و راستيها مرا متمايل به چپ بپندارند .پندار

راستيها ـ مالكين بزرگ ،ثروتمندان ،دولتيان و حتي
شاه ـ البته بيمنطق و پوچ بود .ولي چپيها ـ حزب

توده ـ ميگفتند« :شما ميخواهيد از فعاليت احزاب

كوتاه بود و بزودي پيموده شد .از آن پس استادان و

در دانشگاه جلوگيري كنيد ،در صورتي كه ميدانيد
در مملكت فع ً
ال حزب متشكل نيرومند ديگري جز

پيدا كردند و مورد احترام قرار گرفتند ،تا آنجا كه

با ما داريد ».به آنها ،يعني به چند تن از سردمدارانشان

باشند .از اين قبولي تا مرحلهي احترامگذاري فاصله

بهطور كلي دانشگاهيان در اجتماع ايران قرب و منزلتي
كساني كه شرايط علمي كافي داشتند حاضر شدند از

حزب ما وجود ندارد .پس شما در واقع سر مخالفت

كه استادان دانشگاه بودندـ چون دكتر رادمنش ،دكتر
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● روزي در جلسهي هيأت دولت دكتر عيسي
صديق ،وزير فرهنگ پيشنهاد كرد سي دانشجوي
ايراني را براي تكميل تحصيالت دانشگاهي به
هندوستان بفرستيم .من با اين پيشنهاد مخالفت
كردم .وزير فرهنگ گفت« :اين پيشنهاد را مستر
بوالرد وزير مختار انگليس كرده و من آنرا به نفع
مملكت ميدانم و وعده كردهام به تصويب دولت
برسانم ».گفتم« :او ً
ال ،معلوم نيست كه ايران از نظر
فرهنگ از هندوستان كه مستعمرهي انگليس است،
عقبتر باشد .ثاني ًا ،بهفرض اينكه چنين باشد آيا
مقتضي است دولت مستقل ايران اين عقبافتادگي
از يك مستعمره را رسم ًا اعالم بدارد و به دولت
ذينفع مجال دهد كه دربارهي آن به تبليغ بپردازد
و آبروي ما را بريزد؟ بهتر است آقاي وزير فرهنگ
از حسننيت (!) مستر بوالرد سپاسگزاري كرده به
او بگويند دولت ايران حاضر است با كمال ميل
بهجاي سي دانشجو صد دانشجو بفرستد ولي به
انگلستان نه به هندوستان».
فريدون كشاورز ،دكتر جودت ،دكتر كيانوري و دكتر

فروتن ـ گفتم« :احزاب ديگري هم هستند يا تشكيل

وتقويت خواهند شد .شما ميدانيد كه من نظري جز
تسجيل و تقويت استقالل دانشگاه ندارم و اين منظور
حاصل نخواهد شد مگر اينكه دانشگاه واقع ًا بيطرف

بماند و همه به صحت اين بيطرفي اطمينان پيدا كنند».
آقايان نام بردهي باال ،كه گويا چند تنشان از شاگردان

قديم بودند و به بينظري و بيغرضي من اطمينان

داشتند ،گفتهي مرا پذيرفته و وعده كردند كه در

دانشگاه به هيچگونه فعاليت و تبليغ سياسي نپردازند،
و براستي بايد بگويم كه مردانه به وعدهي خود وفا

كردند.

با اين همه ،دولتيان و درباريان دستبردار نبودند

و شاه را عليه من تحريك ميكردند .شاه مرا خواست

و گفت« :چرا شما اين استادان تودهاي را از دانشگاه

اخراج نميكنيد؟» با ماليمت و با احترامي كه الزم بود
گفتم« :اين كار شدني نيست .زيرا كه اوالً اين آقايان
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قول دادهاند در دانشگاه به تبليغ نپردازند و تاكنون به
قول خود وفا كردهاند ،ثاني ًا استاد دانشگاه طبق اصول و

مقرراتي كه پس از استقالل يافتن دانشگاه وضع گرديده
عزل شدني نيست مگر اينكه در دانشگاه محاكمه

و محكوم شود ».گفت« :معطل چه هستيد؟ آنها را
محاكمه و محكوم و اخراج كنيد اينها خائن به مملكت

هستند ».گفتم« :تصور نميفرماييد كه محاكمهي اينها

صالح نباشد؟» گفت« :چطور؟» گفتم« :اين محاكمه
ال كام ً
در دانشگاه كه فع ً
ال ساكت و آرام است سر و

صدايي راه خواهد انداخت كه مقتضي نيست .گذشته

از اين ،اگر به فرض اين استادان محكوم نشوند آنگاه
دستشان براي تبليغات در دانشگاه باز خواهد بود»...

شاه سكوت كرد و سرانجام گفت« :خود دانيد .من
آرامش كامل دانشگاه را از شما ميخواهم».

موضوع استادان تودهاي دانشگاه به اينجا پايان

نيافت .چند سال بعد براي بيرون كردن آنها از دانشگاه

وسيلهي قطعيتر فراهم گرديد كه بيارتباط با سوءقصد
نسبت به شاه نبود .از اين موضوع در جاي خود يادي

خواهم كرد.

استقالل مالي دانشگاه
قانون تأسيس دانشگاه تهران مصوب  1313در ماده

 7خود امكان استقالل مالي را براي اين تنها مؤسسهي

عالي علمي كشور پيشبيني كرده بود .ولي به دالئلي

اين امكان هيچگاه صورت عمل به خود نگرفته بود و
دانشگاه هم ،مانند ساير مؤسسات و وزارتخانهها و
ادارات دولتي ،تابع قانون محاسبات عمومي بود و امور

مالي خود را زير نظر و با جلب موافقت ذيحسابي

كه از طرف وزارت دارايي منصوب ميگرديد انجام
ميداد .ما دوران جنگ جهاني دوم را ميگذرانديم

و كوششهاي من ،با وجود مضيقهي مالي دولت و
سختگيريهاي دكتر ميليسپو مستشار آمريكايي كه

ماليهي كشور را قبضه كرده بود ،نميتوانست نتيجهاي

بهبار آورد .در سوم بهمن  1323دكتر مصدق نمايندهي
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مجلس شوراي ملي ،كه نسبت به دانشگاه پيوسته نظر

دانشگاه مستقل و تحت مسئوليت مستقيم وزير معارف

بود تبصرهاي پيشنهاد كرد كه استقالل مالي دانشگاه را

 1321اين ماده قانون به هيچوجه اجرا نشده بود و
دانشگاه اص ً
ال رئيس قانوني نداشت و دانشكدهها بدون

خوب داشت ،هنگامي كه سه دوازدهم بودجه مطرح
تا حدي تأمين ميكرد .ولي اين تبصره به سرنوشت

مادهي  7قانون اساسي دانشگاه دچار شد ،يعني دولتها

زير بارش نرفتند و اجرايش نكردند.

خواهد بود» .بعد گفتم« :چنانكه اطالع داريد تا سال

ارتباط با يكديگر ،مانند دبستانها و دبيرستانها ،زير نظر

مستقيم وزير فرهنگ اداره ميشدند .در آن تاريخ كه

بعد از اين كه عذر مستشار مالي آمريكايي ...خواسته

من در نخستين كابينهي جنابعالي افتخار همكاري پيدا
كردم و وزير فرهنگ بودم دانشگاه را عم ً
ال مستقل

كه وحشتناك بود .احمد قوام (قوامالسلطنه) كه براي

اين استقالل كامل از لحاظ آموزشي و اداري بود .ولي

شد و من تالش را براي به دست آوردن استقالل مالي

دانشگاه از سر گرفتم ،ناگهان نغمهي تازهاي ساز شد
بار دوم مأمور تشكيل دولت شده بود مقتضي ديده بود
دو تن از ليدرهاي حزب توده را وارد كابينه كند .دكتر

كشاورز وزير فرهنگ شده بود .ناگهان شنيده شد طرح
تصويبنامهاي تهيه شده است كه استقالل دانشگاه را

در زمينههاي غيرمالي هم (زمينههاي آموزشي ،اداري)...

محدود خواهد ساخت .اين خبر وحشتانگيز بعد از

ظهر روز  14بهمن  1325به من رسيد .صبح روز بعد
با تلفن براي كار فوري از نخستوزير وقت مالقات

خواستم .بيتأمل مرا پذيرفت و با كمال تعجب گفت:

«مگر امروز  15بهمن نيست؟ مگر قرار نيست ساعت
سه بعدازظهر براي شركت در جشن دانشگاه خدمت
شما باشيم؟» گفتم« :خدمت از ما است! ولي موضوع

مهم و فوري مربوط به بعدازظهر و مراسم جشن است.
جنابعالي امروز ميتوانيد با يك اقدام كوچك وجههي
بسيار مهم و بزرگي براي خود فراهم سازيد ».گفت:

«نميفهمم ،چه اقدامي؟» گفتم« :چنانكه ميدانيد
مادهي  7قانون اساسي دانشگاه تاكنون اجرا نشده است.

ساختم و دست وزارت فرهنگ را از آن كوتاه كردم.
تاكنون نتوانستهايم اين استقالل را در زمينهي مالي

بهدست آوريم و همچنان اسير و بندهي وزارت دارايي
و قانون محاسبات عمومي هستيم .قدم اول استقالل

دانشگاه در دولت اول جنابعالي برداشته شد .جا دارد

كه قدم دوم هم در دولتي كه براي بار دوم رياست آنرا

داريد برداشته شود ».گفت:

«قضيه به اين سادگي كه ميگوييد نيست .البد

دولتهايي كه بعد از من آمدهاند داليلي داشتهاند كه

مقتضي نديدهاند شما را از رعايت قانون محاسبات

عمومي معاف بدارند ».گفتم« :هيچ داليلي نداشتهاند
جز اينكه وزارت دارايي نميخواسته است از

حدود اختيارات و سلطهاي كه از نظر مالي بر همه
دستگاههاي دولتي دارد چيزي كاسته شود ».مجال ندادم

نخستوزير چيزي بگويد و بالفاصله اضافه كردم« :من

در آخر گزارشم از جنابعالي تقاضا خواهم كرد دستور
عملي ساختن استقالل مالي دانشگاه را صادر فرماييد

و جنابعالي هم قيام فرموده شرحي را كه تهيه شده

استدعاي من اين است كه امروز در مجلس جشني كه

ميخوانيد و به اين وسيله نشان ميدهيد كه نسبت به

اينكه گزارش يك سالهي دانشگاه را به عرض رساندم،

كه ميتواند اعتبارات بودجهاي خود را عاقالنه و بدون

در حضور شاه و دانشگاهيان تشكيل ميشود ،پس از
جنابعالي اعالم فرماييد كه از اين تاريخ آن ماده بهصورت
اجرايي درخواهد آمد ».نخستوزير گفت« :آن ماده چه

ميگويد؟» ماده را كه به اين شرح است برايش خواندم:

«دانشگاه داراي شخصيت حقوقي ميباشد و نمايندگي
آن به عهدهي رئيس است و از لحاظ اداري و مالي

اين دستگاه بزرگ علمي كشور اعتماد داريد و ميدانيد

نظارت وزارت دارايي به مصرف برساند ».باز مجال
سخن به مخاطب ندادم و گفتم« :اين اظهار اعتماد
جنابعالي را دانشگاهيان بسيار گرانقدر خواهند دانست

و براي هميشه از جنابعالي امتنان خواهند داشت ».قوام

گفت« :شما ماشاءاهلل به من مجال صحبت نداديد و با
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اظهارات خود در واقع زبان مرا بستيد .بسيار خوب،
حاال باشد تا عصر ببينيم چه ميشود».

ساعت سه و ربع بعدازظهر ،چنانكه مقرر بود،

نخستوزير وارد دانشكدهي حقوق شد و در دفتر
رئيس دانشكده او را پذيرفتم و جوابي را كه انتظار
داشتم به تقاضاي من بدهد و ماشين شده حاضر بود
به دست او دادم .خواند گفت« :عجب اصراري داريد».

گفتم« :ميدانيد كه من به شما ارادت دارم و استدعايي

نميكنم كه در آن شائبهي كوچكترين زياني براي
جنابعالي برود .برعكس ،اين اقدام بر حسن وجههي
جنابعالي خواهد افزود ».پيش از آنكه چيزي بگويد
اطالع دادند كه چند دقيقهي پيش شاه از كاخ حركت

كرده و راهي دانشگاه است .از دفتر خارج شده و
در محوطهي دانشكده به اتفاق ساير اعضاي دولت
از شاه استقبال بهعمل آورده و او را به دفتر رئيس

دانشكده راهنمايي كرديم تا طبق معمول پس از چند
دقيقه استراحت به تاالري كه استادان با لباس رسمي

و مدعوين با ژاكت يا لباس تيرهرنگ در انتظار بودند
وارد شوند.
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ورقه را گرفت و بهدقت خواند و گفت« :چه عيب
دارد؟ تقاضاي هميشگي دكتر سياسي است .من مانعي
نميبينم».

باري ،برنامه همانگونه كه پيشبيني شده بود اجرا

شد .به اين صورت كه در پايان گزارش از رئيس دولت
تقاضا كردم كه بر دانشگاهيان منت گذاشته استقالل

مالي دانشگاه را اعالم دارد .نخستوزير از جاي
برخاست و پس از كسب اجازه از شاه ،نطقي را كه
برايش تهيه كرده و به او داده بودم ،بدون يك كلمه پس

و پيش ،قرائت كرد و با اظهار احساسات شديد استادان
و كف زدن ممتد حضار پاداش ديد....
اميرآباد :شهرك دانشگاهي

از روزي كه به رياست دانشگاه انتخاب شدم يكي

از آرزوهاي قلبيام ايجاد يك شهرك دانشگاهي بود،
نظير آنچه در پاريس و در جاهاي ديگر ديده بودم.

مالحظهي وضع نابهنجار بسياري از دانشجوياني كه از
شهرستانها ميآمدند و ناچار بودند در مسافرخانهها يا

در جاهاي نامناسب ديگر خانه كنند اين فكر را تقويت

نخستوزير به شاه گفت« :قربان! رئيس دانشگاه

ميكرد .مطلب را در همان هفتههاي اول با شاه ـ كه

عرض خواهد رسانيد بخوانم .اجازه ميفرماييد؟» شاه

نسبت به دانشگاه تهران خود را عالقهمند نشان ميداد ـ

تقاضا دارد چاكر اين مطلب را بعد از گزارشي كه به

● بعد از چهار سال براي همه مسلم گرديد كه
ناچار بايد دانشگاه را بعنوان يك دستگاه استثنايي
كه شباهت به هيچيك از مؤسسات ديگر دولتي و
غيردولتي ندارد قبول داشته باشند .از اين قبولي
تا مرحلهي احترامگذاري فاصله كوتاه بود و
بزودي پيموده شد .از آن پس استادان و بهطور
كلي دانشگاهيان در اجتماع ايران قرب و منزلتي
پيدا كردند و مورد احترام قرار گرفتند ،تا آنجا
كه كساني كه شرايط علمي كافي داشتند حاضر
شدند از مقامات بااليي كه داشتند چشم بپوشند
و با رتبهاي پايينتر به معلمي دانشگاه استخدام
شوند.

نسبت به من محبت و مرحمت مخصوص داشت و

در ميان گذاشتم .او كه در اوايل سلطنتش جواني بيآز

و بيآزار و گشادهدست بود ،دستور داد از محل چهل

ميليون توماني كه پدرش برايش به ارث گذاشته بود،

و گويا در آن زمان همهي دارايياش را تشكيل ميداد،
زمينهاي واقع در مغرب دانشگاه را بخرند .مجموع
قطعاتي كه بهتدريج خريده شد بالغ به هيجده هزار

متر بود.

در جشن سومين سال استقالل دانشگاه ،يعني

در  15بهمن  ،1323شاه پيش از ورود به تاالري كه

مراسم در آنجا اجرا ميشد ،به شكوهالملك ،رئيس دفتر
مخصوص كه كيف بزرگي در دست داشت ،گفت:
«اسناد را به رئيس دانشگاه تحويل دهيد ».شكوهالملك
كيف را باز كرد و دوازده سند مالكيت اراضي غربي
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دانشگاه را به من داد .من البته از اين بخشش شاهانه

فرق نميكند كجا باشد؛ در صورتي كه اميرآباد نزديك

بيشتر ميانديشيدم و حساب ميكردم كمتر ميتوانستم

بين اين دو محل پياده رفت و آمد كنند ».اين بحث مدتي

تشكر كردم ولي آن روز و روزهاي ديگر هر چه
ايجاد شهركي را روي اين  18هزار متر زمين به تصور
آورم .در همين حال ،از وجود اميرآباد در شمال غربي
دانشگاه ،كه مساحتش چندين ميليون متر بود ،آگاهي

دانشگاه تهران است و دانشجويان ميتوانند به آساني
ادامه داشت .من با عشق و حرارت صحبت ميكردم

و دليل ميآوردم و چون سخنانم هم منطقي بود و هم
از دل بر ميآمد ،الجرم او را قانع ساخت و ظاهرا ً بر

دل نشست .شاه سرانجام گفت« :آمريكاييها كه رفتند

داشتم و ميدانستم كه متعلق به وزارت جنگ است و
موقت ًا براي مدت جنگ جهاني در اختيار ارتش آمريكا

دستور ميدهم اميرآباد را در اختيار شما بگذارند ».مثل

است براي رفع احتياجات خود تأسيساتي چند كه در

از شاه سپاسگزاري كردم.

گذاشته شده و پادگان آمريكايي كه در آنجا مستقر
ايران بهكلي تازگي دارند ـ مانند دستگاه تصفيهي آب
و ماشين ساختن يخ مصنوعي بهوجود آورده است.

من چشم طمع به اميرآباد دوختم و تصميم گرفتم

به هر قيمتي هست آنرا ضميمهي دانشگاه كنم و آنرا
بهصورت شهرك دانشگاه درآورم.

در نخستين باري كه پس از جشن  15بهمن 1323

اين بود كه دنيا را به من داده باشند .با بياني شورانگيز
چندي بعد ،در مراسم جشني كه به مناسبت سالروز

استقالل آمريكا در سفارتخانهي آن كشور برپا بود،
سراغ فرمانده پادگان آمريكايي اميرآباد را گرفته با او
آشنا شدم و به او گفتم« :به شما تبريك ميگويم كه
جنگ با پيروزي متفقين رو به پايان است .ميخواستم
از شما خواهش كنم كمك كنيد پس از تخليهي اميرآباد

مؤسساتي كه در آنجا ايجاد كردهايد به دانشگاه تهران

حضور شاه بار يافتم پس از تجديد سپاسگزاري از
بخشش ملوكانه صريح ًا گفتم كه اين  18هزار متر زمين

اهدا شود ».گفت« :البته اگر نظر من خواسته شود اين

گفت« :تصديق ميكنم ،ولي چه بايد كرد؟» گفتم« :با

چيزي نگذشت كه جنگ به پايان رسيد و پادگان

به هيچوجه كافي براي ايجاد شهرك دانشگاهي نيست.

موضوع را فراموش نميكنم...».

آمريكايي درصدد بودند اميرآباد را تخليه كنند و ما

توجه و عالقهاي كه نسبت به توسعهي دانشگاه و رفاه
دانشجويان عموم ًا و دانشجويان شهرستاني خصوص ًا و

آمادهي تحويل گرفتن بوديم .سفارت آمريكا اطالع داد

ميشود مقرر فرمايند قريهي اميرآباد در اختيار دانشگاه

را نميتوانند ببخشند ،بلكه بايد بفروشند ولو به ثمن

همچنين به جلب دانشجوياني خارجي دارند استدعا
گذاشته شود ،يعني ضميمهي آن گردد ».شاه كه انتظار
چنين توقع و تقاضايي را نداشت نخست چيزي نگفت
و به فكر فرو رفت .كمي بعد گفت« :آنجا كه فع ً
ال
در اختيار آمريكاييهاست ».گفتم« :جنگ باالخره تمام

ميشود و آمريكاييها آنجا را تخليه خواهند كرد و با
تأسيساتي كه دارد تحويل دولت خواهند داد ».شاه باز
اندكي انديشيد و بعد گفت« :گذشته از اين ،چنانكه

ميدانيد اميرآباد به وزارت جنگ تعلق دارد و پيش

از اين كه در اختيار آمريكاييان گذاشته شود محل
چند سربازخانه بوده است ».گفتم« :ارتش در همهي

اطراف تهران ميتواند براي خود جا پيدا كند و برايش

كه طبق دستور كلي دولت متبوع خود تأسيسات آنجا

بخس باشد .بعد معلوم شد كه اين ثمن بخس در حدود

دو ميليون ريال است و دانشگاه براي تحويل گرفتن
اميرآباد بايد قب ً
ال اين مبلغ را بپردازد .اين كاري بود كه
از عهدهي دانشگاه با بودجه و اعتبارات محدودي كه
داشت بهكلي خارج بود .دست نياز به سوي دولت دراز

كردم .نخستوزير گفت« :خيلي متأسفم ولي خزانهي

دولت خالي است ».به ناچار به فكر شاه افتادم و با

گردني كج به حضور او رفتم .قيافهاي گرفته و اندوهناك
داشتم .ساكت و بيحركت ماندم .شاه گفت« :مثل اين
است كه حال شما خوب نيست ».گفتم« :همينطور

است كه ميفرماييد .خيلي هم بد است .سفارت آمريكا
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● دكتر سيد حسن امامي ـ كه بعدها امام جمعه
تهران شدـ به ديدن من آمد و گفت عالقهمند به
تعليم و تدريس است و مايل است به دانشگاه
منتقل شود .او در آن هنگام در وزارت دادگستري
رتبه  8قضايي داشت .به او گفتم« :مانعي ندارد،
شما را با كمال ميل ميپذيرم ولي ميدانيد كه
بايد با رتبهي يك دانشياري شروع كنيد( ».در آن
زمان شروع كار آموزشي در دانشگاه با رتبهي
دانشياري بود ،استادياري كه مقدمهي دانشياري
است بعدها به وجود آمد ).گفت« :رتبه و مقام
من در دادگستري در نظر گرفته نميشود؟» گفتم:
«متأسفانه نه ».خداحافظي كرد و رفت .فرداي آن
روز بازگشت و با صرفنظر كردن از رتبهي عالي
قضايي خود با رعايت مقررات دانشگاه و رتبهي
يك دانشياري شروع به كار كرد.
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شد و پس از مختصر تعارف از كيف دستياش پاكتي
درآورد و روي ميز من گذاشت .سر پاكت باز بود و

نامه امضاي نخستوزير احمد قوام (قوامالسلطنه) را

داشت و مضمونش اين بود« :جناب آقاي دكتر سياسي
رئيس دانشگاه ،نظر به اين كه ژاندارمري كل كشور

براي توسعهي خود احتياج به محل وسيع و مناسبي
دارد و اميرآباد براي اين منظور در نظر گرفته شده است
ترتيب انتقال و تحويل آنرا به ژاندارمري كل كشور
بدهيد ».بسيار متعجب و ناراحت شدم ولي كوشيدم

تعجب و ناراحتي خود را نشان ندهم .شوارتسكوف

همين كه ديد از قرائت نامه فارغ شدهام ،بيمقدمه
گفت« :ما (با اشاره به افسران) آمدهايم اميرآباد را
تحويل بگيريم ».من با كمال خونسردي و ماليمت

گفتم« :اين كاري نيست كه در عرض يكي دو ساعت،
يا حتي يكي دو روز ،انجام شود .مقدماتي دارد كه بايد

براي تحويل دادن اميرآباد بابت تأسيساتي كه در آنجا

فراهم گردد .از ديدن شما و آقايان خيلي خوشوقتم و

چنين پولي ندارد .نخستوزير هم ميگويد خزانهي

از جاي برخاستم و دستم را به سوي شوارتسكوف ،كه

اندكي سكوت كرد .من سكوت را مغتنم شمرده گفتم:

و همراهانش خدانگهدار گفتم .آقايان در حال سكوتي

اجازه هست عرض كنم :االكرام باالتمام؟» شاه لبخندي

مدتي را پشت ميز خود بهت زده و بيحركت

كردهاند دويست هزار تومان مطالبه ميكند .دانشگاه كه

مقدمات كه فراهم شد ،اطالع خواهم داد ».اين بگفتم و

دولت خالي است .پس تكليف ما چيست؟» شاه

او هم بهناچار از جاي برخاسته بود ،دراز كردم و به او

«اميرآباد را اعليحضرت به دانشگاه اعطا فرمودهاند .آيا

كه به آنها تحميل شده بود دفترم را ترك گفتند.

زد و گفت« :براي اين بود كه عزا گرفته بودي؟ بسيار

ماندم .تمام زحماتي كه از روز اول براي به دست

شاه به وعدهي خود وفا كرد .من بر آن شدم كه

گذشت ،البته محال بود بگذارم اميرآباد به اين مفتي از

چيزي از اين مقدمه نگذشته بود كه روزي
شوارتسكوف آمريكايي ،ظاهرا ً مستشار و واقع ًا فرمانده

صرف وقت و نيرو الزم داشت قابل پيشبيني نبود.

خوب تأسيسات را خودم براي دانشگاه ميخرم».
بيدرنگ دست تصرف روي اميرآباد بگذارم....

آوردن اميرآباد كشيده بودم چون پردهي سينما از نظرم

دانشگاه جدا شود .ولي جلوگيري از اين فاجعه چقدر

اول فكر كردم از شاه استمداد كنم .ولي احمد قوام

كل ژاندارمري ايران ،تلفني از من وقت مالقات

را كه در كابينهي اولش ( )1321با او همكاري داشتم

نميشناختم .تعجب كردم كه با من چه كار ميتواند

تا حدي قلدر و ممكن است امر احتمالي شاه بهنفع

خواست .من با او تماسي پيدا نكرده بودم و او را

خوب ميشناختم و ميدانستم كه مردي است محكم،

داشته باشد .به هرحال براي دو روز بعد وقتي را معين

دانشگاه را نپذيرد و براي اجراي دستوري كه داده است

افسر ارشد ايراني همراهياش ميكردند وارد دفتر من

توجه را به خود نخستوزير معطوف داشتم و روز بعد

كردم .در روز و ساعت مقرر او در حالي كه چهار

بيشتر پافشاري كند .پس ،از اين وسيله چشم پوشيدم و

شماره  / 308پاييز و زمستان 1396

183

به ديدنش رفتم .احمد قوام نسبت به من هميشه اظهار

گذشته از اين ،اميرآباد را كه قب ً
ال متعلق به وزارت

اين كه در رأس بزرگترين مؤسسهي علمي كشور بودم

دانشگاه بخشيده است .آيا خوشآيند است كه شاه

محبت ميكرد و احترام ميگذاشت .بيشتر البته براي
و بر گروه استادان و روشنفكران و دانشجويان رياست

داشتم .به هرحال مرا با مهرباني پذيرفت و گفت« :از
ديدن شما خوشوقتم كاري هم داشتيد؟» نامهاش را

روي ميزش گذاشتم و گفتم« :آمدهام تقاضا كنم اين
دستور را بالاجرا بگذاريد ».با تعجب گفت« :اين چه
تقاضايي است ميكنيد؟ مستشار عاليمقام آمريكايي كه

مشغول توسعه دادن ژاندارمري ما و مجهز ساختن و به
صورت يك ژاندارمري مدرن در آوردن آن است همه
جا را ديده و نپسنديده و فقط اميرآباد را براي اين كار
مناسب تشخيص داده است ».گفتم« :ممكن است فردا

هم بيايد حضور جنابعالي و بگويد كه براي سكونت

شخصي خودش همه جا را گشته و منزل بنده را مناسب
تشخيص داده است .آيا امر خواهيد فرمود بيايد منزل

بنده را تصرف كند؟» قوام لبخندي زد و گفت« :اين كه
قياس معالفارق است ».گفتم« :اينطور نيست .اميرآباد
متعلق به دانشگاه است و متأسفم كه اين را قب ً
ال به

جنگ بود ،شاه ،با وجود مخالفت آن وزارتخانه ،به
ببخشد و نخستوزير پس بگيرد؟»

گفتگو و بحث با نخستوزير بيش از يك ساعت

بهطول انجاميد .نخستوزير به كلي ماليم شده بود.
سرانجام گفتم« :استدعا دارم امر بفرماييد شوارتسكوف

پايش را از كفش دانشگاه ـ كه پر از سيخ و ميخ است
ـ بيرون بياورد و محل ديگري را براي ژاندارمري

برگزيند ».قوام گفت« :شما كه براي من كنفرانس داديد و
نگذاشتيد من چيزي بگويم ».گفتم« :علت اين جسارت

اين بود كه نميخواستم پيش از شنيدن توضيحات من

نظري ابراز داريد كه بعد از شنيدن توضيحات احتماالً
مجبور به تغيير آن نظر شويد ».قوام نامه را پس گرفت

و گفت« :اين هم محض خاطر شما...».

محاصرهي شوراي دانشگاه و پيآمدهاي آن

ملي كردن صنعت نفت به پيشنهاد دكتر مصدق

به تصويب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا رسيد.
دولت انگلستان و شركت سابق نفت از شكايت خود به

اطالع جنابعالي نرسانده بودهاند ».گفت« :چرا ،اطالع
داشتم و االّ نامهام خطاب به جنابعالي نميبود .دانشگاه

ديوان داوري الهه نتيجه نگرفتند و موضوع به شوراي

براي پياده كردن طرحهاي خودش اميرآباد را الزم

از يارانش ،در مهر ماه  1330براي شركت در جلسات

ميتواند جاي ديگري براي خود تهيه كند .اين مستشار

دارد ».گفتم« :اميرآباد به اين آساني به تصرف دانشگاه
درنيامده است كه به اين آساني هم از دستش برود.

اجازه بفرماييد تاريخچهي اين ماجرا را بهطور خالصه

امنيت احاله شد .دكتر مصدق نخستوزير ،با عدهاي

شوراي امنيت به آمريكا رفت .وزير خارجهاش،

سيد باقر كاظمي (مهذبالدوله) با سمت قائم مقام

نخستوزير در تهران مانده بود.

عرض كنم ».آنگاه بدون اينكه منتظر اجازه شوم،

جلسات شوراي دانشگاه روزهاي چهارشنبه

است ،بهاطالع رساندم .از قيافهي نخستوزير چنين بر

كه شوراي دانشگاه در دفتر من ،در محل قديم

اين تاريخچه را ،آنچنانكه اندكي پيش يادداشت شده

تشكيل ميگرديد .يكي از روزهاي چهارشنبه ،هنگامي

ميآمد كه قانع نشده است .من مجال سخن گفتن به

دانشسراي عالي نزديك ميدان بهارستان ،تشكيل شده

جنابعالي ارادت دارم و نميخواهم كوچكترين ناراحتي

صدايي شنيده شد و ناگهان جواني وارد تاالر شورا شد

او نداده و دنبال مطلب را گرفته گفتم« :ميدانيد كه به
برايتان فراهم شود .تصور نميفرماييد جدايي اميرآباد
از دانشگاه به دستور جنابعالي چه عدم رضايت و
احتماالً چه جنجالي در دانشگاه بهوجود خواهد آورد؟

و ما مشغول بحث و گفتگو بوديم از بيرون سر و
و اوراقي را كه در دست داشت روي ميز شورا گذاشت
و گفت« :اين اساسنامهي سازمان دانشجويان دانشگاه

تهران است .ما تقاضا داريم آن را امروز تصويب و به
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ما ابالغ كنيد ».اين بگفت و از تاالر خارج شد .در اين

اين محاصره كه از ساعت ده صبح شروع شده بود

تاالر شورا به گوش ميرسيد .اعضاي شورا كه انتظار

اجازهي خروج از تاالر را ،حتي براي رفتن به توالت

اختيار كردند و در انتظار واكنش من بودند .نظري

چند تن از آقايان را وادار كرد كه از ناچاري و بدون

هنگام صداي همهمهي دانشجويان در محوطهي پشت

چنين جسارتي را از طرف دانشجويان نداشتند سكوت

به اوراق باز گذاشته انداختم ،معلوم شد دانشجويان

وابسته به حزب توده اساسنامهاي تدوين و تصويب
كرده و هيأت رئيسهي سازمان را پيشاپيش از ميان
خود برگزيدهاند و ميخواهند با تصويب شورا به آن

تا ساعت شش بعدازظهر ادامه يافت .دانشجويان به ما

و رفع حاجت نميدادند تا آنجا كه لزوم دفع پيشاب،
خجالت ،به گوشهاي از تاالر رفته رو به ديوار گلدانهاي
رأيگيري را مورد استفاده قرار دهند .اين باب را دكتر
صالح رئيس دانشكده پزشكي گشود .چهار پنج ساعت

كه از اين بازداشت گذشت ،فشار گرسنگي و تشنگي

رسميت بدهند .شورا هنوز در حال سكوت بود كه دو

و احساس خطر بعضي از همكاران را سخت ناراحت

تاالر شده گفتند« :اگر دربارهي اساسنامه توضيحي الزم

از آنطرف تاالر برخاسته نزد من آمد و آهسته گفت:

دانشجوي ديگر به نمايندگي از طرف رفقاي خود وارد
است براي اداي آن حاضريم ».گفتم« :اين اساسنامه
مطالعه الزم دارد و شورا پس از مطالعه در جلسه يا

جلسات آيندهي خود دربارهي آن اظهار نظر خواهد
كرد ».يكي از آن دو دانشجو گفت« :ما دانشجويان در
بيرون تاالر خدمتتان هستيم و انتظار داريم همين امروز
شورا در اين باب تصميم بگيرد ».آن دو دانشجو كه

از تاالر بيرون رفتند ،پيشخدمت سراسيمه وارد شد و

گفت« :اينها سيصد چهارصد نفرند و تاالر را محاصره
و آب و برق و تلفن را قطع كردهاند ».يك ساعت

بعد سه دانشجو وارد تاالر شدند و نتيجه را استفسار

كردند .من گفتم« :جواب همان است كه گفتهام ».يكي
از آن دانشجويان با كمال جسارت و با لحني تهديدآميز

گفت« :آقايان تا اين اساسنامه را تصويب نكنند از اين
تاالر خارج نخواهند شد».

● يكي از مشكالت من جلوگيري از اين بود كه
دانشگاه ميدان زورآزمايي و تبليغات سياسي واقع
شود .من ميگفتم دانشگاه يك حوزهي علمي
است ،محل تتبع و تحقيق و تعليم و تعلم است و
فوق احزاب و مرامهاي سياسي و تبليغات حزبي
و مذهبي قرار دارد .اين امر سبب شد كه چپيها
مرا متمايل به راست و راستيها مرا متمايل به
چپ بپندارند.

كرد .يكي از آنها دكتر م .نمايندهي دانشكده دامپزشكي،

«جناب آقاي رئيس ،ما همه زن و بچه و گرفتاريهايي
داريم .اجازه دهيد براي رهايي از اين وضع خطرناك

اساسنامه دانشجويان را تصويب كنيم و چند روز بعد
به ابطال آن رأي دهيم ».من با قيافهي درهم كشيده
گفتم« :آقاي استاد! خجالت نميكشيد؟ بفرماييد سر

جايتان ».آن بيچاره عقب عقب رفت و سر جاي خود
نشست .واقع اين بود كه بعضي آقايان احساس خطر

جاني ميكردند .بعد معلوم شد كه دكتر مهدي نامدار
رئيس دانشكدهي داروسازي وصيتنامهي خود را

نوشته و روي ميز من گذاشته است!

باري ،ساعت پنج و نيم بعدازظهر ،باز دو تن

نماينده از طرف دانشجويان به تاالر آمدند و جوياي

نتيجه شدند .من كه در اين مدت ،براي رهايي از اين

بنبست ،تدبيري انديشيده بودم در كمال خونسردي
گفتم« :متأسفم به شما بگويم كه ما ديگر شورايي
نداريم كه بتوانيم كاري انجام دهيم (البته ما مدتي بود

كه از دور ميز شورا كنار رفته بوديم) آقايان رؤساي
دانشكدهها استعفا دادهاند و ديگر سمتي ندارند كه
بتوانند رأي بدهند .شورا منحل است ».دانشجويان يكه
خوردند و گفتند« :چطور ميشود؟» گفتم« :همينطور

است كه مالحظه ميكنيد .رفتار عجيب و غيرقابل

توجيه شما اين آقايان را از ادامهي خدمت مأيوس و
روگردان كرده و به هرحال فع ً
ال مستعفي هستند».
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دانشجويان با لب و لوچهي آويزان خارج شدند و

از تهران از طرف آقاي كاظمي قائم مقام پاپا رسيد

بردند .سر و صدا و هياهويي بلند شد ولي دوام نداشت

خوانده شد ،دكتر شايگان از جاي جست و خطاب به

خبر تازه را ،كه انتظارش نميرفت ،براي رفقاي خود
و ناگهان خاموش شد....

دانشگاه ده روز را به حال تعطيل گذراند .شوراي
دانشگاه تقريب ًا هر روز در منزل شخصي من جلسه

داشت .در اين جلسات سيدباقر كاظمي (مهذبالدوله)،

كه تعطيل دانشگاه را اطالع ميداد .همينكه تلگراف
نخستوزير گفت :عرض نكردم كه اين دكتر سياسي

فراماسون است ،انگليسيمآب است؟ حاال دانشگاه
را تعطيل كرده است تا چنين وانمود شود كه طبقهي

تحصيلكرده و فاضل ايران مخالف سياستي هستند كه
جنابعالي پيش گرفتهايد.»...

وزير امورخارجه و قائممقام نخستوزير ،حضور
مييافت .بحث و گفتگو منحصرا ً دربارهي فراهم كردن

از شنيدن اين خبر بسيار رنجيدهخاطر شدم و گفتم:

و مجازات دانشجويان خطاكار ،بود .كاظمي اصرار

است هرگز نخواهم بخشيد .مگر او مرا نميشناخت

مقدمات باز كردن دانشگاه ،يعني تعقيب و بازداشت
داشت استادان دست از اعتصاب بردارند و دانشگاه را
از حال تعطيل بيرون آورند .او با زبان بيزباني به ما
فهماند كه دولت نه قدرت دارد ،نه مصلحت ميداند
كه دانشجويان را تعقيب نمايد .چند تن از همكاران

(بهخصوص دكتر صالح و دكتر حسابي) ،در اين زمينه
پافشاري داشتند ،شايد هم بيغرض نبودند .به هرحال،

روي خواهش و اصرار و پافشاري من اكثريت قريب

به اتفاق اعضاي شورا رأي دادند به اين كه دانشگاه از
حال تعطيل بيرون آيد.

«به پاپا بگو اين اهانتي را كه نسبت به من روا داشته
كه به سخن آن مرد حسود ،عصبي ،بد تشخيص و

بدانديش وقع بگذارد و آنرا واقع بپندارد؟» غالم (ما
در خانواده و بين دوستان نزديك غالمحسين را هميشه
غالم ميخوانديم و ميخوانيم) پيام مرا عين ًا به پدر
رساند و او بالفاصله مرا نزد خود خواند .به ديدنش

رفتم .روي تختخواب زير پتو بود كه مرا پذيرفت.

من بدون مقدمه و بياختيار با اندكي خشونت همان
مطلبي را كه به پسرش گفته بودم تكرار كردم .گفت:

«اوقاتتان تلخ نشود ...من نسبت به شما به هيچوجه

دكتر مصدق از آمريكا كه بازگشت از او وقت

نميتوانم سوءظن داشته باشم ،ولي نسبت به بعضي

نشد .تعجب كردم ،زيرا هرگاه از هر نخستوزيري ـ

همكارانم را ميشناسم و مراقب آنها هستم .در اين

مالقات خواستم .يكي دو روز گذشت وقتي معين
و بهخصوص از او كه بستگي سببي هم با من داشت
و پيش از نخستوزيري مكرر به خانهي ما ميآمد ـ

وقت مالقات ميخواستم بيدرنگ وقت تعيين ميشد

و چه بسا در همان روز .يك هفته گذشت خبري از
ايشان نرسيد .فرزندش دكتر غالمحسين مصدق را ،كه

استاد دانشكدهي پزشكي بود ،به منزل خود خواستم و
به او گفتم« :اين چه معني دارد كه ابوي گرامي وقت
مالقات نميدهد؟» او اندكي در گفتن جواب ترديد
كرد ،سرانجام گفت« :پاپا از شما گله دارد ».گفتم:

«چرا؟ چه شده است؟» باز اندكي ترديد كرد ،سرانجام
گفت« :واقع اين است كه در نيويورك ،در جلسهاي كه
همه اعضاي نمايندگي ايران حضور داشتند ،تلگرافي

از همكارانتان اعتمادي ندارم ».گفتم« :من فرد فرد

مورد مسئوليت بيشتر متوجه قائممقام جنابعالي بوده كه
كوچكترين اقدامي براي رفع اهانتي كه نسبت به آنها

شده بود به عمل نياورد .اگر كوشش و پافشاري من
نبود تعطيل دانشگاه ممكن بود به يك ماه بكشد .من

ارادهي خود را در پايان دادن به اعتصاب به همكاران
تحميل كردم ».دكتر مصدق گفت« :هر چه بود حاال

گذشته است ،ديگر فكرش را نكنيد ».من دست بردار

نبودم گفتم« :الزم است كسي يا مقامي را مأمور بفرماييد
به اين قضيه رسيدگي كند و معلوم بدارد كه تعطيل
ده روزهي دانشگاه اجباري بوده يا بهمنظور خاصي

صورت گرفته است ».گفت« :ضرورت ندارد ،توضيحي

كه شما داديد مرا قانع كرد ».گفتم« :ولي من قانع
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● از روزي كه به رياست دانشگاه انتخاب شدم
يكي از آرزوهاي قلبيام ايجاد يك شهرك
دانشگاهي بود ،نظير آنچه در پاريس و در جاهاي
ديگر ديده بودم .مالحظهي وضع نابهنجار بسياري
از دانشجوياني كه از شهرستانها ميآمدند و ناچار
بودند در مسافرخانهها يا در جاهاي نامناسب
ديگر خانه كنند اين فكر را تقويت ميكرد .مطلب
را در همان هفتههاي اول با شاه ـ كه نسبت به
من محبت و مرحمت مخصوص داشت و نسبت
به دانشگاه تهران خود را عالقهمند نشان ميدادـ
در ميان گذاشتم .او كه در اوايل سلطنتش جواني
بيآز و بيآزار و گشادهدست بود ،دستور داد
از محل چهل ميليون توماني كه پدرش برايش
به ارث گذاشته بود ،و گويا در آن زمان همهي
دارايياش را تشكيل ميداد ،زمينهاي واقع در
مغرب دانشگاه را بخرند.
نشدهام .اجازه دهيد براي اينكه قضيه كام ً
ال روشن شود

تحقيقي به عمل آيد ».گفت« :بسيار خوب ،چون اصرار

داريد ميگويم وزير كشور اقدام كند ».گفتم« :آقاي

دكتر صديقي همكار دانشگاهي و دوست من است.
شخص ديگري كه كام ً
ال بيطرف باشد آيا مناسبتر

نخواهد بود؟» فكري كرد و گفت« :حق با شماست.
آقاي اخوي ،دادستان ديوان عالي كشور ،چطور است؟»

گفتم« :بسيار خوب است ».گفت« :پس ميگويم با شما

تماس بگيرد .البته اين يك اقدام تشريفاتي است و به

اصرار شما به آن مبادرت ميشود ».از او تشكر كردم.
نيمخيز از روي تخت برخاست و دست خود را براي
خداحافظي دراز كرد؛ آنرا فشردم و درحاليكه احساس
ميكردم بار سنگيني از دوشم برداشته شده است از
اتاقش خارج شدم....

اين داستان و چندي بعد ،خودداري من از اطاعت

امر شاه مبني بر اخراج  12تن از استادان دانشگاه ،و
موضوعاتي ديگر نظير آنها ،كه همه استقالل دانشگاه

و استقالل رأي رئيس آنرا ميرساندند ،گوش به گوش

ميرسيد .چند سال بعد ،روزي كه با همسرم روشنملك
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به بابلسر رفته بوديم و در خياباني پر جمعيت قدم
ميزديم ناگهان كسي از پشت سر به جلوي من آمد

و دست مرا گرفت كه ببوسد درحالي كه با قيافهاي

تأثرانگيز مكرر ميگفت« :مرا ببخشيد .چقدر دربارهي
شما اشتباه كرده بودم ،بزرگواري كنيد مرا ببخشيد».
اين شخص همان دكتر سيد علي شايگان بود!
رويداد  16آذر
كودتاي  28مرداد  ،1332كه منجر به سقوط دكتر

مصدق و بازگشت شاه از ُرم به تهران شد ،ناگهاني
بود و در آن زمان كسي يا بسيار كسان نميدانستند

چگونه صورت گرفته است .ولي چيزي نگذشت كه
همه دانستند....

مردم ايران از سقوط دكتر مصدق تأسف داشتند

ولي از بازگشت شاه (البته نميدانستند تحت چه
شرايطي) هم شاد بودند؛ زيرا شاهي كه در شهر ُرم،

حتي براي مخارج عادي روزانهاش در مضيقه بود ،و

به ناچار كمك مالي افرادي چون اريه را قبول ميكرد،
با شاه چند سال بعد از زمين تا آسمان فرق داشت.
اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران او را قلب ًا دوست
ميداشتند ،زيرا تا آن زمان از او بدي نديده و نشنيده
بودند.

باري ،دكتر مصدق و بعضي از همكارانش توقيف

و زنداني شدند و مأموران انتظامي دولت مقتدر سپهبد

زاهدي همه جا به چشم ميخوردند .از آن جمله ،چند
تن از اين مأموران گاه و بيگاه در خيابانهاي دانشگاه

در حركت بودند .روز  16آذر  ،1332هنگامي كه آنها

از جلوي دانشكدهي فني ميگذشتند ،چند دانشجو آنها

را مسخره ميكنند و گويا كلمات زنندهاي هم بر زبان
ميرانند و به سرعت وارد سرسراي دانشكده ميشوند.

سربازان آنها را دنبال ميكنند .در اين هنگام زنگ
دانشكده به صدا در ميآيد و دانشجويان از كالسها

بيرون ريخته در سرسراي دانشكده با سربازان روبهرو
و با آنها گالويز ميشوند .تيراندازي مفصلي صورت
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ميگيرد و تير به سه دانشجو اصابت ميكند و آنها را

خواهد كرد و دانشگاه را ،مانند قبل از سال  ،1321زير

گزارش كه به من رسيد بيدرنگ با سپهبد زاهدي
تلفني تماس گرفتم و شديدا ً اعتراض كردم و گفتم:

نتيجهي اين مذاكرات و مالحظات ،تصميم گرفته شد

از پاي در ميآورد.

«با اين حركات وحشيانه مأموران انتظامي شما من

ديگر نميتوانم ادارهي امور دانشگاه را عهدهدار باشم».
گفت« :متأسف خواهم بود .دولت رأس ًا از ادارهي امور

فرمان وزارت فرهنگ و ادارات آن درخواهد آورد .در

سنگر را خالي نكنيم و به مقاومت بپردازيم.

از شاه وقت خواستم و در نظر داشتم نسبت به

عمل جنايتكارانهي قواي انتظامي اعتراض كنم .شاه

مجال نداد و به محض ديدن من دست پيش گرفت و
گفت« :اين چه دسته گلي است كه همكاران دانشكدهي

آنجا عاجز نخواهد بود؛ ولي جنابعالي بايد بدانيد كه
در اين ماجرا تقصير كام ً
ال بر عهده اولياي دانشكده

فني شما به آب دادهاند ،چند صد دانشجو را به جان

شده بودند قصدشان فقط اين بوده كه از دانشجوياني

بار آورد؟» گفتم« :معلوم ميشود جريان را آنطور كه

فني بوده است .نظاميان كه وارد سرسراي دانشكده

كه آنها را با حركات و كلماتي مسخره كرده بودند
بپرسند منظورشان چه بوده و خواهش كنند كه اين
كار تكرار نشود ،كه ناگهان اولياي دانشكده كالسها

را تعطيل و صدها دانشجو را در سرسراي دانشكده

به جان سربازان مياندازند .اينها هم براي حفظ جان

خود چند تير هوايي شليك ميكنند و بدبختانه سه

تن از دانشجويان كه با سربازان گالويز شده بودهاند،
تير به آنها اصابت ميكند و كشته ميشوند ».گفتم:
«تاكنون قرار بود مقامات انتظامي بدون اجازهي رياست

دانشگاه وارد اين محوطه نشوند .چرا نظاميان شما وارد

شدهاند؟ گزارشي هم كه به شما دادهاند گويا عين آنچه

واقع شده است نباشد ».گفت« :به من گزارش خالف

نميتوانند بدهند .جنابعالي هم تحقيق بفرماييد بعد
با هم صحبت ميكنيم ».فرداي آن روز ،در جلسهي
رؤساي دانشكدهها دو ساعت دربارهي اين جريان و

خطمشي خود بحث كرديم .نخستين فكر اين بود كه
جمع ًا استعفا دهيم .بعد ديديم كه اين كنارهگيري نتيجهي
قطعياش اين خواهد بود كه آرزوي هميشگي دولتها

برآورده خواهد شد؛ يعني دولت خودكامهي زورمند
دست روي دانشگاه خواهد گذاشت ،استقاللش را كه

قريب دوازده سال در استقرار و استحكامش زحمت
كشيده بوديم از بين خواهد برد و يك نظامي يا غير
نظامي قلدر را به رياست دانشگاه خواهد گماشت و
رؤساي دانشكدهها را مطابق سليقه برگزيده و منصوب

چهار نظامي انداختهاند كه اين نتيجهي نامطلوب را به

خواستهاند ،ساخته و پرداخته به عرض رساندهاند ».شاه
گفت« :به من دروغ نگفتهاند؛ عقل هم حكم ميكند كه
جريان همين بوده است و االّ چطور ميشود تصور كرد

كه سرباز بيجهت بهسوي دانشجو تير خالي كند؟»
گفتم« :جريان هر چه بوده است نتيجهاش اين است

كه سه خانواده عزادار شدهاند و دانشگاهيان ناراحت

و سوگوارند ».شاه گفت« :همينطور است؛ من هم
متأسفم ،ولي چه بايد كرد؟» گفتم« :حداقل كاري كه
بايد كرد يكي بازداشت آن نظاميان و بازپرسي از آنان

است در حضور چند تن از دانشجوياني كه در آن
حادثه شاهد و ناظر بودهاند .ديگر اين كه مقرر فرماييد

به وسايل ممكن از خانوادههايي كه فرزندان خود را از
دست دادهاند دلجويي بهعمل آيد ».شاه نظرم را پسنديد

و گفت« :فردا ،عالء وزير دربار را مأمور ميكنم با آن
خانوادهها تماس بگيرد از طرف من و به آنها تسليت

بگويد و رضايت خاطر آنها را ،به هر وسيلهاي كه
مقتضي حال آنها باشد و بخواهند ،فراهم سازد .ضمن ًا
از دولت ميخواهم به اين امر مهم رسيدگي كند و ببيند
آيا توطئهاي در كار بوده است كه اينگونه بين نظاميان

و دانشجويان ايجاد درگيري كردهاند؟»

دو روز بعد نخستوزير ساعتي را معين كرد كه

به ديدنش بروم .به نخستوزيري كه رسيدم جلسهي
هيأت دولت تشكيل بود .رئيس دفتر نخستوزير ،كه
در انتظار من بود ،گفت« :فرمودهاند به جلسه تشريف
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ببريد ».گفتم« :با هيأت دولت كاري ندارم ».گفت:

معلوم شد گفتگو دربارهي دانشگاه است .وزيري كه با

كلمات مرا ،بهحكم اصل تداعي ،به ياد جملهي معروف

كرد .بعد از او يكي دو وزير ديگر داد سخن دادند

«گويا هيأت دولت با جنابعالي كار دارد ».شنيدن اين
«موش انبونه را ول كرده ،انبونه موش را ول نميكند!»

انداخت ،و وارد تاالر جلسه شد و بيدرنگ بازگشت

و در را باز گذاشت و گفت« :فرمودند بفرماييد».

نخستوزير به احترام من از جاي برخاست .وزيران
به او تأسي كردند .سپهبد دستم را فشرد و پهلوي خود

روي صندلي اضافي كه آنجا گذاشته بودند جاي داد و
خطاب به وزيران گفت« :موضوع بحث را ادامه دهيد».

● دكتر مصدق از آمريكا كه بازگشت از او وقت
مالقات خواستم .يكي دو روز گذشت وقتي معين
نشد ....فرزندش دكتر غالمحسين مصدق را،
كه استاد دانشكدهي پزشكي بود ،به منزل خود
خواستم و به او گفتم« :اين چه معني دارد كه
ابوي گرامي وقت مالقات نميدهد؟» او اندكي در
گفتن جواب ترديد كرد ،سرانجام گفت« :پاپا از
شما گله دارد ».گفتم« :چرا؟ چه شده است؟» باز
اندكي ترديد كرد ،سرانجام گفت« :واقع اين است
كه در نيويورك ،در جلسهاي كه همه اعضاي
نمايندگي ايران حضور داشتند ،تلگرافي از تهران
از طرف آقاي كاظمي قائم مقام پاپا رسيد كه
تعطيل دانشگاه را اطالع ميداد .همينكه تلگراف
خوانده شد ،دكتر شايگان از جاي جست و خطاب
به نخستوزير گفت :عرض نكردم كه اين دكتر
سياسي فراماسون است ،انگليسيمآب است؟ حاال
دانشگاه را تعطيل كرده است تا چنين وانمود شود
كه طبقهي تحصيلكرده و فاضل ايران مخالف
سياستي هستند كه جنابعالي پيش گرفتهايد.»...
از شنيدن اين خبر بسيار رنجيدهخاطر شدم و
گفتم« :به پاپا بگو اين اهانتي را كه نسبت به من
روا داشته است هرگز نخواهم بخشيد .مگر او مرا
نميشناخت كه به سخن آن مرد حسود ،عصبي،
بد تشخيص و بدانديش وقع بگذارد و آنرا واقع
بپندارد؟»

ورود من كالمش قطع شده بود مطلب خود را دنبال
تا نوبت به وزير جنگ ،سپهبد هدايت ،رسيد .او با
حدت و شدتي بيشتر به دانشگاه حمله كرد و در پايان

سخنانش چنين نتيجه گرفت« :اگر عضوي از اعضاي

بدن فاسد شود آنرا قطع ميكنند تا بدن سالم بماند.
دانشگاه را هم در صورت لزوم براي حفظ مملكت بايد

از بين برد و منحل كرد »....سخنان تند و قاطعانهي
وزير جنگ كه تمام شد سكوت كامل تاالر را فراگرفت.
معلوم بود كه همه منتظر واكنش من بودند .من به خود

فشار آوردم آرام و ماليم باشم .پس به آرامي گفتم:
«نظر تيمسار وزير جنگ قابل تأمل است؛ اوالً ،تشبيه

دانشگاه به يك عضو بدن ،و امكان قطع احتمالي آن
مانند قطع عضو بدن ،صحيح نيست .اين را «قياس مع
الفارق» ميگويند .عضو بدن را كه قطع ميكنند از خود

مقاومت نشان نميدهد و پس از قطع ،جسمي ميشود
جامد و بيجان و بياثر .در صورتي كه دانشگاه ،كه از
هزاران استاد و دانشجو و كارمند زنده و پويا تشكيل

گرديده ،اگر مورد حمله قرار گيرد به مقاومت خواهد

پرداخت و از خود دفاع خواهد كرد؛ و به فرض اينكه
موقت ًا خاموش گردد ،آتشي خواهد شد زير خاكستر كه
سرانجام شعلهور خواهد گرديد .گذشته از اين ،معلوم

نيست كه در دانشگاه فسادي وجود داشته باشد .البته
ديدها مختلف است؛ هر كس از زاويهي مخصوص

احساسات و افكار و ارزشيابيهاي خويشتن به امور

مينگرد و به قضاوت ميپردازد .پس ،اول بايد معلوم
داشت كه آيا واقع ًا با فسادي روبرو هستيم؟ ثاني ًا اين
كه در اين مورد دچار توهم شدهايم .بعد هم بهفرض
اينكه فساد واقعي در كار باشد ،بايد با كمال متانت و از
روي پختگي به رفع آن همت گماشت نه اينكه بندهي
احساسات شده و با شتابزدگي دم از قطع و انحالل

زد .كشور ما براي گرداندن چرخهاي عادي فعاليتهاي
خود ،و به طريق اولي ،براي ترقي و پيشروي ،نيازمند
به نيروي انساني ،به اصحاب فن و متخصص است.
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پزشك ،مهندس ،معلم ،قاضي ،اقتصاددان ...الزم دارد.

نخستوزير از توضيحاتي كه داده بودم سپاسگزاري

تهران تربيت كرده است و از اين پس هم بايد به

فرداي آن روز ،مأموران انتظامي ،كه پس از سقوط

اين متخصصان را تاكنون در درجهي اول دانشگاه
ميزان و مقياس بيشتري تربيت كند .در اينصورت آيا

ميتوان اين دستگاه را منحل يا تعطيل كرد؟ و آيا حتي

مقتضي و مقرون به صالح است كه به احتمال چنين

امري تفوه شود؟»

سپهبد هدايت اجازه خواست توضيحي بدهد،

نخستوزير به او مجال نداد و خود چنين گفت:

«مقصود وزير جنگ اين نبود كه دولت دانشگاه را
تعطيل يا منحل كند ،بلكه همان بود كه جنابعالي تذكر

داديد ،يعني اصالح ...حاال هر طور خود شما صالح
بدانيد عمل خواهد شد .دولت به جنابعالي كمال اعتماد
را دارد .دولت چه بايد بكند؟ از جنابعالي دعوت شد

به اينجا بياييد براي همين بود كه از جنابعالي بپرسيم
وظيفهي دولت در قبال دانشگاه چيست؟» گفتم« :خيلي
متشكرم كه نظر مرا در اين باب ميخواهيد .به عقيدهي
من ـ عقيدهاي كه تازگي ندارد و هميشه آنرا داشتهام

كرد....

مصدق در دانشگاه راه يافته بودند ،آنجا را ترك كردند

و دولت هم تا زماني كه از رياست دانشگاه كنار نرفتم

از دخالت در اين مؤسسه خودداري كرد.
***

دانشگاه تهران :سوءقصد به شاه

شاه پيش از سوءقصد

شخصيت هيچكس در طول زمان يكسان باقي

نميماند ،بلكه پيوسته در تغيير و تحول است .چگونگي
اين تغيير و تحول بستگي دارد به خصوصيات محيطي
كه شخص در آن به سر ميبرد ،نوع تعليم و تربيتي كه

ميبيند ،افكار و عقايد و عادات و ملكات و احساسات
و عواطفي كه در جريان زندگي پيدا ميكند و از آ ِن

او ميشوند.

محمدرضا شاه از اين قاعده كلي بركنار نبود .در دو

سال اول پادشاهي جواني بود صاف و ساده و بيآاليش.

ـ دولت بايد از هرگونه دخالت در دانشگاه خودداري

ولي تماس دائم با افراد خانوادهي سلطنتي و درباريان

خود ما بگذارد .اين مؤسسهي بزرگ علمي را ما از

او بيتأثير باشد .من در  12سالي كه رياست دانشگاه

كند و مسئوليت حفظ انتظامات آنجا را به عهدهي

سال  1321خودمختار و مستقل كردهايم و در تمام

و اطرافيان سودجو و بويژه چاپلوس نميتوانست در

و گاهبهگاه عضويت دولت را داشتم ميكوشيدم ،البته

اين مدت با سياست حفظ بيطرفي دانشگاه ،به هيچ

با رعايت ادب ،او را راهنمايي كرده و از برخي امور

دخالت كند .حزب توده در بحبوحهي قدرت خود،

آب زاللي بود كه در قدحي پر از آب مسموم و كدر

مقامي و به هيچ حزب و فرقهاي اجازه ندادهايم در آن

در زماني كه ميتوانست در خيابان فردوسي افسر
شهرباني را توقيف كند و براي بازپرسي به دفتر حزب

ببرد ،نتوانست در دانشگاه به تبليغ و فعاليت بپردازد
چنانكه هيچ حزب و فرقهي ديگري نتوانست چنين

كند .حاصل اينكه اين حوزهي علمي را ما تا به حال

از سياست دور نگاه داشتهايم و در آنجا نه به چپ و
نه به راست اجازهي فعاليت ندادهايم .باور كنيد كه اين

به مصلحت دولت است كه ما را آزاد بگذارد و در كار
ما دخالت نكند ،چنانكه در يازده سال گذشته نكرده
است»....

نامناسب برحذر بدارم .ولي اين عمل من چون قطره
چكانده شود .با اين همه من نااميد نميشدم و چون
در نخستين سال پادشاهياش از من خواسته بود كه

هميشه نظر خود را بيپرده به او بگويم ،در اين باره
هيچگاه كوتاهي نكردم.

در دولت بيات ،كه وزير مشاور بودم ،روزي كه

تنها بار يافتم گفتم« :سه سال از تصويب قانون آموزش

و پرورش عمومي اجباري مجاني ميگذرد و هنوز
دولتها اقدامي براي اجراي آن نكردهاند ».گفت« :دستور

ميدهم اقدام كنند ».روزي ديگر بهمناسبتي گفتم:
«صالح نيست اعليحضرت خود را موافق يا مخالف
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● محمدرضا شاه در دو سال اول پادشاهي جواني
بود صاف و ساده و بيآاليش .ولي تماس دائم
با افراد خانوادهي سلطنتي و درباريان و اطرافيان
سودجو و بويژه چاپلوس نميتوانست در او
بيتأثير باشد .من در  12سالي كه رياست دانشگاه
و گاهبهگاه عضويت دولت را داشتم ميكوشيدم،
البته با رعايت ادب ،او را راهنمايي كرده و از
برخي امور نامناسب برحذر بدارم .ولي اين عمل
من چون قطره آب زاللي بود كه در قدحي پر از
آب مسموم و كدر چكانده شود.
افرادي با دسته و گروهي نشان دهند .اعليحضرت
حكم پدر خانوادهي بزرگي را كه ملت ايران است
دارند»....

مقامات انتظامي با گزارشهايي كه دربارهي حزب

توده ميدادند شاه را پيوسته ناراحت و نگران نگاه
ميداشتند.

از تماس با شاه و جريان امور تا سوءقصد نسبت

به او و بعد از آن يادداشتهاي روزانهي مفصل با تاريخ
موجود است....

يكشنبه  19ارديبهشت ماه  1327ـ در اين يك ماهي

كه از آخرين شرفيابي ميگذرد از ظواهر احوال و از

آنچه از گوشه و كنار شنيده ميشد احساس كردم

كه مخالفان و حاسدان دست از سعايت برنداشته و
كوشيدهاند شاه را از من دل چركين نگاه دارند .براي
رفع سوءتفاهم ،يك هفته پيش وقت شرفيابي خواستم
تا امروز جوابي نرسيده بود و اين خود بيمعني نبود،

زيرا من هر بار كه وقت شرفيابي ميخواستم معموالً

براي يكي دو روز بعد وقت تعيين ميشد.

من مانند سابق كه به امر خود شاه با او بيپرده

صحبت ميكردم اظهار داشتم« :مثل اين است كه
سوءتفاهمي ايجاد كرده باشند »...شاه سخن مرا قطع

كرد و با لحني مالمتآميز گفت« :ميگوييد سوءتفاهم
ميان من و دانشگاه پيدا شده؟ مقصود چيست؟
سوءتفاهم ميان دو همرديف پيدا ميشود »....گفتم:
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«مراد خدمتگزار سوءتفاهم نبود ،بلكه اين بود كه خاطر
ملوكانه را گويا نسبت به دانشگاه مكدر كرده و سبب
شده باشند كه عنايت و تفقد شاهانه نسبت به دانشگاه

كاهش يابد ».شاه گفت« :شما ميدانيد كه من هميشه
نسبت به دانشگاه توجه داشته كمك كردهام و مراقب

بودهام كه استقاللش رعايت شود .اين دانشگاه است
كه حقشناسي نميكند و ممنون بودن خود را نشان

نميدهد ».گفتم« :هر سال در جشن و تأسيس و استقالل
دانشگاه ،كه در پيشگاه مبارك تشكيل ميشود ،مالحظه

فرمودهاند كه رئيس دانشگاه در مقدمهي گزارش خود
از اعليحضرت تجليل به عمل ميآورد و سپاسگزاري

قاطبهي دانشگاهيان را نسبت به تفقد و عنايتي كه نسبت

به اين دستگاه مبذول ميفرمايند بهعرض ميرساند».
شاه گفت« :اين كافي نيست ،ساير دستگاهها اين وظيفه
را به وجهي زباندارتر انجام ميدهند ».گفتم« :جسارت

است ،خواهند بخشيد .آيا تصور نميفرمايند كه همان
اظهارات مختصر رياست بزرگترين مؤسسهي علمي

كشور ،در آن مراسم رسمي ،اثر و اهميتش چندين برابر

گفتهها و نوشتههاي تملقآميز ،تكراري و مبتذل ساير
دستگاهها و مقامات باشد؟ معلوم ميشود به عرض
نرساندهاند كه جرايد مخالف ،خدمتگزار را براي همان

مختصر اظهارات چگونه مورد حمله و سرزنش قرار

داده ،متملق معرفي ميكنند».

شاه با بيحوصلگي گفت« :من نميدانم ،ولي

دانشگاه نبايد اينقدر بيتفاوت باشد...».

 28ارديبهشت ماه  1327ـ چند روز پيش احضار

شدم .و اين اسباب شگفتي بود ،زيرا برخالف سه چهار
سال اول سلطنت كه ماهي يكبار و احيان ًا ماهي دو

بار احضار و مورد شور و مشورت قرار ميگرفتم ،دو
سه سال اخير به دالئل گوناگون ،فقط در صورتي بار

مييافتم كه خود تقاضا كرده باشم و شاه هم برخوردش
با من آن سادگي و گرمي سابق را نداشت بلكه بيش از
پيش جنبهي رسمي به خود ميگرفت.

شاه مثل هميشه در دفتر خود ـ كاخ اختصاصي ـ
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مرا پذيرفت و گفت« :تكليف ما با اين روزنامهها ،كه

شاه گفت« :همه جا و همه وقت مزخرفگو زياد است.
شما هم واقع ًا خيال ميكنيد وجههي من ميان مردم كم

توقيف كند ،نظر شما چيست؟» گفتم« :توقيف دردي

سال پيش كه براي شركت در كنفرانس سانفرانسيسكو

گاهي به كنايه و گاهي هم به صراحت ،بياحترامي

ميكنند چيست؟ ميخواهم دستور دهم دولت آنها را

را دوا نميكند .آنها صورت مظلوميت پيدا ميكنند و

بر تعداد هواخواهانشان ميافزايد ».گفت« :پس چه بايد
كرد؟» گفتم« :اجازه ميفرمايند بي پرده عرض كنم؟»

گفت« :شما را براي همين خواستهام».

شده است؟» گفتم« :راستش اين است كه خدمتگزار ،سه

به آمريكا رفته بود ،در دانشگاههايي كه دربارهي ايران

سخنراني ميكرد در پاسخ به سوالهايي كه ميشد با
قوت قلب ميگفت :ملت ايران پادشاه جوانبخت خود
را تا حد پرستش دوست ميدارد .امروز با كمال تأسف

در اينجا بياختيار داستان هارپاگن و نوكرش

بايد اعتراف كنم كه نميتواند با همان قوت قلب چنين

گذشت .هارپاگن با اينكه به ژاك اطمينان داده بود كه

شاه با ناراحتي گفت« :مگر من چه كردهام كه اگر

ژاك (نمايشنامه «خسيس» مولير) مثل برق از خاطرم
اگر صادقانه آنچه را ديگران دربارهاش ميگويند بازگو

چيزي بگويد».

راست باشد مردم نسبت به من اينطور تغيير عقيده

كند ،عصبي نخواهد شد ،ولي همينكه ژاك بيچاره

بدهند؟» گفتم« :شايد دست مرموز شيطاني در كار

دربارهي اربابش گزارش كند ،هارپاگن تحمل نياورده

كند و اعليحضرت هم ناخودآگاهانه به اين امر كمك

شروع كرد بعضي از گفتههاي زنندهي ديگران را
چوب را برداشت به جان آن بيچاره افتاد ...من اين

كتك را به جان خريده دل به دريا زدم و بيمحابا
گفتم« :چون امر ميفرماييد ،اطاعت ميكنم .با كمال

تأسف بايد عرض كنم از وجههاي كه اعليحضرت تا
چند سال پيش در دل امت داشتند كاسته شده است

و نوشتهي بعضي از روزنامهها انعكاس طرز فكر و

احساس اكثريت مردم است ».شاه گفت« :مقاالتي كه
در روزنامههاي ديگر در تجليل از ما چاپ ميشود

و تظاهرات گروههايي از مردم به شاهدوستي را چه
ميگوييد؟» گفتم« :آن مقاالت و آن تظاهرات بهقدري
مبالغهآميز و ناشيانه هستند كه مردم آنها را تملق و

مداهنه بهشمار ميآورند و مقدمهاي براي سوءاستفاده
ميپندارند و دستاويزي براي گفتنيها و نوشتنيهاي
نامناسب! مالحظه فرمودند كه بزرگترين تظاهر ،يعني

طاق نصرتهايي كه هنگام بازگشت اعليحضرت از
اروپا برپا كرده بودند ،چه بهانهاي بهدست مخالفين

داد و چه چيزهاي زنندهاي كه گفته و شنيده نشد.
خدمتگزار به گوش خود شنيدم كه ميگفتند :از كدام

ميدان جنگ ميآيند؟ مگر پترزبورگ را فتح كردهاند»....

باشد كه بخواهد دل مردم را از محبت شاه خالي

ميفرمايند ».شاه با تعجب گفت« :مقصودتان چيست،
نفهميدم؟» گفتم« :اين كمك به انواع مختلف صورت
ميگيرد .از آن جمله كساني مورد عنايت و مرحمت
هستند كه ميان مردم حسن شهرت ندارند؛ بعضي از آنها

نادرست و فاسدند ،بعضي ديگر ،به گفتههاي درست
يا نادرست آلت دست يكي از سياستهاي خارجي

بهشمار ميروند .ديگر اينكه اعليحضرت به هر كس
و ناكسي اجازهي شرفيابي ميدهند .ناكسان ،اين تقرب

را ،در جرايد منعكس ميكنند و از آن بهرهبرداري و
سوءاستفاده ميكنند .ديگر اينكه ،جامعهي ليسانسيهها

دو دستهاند ،به نمايندگان دستهاي اجازهي شرفيابي
داده ميشود در صورتي كه تعدادشان كم است ،و به

نمايندگان دستهي ديگر ،كه تعدادشان خيلي زياد است
ولي گفته ميشود كه عناصر چپگرا هم دارند ،نه تنها
اجازهي شرفيابي داده نميشود ،بلكه عريضهي آنها نيز

بيجواب ميماند .نظير اينگونه امور بهظاهر جزئي
زياد هستند كه ايجاد نارضايي ميكنند».

شاه كه ناراحت به نظر ميآمد گفت« :حاال چه

بايد كرد؟» گفتم« :كارهاي اساسي و مهم براي ملت
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و مملكت و در درجهي اول اجراي قانون آموزش و

پرورش اجباري مجاني »...شاه با بيحوصلگي كالم مرا
قطع كرده گفت« :شما هم كه اين مطلب را هي تكرار
ميكنيد .اين مردم بيسواد با تبليغات شفاهي گمراه
ميشوند چه رسد به وقتي كه بتوانند اوراق تبليغاتي
را هم بخوانند ...اينها كه گفتيد علت نيست ،علت

واقعي چنانكه از داخل و خارج به من تذكر ميدهند

تودهايها هستند كه بر ضد سلطنت تبليغات ميكنند.
شما هم ليدرهاي آنها را در دانشگاه حفظ كردهايد.

به من گفتهاند تا تكليف آنها روشن نشود همين آش

است و همين كاسه ،بلكه بدتر از اين هم خواهد شد.
باز از شما ميخواهم كه باالخره براي بيرون كردن

آنها از دانشگاه راهي پيدا كنيد .آنها براي مملكت
خطرناكند».
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سوءقصد نسبت به شاه در محوطه دانشگاه

ما هر سال روز  15بهمن ماه ،كه سالروز تأسيس

( )1313و اعالم استقالل ( )1321دانشگاه بود ،با
حضور شاه جشن ميگرفتيم....

روز  15بهمن  ،1327از ساعت دو و نيم بعدازظهر،

در محوطهي جلوي دانشكده حقوق ـ (هنوز تاالر

فردوسي دانشكدهي ادبيات براي اينگونه اجتماعات
آماده نشده بود و مراسم در تاالر دانشكدهي حقوق

ب ه عمل ميآمد) ـ برحسب معمول گارد احترام صف
كشيده و ساعت سه هيأت وزيران نزديك در ورودي
دانشكده به ترتيب ايستاده بودند و من هم پهلوي

نخستوزير (ساعد) پا به پا ميكردم و همه در انتظار
ورود شاه بوديم.

اتومبيل سلطنت وارد دانشگاه شد و در چند قدمي

در اينجا شاه از جاي برخاست و دستش را به

گارد احترام توقف كرد .شاه پياده شد و ايستاد تا

فشردم و با فرود آوردن سر به عالمت احترام از دفتر

برابر گارد گذشت و متوجه هيأت وزيران ،كه اداي

سوي من دراز كرد ،يعني كه مرخص هستم .دستش را
شاه خارج شدم....

سرود شاهنشاهي كه مينواختند تمام شود .آنگاه ،از
احترام ميكردند ،گرديد .پيش از آنكه به آنها برسد،
من برحسب معمول هر سال براي عرض خيرمقدم
چند قدم به پيش گذاشتم و داشتم اين كلمات را ادا

● در مراسم پانزده بهمن و نظاير آن هميشه رئيس
ستاد ارتش هم حضور داشت ،ولي آن روز در
اين مراسم نبود .خوب به ياد دارم كه قبل از
ورود شاه ،محمود جم ،وزير دربار ،متوجه اين
غيبت شده و به من گفت« :رئيس ستاد كجاست؟
شاه اآلن تشريف ميآورند او هنوز نيامده است».
بعدها از وجوه مختلف تعبير و تفسيري كه
دربارهي اين سوءقصد نسبت به شاه به عمل آمده
است يكي اين بود كه رزمآرا ،رئيس ستاد ارتش،
در توطئه دست داشته و در دفتر خود منتظر بوده
تا پس از دريافت خبر موفقيتآميز بودن سوءقصد
فوري زمام امور را بهدست گيرد .بههرحال ،بعدها
سوءقصدي كه نسبت به خود او شد ،و اين بار
موفقيتآميز بود ،مؤيد فرضيهي فوق بهشمار رفته
است.

ميكردم« :تشريففرمايي اعليحضرت را به اين حوزهي

علمي از طرف خود و قاطبهي دانشگاهيان تبريك»...
كه ناگهان مردي نسبت ًا جوان از پشت صف گارد احترام

بيرون جست با چيز كوچكي شبيه به دوربين عكاسي
كه جلوي چشمان خود نگاه داشته بود و معلوم شد

هفتتير است شاه را هدف قرار داده پشت سر هم
چند تير خالي كرد و بعد هفتتير را به دور انداخته
دستهاي خود را به عالمت تسليم به هوا بلند كرد .تمام

اين صحنه ـ كه بازيگران آن ضارب و شاه بودند و
تعجب داشت كه يكي از تيرها به من كه در دو قدمي
شاه بودم اصابت نكرد ـ بيمبالغه به  20ثانيه نرسيد.

همينكه ضارب ـ كه نامش معلوم شد فخرآرايي است
ـ دستهاي خود را به هوا بلند كرد ،ناگهان سپهبد
يزدانپناه آجودان شاه با صداي كلفت خود فرمان داد:
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«بزنيد حرامزاده را» ،كه سربازان با ته تفنگ به جان

روشن شد من بعنوان رئيس دانشگاه و ميزبان از اين

چند ثانيه تيراندازي ،شاه خود را كج و راست ميكرد

را برداشته با عجله به بيمارستان رفتيم و اطالع يافتيم

ضارب افتاده آنقدر زدند كه نقش زمين شد .در آن

و معلوم نبود تيرها به كجايش خوردهاند .فقط پشت
سر او روي شانهها سوراخي ديده ميشد و دكتر صالح

پيشآمد فوقالعاده ناراحت بودم ،رؤساي دانشكدهها
كه خطري متوجه شاه نيست ،گلوله قسمتي از لب باال
و گونه را خراش داده ،گلولهاي هم كه به پشت اصابت

كه آنرا ديد گفت (Finished) :يعني «كارش ساخته

كرده به عمق نرفته بلكه سطح بدن ،ميانهي دو شانه را

رسانده او را بغل كرد و در اتومبيل سلطنتي ،كه هنوز

است و پس از مختصر بخيه و پانسمان شاه به كاخ

شد» .در اين موقع دكتر اقبال بهسرعت خود را به شاه
جابهجا نشده بود ،جاي داد و همراه او بيدرنگ عازم
بيمارستان شد .همزمان با اين جريان ،حاضران متوجه
ضارب ـ كه مانند نعش بر زمين افتاده بود ـ شدند

كه ناگهان رئيس شهرباني (سرتيپ صفاري) هفت تير

مجروح ساخته و يكي دو گلوله هم به كاله خورده
اختصاصي منتقل خواهد شد .ما با همان يال و كوپال ـ

لوگشاد
(مقصود لباس رسمي قديم استادي سنگين ،گ 

و دست و پاگير بود كه بر تن داشتيم) ـ مدتي در انتظار
بوديم كه شايد بتوانيم شاه را ببينيم و از اين پيشآمد

بد اظهار تأسف كنيم .ولي كساني كه بيمارستان آمده

كشيده گلولهاي بر مغز ضارب نيمهجان خالي كرد؛
شايد به اين منظور كه اطمينان حاصل شود كه كام ً
ال

بودند ،از وزيران و ديگران ،كه هيچگاه نظر موافقي با

استنطاق و تحقيق باقي نماند.

مينگريستند ،مثل اينكه ما عامل سوءقصد بودهايم .به

جان به جانآفرين تسليم كرده و موجبي براي دردسر

دانشگاه خودمختار نداشتند ،با نظري خشمآلود به ما

نكتهي قابل توجه ديگر ،كه شايد به روشن ساختن

هرحال ،به ما اعتنايي نداشتند و احترام نميگذاشتند.

پانزده بهمن و نظاير آن هميشه رئيس ستاد ارتش هم

دكتر سيد علي شايگان كلماتي زننده هم آهسته به زبان

ريشهي اين سوءقصد كمك كند ،اين است كه در مراسم
حضور داشت ،ولي آن روز در اين مراسم نبود .خوب
به ياد دارم كه قبل از ورود شاه ،محمود جم ،وزير
دربار ،متوجه اين غيبت شده و به من گفت« :رئيس

ستاد كجاست؟ شاه اآلن تشريف ميآورند او هنوز
نيامده است ».بعدها از وجوه مختلف تعبير و تفسيري

كه دربارهي اين سوءقصد نسبت به شاه به عمل آمده
است يكي اين بود كه رزمآرا ،رئيس ستاد ارتش ،در

توطئه دست داشته و در دفتر خود منتظر بوده تا پس
از دريافت خبر موفقيتآميز بودن سوءقصد فوري زمام

امور را بهدست گيرد .بههرحال ،بعدها سوءقصدي كه
نسبت به خود او شد ،و اين بار موفقيتآميز بود ،مؤيد

فرضيهي فوق بهشمار رفته است.
پيآمدهاي سوءقصد

شاه را كه حركت دادند و تكليف ضارب هم كه

يكي دو تن از آنها ،چون محمود جم ،وزير دربار و
آوردند .دكتر شايگان ،يا به گفته علياصغر حكمت

«شراب شور» براي نيش زدن موقع را مناسب ديده
از جلوي من كه ميگذشت گفت« :البته اينطور بايد

دانشگاه را اداره كرد!» من در وضع و حالي نبودم كه
جوابي به او بدهم.

شاه را به كاخ اختصاصي بردند .من و رؤساي

دانشكدهها به آنجا رفتيم تا شايد شاه را در آنجا ببينيم،
ولي جلوگيري كردند .ما هم سرافكنده راه خانههاي
خود را پيش گرفتيم....

چند روز بعد دكتر اقبال (وزير فرهنگ) در مجلس

شوراي ملي پشت تريبون رفته اظهار داشت« :طبق
مدركي كه از جيپ سوءقصدكننده (فخرآرايي) بهدست

آمده معلوم ميشود كه او تودهاي بوده و به دستور

ليدرهاي آن حزب دست به اين سوءقصد زده است».

بهدنبال اين اظهارات حزب توده غيرقانوني اعالم شد
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● رسيدگي به چگونگي سوءقصد نسبت به شاه
و پيآمدهاي آن پرسشهايي پيش ميآورد .يكي
اينكه آيا ضارب واقع ًا تودهاي بوده است؟ گفتند،
برخالف اظهارات دكتر اقبال در مجلس ،اين
شخص تودهاي نبوده بلكه بعنوان مخبر روزنامه
«صداي اسالم» ،كه با ايادي سفارت انگليس
بستگي داشته ،توانسته بوده است در آن روز وارد
دانشگاه شود.
و زعماي آن مورد تعقيب قرار گرفتند ،ولي توانستند
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آيا ضارب واقع ًا تودهاي بوده است؟ گفتند ،برخالف
اظهارات دكتر اقبال در مجلس ،اين شخص تودهاي

نبوده بلكه بعنوان مخبر روزنامه «صداي اسالم» ،كه
با ايادي سفارت انگليس بستگي داشته ،توانسته بوده
است در آن روز وارد دانشگاه شود....
***

در وزارت امور خارجه

من با اين كه پيوسته به كارهاي علمي و فرهنگي

و دانشگاهي اشتغال داشتم ،نسبت به وزارت امور

فرار كنند و از كشور خارج شوند .از دانشگاه خواسته
شد اخراج استادان تودهاي خود را از دانشگاه رسم ًا

خارجه نيز بيتوجه نبودم و تأسف داشتم از نقايصي

را كه تهيه كرده بودم تصويب نمود و از آن پس اين

و حتي رؤساي ادارات آن وزارتخانه تحصيالت عاليه

اعالم نمايد .شوراي دانشگاه در اينباره فرمول مبهمي
استادان« :دكتر رادمنش ،دكتر جودت ،دكتر فريدون
كشاورز ،دكتر كيانوري و دكتر فروتن ،موقت ًا از خدمت

كه در آنجا وجود داشت .ميدانستم كه بيشتر كارمندان

ندارند و يك زبان خارجي را چنانكه بايد نميدانند.

دانشگاه بركنار ميشدند ».شاه از اين فرمول (عبارت

روزي شنيدم آقاي «ب» بعنوان وزير مختار ايران عازم
پاريس است .در يك ميهماني كه تصادف ًا به وزير امور

اين فرمول استخوان الي زخم گذاشتهايد ».واقع اين

شخصي را كه به پاريس ميفرستيد آدم خوبي است

مخصوص) رضايت نداشت و به من گفت« :شما با

خارجه برخوردم به او گفتم« :جناب آقاي وزير ،اين

ولي زبان فرانسه نميداند ».با كمال خونسردي گفت:

است كه ما جز اين نميتوانستيم كرد .يعني استادي
را كه جرمش ثابت نشده است قطع ًا محكوم سازيم.

«چه مانعي دارد؟ در آنجا ياد ميگيرد!»

براي جبران آنچه در دانشگاه روي داده بود و براي

داشتم به اين شرح است :يكي از دفعاتي كه با سمت

نارضايي شاه به آگاهي همكاران رسيد .پيشنهاد كردند

حفظ پشتيباني شاه از دانشگاه ،مجسمهي او نزديك در
ورودي دانشگاه نصب گردد....

خاطرهي نامناسب ديگري كه از وزارت خارجه

رئيس هيأت نمايندگي ايران در كنفرانس يونسكو به

پاريس رفته بودم ،علي سهيلي ،از دوستان ديرين من

چند روز بعد از نصب مجسمه خبر رسيد كه افرادي

كه سفير ايران در پاريس بود ،به صرف ناهار دعوتم

كردهاند .در نخستين باري كه بعد از اين پيشآمد بار

دفترش مشغول كار بود .پس از خوشوبش گفت« :اين

تخم مرغ گنديده و گوجه فرنگي ...به مجسمه پرتاب
يافتم ،شاه با لحني گلهآميز گفت« :نه مجسمه مرا برپا

كنيد و نه آنرا مورد اهانت قرار دهيد ».بعدها معلوم شد

كه اين كار برخالف تصور عموم ،از طرف مخالفان
سلطنت نبوده بلكه از طرف مخالفان استقالل دانشگاه

و حسننظر شاه به اين دستگاه علمي بوده است.

رسيدگي به چگونگي سوءقصد نسبت به شاه و

پيآمدهاي آن پرسشهايي پيش ميآورد .يكي اينكه

كرد با تأكيد به اينكه قدري زودتر به سفارت بروم .در
كه خواهش كردم كمي زودتر بيايي براي اين است كه

در موضوع مهمي نامهاي براي دولت فرانسه نوشته
شده ،خواستم نظري به آن بيندازي تا اگر از حيث

مطلب يا عبارت عيب و نقصي دارد رفع شود ».آنگاه
با تلفن داخلي گفت« :مادموازل ،آن نامهي ماشين شده
را بياوريد دفتر من ».اندكي بعد خانمي بلند باال و نسبت ًا
زيبا ،با سني در حدود سي يا سيوپنج سال ،نامه در

شماره  / 308پاييز و زمستان 1396

195

دست وارد شد .سهيلي خانم را معرفي كرد و نامه را از

سياسي به معني ديپلمات ـ بههيچوجه مناسب نيستند

ميرسد بگوييد مادموازل يادداشت كند ».نامه يك

ساعد عذرم را نپذيرفت و گفت« :شما هيچوقت ايجاد

او گرفته به من داد و گفت« :هر اصالحي كه به نظرتان

صفحه و نيم بود .آنرا به دقت خواندم؛ چند نكته را كه

به نظرم رسيد تذكر دادم و مادموازل ،كه معلوم شد زني
فهميده و باهوش است ،پس از اندكي بحث و گفتگو
آنها را پذيرفت و نامه را برد دوباره ماشين كند.

و ممكن است براي دولت او ايجاد مزاحمت كنند.
مزاحمت نخواهيد كرد؛ شما در وزارت فرهنگ خدمات
شاياني انجام دادهايد .حاال وقت آن است كه در وزارت

خارجه هم لياقت و كارداني خود را نشان دهيد »....تا
من رفتم چيزي بگويم كالم مرا قطع كرد و گفت« :از

سهيلي را به داشتن چنين منشي باهوشي تبريك

اين گذشته ،انتخاب شما را به اين سمت به عرض شاه

خانم انجام ميدهد ».گفتم« :چه اطميناني داريد كه

او سپاسگزاري كردم و گفتم« :اگر همكاري من عواقب

گفتم .گفت« :همهي كارهاي مهم سفارت را اين
او جاسوسي شما را براي دولت متبوع خود يا دولت
ديگري نكند؟» گفت« :خيال نميكنم ،او طرف اطمينان

است .از اين گذشته چارهاي هم نيست .زيرا هيچيك

از همكاراني كه دارم نه خوب زبان ميدانند و نه وارد
به كارها هستند .من همچنان كه ميدانيد زبان روسي
ميدانم و فرانسهام ناقص است و به حدي نيست كه

بتوانم نامهاي انشا كنم .تمام كارهاي ما كه زبان فرانسه
الزم داشته باشد ،به عهدهي اين خانم است .اگر او

نباشد همهي كارهاي ما لنگ است»....

رساندهام و مورد تأييد قرار گرفته است ».از حسنظن
نامطلوبي پيدا كند مسئولش خود جنابعالي خواهيد بود.

آيا ميتوانم از همين حاال مطمئن باشم با اصالحات و
تغييراتي كه در وزارت خارجه ممكن است داده شود

مخالفت نخواهيد كرد؟» گفت« :مطمئن باشيد».

پايبندي من به اصول و انعطافناپذيري من در

رعايت آنها از همان روزهاي اول در برخورد با سفير

آمريكا ظاهر گرديد .طبق سنت ديرين ،رئيس تشريفات
وزارت خارجه از همه رؤساي نمايندگيهاي خارجي
دعوت كرد كه در روز و ساعتي كه معين كرده بودم براي

در دولتهايي كه با ساعد مراغهاي همكاري داشتم

معارفه با وزير جديد به وزارتخانه بيايند .در آن روز

به سمت وزير فرهنگ و ساعد به سمت وزير امور

كار بودم كه نظامالسلطان (خواجه نوري) ،رئيس اداره

(كابينهي احمد قوام و كابينهي علي سهيلي) ـ من
خارجه ـ در بحثها و گفتگوهايي كه درباره مسائل
مربوط به سياست خارجي پيش ميآمد ،ساعد هميشه

نظر مرا جويا ميشد ـ حتي وقتي كه ميگفت« :اين
حق شماست كه وزير امورخارجه باشيد ».اين جمله

در دفتر كار خود ،بدون توجه به گذشت زمان ،مشغول

كل تشريفات وارد شد و گفت« :قربون (اين اصطالح
خودش بود) رؤساي نمايندگيهاي سياسي آمدهاند و در
سالن هستند ،تشريف ميآوريد؟» از جاي برخاستم.
او اضافه كرد« :فقط سفير امريكا مستر وايلي

)(Wiley

را او بارها تكرار ميكرد .من گفتهي او را البته تعارف
ميپنداشتم ،نه تعبير آنچه واقع ًا در دل دارد .ولي

«به او تلفن كنيد و بپرسيد علت تأخيرش چيست».

كرد كه پست وزارت خارجه را بپذيرم معلوم شد

صحبت كردم گفت :دعوتنامه را كه به فارسي است

روزي كه نخستوزير شد ( )1328و از من دعوت

سخنان سابق او فقط براي خوشايند من نبوده است.
باري از او سپاسگزاري كردم و خواهش كردم از قبول

اين مسئوليت معذورم بدارد .دليلم اين بود كه آدمي
هستم پايبند به اصول ،با صراحت لهجه و تقريب ًا
انعطافناپذير ...صفاتي كه براي يك رجل سياسي ـ

تأخير كرده ولي خواهد رسيد ».دوباره نشستم و گفتم:

نظام دو سه دقيقه بعد برگشت و گفت« :با خودش
روي ميز من گذاشته بودند و من حاال متوجه آن شدم،

لباس مناسب بر تن ندارم و آمادهي آمدن نيستم .هر
روز ديگري كه معين شود به ديدار جناب آقاي وزير

خواهم آمد ».به نظام گفتم« :به او تلفن كنيد و از قول
من به او بگوييد« :لباس اهميت ندارد؛ يا امروز و همين
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حاال كه ديگران همه حضور دارند به ديدن من خواهد

به او برسانيد .تكرار ميكنم :يا امروز و همين حاال يا

ديدن من نخواهد آمد ».از شنيدن اين سخنان چشمهاي

«اطاعت ميكنم» و رفت .چند دقيقه بعد آمد و گفت:

آمد يا تا وقتي كه من وزير خارجه هستم ديگر به
نظام گرد شدند .او كمي پابهپا كرد ،انتظار چنين چيزي

را نداشت و جرأت نميكرد چنين پيامي را به سفير
دولت پرقدرت و پرنفوذ آمريكا برساند .گفتم« :شنيديد
چه گفتم ،چرا معطليد؟ من اصل مسلمي را به هيچ

قيمتي زير پا نميگذارم .فهميديد؟ برويد پيام مرا عينا

● پايبندي من به اصول و انعطافناپذيري من
در رعايت آنها از همان روزهاي اول در برخورد
با سفير آمريكا ظاهر گرديد .طبق سنت ديرين،
رئيس تشريفات وزارت خارجه از همه رؤساي
نمايندگيهاي خارجي دعوت كرد كه در روز و
ساعتي كه معين كرده بودم براي معارفه با وزير
جديد به وزارتخانه بيايند ....نظامالسلطان (خواجه
نوري) ،رئيس اداره كل تشريفات وارد شد و
گفت« :رؤساي نمايندگيهاي سياسي آمدهاند و در
سالن هستند ...فقط سفير امريكا مستر وايلي تأخير
كرده ولي خواهد رسيد ....».گفتم« :به او تلفن
كنيد و بپرسيد علت تأخيرش چيست ».نظام دو
سه دقيقه بعد برگشت و گفت« :با خودش صحبت
كردم گفت :دعوتنامه را كه به فارسي است روي
ميز من گذاشته بودند و من حاال متوجه آن شدم،
لباس مناسب بر تن ندارم و آمادهي آمدن نيستم.
هر روز ديگري كه معين شود به ديدار جناب آقاي
وزير خواهم آمد ».به نظام گفتم« :به او تلفن كنيد
و از قول من به او بگوييد« :لباس اهميت ندارد؛ يا
امروز و همين حاال كه ديگران همه حضور دارند
به ديدن من خواهد آمد يا تا وقتي كه من وزير
خارجه هستم ديگر به ديدن من نخواهد آمد».
در اولين ديداري كه بعد از اين رويداد با شاه داشتم
گزارش آنرا به اطالع رساندم و گفتم« :الزم بود
اين درس ادب به اين نمايندهي خارجي بيادب
داده شود ».شاه چيزي نگفت و من احساس كردم
كه حركت مرا نپسنديده است.

ديگر هيچوقت تا من وزير خارجه هستم ».نظام گفت:
«پيغام را همانطور كه فرموده بوديد به او رساندم .حاال

تشريف ميآوريد؟ ميهمانان مدتي است در انتظار
جناب ميزبان هستند ».گفتم« :البته خوب نشد كه آنها
را در انتظار گذاشتيم ،ولي اين تقصير اين سفير مغرور

از خودراضي بود...».

در اولين ديداري كه بعد از اين رويداد با شاه

داشتم گزارش آنرا به اطالع رساندم و گفتم« :الزم

بود اين درس ادب به اين نمايندهي خارجي بيادب
داده شود ».شاه چيزي نگفت و من احساس كردم كه
حركت مرا نپسنديده است ،زيرا فورا ً مطلب ديگري
را پيش كشيد.

چندي بعد يك برخورد ديگر هم با همين سفير

خارجي پيدا كردم....

در يكي از ديدارها ،شاه هنگامي كه از جاي

برخاست و مثل هميشه دست خود را به سوي من
دراز كرد گفت« :راستي ،مستر وايلي اينجا آمده بود
تقاضايي هم داشت ».آنگاه شاه تقاضاي او را كه بسيار

جزئي و كماهميت بود بيان داشت .گفتم« :اين امر

كوچك جزئي است كه براي آن بايد به ادارهي مربوط
به وزارت خارجه مراجعه كنند نه اين كه جسارت

كرده دربارهي آن مزاحم اعليحضرت شوند ».شاه باز
گفت« :سفير امريكا است .عذرش خواسته است!» من
كه هنوز معني جمله «عذرش خواسته است» را درست

نميفهميدم ،با اوقات تلخ از كاخ خارج شدم .در

بازگشت به وزارتخانه به رئيس تشريفات دستور دادم
شرحي به امضاي خودش ،به سفارت آمريكا بنويسد
كه براي فالن موضوع و نظاير آن مقتضي است به
ادارات مربوط وزارت امورخارجه مراجعه كنند و در
صورتي كه با اشكالي مواجه شدند رفع آنرا از معاون

وزارتخانه و در موارد استثنايي ،از وزير امورخارجه
خواستار شوند.
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قبول مسئوليت وزارت خارجه با وجود مشغلهي

جوان را امضا كنم تا زودتر راهي آمريكا شود .گفتم:

هم بتوانم اصالحات و اقداماتي ،نظير آنچه در وزارت

سابقهي اين جوان را هم بهموقع خود خواهم ديد .اگر

زياد دانشگاهي و علمي با اين اميد بود كه در آنجا

فرهنگ و دانشگاه انجام داده بودم صورت دهم.
همكاران نزديك من در اين وزارتخانه ،هنگام شروع

به كار تا پايان آن اين سه تن بودند :محمود فروغي
(رئيس دفتر) ،دكتر عليقلي اردالن (معاون سياسي)

و محمود صالحي (معاون اداري) .اين سه نفر بعدها
مقامات باالتري بهدست آوردند و به سفارت رسيدند.

دكتر اردالن وزيرخارجه هم شد و سرانجام ،سه ماه
قبل از سقوط محمدرضا شاه ،به اصرار او را وزير دربار
كردند ،مقامي كه بعد از خلع شاه موجب گرفتاري اين
مرد شريف شد و اخيرا ً پس از اقداماتي كه از طرف

دوستان و عالقهمندان او بهعمل آمد ،دولت انقالبي
اسالمي او را تحت شرايطي از زندان آزاد كرد.

«مشغول رسيدگي به سوابق كارمندان وزارتخانه هستم.
شايستگي داشته باشد به مأموريت خواهد رفت ولي

اگر نداشته باشد بايد در اين جا بماند تا شايستگي
الزم را بهدست آورد ».شاهپور ،كه برخالف بسياري
از بستگانش اهل منطق و دليل بود ،قانع شد و ديگر
اصرار نكرد .جوان نامبرده بعدها ترقي كرد و به مقام

وزيرمختاري هم رسيد.

مطالعه و بررسي قبل از دست زدن به اصالحات

و تغييرات اساسي الاقل يكي دو ماه وقت الزم داشت.
در اين مدت بيكار ننشستم و عالوه بر كارهاي جاري

(روتين بهاصطالح فرانسوي) اقداماتي صورت گرفت

كه به اجمال شرح داده ميشود.

( )1مقرر داشتم هر پانزده روز يك بار جلسهي

پيش از هر اقدام اساسي در اين وزارتخانه ،الزم

سخنراني براي عموم كارمندان وزارتخانه تشكيل

نمايندههايي كه در خارج داشتيم اطالع كافي بهدست

تمدن ايران و علما و ادباي اين كشور و خدماتي كه

بود نخست از سازمان آن و از سوابق رؤساي ادارات و
آورم و بعد دست به كار اصالحات و تغييرات شوم.

كساني را به رياست ادارات مهم و به نمايندگي ايران
در خارج بگمارم كه عالوه بر معلومات الزم ،الاقل به

يكي از زبانهاي فرانسوي يا انگليسي تسلط كافي داشته
باشند تا در گفتگو و بحث با خارجيان ،بيچاره و زبون

نباشند و به گفتن آري يا نه (و بيشتر به گفتن آري!)

قناعت نكنند .اين بود كه جلوي هرگونه انتصابي را
گرفتم و از امضاي احكامي كه همهي مقدمات آنها
انجام و موافقت سلف من ،علي اصغر حكمت ،جلب
شده بود خودداري كردم .از آن جمله ابالغ مأموريت
جواني به نام آشتياني بود كه قرار بود به واشينگتن

برود و از هر طرف توصيه ميشد ابالغش را امضا كنم.
من او را نميشناختم و نظر خوب يا بدي نسبت به او

نداشتم ،ولي نميتوانستم استثنا قائل شوم و از اصلي

كه قبول كرده بودم عدول كنم .شاهپور عبدالرضا مرا
به كاخ خود خواند و صريح ًا از من خواست ابالغ اين

شود و دربارهي مسائل مهم بينالمللي و فرهنگ و
به فرهنگ جهاني انجام دادهاند و دربارهي مردمشناسي

و روانشناسي ...بحث و گفتگو به عمل آيد .نخستين
سخنراني را من خود عهدهدار شدم و پس از اشاره به
فلسفهي تشكيل اين مجالس سخنراني و ذكر كلياتي

چند ،دربارهي معلومات و اطالعات و صفاتي كه يك
ديپلمات بايد داشته باشد تا بتواند وظايف خود را

بهنحو احسن انجام دهد بهتفصيل سخن گفتم .متن
سخنرانيها و مقالهها در مجلهي مخصوص وزارت

امورخارجه چاپ و منتشر ميشد.

( )2دولت جديدالتأسيس اندونزي را چندين كشور

به رسميت شناخته بودند و من هيچ دليلي نميديدم كه
ما در اين شناسايي تأخير روا داريم و منتظر پيروي از

بعضي كشورهايي كه هنوز در اين باره اقدامي نكرده
بودند بمانيم .پس با هر بياني بود موافقت شاه را جلب
نمودم و بيدرنگ تشريفات الزم و مقدمات كار را

فراهم كردم .تلگرافها و نامههاي داير به شناسايي دولت
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اندونزي مخابره و فرستاده و اظهار اميدواري شد به

نيامده بود كه سادچيكف از جاي برجست و دو دست

يكديگر اعزام دارند.

متشكرم! شما مرا نجات داديد .مسكو خيال ميكند

اين كه هر چه زودتر دو كشور نمايندگان سياسي براي

خود را بهسوي من دراز كرد و بياختيار گفت« :از شما

( )3روابط با شوروي :روزي كه مراسم معارفه

من قصور ميكنم و وظيفهي خود را درست انجام

مختصر گفتگويي كه با سفير شوروي داشتم چنين

كه اين دولت ايران است كه حسن تلقي ندارد و حسن

با نمايندگان سياسي خارجي صورت ميگرفت از

احساس كردم افق روابط ما زياد روشن نيست .روشن

ساختن اين افق را جزء برنامهي اقدامات خود قرار
دادم .در تماسهايي كه با خارجيان دست ميداد ،چه

در جريان ميهمانيهايي كه به افتخار من داده ميشد،

چه در مواقع ديگر ،بخوبي استنباط كردم كه سفراي
انگليس و آمريكا مايل نيستند به اينكه ما با شوروي

زياد نزديك شويم .اين استنباط البته نميتوانست مرا

در انجام وظيفهي ملي دچار ترديد كند .پس به شاه
گفتم« :آيا اجازه هست كه اگر اختالفي با شوروي

داشته باشيم در رفع آن اقدام شود؟» شاه گفت« :من
حرفي ندارم ،ولي بيفايده است؛ آنها سر سازش
ندارند ،توقعشان زياد است .شما بيهوده در اين راه

وقت تلف ميكنيد ».گفتم «اجازه دهيد امتحان كنم».
سكوت شاه را من بهمعني موافقت گرفتم و همان روز

توسط ادارهي تشريفات ،سفير شوروي (گويا نامش
سادچيكف بود) را به دفترم دعوت كردم و پس از

سالم و تعارف معمول به او گفتم« :چرا نميخواهيد

بنشينيم و اختالفات احتمالي خود را از بين ببريم؟» با
كمال تعجب گفت« :ما ميل نداريم يا شما؟ من مكرر

آمدهام اين پيشنهاد را كردهام ،كسي گوشش بدهكار به
حرفهاي من نبوده است ».گفتم« :شايد چنانكه بايد

متوجه نظر شما نشده باشند .به هرحال من خوشوقتم
كه شما را در اين زمينه با خود موافق ميبينم .بنابراين

پيشنهاد ميكنم شما فهرستي دقيق از موارد اختالفي كه

خيال ميكنيد با ما داريد و چيزهايي كه از ما ميخواهيد
تهيه كنيد .ما هم از طرف خود چنين فهرستي آماده

خواهيم كرد .بعد مينشينيم و با هم بحث ميكنيم .من
اطمينان دارم با اندكي حسننيت و گذشت به توافق

كامل خواهيم رسيد ».آخرين كلمات از دهان من بيرون

نميدهم .هر چه در گزارشهاي خود اطمينان ميدهم
ظن ندارد ،باور نميكنند »....در اين هنگام ناگهان از
حرارت جناب سفير كاسته و آهنگ صدايش ماليم
شد ،گويي متوجه شده بود به اينكه زياد از حد از خود

بيخود شده و عنان اختيار از كف داده و چيزهايي كه
نبايد بگويد گفته است ...با اين وصف ،باز هم از من
سپاسگزاري كرد و رفت كه فهرست مربوط را تهيه
كند .هنگام خداحافظي به او گفتم« :فهرست ما هم كه
حاضر شد قرار مالقات بعدي را خواهيم گذاشت».

چند روز بعد از اين مالقات و گفتگو در مراسمي،

كه به ياد ندارم مربوط به چه بود ،رئيس شوراي
فرهنگي بريتانيا بهمناسبتي گفت« :سادچيكف قابل
اعتماد نيست ،يعني آدمي نيست كه بتوان با او كنار
آمد ».فهميدم خبررسانان كه همهجا هستند خبر مالقات

و گفتگوي من و سادچيكف را به جاهايي كه بايد
برسانند رسانده بودند .من البته بالفاصله بعد از مالقات
با سادچيكف گزارش امر را به عرض شاه رسانده و

اندكي بعد نخستوزير را هم در جريان گذاشته بودم،
ولي هيچيك از آنها را نسبت به نتيجهي اين اقدام

خوشبين نيافتم .دو روز بعد به ساعد گفتم« :روزي

كه مرا به همكاري دعوت كرديد از اخالق خشك و
اصولي خود شمهاي بهاطالع رساندم .اميدوارم اخالق

و روش كار من براي دولت شما ايجاد مزاحمت نكرده
باشد و نكند ».گفت« :ابداً! ناراحت نباشيد...».

انتخابات مجلس شوراي ملي انجام پذيرفته بود و

مجلس افتتاح ميشد و طبق مقررات دولت خودبهخود

كنار ميرفت .رأي تمايل مجلس براي نخستوزيري

خوشبختانه دوباره به آقاي ساعد مراغهاي تعلق گرفت

و شاه فرمان نخستوزيري را به نام او صادر كرد.

من به هيچوجه انتظار نداشتم ،با سابقهاي كه در

شماره  / 308پاييز و زمستان 1396
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انتخاب شوم .گذشته از درگيريهايي كه با مستر

وايلي ،سفير آمريكا ،روي داده بود از چندين سال
پيش انگليسها را هم از خود رنجانده بودم .درگيري
من با اينها در سال  ،1931پس از انتشار كتابم به نام

«ايران در تماس با مغرب زمين» ...آغاز شد .در اين

كتاب سياست جابرانهي امپراتوري انگليس نسبت به
ايران در تمام قرن نوزدهم و سپس موضوع قرارداد
 1907و قرارداد شوم  ،1919معروف به قرارداد وثوق،

و جز آن بهتفصيل شرح داده شده بود و همان زمان
در مطبوعات انگليس مورد انتقاد قرار گرفته بود و اين
درگيري ساليان دراز بعد از آن تاريخ ،در اواخر جنگ

جهاني دوم ،با مستر بوالرد ،وزير مختار انگليس در
تهران ...به شكلي ديگر تجديد شده بود.

باري ،ساعد پس از دريافت فرمان نخستوزيري

درصدد تشكيل دولت جديد خود برآمد .به ياد ندارم

چند روز بعد بود كه با تلفن خواست به ديدنش بروم.

مرا مثل هميشه در آغوش كشيد و گفت« :اعليحضرت

نظرشان اين است كه وزارت خارجه را به آقاي عالء
بدهم (عالء در آن وقت سفير ايران در آمريكا بود).
خواستم از شما خواهش كنم بهجاي وزارت خارجه

وزارت فرهنگ را قبول كنيد ».از او تشكر كردم و گفتم:

«من از روز اول به شما گفته بودم پشيمان خواهيد شد
از اين كه من وزير خارجهي دولت شما باشم ».گفت:
«نه! اينطور نيست .ولي خوب ،سياست اقتضا ميكند

كه آقاي عالء به جاي شما بيايد ».گفتم« :البته ميفهمم.
به هرحال مرا از عضويت دولت بايد معاف بداريد».
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● گذشته از درگيريهايي كه با مستر وايلي،
سفير آمريكا ،روي داده بود از چندين سال پيش
انگليسها را هم از خود رنجانده بودم .درگيري من
با اينها در سال  ،1931پس از انتشار كتابم به نام
«ايران در تماس با مغرب زمين» ...آغاز شد .در اين
كتاب سياست جابرانهي امپراتوري انگليس نسبت
به ايران در تمام قرن نوزدهم و سپس موضوع
قرارداد  1907و قرارداد شوم  ،1919معروف به
قرارداد وثوق ،و جز آن بهتفصيل شرح داده شده
بود و همان زمان در مطبوعات انگليس مورد انتقاد
قرار گرفته بود و اين درگيري ساليان دراز بعد از
آن تاريخ ،در اواخر جنگ جهاني دوم ،با مستر
بوالرد ،وزير مختار انگليس در تهران ...به شكلي
ديگر تجديد شده بود.
ساعد اصرار كرد و گفت« :هر وزارتخانهي ديگر را

هم بخواهيد موافقت شاه را خواهم گرفت ».گفتم:
«اگر معافم بداريد صميمانه ممنون خواهم شد .شما

نميدانيد كار دانشگاه چقدر زياد و سنگين است .من با
اين كه ،بيمبالغه ،روزي چهارده ساعت كار ميكنم باز
قسمتي از كارها زمين ميماند .كتابي را هم كه قبل از
آمدن در دولت شما در دست تأليف داشتم مدتي است

نيمه كاره مانده است ».ساعد دستبردار نبود و معلوم
بود كه تعارف نميكند و صادق است؛ من هم در عدم
قبول دعوت او صادق بودم .باري ،قانعش كردم .روي

هم را بوسيديم و از هم جدا شديم .از آن پس هم تا
زنده بود دوستي خود را حفظ كرديم...

