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 حسین تربتی

 

 

 

ها  بحث  "توو  من "ایِ  ی ماهواره در شبکه "رضاشاه" مستندِ فیلمِ نمایشِ       

ی  ی اینترنت آفرید که از جهتی مایهی فضا های تندی را در عرصه وگو و گفت

ی  ی تاسف بود. خوشحالی از آن جهت که جامعه خوشحالی و از سویی مایه

دهند و  تاریخی واکنش نشان می مباحثِ جوان در قبالِ ایران مخصوصا قشرِ
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 جوانان( با نادیده گرفتنِتاسف به آن دلیل که بخشی از ایرانیان )مخصوصا 

 .بندند های تاریخی بر روی حقیقت چشم می ترین اسناد و فاکت مهم

ی  طرفانه بی  بیانِانتقاد است که قبل از  رضاشاه از آن جهت قابلِ مستندِ

های تاریخی را  ها و واقعیت آن پرداخته و بسیاری از رخداد تحریفبه  تاریخ

ی کوچکی از این  کوتاه گوشه تا در این متنِکنیم  رد. ما سعی میگی نادیده می

 :ن نوشته از دو بخش تشکیل شده است. ایها را بیان کنیم ناگفته

ذاری شده. در این بخش این گ نام دانید که؟ آیا میاول با عنوان  بخشِ (1

 .شود وار و خالصه مطرح می ها به صورت تیتر ناگفته

. طرح نوشته شده استعجیب  پاسخ به یک سوالِ دوم بر اساسِ بخشِ  (2

پس از دفاع از رضاشاه فیس بوک  ی این سوال در یکی از صفحاتِ کننده

تی را مرتکب یا آیا مدرکی هم دارید که رضاشاه جنای» پرسیده بود:

 عواملِ کوتاهی از محاکماتِ شرحِ ما با آوردنِ!« کسی را کشته باشد؟!

 خورشیدی( شرحِ 1221شهریور تا  1221 رضاشاهی )پاییزِ شهربانیِ

 .ایم رضاشاه انجام شده را آورده ها که به دستور و یا با اطالعِ جنایاتِ آن
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های  آزادی محدود کردنِ : اولین قانون در جهتِدانید که آیا می (1

 مجازاتِ قانونِ"و با نام  1211 سیاسی و فکری در خردادِ

؟ در این قانون کشور تصویب گردیده است "متقدمین علیه امنیتِ

. بر شدند سال زندان تا اعدام محکوم می 2ز سیاسی ا متهمینِ

این قانون سیاه صدها نفر حتی پس از حکومت رضاشاه  اساسِ

 گیر زندانی و بعضا اعدام گردیدند. دست

شهر در  مسافرت کردن بین دو : مردمِ ایران برایدانید که آیا می (2

کردند و  دریافت می "مسافرت ی پروانه" ی رضاشاه بایستی دوره

ماه  مسافرت نداشتند؟ این به اصطالح پروانه در مهرِ گر نه حقِ

 .س از سرنگونیِ رضاشاه( لغو گردید)پ 1221

اطالعاتی )پدرِ ساواک و -امنیتی : اولین سازمانِدانید که آیا می (2

؟ نام این رضاشاه تاسیس و فعال شد اطالعات( در دورانِ وزارتِ

: بود. این اداره وظیفه داشت "شهربانی سیاسیِ ی اداره"سازمان 

 های خصوصیِ پستی و نامه ، مراسالتِعمومی را کنترل کند افکارِ
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های خارجی را ترجمه کند و  روزنامه ، مقاالتِمردم را مطالعه کند

، ت و دربار بداندی دول خارجی را درباره ها و احزابِ دولت نظراتِ

گیر و بازجویی و شکنجه  فکری را دست سیاسی و مخالفینِ متهمینِ

 .مهم را در زندان به قتل برساند سیاسیِ نماید و زندانیانِ

مردم با باز کردن و  خصوصیِ اولین تجاوز به حریمِ :دانید که آیا می (4

 سیاسیِ ی اداره مامورینِ ها توسطِ آن های پستیِ ی نامه مطالعه

 رضاشاهی شروع شد؟  شهربانیِ

 در رژیمِ "سیاسی زندانیانِ کشتارِ"اولین  ید که:دان آیا می (5

 آمپولِ ؟ این کشتار با وسایلی از قبیلِرضاشاه  آغاز و صورت گرفت

دین قربانی چن ، خفه کردن و یا قرار دادنِآب جوش هوا یا آمپولِ

شد  کشیده میی آجری  ی آن تیغه روز در سلولی که درب و پنجره

پذیرفت . اشخاصی مانند تیمورتاش ، فرخی یزدی ، خان  صورت می

 .چنین کشتاری بودند بابا سردار اسعد دوم و . . .  از جمله قربانیانِ

رضاشاه  در دورانِ های کارگری اتحادیه : فعالیتِدانید که آیا می (6

ه ، زندانی و یا بگیر کارگری دست ممنوع بوده و بسیاری از فعالینِ

، توان به محمد دهگان ی این فعالین می اند؟ از جمله قتل رسیده
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یوسف  ،مرتضی حجازی، محمد اسماعیلی، مهدی طهماسبی

 .افتخاری و . . . اشاره کرد

 که علیه مخالفین و منتقدین دولتی ترورِ: اولین دانید که آیا می (7

رزاده ؟ ترور میود به فرمان رضاشاه صورت پذیرفتهش اعمال می

، ترور و بریدنِ سرِ واعظ قزوینی! ی قرنِ بیستم مدیرِ نشریه عشقی

ناموفق سید حسن مدرس  نصیحتِ قزوین و ترورِ ی نشریه مدیرِ

 .ی این فرامین هستند شورای ملی از جمله ی مجلسِ نماینده

به قدرت رسیدن  های آغازینِ رضاشاه در سال دانید که: رژیمِ آیا می (8

گرِ  بازییک که  )در شهر انزلی(تئاتر وهِیک گر بارانِ سنگ در برابرِ

رضاشاهی  در این  شهربانیِ سکوت کرد و مامورینِ ،زن داشت

. این همان مذهبی بودند اندازانِ مرتجعِ سنگ جریان به نوعی حافظِ

حجاب نمود و خود را  کشفِ رژیمی است که چند سال بعد اعالمِ

 .حقوق زن و مرد اعالم نمود برابرِ دارِ طرف

های دوم و  )سال 1217و  1216های  دانید که: فقط در سال می آیا (9

 قراردادِ کاال از انگلستان )اولین طرفِ رضاشاه( وارداتِ سوم سلطنتِ

، خورشیدی 1294و  1292های  ایران( نسبت به سال دولتِ تجاریِ
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سرشاری  . این به معنای سودِقران افزایش داشته است میلیون 9

 ستان بود!انگل برای امپریالیسمِ

خورشیدی صرفا مصرف  1218سال  : ایران تا پایانِدانید که آیا می (11

الکلی،  ، مشروباتِهای روسی و انگلیسی )از قبیل رنگی کاال کننده

 خامِ ی موادِ و اولین تولید کننده ت و ... (، کبریهای نخی پارچه

 بار، ، خشک، نفت، قالیپنبه انگلیس )از قبیلِ داریِ سرمایه اقتصادِ

 .پشم و برنج ( بوده است

ایران و  رضاشاه کشاورزیِ حکومتِ : در دورانِدانید که آیا می (11

های تولید در این رشته عمال هیچ پیشرفت و تکاملی نیافت و  ابزار

چنان  ها همداری )فئودالی( در روستا ی زمین عقب افتاده مناسباتِ

 ؟دست نخورده باقی ماند

 )تصاحب( غصبِی عجیبی به  دانید که: رضاشاه عالقه آیا می  (12

 و در هنگامِ؟ خود داشت کشاورزی به نفعِ های مرغوبِ زمین

 ؟غصبی به نام وی بوده است هزار هکتار زمینِ 411سرنگونی حدود 
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فضای  چنین تغییرِ شهربانی و هم ریاستِ تغییرِشاه و پس از استعفای رضا

. در این اطالعیه چاپ شدی اطالعات  ای در روزنامه کشور اطالعیه سیاسیِ

درج  1221مهر  2شانزدهم روزنامه و مورخ  سالِ 4659 ی که در شماره

پلیس و  ی هارکه بعضی از کارمندانِ اد نظر به این : »شده بود آمده است

نی متهم به اسباب چینی و تقلب شهربا ورانِ آگاهی و شماری از پای

خدمت شده و  ، جمعی از آنان منتظرِکفیل شهربانی دستورِ . طبقِباشند می

 وری محروم باشند تا به پای متهم از پوشیدنِ لباسِ ورانِ مقرر گردید پای

 «.گی شود هوران رسید پای اعمالِ شکات و سوابقِ شکایاتِ

از مردم خواسته شده  ای دیگر )در همین روزنامه( چند روز بعد در اطالعیه

. به مراجعه نمایندبود تا اگر شکایتی در این زمینه دارند به دادگستری 

 : بانی با اسامیِ زیر بازداشت شدندی شهراز روسانفر  6این اطالعیه  دنبالِ

 ایران شهربانیِ کلِ رییسِ مختاری  الدین  سرپاس رکن(1

 قم شهربانیِ رییسِسرگرد کاظم جهانسوزی (2

 گاهیی آ اداره رییسِهاشم عربشاهی (2
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 های کشور زندان کلِ رییسِ قایم مقامِمصطفی راسخ (4

 سیاسی ی اداره بازجوییِی  بهشع رییسِعبدالحسین جوانشیر (5

 آگاهی ی اداره پیشینِ افسرِعبداهلل مقدادی (6

حکومت افزایش یافت و  های قربانیانِ خانواده شکایاتِ ها بر اثرِ این بازداشت

 :دیگری به این لیست اضافه شدند افرادِ

 قصر زندانِ یارِ احمد احمدی )معروف به پزشک احمدی(  پزشک(7

 مالیر شهربانیِ رییسِعسگر فروتن (8

 آگاهی ی اداره بازرسِ علی اصغر عقیلی پور(9

 شهربانی بازرسِ   )معروف به شش انگشتی(عباس بختیاری(11

 شهربانی مالیر پاسبانِهادی نظمی (11

 شهربانی ورِ پایاهلل فوالدی سیف (12

 شهربانی بازرسِحسینقلی فرشچی (12

رد در حقیقت لیستِ جنایات و اتهاماتی که دادگاه به این افراد وارد ک

 . جنایاتِبشر می شناسیم حقوقِ نقضِ ی است که امروز به عنوانِموارد



 حسینتربتی

16 

 

ربوط رضاشاه م رژیمِ آخرِ سالِ 11شده در دادگاه تنها به موارد مطرح 

ما این اتهامات را  .گرفت ها را هم در بر نمی ی آن شد و تازه همه می

 :آوریم جا می ها در این آن قربانیانِ نامِ وردنِوار با آ فهرست

 

متهمین )که عمدتا سیاسی  قانونیِ دلیل و بیش از حدِ بی بازداشتِ (1

 :بودند(

از  امام رضا( سلمان و هادی اسدی )بستگان اسدی نایب التولیه حرمِالف. 

 دمشه

ی  عضویت در فرقه دیگر به اتهامِ نفریِ 22اسماعیل فروهید و یک گروه ب.

  .ها صادر اما اجرا نشد حزبِ کمونیست ایران(. حکمِ آزادی آن)اشتراکیه

. اتهام ی اشتراکیه عضویت در فرقه سوم محمد علی حقی به اتهامِ بانِرسدج. 

 چنان در زندان باقی ماند برده هم ثابت نشد اما نام

 دارایی سنندج کارمندانِ موسوم به گروهِ متهمینِد. 

سخنانی را بر علیه رژیم گفته که در مستی  آن حسین مهاجر به اتهامِس. 

   .بود
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 :حبس دورانِ سیاسی پس از پایانِ زندانیانِ داریِ نگاه( 2

 "جهانسوز فوالدی گروهِ"موسوم به  سهام الدین غفاری از گروهِ

 

)با حقیقت های خالفِ اعتراف ی متهمین برای گرفتنِ شکنجه (3

 متهم(: گناهیِ بازجویان از بی اطالعِ

 "جهانسوز فوالدی گروهِ"موسوم به  نعمت اهلل ضرابی از گروهِ. الف

 جرم از شوهرش که در اثرِ مدرکِ گرفتنِ یک زنِ باردار در گیالن جهتِب. 

 .ی پا و سقط جنین شده بود از ناحیه گی هسوخت شکنجه دچارِ

 :اساس و مغرضانه بی گیری و آزار بر اثر گزارشاتِ دست( 4

عکس گرفتن از  واهیِ سال بازداشت به اتهامِ 5. بانو لیلیان عکاسالف. 

گزارش  . منبعِمخالفمه در جایی گفته با رضاشاه نظامی و این ک مناطقِ

 .خانم لیلیان اخراج شده بود آتلیه عکاسی بوده که توسطِ شاگردِ

 گزارش ی جاسوسی بر اثرِ ثابت نشده . اتهامِعلی مقتدر شفیعاب. 
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 ظن شهربانی قوچانسوءِ به دلیلِ حیدر و حبیب به ،عباسعلی شکوهیج. 

تهدید  حروف روزنامه(ی )با  نامه نوشتنِ واهیِ اتهامِماطاووس ملکیان به د. 

 آمیز به رضا شاه

 

 :زندانیانِ سیاسی قتلِ( 5 

 سید حسن مدرس .الف

 نصرت الدوله فیروزب.

 شیخ خزعلج.

 عبدالحسین دیباد.

 دکتر محمد تقی ارانیس.

 عبدالحسین تیمورتاشش.

 خان بابا اسعد )سردار اسعد دوم یا سردار بهادر(ص.

 محمد فرخی یزدیه. 

 قشقاییصولت الدوله ی. 
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نفر یعنی مدرس، دیبا،  5ی قتل  ه ذکر است که دادگاه تنها پروندهالزم ب

آن رای  گیری و برای متهمینِ ، خان بابا اسعد و شیخ خزعل را پیفیروز

 .گی و به رای نهایی دادگاه رسید هگی رسید همه دیگر اتهاماتِ .صادر نمود

کشور  مطبوعاتِ صادر و تمامیِ 1321شهریور  25عصر  این رای در

هایی از رخدادهای دوران  گی گوشه ها همه این آن را به چاپ رسانیدند.

رضاشاه  . مدارک و اسنادی دیگری که از دورانِاول هستند پهلویِ سلطنتِ

آن دوره است که اکثرا طعم  سیاسیِ مختلفِ فعالینِ جا مانده خاطراتِ به

هایی از  اند ما نمونه چشیده ی رضاشاهی را های ناگفته ها و تبعیدگاه زندان

 :آوریم جا می ها در این آن

کاوه بیات/  سپری شده/یوسف افتخاری/به کوششِ دورانِ خاطراتِ -1

 انتشارات فردوس                                                                                                

 بادانآ گاهِ پاالیش 1218ارگری ک اعتصابِ جنوب و رهبرِ نفتِ کارگرِ

 پنجاه و سه نفر/بزرگ علوی/انتشارات جاویدان -2

 نفر  52 گرای موسوم به چپ ایرانی و عضو گروهِ مشهورِ ی نویسنده

/دکتر محمد مصدق/مصصح ایرج خاطرات و تالمات مصدق -2

 افشار/انتشارات علمی
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 ایران وزیر بعدیِشورای ملی، نخست   مجلسِ ی دان و نماینده حقوق

 وری/نشر پسیان های زندان/جعفر پیشه یادداشت -4

 حزبِ مرکزیِ ی از اعضای کمیته فروش و معلم و روزنامه نگارِ کتاب

 1211تا  1299های  ایران در سال کمونیستِ

 اهلل جهانشاهلو/نشر ورجاوند گان/دکتر نصرت هو بیگانما  -5

 نفر 52گرای موسوم به  گروه چپ پزشک از عضوِ

 و سه نفر/انور خامه ای/سازمان انتشارات هفته پنجاه نفر-6

 نفر 52گرای موسوم به   چپ گروهِ نگار عضوِ روزنامه

دکتر محمد علی  ی سیاسی خلیل ملکی/خلیل ملکی/با مقدمه خاطراتِ-7

 سهامی انتشار کاتوزیان/شرکتِ

 نفر 52چپ گرای موسوم به  گروهِ داروشناسی عضوِ لیسانسِ

 ایران/مرتضی سیفی فمی تفرشی/ انتشارات ققنوسپلیس خفیه -8

رداخته، پ 1221تا  1299های  ایران بین سال پلیسِ تاب به معرفیِاین ک

را در  ایران پلیسی و سیاسی و اجتماعیِ ، رخدادهای مهمِروسای شهربانی

 .نماید این دوران بررسی می
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 بطه با قتلِالملل سندیکاهای سرخ کارگری( در را اسناد پروفینترن )بین-9

های طهماسبی و  ارگری در زندان زیر شکنجه به نامک دو تن از فعالینِ

. های روسی و فرانسوی موجود است ه زبان. این اسناد بمرتضی حجازی

دکتر  های این سازمان توسطِ های ایرانیان در کنگره رانی هایی از سخن بخش

 .کری به فارسی برگردانیده شده استخسرو شا

ن/نجفقلی پسیان/انتشارات آ های اجتماعیِ سوز و ریشه جهان  اعدام ی واقعه-11

 مدبر

محسن جهانسوز  یِ دوره ی افسری و هم کده جوی دانش نجفقلی پسیان دانش

گیری و بازجویی و زندان  سوز( است او عالوه بر شرح دست جهان گروهِ )مسئولِ

اس مختاری رییس ی سرپ پلیسی در دوران رضاشاه و محاکمه اوضاعِ به جریانِ

 .پردازد رضاشاه پس از سقوطِ وی می شهربانیِ
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