
عباسقلی گلشائیان یک سال پس از کودتای سوم اسفند 
۱۲۹۹ رضاخان و ســید ضیاءالدین طباطبایی، به اســتخدام 
دادگستری درآمد و مترجم مخصوص مسیو »پرنی« مستشار 
دادگستری شــد. وقتی علی اکبر داور به وزارت عدلیه رفت، 
منشی او و ســپس بازپرس تهران و پس از چندی دادستان 

تهران شد.
 در ۱۳۱۲ وقتــی داور از وزارت عدلیه بــه وزارت مالیه 
رفت، عده  ای از قضات را همراه خود برد از جمله گلشــائیان 
که ابتدا رئیس رسومات و بعد رئیس مالیات های غیرمستقیم 
شد. بعد به مقام مدیرکلی وزارت دارایی ارتقاء یافت. در سال 
۱۳۱۸ معاون اقتصادی شد و چند ماهی کفیل وزارتخانه بود. 
در کابینه فروغی وزیر بازرگانی و پیشه و هنر شد و در اسفند 
۱۳۲۰ وزیر دادگستری. به شهرداری تهران هم رسید و پس 
از آن استاندار فارس و بعد استاندار آذربایجان و خراسان شد. 
در ســال ۱۳۲۷ در کابینه محمد ساعد مراغه  ای وزیر دارایی 
شــد و مأموریت یافت در مورد نفت ایــران قرارداد جدیدی 
تنظیم کند که با مذاکرات مفصل با نمایندگان شرکت نفت 
ایران و انگلیس قراردادی تنظیم شد که »گس ـ گلشائیان« 
نام گرفت و برای تصویب به مجلس تســلیم شــد. تسلیم 
قرارداد نفت در مجلس پانزدهم و ســپس اســتیضاح دولت 
ســاعد توسط مظفر بقائی کرمانی و پس از آن حائری  زاده و 
مکی فصل جدیدی در تاریخ معاصر ایران گشود. قریب یک 
ســال عمر آن دوره مجلس صرف نفت شــد. مجلس پایان 
یافت و قرارداد تصویب نشــد. در ۱۳۳۵ حسین عالء او را به 
وزارت دادگستری منصوب کرد اما پس از آن اقبال چندانی 
برای در اختیار گرفتن مســئولیت های دولتی مهم نیافت تا 

اینکه در سال ۱۳۶۹ در تهران درگذشت.
 خاطرات گلشائیان، شرح وقایع مهم تاریخ معاصر ایران 
اســت؛ از آن جمله رخدادهای عصــر پهلوی اول. فرازی از 
خاطرات او انتخاب شــده که به مخالفت احمدشاه با قرارداد 
۱۹۱۹، انقراض ســلطنت قاجار و برآمدن رضاشــاه پهلوی 

می پردازد.
*** 

 انقراض سلطنت قاجار
 حاال موقع آن رســیده که صحبــت را به قانون انقراض 
ســلطنت از سلســله قاجار کشــانده و جریــان آن را برای 
خوانندگان محترم شرح دهم. در صفحات پیش اشاره کردم 
با به هم خوردن زمزمه و الیحــه جمهوری تصور می رفت 
تا مدتی اتفاقــی رخ ندهد ولی اختالف دربار با رئیس الوزراء 
به مرحله ای رســیده بود که دیگر ادامه روابط دربار و دولت 
محال بــود. از طرفی پیش آمــد دوم فروردین ۱۳۰۴ برای 
شخص سردار ســپه و طرفدارانش حادثه غیرمنتظره ای بود 
که بایســتی هر چه زود تر جبران شــود. همه درصدد بودند 

راه حلی برای این بن بست پیدا شود.
 جلســات در منزل رئیس الوزراء و طرفدارانش همه روزه 
دائر اســت. وزراء اعضاء وزارتخانه ها را تشویق می کردند به 
منــزل رئیس الوزراء رفته ادای احترام نمایند. یک روز اعضاء 
دادگســتری در رأس آن ها مرحوم حاج ســیدنصراهلل تقوی 
رئیس دیوان کشور و ســایر قضات و اعضاء اداری عدلیه و 
اعضاء کابینه مستشاری به منزل رئیس الوزراء رفتیم. مرحوم 
حاج ســیدنصراهلل قصیده ای را که در تعریف ســردار و ذم 

احمدشاه بود قرائت کرد. 
ترتیب شــرفیابی هم این بود که رئیس الوزراء در وســط 
باغ منزل که بعدا خراب شــد و کاخ مرمر به جای آن ساخته 
شد ایستاده اعضاء ادارات دور ایشان حلقه زده و عضوی که 
ارشد بود اظهار ارادت می کرد. رئیس الوزراء هم به مقتضای 
مجلس بیاناتــی می فرمود، البته مذاکرات در اطراف خدمات 
ســردار به کشــور بود. بعد از چند دقیقه مرخص می شدند 
و جماعت دیگری از وزارتخانه دیگر شــرفیاب می شــدند. 
طرفداران ســردار در مجلس عالوه بر تشویق مردم به فکر 

تهیه الیحه جدید بودند.
 اینک مختصری از یادداشــت های خود که چندین سال 
قبل یکی از دوســتان که در کار جمهوری و تغییر سلطنت 
وارد بود بــرای من حکایت می کرد و مــن در   همان زمان 
یادداشت کردم نقل می نمایم: »تهیه طرح مقدمات انقراض 
سلطنت قاجاریه اســت. صبح زودی است، حاج رحیم آقای 
قزوینی منزل من آمد )مقصود شــخصی اســت که از قول 
ایشــان اینجانب یادداشت کرده ام( گفت بلند شو برویم یک 
جایی. گفتــم کجا؟ گفت جایی که دوســتان همه جمع اند. 
قبول کردم بیــرون آمدیم. حاجی رحیم هم یک درشــکه 
صدا کرد گفت برو جلوی سرچشــمه. از سرچشمه رد شدیم 
ســر کوچه میرزا محمود وزیر نگه داشــت. بعد وارد حیاطی 
شــدیم که تا آن موقع ندیده بودم، رفتیم توی سالن دیدیم 
حاجی امین الضرب هم آنجاســت. معلوم شد منزل سرلشکر 

امیرطهماسبی است. خالصه چهار نفر شدیم.
 امیرطهماســبی صحبت کرد. خالصــه اش این بود باید 
فکری کرد برای تشــویق مجلس به گذراندن طرح انقراض 
ســلطنت قاجاریه و همچنین اقدام به بستن بازار. بعد اظهار 
کرد من با آقای رئیس الوزراء صحبت کردم فرســتاد با شما 
آقایان مشــورت کنم. حاجــی امین الضرب پرســید حاجی 

معین التجار را دیده اید و موافق اســت؟ سرلشــکر گفت او 
خودش با رئیس الوزراء صحبت کرده اســت. بعد پرسید حاال 
نظرتان چیســت، من که از همــه جوان تر بودم گفتم خوب 

است، با خود رئیس الوزراء هم تماس بگیریم.
 قرار شــد دسته جمعی به دیدن ایشــان برویم. از منزل 
بیرون آمدیم من و حاجی رحیم، در یک درشــکه، امیرلشکر 
طهماســبی و حاج امین الضرب در درشکه دیگر به عمارت 
رئیس الــوزراء رفتیم. در آنجا حاج معین التجار هم بود. کریم 
آقا بوذرجمهری، مرتضی خان یزدان پناه هم بودند. خبر دادیم 
آقــای رئیس الوزراء بیرون تشــریف آوردند. بعد از مقدمه ای 
گفتنــد کار ما با دربار به جایی رســیده که یا باید من از بین 
بروم یا دربار. مخالفت ما با قاجاریه علنی شــده ما باید پیش 
برویم، یا موفق می شویم یا از بین می رویم. اگر آقایان با من 

موافقید اقدام کنید و اال آزادید.
 حاج امین الضرب گفت خود حضرت اشرف می داند من با 
قاجاریه مخالفت شخصی دارم. هر کس این کار را علم کرد 
من با او هســتم. سردار فرمودند این کریم آقا و مرتضی خان 
و عبداهلل خان )مقصود امیرلشــکر طهماســبی است( و داور 
و تیمورتاش در اختیار شــما هر چــه بگویید می کنند. حاج 
معین التجار گفت اجازه بدهید ما همین جا متحصن بشــویم 
و یــک عده اصناف و تجار در مدرســه نظام. فرمودند خود 

دانید و رفتند.
 من به کریم آقا گفتم امروز و امشب را اینجا خواهیم بود. 
او گفت بروم دســتور ناهار را بدهم. حاج امین الضرب گفت 
حاال تازه ســاعت ۱۰ صبح است بلند شویم اشخاص را خبر 
کنیــم برای تحصن. به حاج معین التجار گفتم االن می رویم 
منزل شــما آقایان تجــار را خبر می کنیم. یــک قطع نامه 
می نویسیم و می آییم منزل حضرت اشرف بست می نشینیم 

و تا این کار تمام نشود از تحصن خارج نمی شویم.
 آقــای رئیس الوزراء ضمــن صحبت گفتنــد هر کاری 
می خواهیــد بکنیــد ولی بدانید مــا پول نداریــم در قضیه 
جمهوری »ت و خ«، پدرســوخته ها مقــداری پول گرفتند 
و خوردنــد. خالصه رفتیــم منزل حــاج معین التجار آقایان 
بازرگانــان را خبر کردیم. مقداری پــول جمع کردیم برای 
تهیه دیگ پلو. حاج رحیم آقا مامور شد با حسین فشنگچی و 
دیگران دیگ پلو در مدرســه نظام بار کنند و اصناف را خبر 
کنند. )به طور معترضه باید بگویم این حســین آقا در ســال 
۱۳۳۴ که اینجانب استاندار آذربایجان بودم از حرارت و جنب 
و جوش که صدر مشروطیت داشت افتاده و یک روزنامه به 

اسم تبریز منتشر می کرد(.
 ما هم باالجتمــاع از منزل حاج معین التجار رفتیم منزل 
ســردار ســپه و در آنجا قطع نامه ای چاپ کردیم و با آقایان 
تیمورتــاش و داور تماس گرفتیم. ایشــان در داخل مجلس 
الیحه انقراض ســلطنت قاجاریه را تهیه کردند. بدین معنی 
که الیحــه از طرف یــازده نفر کــه در رأس آن ها داور و 
تیمورتاش و شــیروانی و یاسائی و آشتیانی بودند در تاریخ ۸ 
آبان ۱۳۰۴ تهیه و قرار شد در جلسه فردا این الیحه به رأی 
گذارده شــود.« این بود یادداشت هایی که آن شخص برای 

من حکایت کرده بود.
 جلســه روز نهم آبان ۱۳۰۴ به ریاســت تدین تشکیل 
گردید. در جلوی مجلس ازدحامی اســت. شهربانی مراقبت 
کامل برای حفظ امنیت می نماید. شــاید سیاســت و پولی 
کــه ولوله روز دوم فروردین ۱۳۰۴ را بــه راه انداخت دیگر 
مداخله ای ندارد. پس از مذاکرات مفصلی که شد و دفاعیات 
داور که مخبر کمیســیون بود، مدرس در موقع اخذ رأی از 
مجلــس خارج شــد و گفت اگر صد بــار رأی دهید خالف 
قانون اساسی است. میرزا حسین خان عالء، تقی زاده و دکتر 
مصدق با تصدیق خدمات ســردار سپه نطقی مشعر بر تعدی 
به قانون کرده از جلســه خارج شدند. مصدق با   همان شیوه 
مخصــوص قرآنی از بغل درآورد با شــمایل حضرت محمد 
و به قرآن قســم خورد که مخالفت مــن به صالح مملکت 
اســت. و از مجلس خارج شــد و یک عــده طرفدار مدرس 
و دربــار که عده آن ها در حدود یــازده نفر بودند از مجلس 
خارج شدند و مجلس به اکثریت قریب به اتفاق ماده واحده 
را به شرح ذیل تصویب کرد: »ماده واحده ـ مجلس شورای 
ملی به نام ســعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعالم 
نمود و حکومت موقتی را در حدود قانون اساســی و قوانین 
موضوعه مملکتی به شــخص آقای رضاخان پهلوی واگذار 
می کند. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس 
موسسان است که برای تغییرمواد ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰ تشکیل 
شــود. به تاریخ نهم آبان ۱۳۰۴ شمســی.« بدین ترتیب به 
سلطنت یکصدوچهل ساله قاجاریه خاتمه داده شد.  شب دهم 
آبان عبداله خان امیرطهماسب رئیس گارد احمدشاه، سرتیپ 
مرتضی خان و دو نفر افسر جزء که یکی از آن ها برادر بزرگتر 
اینجانب اسداله گلشائیان که فعال سرلشکر بازنشسته است، 
محمدحسن میرزا را از قصر گلستان حرکت داده و به سرحد 
عراق رساندند و روز بعد از طرف دولت به قصر گلستان رفته 
در ها را مهر و موم کردند. دوران ســلطنت قاجاریه با وقایعی 
توأم بود که باعث جدایی قسمت هایی از خاک کشور از ایران 
شد. قسمت قفقاز، قسمت ترکستان، ماوراءالنهر، یک قسمت 
از بلوچستان و دو جنایت بزرگ قتل میرزا ابوالقاسم قائم مقام 
و میرزا تقی خان امیرکبیر، خالصه زحماتی که آقامحمدخان 
قاجار در راندن بیگانگان از کشــور کشید و به حق و انصاف 
بود ولی ایــران با قراردادهای شــوم ۱۹۰۷ و ۱۹۱۳ به دو 
منطقه نفوذ روس و انگلیس در آمد و در قســمت باقی مانده 

هم حکومت مرکزی کوچکترین اختیاری نداشت.
 همه جا خودســری و غارت و اغتشاش بود و اگر خداوند 
تفضلی نمی کرد و واقعه کودتای ۱۲۹۹ پیش نمی آمد معلوم 
نبود وضع کشــور عزیز ما امروز چه بود و چه  بسا مثل اکثر 
کشــورهای از بین رفته نام ایران از صفحــه جغرافیا محو 
می شــد. حاال که صحبت از قاجاریه پیــش آمد و از معایب 
آن ها گفته شد، خوب اســت به قول حافظ: عیب می  جمله 
بگفتی هنرش نیز بگو، از محاسن آن ها نیز گفته شود. از دو 

تن از آنان یاد می کنیم، یکی آقامحمدخان سرسلسله قاجار، 
دیگری سلطان احمدشاه آخرین پادشاه قاجار.

 آقامحمدخــان که مدت کر و فــر او از ۱۱۹۳ تا ۱۲۱۱ 
)تاریخ قتل او( یعنی قریب ۱۸ ســال طول کشید پادشاهی 
بود مدبر و رشید و جنگ آور در عوض بی رحم و پول دوست. 
لئامــت بر مــزاج او غلبه داشــت. رفتــار ناجوانمردانه او با 
لطفعلی خان و سایر زندیه و قتل برادرش جعفرقلی خان، قتل 
و غــارت و کور کردن مردم بیگانه کرمــان همه از اعمالی 

است که مورد نکوهش می باشد.
 در حفظ جواهرات ســلطنتی بســیار کوشا بود و معروف 
اســت در مشــهد وقتی قســمت اعظم جواهرات نادری را 
شــاهرخ میرزای کور تحویل داد و یک قطعه الماس دریای 
نور را در عمامه اش مخفی کرد، به ضرب چوب و شکنجه و 
آزار آن را به دست آورد. و نیز باید گفت زحمت زیادی برای 
مرکزیت کشــور و راندن بیگانگان از کشــور کشید و بعد از 
هرج و مرج و اغتشاشاتی که بعد از فوت کریمخان پیش آمد 
توانست به آشفتگی مملکت پایان دهد و یک کشور مستقل 

و قوی پایه گذاری نماید.
 ســلطان احمدشاه اگرچه مردی بود بی حال و او را متهم 
کــرده بودند که در ســال ۱۲۹۷ که قحطــی در ایران بود 
محصول امالکش را احتکار کرده به بهاء گزاف می فروخت 
و درباره بودجه دربار همه ســاله توقع بیشــتری داشت ولی 
معهذا وطن پرســت بود و در موضوع قرارداد ۱۹۱۹ مقاومت 

از خود نشان داد.
 داســتان رفتار ایشــان را در قبال قرارداد ۱۹۱۹ یکی از 
درباریان که نســبت بســیار نزدیکی با شاه داشت برای من 
نقل کرد و من چندین سال قبل یادداشت کردم. ایشان فوت 
کرده اند ولی من اخالقا اســم ایشان را ذکر نمی کنم، چون 

فرزندان آن مرحوم شاید راضی نباشند.
 اینک اظهارات آن شــخص محترم: »صبحی از خواب 
برخاســتم روزنامه رعد را دیدم، اشاره به قرارداد بین دولت 
ایران و انگلســتان کرده بود. منزل مــن نیاوران بود، لباس 
پوشــیده به دربار رفتم، شــاه را دیدم در حوضخانه نیاوران 
قدم می زند و خیلی عصبانی اســت. فرمودند فالنی روزنامه 
را خوانــدی؟ عرض کردم بلی. گفت این قرارداد چیســت؟ 
گفتم مگر اعلیحضرت از آن اطالع ندارند؟ فرمودند خیر فقط 
یک روزی وثوق الدوله ضمن صحبت های دیگر گفت در نظر 
اســت یک قراردادی با دولت انگلیس بسته شود و دیگر از 
جزئیاتش به من چیزی نگفت. بعد احمدشــاه گفت فرستادم 

وثوق الدوله بیاید بپرسم موضوع چیست.
 در این بین پیشخدمت آمد اظهار کرد رئیس الوزراء حاضر 
اســت. من خواستم بیرون بروم شــاه اظهار کرد باش. مثل 
اینکه می خواست صحبت با حضور من با رئیس الوزراء باشد. 
خالصه وثوق الدوله وارد شــد. نزدیک در ایســتاد معلوم بود 
فهمیده اســت شاه عصبانی و متغیر اســت. شاه پرسید این 
قرارداد چیســت، مگر من شاه ایران نیستم، چرا یک قرارداد 
بدون اطالع من بســته می شود و مکرر می گفت موضوعش 
را چــرا به من نگفتید. وثوق الدوله عرض کرد بلی قربان من 
عرض کردم در نظر اســت قراردادی با انگلیس بسته شود. 
ولــی چون موضوع مهم بود، مصلحــت مملکت در این بود 
و نظر انگلیســی ها در اســتتار موضوع. من به این مناسبت 
جزئیات آن را به عرض نرســاندم و نمی دانم از کجا روزنامه 

رعد مسبوق شده و خبر را منتشر کرده است.
 شاه چون تغّیر زیادی کرد وثوق الدوله گفت قربان جهاتی 
است که بعد به عرض خواهم رسانید. شاه به من اشاره کرد 
از اطاق خارج شــوم. بعد که وثوق الدوله رفت شرفیاب شدم 

ولی شاه چیزی از این مقول نگفت.
 فردای آن روز یک عده از رجال از قبیل محتشم السلطنه، 
ممتازالدولــه، حکیم الملک، احتشام الســلطنه، معین الدوله و 
آقایان امام جمعه خویی و امام جمعه طهران و سایر علماء و 
رجال از شاه وقت خواستند شرفیاب شده و از قرارداد شکایت 
می کنند، شــاه خود را تبرئه کرده اظهار می کند بدون اطالع 
من قرارداد بســته شــده البته تا از تصویب مجلس نگذرد 

رسمیت ندارد، آقایان قانع شده مرخص می شوند.
 شب ساعت ۱۱ بود، من ســلطنت آباد بودم، خواجه آمد 
گفت آقای وثوق الدوله اســت و می گوید در توی کالســکه 
هستم و یک کار خیلی فوری دارم. آمدم بیرون وثوق الدوله 
از کالســکه پیاده شــد در توی باغ بیرونی سلطنت آباد قدم 
زدیم. گفت من شرفیاب بودم به شاه گفتم انگلیسی ها خیلی 
عصبانی هســتند و می گویند شاه امروز به آقایان خیلی روی 
خوش نشــان دادند. وثوق الدوله می گفت اگر این طور باشد 
من ناچارم اســتعفاء بدهم و بعد هر چه می خواهد بشود. در 
این مملکت بی پول و امنیت چه وضعی پیش خواهد آمد اگر 
بنا شــود شاه با اشــخاص این طور در باغ سبز نشان بدهد، 
من چطور می توانم کار بکنــم و از من خواهش کرد   همان 
شــبانه نزد شاه بروم و شاه را حالی کنم این طور رفتار خوب 
نیست. من شبانه نزد شاه رفتم شاه هنوز نخوابیده بود. گفتم 
وثوق الدوله نزد من آمده مطالبی را که گفته بود برای شــاه 
بازگو کردم. احمدشاه گفت من نمی توانم مسئولیت عملی را 
که نمی دانم به نفع کشور هست یا خیر قبول کنم. به عالوه 
مــن یقین دارم روزی خود انگلیســی ها خواهند فهمید این 
قرارداد با وجود مخالفــت قاطبه مردم با آن در ایران عملی 
نخواهد شــد و بعد گفتند ما خیال داشــتیم اروپا برویم حاال 
موقع خوبی اســت ما چندی اروپا می مانیم و آقایان آزادانه 
اقدام کنند تا بعد خواهند فهمید که این قرارداد عملی نیست 
و از من خواســتند که به وثوق الدوله بگویم وســایل رفتن 

ایشان را فراهم سازد. 
من مراجعت کردم. هنوز وثوق الدوله ســلطنت آباد بود، به 
ایشان پیغام شــاه را دادم. وثوق الدوله گفت شاه خودش هم 
بــه من گفت ولی ما پول نداریم باید فکری بکنیم. چند روز 
بعد شاه گفت ما اروپا خواهیم رفت و تو هم با ما خواهی بود. 
معلوم شــد وثوق الدوله با انگلیس ها موضوع را تمام کرده و 
ظاهرا از شــاه دعوت به عمل آمده است. چند روز بعد ما به 

اروپا حرکت کردیم.
 در غیاب احمدشاه، وثوق الدوله یک عده از آزادی خواهان 
را بــه کاشــان تبعید نمود و یک عــده را حبس کرد. وقتی 
به فرانســه رســیدیم اصال از مــا پذیرایــی نکردند، حتی 
رئیس جمهور فرانســه پیغــام داده بود ما شــاه را مثل یک 
شخص نا شــناس تلقی می کنیم. اگر در انگلستان مثل یک 
شاه مستقل از ایشان پذیرایی کردند ما هم پذیرایی خواهیم 
کرد و اال با این قرارداد معلوم نیســت معامله انگلیسی ها با 

شاه معامله با یک مهاراجه است یا یک شاه مستقل.
 مــا یک ماه کــه در فرانســه بودیم فقــط یک پلیس 
تأمینات جلوی هتل ما بود و همراه شــاه در گردش ها. بعد 
به انگلستان رفتیم و پرنس آلبرت پسر دوم پادشاه انگلستان 
مأمور پذیرایی بود. ولیعهد انگلیس، آمریکا بود، شاه با ملکه 
در گارد لنــدن آمــده و ما را به قصــر بوکینگهام راهنمایی 
کردند. شب ساعت هشت شام رسمی بود. نطقی که پادشاه 
انگلســتان قرار بود سر شام بکند قبال تهیه شده بود و در آن 
ضمن اشاره به مناسبات بین دولتین اشاره ای هم به قرارداد 
شده بود که در تشــیید روابط دوستی دولتین کمک بزرگی 

خواهد کرد. 
شاه قرار بود در جواب به قرارداد اشاره کند ولی احمدشاه 
تحاشــی نمود. ایــن موضوع برای لرد کــرزن وزیر خارجه 
انگلســتان ایجاد نگرانی نمود و بــا نصرت الدوله وزیر امور 
خارجــه ایران مذاکره و اظهار کرده بود برای شــاه و دولت 
ایران خوب نیســت و اصرار کرد هر طور است شاه را راضی 

کند.
 ساعت نزدیک ساعت هشت است من )گوینده گزارش( 
در اطاق خودم بودم مشغول پوشیدن لباس که نصرت الدوله 
سراسیمه وارد اطاق شد و مرحوم ناصرالملک هم با او بود و 
گفت چنین واقعه ای رخ  داده و شاه یک دنده حاضر نیست در 
نطقش در جواب پادشاه انگلستان اشاره به قرارداد کند. حاال 
من و آقای ناصرالملک آمده ایم از تو خواهش کنیم به اطاق 

شاه رفته و شاه را به اصطالح از خر شیطان پایین بیاوری.
 من گفتم قــرار بود من در کار سیاســت مداخله نکنم. 
ناصرالملک گفت موقع از این حرف ها گذشــته وضع خوب 
نیســت باید همه کمک کنیم تا این کار به خوبی تمام شود. 
در هر حال به اطاق شــاه رفتیم، شاه مشغول پوشیدن لباس 
رســمی بود، نصرت الدولــه موضوع را مجــددا مطرح کرد. 
ناصرالملک هم تاکید کرد که برای اعلیحضرت خوب نیست. 
شاه گفت من نمی توانم درباره قراردادی که هنوز به تصویب 
مجلس نرســیده و من یقین دارم با مخالفت مردم کشــور 
به تصویب نخواهد رســید صحبتی بکنم. ناصرالملک گفت 
قربان فکر می فرمایید اگر امشــب در نطق خودتان اشاره به 
قرارداد نفرمایید چه خواهد شد؟ شاه گفت بهتر است پادشاه 

انگلستان این قسمت را از نطق خود حذف کند.
 نصرت الدوله گفت پادشاه انگلستان قبول نمی کند، حتی 
لــرد کرزن وزیر خارجه به من گفت این دعوت رســمی به 
افتخار و مناســبت این قرارداد اســت. شاه قبول نکرد و هر 
چه ما اصرار کردیم تحاشــی کرد. در هر حال از اطاق شاه 
خارج شدیم، نصرت الدوله حرفی نزد ولی بعد معلوم شد نطق 
شــاه را که تهیه کرده به شاه گفته بود من قسمت مربوط به 
قرارداد را از نطق حذف کردم و به نظرش این طور رسیده بود 
که وقتی شاه نطق را می خواند در بین خواندن وقتی عبارتی 
را شروع کرد ناچار تا آخر عبارت خواهد خواند. ولی گویا شاه 

متوجه این قسمت شده بود.
 در هر حال ساعت هشــت مدعوین که قریب چهارصد 
نفر می شــدند حاضر و به شــاه معرفی و به سفره خانه برای 
پیدا کردن صندلی خود می رفتند رئیس الوزراء لوید جرج بود، 
ســر میز شام حاضر نشد برای اینکه عضو حزب کارگر بود و 
شــرحی نوشته بود که مقررات حزبی اجازه نمی دهد سر میز 
رســمی شاه حاضر شــود. این امر هم موضوع قابل توجهی 
است و فقط اخالق انگلیســی است که این قبیل تشریفات 
را مراعات می کند. خالصه پادشــاه نطق خود را کرُد نوبت 
به شــاه ایران رســید. بدون توجه به متن نطق تهیه شــده 
توســط نصرت الدوله از خارج با صدای بلند به زبان فرانسه 
نطقی دائر بر اظهار تشــکر از پذیرایی گرم پادشاه انگلیس و 
اشاره به مناسبات دوستانه دو کشور نمود بدون اینکه اشاره 
به قرارداد نماید. این رفتار موجب نگرانی در حاضرین شــد. 
بعد از شب نشینی وقتی به عمارت خود برگشتیم ناصرالملک 
مجددا مطلب را به شــاه تذکر داد، شاه گفت دیگر صحبت 
موضوع ندارد. اما اثرات آن از فردا صبح ظاهر شــد. قرار بود 
ســاعت ۱۰ جزو برنامه احمدشاه با پادشــاه انگلستان برای 
بازدید ســاخلوی لندن بروند. قبل از ساعت ۱۰ پسر پادشاه 
که مهماندار بود اطالع داد پادشاه کسالت دارند و نمی توانند 
به رژه حاضر شــوند. دو شــب بعد منزل لرد کرزن مهمان 
بودیم، باز لرد کرزن اشاره ای به قرارداد در نطقش کرد، شاه 
جــواب مبهمی داد ولی رفتار حضرات به کلی فرق کرد تا ما 
به فرانسه آمدیم. در فرانســه پذیرایی شایانی به عمل آمد. 
این نکته را هم باید اضافه کنم که دولت فرانسه و آمریکا و 

ایتالیا با قرارداد مخالف بودند.«
 این بود بیانات شــخصی که محرم احمدشاه و منسوب 
نزدیک ایشان در سفر انگلستان و فرانسه همراه ایشان بود.

 وثوق الدوله بدون توجه به مخالفت اشــخاص مقدمات 
اجرای قرارداد را فراهــم و چون مجلس نبود تصور می کرد 
در مجلس بعد با وکالیی که اقدام به انتخاب آن ها می نمود 

بتواند قرارداد را به تصویب مجلس برساند، غافل از اینکه:
هزار نقش بر آرد زمانه و نبود                 

  یکی چنان که در اندیشه تصور ماست
 انگلیس ها متوجه شــدند که قرارداد قابل اجرا نیســت 
کم کم از فکــر تحمیــل آن منصرف شــدند. بالخصوص 
که دولت وثوق الدوله ســقوط کرد. بالنتیجــه در کودتا که 
سیدضیاءالدین نخست وزیر شــد ضمن نطق گفت من این 

قرارداد را کان لم یکن و لغو شده تلقی می کنم.
 ادامه دارد...
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* البته کابینه من منحصر به وزرا نخواهد بود. ما یک مجموعه خواهیم داشت، 
از معاونان ســازمان های وابســته، تعیین مامورهای ویژه، واگــذاری اختیارات و 
شــوراهایی که در کشور است که من در مجموع بنا دارم یک تعادلی در نیروهای 
متصــدی این ســمت ها به وجود بیاورم که هر مقــداری از آن ها را که در کابینه 
توانســتم، آنجا انجام می دهم و اگر احتماالً یک وقت تعادل کابینه به هم بخورد، 
آنجا جبران خواهم کرد، یعنی به گونه ای عمل خواهم کرد که آن تعادل به وجود 
بیاید و همه نیرو ها بتوانند برای خودشان جایی داشته باشند که در خدمت باشند. 
نحــوه کار خود من هم همان طور که در مجلــس عمل می کردم، طوری خواهد 
بود که میدان را برای همه نیرو ها باز کنم و این تعارض ها را که کم و بیش وجود 

دارد، به همکاری ها تبدیل کنم.
 * نکته دیگری که برای من بســیار مهم بود، این بوده است که حالت وحدتی 
که در جامعه ما بعد از ارتحال امام امت به خاطر احســاس مسوولیت در مردم و 

مسوولین به وجود آمد، محفوظ بماند.
 * من می خواســتم کابینه ای را معرفی نکنم که نشــانگر عدم وحدت و توجه 
به یک جریان، بیش از جریان دیگر باشــد. می خواستم این روحیه وحدت حفظ 
شود و من مروج این روحیه باشم که ان شاءاهلل امیدوارم در بحث هایش این جهت 
را کاماًل رعایت کند. به هر حال وجود وحدت، ســرمایه بســیار بزرگی برای ملت 
ما اســت و ما نباید اجازه بدهیم که این روحیه با کار ما مخدوش بشود و این ها، 

چیزهایی بوده است که ما در نظر گرفتیم.
 * من به ترتیب لیســتی که نوشته ام اسامی آقایان وزرا را قرائت می کنم: آقای 
دکتــر معین، به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی، انتخاب آقای دکتر معین، به 
ایــن دلیل نبود که ما از آقای دکتر فرهادی ناراضی بودیم. من از اول آقای دکتر 
فرهادی را یک وزیر موفق می دانســتم. ایشان همیشه کار می کردند و من هم به 
ایشان عالقمند هستم و بعداً هم از ایشان استفاده خواهم کرد اما دو سه نکته بوده 
اســت که ما به آقای دکتر معین رســیدیم. یکی نیازی است که ما االن به جذب 
چهره های علمی در دانشــگاه ها داریم. در این مرحله، ما فکر می کنیم آقای دکتر 

معین بتواند در این قسمت موفق تر باشند.
 نکته دیگر، همکاری با دانشگاه های غیردولتی، مخصوصاً دانشگاه آزاد اسالمی 
اســت. البته با آقای دکتر معین قرار گذاشــتیم که هم دانشگاه آزاد اسالمی در 
چارچوب مقررات عمل بکند و هم ایشــان حمایت بکنند که ما بتوانیم از امکانات 
خارج از دولت در تربیت نیرو ها اســتفاده مؤثر بکنیم. شما می دانید که االن نیاز 
جوان ها به ادامه تحصیل و نیاز کشــور به  نیروهای متخصص خیلی بیشتر از آن 

چیزی است که ما االن در اختیار داریم.
 شما می دانید که در برنامه ۵ ساله امکان اینکه دولت خودش بخواهد به تنهایی 
این نیاز ها را مرتفع کند، وجود ندارد و تحقیقاً این مسئله باید به امکانات خارج از 
دولت متکی باشــد که ما راه های خوبی به حمداهلل داریم و در خدمت ایشان این 
کار را انجام خواهیم داد. در بقیه مسایل دیگر در دانشگاه ها من فکر می کنم بین 
آقای دکتر فرهادی و دکتر معین زیاد تفاوتی وجود نداشــته باشــد. ضمن اینکه 

قاعدتاً دوستان آقای دکتر فرهادی با  دکتر معین هم کار خواهند کرد.
 * بعد آقای دکتر نجفی وزیر آموزش و پرورش اســت که ایشان را ابقا کردیم. 
البته کمیســیون مجلس موافق نبود و همچنین بعضی از دوســتان خیلی خوب 
ما نیز در مجلس که من برای ســوابق آن ها به خاطــر همکاری هایی که در قبل 
داشــته ایم احترام بسیار زیادی قایل هستم موافق نبودند، ولی مجموعه بررسی ها 
ایشــان را در نظر من به عنوان مناسب ترین وزیر در این مسئولیت نشان داد و در 
این میان مشــاورت با مهندس موسوی نیز نقش زیادی داشت. مهندس موسوی 
در رابطه با اکثریت وزرا به من نظر دادند و در بعضی از موارد نظر ایشــان با نظر 

من تطبیق می کرد.
 به هر حال مجموعه برداشــت ها این بود که ایشان را هم موفق می دانند و هم 
صالح و در این شرایط، جایگزینی برای ایشان نمی بینند و بنده هم ندیدم، ضمن 
اینکه بخشــی از نیروهای انقالبی که هم در مجلس حضور دارند و هم در وزارت 
آموزش و پرورش هســتند، در حال حاضر، با ایشــان نظر مساعدی ندارند، ولی 
امیدوارم که ایشــان رأی بیاورند و بعد از تأیید مجلس، آقایان با ایشان همکاری 
کنند تا بتوانند این بار سنگین را که بزرگترین بار جمهوری اسالمی ایران به شمار 
می رود، یعنی تعیین تکلیف ۱۲ میلیون جوان و نوجوان و ســوادآموزی که بخش 

دیگری از کار است، انجام دهیم.
 * آقای فالحیان نیز به عنوان وزیر اطالعات، معرفی شــده اســت. البته من از 
آقای ری شهری خواســته بودم که در کابینه بماند، اما ایشان قباًل تصمیم گرفته 
بودند که در کابینه نباشــند. با مجموعه بررسی هایی که کردیم، مناسب ترین فرد 
به نظر ما آقای فالحیان آمد، به خاطر ســوابق طوالنی اطالعاتی که ایشان از اول 
انقالب تاکنون داشته اند و با مســایل امنیتی کشور، نیاز ها، تهدید ها و نیروهایی 
که دارند در این زمینه کار می کنند، آشنایی کامل دارند و شاید یکی از مهم ترین 
ارکان وزارت اطالعات در گذشــته ایشان بود. از لحاظ صالحیت، بنده ایشان را از 
دوران طلبگی تا به امروز خوب می شناســم و عالقه ای که ایشــان به انقالب دارد 
و حاضر اســت در این راه جان بدهد، برای ما روشــن است، مخصوصاً این اواخر 
بنده ایشــان را مسوول بازرســی ویژه فرماندهی کل قوا کرده بودم که نحوه کار 
کردن ایشــان برای ما بسیار جالب بود. یعنی یکی از کارهای بسیار جالبی که در 
حوزه های فرماندهی کل قوا انجام می شد، کارهای آقای فالحیان بود و من اطالع 
ندارم که ایشان در پست وزارت، آن کار قبلی را هم می تواند انجام دهد یا نه، که 
این مســاله خیلی مهم است. در مورد ایشان مساله اجتهاد را هم بررسی کردیم. 
آقــای فالحیان در آن حدی که در قانون آمده اســت، صالحیت اجتهاد دارند و 
شــخصیت های بزرگ حوزه، ایشــان را در این حد که در قانون آمده است، تأیید 
کرده اند. ضمناً معاونان وزارت اطالعات هم بســیار ضروری می دانســتند که در 
شرایط حاضر، کسی خارج از وزارت اطالعات به این سمت گمارده نشود، زیرا در 
آن صورت ممکن اســت بخشی از نیرو ها از دست برود و در این شرایط از دست 

دادن نیروهای اطالعاتی کار خطرناکی است.
 * آقای خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی را نیز آقایان به خوبی می شناسند. 
ایشــان نیز ابقا شدند و در این پست موفق هســتند. در زمان مسئولیت ایشان، 
کارهای زیادی انجام شــده و ســدهای زیادی پشت سر گذاشــته شده است و 
سنت شکنی هایی که الزم بوده انجام شود، آقای خاتمی انجام داده اند، راه ها را باز 
کرده اند، به هنر توجه زیادی شــده و به  خیلی از چیز ها که مشکل بوده است، در 
وزارت ارشاد توجه شده و ایشان کاماًل در وزارتخانه و امور مربوطه مسلط هستند 
و ما در بررسی هایی که کرده ایم کسی را مناسب تر از ایشان برای این کار ندیدیم، 
ضمن اینکه کمیســیون هم ایشــان را تأیید کرد و در پیشنهادهایی که آقایان به 
من داده بودند، آقای خاتمی چه از داخل مجلس و چه در خارج از مجلس مطرح 
بودند. در مجموعه مشــورت هایی که انجام شد، مخالفتی با ایشان ندیدم، جز در 

موارد خاصی که نمی توان به آن زیاد اهمیت داد.
منبع: تاریخ ایرانی

 ادامه دارد...

 خاطرات گلشائیان از قراردادی که بدون اطالع احمدشاه بسته شد

نقد حاکمان

آخرین شاه قاجار: من نمی توانم درباره قراردادی
 که هنوز به تصویب مجلس نرسیده صحبتی بکنم

دفاع هاشمی رفسنجانی از خاتمی،
 عبداهلل نوری، معین و فالحیان

 بازخوانی تاریخ

جلوگیری از فساد قدرت و راهکارهای کنترل آن، از مباحث بسیار اساسی فلسفه سیاست به شمار می رود. توزیع قدرت و تفکیک قوا و نیز وضع دستگاه ها و نهادهای نظارتی، از مهم ترین عوامل بازدارنده آن 
محسوب می شود. البته، هر یک از این راه کارها، تأثیر بایسته خود را داراست، ولی تجربه نشان می دهد که هیچ یک از این راه ها و ابزارها، خود، ایمن از فساد و انحراف نبوده و در بسیاری از موارد، کارآیی خود را در 
ایفای این نقش، از دست داده و می دهند. مطمئن ترین و سالم ترین و مؤثرترین عامل برای کنترل قدرت حاکمان، حضور پویا و آگاهانه همراه با احساس مسئولیت و دل سوزانه مردم در صحنه و مراقبت دائمی آنان 
از جریان حاکمیت و مدیریت جامعه و نقد و ارزیابی همیشگی و پی گیرانه آنان از اعمال و رفتار مدیران و مسؤوالن حکومت است. عامه مردم، به خاطر اینکه در چارچوب و محدوده خاصی قرار نمی گیرند، معمواًل، 
از تأثیر عوامل فساد، دورترند، برخالف گروه ها و جمعیت های ویژه که چه بسا، در بند منافع و تثبیت موقعیت خود گرفتار آمده و برای پاسداری از آن و تأمین سودجویی های خود، دچار انحراف و فساد می شوند .


