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درباره گزیده ای از
مقاله های
روزنامه شفق سرخ

یادداشت نویسنده :چندی پیش به دعوت دوست ارجمند

به سردبیری زنده یاد

دکتر هادی بهار ،در یکی از برنامه های عصرهای

علی دشتی

تاریخ که به همت و پشتکار کم نظیر ایشان در  ۳۰سال
اخیر برقرار بوده ،در بارۀ روزنامه ی شفق سرخ ،زنده
یاد علی دشتی ،مطالبی را بیان کردم.
این نشریۀ وزین نزدیک به یک قرن پیش به مدت بیش از
سیزده سال در تهران تهیه و منتشر می شده و در درازای
چند سال گذشته ،کوششی برای انتخاب و بازپخش
گزیده ای ،از مقاله های آن انجام گرفته که امیدوارم به
زودی در دسترس عالقه مندان قرار گیرد.
به مهر تعدادی از عزیزان و از آن میان سرکار
خانم شیریندخت دقیقیان ،سردبیر ارجمند و پرتالش
فصلنامۀ آرمان ،نشریۀ بنیاد فرهنگی آرمان که خواستار
پخش گسترده تری از عرایضم بودند ،مطلبی را تهیه
کردم که به دوستداران پیشکش می شود.
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نخستین آشنایی نگارنده با چهره ی سیاسی زنده یاد علی دشتی و دیگر سیاست مردان معاصر
ایران در  ۹سالگی و از طریق خواندن اثری با عنوان «بازیگران عصر طالیی» ،نوشته ی ابراهیم
خواجه نوری بود ،که به خواست عموی بزرگم شادروان امین الدین حدائق ،صورت گرفت.
این نوشته مشوقی برای خواندن گزیده ای از مقاله های «شفق سرخ»« ،اتحاد ملی» و
«خواندنیها» از کتابخانه ی ایشان گردید.
در سالهای بعد از جنگ ایران و عراق بود که در سفرهای ساالنه به کشورم ایران گهگاه
فرصت خواندن تعدادی از مقاله های «شفق سرخ» ،از مجموعهای که در منزل خواهر
کوچکم موجود است ،فراهم میشد .حدود  ۷سال پیش در یکی از این سفرها به این امید که
مجموعه و یا دست کم گزیدهای از این مقاله ها چاپ و پخش شده باشد ،پرس و جویی
کردم و متاسفانه به این نتیجه رسیدم که هر چند که بیش از  ۹۰سال از آغاز انتشار این
روزنامه می گذشت ،و با همه ی شهرت و ویژگی های این اثر جاودانه ،هیچ کوششی در این
زمینه انجام نشده بود.
به این دلیل از یکی از خویشان دانشجویم خواهش کردم که برای شروع ،با مراجعه به
کتابخانه های تهران نسخه ای از صفحات سال اول روزنامه های «شفق سرخ» را تهیه کرده و
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برایم بفرستد .با توجه به حجم زیاد مطالب ،به ویژه در آغاز که ارسال تک تک این
عکس ها از طریق پست الکترونیکی انجام می شد ،کاری بس دشوار و زمان گیر بود ،ولی
بعدها مجموعه ی عکس ها را یک جا به وسیله ی مسافر عزیزی دریافت کردم.
حروف چینی کامپیوتری نخستین بخش گزیده ی مقاله های مجموعه ی یاد شده با توجه به
درگیری های فراوان دوستی که با مهر و دقت فراوان آن ها را تهیه می کرد ماه ها به درازا
کشید و نمونه خوانی ،تصحیح و ویرایش مقاالت هم نیازمند فرصت به مراتب بیشتری بود و
به این دالیل چاپ و پخش این مجموعه به تاخیر افتاد ،لیکن امیدوارم در هفته های آینده و
نه چندان دور پیشکش عالقمندان گردد.
علی دشتی فرزند شیخ عبدالحسین ،روحانی خوشنام و نوه ی آخوند مال عباس از روحانیان
بنام خطّه ی دشتی ،یک سال پیش از ترور ناصرالدین شاه ،در  ۱۱فروردین  ۱۲۷۳شمسی
( ۳۱مارس  ۱۸۹۴میالدی) در کربال به دنیا آمد ۱۲ .ساله بود که در ایران پیش آمد های
گوناگونی روی داد .در امرداد  ،۱۲۸۵فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه صادر شد،
چند ماه بعد مجلس شورای ملی کار خود را آغاز کرد و با درگذشت مظفرالدین شاه در دی
ماه همان سال محمد علی میرزا به سلطنت رسید.
در سال  ۱۲۸۶قراردادی سرّی بین دولت های روسیه و انگلستان بر سر تقسیم ایران به دو
منطقه نفوذ این قدرت ها در شمال و جنوب و منطقه ای بی طرف در میان آن ها به امضا
رسید که به «قرارداد  »۱۹۰۷مشهور شد و یک سال بعد با به توپ بستن مجلس به دستور
محمدعلی شاه در تیرماه  ،۱۲۸۷دوره ی استبداد صغیر در ایران آغاز گردید.
مقاومت آزادیخواهان در کشور باعث شد که نیروهای نظامی روسیه در روز ششم
اردیبهشت  ۲۶( ۱۲۸۸آوریل  )۱۹۰۹به بهانه ی اجرای مفاد قرارداد  ،۱۹۰۷جهت حمایت از
محمدعلی شاه وارد آذربایجان شوند .اما استواری و مقاومت دلیرانه ی مخالفان استبداد باعث
شد که در تیر ماه همان سال ،شاه از سلطنت خلع و به سفارت روس پناهنده شود و چون
ولیعهد او صغیر بود تا رسیدن به سن قانونی در سایه ی دو نایب السلطنه روزگار گذراند و
سرانجام پس از  ۵سال احمد شاه در تیر ماه  ،۱۲۹۳کوتاه زمانی پس از آغاز جنگ جهانی
اول ،تاجگذاری کرد.

71

شماره ۱۱

آرمان

اوضاع آشفته ی سیاسی ،اقتصادی و نظامی کشور با شدت گرفتن درگیری های بین المللی
آشفته تر و علی رغم اعالم بیطرفی در جنگ جهانی اول از سوی ایران ،کشتی های نظامی
انگلیس در  ۱۷امرداد  ۹( ۱۲۹۴اوت  )۱۹۱۵به قصد تصرف بوشهر و نواحی اطراف آن در
مقابل این بندر لنگر انداختند ،لیکن با مقاومت رشیدانه ی دلیران تنگستان ،دشتی و دشتستان
روبرو شدند .به عالوه ،با افزایش بحران در ایران چند ماه بعد ،به دنبال مهاجرت انبوهی از
نمایندگان ملت و دیگر فعاالن سیاسی به خارج از کشور ،مجلس سوم در  ۲۱آبان ۱۲۹۴
تعطیل شد و در اواخر این سال «پلیس جنوب» از سوی نیروهای نظامی انگلستان در ایران
تشکیل و آغاز به کار کرد.
با این همه ،برخالف سال های نسبتاً آرام دوران کودکی دشتی ،در سال های نوجوانی او
شدت عمل نظامی انگلیس در بین النهرین به دلیل حمایت دولت عثمانی از آلمان در جنگ
به مراتب جدیتر و خونین تر از ایران بود و طبعاً بازگشت به سرزمین اجدادی برای بسیاری
از هموطنان مقیم عتبات کامال منطقی به نظر می رسید .دشتی جوان نیز که تحصیالت ابتدایی
خود را در مکتب خانه های قدیمی کربال گذرانده بود و در مدارس علمیه ی کربال و نجف
در محضر علمای نامداری نظیر حاج سید حسین فشارکی و حاج شیخ عبدالکریم حائری
یزدی (مؤسس حوزه ی علمیه ی قم) به تحصیل اشتغال داشت ،در پاییز سال ۱۹۱۶( ۱۲۹۵
م ).همراه پدر و برادرانش به بوشهر آمد ،مدتی در مناطق دشتی ،دشتستان و تنگستان اقامت
گزید و سفری هم برای دیدار پدر  -که به بندرعباس رفته بود  -به آن دیار کرد.
هرچند که بعد ها در بسیاری از نوشته های دشتی و دیگران بطور پراکنده مطالبی در باره ی
طول اقامت ایشان برای نمونه در بوشهر و برازجان ذکر گردیده ،اطالعات جامع و روشنی در
مورد شرایط کشور در آن روزگار و یا پیرامون کل زمان اقامت ایشان در جنوب ایران ارائه
نشده است .با این همه ،در درازای سال  ۱۹۱۷( ۱۲۹۶م ،).کمبود مواد خوراکی و قحطی
بزرگ در سراسر کشور ،که بدون تردید نمیتوانست چندان هم طبیعی باشد ،شرایط بسیار
دشواری را برای همگان بوجود آورده بود تا آن جا که بر پایه ی برخی آمار ،در مجموع
باعث مرگ میلیون ها نفر از سکنه ی کشور به علل قحطی و بیماری شد .به عالوه ،مقاومت
ایالت و عشایر و از آن میان قشقایی ها در رویارویی با «پلیس جنوب» راهها را بسیار نا امن
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کرده بود و امکان رفت و آمد بین شیراز و مناطق جنوبی کشور تا توقف کامل درگیری ها و
عمالً پایان جنگ جهانی اول ،که در آبان ماه ( ۱۲۹۷نوامبر  )۱۹۱۸صورت گرفت،
غیرممکن بود.
اقامت سه ماهه ی زنده یاد دشتی در برازجان ،در منزل جد مادریم ،مرحوم شیخ محمد
حسین مجاهد برازجانی بود .شیخ همسر خواهر بزرگ ایشان و چهره ی محبوب مذهبی و
اجتماعی خطّه ی جنوب و مشوّق و مویّد سرسخت گروه مقاومت در برابر نیروهای نظامی
انگلیس در منطقه ی دشتی ،دشتستان و تنگستان شناخته میشود .مرحوم شیخ محمد حسین
در جوانی در دوران تحصیل در کربال دوست بسیار نزدیک و هم حجره ی جد پدریم
مرحوم حاج شیخ یوسف حدائق ،روحانی خوش فکر و برجسته ای از مشروطه خواهان و
نماینده ی شیراز در نخستین دوره ی مجلس شورای ملی بود که به دنبال واقعه ی به توپ
بستن مجلس به دستور محمد علی شاه به خارج از کشور تبعید شده بود و پس از بازگشت به
ایران ،در شیراز میزیست و به تدریس اشتغال داشت .روانشاد شیخ محمد حسین ،دشتی را به
وسیله ی نامه ای به مرحوم حاج شیخ یوسف معرفی میکنند.
زمانی که مرحوم حاج شیخ یوسف ،دشتی جوان را سخنوری توانا می بینند به حمایت و
معرفی این طلبه ی پرشور به دیگران میپردازند و شیخ علی عالوه بر برنامههای وعظ و
سخنرانی ،با نوشتن چند مقاله ی ادبی -اجتماعی در روزنامه ای در شیراز به دنیای
روزنامه نگاری پای می نهد .اما در زمان کوتاهی سخنان نه چندان متعارف او حساسیتهایی
را در میان علمای محافظه کار شیراز بر می انگیزد و ناچار با سفارش مرحوم حاج شیخ
یوسف به یکی از دوستان هم اندیش و روشن فکرشان ،مرحوم شیخ علی محمد شیرازی،
معروف به حاج آقای شیرازی ،که در دوره ی دوم مجلس شورای ملی نمایندگی مردم
شیراز را داشتند ،دشتی به مِلک ایشان در فاروق ،در نزدیکی شهرستان مرودشت ،در چند
فرسنگی شیراز میرود ،لیکن پس از مدتی اقامت ،و گاه وعظ و ارشاد به خاطر فشارهای
مشابه آنچه او را از شیراز رانده بود ،ناچار در بهار  ،۱۲۹۸روانه ی اصفهان می شود.
دشتی در اصفهان به کسب فیض از محضر بزرگان دینی این شهر می پردازد ،ولی پس از
حدود دو ماه روزنامههای «رعد» (به سرپرستی سید ضیاءالدین طباطبایی) و «ایران» که ناشر
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افکار دولت بودند ،خبر امضای قراردادی بین وثوق الدوله نخست وزیر ایران با «سر پرسی
کاکس» نماینده ی وزارت امور خارجه بریتانیا را که به «قرارداد  »۱۹۱۹مشهور است ،در روز
 ۱۷امرداد ( ۱۲۹۸تنها یک روز پس از به روی کار آمدن مجدد وثوق الدوله) ،منتشر
می کنند.
شیخ علی دشتی که قبالً در سال  ۱۲۸۷خبر فجایعی که روس ها در تبریز و مشهد مرتکب
شده بودند او را شدیداً دگرگون کرده و به قول خودش «حالت غش» به او دست داده بود و
تا آن زمان گفتار و نوشتارش تنها حاوی جنبههای خیرخواهانه ی اجتماعی و روشنفکری
دینی بود ،دو مقاله ی تند در مخالفت با قرارداد وثوق الدوله در شمارههای نخستین هفته نامه
«میهن» اصفهان مینویسد و حضورش در این شهر نیز با مخالفت بعضی از علمای محافظه
کار روبرو میشود .او به ناچار پس از  ۵ماه اقامت در آن دیار راهی قم و سرانجام به دنبال
اقامتی کوتاه در آن شهر در مهر ماه  ،۱۲۹۸در معیّت حاج آقای شیرازی و گروهی از
شاهزادگان منورالفکر قاجار که به استقبال ایشان رفته بودند ،به تهران وارد می شود.
در زمستان  ،۱۲۹۸دشتی در تهران با تشویق و نظارت مرحوم سید حسن مدرس ،یکی دیگر
از دوستان و همدوره ی مرحوم شیخ یوسف در دوره ی اول مجلس شورای ملی و با
همکاری هم اندیشانی نظیر محمد فرخی یزدی ،عبدالحسین هژیر و شیخ حسین تهرانی به
نگارش و توزیع شب نامه ها و مقاالت تند در مخالفت با قرارداد  ۱۹۱۹میپردازد و پس از
مدتی به این دالیل برای بازجویی به تأمینات یا اداره ی آگاهی جلب می شود .کشف
پیشنویس شب نامه ها در میان اثاثیه ی دشتی از سوی ماموران برایش مشکلآفرین می شود
و منجر به بازپرسی ،بازداشت ،حبس انفرادی ده روزه در زندان آن اداره و سرانجام تصمیم
دولت به تبعیدش به عتبات میگردد .در این میان کوششهای پی گیر حاج آقای شیرازی
که خصوصیتی هم با وثوق الدوله داشت برای خالصی دشتی از معرکه نیز به جایی نمی رسد
و اجرای دستور تبعید در هوای گرم اواخر بهار  ۱۲۹۹آغاز شده و او را در قسمت عمده ای
از بخش نخستین سفر با پای پیاده به قزوین می برند.
دشتی در قزوین بیمار شده و ناچار سه هفته در سربازخانه ی آن شهر بستری میگردد و
کوشش آزادی خواهان قزوین هم برای نجات او مفید واقع نمیشود .با این همه ،اجازه داده
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می شود که او بخش بعدی سفر تا همدان را با گاری پست طیکند .اقامت دشتی در
سربازخانه ی همدان تنها حدود یک هفته ادامه پیدا می کند و به همت و پشتکار گروهی از
آزادی خواهان آن دیار از تبعید او به خارج از کشور صرف نظر می شود و در عوض به شیخ
علی دشتی دستور داده می شود که در کرمانشاه بماند.
توقف دشتی جوان در کرمانشاه پنج ماه به درازا می کشد و با سقوط دولت مشیرالدوله در ۵
آبان ماه  ،۱۲۹۹سپه ساالر اعظم به نخست وزیری می رسد .دشتی منتظر لغو حکم تبعید خود
نشده به تهران باز می گردد و پس از مدتی به دلیل این اقدام خودسرانه مجددا دستگیر و در
فوج سوار در جلیل آباد (شمال امیر آباد) زندانی میگردد ،تا به عتبات تبعید شود ،لیکن پس
از یک هفته در اوایل زمستان  ،۱۲۹۹با وساطت سید محمد صادق طباطبایی ،فرزند مرحوم
سید محمد طباطبائی سنگلجی از سران جنبش مشروطیت ،آزاد می شود.
دشتی بی درنگ تقاضای امتیاز انتشار روزنامه ای به نام «قرن بیستم» می کند و دوباره به
نوشتن مقاالتی در روزنامههای پایتخت می پردازد ،ولی با توجه به شرایط نابسامان آن زمان
و پشت گوش اندازی کارگزاران ،تا کودتای سوم اسفند  ،۱۲۹۹موفق به دریافت آن امتیاز
نمی شود.
به دنبال وقایع سوم اسفند ،دشتی به نظمیه یا شهربانی جلب شده و به مدت پنجاه و پنج روز
در محبس شماره  ۲بازداشت می شود ،از آن جا به باغ سردار اعتماد منتقل شده و تا یک
روز پس از پایان دولت سه ماهه ی سید ضیاءالدین طباطبایی ،از نعمت آزادی محروم
میماند.
دشتی پس از رهائی از زندان ،سردبیری روزنامه ی «ستاره ایران» را  -که نخستین روزنامه ی
ملی در مبارزه با سیاست انگلیس بود و توسط میرزا حسین خان صبا (کمال السلطان) اداره
می شد  -در دست می گیرد .با این همه سه ماه بعد ،تنبیه بدنی صبا در قزاق خانه ،در حضور
و به قولی به دست سردار سپه ،دشتی را به شدت افسرده می کند و از ادامه ی کار در «ستاره
ایران» امتناع می ورزد.
سرانجام چند ماه بعد شیخ علی دشتی  ۲۷ساله ،در  ۱۱اسفند ماه  ۲( ۱۳۰۰مارس  )۱۹۲۲با
یاری انگشت شماری از دوستان هم سن و سال خود به انتشار «شفق سرخ» می پردازد .رشید
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یاسمی ،که در زمان تبعید در کرمانشاه با او آشنا شده بود و دشتی را در یادگیری بیشتر زبان
فرانسه یاری می داد ،نخستین کسی بود که به یاری دشتی آمد.
عالوه بر رشید یاسمی ،که بیش از دیگران مشوق و موید دشتی در انتشار «شفق سرخ» بود،
دیگر دوستان جوان او نظیر :عبدالحسین احمدی بختیاری ،محمد سعیدی ،سید فخرالدین
شادمان ،لطفعلی صورتگر ،رضا میرزاده عشقی ،بدیع الزمان فروزانفر ،میرزا آقا خان فریار،
نصراهلل فلسفی ،محمد مسعود و سعید نفیسی در درازای زمان انتشار این روزنامه هر کدام
برای مدتی و به گونه ای با وی همکاری داشتند و بسیاری از آن ها چهره های معروف
شدند.
«شفق سرخ» با هدف «تولید انقالب افکار ،تهییج روح و بیداری جامعه» ،و با ساختاری
سیاسی ،انتقادی ،اجتماعی و ادبی ،در روزهای یکشنبه ،سه شنبه و پنجشنبه هر هفته پخش
می شد .این روش تا آذر ماه ( ۱۳۰۴دسامبر  )۱۹۲۵و آغاز سلطنت رضا شاه ادامه داشت و
سپس پخش آن به صورت روزانه در روزهای کاری هفته ،درآمد.
شیخ علی دشتی یادداشت های خود را در روزگار زندانی بودنش پس از کودتای ،۱۲۹۹
نخست به صورت پاورقی در نخستین ماه های انتشار «شفق سرخ» و سپس در سال ۱۳۰۱
( ۱۹۲۲م ،).با افزودن یادداشت های زمان تبعید در زمان وثوق الدوله ،در قالب نخستین
کتاب خود ،تحت عنوان «ایام محبس» ،با نثری ساده و روان منتشر کرد.
دشتی به گفته ی بسیاری از تحلیلگران« ،روز نامه نگاری جوان ،تیزهوش ،دلیر و توانمند بود
و موفق شد از طریق «شفق سرخ» ،که در کوتاه زمان محل مناسبی برای ارائه ،چاپ و پخش
افکار گروهی از روشنفکران ایران درآمد ،اندیشه های به راستی انقالبی خود را به بهترین
گونه به محافل سیاسی ،مطبوعاتی و ادبی ایران بشناساند ».محبوبیت این روزنامه به گونه ای
بود که سردار سپه مقتدر نیز به فکر جلب دوستی دشتی جوان برآمد .با این همه ،او به نوشتن
سرگرم و از عملی شدن بسیاری از اندیشه ها و پیشنهاداتش دلشاد بود.
«شفق سرخ» بارها توقیف شد ،اما به دنبال نخستین توقیف نشریه در شهریور ماه ۱۳۰۱
(سپتامبر  ،)۱۹۲۲دشتی با ترفندی شماره ی بعدی روزنامه را زیر نام «عصر انقالب» با کلیشه
ی بزرگ نام «شفق سرخ» منتشر کرد و چون نخستین شماره ی «عصر انقالب» هم توقیف
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شد ،او با رشادت تمام شماره ی آینده ی روزنامه را با نام «عهد انقالب» و سرانجام شماره ی
دیگر روزنامه را با کلیشه ی بزرگ نام «شفق سرخ»« ،عصر انقالب» و «عهد انقالب» در کنار
هم چاپ و منتشر کرد.
سرمقاله ی دهمین شماره ی «شفق سرخ» در  ۱۶فروردین  ،۱۳۰۱با برنام «آقای سردار سپه»
معرف قلم توانا و سحرآمیز دشتی جوان ،دلیر ،آگاه ،درد آشنا ،ملی گرا و آزادی خواه را
باید خواند:
***
آقای سردار سپه!
«بخوانید به دقت هم بخوانید ،زیرا از وقتی که متصدی وزارت جنگ شده اید ،کم تر این
گونه کلمات گران بها به مسامع [گوش های] شما رسیده است .طبع مجامله کار ایرانی غیر
از تقدیم کلمات تحسین و جمله های تمجید و تعریف نسبت به روسا و بزرگان چیز دیگر
نمی تواند بگوید .و در نتیجۀ این خصلت مذموم است که زمامداران ،روسا و وزرا و
سالطین پیوسته دچار خبط های مهلک گردیده اند و وقتی ملتفت خطاهای خویشتن شده
اند که دست آن ها از دامان هر چاره کوتاه بوده است.
محمدعلی میرزا وقتی ملتفت خبط های خود شد که در سفارت روس متحصّن و جز حفظ
حیات پست خود هیچ وجهۀ [جانب ،طرف ،سوی] همتی نداشت و البته در آن وقت بود که
به اطرافیان متملّق و درباریان بی حقیقت خود لعنت کرده و فهمید آن همه تحسین و
تمجید مقدمۀ این روز سیاه بوده است.
آرزوی چنین عاطفۀ ناپسند است که ما «ارباب جراید» ،به معایب و نواقص تحریرات و
جراید خود مطلع نشده و اگر یک سراشیبی را می پیماییم ،سیر خود را با سرعت ادامه می
دهیم و متوجه مغاکی [گودالی] که در زیر پای ما گشوده است نمی شویم.
زیرا اشخاصی با ما سر و کار دارند که از مقاالت و مندرجات ما تعریف می کنند و آن هایی
که انتقاد دارند نقطه های قابل انتقاد خود را به ما نشان نمی دهند .ما هم فریب خورده
تصور می کنیم اول نویسنده ،و جریدۀ ما اول جریده ،و احیانا تقریظ [ستودن] ها و
تعریف ها را نیز در جریدۀ خود درج و به منزلۀ دیپلم خود به مردم نشان می دهیم.
آقای سردار سپه!
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شاید آن روزی که مدیر «ستارۀ ایران» را به امر شما شالق زدند ،یک نفر به شما نگفت که
این رفتار در خاطرۀ عموم ملت چه قدر سوء اثر بخشید.
شاید آن روزی که مدیر «ایران آزاد» به حکم شما تبعید شد کسی این قدر در راه دوستی
شما فداکاری نداشت که از اصدار [همراه کردن] این حکمی که به قلوب عناصر
آزادی خواه یک صدمۀ غیضی [کم و یا اندکی] می زد ،جلوگیری نماید.
من یقین دارم اگر کسی تحسین نکرده اقال جلوگیری به انتقاد هم نکرده است .چرا؟
برای این که طبع ایرانی مجامله کار است و به اسم نزاکت حاضر نیستند صریحاً اعمال
دیگری را مورد انتقاد قرار دهند ،مخصوصاً اگر آن دیگری یک رئیس مقتدر و نافذ الکمله
مانند شما بوده باشد.
ولی من با آن که نه حال تحصن به سفارت روس و نه هم حوصلۀ محبوس شدن در صحن
حضرت عبدالعظیم دارم ،با آن که می دانم بیانات من که مدت هاست از دهان هیچ کس
نشنیده اید با سامعۀ [گوش] شما الفتی ندارد و شاید موجب این شود که مقدرات تلخی
نظیر مقدرات مدیران «ستارۀ ایران» و «ایران آزاد» منتظر من بوده باشد ،با آن که این ها
را می دانم ،معذالک می نویسم.
برای این که به شما عالقمند هستم .برای این که میل دارم ایران یک وزیر جنگ فعالی
داشته باشد .برای این که نمی خواهم تندروی های شما منتهی به یک عکس العملی شود
که ایران را از استفادۀ وجود شما محروم نماید.
آقای سردار سپه!
در آن بامداد عبوس و متشنّجی که قزاق ها به قیادت [پیشوایی] شما وارد تهران شده،
ادارات را تعطیل ،تلگراف خانه را تحت مراقبت ،تلفن ها را از کار انداخته ،مردم را دسته
دسته به مجلس می کشانیدند ،یک بهت و حیرت فوق العاده مردم را احاطه کرده و منتظر
بودند عاقبت کار را بفهمند.
عصر آن روز ،که معلوم گردید آقای سید ضیاءالدین بازیگر این پرده است ،به واسطۀ
نظریات بدبینی که در میان قسمت اعظم عناصر آزادی خواه و دستجات ملی نسبت به
سوابق مشارالیه موجود بود ،شما با یک قیافۀ هولناک و نا مطلوبی به مردم معرفی شدید.
یعنی مردم شما را آلت دست سید ضیاءالدین و سید ضیاءالدین را آلت دست سفارت
انگلیس حدس می زدند .و اعتراف بفرمایید که در آن تاریخ و با وجود آن مقدمات ،غیر از
این که یک چنین حدسی بزنند ،چاره ای نداشتند.
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این سوءظن مردم نسبت به شما در طی سه ماه ادامه داشت و تا آن روزی که سید
ضیاءالدین با پافشاری شما و تمایل شاه استعفا داد ،احساسات مردم از این قرار بود .بعد،
یعنی آن روزی که کابینۀ آقا سید ضیاءالدین ساقط شد و محبوسین آزاد شدند ،احساسات
آشفته و عواطف متشنج ،که نسبت به کابینۀ ایشان ،اعضای کابینۀ ایشان ،عوامل قدرت و قوۀ
ایشان ،و بازیگران سیاست ایشان در هیجان بود ،به شما هم یک نظر خوبی نداشت ،زیرا
شما را توانا ترین عامل بازی ایشان می دانستند.
ولی محبوسین ،مخصوصا آن هایی که از حبس خود بیمناک بوده و پیش آمدهای
ناگواری برای خود حدس می زدند ،چون شما را منجی خود می دانستند ،دهان به مدح و
ستایش شما گشودند .و این بود اولین روزی که شما می رفتید در قلب ملت یک مقام
منیعی [بلند و استوار] را حائز شوید.
در همان وقت افراد زیادی در مرکز و سایر والیات موجود بودند که با نظر بدبینی و
سوءظن به شما نگاه می کردند و البته نگارش بعضی از جراید والیات نسبت به شما که
تاخت آورده بودند می تواند موید این مدعای من بوده باشد.
در آن وقت یک دستۀ مختصری از محبوسین که من هم جزء آن ها بودم با آن که در
پرتو ضدیت شما با سید ضیاءالدین از محبس آزاد شده بودیم ،نمی توانستیم احساسات
موافقی نسبت به شما ابراز کنیم ،زیرا اگر هیچ دلیلی هم در دست نداشتیم ،الاقل شما را
مسبب حبس خود می دانستیم.
ولی پس از یک ماه و دو ماه نه تنها این آثار بدبینی از قلوب زایل گردید بلکه پس از این
که جدّیت و فعالیت شما مشاهده گردید ،بعد از این که عشق شما در ترقی نظام و ایجاد
یک قوۀ مکفی در مملکت مشهود افتاد ،بعد از این که عدم اتکای شما به اجانب محرز شد،
مردم شما را تصدیق کردند.
اشخاص بدبین و انبارهای سوءظن که حتی نسبت به مستوفی الممالک ها و مشیر الدوله ها
احساس نیکی نداشتند ،نمی توانستند حتی در خلوت خانه های خود اعتراف نکنند که یکی
از کارهای مهم مملکتی که سال ها عاطل و باطل بوده ،در نتیجۀ لیاقت و کفایت سردار
سپه ،اصالح می شود.
آری شما محبوب شدید ،مانند یک معبودی در جامعه ظاهر گشتید که معبد شما را ملّت ،در
قلب خود بنا نموده بود .شما ضرب المثل هوش و فعالیت ایرانی شدید .شما نمونۀ صحت
عمل و ایران پرستی به شمار رفتید .شما برای من و دیگران که معتقد به استخدام
مستشار های خارجی نبودند ،یک دلیل مبین و برهان قاطعی بودید .مردم پرتو نجات و
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امید را در پیشانی شما دیده و بدون این که با شما صحبت کنند ،یا نزدیک شوند ،در هر
محفل و مجلسی از لیاقت و کفایت شما گفت و گو می کردند.
هر وقت نظامیان با قدم های منظم در خیابان ها نمایش می دادند ،در میدان مشق تعلیمات
نظامی را تمرین می کردند ،توپ خانه با آن اسب های قوی و توانا در عبور بود و موزیک
نظامی زده می شد ،خون ها در بدن مردم به غلیان آمده ،اعصاب آن ها مهیّج شده ،حس
نخوت [خود بینی] و غرور ملی که برجسته ترین آثار حیات و استقالل جامعه است ،در
دماغ ها بیدار می شد و مردم تو را که مؤسس این نظام جدید و زنده کنندۀ این مؤسسۀ
فراموش شده بودی ،می پرستیدند.
حتی مخالفین کودتا و دشمنان سید ضیاءالدین از این که در نتیجۀ کودتا ،شما بر راس
وزارت جنگ قرار گرفتید ،از کودتا خوشنود و راضی بودند.
عناصر ماجراجو و آشوب طلب که با هر اقتداری مخالف می باشند ،یا از روی عقیده یا از
ترس عقاید عمومی که در آن روز شما را ستایش می کرد ،بر ضد شما یک کلمه هم بر زبان
نمی آوردند .و اگر همان رویه تا یک سال دوام می یافت ،شاید شما محبوب تر از امیرکبیر
و امین الدوله می شدید!
ولی افسوس...
دایرۀ عملیات شما از حدود وزارت جنگ و ترقی نظام دورتر رفته ،به مسایل و جریان های
داخلی نیز پیوسته و متاسفانه به این هم قانع نشدید ،به عناصر آزادی خواه و مدیران جراید
و به عبارت اخری ،به قائدین احساس عامه و نمایندگان افکار عمومی مصادفه [برخورد]
نمود .این یک راه خطرناکی بود که شما پیمودید و متاسفانه کسی نبود به شما بگوید ناصر
الملک ها و وثوق الدوله ها چگونه در این راه نام و نشان و موجودیت خود را از دست
دادند.
اعتراف بفرمایید مدیر یک روزنامۀ بزرگ ملی را شالق زدن در دورۀ مشروطیت بکلی
بی سابقه و در احساس عمومی خیلی سوء اثر دارد  -خواه مدیر جریده خوب باشد یا بد.
وثوق الدوله و ماژور [سرگرد ،یاور] فضل اهلل خان تا امروز هم برای ارتکاب این عمل مورد
نفرت و بغض تمام آزادی خواهان می باشند.
اعتراف بفرمایید تبعید کردن مدیر «ایران آزاد» که هیچ چیز بدی ننوشته بود و این همان
شخصی بود که در دو سه شمارۀ قبل جریدۀ خود تاج افتخار را بر سر شما نصب کرده و
یک مقالۀ چهار ستونی در تمجید شما نوشته بود ،مردم را از شما مایوس کرد.
اعتراف بفرمایید خود را مسبب کودتا معرفی کردن ،اگر در نظر بعضی خوب بود ،در نظر
اکثریت و مخصوصا آن هایی که با شما دم از یگانگی می زدند چندان حسن اثر نداشت.
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زیرا شما به نصرت الدوله  -نصرت الدوله ای که برای تعرض به او «ستارۀ ایران» را تقریبا
یک ماه توقیف نمودید  -فهماندید که بی جهت نباید به سید ضیاءالدین عداوت ورزد و
مسبب حبس سه ماۀ او شما بوده اید ،زیرا با این بیانیه به فرمانفرما ،فرمانفرمای پیری که با
موی سفید هر روز به سرکشی بنایی خانۀ شما می آمد ،فهماندید که پیرانه سر [هنگام پیری]
این بلیّات [گرفتاری های] اخیر را از شما کشیده است.
و همچنین به قوام السلطنه و تمام آن رجالی که پس از استخالص از مجلس ،به سید
ضیاءالدین لعنت کرده و بر فرق شما مدح و تمجید نثار می کردند فهماندید که سید
ضیاءالدین مقصر نبوده است.
اعتراف بفرمایید اعالن حکومت نظامی و تهدید کردن نویسندگان و گویندگان به شکستن
قلم و بریدن زبان ،در یک مملکت مشروطه ،با وجود افتتاح مجلس شورا و با وجود آن که
تمام دول دنیا ایران را به مشروطیت و حکومت ملّی شناخته اند ،خیلی بی مناسبت و
مضحک ،و نسبت به ذوق و سلیقۀ عموم مردم ،بد و ناپسند بود.
در یک مملکتی که آزادی را به قیمت خون های مقدس بدست آورده است و حکومت را
از محمد علی میرزا و درباریان و وزرا گرفته و به قانون داده اند ،آیا قضاوت در مندرجات
جراید از وظایف یک نفر نظامی بکلی خارج نیست؟
اعتراف بفرمایید اظهار اعتماد و اطمینان کردن یک دسته کسبۀ بازار در جراید برای شما
یک وهن [ضعف] بزرگی به شمار می رفت.
سردار سپه سه ماه قبل ،محتاج اظهار عقیدۀ این و آن نبود .سردار سپه منیع ترین مقامی را
در قبول عناصر اصالح طلب و دستجات ملی احراز نموده بود.
مسألۀ مهر کردن ورقه در بازار و اظهار عالقه به این و آن کردن ،یک بازی کهنه ای است
که مردم آن را دلیل تزلزل مقام طرف مقابل می دانند.
آقای سردار سپه!
اگر به شما گفته اند تودۀ ملت احساس ندارد و این هایی که به اسم ملّت حرف می زنند
یک مشت هوچی می باشند ،باور نکنید ،زیرا همین ارباب جراید ،همین عناصری که در
موقع تحقیر آن ها را هوچی می گویند ،در اجتماعات و احساسات عمومی نافذ و موثر
هستند.
آقای سردار سپه!
ما به بقای شما عالقمند هستیم ،ولی برای این که نظام ایران را ترقی دهید.
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ما به بقای شما عالقمندیم ،ولی برای این که دست خود را به دست اصالح طلب داده و به
پیشرفت قانون و آزادی خدمت کنید.
ما به بقای شما عالقه داریم ،ولی نه در صورتی که شما فشار خود را اول متوجه طبقۀ
آزادی خواه و ارباب جراید کنید و با عناصر پوسیدۀ ارتجاع که تکامل دنیا آن ها را
محکوم به مرگ و فراموشی نموده است ،هم آهنگ شوید.
ما به اقتدار شما تعلق خاطر داریم ،ولی نه برای این که این اقتدار صرف خفه کردن
احساسات آزادگان ایران شود.
ما از عظمت شما مسرور هستیم ،ولی در وقتی که این عظمت و جالل به دیدۀ دشمنان آب
و خاک کشیده شود ،نه دوستان.
آقای سردار سپه!
من یک قلم بیش تر ندارم و آن را هم حکومت نظامی شما می تواند در هم بشکند و حالت
روحیه ام نیز برای تحصن در هیچ جایی حاضر نیست ،ولی مع ذلک چون مطابق احساسات
یک دستۀ زیادی به بقای شما عالقمند هستم و نمی خواهم سرنوشتی نظیر اسالف شما منتظر
شما بوده باشد ،این حقیقت خالی از آالیش را تقدیم می نمایم.
شما برای بقای خود و اجرای نیات خود و برای توسعۀ قوای نظامی و عظمت دادن ایران
باید نه تنها مطابق قانون و اصول حکومت ملی ایران رفتار کنید ،بلکه دست به دست
آزادی خواهان داده ،بنیان استبداد و مفاسد موجود اجتماعی را متزلزل کرده ،برای کلیه
مظاهر اجتماعی خود یک طرح تازه و جدیدی بریزید».

***
دشتی در سال  ۱۹۲۳( ۱۳۰۲م ).در انتخابات دوره ی پنجم مجلس شورای ملی از شهرستان
ساوه به وکالت انتخاب شد ،اما اعتبار نامه ی او با مخالفت گروهی از وکال و اصرار سید
حسن مدرس که بر خالف دشتی سرسختانه مخالف برقراری رژیم جمهوری در ایران بود،
رد شد .با این همه او سرانجام در سال  ۱۳۰۵در انتخابات دوره ی ششم به مجلس راه پیدا
کرد و این سمت را تا پایان دوره ی نهم حفظ کرد.
دشتی دل آزرده از تغییر روش کلی رضاشاه ،سانسور جراید از سوی شهربانی و عملکرد
روزنامه نگاران متملق ،و خودخواه ،در سال  ۱۹۳۰( ۱۳۰۹م ،).مدیریت «شفق سرخ» را به
طور کامل به مایل تویسرکانی واگذار کرد و تنها عنوان صاحب امتیاز نشریه را برای خود
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نگاه داشت .با این همه ،سرانجام به دستور دولت ،در روز  ۲۰فروردین ماه  ۵( ۱۳۱۴آوریل
 ،)۱۹۳۵این نشریه پس از  ۱۳سال کوشش پی گیر و ارائه ی خدمات شایسته ی روزنامه
نگاری ،توقیف و به فعالیت آن برای همیشه خاتمه داده شد.
سه روز پس از توقیف «شفق سرخ» و تنها یک روز پس از اتمام دوره ی نهم مجلس شورای
ملی و پایان مصونیت سیاسی وکال ،در  ۲۳فروردین ماه  ،۱۳۱۴دشتی مجدداً دستگیر شد و به
زندان قصر افتاد .او بعد از مدتی به دلیل بیماری به بیمارستان نجمیّه ی تهران انتقال یافت و
پس از  ۲ماه اقامت در بیمارستان به مدت  ۵ماه نیز در منزل تحت نظر قرار داشت ،مجموعاً
 ۱۴ماه از آزادی محروم شد .سال ها بعد مشفق همدانی ،یکی از موسسان «انتشارات صفی
علیشاه» ،یادداشتهای دشتی درباره ی این زمان را با عنوان «تحت نظر» ضمیمه ی
«ایام محبس» ،نخستین کتاب دشتی کرد.
گستره ی آثار مکتوب زنده یاد دشتی ،عالوه بر صدها مقاله ،متجاوز از ۲۰کتاب در زمینه
های روشنگری سیاسی و اجتماعی ،رمان ،تحلیل های ادبی و عرفانی و ترجمه ی آثار
نویسندگان غرب می باشد که چاپ و پخش آنها با انتشار «ایام محبس» ،تنها اثر سیاسی او
که به انگلیسی ترجمه شده است ،در سال  ۱۳۰۱آغاز شد.
علی دشتی ،در  ۲۶دیماه  ،۱۳۶۰در بیمارستان جم تهران درگذشت و در امام زاده عبداهلل
شهر ری در کنار خویشان خود به خاک سپرده شد.
دشتی در سالهای بعد از پایان دوره ی انتشار «شفق سرخ» ،بارها مجدداً به نمایندگی مجلس
شورای ملی و سپس مجلس سنا ،و همچنین سفارت در مصر و لبنان ،و وزارت رسید و
کوشش های شایسته ای در شناساندن بسیاری از بزرگان ادب ایران انجام داد ،که بحث در
باره ی آن ها خارج از موضوع این مجموعه است.
به گفته ی تحلیلگران ویژگی و محبوبیت دشتی در سالهای انتشار «شفق سرخ» که نه تنها
بیش از  % ۲۰زمان فعالیت های سیاسی او را تشکیل می داد ،بلکه در اوج آن نیز بود« ،به
دلیل صراحت لهجه ،بیان فاخر و اندیشههای گاه انقالبی اش در مبارزه با مفاسد اجتماعی
بود .او پیوسته به جنگ تعصبات بی مورد ،خرافات و رسوم پوسیده ی زمان خودش می
پرداخت و عقاید خود را در جهت گسترش هرچه بیشتر فعالیتهای اقتصادی و عدالت
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اجتماعی با زبان و قلمی بسیار تند و خشن بیان می کرد که گاه باعث دستگیری ،حبس
خانگی ،زندان و یا تبعیدش می شد».
در مجموعه ی در دست تهیه ،کوشش شده است که سرمقاله ها و نوشته های مسلسلی که
دنباله ی آن ها در شمارههای دیگر روزنامه «شفق سرخ» به صورت سرمقاله منتشر شده اند ،و
سرشار از آگاهی های با ارزش درباره ی یکی از پر تنش ترین و سرنوشت سازترین دوران
تاریخ ایران محسوب می شود ،تقدیم خواستاران گردد .ضمنا باید اذعان کرد که گذشت
نزدیک به یک قرن از زمان انتشار این نشریه نیز نتوانسته از تازگی و طراوت مطالب آن
بکاهد« .شفق سرخ» تنها به بیان نارسایی های کشور بسنده نکرده و با کوششی خستگی
ناپذیر به ارائه ی راهکارهای مناسبی برای رهایی از دشواری ها پرداخته است.
در پایان از همه ی سروران و عزیزانی که در درازای چند سال گذشته در مراحل مختلف
نسخه برداری از مجموعه ی موجود در کتابخانه های تهران ،حروف چینی کامپیوتری ،نمونه
خوانی ،ویرایش ،صفحه آرایی ،و تهیه ی مقدمات چاپ و پخش این اثر با بزرگواری،
گشاده رویی و مهری سرشار مرا یاری داده اند ،به ویژه از پسرخاله ی ارجمند و دانشمندم
آقای دکتر مهدی ماحوزی که تامین کننده ی اطالعات استنساخ شده از شمارههای ناقص
سال یکم این مجموعه بوده اند ،کمال سپاسگزاری دارم.
بدون تردید با همه ی کوشش های انجام شده ،حروف چینی دوباره ی مقالههای منتخب و
کار ویرایش مطالب بدون لغزش نیست و از این رو از دوستانی که متوجه چنین نقایصی
میشوند ،خواهشمند است با بزرگواری کاستیها را به آگاهیم رسانند تا در چاپ های بعدی
تصحیح شود.
برگ های مجموعه ی یاد شده آینه ی تاریخ سیاسی نه چندان دور سرزمین ما و میراث
فکری ارجمند رفتگانی است که سودای سرافرازی ایران را در سر داشتند .یادشان گرامی که
قلمشان چراغ راه آینده است و چنین باد!
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