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کاوه بیات

تجدد و نوخواهی در ایران مراحل مختلفی را پشت سر نهاده است؛ مدد
زمانی طوالنی به شناخت مظاهر و عوامل آن گذشت و مد
به اثبا

ضرور

زمانی طوالنیتر نیز

عاجل اخذ وکاربرد این مظاهر و عوامدل هنادامی کده جند

جهانی اول به پایان رسید و همراه با آن دوره ای از مداخال

مستمر قدر

های

خارجی در امور کشور ،باالخره ایران فرصت یافت بدرای تجددد و پیشدرفتی کده
سال ها در کسب آن ناکام مانده بود اقدام کند در این مراحل تجدد و نوخدواهی
دیار به توضیح و استدالل نیاز نداشت؛ یک خواست عمومی بود مهد تررید
مشخص اجزا و عناصر آن بود و ارائه پیشدنهادهایی عملدی در ایدن جهدت بدار
اصلی این تالش را نسل جوان فرن

دیده ای بر عهده گرفت که سال های جن

و قبل آن را به تحصیل در اروپا سپری ساخته ،ایندک بده ایدران بداز آمدده بدود

1

جمریت ایران جوان یکی از چند تشکل مهمی بود که گروهی از این جوان هدا را
گردآورد و به کار گرفت
در فروردین  1300گروهی مرکب از علیقلی خان مهندس الدولده ،حسدن
خان شدقاقی ،اسدمریل خدان مدرا  ،جدواد خدان عدامری ،حسدن خدان نفیسدی
 گفتاو ،زمستان  ،1374صص 17-29
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(مشرفالدوله) که از تحصیل کردههای اروپا بودندد ،موجودیدت ایدران جدوان را
اعالم داشتند  2جمریت ایران جوان چه به صور

یک حرکت فرهنادی کلدی و

چه به شکل یک باشااه اجتماعی مترارف بیش از پنجداه سدال در ایدران حیدا
داشت از این دوره فقط در شش سال نخست کار است که فرالیت سیاسدی دارد
و از این شش سال نیز فقط در فاصله زمستان  1305تا زمسدتان  ،1306کده ایدن
تکاپوی سیاسی وجه بارزی مییابد زیرا در خالل سال های پیش تا آنجدایی کده
اطالع در دست است ،گذشته از اعالن گاه به گاه اسامی کاندیدداهای مدورد نظدر
جمریت در آستانة انتخابا

ادوار پنج و شش مجلس شورای ملی کده آن نیدز

بدون حصول نتایج مطلدو

کاندیددهای مدورد نظدر بده پایدانی

یرندی انتخدا

میرسددید ،بخددش اعظ د فرالیتهددای جمریددت صددرف ترتیددب و سددازماندهی
کنسر های عام المنفرة موسیقی و نمایشهای میهنی د اخالقی در تهران شد
از اواخر اسفند  1305که جمریت ایران جوان با انتشار نخستین شدماره از
نشریة هفتای خود به نحوی جدی و مستمر درگیر تحوال

کشور شدد تدا یدک

سال برد که نخست موجودیت سیاسی خود را کنار گذاشدت ،سدپس بدا ترطیدل
نشریه ،از دور خارج شد ،تجربة کوتاه مد

ولی مهمی شکل گرفت ،که از لحاظ

انسجام فکری و ارائه یک رشته پیشنهادهای مشخص فرهنای واقتصادی براساس
یک جهان بینی و دیدگاه نظری روشن ،در مقایسه با بسیاری از تجدار

سیاسدی

ایران در ادوار قبل و برد از این دوره نادر و منحصر به فرد است
« ما طرفدار اشخاص با اراده و افکار جوانی هستی که مرتقدند ایدران مدال
ایرانی است و باید کار کرد تا به سر منزل مقصود رسید و باید همان راهی را که
دیاران رفته اند برای نیل به سدراد

پیمدود » شدرح کوتداهی کده در نخسدتین
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شمارة ایران جوان منتشر شد  3به رغ اختصار از چند جهت بیان جامری است از
دیدگاه کلی جمریت؛ نخست آن که چارة کار را فقط در سری و تالش «اشخاص
با اراده وافکار جوان» میداند و بخش مهمی از برنامة سیاسدی و فرهنادیای کده
ارائه میهد نیز در چاونای فراه آوردن چنین نیرویدی اسدت دوم آن کده جدز
«راهی که دیاران رفته اند» نیز راه دیاری سراغ نمیکند
میرزا علی اکبر خان سیاسی فدارغ التحصدیل روان شناسدی از فرانسده کده
سرپرستی فرالیت های ایران جوان را نیز بر عهده داشت پیدایش نیروی جوان و
با ارادة مورد نظر را در گروی طرح و اجرای یک برنامدة تربیتدی دراز مدد  ،در
اصالح هویت اخالقی جامره میداند« :سرچشمه یا علت الرلل بدبختی ها هویت
اخالقی افراد جامره است یرنی بیایید و بهتدرین تشدکیال

را بدهیدد و بهتدرین

قوانین را از دیاران اقتباس و وضع کنید چون آنها را باالخره همدین مدردم بایدد
اداره و اجرا کنند مفاسد اخالقی این ها بر محاسن آن قوانین و تشکیال

خواهد

چربید هر چند سال یک مرتبه وقتی خرابی و افتضاح یک اداره به درجة اعلدی
رسیده ،یک مرد متهور پیدا شده است » گروهی مرزول ،گروه دیاری منصو ،
میز و صندلی و دفتری جابجا شده « حتی گاهی ه نظاما

و قوانین را عوض

کرده ،ولی باز چیزی ناذشته که خرابی و خرابکاری به شدد

روز اول عدود

کرده است »

4

از نظر میرزا علی اکبر خان سیاسی عوارضی چون تنبلی و صوفی مسدلکی
وگدامنشی و دورویی و بی اعتنایی به نوامیس دینی واخالقی ،که نشدانههای ایدن
بیماری هستند ،مسائل ناشناخته ای نیستند «مکرر توسط نویسندگان تذکر داده
شده  ،لکن این آقایان در عوض جستجوی علل ایدن امدراض و نمدودن راههدای
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عالج غالباً به نوحه سرایی قناعت کرده ،گاهی ه در ذیل شمارة این بدبختی ها
جامره را به باد فحش وناسزا گرفته برای او مرگ نزدیکی را پیش بینی کرده اندد
اصالً جامره را پست مررفی کردن و آن را محکوم به فنا خواندن از چندی پدیش
با

شده و از عالئ تشخص و تفوق بر محیط به شمار مدیرود » حدال آن کده

چنین بیاناتی نه «عالمت برتری و تشخص» که در واقع بیانار «ضدر

اخالقدی

وانحطاط» صاحبان چنین آرائی است «خوشدبختانه ایراندی هدر قددر روحیداتش
خرا

باشد باز از مرحلة مرگ خیلی دور است» بویژه آن که تحوال

اخیر نیز «تکان شدید به او» داده است

سال های

5

انحطاط اخالقی
میرزا علی اکبر خان سیاسی امراض اخالقی جامره را بده دودسدته تقسدی
کرد؛ یکی آنهایی که جنبة ریشه دار و سنتی دارد ،و دیاری رشته امراضی کده در
پنجاه سال اخیر ،یرنی در مواجهه با مظاهر غر
عوارض که خود را به صور

بوجود آمده اند گروه اول ایدن

«نداشتن غایت مراد یا به قول فرنای ها ایدده آل»

نشان میدهد باعث آن شده است که « مدا از پیدر و جدوان ،از عدارف و عدامی
همای چون پیدران فرتدو

سرچشدمة امیددمان خشدکیده و بدرود

کامدل بدر

وجودمان مستولی شود» ریشه آن نیز در سه عامل است ،اول «شاخ و برگ هدا و
پیرایش هایی است که به آئین مقدس اسالم بسته اند » آنچه امروزه به نام اسالم
ارائه میشود « آن اصول مقدسی که در قرون اولیده هجدر  ،نهضدت چنددین
ملت را باعث گردیده و اقوام خشدن و بددوی را بده شداهراه مددنیت راهنمدایی
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نموده ،دول عظیمه تشکیل داد ،نمیباشد با اصول اولیه و قوانین حقیقی اسدالم
است از یک مشت خرافا

خیلی فرق دارد و عبار
دوم « گذارشا

و موهوما »

تاریخی ،تهاج اقوام بیاانده ،مللوبیدت پدی در پدی و

سلطنت مستبده است که همواره درجامره برقدرار بدوده ،افدراد را قهدراً وادار بده
خضوع و خشوع ،به تملق و مداهنه کرده اسدت» و بداالخره «علدت سدی » ایدن
امراض «که

شررا و نویسندگان سل

هستند اگرچه ما بده وجدود آن بزرگدان

افتخار داری و میدانی که جزیی آبروی ه که برای ما باقی مانده است بواسدطة
آنها است الکن ناچار باید اعتراف کندی کده آثدار و نوشدتجا
مقتضای مرتقدا

و کیفیا

اخالقی مردم تأثیرا

عصر خودشا

ایدن بزرگدان بده

تلفیق و ترکیدب شدده و در هویدت

مهمه بخشیده است نهال های خرافا

و صوفی مسدلکی

و مبالله و مداهنه بوسیله بیان دلچسب این شررا که گاهی حکد آ
آبیاری و تقویت

» میشود

روان دارد،

6

گروه دوم این امراض که در سال های اخیر و در مواجهه با جهدان غدر ،
دامنایر جامرة ایران شده اند ،خود را به صور

«عدم اتکاء و اعتمداد بده نفدس»

نشان داده و نتیجه آن میشود که « ایرانی خود را مستقالً قابل انجام هیچ کاری
نمیداند»  7البته این بیماری که در کنار بیاعتنایی به موازین اخالقی جامره ،خود
را به صور

حرص و آز در دست یابی به ظواهر تمدن نو ،حرص به اتومبیدل و

لباس های جدید

نیز نشان میدهند ،سر منشاء این تباهی نیست ،بلکده افدزوده

ای است بر زمینة مسترد موجود به خاطر چندین زمیندة مسدتردی اسدت کده «
مفاسد جدیده را زودتر و آسان تر میپذیرد و ایدن خدود یکدی از دالیدل عمددة
تقلیدی است که ما در مواجهه با اروپائیان از مرایب و مفاسد آنها میکنی  ،نده از
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محاسن اخالقی آنها»  8در چنین وضری تنها یک انقال

تربیتی چارهساز است و

یک تحول اساسی در آموزش نسل جوان برای این مواجهه ناگزیر آمادگی هدایی
الزم بود که نداشتی «از روزی که چش و گوش ما باز شد و خواهی نخواهی با
«کفار» آمیزش پیدا کرده ای الزم بود ما را مادتاً و مرنا برای زندگی جدید تربیت
میکردند لیکن آنهایی که در عرض این مد

زمام اختیار ما را در ک

بیکفایت

خود داشتند (اع از پیشوایان سیاسی و دینی) هیچ اقدام صحیح در این خصوص
نکردند بطوری که ما وارد میدان زندگانی تازه گشتی بدون آن کده قدبالً بدرای
این امر مسلح شده باشی

9

»

در این عرصه نیز موعظه و نصحیت چداره سداز نیسدت « بایدد وسدایل
عملی را برای رفع این مفاسد پیدا نمود و از دولت خواست آنهدا را اجدرا دارد
وظیفه ما تشخیص امراض جامره و نمودن راههای عملی عدالج اسدت و وظیفدة
دولت ترقیب آن راهها»  10راه عملی نیز فقط در یک انقال

تربیتی نهفتده اسدت؛

البته حرکتی که صرفاً به آمدوزش خوانددن و نوشدتن منحصدر نبدوده بدا تربیدت
روحانی و جسمانی نسل جوان و نوجوان کشور توام شود وی نیز همانند کداظ
زادة ایرانشهر که در همان ایام جلد سوم راه نو را در آمدوزش و پدرورش منتشدر
ساخت ،بر این اعتقاد بود که تکثیر مدارس موجود جنایت اسدت و پدیش از هدر
اقدامی نظام آموزشی باید دگرگون شود و این مه نیز جز بدا تهیدة «عددة کدافی
مربی یا آموزگار» که الاقل ده سال زمان الزم دارد میسر نیست لهذا در این زمینه
نیز طرح جامری را ارائه نمود که براساس آن «جمری از هموطنان خود را تحدت
شرایط و پروگرام مرینی انتخا

نموده بده خارجده بفرسدتی تدا در آنجدا هد

خودشان تلییر اخالق و هویت داده ،تربیت شوند ،ه فن تربیدت کدردن غیدر را
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فراگرفته به ایران برگردند ودر اینجا برای مدارس ابتدایی ما تهیده مرلد و مربدی
نمایند»

11

راه دیگران
در همین زمینه؛ در مباحث مربوط به ارائه طریق و راه حل است که وجده
دوم اندیشههای ایران جوان یرنی برداشت مشخص آنها از ضرور

طدی «راهدی

که دیاران رفته اند» نیز خود را نشان میدهد تجدد را باید از غدر

آموخدت و

برای این آموزش نیز باید به غر

رفت از نظر ایدران جدوان هماناونده کده در

زمینة تربیت مرل تجویز شد ،در سایر زمینهها نیز راه و روش دیاری میسر نبود
میرزا حسن خان نفیسی یکی دیار از اعضای اصلی جمریت نیز در بحدث
«نواقص کار ایران و موانع ترقی اقتصادی ایدران» بده موضدوع «فقددان اشدخاص
متخصص و ذی فن در شرب مختلفة علوم و صنایع» اشاره داشته ،و در موضدوع
اعزام محصل به خارج صریحاً اظهار داشت « با پنج نفر و ده نفدر کدار درسدت
نمیشود باید هزارها ایرانی هر سال به خارجه برود تا برد از چند سدال بتواندد
قیافه اقتصادی مملکت را تلییر دهد»
اعزام دانشجو و ضرور

12

برخورداری از یک کدادر تربیدت شدده پدیش از

هرگونه اقدامی ،رکن اصلی اندیشة ایران جوان را تشکیل میدهد این است کده
از هر طرح و پیشنهادی در زمینه اعزام دانشجو به خارج ،مانند الیحه ای که سید
حسن تقی زاده در مجلس مطرح کرد مبنی برآن که از عایدا
ده نفر محصل برای آموزش ذو
وزار

قند و شکر سدالی

آهن و راه آهن به خارج اعزام شوند 13،یا اقدام

فوائده عامه در تخصیص بخشی از بودجة سدالیانه اش بده منظدور اعدزام
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محصل استقبال کرد 14و هناامیکده در اجدرای برخدی از ایدن مصدوبا
می شد ،مانند تأخیر حاصله در اعزام دانشجویان ذو

تدأخیر

آهن و راه آهدن زبدان بده

انقاد میگشود  15براساس همدین اسدتدالل نیدز در توفیدق اقدداماتی چدون اقددم
جسورانة میرزا علی اکبر خان داور در انحالل عدلیه و تأسدیس یدک نظدام ندوین
قضایی (بهمن  )1305تردید داشت ،بری موفقیت چنین اقدامی آدم الزم بدود« :
اگر ده سال پیش وزیر عدلیه وقت چنین فکری را کرده بود ،امروز احتیداجی بده
» و اینک نیز که عدلیه منحل شده است امکان موفقیت ک

انحالل عدلیه نداشتی

است زیرا « عدة اشخاص تحصیل کرده و متخصص در حقوق به تناسب سدایر
طبقا

16

کمتر است »

این رویکرد در سایر مواضع ایران جوان نیز مستتر است چده بده صدور
مددوارد صددریحی چددون تأکیددد بددر ضددرور

اسددتخدام مستشدداران خددارجی در

سازماندهی اموری چون اداره مالیه کشور 17،چه در مسدائل اقتصدادی مشخصدی
چون احداث راه آهن در کشور که به عقیدة ایران جوان سرمایه آن میبایسدت از
منابع مالی خراجی تهیه شود زیرا تحمیل چنین هزینده ای بدر عایددا
کشور ،به چنان افالس عمومی منجر میشد که در صدور

محددود

اتمدام طدرح مزبدور،

دیار امکان بهره برداری کامل اقتصادی از آن میسر نمیبود  18البته این به مرندای
آن نیست که ایران جوان خواهان چیرگی اقتصادی غر
جامری که حسن نفیسی در ضرور

بر ایدران بدود ،مباحدث

تجدید نظر در تررفههای گمرکی موجدود و

تنظی آنها به نفع صنایع نوپای کشور مطرح کرد 19،که یکی از مقددما
تلییرا

بردی شد یا مقالة مهمیکه در زمیندة عایددا

اساسدی

نفتدی ایدران و ضدرور
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رسیدگی به آن منتشر گردید 20،در جهت تقویت اسدتقالل اقتصدادی ایدران سدیر
میکرد
در زمینة مسائلی چون آموزش و پدرورش نیدز تحکدی باورهدای ملدی در
ترلی و تربیت نو مورد توجه بود ومیرزا اسمریل خان مرآ

وزیر آتی آموزش و

پرورش ،ضمن تأکید بر اولویدت تأسدیس مراکدز تربیدت مرلد پدیش از توسدرة
مدارس ،مبانی یک تربیت ملی را تشریح کرد  21با این حال بیاانه سدتیزی الزمدة
چنین تربیتی فرض نشد :ایران جوان در انتقاد از سختایری های وزار

مردارف

بر مدارسی که خارجی ها در ایران تأسیس کرده بودند ،با اشاره به ناکامی آشدکار
برخی از این مؤ سسا

که جنبة دینی داشتند ،در القداء آموزههایشدان بده داندش

آموزان مسلمان ایرانی ،نارانی های موجود را غیر ضروری دانسته ،بدا توجده بده
نیازهای کشور در آن مرحله محاسن چنین موسساتی را بیش از مضدار احتمدالی
آنها میدانست

22

این وجه از دیدگاه ایران جوان ،یرنی فقدان هدر گونده بیاانده سدتیزی یدا
خوف و هراس غریب از بیااناان را در نحوة رویکردش به مسائل جهدانی نیدز
میتوان مالحظه کرد؛ جهان را میشناخت و بر ضرور

شناخت گسترده تر آن و

همچنین حضور فراالنة ایران در این عرصه تأکید داشت؛ یک یا چند مقالة مفصل
دقیق و تحلیلی در مورد مسائل روز جانی که اکثراً به قلد میدرزا محسدن خدان
رئیس بود از ویژگی های ثابت هر شماره به شمار میرفدت مسدائل مربدوط بده
جامرة ملل با دقت دنبال میشد در عین حال تحوال
نظر دور نبود :سلسه مقاال

کشورهای همسایه نیدز از

مفصل میرزا علدی خدان سدهیلی در مررفدی روسدیة

شوروی ،همراه با اشاراتی به مسائل مرزی ایران و روسیه 23،نوشتههایی در مدورد
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عراق (و مسائل مرزی آنها با ایدران) 24،مسدائل عربسدتان

از جملده

مقاال

جالب توجهی بودند که در این زمینه منتشدر شددند در مقالدههایی چندد

تحوال

ترکیه نیز مورد اشاره قرار گرفتند ،ولی از نوع گدزارش هدا ،و همچندین

اخباری که در این زمینه منتشر شد 26،آشکار بود که بر خدالف پداره ای از دیادر
حرکت های ملی آن ایام برای ایران جوان تحوال
نبود آنها به اصل جریان ،یرنی تحوال

جاری ترکیه الاو و سرمشدق

اروپا نظر داشتند و نده بازتدا

شکسدته

بستة آنها در یک حوزة همسایه
محدودة موفقیت
چنان که اشاره شد ،تجربة ایران جوان از لحاظ تالش منسجمی که در ارائه
یک رشته پیشنهادهای فرهنای و اقتصادی براساس یک دیدگاه مشخص نظدری،
در خود داشت ،در مقایسه با بسیاری از تجار

سیاسی ایران در ادوار قبل و برد،

پدیدة نادر و منحصر به فردی به شمار میآید به خصوص آن که براساس تجربه
ای ایرانی استوار بود در حرکت های سیاسی و اجتماعی ایران مراصر کمتر دسته
یا گروهی دیده میشود که بر مبنایی جددا از خصوصدیا

شخصدی رهبدری یدا

عالئق گذرای روز تشکیل شده باشد ،حال آن که در این مورد خاص گذاشدته از
حضور یک دیدگاه مشخص نظری د ضرور
مدنیت غر

درک و جذ

مستقی و بالواسطة

د چهرههایی را میبینی چدون علدی اکبدر سیاسدی ،حسدن نفیسدی،

محسن رئیس ،اسمریل مرآ  ،علی سهیلی ،مصطفی قلدی بیدا  ،حسدین امیندی،
احمد عدل ،مشفق کاظمی که هر یک بنا به تخصص و دانش خویش با در نظر
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داشتن تحوال

روز ایران ،بیان وجه مشدخص از ایدن جهدان بیندی را بدر عهدده

گرفتند
ایران جوان دلیل موفقیت خود را در آن میدانست که برای انجام اغدراض
خصوصی و پیشرفت منافع انفرادی تشکیل نشده بود و آنکه در این هفدت سدال
«دور اشخاص» ناشت  27به عبارتی دیار « در هیچ موقع تحت تدأثیر وقدایع و
گذارشا

روز » واقع ناردید و «داخل در شخصیا » نشد  28ولی نااهی دقیدق

تر به این تجربه بیانار آن است که این موفقیت به مراتب محدودتر از آن بود که
به نظر میآید نخست آن که از دورة هفت سالة فرالیتهای ایدران جدوان ،فقدط
دورة فرالیتهای زمستان  1305تا زمستان  1306آن است که از وجه شداخص و
بارزی برخوردار است چنان که میدانی جمریت ایران جوان در فاصلة سال های
 1300تا  1305در مقایسه با دوران کوتاه بردی (سال  )1306نه در زمینة فرالیدت
های سیاسی کارنامه ای همسن

فرالیت هالی این دوره دارد و نه در افادة مدرام

شاید علت این توفیق زودگذر را و از آن مه تر علت زودگذر بدودنش را بتدوان
در آن جستجو کرد که ایران جوان اصوالً جمیریت سیاسی نبود نه آن که مدرام و
مسلک سیاسی نداشت :ایران جوان نیز مانند بسیاری از احدزا

و گروههدای آن

دوره مرام سیاسی داشت ،نوع خویش را ه داشت« :استقرار حکومت پارلمانی و
اصول دموکراسی در ایدران  ،حفدآ آزادی هدای انفدرادی و آزادی اجتماعدا
آزادی نطق و قلد و عقیدده و مطبوعدا

و

» از جملده اصدول مهمیبدود کده در

توضیح مرام و مسلک خود برآن تأکیدد داشدتند  29حتدی در یکدی از شدمارههای
نشریه خود مقالة عالمانهای در ترری

خصوصیا

یک «حز

سیاسی» از آندره

هس ،که در مدرسه حقوق تهران به تدریس اشتلال داشت منتشر کردند ،ولی بده
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نظر میآید که برای این جوان نیز همانند بسیاری از دیادر احدزا

و گروههدای

وقت این بخش از مرامنامه ،جنبه ای تزئینی داشت
سیاسیت مدرنیته
واقریت امر آن است که ایران جوان نیدز مانندد بسدیاری از حرکدت هدای
جدی دیاری که در ایران مراصر به تحقیق مدرنیته همت بستند ،از رویارویی بدا
وجه دیار این امر یرنی شکل دادن به یک ابزار سیاسی مناسب با این تجربه ،یک
ابزار سیاسی مدرن روی گرداندند یرنی با همان جدیتی کده در عرصدة ترلدی و
تربیت ،با تأکید بر آموزش عقالنی مردم و در عرصة اقتصاد با تأکیدد بدر تحکدی
مبانی صنرتی کشور و جهانی شدن مدرنیته را مدنظر داشتند ،در عرصه سیاست
کوتاهی کردند
با توجه به آنچه از بخش سیاسی مرام و مسلک ایدران جدوان در موضدوع
استقرار حکومت پارلمانی و اصول دموکراسی ذکر شد ،نه میتوانی بادویی کده
از این لحاظ به مبانی نظری کار آشدنایی نداشدنتد و نده آن کده بادویی نارشدی
استبدادی داشتند اگر چه ایران جوان با همان جدیتی که به مضدامین فرهنادی و
اقتصادی میپردازد ،مضامین سیاسی را مورد توجه قرار نمیدهد ولی بدر خدالف
برخی از حرکت های قدرتمند آن دوره که مواضع صریح استبدادی اتخاذ کرده،
اصالحا
تفاو

را نیز فقط در چهارچو

یدک دیکتداتوری مصدلح میسدر میدیدندد،

دیدگاه ایران جوان آشکار است میرزا علی اکبر خان سیاسدی در یکدی از

آخرین نوشتههایی کده در ایدن دوره منتشدر سداخت ،ایدن دیددگاه اسدتبدادی را
صریحاً مورد انتقاد قرار داد نوشت کسدانی میگویندد« :جامرده ای کده اکثریدت
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افرادش در جهل و فساد اخالق غوطه ور میباشند ،از تشدخیص مصدالح و ارادة
امور خودش عاجز بوده مانند اشخاص نابالغ احتیاج به قی یا ولی دارد ،و وظیفة
این شخص آن است که بدون احترام حریت افراد و بدون رعایت تمایال

و آراء

آنها یرنی به زور به سوی راه راست رهبریشان کند نباید فراموش کدرد کده دول
استرمار ه هناام دست درازی به خاک دیاران همواره همدین حجدت را ذکدر
کرده اند لیکن بر هیچکس پوشیده نیست که این وسیله دو عیب بزرگ دارد اول
آن که از صد مورد نود و پنج موردش ،قی یرنی صاحب زور طماع و غیر صدالح
از آ

در میآید » و دوم این که « این وسیله هد مانندد مدواعآ و پنددیا

قوانین مخصوص تأثیرش سطحی بوده ابدداً در وجددانیا

و

افدراد راه نمییابدد و

شخصیت احدی را تلییر نمیدهدد » وی در ادامدة بحدث خداطر نشدان سداخت
هماناونه که هشت سال پیش یرنی چند صباحی پیش از ظهور «مصلح» وقت در
شمارة اول اصول ترلیما  ،نشریه وزار

مرارف نوشته بود « بر فرض این که

مصلح یا مصلحین خیر اندیش و قوی ظهور کرده و دست اصالح به سدر و روی
جامره بکشند ،باز دردها دوا نشده و افراد از بدبختی نجا
مصلحین فقط صور
به مجرد ضر

نیافته اند

(زیدرا)

ظاهر را تلییر داده به حقیقت دست نزده اند این است که

عناصر آمدره و قدوای عاملده و یدا در صدور

جزیدی بحدران و

انقال  ،حقیقت محیط با تمام مرایب و مفاسدش به طور شدیدی مجددداً ظداهر
شده ،اوضاع به صور

اول بازگشت خواهد نمدود ایدن خدود یکدی از اصدول

مسمله عل تربیت است که با ترساندن و کتک زدن ،یرنی بوسدیله زور هدیچکس
آدم نشده است »

30
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از این رو مالحظه میشود که با توجه به تحوال

برد از شهریور بیست به

طور اخص ،و اصوالً کل دگرگونی ای که در ادوار بردی دامنایر کشور شدد ،در
عل و وقوف ایران جوان به عواقب دردناک تحوالتی که در جریدان بدود ،تردیدد
نیست ،ولی اشکال کار هناامی خدود را نشدان میدهدد کده ایدن علد و داندایی
میبایست وجه بیانی سیاسی پیدا کند چنانکه اشاره شد ایران جدوان «تشدخیص
امراض جامره و نمودن راههای عملی عالج» آنها را از وظای

خود میدانست و

«ترقیب این راهها را» را نیز وظیفة دولت
ولی در عین حال که به عبث بودن زور و اجبار دراین زمینه آگاهی داشت،
در شرح وظای

دولت یا به عبار

دیار در ترری

ابزار سیاسی این دگرگونی،

چاونای «ترقیب این راهها» را روشن نکرد
ایران جوان در فاصلة سال های  1300تا  1305که در مورد انتخدا
مناسب برای تجدد و ترقی ایدران ،میدان نیروهدای مختلد

ابدزار

کشدور زد و خدورد

سیاسی تریین کنندده ای جریدان داشدت ،حضدور محسوسدی نداشدت در واقدع
هناامی بر این عرصه گام نهاد که با پیروزی کسانی چون میرزا علی اکبدر داور و
عبدالحسین خان تیمورتاش ،سر نیزه به عنوان ابزار سیاسی مطلو

انتخا

شدده

بود و «شخصیا » سیاسی نیز که ایران جوان از درگیری در آن پرهیز داشدت بده
نفع «شخص» رضاخان سردار سپه ،حل و فصول شده بود
تالشهای ک رنای چون تأکید بر لزوم اصالح قانون انتخابا  31یا انتقداد
از مصوبة هیئت وزراء در مورد طبقه بندی اعیاد رسمیکشور که در آن برای سال
روز مشروطیت ایران « که به عقیدة ما یکی از پدیش آمددهای بدزرگ تداریخی
ایران است (که) نه تنها ریشه استبداد را از ایران کند ،بلکه مملکت را از انقدراض
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نجا

داد » شأن و مقامی در ردی

کارساز نبود

اعیاد درجة اول کشدور قدرار ندادهاندد نیدز

32

بن بست سیاسی
ایران جوان در اواخر سال  ،1305یردین در آخدرین روزهدای آزادی هدای
سیاسی و حزبی در آن دوره ،به نحوی جدی در عرصة تحدوال

سیاسدی ایدران

گام نهاد اگرچه ظاهراً بر این اعتقاد بود که چون بدرای پیشدرفت «مدرام متیندی»
بوجود آمده است و « فقط هواخواه دولتی خواهد بود که طرفددار جددی ایدن
مرام و حاضر برای اجرای آن با تمام قوا » است دشواری چندانی هد در پدیش
نخواهد داشت ولی در مد

زمانی کمتدر از شدش مداه در مواجهده بدا نخسدتین

واقریت سیاسی یرنی یکه تازی نظام نو وجه سیاسی خدود را کندار گذاشدت؛ در
اوایل تابستان  1306در حالی کده در یدک دورة دیادر از آزادی هدای سیاسدی و
فرالیت های حزبی تاریخ مراصدر ایدران در آسدتانة توقد

کامدل قدرار داشدت،

تیمورتاش ،وزیر دربار پهلوی که در اوج قدر

بود و البد بدا الهدام از تحدوال

سیاسی که درایتالیا ،اسپانیا ،رومانی و ترکیه

آن روز جریان داشدت ،بده ایجداد

یک حز

فراگیر د حز

ایران نو د تصمی گرفت اگرچه دوران این تصمی

د

و شاید هوس د چندان به دراز نکشید که به نتیجده ملموسدی منجدر شدود ،ولدی
آنقدر دوام آورد که به اعالن غیر رسمی ترطیل هر گونه فرالیت سیاسی دیادر در
کشور و همچنین به زائل شدن وجه سیاسی جمریت ایران جوان منجر گدردد :در
اواسط شهریور  1306ایران جوان اعالم داشت که باالخره پدس از حددود دومداه
مذاکره بین نمایندگان جمریت وحز

ایران نو «برای تشریک مسداعی و توحیدد
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پروگرام» باالخره در گرده آیی ای که در مرکز جمریت برگزارشد ،تیمور تداش
ضمن ایراد یک نطق مفصل ،اتحاد آن دو گروه را اعالم داشت  33به گزارش ایران
جوان خالصة توضیحا

شفاهی وزیر دربار که در توضیح نطق و تصدمی فدوق
قدوای تجدددخواه مملکدت قلیدل و

الذکر بیان گردید ،از این قرار بود؛ چون «

پراکنده بوده اند ،بدین جهت در برابدر صدفوف قدوای مدرتجرین تدا

مقاومدت

نداشته و دائماً مجبور به تسلی می شده اند امروز کده در تحدت لدوای سدلطنت
تجدد پرور اعلیحضر

شاهنشاهی زمینه مساعدی برای پیشرفت عقاید تجدددی

خواهانه فراه شده الزمست عموم عناصدر متجددد دسدت اتحداد و بدرادری بدا
یکدیار داده با ترک اختالفا

کوچک متحداً برای سوق دادن مملکت به طدرف

ترقی و تمدن اقدام نمایند » به همین دلیل قرار بر آن شد ایران نو و ایران جوان
که هر دو یک مقصود داشتند متحد شوند
ولی جمریت ایران جوان به حز

34

تیمورتاش ملحق نشد؛ در توضیحی که

دو هفته پس از جلسة کذایی منتشر شد ،چنین آمده بود :حدود دو ماه قبل « به
ایران جوان مصراً تکلی

شد با حز

جدید تشدریک مسداعی نمایدد تدا هدر دو

دسته پروگرام جدید را به موقع اجرا گذارند » جمریت دو راه در پیش داشت ،یدا
اعالم انحالل کرده و به حز

جدید بپیونددد و یا «راه حلی پیدا کندد کده ایدران

جوان از بین نرفته و ضمناً با تقاضای جمریت جدید التأسیس تا سر حدد امکدان
موافقت شود» راه اول ممکن نبود زیرا « ایران جوان جمریتی است که چندین
سال عمر کرده شهر

بی غرضی و وطن خواهی آن در اکناف ایران پیچیده و در

واقع یاانه کربة امید عناضر تجدد خواه مملکت شده است و در مقابدل صدفوف
انبوه ارتجاع ،ایران جوان تنها قوة منظمی است که خود را طرفدار حقیقی تجددد
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مررفی کرده و در عمل ه لیاقت خود را اثبا

نموده است انحالل ایران جدوان

را خیانت به تجدد و ترقی ایران تشخیص داده و از همان دقیقة اول از خاطر دور
کردی » در عین حال « صالح ندانستی دستی را که به طرف ما دراز شده است
نایری و آنها را تنها گذاری

برای ایران بدود و

تا بردها ناویند یک راه نجا

آن را ه ایران جوان مسدود کرد» این بود که «شق سومی» را انتخا
در واقع همان راه دوم بود این که « اس حز

کردند کده

سیاسی را از روی ایدران جدوان

بر میداری و هر کدام علیحده با نهایت صمیمت و تمام قوا برای پیشرفت مدرام
خود با جمریت جدید تشریک مساعی میکنی و تا هر کجا صالح مملکدت بدود
دنبال آن میروی اگر بدین وسیله مقاصد ما انجام گیرد که باعث نهایت سراد
خواهد بو اما اگر خدای نخواسته روزی احساس کردم که مقاصد این جمریدت
با مرام ما فرق دارد و از تبریت آنها منافع ایدران بده قسدمتی کده دلخدواه ماسدت
ملحوظ نمیگردد آن روز از ادامة این راه صرفنظر میکنی و تصمی خود را تلییر
میدهی آن وقت ایران جوان دو مرتبه قدم در صحنة سیاست میگذارد و اجرای
مرام خود را آنجا که مروق مانده با وسائل دیار دنبال میکند » 35لهدذا جمریدت
ایران جوان با تلییر نظامنامة خود از حالت یک حدز

سیاسدی خدارج شدده بده

اعضایش اختیار داد در دیار تشکل های سیاسی فرالیت کنند
اعضای ایران جوان دردیار تشکل های سیاسی فرال نشدند زیدرا تشدکلی
بر جای نماند ولی هر یک به صور

فردی در چهارچو

دولتی کده بده نتدایج

عملکردش نیز اطمینان نداشتند ،دلخواه خود ،یدا وجده ترددیل شدده ای از آن را
دنبال کردند هناامی که در پی تحدوال
«ضر

شدهریور  1320یرندی هنادامی کده بدا

عناصر آمره و قوای عامله»« ،حقیقت محیط با تمام مرایب و مفاسدش به
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طور شدیدی مجدداً ظاهر» شد و امکان ارزیابی این تجربه و طدرح ایدن پرسدش
پیش آمد که آیا «مقاصد این جمریت با مرام ما فرق دارد» یا خیر تا در این زمینده
نیز تصمی مقتضی اتخاذ شود ،ایران جوان کده در خددمت دسدتااه پدا بده سدن
گذاشته ،تحلیل رفته بود ،خواست و توان چنین ارزیابی و نقددی را نداشدت ،بده
همان صور

باشااه به حیا

خود ادامه داد

پینوشتها:
 1برای آگاهی از دشواری های ایام تحصیل نسل فرن

رفته آن روز ،و از جملده ترددادی از اعضدای

ایران جوان بنارید به محود دلفانی« ،محصالن ایرانی در اروپا در طول جن

جهدانی اول» گنجینده

استاد ،فصلنامه سازمان اسناد ملی ایران ،س  ،3شماره پیاپی  ،11.10تابستان و پداییز  ،1372صدص
51-14
 2برای آگاهی بیشتر ،دکتر علی اکبر سیاسی ،گزارش یک زندگی  ،ج  ،1دی ماه ،1366

orient script

 ، ltd, Londonصص 78.74
 3روزنامه ایران جوان ،ش  5 ،1اسفند ( 1305با عرض تشکر از استادگرامی جنا
رضوانی که لط

کرده ،دوره این روزنامه را دراختیار ناارنده قرار دادند)

 4ش3و  20اسفند 1303
 5همان
 6ش 5 ،5فروردین 1306
 7همان
 8ش  14 ،50دی 1306
 9ش  7 ،49دی 1306
 10ش  20 ،3اسفند 1305
 11ش  28 ،52بهمن 1306
 12ش  21 ،38آبان 1306
 13ش  9 ،10اردیبهشت 1306
 14ش  3 ،18تیر 1306

آقای دکتر اسمریل
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 15ش  29 ،35مهرماه 1306
 16ش  9 ،10اردیبهشت 1306
 17ش  20 ،16خرداد 1306
 18ش  ،2اسدددفند  ،1305ش  2 ، 9اردیبهشدددت  ،1306ش  30 ،13اردیبهشدددت /1306ف ش 4 ،27
شهریور 1306
 19ش  27 ،4اسفند  ،1305ش  5 ،5فروردین  ،1306ش  12 ،6فروردین 1306
 20ش 30 ،48دی 1306
 21ش ،5فروردین 1306
 22ش  18 ،42آذر1306
 23شمارههای  1تا  5 ،17اسفند  1305تا  27خرداد 1306
 24ش 24 ،21تیر  ،1306ش ،31اول مهرماه 1306
 25ش 6 ،36آبان 1306
 26ش  25 ،30شهریور 1306
 27ش  2 ،42دی 1306
 28ش  28 ،26مرداد 1306
 29ش  5 ،1اسفند 1306
 30ش 23 ،47دی 1306
 31ش  30 ،48دی 1306
 32ش  14 ،50دی 1306
 33برای آگاهی از متن این سخنرانی که یکی از مه ترین بیانیههای استبدادی تاریخ مراصر ایران است
گذشته از ایران جوان که متن کامل آن را منتشر کرد (ش 11 ،28شهریور )1306بنارید به اطالعا
ش  9 ،296شهریور 1306
 34ایران جوان ،ش  11 ،28شهریور 1306
 35ش  25 ،30شهریور 1306

