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چکیده
پژوهش حاضر درصدد ارائه شناختی روشممند از تشمالیالت نیمیمه در دوره پهلموی اول و بررسمی
اقدامات رؤسای نیمیه در دوره مورد بحث میباشد .تغییرات وتحوالت و شبه مدرن سازی رضاشاه در
جامعه بر نیمیه نیز تاثیرات خودش را گذاشت .نیمیه از حالت سنتی خود خارج گردید .ایم تحموالت
همزمان با رسیدن رضاشاه به سلطنت دچار دگرگونی عمیق شد .رؤسای نیمیه درپمی ایم تحموالت
دارای قدرت فراوانی شدند و توانستند بر ساختارهای سیاسی تاثیرگذار باشند .یافتههای پژوهش نشمان
میدهد .جریان حاکم بر تشالیالت نیمیه از راس قدرت که رضاشاه سالان آن را به دست داشمت بمه
نیروهای زیر مجموعه که متشالل از سران قزاق بودنمد بما رونمد تمدریجی درمیمان الیمههای زیمری
برقرارکننده نیم و امنیت رسوخ یافت .رؤسای نیمیه توانستند به مرور زمان بمر اثمر فامدان حالوممت
قانونی و بهره گیری از حمایتهای بی حد و حصر رضاشاه سیر صعودی خویش را طی نمایند و تا آنجما
پیش بروند که دیگر محملهای قانونی و دولتی را تحت کنترل و نفوذ خود درآورده و به عنوان حاکمان
مالک الرقاب در سراسر کشور بساط سیاسی و پلیسی خود را بگسمترانند ،تما آنجما کمه همید قاعمده و
قانونی نتوانست قدرت آنها را محدود نماید.
کلید واژه ها :نیمیه ،رضاشاه ،درگاهی ،آیرم ،مختاری ،استبداد.
 1دانشجوی گروه تاریخ ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
 2دانشیار گروه تاریخ ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران(نویسنده مسئول) tfarsani@yahoo.com

 3استادیار ،گروه تاریخ ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران

پژوهشنامه تاریخ -سال دوازدهم -بهار  - 31شماره 61

2

مقدمه
از جمله راهبردی تری اهداف هر حالومت تازه بنیانی ،که به نوعی حفظ اساس حالومتی محسموب
می شود ،ایجاد نیم و تامی امنیت در مرزها و درون کشور است .برقراری امنیت در جامعمه منموط بمه
کارآمدی ،توانایی و کفایت مجموعه نیروهایی است که در عرصه انتیامات درون شمهری یما راههما و
مسیرهای ارتباطی به فعالیت مشغولند .آن چه بر تثبیت امنیت خلل ایجاد میکند و موجب بیثبماتی و
آشفتگی کشور میشود ،رسوخ فساد ،رشوه ،قدرت یابی بمی حمد و حصمر ،قمانونگریزی در نهادهمای
مربوط به حوزه نیم و امنیت و در میان صاحب منصمبان امنیتمی اسمت .یالمی از آسمیبهای حالوممت
رضاشاه فساد رسوخ یافته بر اثر قدرت یابی بی حد و مرز رؤسای نیمیه در شئون مملالتی بود .که بمه
طبع ای فساد ناامنی را در ارکان مملالت دام میزد .ویژگی استبدادی بودن قمدرت در طمول دوران
حالومت رضاشاه همرا ه با تغییراتی که بر اثر رویارویی و آشمنایی ایرانیمان بما پیشمرفتهای کشمورهای
همسایه و و همچنی ممالمک اروپمایی در اواخمر دوره قاجمار و ابتمدای حالوممت پهلموی روز بمه روز
گسترش می یافت ناش نیروهای نیمیه را که باید خواه ناخواه از پوسته سنتی خود بیرون آممده و بمه
عنوان یک نیروی مدرن گسترش و نفوذ امنیت در شهرها و ایاالت را عهدهدار شود را بیشتر و بیشمتر
می کرد .اقدامات اصالحگرایانه نخبگانی مانند عباس میمرزا و امیرکبیمر ،گسمترش سمفرهای صماحب
منصبان و افراد متمول به اروپا ،ورود خارجیها تحت عناوی جهانگرد و مستشاران خمارجی و اعطمای
امتی ازات خاص به آنها و توسعه ارتباطات اجتمماعی از طریمق جرایمد و هیمره موجمب رشمد و توسمعه
تشالیالت و ساختارهای سیاسی و حالومتی گردید .در ای رابطه با سفرهای ناصرالدی شاه به فرنگ
که از جمله عالقه مندان به نوگرایی و نوسازی بود با ایجاد نیمیه به سبک هربمی بما کممک افسمران
اروپایی و در راس آنان کنت دومونت فرت قمدم نخسمتی در تشمالیالت نیمیمه برداشمته شمد .ایم
تحوالت تا کودتای اسفندماه  6233هم.ش .کماکان با اصول و تشالیالت خاص پی ریزی شده دردوره
کنت دومونت فرت ادامه یافت .با کودتای رضاخان میرپنج و ریاست وزرایی او در سالهای بعد تفالرات
هالب سردارسپه کوتاه کردن دست فرنگیها از تشالیالت قشون و نیمیه بمود .ایم اقمدام نمه بمرای
استاالل واقعی مملالت و قشون و نیمیه پی ریزی شده بود بلاله ناطه اتالا ای اقدامات سیرصمعود و
قدرت یابی به ماامات باالی سلطنتی و فروپاشی حالومت قاجار برنامه ریزی شده بود .پرسمش اصملی
ای تحایق آن است که رؤسای تشالیالت انتیامی ایران دردوره پهلوی چه فراینمدی را بمرای کسمب
قدرت و نفوذ خود در ساختار سیاسی حالومت پهلوی طی کرده اند .فرضیه قابل ارائه در ایم موضمو
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ای است که تشالیالت نیمیه در ای دوره دنباله تشالیالت نیمیه در دوره قاجار همراه بما ارائمه سمیر
صعودی آن در چارچوب قوانی بوده است .هرچند برخی از قوانی و نیامنامههای پلمی

درایم دوره

برگرفته از نیامنامههای سوئدی و هربی نیمیه بود ولی براثر قدرت یابی رضاشاه و رؤسای پلی
نهاد امنیتی دچار انحراف گردید و رؤسای پلی

ای

نیز جایگاه برتر نسبت به قموانی موضموعه مملالتمی

پیدا کردند.
در رابطه با تشالیالت انتیامی در دوره پهلوی پژوهش هایی صورت گرفته اسمت کمه هرکمدام بما
بینشی متفاوت و زاویه دید مختلف به ای امر پرداختهاند .پاشمالوا مختماری( )6923در کتمابی بمه نمام
تاریخ پلی

ایران تاریخ ایجاد پلی

کتاب پلی

خفیه ایران نوشته سیفی فمی تفرشی( )6911یالی از ارزشمند تری کتابهایی است کمه در

رابطه با پلی

را از آهاز تا پایان حالومت پهلوی به رشته تحریر در آورده اسمت.

و تاریخچه شهربانی و رویدادهای سیاسمی ایمران از کودتمای 6233تما شمهریور سمال

6921هجری شمسی به رشته تحریر در آمده است ای کتاب در واقع اداممه کتماب نیمم و نیمیمه در
دوره قاجاریه( )6912اثر همی مؤلف میباشد .کتاب دیگر کتاب فراز و فرود نیروهای انتیامی نوشمته
خسرو معتضد() 6939است .ای کتاب نیز که در سه مجلد نشریافته است بیشتر بمر مسمائل سیاسمی و
اتفاقهای امنیتی و سیاسی در دوره یالصد ساله از سال  6221هجمری شمسمی تما انامالب اسمالمی
نگاشته شده است .از ای نویسنده کتاب دیگری تحت عنوان پلی
که ای کتاب نیز پلی

سیاسی()6933منتشر شمده اسمت

خفیه و سیاسی تاریخچه و اقدامات آن در دوره قاجمار تما پهلموی و زنمدانیان

سیاسی و سرنوشت آنان را مورد بررسی قرار داده است .کتاب دیگر که توسط انتشمارات شمهربانی بما
مدیرت فضل اهلل جعفری و گروهی از نویسندگان ( )6922منتشر شده است در ای کتاب بر تاریخچمه
پلی

در ایران و نیروهای نیامی و امنیتی اشاراتی رفته است .کتاب دیگر کتاب تاریخ نیروی انتیامی

سه هزار ساله ایران نوشته اکبر تهرانی ()6933است .ای کتاب نگاهی کلی دارد به نیروهای نیمامی و
انتیامی از آهاز حالومت مادها تا حالومت جمهوری اسالمی و وضعیت پلی

و نیروهای نیامی را بمه

طور فهرست وار و خالصه مورد بررسی قرار داده است.
پژوهش حاضر نگاهی دارد به بسترهای صعود رؤسای نیمیه بر راس هرم قدرت در ساختار سیاسی
در دوره پهلوی اول که ای قدرت یابی باعمث بوجمود آممدن چالشمهای فراوانمی در دیگمر نهادهما و
سازمانهای دولتی شده است .ای پژوهش از نو تاریخی و به روش کتابخانه ای و به شمیوه توصمیفی
– تحلیلی انجام شده و آگاهیهای آن مبتنی بر متون تاریخی ،اسناد و منابع تاریخی است.
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مختصری از تاریخچه نظمیه در دوره قاجار
با آهاز پادشاهی ناصرالدی شاه (سملطنت 6969-6216 :ه ق) ،رونمد تمدریجی تحمول در دسمتگاه
اداری و اطالعاتی و امنیتی قاجارها سرعت گرفت؛ به ویژه ،با انتصاب میرزا محمدتای خمان امیرکبیمر
به عنوان صدراعیم ،به نیام اطالعاتی و امنیتمی کشمور توجمه جمدیتری شمد .امیرکبیمر (صمدارت:
6213-6216ق) عالوه بر ایناله قوای امنیتی م اطالعماتی و انتیمامی سمابق را تاویمت کمرد و نیمم
جدیدی به آن داد ،در انتیام امور جاسوسی و اطالعاتی نیز تالش قابل توجهی کرد.
دستگاه اطالعاتی و جاسوسی امیرکبیر ،که به «منهیان امیر» هم شمهرت یافتمه اسمت ،عمالوه بمر
ایناله بر عملالرد مجموعه دستگاههای حالومتی و دوایر داخلی نیارت داشت ،در امور مربوط به کنترل
خارجیان در ایران و نیز ارتباطات رجال و دولتمردان ایرانی با محافل و سفارتخانههای خارجی و هیمره
فعال بود نفوذ تحایااتی و کنجالاوی ای اداره به تمام معنی در سراسرکشمور حالمفرمما و بالنتیجمه از
جزئی تری وقایع کشور و حوادث اجتماعی و سیاسی وحتی در مورد عمال و کارگزاران بیگانه اطالعات
صحیح بدست

میآورد6.

بعد از قتل امیرکبیر میرزا حسمی خمان مشمیرالدوله بما عنموان سپهسماالر اعیمم صمدراعیم شمد.
مشیرالدوله که تاحدی مرد کار بود برای حفظ امنیت پایتخت کوششهایی کمرد «.اوگروهمی سمرباز را
برای حفظ امنیت شهر برگزید و قراولخانههای زمان امیرکبیر را دوبماره احیما کمرد عنموان نیمیمه را
نخستی بار او بالار برد وکار نیمیه و اداره اممور امنیتمی و انتیمامی شمهر را در وظیفمه وزارت داخلمه
گذاشت2».

امی الدوله نیز درخاطرات سیاسی خود زیر عنوان نتایج سفردوم فرنگستان در تشریح قشون و پلی
نال مینماید .در وی پایتخت اتریش از وضع پلی

و احتساب شهری هم گفتگویی شده بود .پم

از

ورود شاه به تهران ،چندی نگذشت که ارباب مناصب نیامی اتریش رسیدند و همچنی یک سمرهنگ
و چند صاحب منصب جزء از پطرزبورغ برای تربیت فوج قزاق آمدند ،به فاصله چنمد مماه شخصمی بما
عیال و اطفال خردسال خود وارد تهران شد و از کنت گرونویل که در خاک اتریش مهماندار شماه بمود
سفارش در دست داشت .خود را نزد سپهساالر کنت منت فرت از اهالی ناپمل معرفمی کمرد و خمدمت
پلی

طهران را تعهد

نمود9.

«کنت در دیداری که با ناصرالدی شاه داشت قبول کرد تا نیروی نیمیه و دسمتگاه اداری نیمیمه را
راهاندازی نماید .و از ناصرالدی شاه نیز تااضای تأمی بودجه جهمت راه انمدازی پلمی

را نممود .شماه
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توسط امی الملک در مجل

2

وزرا تعیی محل مرسومات اتریشیها و قزاق و اداره پلی

را از خرجهای

هیر الزم خواست .مستوفیالممالک و سپهساالر از دوایر کشوری و لشالری فاراتی را استخراج و ایم
هزینههای تازه بی تفاوت ماخذ در خرج معمولی دولتی گنجید و شرو به اجرا شد 6».پم

از تمدارک

مادمات کار روز  61ذیاعده  6232قمری (برابر با  21آبان ماه سال  6221هجری شمسی و 62نموامبر
سال  6313میالدی) نخستی تابلوی شهربانی تهران سر در عمارتی واقع در ابتمدای خیابمان الماسمیه
(باب همایون) جای فعلی اداره راهنمایی و رانندگی پایتخمت نصمب گردیمد .روی تمابلوی آن عبمارت
«اداره جلیله پلی

دارالخالفه واحتسابیه» ناش شمده بمود .ناصرالدی شماه در روز افتتماا اداره پلمی

دارالخالفه شرکت نمود .و با توجه به اهمیتی که برای نیمیه قائل بود شغل ریاسمت نیمیمه را وزارت
نیمیه و رئی

نیمیه کنت را وزیر نیمیه نامید و گشایش اداره پلی

همان روز مردم با واژه پلی

و احتسابیه به رسمیت یافمت .از

آشنا شدند 2.کنت طرا  63ماده ای را برای انتیام آن روز شهر طهمران

به عنوان دارالخالفه ناصری پیشنهاد داده بود .اهمیت ای نیامنامه در ای بود که اولی منشور پلی
مدرن ایران را ایجاد میکرد که هدف آن پاسخگو نگهداشت سلسله مراتب پلی
ضروری منشورکتبی پلی

براساس رویههمای

هربی بود .دیگر از طرحهای قانونی کنت طرا بدایع نیمیه اوست کمه بمه

کتابچه قانون کنت معروف است .ای کتاب شامل یک مادمه مشتمل بر شرا وظایف پلی

و پنجماه

و هشت ماده که به کیفرهای پیشبینی شده برای جنایات جنحه و تخلفات افراد و مجازات آنها تنییم
شده بود.
از هنگام برکناری فورت تا پیروزی اناالب مشروطیت ،سیزده ت به ریاست نیمیه منصموب شمدند
«که همگی زیر نفوذ شاه و نایبالسلطنه قمرار داشمتند» .سلسمله قاجاریمه بسمیاری از مشخصمههای
استبداد شرقی را در خود داشت .پادشاه را شاه شاهان ،سلطان سالطی  ،قبله عالم ،مطیع کننده اقمالیم
دادگستر مهربان ،نگهبان گله هما ،حمامی بیچارگمان ،فماتح سمرزمینها ،سمایه خداونمد بمر زممی و...
مینامیدند 1.منشور پلی

کنت با هدف رهایی تدریجی نیمیه از کارکرد سنتی شاه به کارکرد برقراری

نیم شهری تخصصی هربی با اجرای منیم و مسئولیتهای انتیامی بود و ایم اقمدامات متنماقض بما
زمانی بود که در آن فرمانداران سنت گرای والیات امور رعایا را در حوزه استحفاظی انجام میدادند .و
ای اقدامات مغایر با شئون سنتی حاکمان وقت و شاهزادگان تشخیص داده میشد ای تفالرات سنتی
باعث گردید که کنت نتواند در ماابمل هجموم و عصمیان اشمراف و مالکمی و عمده ای از روحمانیون
ایستادگی نماید اگر چه ای شخص پ

از اخراج از نیمیه در ایران ماند ولی دیگر هید گاه نتوانسمت
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دارای وجهه و اعتبار شود و با اخراج او از نیمیه مجدداً همان حالومت آشوب در خصموص امنیمت بمه
جای اولیه خویش برگشت .نیمیه از زمان کنت تا حالومت مشروطه با همان سیاق که رؤسای نیمیمه
باید از فرمان شاه اطاعت میکردند و به او پاسخگو میبودند اداره میشد .در اردیبهشمت سمال 6231
هم.ش .برابر با ربیع الثمانی سمال  6922ه.ق قمانون مفصمل و جمامع تشمالیالت ایماالت و والیمات و
دستورالعمل حالام شامل  699ماده همراه با  21ماده الحاقی از تصویب مجل

شمورای ملمی گذشمت

ای قانون بر اساس قوانی بلدی کشورهای اروپایی گذشته و قسمتی از آن اختصاص به امور ضابطان
عدلیه و تشالیل مراجع انتیامی والیتی و ایالتی داشت که اختیارات زیادی به ماامات انتیامی ایماالت
و والیات میداد .ادارات انتیامی شهری در ای قانون به نام نیمیمه و ادارات بمرون شمهری ضمبطیه
خوانده میشدند .با درگیریهای پیش آمده بی مشروطه خواهان و محمد علی شاه که به تمو بسمت
مجل

خاتمه یافت ای قوانی نیز نتوانست ثبات الزم برای اجرایی شدن پیمدا کنمد .در دوره سمیزده

ماهه استبداد صغیر نیمیه زیر نیر قزاقان اداره میشد .پ

از پایان استبداد صغیر یپرم خان به ریاست

نیمیه انتخاب گردید .یپرم خان به علت کاردانی و لیاقمت و تجربمه ای کمه در اممور پلیسمی داشمت
توانست به سرعت کنترل امور را در دست بگیرد.
«روز به روز بر اقتدار یفرم که ریاست نیمیه را داشت و در حمدود سیصمد نفمر مجاهمد شمجا و
فداکار تحت امرش بود و لیاقت و شخصیت خودش را در گذشته نشان داده بود افزوده میشد و بیش
از بیش عامل موثر دولت جدید محسوب میگشت و در مهام امور مداخله پیدا میکرد 1.یفرم خان بما
کمک ای عده پلیسهای سوار برای گشت در شب و پلیسهای پیاده برای مراقبت نااط مهمم پایتخمت
ایجاد نموده کالنتریها را از خانه کدخدا به مرکز معینی بنام کمیسماریا انتامال داد .اداره بمه اسمم اداره
تحایق معادل اداره تامینات تاسی

کرد و نیمیه را به محل جدید در میدان توپخانه منتامل

یپرم برای اولی بار به اقدام مجله نیمیه اقدام و افالار خود را در رابطمه بما فعالیتهمای پلمی

سماخت3.

در ایم

مجله عیان ساخت .در شماره اول ای مجله به قلم یفرم خان آمده است« :اخطمار بمه عمموم صماحب
منصبان پلی

و ژاندارم .آقایان صاحب منصبان باید ای مسئله را در نیرداشته باشند که اصالا اممور

و تجدد وط که بار بسیار گرانی است و ضمناَ وظیفهای بسیار محترم است بمه دوش شماهاسمت بمه
شماها که برای حفظ وظیفه عالی که عبارت است از تامی آسایش ملت است دعوت شده ایمد بدانیمد
که یالان یالان شماها ماللف ،بلاله مسئول راحتی و اسایش ملت هستید اگرچه به قیمت و بهای جمان
شماها باشد .گرد و هبار ایام قدیم را از خود زدوده به استابال قواعد و رسوم مشروطیت بشتابید که آن
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را مستحالم نمایید .نجات وط فاط در استمرار و استحالام آن میباشد .سعی و کوشمش نماییمد کمه
آنتریالهای وط برباد دهید و هرور را از خود دورسازید .و به خاطرداشته باشید که دولت مشمروطه بمه
قدری که قدرشناس است ،همان قدرهم منتام بوده و پاداش وتنبیه ممینمایمد .هریمک از شمما بایمد
منادی عدل و حایات و درستی بوده باشید .شما صاحب مناصب و تابعی های شما بایمد خموب بداننمد
که ملت امرآسایش و تأمی خود را به کف کفایت شماها سپرده شما مجبور هسمتید کمه ایم خمدمت
عالی را به شرافت به انجام برسانید که امیدواری ملت از تجدد افزونتر گردد 3».در ای مااله یپرم دفا
از اصول مشروطیت و دفا از حاوق مردم از اولی وظایف پلی
نیز چند نفری رئی

شناخته شده است .پ

از مرگ یپرم

نیمیه شدند ولی بر اثر عدم امنیت که در کشور حالمفرما بمود .مجلم

تصممیم

گرفت برای پایان دادن به اهتشاش و ناامنی در سطح کشور مستشاران خارجی را اسمتخدام نمایمد بمه
همی جهت به سوئدیها پیشنهاد کنترات کاری در نیمیه را نمود و مستشاران سموئدی بمه سرپرسمتی
کلنل وستداهل به ایران آمدند و کنتمرل تشمالیالت نیمیمه را در دسمت گرفتنمد .اولمی اقمدام بمرای
اصالحات اساسی زمان سوئدیها همان نوشمت یمک نیامناممه صمحیح و کاممل از روی جمامعتری
تشالیالت پلیسی اروپا بوده است ای نیامنامه که مدرک و ماخذ اصالا شهربانی واقمع شمده بدسمت
گوستاف وستداهل 6رئی

مستشاران سوئدی تدوی و تصویب شد .نیامناممه و احالمامی کمه در دوره

سوئدیها ترجمه شده متضم مطالب ذیل میباشد «.قواعد عممومی -نیامناممه محمب

 -نیامناممه

روسا و ماموری نیمیه -احالام و دستورالعملهای اداره نیمیه  -نیامنامه تردد عمومی و وسایل نالیه-
نیامنامه خیابانها و معابر عمومی -نیامنامه درشالههای عمومی -نیامنامه اتومبیلهما -ترتیمب حممل
اسلحه -استخراج از قانون اجرای عرفی و امور خالف و مجازات آن  -قانون سجل احوال جلوگیری از
ولگردی و تالدی» 61.یالی از مهمتری اقداماتی که وسمتداهل و همالمارانش در خصموص تشمالیالت
پلی

انجام دادند تأسی

و ایجاد پلی

تأمینات بود .مأموریت مخصوص پلی

تأمینات جلموگیری از

ارتالاب جنحه و جنایت است .در صورت وقو ماللف به کشف آن بوده و باید تحایاات الزمه به عمل
آورده مجرمی را دستگیر و توقیف نمایند .کارمندان اداره تأمینات درهشت شعبه مشغول به کار شمدند
که هر شعبه معموالً یک رئی

و چهار کارآگاه داشت .شعبه اول ای اداره شعبه سیاسی بود که بمرای

اولی بار ای واژه در تشالیالت نیمیه مورد استفاده قرار گرفت :شعبه سیاسی با یمک رئمی

و دوازده

کاراگاه که فاط در کارهای سیاسی فعالیت داشتند 66.مستشاران سوئدی را باید پایهگذار نیروهای جدید
.Colonel Whestedhal

1
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جدید اطالعاتی م امنیتی و کارآگاهان نیمیه دانست .سموئدیها بمرای تربیمت نیروهمای اطالعماتی و
کارآگاهان ماهر ،آموزشهایی در نیر گرفتند و با مراجعه به کتابهما و منمابع معتبمر خمارجی ،اولمی
هستههای نیروهای امنیتی م اطالعاتی و کارآگاهی کشور را به روش جدید تربیت کردند و به خمدمت
اداره تأمینات نیمیه درآوردند .ای شعبه در آن زمان با توجه به آموختههای رؤسمای سموئدی نیمیمه
ممال نبود که خطری برای امنیت سیاسی مردم داشته باشد ولی در سالهای آتی و زمانی که رضاخان
سردار سپه به عرصه فعالیتهای سیاسی وارد شد باعث بروز مشالالت فراوانی برای مردم شد.
نظمیه ازکودتای  4311هـ.ش .تا به سلطنت رسیدن رضا شاه
با کودتای سال  6233ه.ش .رضاخان سردارسپه به عنوان بازوی نیامی فعالیمت خمویش را آهماز
نمود .نیمیه نیز بر اساس فممرمان احمدشاه تحت نیممر حالومت نیامی قرار گرفت .ژانممدارم پلمی
هم میفهمند تاللیف آنها اطاعت کممردن از فرمانده ای قوه کمودتا کننده است و به ادای تاللیف خود
میپردازند .صبح روز سیم حوت  6233یالی از روزهای تاریخی است مماموری نیمیمه ازهرطمرف بمه
اتفاق قزاق برای انجام خدمت حرکت مینمایند و ماموریت عمده آنها گرفتارکردن شاهزادگان و رجال
معروف متمول است و یک عده ازملیون که آنها را به قزاقخانه برده توقیف مینمایند62.در فاصله بمی
اسفند ماه  6233ه.ش تا شهریور ماه  6911ه.ش .حالومت نیمامی بمر نیمیمه تسملط داشمت و کلیمه
اقدامات نیمیه در اختیار کماندان نیامی شهر تهران بود .لذا وستداهل رئی

تشالیالت نیمیمه کمه از

اوضا آشوب زده و بی نیم ای اداره به ستوه آمده بود و میدانست که از ریاست نیمیمه چیمزی جمز
یک نام برایش نمانده است در تاریخ  21شمهریورماه سمال  6911ه.ش 62/.محمرم سمال  6961ه.ق.
نامه ای خطاب به قوام السلطنه رئی

الوزرا نوشت .او در ای نامه از بی قانونیهمای حالوممت نیمامی

گالیه نمود و عنوان داشت که؛ « همچنی در دوره کابینه سید ضیاءالدی طباطبایی نیز وسایل تحایر
ای بنده را فراهم داشته زیرا در ضم تهدید به انفصال از خدمت بنده را مجبور نمموده کمه اشمخاص
هیر صالحی را به سمت معاونت دوایر نیمیه پذیرفته ایم اشمخاص نمه فامط اواممر بنمده را اطاعمت
نمیکردند بلاله نیز اختیار آن را نداشتم که آنها را موافق نیامات و دیسیپلی اداری تنبیه و یما از اداره
خارج نمایم با ای که در ای موضو راپورتهای عدیده به رئی

هیات دولت وقت مزبور تادیم داشمته

وابداً مورد توجه نگردید 69».در ادامه ای نامه او از ایناله هید اختیاری ندارد شالایت نممود و خواسمتار
تجدید قرار داد مشخص با وظایف مستال از حالومت نیامی و حفظ حاموق خمود و نیمیمه در ماابمل
اقدامات حالومت نیامی را نمود .رضاخان از ابتدای بدستگیری قدرت ایجاد ارتش به سمبک نموی را
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سرلوحه اقدامات خویش قرار داد .سردارسپه قصد داشت تمام مراکز قدرت و فعالیت را یک کاسه کنمد.
لذا در نا مه ای به قوام الملک از او خواست تا نیروهای نیمیه و اصوالً امنیت شهر تهمران را در دسمت
کماندان نیامی قرار دهد « ...برای تالمیمل اطمینمان وزارت جنمگ از جریمان اممور نیمیمه تهمران و
گزارشهایی که همه روزه به ای وزارتخانه (وزارت جنگ) میرسد ،پیشمنهاد ممیشمود مامرر فرماینمد
ریاست نیمیه را به عهده محمود آقا خان سرتیب حاکم نیامی ،محول و موکول دارنمد تما بما اطمال
کاملی که مشارالیه در امور داخلی شهردارد ،مراقب جریان آن اداره (شهربانی) بوده و انتیامات متصوره
را از هر جهت فراهم دارد .شغل کنونی مشارالیه که حالومت نیامی است محفوظ و با خمود مشمارالیه
خواهد بود و واگذاری نیمیه به ایشان از ناطه نیر اطمینان وزارت جنگ به حفظ انتیمام داخلمی الزم
است مورد توجه آن ماام محترم واقع گردد .انجام ای پیشمنهاد را مخصوصماً و بما قیمد فوریمت تمنما
دارم 66.ولی احمد قوام عایده نداشت سردار سپه جز ماام وزارت جنگ در سایر اممور کشموری دخالمت
داشته باشد از ای رو پیشنهاد وزارت جنگ را مسالوت گذاشت و به آن پاسخی نداد .اما رضاخان برای
نیل به اهداف خود تالش را ادامه داد .او هنگامی که وزارت جنگ را بر عهده داشت ابتدا ژاندارمری و
بریگاد مرکزی را منحل و در قزاقخانه ادهام نمود و سپ

نوبت نیمیه رسید که اداره بعدی بمود کمما

ای که انبار گندم خالصجات و تحدید تریاک هم ضبط شد و خدایارخان از امیران قزاق به ریاسمت آن
گماشته شد .لذا رضاخان تصمیم می گیرد ای بار و برای همیشه نیروهای سموئدی نیمیمه را از ایمران
اخراج نماید .آخری دولت مشیرالدله در  26خرداد ماه  6912هم.ش رویکارآمد و درآبان همان سال از
ریاست وزرایی استعفا نمود و رضاخان وزیر جنگ به سمت ریاست وزرایی رسید .او از آبمان مماه سمال
 6912هم.ش .تا آذر ماه سال  6916هم.ش چهار دولت تشالیل داد.که در ای موقع اقمداماتی مهمم در
نیمیه کشور انجام گردید .مهمتری ایم اقمدامات ،پایمان بخشمیدن بمه حضمور سموئدیها در رأس
تشالیالت نیمیه مملالتی بود .رضاخان قصد داشت تا از نیروی شهربانی به عنوان یک نیروی قابمل و
موثر استفاده نماید .علت تالش سردارسپه برای راندن سوئدیها از نیمیه ایم بمود کمه وسمتداهل و
همالاران سوئدی او درمحیط دموکراسی و قانونی سوئد تربیت شده بود و ممال نبود به خواسمتههای
هیر قانونی سردارسپه ت دهند ولی با اخراج سوئدیها به بهانه اختالس مالی و عدم کفایت ای آخری
ارکان انتیامی کشور نیز در اختیار سردار سپه قرار گرفت .با اخمراج سموئدیها از نیمیمه ایم نهماد در
اختیار سرتیپ محمد درگاهی که از جمله مشاوران و معتمدان رضاخان بود قرار گرفت .نیامناممه کمل
تشالیالت نیمیه مملالتی در دوره درگاهی به تصویب رسید و شهربانی کل ماارن با اجرا شدن قمانون
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سازمان شهربانی شمهرها را نممود 62.درگماهی در ابتمدای ریاسمت نیمیمه

استخدام ،شرو به تأسی

درصدد برآمد نیمیههای ایاالت و والیات را کمه تما آن زممان مسمتال بموده و از اوضما عملالمردی
مناسبی نیز برخوردار نبودند در یک تشالیالت مناسب و منسجم در سطح کشور ادهام نمایمد تما کلیمه
نیمیههای کشور از یک فرمان واحد تبعیت نمایند و تمام شهرهای مستال در سراسمر کشمور ضمم
تشالیل نیمیه از رئی کل تشالیالت نیمیه اطاعت داشمته باشمند 61.در حالمم نممره  661مورخمه 3
خرداد (جوزا)  6919صراحتاً به مرکزیت بخشیدن به حوزههای نیمیه تأکید دارد که مت آن به شمرا
ذیل است:
« نیر به ایناله والیات بایستی تا یک تشالیالت مرتب و اسلوب جدیدی تحت تنییم آمده وبمه آن
بی ترتیبی و عملیات ساباه خاتمه داده شود .برای حس جریان امور و سهولت پیشرفت حموائج اداری
بطوریاله در بودجه هذالسنه نیمیه والیات پیش بینی شده است به نیمیه ایاالت مرکزیت داده شود و
رئی

نیمیه ناطه ای که محل سالونت حالمران یا والی است نیمیه سایر نااط مربموط بمه آن ایالمت

والیت را باید در تحت مسئولیت خود دانسته از تشالیالت و تنییمات آن ساعی باشد.

»61

اقدامات بعدی درگاهی در سالهای اولیه تا رسیدن رضاشاه به سملطنت برگرفتمه از برناممه ریمزی
دقیق برای انسجام بخشی به نیمیه در سراسر کشور بود .نیمیه در ای دوره دارای قوانی مشخص و
دوا یر متعدد داخلی گردید .ای دوایر هر کدام وظیفه مشخص بر عهده داشمته و از شمخص رضماخان
تبعیت میکردند .در ای زمان نیمیه مادمات به سلطنت رسیدن رضاخان را درکشاکش مسمائل اجتمماعی
فراهم مینمود .با توجه به ایناله به واسطه اقدامات نیمیه تا حدودی امنیت داخلی فراهم شمده بمود .ایم
امرکمک مینمود که بسیاری از اقدامات نیمیه که در راسمتای اهمداف خماص رئمی

آن یعنمی سمرتیپ

درگاهی ،برای زمینه چینی سلطنت رضاخان انجام میشد ،نامعاول و هیر طبیعی جلوه ننماید.

نیمیه در بحرانهای پیش آمده در دوره ریاست وزرایی رضماخان سمردار سمپه اقمدامات پلیسمی و
سیاسی سری ،دقیق و با مدیریت فالورانه انجام میداد .در ماجرای جمهوریخمواهی و در کشماکش
طرفداران رضاخان و مجل
نواخت در پیرامون مجل

مشروطه پ

از ایناله احیاءالسلطنه بهرامی سمیلی بمه گموش ممدرس

هیاهو به پا خواست« .سربازان مردم را به قصد کشت زده بودند و چمون

مردم نمیرفتند و باز هجوم میآوردند ،ضربات متواتر میشد .بنابرای عمده زیمادی مجمروا شمدند.
مدت یک ساعت و نیم ایم زدن و بسمت دوام داشمت و از دم در مجلم
کوچه ای بوسیله پلی

در میمان هلغلمه ممردم،

تا دم کالنتری میدان مجل  ،که پنجاه قدم فاصله است ،باز شده بمود و همر
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دسمتگیر کمرده ،ازکوچمه

مزبور به کالنتری و از آنجا به شهربانی برده زندانی میکردنمد .هممه معماریف از اصمناف و تجمار و
کسبه و مردم معمم را که میگفتند متجاوز از سیصد نفر بودند ،زنمدانی کردنمد .بمه عمالوه اتاقهما و
صح کالنتری دو از بازداشتی و توقیف شده ،پر شده بود» 63.ای بگیر و ببندها نه تنها باعث ایجاد
وحشت بی ممردم میشد بلاله از حضور آنها در عرصههای اعتراضی دیگر نیز جلوگیری مینمود .در
ماجرای قتل ماژور ایمبری کنسول سفارت امریالا و بلوای نان نیز نیمیه همی رویه را ادامه داد .در
اواخر ماه مهرسال 6916هم.ش .که مسلم شد احمدشاه اقامت در اروپا را بر آمدن به ایمران تمرجیح
داده است در تهران شالل قضایا دگرگون شد و وقایع شتاب گرفت گروهی از مردم آرام آرام منیمماً
عصرها به حدود چهارراه حس آباد حوالی منزل رضاخان پهلوی میرفتنمد و تیماهرات انمدک ولمی
منیمی صورت می گرفت .ای تجمع به تدریج شالل یافت و شعارهایی انتااد آمیز علیه احمد شاه که
حاضر نیست به کشورش بازگردد و به انجام وظایفش بپردازد شنیده شد .برخی از ای گروهها که در
ای اجتما حاضر بودند خواستههای مردم والیات را به گوش میرسماندند .بیشمتر ایم تجمعمات از
طرف رؤسای نیمیه و ارتش رهبری میشد .روند ای اعتراضات باعث شد که مجل
روز سه شنبه  6916/ 3/3هم.ش .در جلسهای که به همی منیور تشالیل شده بود پم

در نهایمت در
از بحمث و

گفتگو با مادماتی که از قبل چیده شده بود ماده واحدهای که در آن تغییر رژیم و سپردن زممام اممور
به دست رضا خان پیش بینی شده بود به تصویب رساند.
رؤسای نظمیه دردوره سلطنت رضاشاه
در دوران  61ساله سلطنت رضا شاه  2نفر عهده دار ریاست تشالیالت نیمیمه شمدند .اولمی آنهما
سرتیپ محمد درگاهی بود ای شخص بنا به گفته مستوفی « ،ای آقمای سمرتیپ کمه اسمم فامیمل
درگاهی را به عنف و تشررفت به دبستانی نماینده کرمان به خود تخصیص داده بود همان است کمه
در خردی هنگامی که در مدرسهی علمیه درس میخواند ،سر هر کار پوچ بمرای رفامای خمود چماقو
میکشید و به همی جهت در مدرسهی علمیه به محمد چاقو ملاب شده بود .بعدها هم ماجراجویی او
با سر لشگر ضرهامی موجب خانه نشینی وی گشت او در زمان ریاست نیمیه خود دسته گمل فمراوان
به آب داده است و به جای کاله ،سرها برای صاحب کار برده است .انتصاب ای شخص بی پروا کمه
در کارهای او ابداً انصاف راهی نداشته است به عایدهی م یالی از گناهان نابخشودنی سمردار سمپه
است» 63.واقعه جمهوریت رضاخانی ،بلوای نان و اتفاقات سلطنت رضاشماه و لبماس متحدالشمالل در
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دوره ریاست ای شخص به وقو پیوست .نفر دوم سرتیپ محمدصادق کوپال ملاب به سماالر نیمام
بود که پیش از ادهام ژاندارمری در وزارت جنگ افسر ژاندارمری بود وزیمر نیمر مستشماران سموئدی
خدمت میکرد .سرتیپ محمد صادق کوپال در آذرماه سال  6913از سمت خمویش برکنار شمد و بمه
جمای ایشان فضل اهلل زاهدی ملاب به بصیر دیوان تا اردیبهشت ماه سال  6961همم.ش .درحمدود 2
ماه به عنوان رئی

کل تشالیالت نیمیه مملالتی در ایران منصوب شد .ای دو رئی

نیمیه آنچنان

در مشاهل خود دوام نیاوردند تا اقدامات آنها مورد ارزیابی جدی قمرار گیمرد .ولمی براسماس ممدارک
موجود احتماالً هید یک از دو افسر موصوف حاضر به اجرای منویات ملوکانه رضاشاه نبوده انمد .نفمر
چهارم سرتیپ محمد حسی آیرم بود .آیرم مؤس

پلی

سیاسی با تفالرات امنیتی و سرکوب بود .در

دوره ریاست شهربانی آیرم عالوه بر قتل تیمورتماش وزیمر دربمار رضاشماه و سمردار قلیخمان اسمعد
بختیاری ،قیام مسجد گوهرشاد مشهد روی داد .آخری نفر سرپاس مختاری بود .به گفته ذکاءالملمک
فروهی :مختاری اساساً افسر پلی

بود قسمتی از رذایل آیرم را نداشت ،قلب رئموفی داشمت .ولمی در

اطاعت و محافیهکاری بیداد میکرد .با ای همه فراموش نمیتوان کرد که اسدی در خراسان ،فیروز
در سمنان ،مدرس در کاشمر و وکیلالملک دیبا در مالیر همه به هنگامی کشته شمدند کمه مختماری
ریاست شهربانی کل کشور را بر عهده داشت و از ارتالاب ای گونه جنایات خودداری

نداشت21.

روش ساختار نیامی رضاشاه شاید از نیر عدهای اقمدامی جهمت حفمظ امنیمت در واقمع نشمانگر
برداشت رضاخان از وظیفه پلی

و استفاده ازآنها به عنوان ابزاری برای سیطره قمدرت خمود درکشمور

بود .او بر پایه تفالرات قزاقی خود سعی داشت تا نیام پلیسی و ارکان آن راعلمی نماید ولی باید گفمت
ساختار فالری و خصوصیات قزاقهای ایران بسیار مشابه بنیانگذاران ای سازمان یعنی افسمران روسمی
بود .آنها افرادی کم سواد و شاید بیسواد ،خش  ،سنگدل ،بیرحم ،هارتگر ،بی اعتنا و زورگو به حاموق
مردم و موازی اخالقی اما در ظاهر مطیع و گوش به فرمان اوامر مافوق بودند و خود را خادم رؤسمای
خود میدانستند 26.در حالومت استبدادی تحااق خودکامگی شاه از جمله شروط ای است که مجموعه
نیروی نیامی و شبه نیامی تحت فرمان شخصی او قرار گیرد .از ای رو وظیفه اصلی نیمروی نیمامی
اطاعت بی چون و چرا از فرمانهای شاه است ،نه دفا از مردم و کشور .ای اممر بمه خمودی خمود بمه
نیروی نیامی در کشورهای استبدادی خصلتی مزدورانه میدهد .در عی حمال از آن جما کمه اسمتبداد
نمایندگی هید یک از اقشار و طباات اجتماعی را ندارد ،نمی تواند اعتماد و وفماداری اتبما خمویش را
چه نیامی و چه هیر نیامی به خود برانگیزد .از ای رو حالومت استبدادی برای حفظ و دفا از سملطه
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خود در برابر اتهام دشم خارجی یا داخلی و رقبایی که در داخل کشور با آن به معارضه بر میخیزنمد
احتیاج به مزدوران حرف شنو دارد .درای راه حتی جاسوسی و دشمنی و پرونده سمازی پرسمنل علیمه
یالدیگر و شرکت درباندهای مختلف برای کسب قدرت،درجه و ماام امری عادی محسموب ممیشمود.
رضاشاه با آناله میکوشید با اعطای ماامهای نیرومند و چشم پوشیدن از فساد گسترده افسمران ارشمد
وفاداری آنان را نسبت به خود جلب نماید اما خیالش از بابت جاه طلبیهای زیردسمتان مسمتایم خمود
آسوده نبود .هرچه قدرت ارتش بیشتر میشد و بر سراسر کشور تسلط بیشمتری ممییافمت و فرصمتها
برای کسب ثروت و قدرت افزایش پیدا میکرد .به همان نسبت جاه طلبی وحسادت افسمران ارشمد در
بلندتری سطوا به یالدیگر در مورد بمی اعتممادی سیاسمی و عمدم وفماداری بمه رضماخان گسمترش
مییافت .لذا دست به انوا توطئهگری میزدند .ای توطئه گاهی بر ضد هم و گاهی بر ضمد افسمران
ارشد تر بود .چنانچه برخی مواقع در میان افسران و ماامات باالی حالومتی نیز توطئه چینی امر عادی
به شمار میرفت .فادان سیاست و تسلط اراده و نفع شخصی در حالومت استبدادی توطئه را به عنوان
مهمتری ابزار حل تضادها و معضالت سیاسی در حوزه سیاسی حالومت و نیز در ارتبماط حالوممت بما
مردم مطرا میکند .از ایم منیمر توطئمهگری در حالوممت اسمتبدادی جمایگزی سیاسمت میشمود.
همچنان که خود کامگی را به عنوان بنیان گرایش سیاسی در حالومت استبدادی میتموان اعممال راه
کارهای سیاسی توطئه گرا دانست 22.مضافاًََبرای که خود رضاخان باتشمویق ایم گمرایش ممیتوانسمت
خاطرش از وجود توطئهها و فعالیتهای براندازی آسوده باشد .در واقع ایم خمود رضماخان بمود کمه چنمی
فضای پر از دسیسمهای را ایجماد کمرده و پرورانمده بمود زیمرا ازسمال  6912تحممل برتمری همیچال

را

برخممودش نداشت ضم ایناله هم به زیر دستان مستایم خود نیاز داشت و هم از آنان میترسید23.

در دوره پهلوی اول پلی

سیاسی وجهه چندان مناسبی نداشت و بنابر اقوال نویسندگان و افرادی

که در زندانهای پهلوی بوده و بعد آزاد شمدهاند و خماطرات زنمدان را بمه رشمته تحریمر در آوردهانمد
ماجراهای حیرت آمیزی از درون زندان برای خوانندگان نال کردهاند .که البته تعداد ایم کتابهما کمم
نیست  .بیشتری افرادی که از ای نو کتب نوشته اند افرادی بودند که بمه جمرم سیاسمی بمه زنمدان
محالوم شده بودند و سالهای زیادی از عمر خود را در زندان پهلوی اول گذرانده بودند .ای نویسندگان
اعتااد داشتند که در واقع عدلیه ضابط نیمیه بود و دادگستری برای تمأمی قمدرت و نفموذ شمهربانی
فعالیت میکرد .ای وضعیت به دلیل حمایت قاطع رضاشاه از دستگاه نیمیه بود .بمرای مثمال در دوره
وزارت صدر االشراف شهربانی پرونده ای علیه عباس آریا معاون وزیر مبنی بر اخذ رشوه تنییم کرد که
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بعد از طی مراحلی معلوم شد که شخصی به دستور شهربانی گزارشی نوشته و به دروغ چنمی نسمبتی
به عباس آریا داده است .وزیر عدلیه ،پرونده سازی شهربانی را به شاه گزارش داد .شاه در پاسخ گفمت
به وزیر عدلیه بگویید نیمیه یعنی م  ،ای پاسخ مختصر بیانگر ای مطلب بود که نیمیه در هر امری
آزاد است وکسی حق مؤاخذه و محاکمه آن را ندارد .ای جمله از سوی رضماخان مهرتأییمدی بمود بمر
اقدامات نیمیه که سعی داشت رفته رفته برامور سیاسی و اجتماعی کشور مسلط شود .نیمیه به عنوان
ضابط عدلیه که می بایست با مراقبت و ایجاد آرامش و امنیت از وقو جرائم جلوگیری کند خود پرونده
سازی میکرد و با تهیه گز ارشهای خالف واقع و تحمیل آن بر دادگستری باعمث نما امنمی بمود .ایم
وضعیت به ویژه در دوران وزارت متی دفتری شدت یافت زیرا وزیر دادگستری به محاکم ابالغ کمرده
بود که راپورت پلی

را به عنوان سند رسمی تلای کرده و بر اساس آن رأی صمادر کننمد .بمه هممی

دلیل وزارت متی دفتری را فتح نیمیه و تسلیم قطعی تشالیالت دادگستری به شهربانی دانسته
بسیاری از راپورتهای پلی

اند26.

بر اسماس دشممنیهای شخصمی تنیمیم میگردیمد و تسمویه حسمابهای

شخصی موجبات ناامنی و هتک حرمت و شرافت افراد را فراهم مینممود .سمردار سمپه بمه خبرهمای
خصوصی نیمیه که نزد او فرستاده میشود ترتیب اثر میدهد درصورتیاله خبرهای بی اصل که ازروی
اسباب چینی است هم درمیان آنها مالرر است و بدبختیها برای مملالت و بیشتر برای اشمخاص تولیمد
میکند .شنیده میشود گاهی یالی از اعضای حوزههای فساد که با نیمیه همم مربموط هسمتند راجمع
بهکسی نزد سردار سپه سعایتی میکند و بعد از یالی دو روز سردارسپه جمزو خبرهمای رسممی نیمیمه
راجع بهمان شخص بیچاره خبر بدی میخواند و قطع حاصل میکند به صحت آنچمه شمنیده اسمت و
طرف را هر که باشد دچار زحمت مینماید و ای ترتیب کار فتنهانگیز رفته رفته دارد بدگمانی او را بمه
اشخاص زیاد میکند و عاقبت خوشی

ندارد22.

اولی جایی که شرو به کار برای رضا شاه نمود دستگاه سیاسمی بمود .ایم دسمتگاه کمه پلمی
مخفی نام داشت نیروی محرکه نیمیه در کشف اسرار افراد و دستگیری و جلب آنها بود .چگونگی بمه
وجود آمدن آن نیز از زبان یاور (سرگرد) البرز از نیروهای پلی
« برای شما بگویم م در دوره درگاهی قبل از آیرم ریمی

مخفی در دوره درگاهی شنیدنی است.
کمل شمهربانی زممان رضماخان بمودم .در

قسمت حسابداری شهربانی کار میکردم .یک روز مرا نزد خود خواست و پرسید بودجه پلمی

مخفمی

چادر است .گفتم قربان بسیار ناچیز است .حتی به هزار تومان هم نمیرسمد .بما تعجمب گفمت توکمه
ریی

شهربانی خوزستان بودی پلی

مخفی آنجا چه داشت .گفتم قربان چند صد تومان بیشتر نبمود.
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گفت :با ای مبلغ جزیی تو چطور کار میکردی؟ البد از هید جا خبر نداشتی .گفتم اجازه بدهید عرض
کنم که چه میکردم و با کدام وسیله از تمام جزییات زندگی مردم خبر داشمتم .درگماهی گفمت بگمو.
گفتم .وقتی دیدم یالی دو نفر پیشتر پلی

مخفی که به آنها بیش تر از چند ریال حاموق نممی تموانم

بدهم ندارم .فالر کردم از اشخاصی که کسب و شغلشان با شهربانی تماس دارد برای ای کار اسمتفاده
نمایم .دستور دادم در شهر هرچه شوفر ،درشاله چی مذکر ،کلفت ،کارکنان قهوه خانه و رستوران و یما
دالل و کسبه بود به اداره آگاهی خواستم و پ

از تهدید و تطمیع از همه التزام گرفتم هر چه راجع به

مسایل دولتی و حرفهای مأموری جز و کل دولت همچنی هرگونه اظهارات منفی نسبت به مسایل
دولتی و همچنی هرگونه اظهارات منفی نسبت به اعلیحضرت همایونی به گوششمان خمورد فموراً بمه
اداره مربوطه اطال بدهند .در صورت تخلمف بایمد از شمغل و کاسمبی خمود چشمم پوشمیده و خماک
خوزستان را ترک نمایند .بدی وسیله یک تشالیالت مفت و مجانی عریضی بمه وجمود آوردم کمه بمه
واسطه ی آن حتی از اتفاقات و گفتگوهای عموم اهل شهر اطال داشتم .درگاهی از شنیدن حرفهمای
م خیلی خوشحال شد .از ای تاریخ هر روز درشاله چی ،شوفر ،نوکر و کلفت بود که دسته دسمته بمه
اداره آگاهی کشیده شده التزام میگرفتیم و به جان مردم میانداختیم 21».ای رویه ادامه یافت اگرچمه
شدت کار آنها در ابتدای تأسی

زیاد نبود و فشار حالومت نیز آنچنان باال نبود تا مردم بخواهند بطمور

روش و صریح اعتراض نمایند .بلاله به مرور زمان و بیشتر شدن فشار حالومت بر مردم اعتراضات نیز
گسترش می یافت و ای اعتراضات ممال بود برای آینده سیاسی حالومت رضاشاه مخاطره آمیز باشد.
لذا با تأسی

پلی

آموزش دیده سیاسی در دوره آیرم ای مشالل نیز مرتفع گردید .نیروهمای پلمی

سیاسی بطور جدی بر تمام شئونات زندگی مردم تسلط پیدا کردند .تممام عممال شمهربانی در مرکمز و
والیات از صبح تا شام مشغول پاپوش دوزی برای اشخاص بودند و ممأموران آگماهی ممدام بمه تهیمه
گزارشهای خطرناک خالی از حایات میپرداختند .ادارات شهربانی کشمور در عصمر سملطنت پهلموی
کانون فساد و خطرناک تری مرکز انحطاط اخالقی جامعه ایرانی بود و گناه کلیه جنایماتی کمه در آن
دوره به عمل می آمد حااً به گردن آن اداره است زیرا در تمام دوره بیست ساله هید ک

از ترس اداره

شهربانی خواب راحت نداشت .رضاشاه هم به قدری تحت تاثیر عملیات آن اداره قرار گرفته بود که به
کلیه گزارشهای نامربوط آن با نیر بسیار دقیامی مینگریسمت و بما سمرعت عجیبمی آنهما را تحمت
رسیدگی و ترتیب اثر قرار

میداد21.
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فردوست نیز در البالی خاطرات خود مینویسد :رضا خان مدتی پ

از به قدرت رسیدن شاید به

توصیه انگلیسیها از شهربانی خواست تا به "فعالیتهای سیاسی مضره "رسیدگی کند .شمهربانی رضما
خان با حدت و شدت به ای کار مبادرت ورزید و در زمان مختاری حتی بمه درون خمانواده همایی کمه
الزم بود نفوذ کرد .بدی ترتیب رجال رضاخانی یاد گرفتند که باید از شهربانی به عنوان یک دسمتگاه
مخوف حساب ببرند .رضا خان همیشه همه چیز را از شهربانی میخواست 23.ای خواسته رضا خمان از
شهربانی باعث شد که رؤسای آن برای جلب نیر و خوش خدمتی نسمبت بمه اعلیحضمرت شاهنشماه
دست به اقدامات ناصواب و متیاهرانه بزنند .آنها هر روز برای جلب توجمه بیشمتر رضاشماه افمرادی را
دچار زحمت میکردند .پروندههای بسیاری برای مردم با عناوی خرابالار و افرادی که بر ضمد مصمالح
مملالتی اقدام مینمودند تشالیل میشد .و هرگاه مراجع قضایی در گزارشهای مأموری پلمی

تردیمد

میکرد و یا حالمی بر خالف آن صادر میکردند شهربانی از آن حالم پیراه عثمانی درست میکرد و
نزد رضاشاه اظهار میکردند که اداره نیمیه به زحمت مطالب وجرائم را کشف میکند ولی در دسمتگاه
عدلیه مستنطق دستور میدهد که فوراً متهم را آزاد کنند بعد از ای اظهارات به دستور شاه مستنطق یا
قاضی از سمت خود تغییر و تبدیل یا انتاال مییافت 23.کلیه افراد حالومتی ،وکال ،نمایندگان مجل

و

سفارتخانه ها در شهربانی دارای پرونده امنیتی بودند .جالب اینجاست که عالوه بردولتمردان و وکمالی
مجل

و نمایندگان سفارتخانهها شخص ولیعهد نیز دارای پرونده در اداره سیاسی

بود91.

ای رفتار برگ رفته از برخوردهای رضاشاه بود که به سایر زیر دستان نیز نفوذ کرده بود .دکتر فاطمی
اشاره داشت به ایناله «:ازحرفهای معروفی که رضاخان سردارسپه که مرتضی خان یمزدان پنماه تالمرار
می کرد ای بود یک وکیل باشی خوب از یک سپهبد خر بهتر است عدلیه باید زیردست شهربانی باشد
تا از فضولی قضات عدلیه جلوگیری کنیم و ما بتوانیم افمراد را بمدون دردسمر تنبیمه کنمیم .در ایمران
بهتری قانون که پیشرفت میکند چوب و شالق است ما ای را امتحان کرده

ایم96».

اقدامات پلیسی از دوره درگاهی آهاز گردید .درگاهی زیر نیر شخص رضاشاه منویات ملوکانمه را
بدون چون و چرا اجرا میکرد .اقدامات درگاهی زمینه ساز شمرو اسمتبداد در دوره پهلموی اول بمود.
دوره وی در دو ماطع قابل بررسی است .در ماطع اول تالشهای او با ایجاد حالومت پلیسی برای بمه
سلطنت رساندن رضاشاه برنامهریزی شده بود .در ماطع دوم عالوه براطاعت از اوامر رضاشاه توانست
با پشتوانه اتالا به شخص شاه زمینهساز قمدرت یمابی خمویش را در جامعمه فمراهم آورد .بهبمودی از
نزدیالان رضاشاه مینویسد« :نیرم هست زمانی که حضرت اشرف به ماام سلطنت رسیدند و سرتیپ
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نیمیه بود طبق رویهای که داشت و برای هرک
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در صدد پرونده سمازی بمود ضمم

گزارشهای یومیه دایماً ذکر میکرد که درمنزل سید محمد صادق طباطبایی جلساتی تشالیل میشود.
عاقبت در یالی از روزها که ریی

نیمیه را احضار فرمودند م حضور داشتم که میفرمودند :درگاهی

سید محمد صادق طباطبایی مرد خدمتگذار و وط پرستی است علیه م هم عملی نخواهد کرد مم
اطمینان دارم ای قدر در مورد او گزارش ندهید .ما با هم ساباه داریم منتها نتوانستیم با هم کار کنیم
از هم جدا شدیم دیگر ب

است از ایشان صرف نیر ک  .واقعاً همی طور بود ولی سرتیپ درگماهی

عادت کرده بود به گزارش دادن و حضرت اشرف را هم عادت داده بود به گزارش خواندن روزهایی را
به خاطر دارم که وقتی به مسافرت میرفتند درحدود هفتاد هشتاد اتومبیل ملتزم رکاب ایشان بودنمد.
نیمیه تمام ای اشخاص را از طریق همی گزارشها از اطراف ایشان دور
بعد از درگاهی نوبت آیرم بود ای مؤس

پلی

کردند»92.

سیاسی دست را باال زد و به روی ای سمفره پمر

نعمت افتاد :از هر جا پولی درمیآمد پنجه اش را تا بازو فرو میکمرد ،از گذرناممهها پمول میگرفمت و
همدستانی برانگیخت که از هرک

مایل رفت به کربال یا نجف است پولی گرفته و پروانه صادر کند.

هرجا سهام خوبی سراغ کرد با تهدید یا آنها را مفت میگرفت .یا به ثم بخ

میخرید و به طریمق

دیگری آنها را به اسالناس تبدیل مینمود .م (منیور ابراهیم خواجه نوری نویسنده کتاب) از خود قوام
الملک شنیدم که به چه طراری مادار زیادی سهام او را در موقعی که تحت نیر بود هصب نمود 99.در
پلی

سیاسی فساد مالی و اخالقی پلی

امری عادی تلای شده و از دید روسا و نیام سیاسمی کشمور

قابل اهماض است چون از دید رؤسا فساد افراد موجب وابستگی بیشتر آنان به ردههای باالتر و نیمام
سیاسی موجود میشود .دستاوردهای رضاشاه در فاصله سمالهای  6916تما 6921ه.ش تحامق بخمش
اعیم هدفهایی بود که وی قبالَ در دوران تصدی ماام وزارت جنگ و نخست وزیری در نیمر گرفتمه
بود .بنیانگذاری ارتش و قوای پلی

به منیور حفظ امنیت داخلی ،از میان بردن هرگونه مخمالفتی بما

اراده خود 96.ولی با ای همه تمام فعالتهای او در یک موضو خالصه میگردید و ای موضمو حفمظ
قدرت و سلطنت بود .مخبرالسلطنه هدایت در خصموص اخبممار یومیه و ارسممال آنها مینویسمد« :تما
محمدخان درگاهی ریی

نیمیه بود راپورت یومیه را برای مم میفرسمتاد و جممواب ممیدادم روزی

درگاهی گفت دستورات شما هالبا ًموافق دستور دربار است .پ

از وی کوپال هم راپورتهای یومیمه را

برای م میفرستاد ولی از زمان آیرم موقوف شد .مسئوالن باید از امور بی خبر باشند» 92.ای اعممال
به ای خاطر انجام میشد تا آیرم راحت تر بتواند به اقدامات هیر قانونی و سمودجویانه خمویش اداممه
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دهد .عالوه بر فساد اقتصادی که در زمان آیرم وجود داشت فساد سیاسی و فشار و سرکوب نیز باعمث
ایجاد ناامنی و جوی آکنده از ترس و وحشت بود .احممد متی دفتمممری مینویسمد « :وقتمی از اروپما
بازگشتم و به معاونت وزارت عدلیه تعیی شدم سرتیپ آیرم قریب یالسال بود که بمه ریاسمت نیمیمه
منصوب شده بود .و در ای مدت میخ خود را محالم به زمی فرو کرده و در دل دولتمندان و مااممات
کشوری و نیامی رعب و وحشت ایجاد نموده بود .مخصوصاً با تأسی
ماامات کشوری و نمایندگان مجل

پلی

سیاسی برای هر یک از

یک یا بعضاً چند مأمور خفیه تعیی نموده بودند و آنهما همر روزه

موظف بودند گزارشی از رفت و آمدها و احیاناً تلف های او را با دیگران تهیمه و تسملیم اداره مربوطمه
نمایند .چه بسا اگر خبر داهی به دست نمی آوردند ناگزیر بودند به جعل اکاذیب بپردازنمد وگماهی نیمز
خود آیرم به آنها سوژه ای میداد تا بر اساس آن خبری تهیه نمایند .قبل از آیرم سرتیب درگاهی همم
از ابتدای نخست وزیری سردار سپه تا سال  6913ریی

نیمیه بود به چنی کارهمایی دسمت ممیزد

ولی در ماام ماایسه بی ای دو باید اذعان کنم که آیرم اسمتاد درگماهی بمود 91».معتصمالسملطنه در
خاطرات خود از مالقات با آیرم مینویسد « :آیرم رئمی
نمایندگان مجل

شمهربانی بمود کمه بما تهدیمد وزرا و وکمال و

و صاحب منصبان کار خود را پیش میبرد .صبح به اداره خودم رفتم هنوز در اتاق را

باز نالرده بودم که ناگهان چشم به سرلشگر آیرم ریی

شهربانی کلکشور افتماده  ....آیما حضمرتعالی

اطال دارید که عده کثیری از افراد ای مملالت از ذکور و اناث جز یاران و یا ممأموری شخصمی مم
هستند آیا اطال دارید که همه وزرای کابینه و یا اکثریت آنها روزی نیست کمه بعضمی از گزارشمهای
مخفی را به اطال م نرسانند .آیا میدانید که بیشتر نمایندگان مجل
بطور خصوصی با م سرو کار دارند و از پشتیبانی م
آیرم رئی

شورا و اهلب رجمال مملالمت

برخوردارند»91.

نیمیه مملالت بود با چه قدرتی دراوج ترقی و عیمت زندگی میکرد و اطمینان شماه را

بعناوی مختلف چنان به خود جلب کرده بود که اولی محرم مورد اعتماد ایشان شده بود و از وکمال و
وزرا گرفته تا رجال درجه اول از او پرهیز و ناراحت بودند .همه میترسیدند مبادا آیرم برای آنها پرونده
بسازد زیرا ای مرد پرونده ساز قهاری بود که روی آن شاه مطابق گزارش او اقدام میکمرد ... .از روی
پرونده رئی

فالحت شاه نسبت به آیرم سوءظ پیدا میکند و ای سموءظ بمه جمایی میرسمد کمه

دیگران هم مطلع شده و ازعملیات آیرم گزارشهای محرمانه به شاه داده میشود تا آنجایی که صورتی
از استفادههای آیرم داده میشود مؤسسهای نبوده که آیرم از آن ماهیانه نمیگرفتمه .از تممام مهممان
خانهها حتی رستورانها ،قمارخانهها ،فاحشه خانهها ،شیره کش خانهها ،مشروب فروشمیها  ،بماالخره از
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تمام منابع فروش ،تا شهربانیهای شهرستانها باید ماهیانه خود را مرتمب بپردازنمد 93.پم
مصنوعی و خود ساخ ته آیرم و فرار او به خارج از کشور نوبت به آخری رئی
ای فرد از رؤسای شهربانی بود .و تنها رئی

پلی

از بیمماری

رضا شماه رسمید.

پلیسی بودکه قزاق نبود ولمی او همم دسمت بمر قمانون

شالنی داشت و میراث شوم گذشتگان خود را به ارث برده بود .ای اعمال ریشمه در حمایمت شمخص
رضاشاه از رؤسای پلیسی داشت که تمام تالش آنها حفظ ماام سلطنت به هر وسیله ای بود .اگمر چمه
در جمع آوری مال مختاری به مانند آیرم نبود ولی مختاری بد نفسی را از آیرم گذراند یعنی از طرفمی
شاه را از مردم میترساند و بواسطه راپرتهای دروغ خاطر او را مشوش میداشت و از طرفمی از ایمذا و
صدمه به کسانی که طرف توهم شاه بودند فروگذار نمیکرد .از مختاری اخاذی و پول گرفت از مردم
برخالف سلف او آیرم شایع نبود ولی بد نفسی و سوء نیت و شناعت اعمال او برای خوش آمد شاه بمه
درجات بدتر از آیرم بود و اصرار مختاری به ایناله عدلیه تخت نفوذ او باشد و آلمت اجمرای اهمراض او
واقع شود بیشتر بود و مالرر به م اظهار داشت که باید راپرت ممأموری در همر اممری در محماکم و
ادارات عدلیه موجب ثبوت باشد اگر چه طرف بطالن آن را اثبات کند و در ابالغ خود محاکم را تهدید
میکرد که هر محالمه و اداره و مدعی العموم که بر خالف ای دستور عمل کند تعایب شدید خواهمد
شد 93.مختاری رئی

شهربانی در خصوص بازداشت و زندان زندانیان سیاسی بخشنامه زیر را در سال

 6962به تمام شهربانیها در استانها و شهرستانها ابالغ نمود :به طورکلی راجع به متهمان سیاسمی
اعم از آنانی که در شهربانیهای استانها و شهرستانها تحت نیر و یا تحت تعایب و یما تبعیمد و یما
آزاد تحت مراقبت هستند و به مرکز گزارش شده و سوابای در مرکز دارند ،هر موقع از طرف ایاالت یا
حالام و دوایر نسبت به آنان نیریه خواستند و یا در امور آنان کسب اطالعمات و یما تااضمایی نماینمد
حسب االمر شهربانیها باید افراد مسئول آنها را گزارش و برای دادن هر قسم جواب یا نیریه کسب
تاللیف نمایند و با ای بخشنامه حق قضاوتی را که در ای قبیل موارد به منیور حفظ آزادی و حاموق
اساسی افراد در ماابل اجحافات و تعدی مأموران برای دادسمتانها و کارمنمدان قضمایی و اسمتاندارها و
فرماندارها مطابق قوانی داده شده محدود و اختیارات مأموران شمهربانی را در تعایمب و سملب آزادی
افراد نامحدود کرده است به طوری که هر ک

را مایل بودهاند تحت عنوان اتهام سیاسی آزادیاش را

سلب نموده و هید ماام قانونی قادر نبوده از اعمال بی رویه آنان جلوگیری نماید .در نتیجه زندانیهای
شهربانی مرکز و شهرستانها پر از زندانیان بالتاللیف که اکثرهم بیتاصیر بوده اند شده است 61.پسیان
درکتاب "واقعه اعدام جهانسوز" خود در خصوص افسران بازجو میآورد« :بازجو برای تضعیف روحیمه
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م و قدرت نمایی رشته کالم را در دست گرفت و گفت اینجا اداره سیاسی است .سرزمینی است کمه
ایمان فلک رفته بر باد .م با یک تلف هر سرلشالر و سپهبد و تیمسار را کمه بخمواهم احضمارکرده ،
سردوشیهایش را میکنم و روانه زندان میکنم ریی

مستایم ما حضرت اجل سرپاس مختاری اسمت.

که هرچه بنویسیم و بگویم به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارواحنا فدا گزارش میدهد و محالمه و
عدلیه و دادرسی ارتش و نیایر اینها همه حرف است» 66.بزرگ علوی مینویسد«:هید فرقمی اساسمی
مابی دستگاه شهربانی و دستگاه عدلیه وجود نداشته است ،جز ایناله شهربانی ادای شهربانیهای دنیما
را در میآورده است و مأموری عدلیه هم به خیال خودشان میخواستند تالید قضات دنیما را درآورنمد.
هرک

که محالمه پنجاه و سه نفر را میدید و روز اول افتتماا آن را بما روز آخمر ماایسمه ممیکمرد.

هرک

لباسهای پر زرق و برق دار قضات و وکال و مدعی العموم را که باد توی آستی هایش انداختمه

و ادای محاکم فرنگی توی سینما را در میآوردند ،میدید و حرفهای بی معنی و توخالی را کمه از بمی
سوادی و کم مغزی آنها بود میشنید به خودش میگفت که اگر چمه شمهربانی اقمالً قسماوت مشمرق
زمینی را با انضباط فرنگی توأم کرده ولی باألخره به طرز کار و نمایش خودسر وصورتی داده
در مورد مجل
همالاری رئی

پلی

و انتخابات آن هم رؤسای پلی

است»62.

نفوذ داشتند کار او (رضاشماه) ایم بمود کمه بما

اسامی گروهی از نامزدها را برای وزیر داخلمه تهیمه کنمد .وزیمر کشمور نیمز آن

اسامی را برای استانداران میفرستاد سرانجام استاندار هم فهرست ممذکور را بمه شمورای نیمارت بمر
انتخابات که وزارت کشور تعیی میکرد ،میفرستاد .بنابرای مجل

نه یک نهاد مفیمد و مموثر بلالمه

نهادی بی خاصیت بود و به صورت لباس آراسته ای در آمده بودکه بمدن عریمان حالوممت نیمامی را
میپوشاند 69.عالوه بر انتخابات مجل

نمایندگان و سایر رؤسمای دولتمی هممه از رؤسمای شمهربانی

حساب میبردند .در واقع نفوذ شهربانی به داخل مجل

نیز کشیده شده بود .رضاشاه در مدت کوتاهی

آنچه از آزادیهای مصرا در قانون اساسی باقی مانده بود محو کرد .و بساط پلیسی را در سرتاسر کشور
گسترد .قهرمان ای دستگاه جهنمی شهربانی محمد درگاهی،آیرم و سمرانجام مختماری بودنمد ...وزرا،
نمایندگان مجل  ،حتی فرماندهان ارتش از مختاری حساب میبردند .و ناچمار از او تملمق میگفتنمد.
بیم و هراس و بی اعتمادی چنان بر روحیه مردم مسلط شد که در خانههای خمود از تمرس جاسموس
شهربانی جرات حرف زدن نداشتند .رؤسای شهربانی در تمام کشور هر یک دیالتاتوری مطلق و هممه
کاره بودند .فرمانداران و رؤسای ادارات دولتی و دادگستری همه تسلیم و دست نشانده شهربانی بودند
جنایت و فجایعی که شهربانی در تهران و شهرستانها مرتالب شد از اندازه بیرون است 66.ای تمرس از
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مأموری نیمیه باعث شد تا انتخابات دورههای هشتم تا سیزدهم نیز بمدور از تبلیغمات کشممالشها و
جار و جنجالهای سیاسی و مبارزات معمول حزبی و پارلمانی برگزار شود و بر خمالف گذشمته مجلم
فضایی آرام و با ثبات داشته باشد .و رسمالت خمود را کمه مشمروعیت و وجهمه قمانونی بخشمیدن بمه
تصمیمات و لوایح دولت بود به نحو احس اجرا کرد و نشان داد که مواضع رضاشاه از پیش تحالمیم و
تثبیت گشته است .در حایات هدف شاه نیز چیزی جز ای نبود کمه دیمدگاهها و نگرشمهای اکثریمت
کامل و قریب به اتفاق مجل

با نیریات دولت و دربار منطبق باشد تا بتوان کارهما را ازپمیش

بمرد62.

ای مشالل نیز با وجود مأموری نیمیه حل شد .افرادی که سرجنبانان اعتراض و حق خمواهی بودنمد
گرفتار شدند .و صدای آنها در گلو ماند .تعدادی از آنها بنا بر مصالح خودشان سماکت شمدند .تعمدادی
تبعید شدند و تعدادی نیز راهی دیار عدم گردیدند.
واکنش مزدوران رضاشاه که در لباس رؤسای شهربانی و سران ارتش تجلی یافته بود .در شرایط
حساس مخاطره آمیز ،هیرقابل پیش بینی و تصادفی است .وابستگی مزدوران به یالدیگر فاط بر المزام
جان خود یا موقعیت شخصی آنان متالی است .جدا از ای دسیسهگری و دشمنی حسادت آمیمز بمرای
دستیابی هر چه بیشتر به امالان هارتگری در میان آنان هلبه دارد .سلسله مراتمب ممزدوری صمرفاً بمه
زور ،حیله گری و شااوت مبتنی است .ای نیروها از عاالنیت سیاسی بی بهره بودند .با توجه به اینالمه
رضاشاه برای باای حالومت خویش به ای افراد نیاز داشت .ای مزدوران نیزفرصت ای را پیدا کردنمد
که در سلسله مراتب قدرت باال خزیده و در حوزههای حالومتی امالان دسیسه گمری و توطئمه را پیمدا
نمایند .پلی

در دوره رضاشاه دارای انضباط و نیم خش آهنی درهالب ترس شدید ازمافوق بود کمه

یالی ازارکان اصلی بااء ای ساختار است ومادون همیشه باید ای ترس را در وجود خویش ح

کنمد

که کوچالتری نافرمانی احتمالی او را به سرنوشتی بدتر ازمرگ دچار خواهمد کمرد.وای تمرس بایدبمه
جامعه زیرسلطه انتاال یابد تا مردم در جوی از وحشت و هراس باقی بمانند .رضاشاه و محمد رضاشماه
هردو قادر به مهاراقشار مسلط بودند وگوایناله فرصتهایی برای پیشرفت و دسمتاوردهای ممادی بمرای
افراد ای طباه مهیا میساختند با ای حال ازسازمان یافت و درگیر شدن آنهما در فعالیتهمای مسمتال
سیاسی ممانعت میکردند... .به عالوه هر دو پادشاه به طور معمول دستیاران مطیع و فرممانبردار را بمه
جای سیاستمداران توانمند و صاحب رای مستال به کار

میگمارند61.
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نتیجه گیری
پ

از کودتای سوم اسفند  6233ه.ش رضماخان بما تاویمت کممی و کیفمی نیمیمه و تشمالیل

شهربانی جدید بخش قابل توجهی از وظایف نیمیه و شهربانی جدید خود را معطوف به فعالیتهمای
اطالعاتی و امنیتی کرد .طی  61سال سلطنت او پلی

سیاسی فعالیتهای عمدتاً خالف قائده و هیمر

انسانی خود را در شئون و سطوا مختلف و در اقصی نااط کشور گسترش داد .رضاشاه بما توجمه بمه
ایناله به نیمیه و قدرت آن در بیرون کردن رقبا از صحنه سیاسی و اجرای منویات ملوکانمه درسمطح
کشور برای پیشبرد برنامههای خویش احتیاج داشت ،با قدرت بخشی بی حد حصر به رؤسای نیمیمه
آنها را در تخلفات عدیده حاوقی و اجتماعی و تجاوزگری به حاوق مردم آزاد گذاشت .رؤسای نیمیمه
و شهربانی به عنوان مالک الرقابان و حضرات اجل بر کلیه نهادهای مدنی و اجتمماعی نفموذ یافتنمد.
آنها درپی دستیابی به قدرت بسیاری از افراد صاحب نفوذ و نمایندگان مجل
مجل

و تشمالیالت عدلیمه و

که در راس نهادهای مدنی بود را تحت سیطره و نفموذ خمود قمرار دادنمد .در طمول سملطنت

رضاشاه پلی

وسازمانهای اطالعاتی امنیتی مخموف او در نامص صمریح حاموق فمردی ،اجتمماعی،

سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...اقشار و گروههای مختلف مردم کشور گامهای اسمتواری برداشمتند و
موجبات دستگیری ،بازداشت ،شالنجه و قتل صدها ت از ایرانیان را فراهم آورند .نیمام اطالعماتی -
امنیتی که پیش از آن بخش کم اهمیت تری از تشالیالت نیمیه و شمهربانی بمود در دوره رضماخان
گسترش بیشتری یافت و گستره عملیاتی آن فعالیت شهربانی را سخت تحتالشعا قمرار داد و آن را
قسمتی از سیاستهای کلی عملیاتی و اجرایی خود ساخت.
پلی

سیاسی ایران به صورت سازمان داده شده با هدف تجسم

برای مردم تبدیل شد .رؤسای نیمیه که در ابتمدا رئمی

و خبرچینمی و پماپوش دوزی

یمک نهماد اجتمماعی بودنمد .کمم کمم بمر

اثرحمایتهای بی دریغ رضاشاه آنادر قدرت پیدا کردند که بمرای تممام نهادهمای ممدنی و اجتمماعی
تصمیم می گرفتند .نفوذ آنها در زندگی روزمره مردم نیز کشیده شده بود .برای هریک از ماامات ارشد
و نمایندگان مجل

یک یا چند مأمور خفیه تعیی شد که همه روزه موظف بودند گزارشی از رفمت و

آمدها ،مالاتبات ،تلف ها و تماسهای آنان تهیه و به نیمیه ارسال نمایند.
وکالی مجل  ،دولتیان ،وزرا و افراد وزارتخانه ها ،استانداران و تمام مسئولی کشوری و لشالری
از ترس پاپوش دوزی ای ماموران شهربانی جرات خویش را از دسمت داده بودنمد و تممامی فمرامی
رؤسای نیمیه را به مانند فرامی شاه اطاعت میکردند.
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ص.929
 -22دولت آبادی،همان ،جلد6سال 6991ص.216
 -21فرزاد  ،شاهرخ (،)6936محاکمات ودفاعیات و خاطرات زندان سید جعفر پیشه وری از زندان شاه،
نشر شیری ،تهران ،ص.611
 -21ارجمند ،محمد،)6923( ،شش سال دردربار پهلوی (خاطرات محمد ارجمند،سرپرست تلگرافخانه
مخصوص رضا شاه ) نشر پیالان ،تهران،ص.213
 -23فردوست ،حسی (، )6911ظهور و سقوط سلطنت پهلوی  ،اطالعات ،تهران،ص.31
 -23سعیدی ،خسرو(،)6911زندگینامه الهیار صالح ،نشرطالیه ،تهران.16،
 -91بهزادی ،علی،)6912( ،شبه خاطرات ،انتشارات ،زری  ،دوره  9جلدی،تهران ،ص.912
 -96دهباشی ،علی (،)6913آیینه عبرت،خاطرات دکتر نصراهلل سیف پور فاطمی ،انتشارات سخ  ،تهران،
ص.311
 -92بهبودی ،سلیمان،)6912(،رضا شاه ،به اهتمام هالمحسی میرزا صالح ،چا اول ،تهران.32،
 -99خواجه نوری ،ابراهیم،)6996( ،بازیگران عصر طالیی ،انتشارات جاویدان ،تهران.611،
 -96هدایت ،مهدیالی(مخبرالسلطنه)( ،)6969خاطرات و خطرات ،تهران ،زوار.22،
 -92هدایت،همان،ص.261
 -91عاقلی،باقر،)6913(،داور و عدلیه ،انتشارات علمی،تهران،ص.63
 -91فرخ ،سیدمهدی(معتصم السلطنه )(،)6961خاطرات سیاسی فرخ،به اهتمام و تحریر پرویز لوشانی ،نشر
سپهر،تهران ،ص.929
 -93قدسی ،حس ( ،اعیام الوزاره)(،)6913خاطرات من یا تاریخ صد ساله ایران ،دو جلدی ،کارنگ ،تهران،
ص.31
 -93صدر ،محس (صدر االشراف) (،)6916خاطرات صدر االشراف ،انتشارات وحید چا اول ،تهران،
ص.926

واکاوی فرایند نفوذ رؤسای نیمیه برساختار قدرت دردوره پهلوی اول

22

-61ربیعی ،ناصر ،راهروخواجه ،احمد،)6931(،تاریخ زندان درعصرقاجار وپهلوی،انتشارات قانوس،
تهران.612،
 -66پسیان ،نجفالی(،)6911واقعه اعدام جهانسوز و ریشه های سیاسی و اجتماعی آن ،انتشارات مدبر،
تهران،ص.91
 -62علوی ،بزرگ (،)6921پنجاه و سه نفر ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،ص.33
-69آبراهامیان ،یرواند،)6931(،ایران بین دو انقالب ،ترجمه احمد گل محمدی ،محمد ابراهیم فتاحی،
نشرنی،تهران.616،
 -66احسان طبری و دیگران(،)6926پنجاه سال تبهکاری و خیانت سلسله پهلوی ،مجموعه مااالت ویژه
نامه دنیا شماره (62،احسان طبری،جوانشیر ،مسعود اخگر،گویا ،کیهان ،قائم پناه ،کیانوری)ص.63
 -62افشار ،ایرج ،)6913(،خاطرات سردار اسعد بختیاری(جعفر قلی خان سردار بهادر) ،انتشارات اساطیر
،چا دوم ،تهران،ص.229
 -61اشرف ،احمد ،بنوعزیزی ،علی(،)6933طبقات اجتماعی دولت و انقالب در ایران ،ترجمه سهیال ترابی
فارسانی ،انتشارات نیلوفر ،تهران،ص.39

