
  ابراهیم پورداود و رستخیز ایران در جنگ اول جهانی
  

  کاوه بیات
  
های مهمّـی اسـت؛ در        قرن بیستم میالدی سال   های نخست     در تاریخ معاصر ایران سال     

های چند نسل از فرهیختگان این سرزمین برای  ها بود که باالخره حاصل تالش  این سال 
پشت سر گذاشتن یک دورۀ طوالنی از زوال و انحطاط به صورت نهضت مشروطه بـه                

 ایـن   ثمر رسید و به دنبال آن سعی و تالشی به همان اندازه دشوار برای حفظ و تحقـق                 
  .آمال و آرزوها به رغم پیشامد موانع سهمناکی چون استبداد داخلی و مداخله خارجی

های جنـگ اول جهـانی        کنندۀ این دوره، سال     یکی از مراحل مهمّ و تعیین     
به رغم توسعۀ دامنۀ این رویارویی به خاک کـشور و مـصائب حاصـل از                . بود

بتــوان از ایــن گرفتــاری آن، ایــن امیــد نیــز در دل ایرانیــان برآمــد کــه شــاید 
های بزرگ که روس و انگلیس را نیز در خود فـرو کـشیده بـود بـرای                    قدرت

اگرچه عرصه، عرصۀ جنـگ     . گفته استفاده کرد    رهایی ایران و تحقّق آمال پیش     
بایـست    بایست در این کارزار زورآزمایی کند، می        و جدل بود و نیرویی که می      

ولی برای به حرکت درآوردن این نیـرو  نیرویی باشد متناسب با مقتضیات کار؛  
هم که شده، به قوایی فکری و معنوی احتیاج بود که فقط در وجـود صـاحبان              
فکر و اندیشه به ودیعت نهاده شده بود و انصافاً در این مقطع بسیاری از آنها،                

توانست در کار باشد در اجابت خواستۀ وطن،          به رغم تمامی مالحظاتی که می     
ها پـیش در      یکی از آنها ابراهیم پورداود بود که سال       . رزار نهادند پا به میدان کا   

خالل انقالب مشروطه برای تحصیل روانۀ بیـروت شـده بـود و در نهایـت از                 
در آنجا بودم تا جنگ شروع شـد و شـش           «: نویسد  خود می . فرانسه سردرآورد 

ماه نیز از آن گذشت، اوضـاع دگرگـون شـده صـبر و آرام بـرای کـسی بـاقی            
المللـی   محال بود باز مثل سابق گوشه گرفته به مطالعـۀ حقـوق بـین         . اشتنگذ
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  .گوی و میدان ملل روی زمین بود  حقوق. وقت بگذرانم
ــرد   ــد در نبـــ ــب آیـــ ــدامین غالـــ ــا کـــ  تـــ

  

  

ــرْد     ــرْد نَــ ــدامین بُــ ــا کــ ــه تــ ــن دوگانــ  1زیــ
  

های جمعی از ایرانیان که تحت عنوان کمیتۀ ملیّـون            در چارچوب فعالیت  
النهرین   زاده در برلن گرد آمده بودند راهی بین         بری سیّدحسن تقی  ایرانی به ره  

هدف این گروه آن بود که ایرانیان را در مخالفت با روس و انگلـیس بـه                 . شد
 اهل زد و خورد نبود اما سالح قلم         2هواخواهی از آلمان و عثمانی برانگیزانند،     

د از دیگـر    از حدود سه سال پیش نیز که همراه بـا تنـی چنـ             . در دست داشت  
ایرانیــان مقــیم پــاریس در افــشای مظــالم روس و آگــاه ســاختن جهانیــان از  

 و اینـک    3.ای در دل داشت     کوشید، آرزوی تأسیس روزنامه     روزی ایران می    تیره
او نخـستین شـماره     . تری فراهم آمد این آرزو تحقـق یافـت          که امکانات وسیع  

دی در بغداد منتـشر      میال 1915 اوت   18/ ق.   ه 1334 رمضان   26 را در    رستخیز
  .کرد

در این دوره به رغم توسعۀ دامنۀ زد و خـورد در امتـداد مرزهـای غربـی                  
ایــران ـ در نــواحی آذربایجــان میــان روس و عثمــانی و در جنــوب نیــز در    
خوزستان میان عثمانی و بریتانیا ـ تحرکـات جـاری در مرکـز هنـوز صـورت       

اکـان در تـالش آن بودنـد    آشکاری به خود نگرفته بود و هر یک از طرفین کم       
تری از نیروهای     های وسیع   که پیش از یک رویارویی محتوم و عنقریب، بخش        

  .داخلی را با خود همراه کنند
  . نیز در یک چنین چارچوبی آغاز شدرستخیزدور اول انتشار 

 به معنای قیامت است و در آن روز مردگان دوباره جـان و روان               رستخیز«
تار و کردار خود اجر و پاداش یا عقوبت و مکافات           گرفته و هرکسی موافق رف    

امروز که جنگ و پیکاری چنان مدهش و مهیب کـه صـفحات تـاریخ             . یابد  می

                                                 
  .11، ص ]2چ [نامه، دیوان پورداود،  پوراندُخت ـ 1
 ـ از دیگر ، همراه با اسمعیل امیرخیزی و میرزا اسمعیل نوبری1915اواخر آوریل / 1333الثانی  در اوایل جمادی ـ 2

بنگرید به اولریخ گرکه، پیش به سوی شـرق، ایـران در سیاسـت شـرقی     . اعضاء کمیتۀ ملیون ـ برلین را ترک گفت 
 .220، ص 1 ج، ج 2آلمان در جنگ جهانی اول، ترجمۀ پرویز صدری، 

ن های مشروطیت و مهاجرت، از رجـال سیاسـی و بزرگـان محلـی بـه سیدحـس       ، نامه)به کوشش( ـ ایرج افشار  3
 .384 ـ 385، صص 1385نشر قطره، : ، تهران) قمری به بعد1325های  سال(زاده  تقی
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شـهپر    دهند مغرب تا مشرق دنیای قـدیم را در زیـر سـیه              مانندش را نشان نمی     
  1.»توان روز رستخیز نامید شوم خود کشیده، می

اش از وجـه      ین شمارۀ روزنامه  با یک چنین توصیفی که پورداود در نخست       
تسمیۀ آن به دست داد روشن است که آرزو داشت، هموطنانش که در اثر ظلم             
و ستم خودی و بیگانه در آن چند سال، عمالً حکم مرده یافته بودند، به خـود                 

این روزهـای پربهـا بیهـوده       ... «و اجازه ندهند    . آمده، از خواب مرگ برخیزند    
مت که ساعات آزادی و نجات هستند به رایگان از          قی  بگذرد و این ساعات ذی    

  2.»دست بروند
که ناچار پایان این دورۀ وحشتناک خواهد       ... «: او روزی را در نظر داشت     

رسید و هنگامۀ عهدنامۀ بعدی برپا خواهد شد، فرشتۀ صلح و صفا دسـت بـه                
میدان بازخواست برده و هرکس را در خـور کوشـش و اهتمـام یـا غفلـت و                   

  .»کام خواهد ساخت کام و تلخ کام یا خونین  شیرینتسامح،
سفیدرو دولتی و سرخی از ملتی است که در این روز خجسته به همـت               «

دانش و بینش اولیای خود و از فـرط رشـادت و مردانگـی عمـوم بـر حقـوق                    
سیاسی خود افزوده و خاک کشور خود را توسعه داده و بنای تجارت خود را                

روی ملتی که نه فقط از این خوان سیاست بهره            یهمحکم نموده و بدبخت و س     
یـا حقـوق    ... عنـصری و غفلـتش      نصیب مانده بلکه نظر بـه سـست         نبرده و بی  

کشورش را کاسته و یا به کلـی اسـتقاللش را نقـض کـرده و رقیّـۀ اسـارت و         
نمایند که گویی جسدی است       اند و با او چنان رفتار می        بندگی را به گران نهاده    

  3.»ی از حیات ملیجان و ته بی
گـر  «کند بـه      های پیش اشاره می     بار سال   پورداود در ادامه به تجربۀ محنت     

رفـت دانایـان ایـران        های دراز بود که هر وقت از آتیۀ ایران سخنی می            نه سال 
نوشتند که حیات و استقالل ایران بسته به یک کشمکشی اسـت            گفتند و می    می

هـای    رصـتی بـرای تـرمیم خرابـی       که دشمنان را به خـود مـشغول داشـته و ف           

                                                 
تـصویری کـه از دورۀ ایـن روزنامـه در دسـترس      ). 1333 رمضان 26. (3رستخیز، شمارۀ اول، سال اول، ص  ـ  1

 از مĤخذ ذیل تاریخ انتشار آن. هایی چند، فاقد تصویر صفحه اول شمارۀ نخست است نگارنده است عالوه بر کسری
  .94، ص 1372ناشر مؤلف، ] تهران[زمان و زندگی استاد پورداود، . اصغر مصطفوی نقل شد؛ علی

 . ـ همان2
 .همان ـ 3
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آن فرصت به دست آمده بود و باشـد کـه           . »...چندساله به دست ایرانیان بدهد    
کشور خود را نیرو و توانایی بخشیم، از هـر سـو جوانـان و               ... «در این هنگام    

  .»...جوانمردان را گرد آورده و قشون منظمی بیاراییم
... دولت را سر و رویی دهیم     خزانۀ تهی شدۀ    ... «و به دنبال این دگرگونی      

ادارات را نظمــی بخــشیم، تجــارت را وســعتی دهــیم، صــنعت را تــشویق و  
زده را بـه کـار        القـدر را ترغیبـی نمـاییم، زارعـین فلـک            کاران مجهـول    صنعت
  1.»...بازداریم

االول تا  ربیع( ـ از شماره اول تا دوازدهم ـ   رستخیزدر این دوره از انتشار 
تـوان بـه عنـوان دورۀ بغـداد یـاد کـرد در کنـار                  از آن می  ـ که   ) 1333ذیقعده  

مقاالت تبلیغی ـ تهییجی بر ضد روس و انگلیس و دعوت ایرانیان و به ویـژه   
های جنـگ در اروپـا و         ایالت و عشایر به جهد و جهاد، از تحولّات کلّی جبهه          

  .خورد هایی به چشم می دیگر نقاط نیز گزارش
، یعنی حاصل ناکـامی نیروهـای       »مهاجرتنهضت  «در این میان با پیشامد      

طرفدار آلمان و عثمانی در چیرگی بر تهران و پراکنـده شـدن آنهـا بـه سـمت           
صفحات غربی کشور بعد از لشکرکشی روسیه بـه سـمت صـفحات مرکـزی               

، با استقرار کمیتۀ دفـاع ملـی، هـستۀ          1334االوّل    ایران در فاصلۀ محرم تا ربیع     
در کرمانـشاه، ابـراهیم پـورداود و روزنامـۀ          مرکزی مخالفین روس و انگلـیس       

  . او نیز به کرمانشاه منتقل شدندرستخیز
 بـا تحـوالت جـاری در ایـران          رستخیزبا این دگرگونی جغرافیایی، پیوند      

هـای کلـی از       اینـک بـه جـای گـزارش       . تری به خـود گرفـت       صورت مستقیم 
در هـایی سـخن در میـان بـود کـه              تحوّالت جنگ، بیـشتر از رشـته درگیـری        

و متّحـدان ایرانـی     (صفحات غربی کشور میان سپاهیان روس و قوای عثمانی          
ها در نقاطی چـون       در این دوره صحنۀ اصلی این درگیری      . جریان داشت ) آنها

 ضمن اشاره به این تحوّالت از اعـزام         رستخیزاسدآباد و کنگاور قرار داشت و       
انشاهیان از این امـر  های عمومی کرم گاه به گاه نیرو به میادین جنگ و حمایت 

  2.هایی منتشر کرد گزارش

                                                 
  . ـ همان1
  ).1334االول   ربیع3 (20و ) االول  ربیع23 (17، )االول  ربیع12 (14، )االول  ربیع4 (12های   ـ شماره2
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تـر     بر حضور و مشارکت هـر چـه گـسترده          رستخیزالبته انتظار و تأکید اصلی      
رو بخـش درخـور       از ایـن  .  هاسـت   ایالت کرمانشاه در ایـن رشـته رویـارویی        

هـای   توجهی از مقاالت آن نیز ـ در درجۀ اول ـ به معرفی این ایالت و چهـره   
 و در کنـار آن،      3 و کلیـایی   2 کلهـر  1ص دارد ماننـد سـنجابی،     نامدار آن اختـصا   

گونـه کـه در       ولی همان . ها  ترغیب و تشویق آنها به جنگ و رویارویی با روس         
های ایلی در مقـاطعی       هایی از رستخیز نیز بیان شده، اختالفات و رقابت          بخش

ی  بـرا  رستخیزهای    هایی از این دست بودند و تالش        چند، مانع از تحقق آرمان    
یکـی از مهمتـرین ایـن مـوارد،     .  برطرف کردن آنها نیز فایدۀ چندانی نداشـت  

خـان امیـرمعظم بـود کـه            خان امیراعظم و عبـاس      اختالف موجود میان سلیمان   
باعث شد ایل کلهر ـ نیرومندترین ایل کرمانـشاه در آن دوره ـ نتوانـد هماننـد      

ای در این رویـارویی       دهکنن  ای از دیگر عشایر آن حدود، نقش مهم و تعیین           پاره
  4.ایفا کند

 نیـز خاطرنـشان گـشت، از نظـر           گونه کـه در آغـاز ایـن یادداشـت           همان
ای بود برای اعادۀ استقالل سیاسی        پورداود، کل این سعی و تالش صرفاً مقدمه       

ای دور    کشور و بر همین اساس ارتقا و ترقّی آن؛ این را نیـز منـوط بـه آینـده                  
  .دانست نمی

ای تحـت عنـوان       های رستخیز در مقالـه      در یکی از شماره   به همین جهت    
اکنـون کـه یـک      «یحیی خاطرنـشان گردیـد      . به امضاء م  » نمونۀ تکلیفات بعد  «

قسمت از مملکت ما از لوث وجود دشمنان پاک و کامالً محل بروز حـسیّات               
ملی است اگرچه تمام حواسّ، صرف دفاع از تجاوز است و حمـالت دشـمن               

ین حال هم باید از اصالحات اساسی و از تکلیفاتی که بعد            ولی در هم  ... است
ای بنمایانیم تا بتوانیم      از اتمام جنگ در انتظامات امور متوجّه خواهد بود نمونه         

تواند به خوبی خود      ادّعای خود را مدلّل ساخته ثابت نماییم که ایرانی آزاد می          
                                                 

 ]).االول  ربیع4 (12شماره  ـ 1
 ).االول  ربیع3 (20شماره  ـ 2
 ).االول  ربیع10 (22شماره  ـ 3
برای آگاهی از وضعیت کلّی ایل کلهر در این مقطع بنگرید به محمدعلی سلطانی، ایالت و طوایف کرمانشاهان،  ـ 4

ص ، ص1381نشر شما : ، تهران2مجلدات دوم و سوم از مجموعه جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصّل کرمانشاهان، چ 
، )االول  ربیع15 (15، )االول  ربیع12 (14های   و برای بازتاب این کشاکش در صفحات رستخیز، شماره559 ـ  594
 ).1334الثانی   ربیع6 (21و ) الثانی   ربیع3 (20، )االول  ربیع23 (17
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بـه ویـژه آن     » ...هم آورد تواند وسایل امنیّت و آسایش را فرا        را اداره نماید، می   
انـد    ترین کارکنان ایران در این قسمت جمع گشته         بهترین و فعّال  ... «که امروزه   

پروردگـان   رشـتۀ امـور بـه دسـت دسـت     ... روا نیست که یک ساعت هـم     ] و[
  1.»...خیانتکاران قدیم و اشخاص ناالیق بوده باشد

وط بـه جنـگ   به همین جهت در این نشریه عالوه بر اخبار و مضامین مرب   
ای از مـسایل جـاری چـون          ، از لزوم توجّه به پاره     »طرفداری توپ و تفنگ   «و  

رفع نابسامانی از وضعیّت عدلیّه یا لزوم نظافت شهری و از همه مهمتر بحـث               
در همین زمینه ضمن اشاره به دایـرۀ تنـگ و محـدود             . شود  معارف نیز یاد می   

خواهـان و     کـاری آزادی     و کـم   تـوجّهی   به دلیل بـی   ... «معارف در کرمانشاه که     
اعتنایی قرار داشت رستخیز بر این بـاور          موضوع بی » ...پردازان این شهر    حریّت

بعضی از اشخاصی را عقیده این باشـد کـه حالیّـه وقـت              ... «بود اگرچه شاید    
جنگ است و موقع طرفداری توپ و تفنگ نه هنگام توسعۀ معارف و تـرویج               

دانند معارف وقت نـدارد و در هـیچ مـوقعی             مدارس ولی مربیّان بابصیرت می    
  2.»نباید از استحکام اساسی معارف غفلت شود

  با این حال سیر حوادث و رخدادهای روزگار در جهتی خالف این آرمان            
و آرزوها جریان داشت؛ با پیشروی تدریجی قوای روسیّه به سـمت کرمانـشاه              

نیـز بـه همـراه آنـان،        قوای عثمانی و نیروهای تحت فرمان کمیتۀ دفـاع ملّـی            
 در کرمانـشاه    رسـتخیز سـرمقالۀ آخـرین شـمارۀ       . نشینی شدند   مجبور به عقب  

هـایی از     بـا اشـاره بـه نمونـه       » عملیّات نظامی یا سیاست جنگی    «تحت عنوان   
های جنگ ـ پروس شرقی و بـصره ـ کـه      های اخیر در دیگر جبهه نشینی عقب
رصدد توضیح و توجیه ایـن      های چشمگیر بعدی، د     ای بودند بر پیروزی     مقدمه

از تخلیۀ یک   ]... که[طرف    اشخاص غیرجنگی و مردمان بی    ... «ماجرا برآمده تا    
نشینی از یک مرکـزی را دلیـل مغلوبیّـت            العاده مضطرب شده، عقب     محل فوق 

  3.بدانند که چنین نیست» ...کنند جنگجویان خود تصور می

                                                 
 ).1334الثانی   ربیع6 (21 ـ شماره 1
های پیشین رستخیز از افتتاح مدرسۀ اتّحاد اسالم در کرمانشاه  در یکی از شماره). 1334الثانی   ربیع3 (20شماره  ـ 2

کنندگان این مدرسه با روح ایرانیّت تربیت شده و افکار آنهـا در               تحصیل« که   رستخیزخبری منتشر شد و امیدواری      
 ).1334االول   ربیع4، 18شمارۀ . (»شوکت و بزرگواری آتیۀ ایران دخالت تامّه داشته باشد

 ).1334الثانی   ربیع10( 22 ـ شماره 3
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به نفع قـوای روسـیّه، نیروهـای        به هر تقدیر با سنگینی فزایندۀ کفّۀ این ترازو          
قـوای ژنـرال    . نـشینی شـدند     عثمانی و متّحدان ایرانی آنها نیز وادار بـه عقـب          

 بـر اسـدآباد و کنگـاور، بیجـار و           1334االول    باراتوف در فاصلۀ صفر تا ربیـع      
آباد و بروجـرد چیـره شـد و در یـک دور بعـدی نیـز در فاصـلۀ                      سقز، سلطان 

مـان سـال، صـحنه، بیـستون، کرمانـشاه و سـنندج را       الثانی ه  االول تا ربیع    ربیع
النهـرین عقـب      مهاجرین نیز همراه با قوای عثمانی به خاک بـین         . متصرّف شد 

  .نشستند
جنگ جهانی اول، زد و خورد قوای روس و عثمانی در خاک ایران و بـه                
تبع آن فعالیّت و تحرّکات ایرانیان همسو با آلمـان و عثمـانی حـدود دو سـال                  

هـایی دیگـر از    با آن که از انتشار شـماره یـا شـماره     .  به طول انجامید   دیگر نیز 
  . ولی این برای ابراهیم پورداود پایان کار بود1رستخیز در بغداد یاد شد

هـای معمـولِ کـار و فعالیـت در وضـعیّت جنگـی کـه                  در کنار دشـواری   
ای نباشـد، در ایـن کـار ابـراهیم پـورداود بـا        کننـده  توانـست عامـل تعیـین      می

های دیگری نیز دست به گریبان شد که بیشتر بـه شـرایط حـاکم بـر                   دشواری
هـا    اگرچه عثمـانی  . شد تا وضعیت کلّی پیش گفته       نهضت مهاجرت مربوط می   

در کنار دولت آلمان به عنوانِ متحد و پشتیبان ملیّـون ایرانـی در ایـن راه گـام                   
ی تجاوزکارانه  مش  گونه که پیشامد رخدادهایی چون خط       نهاده بودند ولی همان   

بیگ در محور حقه شیرین و کشتار مردم کرند در همان مراحل نخـست                رئوف
کار نشان داد به تدریج این شائبه قوت گرفت کـه بـرخالف ادعـای دولتـی و                  

ایـن کـارزار مـشترک،      ها نه به عنوان متحد ایرانیـان در           برادری بابعالی عثمانی  
  2.دان زدی اشغالگر وارد کار شدهبلکه به صورت د

ای از نیروهـای مـستقل را نیـز در ایـن              به همین جهت فعالیت مجموعـه     
  .تافتند چارچوب برنمی

زاده یکی از اعضای اعزامی کمیته ملیّون برلن در گزارشـی             محمود اشرف 
زاده ارسـال داشـت ضـمن         که در همان مراحل نخست کار به سیدحسن تقـی         

                                                 
 .100اصغر مصطفوی، پیشین، ص  علی ـ 1
، ایل سـنجابی و مجاهـدت ملـی ایـران،     )تحریر تحشیه( ـ برای واقعۀ رئوف بیگ بنگرید به دکتر کریم سنجابی  2

ن ؛ و برای بازتاب آن در روابط آلما235 ـ  279، 1380شیرزاد، : اکبرخان سردار مقتدر سنجابی، تهران خاطرات علی
 .136 ـ 141و عثمانی بنگرید به اولریخ گرکه، پیشین، صص 
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 و ابـراهیم پـورداود      خـان نـوبری     های خودش و میرزا اسمعیل      اشاره به کالس  
بیگ خاطرنـشان کـرده       ها به جلوگیری از تحرکات رئوف       برای واداشتن آلمانی  

هـا اجـازه دهنـد عنقریـب روزنامـۀ رسـتخیز هـم منتـشر                  اگر عثمانی «بود که   
  1.»شود می

آیـد کـه از همـان مراحـل            ولی چنین به نظر می     2البته رستخیز منتشر شد   
اسـمعیل امیرخیـزی در     . نیز ادامه یافت  ها    نخست انتشارش در بغداد، مخالفت    

زاده ارسـال داشـت از         برای تقـی   1334االول    گزارشی دیگر که در اواخر ربیع     
آقایـان علمـا در   «مخالفت برخی از علمای نجف بـا مفـادّ آن نوشـت، آن کـه             

خواهـد     مدعی هستند که مدیر روزنامه، پورداود مـی        رستخیزخصوص جریدۀ   
روزنامـه بـه   «اما او اطمینان داده بود که . »...ج بدهد پرستی را در ایران روا      آتش

  3.»شود ایشان مربوط نیست و از طرف یک هیئت صحیحی اداره می
شدند به لحاظ نگارنده       که در بغداد منتشر می     رستخیزهای نخست     شماره

توان گفت که احیاناً چه مطلبی موجب نارضایی           رو نمی   نرسیده است و از این    
هایی که مالحظـه شـد، مطلبـی      باشد ولی از مفاد دیگر شماره    آقایان علما شده  

اگرچه در قیـاس بـا یکـی از         . شود  دیده نمی » پرستی  آتش«دالّ بر قصد ترویج     
 ـ که در همان زمان و در همان سمت و سـو در   خاورجراید مشابه ـ روزنامه  

تـر بـود و تأکیـد و          رنـگ   شد جنبـۀ اتّحـاد اسـالمی آن کـم           استانبول منتشر می  
تر ولی اگر انتشار مطالبی چـون احکـام           توجهش بر ایرانیّت به مراتب شاخص     

 را مـالک قـرار      4...»اسالم را دریابید  «جهاد آیات عظام و یا درج مقاالتی چون         
تفـاوت بـوده      توان گفت که نسبت به جنبۀ اسالمی کارزار جاری بی           دهیم نمی 

یکـی ایـن کـه      . هـایی وجـود داشـت       نگرانـی   با این حال یک چنین دل     . است
زاده نیز در گزارشی که در اواسـط ذیحجّـۀ همـان سـال،                سیدمحمّدعلی جمال 

 در کرمانـشاه نوشـت، از      رسـتخیز یعنی اندک زمانی پیش از انتشار دور جدید         

                                                 
 .406 افشار، پیشین، ص   ـ ایرج1
 ـ نوشت 1333 رمضان 18زاده ـ مورخ  ای به تقی اسمعیل امیرخیزی ـ یکی دیگر از اعضای کمیتۀ ملّیون در نامه ـ 2

 از چاپ درآمده برای ایران فرسـتاده خواهـد   اهللا  در مطبعه است، بعد از دو روز انشاء  رستخیزنمرۀ اول روزنامۀ    «که  
 ).412افشار، همان، ص . (»شد

 ).1334الثانی   ربیع3 (20 ـ شماره 3
 ).1334االول   ربیع18 (16رستخیز، شماره  ـ 4
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همان اخالقی را که داشـتند، دارنـد و         ... «آن شکایت داشت که پورداود هنوز       
ود بـه طـوری کـه دیگـر         شـ   بدبختانه در کرمانشاه به طور غریبی محسوس می       

  .»کنند مردم ایشان را به کلّی ارمنی تصور می
با وجود اطمینان کـاملی کـه بـه حـسیّات خیلـی             ... «: وی در ادامه افزود   

بیـنم و بـه       صاف و منزّه ایشان دارم خیلی متألّمم که ایشان را همه جـور نمـی              
  1.»مطور کلی دربارۀ ایشان سرگردانیم که با ایشان چگونه رفتار نمایی

هـا بـه سـمت        گونه که اشـاره شـد بـا پیـشروی روس            به هر تقدیر همان   
دری مجدّد مهاجران ایران، رستخیز هم کم و بـیش از انتـشار               کرمانشاه و دربه  

  .بازایستاد
زاده چنـین     هـای ایـن دوره بـه تقـی          پورداود خود در گزارشی از فعالیـت      

ام کورکورانـه در      تهعـالی داشـ     نظر به اعتماد و اعتقادی که به حضرت       «: نوشت
همچنین نظـر بـه عهـد و        . پذیرفته به برلین آمدم   ... سال گذشته تکلیف شما را    

سوگندی که با شما بسته شد با کمال دلگرمی تا به بغداد رفته مشغول خدمات               
 در بغداد در آن هوای سوزان و در         رستخیزاداره کردن و انشای روزنامۀ      . شدم

بـا آن کـه دوسـتان       .  تنهـا کـار آسـانی نبـود        کرمانشاه با نبودن وسایل، تـک و      
کردنـد    خودمان یا از حسادت یا از شرارت در سر این کار با من ضـدیّت مـی                

هـا بـرای      پس از افتادن کرمانشاه بـه دسـت روس        . من به کار خود موفّق بودم     
سوّمین بار در بغداد برای ایجاد روزنامه کوشیدم یـک شـماره هـم بـه چـاپ                  

از بغـداد   . ها انتشار آن را مانع شـدند        از دوستان، ترک  به تحریک برخی    . رسید
نومید، خواستم ماشین چاپ کوچکی خریده به قصر شیرین برگردم و در آنجا             

مختـصراً در ایـن     . دوستان پـول آن را تـصویب نکردنـد        . مشغول به کار باشم   
مدت یک سال آنچه در قوه داشـتم کوشـیدم، در نـزد وجـدان خـود شـرمنده        

روز   العـاده، گـواه آن زحمـات شـبانه          هـای فـوق     روزنامه و مقاله  قصاید  . نیستم
  2.»باشد می

اگرچه مقامات آلمانی خواهان مراجعـت وی بـه بغـداد و انتـشار مجـدد                
تمـام  «: دیـد    بودند ولی او دیگر توانایی چنین کاری را در خـود نمـی             رستخیز

                                                 
 .417 ـ افشار، پیشین، ص 1
 .427همان، ص  ـ 2
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 دیـدم   آن قدر بدی و زشتی در این مدت       . ی هستم احساساتم مرده، آدم مسمهلّ   
الواقـع احـساساتم کـه سـرمایۀ معنـوی            فی. که به این زودی قابل کاری نیستم      

  1.»شاید سرمایه مادی خود را نیز باخته باشم. آینده من بود از دستم رفت
ای از دیگر اعضای کمیته ملّیون برلین نیز با توجه به وضعیّت حـاکم،                پاره

ن و عثمانی پیش آمده بود،      از جمله رقابت و ضدیّتی که در این حوزه بین آلما          
حضور و فعالیّت مجدّد پورداود را در آن صفحات مصلحت ندیدنـد و وی از               

  .اسالمبول به اروپا مراجعت کرد
اگرچــه در ایــن حــوزه و دورۀ بخــصوصی، ابــراهیم پــورداود نتوانــست 

 و در تفـسیر معنـای کلمـۀ رسـتخیز بیـان       رستخیزگونه که در شمارۀ اول        بدان
گذاری نهضتی سهیم گردد کـه بـه اعـادۀ اسـتقالل کـشور و                  پایه کرده بود، در  

ای از اصالحات سیاسی و اجتماعی مورد نظر منجر گردد؛ ولی             تحقّق مجموعه 
ای دیگر با خدمتی اساسی به شناسایی         دانیم در حوزه و دوره      گونه که می    همان

ه مجدد بخشی مهم از تاریخ و فرهنگ ایرانِ باستان از حـق مطلـب برآمـد کـ                 
رسیدگی بدان خود مطلب دیگری اسـت ولـی حـال اگـر بخـواهیم سـخن را              

مناسبت نباشـد کـه از        دربارۀ همان دوره و تجربۀ جنگ به پایان بریم، شاید بی          
  .وی در همان ایام نیز یاد کنیم» بندی جمع«نوعی 

بخش مهمی از نخبگان سیاسی ایران در آن زمان در تالش و تکاپویی که              
این سعی و تـالش بـه       . و انگلیس آغاز شد شرکت کردند     در ضدیّت با روس     

ارتباط با این مجاهـدات ـ    نتیجۀ مطلوب نرسید و ایران بنا به علل و دالیلی بی
 روسـیه و نـاتوان شـدن بریتانیـا در جنـگ ـ بـاالخره توانـست         1917انقالب 

استقالل خود را به دست آورده، برای نوسازی کشور اقـدام کنـد، ولـی فقـط                 
عدودی از آنها حاضر شدند به نقد و بررسی آن چه تجربه شد و آنچـه       تعداد م 

این نیز به احتمـال قـوی در        . گذشت، بنشینند؛ پورداود از آن تعداد معدود بود       
زاده بدان اشـاره      او ریشه داشت که جمال    » حسیّات خیلی صاف و منزّه    «همان  

ت تـا سیاسـی     ای علمی و شاعرانه همخوانی داشـ        کرده بود که بیشتر با روحیه     
التّوبـه  «پورداود در قطعه شعری تحـت عنـوان         . های الزمۀ آن    کاری و ناراستی  

، چند ماهی پیش از پایان جنگ سرود، کـلّ آن           1918که در اواسط اوت     » توبه

                                                 
 428 ـ 429همان، صص  ـ 1
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  :تجربه را خطا و نادرست ارزیابی کرد
 کــــردیم از جهــــل مــــام وطــــن را   

  

  

ــه     ــه توبــ ــریش التّوبــ ــور و دلــ  رنجــ
  

  :شد طرفی سعی می ت در حفظ بیبایس حال آن که می
ــی  ــبر و خموشـــ ــود صـــ  آری روا بـــ

  

  

ــران درویــــش التّوبــــه توبــــه       ز ایــ
  

 از مـــا فـــزون ریخـــت خـــون جوانـــان 
  

  

ــتم   ــه   روس ســ ــه توبــ ــیش التّوبــ  کــ
  

 دســـــت چپـــــاول بگـــــشود آنگـــــه
  

  

 تـــــرک بدانـــــدیش التّوبـــــه توبـــــه  
  

ــان  ــد و پیمــ ــودی از عهــ ــابرده ســ  نــ
  

  

ــه    ــه توبــ ــریش التّوبــ ــان و اطــ  ز آلمــ
  

 یـــزدان ببخـــشا جرمـــی کـــه از مـــا    
  

  

 1شـــد بـــر وطـــن بـــیش التّوبـــه توبـــه  
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