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 واقعـه  هـاي  درگيري در »صلح خانه« به موسوم نهاد اين بود كه ساختمان »صلح هواداران

گرديد؛ ليكن هيچ يك از منابع تاريخي محـل   متروك هميشه براي و ويران 1330 آذر 14
تـاريخي  دقيق اين خانه را مشخص نساخته بودند. درادامه عمليات مرمت و احياي بافـت  

شناسـانه در  سازي فضاهاي تخريب شده شهري، كاوشهاي باستانتهران و به منظور خوانا
 هاي تاريخي محله الله زار (خانه اتحاديه) به انجام رسيد. درترين مجموعهيكي از مشهور

 سـاختمان  يـك  تـاريخي بقايـاي   ايـن مجموعـه   در 1394 سال كاوش و مرمت عمليات
 كه شد مشخص موجود هاي ديوارنوشته و شعارها به توجه با هك آمد دست به شده تخريب
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شناسـي  در پاسخ به اين پرسـش كـه باسـتان    است. در نوشتار حاضر تالش بر آن است تا
تـاريخي را در اختيـار   تاريخي چگونه مي تواند چشم اندازهاي جديـدي از يـك واقعـه    

  شود. ارائه گم شده مذكور بناي كشف از پژوهشگران تاريخ قرار دهد، گزارشي
 خانه شناسي تاريخي ، باستان بافت تاريخي تهران، مجموعه تاريخي اتحاديه،: ها كليدواژه

  آذر 14صلح، واقعه 
 

  . مقدمه1
نيز  شناسي تاريخي كه باستان  (Archaeology of recent past) "نزديك گذشته" شناسي باستان

 جايگـاه  اخيـر  هاي دهه در كه است شناسي باستان هاي دانششاخه از ناميده مي شود، يكي
يافته و مقـاالت متعـددي در بـاب مبـاني نظـري و روشـهاي        اين علم مطالعات در اي ويژه

 انـد. اگرچـه در   انتشاريافتهآمده از كاوش ها با اين رويكرد  دست وتحليل اطالعات به تجزيه

 باستاني متروك هاي محوطه از دور هاي گذشته هاي داده كشف به بيشتر شناسي دانش باستان
 تـاريخي  شناسـان  باسـتان  پرداخته مي شود، گذشته بازسازي حيات مادي و آييني جوامع و

 كـه  دهنـد  يمـ  قـرار  واكاوي مورد را موضوعاتي و كرده برقرار گذشته با واسطهبال اي رابطه
فرهنـگ،   جنبه هايي از به اين پژوهشگران. است مشاهده قابل امروز جامعه در هنوز بالنسبه
نگذشته و  ها آن فقدان از ديرزماني زماني منظر از كه پردازند مي زناني و مردان تاريخ و سنن

شناسـي در   درواقع اين شاخه از باسـتان  . (Oser, 2004,5)اند تاريخ دوره مدرن را ايجاد كرده
اي از شواهد و متغيرها كه در ارتبـاط نزديـك بـا تجربـه      تالش است تا با بررسي مجموعه

داده  انساني جامعه معاصر است روايت تاريخي جديـدي ازآنچـه در گذشـته نزديـك روي    
اهده مستقيم دسترس قرار دادن گذشته، آن را در معرض مش است را بازآفريني كرده و با در

شناسـي تـاريخي    با توجه به اينكـه باسـتان   (Majewski and Gaimster, 2009: 334)قرار دهد.
 كـه  نيسـت  انگيـز  چندان شگفت ،)Oser, 2004: 19(است  ايرشتهداراي ماهيتي وابسته ميان

 مرمتگـران،  و معمـاران  همانند متخصصين از وسيعي طيف با پژوهشگران اين رشته امروزه
متخصصـين   سـاير  جغرافيدانان و ژئوفيزيك، متخصصين مورخان، اجتماعي، شناسان انسان
مكتوب بـيش   منابع و وجود، متون بااين. نمايند همكاري شناختي باستان با هاي مرتبط دانش

 هـا  پـژوهش  و ها كاوش نتايج تحليل و تفسير در شناسان تاريخي راباستان ابزارهاي از ساير
ساز تعامل متن و ماده و بـه عبـارتي متـون    سبب اين رشته را زمينهياري رسانده و به همين 

 ,Hall and Silliman)ها و بقاياي مادي مكشوفه از كاوشها تعريف كـرده انـد   تاريخي و داده
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 متـون  بـا  آنـان   مواجهـه  كـه  انـد  آموخته مورخان . باستان شناسان تاريخي همانند (1 :2006
باشد كه اين امـر نيازمنـد تخصـص و مهـارت در      قاديانت رويكرد با و محتاطانه بايست مي

 عينا بدين سـبب اسـت كـه پژوهشـگران ايـن گـرايش      . تفسير اسناد و خوانش متون است
 شناسـي،  باسـتان  هـاي  داده با بلكه اطالعات تاريخي را نكرده اتكا مكتوب منابع به انحصاراً

... در هـم   و شواهد معماري و حتي تغييرات نمـاي بصـري شـهرها     اطالعات جغرافيايي،
 آن هـاي  قابليـت  به تاريخي شناسي نمايند. به عبارت ديگر، اعتبار باستانآميخته و تحليل مي

از منابع مختلفي است كه در نهايت بـه تحليلـي جـامع از     ارزشمند اطالعاتي گردآوري در
بـدين ترتيـب ميتـوان     (Beaudry and Symonds, 2011: 15)   موضوع پژوهش مـي انجامـد.  

هـاي ميـداني و ابزارهـاي     شناسي تـاريخي را دانشـي در نظـر گرفـت كـه بـا روش      باستان
مخصوص به خود به پر كردن ابهامات و خألهاي تاريخي و بررسي تحـوالت اجتمـاعي و   

اقصـي  در  هاي فرهنگي جوامع دوران پس از انقالب صنعتي و دوره پسا اسـتعماري  پويايي
 هاي سال در اين شاخه علمي گيري شكل با  (Funary & Hall,1999: 2)پردازد. نقاط جهان مي

شناسي  هاي انسان كه عمدتاً در دپارتمان شناسان باستان تعدادي از دوم جهاني جنگ از پس
 كـه در  پرداختند مردماني زندگي شرايط و حيات روزانه ضبط و ثبت ديده بودند به آموزش
 انگاشـته  ناديـده  يـا  و فرامـوش  گذشـته  از مانـده  جـاي  به تاريخي هاي گزارش و مكتوبات

  بودند.  شده
شناسي تاريخي، جايگاه اين شاخه از علم در تحقيقـات   رغم اهميت روزافزون باستان به

هـا در ايـن شـاخه از     پژوهش  مرتبط با گذشته ايران چندان مورد اعتنا قرار نگرفته و پيشينه
شمار است. پاسخ به اين پرسش كـه باسـتان شناسـي تـاريخي      ار انگشتشناسي بسي باستان

تواند در روشن ساختن رويدادهاي تـاريخي بـه كمـك مـورخين     چگونه و تا چه ميزان مي
بشتابد، نيازمند مطالعاتي ميداني بود. در نيل به اين هدف، عمليـات مرمـت، خواناسـازي و    

تجربـه اي   –حله تـاريخي اللـه زار تهـران    در م - آواربرداري از مجموعه تاريخي اتحاديه 
شناسي تاريخي در اين مجموعه، ي كاوشهاي متكي بر باستانموفق را فراهم آورد. در نتيجه

موسـوم بـه    »صـلح  هـواداران  ايرانـي  جمعيت«اي به بار آمد كه كشف باشگاه   نتايج ارزنده
ني و درگيريهـاي سـال   از آن جمله است. بنايي كه در جريات آشوبهاي خيابا "خانه صلح"

ويران و در زير خرابه هاي خود مدفون و به فراموشي سـپرده شـده بـود. در ادامـه،      1330
شناسانه تصويري همه جانبه و مستند از يك واقعه تالش گرديده تا با اتكاء به شواهد باستان

  .تاريخي  ارائه و چشم اندازهاي جديدي پيش روي پژوهشگران علوم تاريخي قرار گيرد
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  آن معماري و تاريخي تحوالت و اتحاديه تاريخي ة. مجموع2
 بافـت  محـدوده  در قاجاريـه  دوره به مربوط ارزشمند بناهاي ازجمله اتحاديه تاريخي خانه

 تـا  تجـاري  غالبـاً  كـاربري  بـا  اي محدوده در قرارگيري رغم به كه است تهران شهر تاريخي
 اين. است مانده مصون شهري توسعه هاي طرح از ناشي هاي تخريب گزند از زيادي حدود
 موجود شواهد بر بنا و دارد قرار زار محله الله جنوبي و شمالي خيابان دو حدفاصل در خانه

  شده احداث 1زار الله باغ مجاور هاي زمين از بخشي در تاريخي مجموعه اين تاريخي اسناد و
 خـارج  در ق ه. 1245 تا 1240 هاي سال حدود در شاه فتحعلي دستور به زار الله باغ. است

) بعـدي  دولـت  دروازه( الدولـه  اسـد  دروازه شـمالي  اراضي در و تهران زمان آن حصار از
 نخسـتين  در ).85 :1389 ميرزايـي، ( شـد  بنا آن در ديگري اي ابنيه و زار الله قصر و احداث
 زار الله باغ است شده ترسيم ناسكوف سروان ه.ق توسط 1241 سال در كه دارالخالفه نقشه
 بـاغ  هـاي  است . زمـين   )148 :1378 مهريارو ديگران،(مشخص شهر از بيرون در وضوح به

 2درباريــان بــه شــاه ناصــرالدين توســط ه.ق 1313 تــا 1304 هــاي ســال فاصــله در زار اللــه
  اي محله به تبديل روند سرعت اين محدوده به )720:1374 السلطنه، عين. (است شده فروخته
 اصـغر  علـي  ازجمله رجال و اشراف از بسياري ترتيب اين و به   كرد طي را متجدد و تجاري
. حـوالي شـدند   آن در عمارت و باغ برپاساختن به مند عالقه صدراعظم 3السلطان امين خان

 ايـن زمـان   نيـز در  تحت كاوش نگارندگان (خانـه اتحاديـه)   خانه) 292: 1381 معتمدي،(
 عنـوان  بـا  آن از نقشه سروان ناسـكوف  راهنماي در كه شده مي محسوب اراضي از بخشي

در واقع، خانه اتحاديـه در ضـلع شـمال شـرقي       )1شكل. (است يادشده »چپر بدون جاليز«
 شـده  مشـخص »  ظهيرالدوله جناب عمارت و خانه«خانه اي قرار دارد كه در نقشه با عنوان 

  )3و  2(شكل هاي . است
 نظـام  بـا  مبـارزه  و خواهانـه  آزادي افكار تبليغ در مهمي از آنجائي كه ظهير الدوله نقش

 وي توسـط  اخوت، كه به موسوم انجمن بناي مشروطه انقالب دوران داشت، در استبدادي
فعاليت مـي   او  و قسمت غربي مجموعه فعلي اتحاديه خانه شمالي ضلع در و شده تأسيس

 و گرفـت  قـرار  قزاقـان  هجـوم  مـورد  مجلـس  شـدن  بسـته  توپ به واقعه با زمان هم كرد، 
 بـاغ ) ق.ه 1334 سـال ( واقعـه  ازايـن  پس سال چند درنهايت. شد تخريب آن از هايي بخش

 خانـه  همچنين و داشت قرار جنگ سردار نصيرخان مالكيت در زمان اين در كه ظهيرالدوله
توسط حاج رحيم اتحاديه  ش. ه 1295 سال زار در الله غرب خيابان در السلطان امين مجلل

 امـروز  تا و عمارات جديدي در آن بنا گرديد كه اين مجموعه تاريخي خريداري او ورثه از
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 5 و 4شكل هاي  ) (394و 393 :1377 مافي، نظام اتحاديه. (است اتحاديه خاندان به متعلق
 اي عـده ) ق.ه 1305( ش. ه 1266 سال در. اند بوده  آذربايجاني اصالتاً اتحاديه )  خانواده6 و
 فعـال  سال 15 حدود كه كردند تأسيس اتحاديه شركت نام با را شركتي تبريز هاي صراف از
 بـه  الضـرب  امـين  محمدباقر حاجي پسر لطفعلي، حاجي تهران، در شركت اين نماينده. بود

 تهران در شركت امور مدتي و آمد تهران به رحيم پسرش اتفاق به شركت طرف از نمايندگي
 بـا  را خـود  قـرارداد  و يافت اختالف شركت رئيس با ش. ه 1277 در ولي. كرد مي اداره را

 و ماندنـد  باقي تهران در همچنان پسرش و لطفعلي حاجي كار، ازاين پس. كرد فسخ شركت
 فوت حاجي تا كه كردند تأسيس را نام( شركت اتحاديه) همان به شركتي پسر و پدر مجدداً
 را زار الله غرب در السلطان امين مجلل خانه رحيم حاجي. بود برقرار ش. ه 1313 در رحيم

و عمارات جديدي در آن بنا كرد كـه ايـن مجموعـه     خريد او ورثه از ش. ه 1295 سال در
 بـا )394و 393 :1377 مـافي،  نظام اتحاديه. (است اتحاديه خاندان به متعلق امروز تا تاريخي

 فرزنـدان  بـين  مجموعـه  ايـن  امـالك  ه.ش ، 1313 سـال  در اتحاديه رحيم حاج درگذشت
همچنـين   داشـت.  ادامـه  پهلوي حكومت پايان تا آن در سكونت و شد تقسيم وي مختلف

از  خورشيدي 1350 دهه اواسط در تاريخي مجموعه اين بواسطه نماي زيبا و تاريخي بودن
نـاپلئون بـه كـارگرداني ناصـر تقـوايي       جان دايي تلويزيوني مجموعه توليد اين محل براي

شد و  سكنه از خالي تاريخي اين خانه غربي هاي بخش اسالمي انقالب از پس. استفاده شد
با اين همـه،  . شد تخريب دچار مالكين رسيدگي عدم و فرسودگي دليل به آن قسمتهايي از

 آثار فهرست در 12057 ثبت شماره با 1384 تير 12 تاريخ در سرانجام اين مجموعه تاريخي
 در واقـع ( اتحاديه خانه مجموعه از بخشي ،93 سال شهريورماه در. رسيد ثبت به ايران ملي

 و بري شيشه هاي كارگاه به شمسي 70 دهه از اوايل كه) باربد كوچه ورودي شمالي قسمت
 و تاريخي مجموعه اين اهميت به توجه با سوخت و درنهايت  آتش در بود شده تبديل غيره

 در نمـود  مـي  تهديد را ارزشمندمجموعه  اين از مانده باقي هاي قسمت كه مداومي تخريبات
 مجموعـه  اين شهرداري زيباسازي سازمان تهران شهر شوراي تصويب با 1394 سال مهرماه
 كاوش باستان شناسانه به منظـور خوانـا   و مرمت كار و نموده خريداري ورثه از را تاريخي
ف شـ شد كه در ادامه منجـر بـه ك   آغاز 1394 آذر يكم تاريخ از آن مختلف فضاهاي سازي

  بناي موسوم به خانه صلح گرديد.
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  اتحاديه ةمجموع مدفون در فضاهاي و خواناسازي . كاوش3
 مجموعـه  مختلـف  هـاي  سـاختمان  و فضـاها  سـازي  خوانا و سازي پاك مرمت، كار آغاز با

 قبيـل  از اقدامات ساير حفاظتي، و مرمتي اقدامات با زمان هم تا شد كوشش اتحاديه تاريخي
مجموعه به اجرا درآيـد.   مختلف هاي ساختمان و فضاها سازي پاك و سازي خوانا عمليات

 سفال، اسناد، قبيل از فرهنگي اشياء و مواد و احتمالي هاي يافته دقيق ضبط و ثبت منظور به
 مخصـوص  هـاي  شـماره  بـا  فضاها و ها ساختمان تمامي ها،  داده ساير و ها بري گچ و كاشي

 تا شد كوشش مجموعه متري 9000 تقريباً مساحت به توجه با گرديدند. بعالوه، كدگذاري
با احتمال  مجموعه آزاد از فضاي هايي قسمت و ها حياط تمامي مختلف هاي ترانشه ايجاد با

 قـرار  شناسـانه  باسـتان  كـاوش  مورد فرهنگي آثار و اشياء نيز و احتمالي معماري آثار وجود
 مجموعـه  ايـن  از مانـده  جـاي  به هوايي هاي عكس در كه است ذكر به الزم )7(شكل .گيرد

 ها كاوش آغاز از پيش كه شود مي ديده مجموعه اين مختلف هاي قسمت در مختلفي بناهاي
 زيـر  در متمـادي  هـاي  سـال  باگذشـت  و بناها اين تخريب با و نشده مشاهده ها آن از اثري
 هـوايي  هـاي  عكس بامطالعه رو ازاين. بودند شده حجم فراوان زباله مدفون و خاك هاي توده

 هـوايي  هـاي  عكـس  در موجود معماري آثار بقاياي فعلي، محل در كاوش با تا شد كوشش
 در ترانشه )7تاريخي هفت ( مجموعه اين سازي خوانا عمليات در بدين منظور.شود نمايان
 دوره خانـه  حوض و حمام يك حفر گرديد. در اين كاوشها، بقاياي آن مختلف هاي قسمت
 دوره از متعـدد  هاي سازي كف ها، اصطبل و خدماتي فضاهاي بقاياي و انبار آب چند قاجار،
مجموعه  اين غربي شمال ضلع در - صلح  خانه به موسوم بناي هاي ويرانه از جمله و قاجار

 و سـفال  قبيل از فراواني فرهنگي مواد اين كاوش ها در همچنين. ) كشف گرديد4 (ترانشه
از  روزمره مصرفي لوازم و اسناد همچنين و بري گچ قاجار، دوره منقوش و ساده هاي كاشي

 بـا  و شـده  بنـدي  طبقـه  مربوطه كانتكست و ترانشه برحسب آمد كه تماما دست آن دوره به
  شناسانه ثبت و ضبط گرديدند. باستان هاي روش

  
  اتحاديه تاريخي ةمجموع در كاوش در صلح ةخان به موسوم بناي كشف 1.3
 مجموعـه  غربي شمال ضلع در ه.ش ساختماني 1321 سال مربوط بههوايي  تصوير يك در

و معلـوم   شـود  نمـي  ديده آن از اثري شمسي 1335 سال هوايي عكس در كه شود مي ديده
 )9و  8(تصاوير .تخريب شده است شمسي 1335 الي 1321 هاي سال ي فاصله در است كه

 مجموعه اين در توده حزب به متعلق ساختماني ويراني هاي مربوط بهگزارش همچنين، در
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 ايـن  بازمانـدگان  بعالوه،. است ذكر گرديده مرداد 28 كودتاي واقعه به بنا اين ويراني تاريخ
 محل كه مجموعه اي جاي ساختمان حذف شده مذكور را 4مصاحبه شفاهي نيز در خاندان
 و هجـوم  مـورد  1332 مـرداد  28 واقعـه  در مشخص داشـتند كـه   بوده توده حزب استقرار
 يـك  هـاي  ) ويرانـه 4 (ترانشـه  ايـن مكـان   همه، در كـاوش  با اين. است قرارگرفته تخريب
 كـه  شـد  يافت گرديد و مشخص بنا اين هاي ويرانه بر باقيمانده هاي شعارنوشته و ساختمان
 شمسي 20 دهه در توده حزب به وابسته هاي تشكل از يكي محل و باشگاه مزبور ساختمان

 است. بوده"خانه صلح"موسوم به   "صلح هواداران ايراني جمعيت" نام به

 كـه  تـوده  حـزب  فعاليـت  بـراي  سياسـي  فضاي شدن مساعد و سياسي اوضاع بهبود با
 يـادبود  روز در شـاه  محمدرضا ترور واقعه از پس و 1328 و 1327 هاي سال در ازاين پيش
 زنـدان  رهسـپار  يـا  آن رهبران از بسياري و واردشده آن پيكره بر سختي ضربات اراني تقي
 و حـزب  ايـن  توسـط  مختلفـي  هـاي  سـازمان  و نهادهـا  بودند، گريخته و تبعيدشده يا شده

 بيشـتر  1329 و 1328 سال پاياني هاي ماه در سياسي اوضاع بهبود. شد تأسيس آن هواداران
 سيطره كاهش با تا كوشيد مي كه بود وزيري نخست سمت به آرا رزم انتصاب معلول همه از

. نمايد متزلزل را ملي جبهه و كرده همراه خود با را شوروي اتحاد چپ، نيروهاي بر پليسي
) 1328 مصـوب ( تـوده  حـزب  فعاليـت  ممنوعيـت  قـانون  اگرچه) 288 :1384 آبراهاميان،(

 در توانسـت  حـزب  ايـن  حكـومتي  فشـارهاي  كاهش با ولي ماند، باقي نشده لغو همچنان
 دموكراتيك، زنان انجمن دمكراتيك، جوانان انجمن همانند ديگري نهادهاي تأسيس پوشش
 ايـران،  كـارگران  سـنديكاهاي  ائـتالف  آزاد، ايران انجمن متحده، شوراي و دهقانان اتحاديه
. دهد ادامه خود فعاليت به صلح هواداران ايراني انجمن و دموكراتيك نگاران روزنامه انجمن

 شوروي جماهير اتحاد هنوز كه زماني و دوم جهاني جنگ پايان از پس نخست هاي سال در
 تشـكيل  بـود  هـراس  در غـرب  بلوك اتمي هاي سالح از و بود نيافته دست اتمي سالح به

 سـال  در. گرفت رونق چپ نيروهاي توسط اروپا باألخص و دنيا سراسر در صلح هاي خانه
 رياسـت  بـه  دنيـا  سراسـر  چپ نيروهاي توسط صلح هواداران جهاني كنگره ميالدي 1950
 در است شمسي 1329 با مصادف كه كنگره اين ) برپايي10(شكل. شد تشكيل كوري ژوليو
 ايـن  يادگـار  بهـار  الشـعراي  ملـك  »جنگ جغد« معروف قصيده و يابد مي انعكاس نيز ايران
 نيز ايران در صلح، هواداران جهاني كنگره متعاقب تشكيل).96 :1379 رحيمي،( است دوران

 و شـد  تأسيس تهران در »صلح هواداران ايراني جمعيت« شمسي 1329 خرداد 14 تاريخ در
 علـي  سـيد  بهار، الشعراي ملك نظير فرهنگي معروف هاي چهره و دانشگاه اساتيد از اي عده
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. درآمدنـد  آن عضـويت  بـه  ديگر تعدادي و زاده حائري علي اصغر حكمت، دكتر شايگان،
الشعرا محمدتقي بهار و عبدالكريم برقعي در رأس ايـن جمعيـت    ) ملك532 :1389 گلبن،(

) 81، 1371اين جمعيت فعاليت مي كرد.(كيانوري، محمود هرمز در مقام دبير  و قرار داشتند
 تأسـيس  جمعيت اين توسط »مصلحت«و  "سرود پيروزي"دو روزنامه به نام هاي  همچنين

 الشعراي ملك ي عهده بر نيز انجمن اين رياست سمت .شد معرفي نهاد اين ارگان عنوان به و
 به بهار الشعراي ملك توسط شمسي 1330 سال در نهاد اين نوروزي پيام و شد گذاشته  بهار
اي در صـلح خانـه   هـواداران  ايرانـي  به هر روي، انجمـن ) 534همان،( شد ابالغ ايران ملت

 بـوده ، را   توده حزب 5اجاره در 20 دهه آغاز غرب مجموعه اتحاديه، كه به نظر مي رسد از
. نامگـذاري نمـود   »صـلح  خانه« عنوان به و تبديل نهاد اين مركزي باشگاه به 1329 سال در

 زمـره  در انجمـن  ايـن  هـواداران  و مؤسس اعضاي از بسياري اگرچه كه است ذكر به الزم
 انجمن اين در اي توده عناصر نقش همه بااين اند نبوده توده حزب هواداران و رسمي اعضاي
حـزب   هـاي  فعاليـت  براي پوششي مزبور هاي انجمن برپايي الواقع في و بوده پررنگ بسيار

در واقع اين انجمن به ظاهر مسـتقل بـه   .رفت مي شمار به زمان اين در توده ممنوع الفعاليت
شمار مي رفته و ليكن در نهان سياست هاي آن توسط اعضاي حزب توده تنظيم مي شـد(  

) و استفاده از چهره هاي مشهور فرهنگي در هيات رييسه ايـن نهـاد   142، 1395كاتوزيان، 
استراتژي حزب توده به عنوان پوششي جهت ادامه فعاليت ها و تبليغ افكار خود در سـپهر  

 در پررنگـي  نقش نيز توده حزب شاخص و رسمي سياسي ايران محسوب مي شد. اعضاي
بـرادران   بـه  تـوان  مـي  صلح خانه تشكل در تأثيرگذار افراد هازجمل كه كردند مي ايفا انجمن

لنكراني( مصطفي، مرتضي و احمد) اشاره كرد كه هر يك به نوعي در اين جمعيت مشغول 
 هـاي  ميتينـگ  در و پيوسـت  تـوده  حزب به جواني در لنكراني به فعاليت بوده اند. مصطفي

 روزنامـه  مـدير  نيـز  وي بـرادر  لنكرانـي  مرتضـي . بـود  حزب مبلغين و سخنرانان از حزبي
 روزنامـه  امتياز صاحب لنكراني احمد و دموكرات نگاران روزنامه انجمن عضو و سرخ ستاره

 و 353 :1384 زاده، هاشمي. (بود »صلح هواداران جمعيت« يا »صلح خانه« ارگان مصلحت
 گرفـت،  صـورت  نگارنـدگان  توسـط  1394 سال در كه هايي كاوش در خوشبختانه ) 354

 يـاد  »صلح خانه« از وضوح كه به شعارهايي و از جمله   زيرزميني فضاي و خانه اين بقاياي
  ادامه مورد معرفي قرار مي گيرد. بر ديوار آن ياد شده بود بدست آمد كه در شده

  
  



 57   ... يخيتار ةدر كاوش مجموع "صلح ةخان"موسوم به  يكشف بنا

  صلح ةخان تخريب و 1330 آذر 14 ةواقع 2.3
در ايران و نخست وزيري دكتر محمـد   توده حزب گيري قدرت كه با شمسي، 1330 سال

مصدق همراه بود را مي توان مرحله جديدي در تاريخ تحـوالت سياسـي ايـران محسـوب     
 مصـدق و  دولت تضعيف جهت را خود هاي تالش توده در اين سال بود كه حزب داشت. 

 منـاطق  در متعـددي  اعتصـابات  1330 بهـار  در و داد ادامـه  سياسي قدرت آوردن دست به
 دكتـر  طـوالني  سـفر  در ادامـه بـا  ) 289: 1384آبراهاميـان، ( انداخت راه به جنوب خيز نفت

 و سـلطنت  طرفـداران  نظير دولت مخالفان ،1330 مهرماه در مصر و ملل سازمان به مصدق
 گذاشـتن  فشـار  در باهدف ها شهرستان و تهران در را متعددي تظاهرات توده حزب اعضاء
 در. يافت ادامه نيز مصدق دكتر بازگشت از پس اعتراضات اين كه كردند دهي سازمان دولت
 بدرفتاري و خشن رفتارهاي به اعتراض در توده حزب توسط تظاهراتي 1330 آذر 14 صبح
 خـود  اعضـا  از حزب مركزي كميته و افتاد راه به دبيرستان آموزان دانش و دانشجويان عليه

 شـد  مـي  منتهـي  بهارستان ميدان به و آغاز تهران دانشگاه از كه تظاهرات اين در تا خواست
 مصـدق  دكتر و ملي جبهه طرفداران همزمان،) 270: 1388 احمدي، چگيني،. (كنند شركت

ريختند و  ها خيابان به توده حزب هواداران حركت اين كردن خنثي جهت كاشاني اهللا آيت و
 و سـومكا  حزب نظير گرا راست احزاب هواداران توسط مركز شهر تهران در عظيمي تجمع
 از گرفـت. پـس   صورت ملي جبهه هواداران همچنين و زحمتكشان حزب و ايرانيست پان

 و صـلح  خانـه  فردوسـي،  خيابـان  در و آورد هجـوم  شـهر  بـه  جمعيـت  اين تجمـع  اختتام
 سياسـي،  آتـش،  فرمـان،  آزادي، نويد روزنامه سعدي، تئاتر بدر، آينده، سوي به هاي روزنامه
 خـونيني  در ادامه با دخالت پليس زدوخـورد  .6زدند آتش و داده قرار هجوم مورد را طلوع
 و پاسـبان  شده و چنـد  مصدوم و مجروح و مقتول تظاهركنندگان از زيادي عده و شد آغاز
از جمله آثار تخريب شده در اين ) 458 و 457: 1374 عاقلي،. (رسيدند قتل به هم دار درجه

صلح بود كه به خانه صلح شهرت داشت. آنچنانكـه  تظاهرات، خانه انجمن ايراني هواداران 
بر مي آيد اين خانه نيز توسط وي و دسته جات حامي او مورد  7از مصاحبه شعبان جعفري

 )106- 89 :1381 تخريب قرار گرفته است (سرشار،

 بنا اين هاي ويرانه بر »اوباشان و مصدق بر مرگ« نظير در كاوش خانه مذكور شعارهايي
 رهبـري  بـه  واوبـاش  اراذل حمله توده حزب هواداران اعتقاد به داردلوم ميكه مع شد يافت
 و هـدايت  بـا  تهـران  در حزب اين هاي روزنامه و مراكز به آذر 14 تاريخ در جعفري شعبان

 نيـز  امـر  اين دليل بود. گرفته صورت آن به وابسته نهادهاي و مصدق دكتر دولت همكاري
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 و واوبـاش  اراذل هـاي  دسـته  با آذر 14 روز وقايع در شهرباني عوامل همكاري و تفاوتي بي
 تاريخ اين در شهرباني رياست كه است ذكر به الزم. بود توده حزب مراكز به كنندگان حمله

 وي. بـود  شده منصوب سمت اين به مصدق دكتر سوي از كه بود مزيني سرلشكر عهده بر
 حـزب  هـواداران  خياباني تظاهرات سركوب جهت و بود اي توده ضد عميق گرايش داراي
 تومـان  سيصـد  ماهي حقوق با را جعفري شعبان شهرباني، بر دوماهه رياست مدت در توده
 دولت واقعه اين دنبال به)271: 1388 چگيني، احمدي و( بود. درآورده شهرباني استخدام به

 شـانزدهم  مجلـس  در مخالفـان  و سـلطنت  هـوادار  نمايندگان توسط شدت به مصدق دكتر
 عهده بر را وزير نخست معاونت سمت زمان آن در كه فاطمي دكتر .8گرفت قرار فشار تحت
 داران چماق توده، حزب هواداران سوي از اي نقشه را آذر 14 حوادث اي مصاحبه در داشت
 بـا  درنهايت. دانست دولت دادن قرار فشار تحت جهت ملي جبهه افراطي اعضاي و درباري
 اصـلي  مقصر او هواداران دسته و جعفري شعبان حادثه، مقصرين اعالم جهت دولت ورود
 آذر 14 وقايع شرح اوضاع نسبي شدن آرام با. شد زندان رهسپار او و شده اعالم واقعه اين

 ها در اين غائله در روزنامه ايرانيست پان و سومكا و زحمتكشان و نقش احزابي چون حزب
  .9شد منعكس مجالت آن زمان و

  

  صلح ةخان بناي كشف .4
 شمال حياط شمالي ضلع در 1321 سال هوايي عكس در شده رؤيت ساختمان فعلي محل
 بخـش  و شـده  تقسـيم  قسـمت  دو به كاوش عمليات آغاز از پيش اتحاديه، مجموعه غربي
 يـك  شكل به نيز شرقي بخش و گرفته قرار استفاده مورد پاركينگ عنوان عنوان به آن غربي
 بـودن  بلندتر به توجه با لكن.بود شده تبديل باغچه و شخصي حياط يك به محصور فضاي
 احتمـال  حياط، ديگر هاي قسمت با مقايسه در غربي شمال ضلع حياط از قسمت اين سطح
 و رو ازاين. نمود مي محتمل بنا از قسمت اين در كاوش با مزبور ساختمان هاي ويرانه كشف

 شـمال  ضـلع  وسـيع  حيـاط  اتحاديه، مجموعه مختلف هاي قسمت در كاوش روند ادامه در
 تاريخ از حياط اين در كاوش كار و شد گرفته نظر در 4 ترانشه نام با اتحاديه مجموعه غربي

 اليـه  يـك  از كاوش از پيش مزبور حياط هاي قسمت تمامي )11(شكل .شد آغاز 1/10/94
 و بـرداري  خـاك  بود. عمليات شده پوشيده سانتيمتر 30 تا 20 تقريبي ضخامت به نرم خاك

 فضـاي  و پاركينـگ  جنـوبي  ضـلع  و حيـاط  اصـلي  قسـمت  در ابتدا حياط اين در پيگردي
 ضـلع  در سـكو  يـك  بـا  شكل بيضي حوض يك فضا اين در كاوش با و شد آغاز محصور
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 روهـا  پياده همچنين و حياط مركزي قسمت در) قاجار اواخردوره به مربوط احتماالً( شمالي
(شـكل  .آمد دست به حياط اين شرقي و جنوبي غربي، اضالع حاشيه در آجري هاي كف و

 كـف  يـك  داراي فضا اين مركزي قسمت در واقع شكل بيضي حوض )14و  13و  12هاي
  .است مركزي قسمت در فواره به آب انتقال دريچه يك و آجري
محصـور   و فضـاي  حياط شمالي ضلع كاوش كار جنوبي، حياط در كاوش كار اتمام با

 حيـاط  و باغچـه  به متأخر دوره در ديوار يك احداث با كه ضلع واقع شده در اين قسمت 
 سطح در كاوش آغاز از پيش. بود آغاز شد شده تبديل مجموعه هاي خانه از يكي خصوصي

 سـاير  و چمـن  بـا  آن سـطح  كه شد مي مشاهده) باغچه خاك( نرم خاك اليه يك فضا اين
 و درختـان  كاشـت  بـه  باغچه احداث با نيز آن هاي قسمت از بخشي و شده پوشيده گياهان

 سـازي  آماده جهت ترانشه اين قسمت از سطح تسطيح )با15شكل.(بود يافته اختصاص گل
 بـا  كـه  شـد  آشكار آجري سازه يك فضا اين شرقي ضلع در ابتدا همان در كاوش، براي آن

 قسـمت  ايـن  در هاللي طاق با شده تخريب سقف يك زمين، نشست و آن سازي پاك ادامه
 آجـر  و خـاك  انباشت اليه يك با فضا اين درون )18و  17و  16شكل هاي .(شد مشخص
 بـا . شـد  مي مشاهده فضا اين درون انباشت در شكسته بري گچ فراوان قطعات و بود پرشده
 يـك  از عبـارت  فـوق  فضاي كه شد مشخص آن سازي پاك و فضا اين در كاوش كار ادامه

 طبقـه  بـه  غربـي  جانـب  از و حيـاط  به سو يك از كه است آجري هاي پله با ورودي فضاي
 نخسـتين . اسـت  شـمالي  ضـلع  در اي طاقچـه  داراي و متصل شده آمده دست به بناي زيرين

 بـاد  زنـده « شـعارهاي  و آمـد  دسـت  بـه  فضا اين از بنا اين در شده يافت سياسي شعارهاي
 بـا  متأسـفانه  كـه  شده نوشته طاقچه اين سطح بر »سومكا منفور حزب بر مرگ« و »10صلح
 ديگـر  از همچنـين . اسـت  خوانـدن  قابـل  سختي به و شده محو بسيار آن خطوط زمان گذر
 سـفالي  هاي ليوان و ظروف بري، گچ قطعات زيادي تعداد به توان مي زيرزمين اين هاي يافته
 مقيـاس  در ازايـن  پيش ظروفي چنين )18شكل .(آمدند دست به مكان اين در كه كرد اشاره
 فضـاي  كشـف  بـه  توجـه  بـا . بودنـد  آمده دست به نيز ها ترانشه ساير در كاوش از فراوان

 ادامـه  مركـزي  قسـمت  سـمت  به فضا اين غربي ضلع ورودي از كاوش عمليات زيرزمين،
 فضا اين همكف طبقه و زيرزمين بين فروريخته سقف از هايي بخش كاوش ادامه با و يافت
 طبقه ديوارهاي پي شدن آشكار و سقف ي شده تخريب هاي بخش شدن يافته با. شد آشكار
 معمـاري  از آنچه و شده تخريب كامالً فضا اين اول طبقه كه شد مشخص فضا اين همكف

 دو آثـار  كـاوش،  ادامـه  بـا . شـود  مي فضا اين زيرزمين شامل تنها است مانده برجاي بنا اين
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 نيز ها طاقچه اين روي بر كه شد آشكار بنا اين شمالي ضلع در نيز ديگر ديوار يك و طاقچه
 غربـي  ضـلع  ديـوار  در ديگـر  طاقچـه  دو همچنين. شود مي مشاهده سياسي شعارهاي آثار

 دنبـال  بـه  عادالنـه  كيفـر  فاشيسـتي  جنايـات  اين« شعار كه شد يافت آمده دست به زيرزمين
 يافـت  شعار به توجه با) 19شكل .( است شده نگاشته ها آن از يكي روي بر »داشت خواهد
 شـعارهايي  ساير نوشته شده است و سومكا فاشيستي حزب برعليه كه بنا زيرزمين در شده
 مرده« نظير ملي جبهه و مصدق دكتر و هاي اوباش دسته عليه فضا اين از كاوش ادامه در كه
 حـزب  هـواداران  و جمعيـت  اين هواداران نظر توان مي آمد دست به »اوباشان و مصدق باد

 در كه دريافت را بنا اين به حمله مسبب مختلف هاي طيف و اصلي عوامل مورد در را توده
  .شد اشاره آن به مقاله پيشين بخش
 ضـلع  در شـده  تخريـب  طاقچه يك بر عالوه ترانشه شمال سمت به كاوش گسترش با

 سـه  شمالي، ضلع در شده يافت طاقچه دو و شرقي ضلع در شده يافت طاقچه سه جنوبي،
 آثـار  نيـز  هـا  طاقچـه  ايـن  روي بر كه آمد دست به بنا اين شمالي ضلع در نيز ديگر طاقچه

 محـو  علـت  به شعارها اين از برخي كه هرچند. )20شود(شكل  مي ديده سياسي شعارهاي
 ادامـه  در كه مهمي سياسي شعار.نيست تشخيص قابل چندان بنا هاي ديواره تخريب و شدن
 بـه  آمـده  دست به بناي تعلق و آمد دست به فضا اين غربي قسمت كاوش حين در و كاوش
 بر قرمز رنگ با كه است شعاري نمود قطعي را »صلح خانه« يا صلح هواداران ايراني انجمن
 رفته بين از غربي ضلع ديوار تخريب دليل به آن از هايي بخش و شده نوشته بنا غربي ديوار
 غـارت  را صـلح  خانـه  تا دادند دستور خود«... از عبارت شعار اين مانده جاي به متن .است
 توانـد  مـي  شـده  تخريـب  بخـش  انگاشـت  توان مي جمله ادبيات به توجه با كه است »كنند

. باشـد  داشـته  »كننـد  غارت را صلح خانه دادند دستور خود] مزدوران[ به« قبيل از مفهومي
 هاي سفال تعدادي جز به فضا اين درون انباشت كاوش در كه است ذكر به الزم) 21شكل (

 شـاخص  آثار سفالي هاي ليوان و بنا به مربوط بري گچ قطعات و مصرفي روزمره و معمولي
در  موجود وسايل بنا، تمامي غارت و تخريب واقعه از پس نظر به و نيامد دست به ديگري

 كـه  هايي شعارنوشته از هايي بخش مجدد تخريب به توجه با. است شده تخليه كامالً بنا اين
 است، شده نوشته بنا هاي ويرانه بر حزب اعضاي و هواداران توسط آذر 14 وقايع از بعد از

 مـالكين  توسط بنا از ديگري هاي بخش بنا، اين سوزي آتش و تخريب حادثه از پس احتماالً
 خـانم  .اسـت  درآمـده  باغچـه  و خصوصـي  حياط يك صورت به و شده تسطيح و تخريب
 شـدن  پـر  بـه  نيـز  انـد  بوده بنا تخريب و سوزي آتش حادثه شاهد شخصاً كه اتحاديه لطيفه
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 از مانـده  جاي به سالم مصالح از استفاده و حمله واقعه از بعد مجموعه از بخش اين عمدي
 امـر  اين) 1394شخصي،  گفتگوي. (است شده اشاره مجموعه اين ديگر هاي قسمت در آن
 قابل فضا اين درون انباشت كاوش در سالم آجر قطعه يك حتي شدن يافته عدم به توجه با

  .است تائيد
 حـدي  تـا  بنا اين ساختار صلح خانه به موسوم بناي زيرين طبقه از برداري خاك در پي
 ديوارهـاي  و آهكي اندود داراي زيرزمين اين كف )24و  23، 22(شكل هاي .شد مشخص
 قسمت و طوسي رنگ با ديوارها پايين قسمت. است شده پوشيده گچي اندود با آن آجري
 قسـمت  سـه  به جداكننده ديواره دو با بنا. است شده آميزي رنگ سفيد رنگ با ها آن فوقاني
 ضـلع جنـوب   در شده يافت زيرزمين ورودي طريق از فضا اين به دسترسي و شده تقسيم
 طاقچـه  3غربـي،  ضلع در طاقچه 4 داراي فعلي وضعيت بنا در.است بوده پذير امكان شرقي

 كـه  است شمالي ضلع در طاقچه هفت و جنوبي قسمت در طاقچه يك جنوبي، قسمت در
 حال در كه شعارهايي. است شده نگاشته ها طاقچه داخلي فضاي در سياسي شعارهاي عمده
  شوند: مي ذيل عبارات شامل هستند بازخواني قابل مرمتي اقدامات انجام از پيش و حاضر
 به عادالنه كيفر فاشيستي جنايات . اين3سومكا  منفور حزب بر . مرگ2صلح  باد . زنده1
. 6صـلح   باد . پاينده5كنند  غارت را صلح خانه دادند دستور . ...خود4داشت  خواهد دنبال
 بـر  . مـرگ 9اوباشان  و مصدق باد . مرده8شد  خواهد برپا . صلح7هاست  ملت شعار صلح
  .مرگ بر شاه11هاست  ملت شعار . صلح10خائن  مصدق دولت

 پاركينـگ  فضـاي  در كاوش كار شرقي قسمت محصور فضاي در وشكا متعاقب پايان
 سـازه  آجـري،  پي و ديوار تعدادي بقاياي جز به شرقي، قسمت فضاي برخالف و شد آغاز

 بـرخالف  شـده  تخريـب  بنـاي  ايـن  نظر به و نيامد دست به فضا اين در مشخصي معماري
 مانـده  برجـاي  هـاي  پـي  بـه  توجه با همه بااين. است بوده زيرزمين فاقد شرقي ضلع فضاي

 )28و  26و  25شكل هـاي  . (است شده مي تشكيل اتاق 4 از بنا اين كه كرد تصور توان مي
 شـرقي  با ورودي مشابه دار پله ورودي فضاي يك آثار كاوش ادامه در كه است ذكر به الزم

 قسـمت  در آن قرارگيري دليل به متأسفانه كه آمد دست به نيز بنا غربي قسمت در مجموعه
 شدن يافته عدم به توجه با. نشد ميسر آن كاوش ادامه) هنر كوچه ورودي( مجموعه ورودي
 ايـن  در تخريب از پس بايست مي قاعدتاً كه شده تخريب بناي اين از آجر قطعات و مصالح

 و سـنگريزه  بـا  مخلـوط  خـاك  انباشت اليه يك با بنا اين شدن پر همچنين و شود يافت بنا
 تسـطيح  مالكـان  توسـط  اوليه، تخريب از پس بنا كه كرد تصور توان مي فرهنگي مواد بدون
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 هـاي  قسـمت  سـاير  در اسـتفاده  براي آجر نظير آن استفاده قابل مصالح انتقال از پس و شده
 مورداسـتفاده  پاركينـگ  نظيـر  ديگـري  هـاي  جهت كاربري مزبور فضاي محدوده مجموعه،
 تخريـب  شـدت  و سـاختمان  ايـن  بـه  ننـدگان ك حملـه  عمل شدت نظر به. است قرارگرفته

 ايـن  تسطيح به تنها و شده محسوب بازسازي غيرقابل مالكين ازنظر كه است بوده اي گونه به
  )29شكل . (اند نموده اقدام فضا

  
  گيري . نتيجه5

هاي ملي شـدن صـنعت نفـت و اواخـر دهـه سـي        اگرچه در متون و اسناد مربوط به سال
شـده، پـيش از    هاي آن و خانه صلح اشاره هواداران صلح و فعاليتكرات به انجمن ايراني  به

شناسانه در مجموعه بناهـاي تـاريخي اتحاديـه    عمليات مرمت، آواربرداري و كاوش باستان
اشاره شده  1330آذر  14هيچ اطالعي از اين بنا در دست نبود و تنها به ويراني آن در واقعه 

و با استفاده از تصاوير هوايي نه تنهـا محـل فعاليـت     رو متعاقب مطالعات اسنادي بود. ازاين
 اين صلح  (خانه صلح) مشخص شد،  بلكه معلوم گرديد كه ويراني هواداران انجمن ايراني

 در و 1330 آذر 14 تاريخ به صورت كامل در بلكه ،1332 مرداد 28 به هنگام كودتاي نه بنا
  .است گرفته صورت تهران شهر در تاريخ اين خياباني هاي آشوب و ها درگيري

در نتيجه اين كاوش، نه تنها ساختمان خانه صلح از زير خاك خارج و هويت بصري و 
كالبدي اين بناي تاريخي مشخص گرديد، بلكه شواهدي بسيار متقن و اصـيل از رويـدادي   

 ايـن  در كاوش تهران بدست آمد. عمليات 1330آذر  14تاريخي مانند درگيري هاي واقعه 
 بـاألخص  و شناسـي  باسـتان  مطالعـات  چگونـه  كه همچنين معلوم داشت تاريخي مجموعه
 رويدادهاي تاريخي را علم تاريخ محققان و مورخان با كمك تواند مي معاصر شناسي باستان
 از متضـاد  و مغشـوش  گاه تاريخي روايات خود خاص هاي شيوه و ابزار با و  مطالعه مورد
نمايد. بعـالوه، پـروژه مرمـت و خواناسـازي مجموعـه       سنجي اعتبار را تاريخي  واقعه يك

هـاي مرمتـي    تاريخي اتحاديه بيش از هر چيز ضرورت حضور باسـتان شناسـان در پـروژه   
بافتهاي تاريخي شهرها را روشن ساخت و معلوم داشـت كـه حضـور باسـتان شناسـان در      

م و عملكرد بناها هاي مرمتي، مرمتگران را قادر خواهد ساخت تا به درك درستي از فر پروژه
هاي تاريخي دست يابند. پژوهشي كه نتيجه آن در نوشتار حاضر ارائـه گرديـده   و مجموعه

سـازد. گـرايش از    شناسي گذشته نزديـك را فـراهم مـي    همچنين موجبات شكوفايي باستان
رهيافتهـاي   شـمار فعاليـت آن در كشـورمان، بـا     رغـم نمـود انگشـت    شناسي كـه بـه  باستان
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علم را به خـود   شناسي معاصر بخشي مهمي از مطالعات اين تاريخي و باستانشناسي  باستان
  اختصاص داده است.

  
ها نوشت پي

 

 خيابان بين بود باغي زار الله: «نويسد مي زمان اين در زار الله توصيف در هدايت خان قلي مهدي .1
 قسـمت  انـد  نهاده نام اكباتان حال كه ماشين خيابان و اسالمبول خيابان متمم در ميداني و زار الله

 آن) كنـوني  سـعدي ( لختي خيابان. است شده عمارت همه حال گفتند مي وحش باغ را آن شرقي
.» فروخـت  تومـان  هـزار  نـود  بـه  را زار اللـه  شاه ناصرالدين. است كرده جدا هم از را قسمت دو
 و شـده  محسـوب  دوره اين معتبر تصويري اسناد از كه عبدالغفار نقشه ). در11: 1363 هدايت،(
 آن در اتحاديـه  خانه محدوده حاضر حال در اي كه محدوده است شده ترسيم ق.ه 1309 سال در
 تشـكيل  را ملكـي  از بخشـي  درواقع غربي قسمت. شود مي ديده اصلي قسمت سه در دارد قرار
 همچنـين . اسـت  شده مشخص»  ظهيرالدوله جناب عمارت و خانه« عنوان با نقشه در كه دهد مي
 قسمت از هايي بخش احتماالً كه دريافت توان مي مجموعه موجود وضعيت با نقشه اين انطباق با

 داشـته  قـرار  اتحاديـه  خانه كنوني محدوده در نيز "ناصرالملك جناب باغ" به موسوم باغ جنوبي
 هستند نام بدون اتحاديه خانه محدوده شرقي بخش در واقع  هاي زمين عبدالغفار نقشه در. است
 از حدودي تا انوار عبداهللا الضرب توسط امين حسين حاج خاندان اسناد مطالعه و بررسي با  كه
 نـام  به فردي به متعلق را مجاور بياض زمين دو اين از يكيوي . رفع ابهام شده است مسئله اين

  دانسـته   الدوله سيف يكي از شاهزادگان قاجار به نام حاجي به متعلق را ديگري و دمورني مسيو
. انـد  شـده  خريداري  السلطان امين خان اصغر ميرزاعلي توسط نامعلوم زماني در ظاهراً كه است

  )31 :1372 انوار،(
2.  

 جنـاب  تومان؛ هزار نود به اند كرده ابتياع را زار الله باغ نموده، شراكت عليه دولت رجال از نفر چهار
 خـان  محمدتقي جناب و همايون امين جناب الدوله، مخبر جناب ، السلطنه  امين حاجى مĤب جاللت

 عـوض  داده، شاهنشـاهى  بانـك  تحويل خودشان سهم قدر به هريك را، آن تنخواه تمام. الملك معز
  )215: 1386 مافي، السلطنه نظام( گرفتند قباله و سند طلب،

 دربـار  در كـه  السـلطان  امـين  ابـراهيم  پسـر  مشـروطه  وزيـر  نخست سومين  خان اصغر ميرزاعلي. 3
 متولـد  تهـران  در قمـري  1274 وي در سال داشت، را دربار و داخله وزارت مقام شاه ناصرالدين

 تـرور  زمـان  تـا  و شـد  اهـدا  او بـه  صـدراعظم  لقب و منصب هجري قمري 1310 در سال.شد
  )283: 1387 وثوقي و حبيبي. (بود او صدراعظم قمري 1313 سال در شاه ناصرالدين
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 ايشان محـل  اتحاديه بابك در گفتگوهاي شفاهي با بازماندگان خاندان اتحاديه و باالخص آقاي .4
 توده حزب جوانان شاخه به و متعلق غربي مجموعه قسمت در را توده حزب به اي اجاره خانه

(گفتگـوي  .در آتش سوخته است مرداد 28 جريان در خانه اين كه داشتند اظهار و  نموده معرفي
 از فـرد  آخـرين  ايشـان . هستند اتحاديه آقا اسماعيل فرزند اتحاديه بابك ) آقاي1394شخصي، 
 ورودي سـردر  مجـاور  نجاري كارگاه در و حضورداشته اين خانه در كه بودند اتحاديه خاندان
 بسـيار  اطالعـات  ايشـان . داشـتند  اشـتغال  چوبي نفيس وسايل و اشياء ساخت كار به مجموعه
 از ايشـان . قراردادند نگارندگان اختيار در مجموعه در موجود ابهامات از برخي مورد در خوبي
 بـا  زمـان  هم را آن سوزي آتش و يادكرده توده حزب جوانان) باشگاه( دفتر عنوان با صلح خانه

ليكن با توجه به شواهد مسـتند يافـت شـده و    .نمودند ياد 1332 سال مرداد 28 كودتاي جريان
به صورت كامل متروك شـده و بـا توجـه بـه      1330آذر  14گزارش منابع اين بنا پس از واقعه 

حجم گسترده خرابي ها تنها از سوي مالكان تسطيح شده و پس از پر كردن و تسـطيح بنـا بـه    
  ده قرار گرفته است.عنوان يك باغچه خصوصي مورد استفا

  به نوشته عبداهللا انوار .5
 دوم پهلـوي  حكومـت  هـاي  سال نخستين در حوالي همين در فردوسي خيابان شرقي روي پياده در

 آن و كـرد  دايـر  فردوسي خيابان به مشرف منازل از يكي در را خود مركزي باشگاه ايران توده حزب
 تـا  يعنـي  شمسـي   1327 سـال  تا و بود گرفته اجاره به حزب كه  فضلي امير سرلشكر از بود منزلي
 نـاظر  حزبـي  باشـگاه  آن واسـطه  به فردوسي خيابان بود نشده اعالم غيرقانوني توده حزب كه زماني
  )34: 1372 انوار،. (بود حزبي افراد هاي رژه و خياباني زدوخوردهاي و ميتينگها بسي

محيرالعقـول   هـاي  پيشـرفت  كه تبليغاتي هاي فيلم ديدن به را اين مكان مردم اين حزب در
  )228 :1391 فرمان، و اتحاديه. (كند مي دعوت ستود مي را اتحاد جماهير شوروي

 كـه  رسد مي نظر به بود آذر 14 واقعه اصلي عوامل از كه جعفري شعبان خاطرات به مراجعه با. 6
 هـواداران  تحريـك  موجـب  توده حزب هواداران عوامل و افسران شهرباني توسط قتل ابتدا در

مـرور خـاطرات   . است آورده فراهم را آنان با همدست واوباش اراذل و دسته هاي احزاب ساير
  :كند مي روند اين واقعه كمك شدن روشن به زيادي حدود تا )1381شعبان جعفري ( سرشار، 

 14 ونهمـ  بله - ج .كرديد حمله صلح خانه و روزنامه چندين به رفتيد شما كه آذر 14 روز بله - س
. كشتن زدن فردوسي خيابون تو رو شاد نوري سرهنگ اون ايا توده كه كنم عرض شما خدمت. آذر
 رئيس اونجا باباشم!» كشتن اونجا زدن بابامو آقا: «گفت و من پيش اومد شاد نوري علي پسرش بعد

 نعشش بعله ديديم كه اونجا رفتيم كرديم جمع رو تا بيست ده پا شديم ما. بود مجلس جلو كالنتري
 حـاال . »ايـا  تـوده : «گفـت  »كشتش؟ كي: «گفتم. ميكنه گريه زار و زار افتاده ام علي. افتاده خيابون تو

 و رو پـر  خيلـي . نميـذارن  و ميكـنن  شلوغ و ميپرونن سنگ ايا توده اين وردارن، نعشو بيان ميخوان
 گذاشتيم نعشو و پريديم اينا به خرده يه خالصه رفتيم ما. وردارن اينو نعش نميذاشتن. بودن زيادشده

  .بردن داديم ماشين تو
: گفتـيم !» فردوسـي  خيـابون  تو اونجاست صلح خانه جعفري، آقاي: «گفتن ما به تايي چند بعد. 7

 لباسـاي  مشـت  يـه  خالصه و صلح خانه تو رفتيم. تو اون ريختيم و!» صلح خانه بريم ها بچه«
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 بـودن  تـو  اون اي عده يه. بود تو اون چيزا خيلي و  سفيد كبوتر و روسي هاي چكمه و روسي
 صـندلي  اون از- شكسـتن  رو صـندليا  هـام  بچـه  و بهـم  زديم رو اونجا ما خالصه،. كردن فرار

 خونـه : «ميخونـدن  و صـندليا  اين به ميزدن و دستشون بودن گرفته رو صندليا پايه. بود لهستانيا
  )106- 89 :1381 سرشار،(گرفت... آتيش صلح

 دوره شـانزدهم  از جلسـه  دويسـتمين  در ملـي  شـوراي  مجلـس  مذاكرات مشروح صورت در .8
 خانـه  بـه  حمله و 1330 آذر 14 روز وقايع به نمايندگان ،1330 آذر 23 شنبه روز گذاري قانون
  :است آمده مرتبط هاي بخش زير در. اند نموده اشاره آن زدن آتش و صلح

 را آن بايـد  چـرا  دولـت  شود افتتاح گذاشتيد نمي بايد است توده مال اگر صلح خانه – امامي جمال
 جبهه روساي شما روحاني پيشواي شما سياسي پيشواي شما دولت رئيس بود بد اين اگر بزند آتش
 آتـش  از قبـل  اوضاع اين از قبل روز يك. بزنيد آتش پس هم را ها اين بودند عضو آنجا در كه ملي
 را آنجا كه داشتن اطالع شود مي معلوم دادند استعفا ازآنجا ملي جبهه اعضاي از نفر دو خانه اين زدن
 بايـد  چـرا  اسـت  قانون برخالف اگر بشود تشكيل گذاريد مي چرا را صلح خانه آخر. زنند مي آتش

 چهارديواري كرده اجاره را آن ديگري كس يك بزند؟ آتش را آنجا برود بعد دولت و بشود تشكيل
 اسـت  مملكـت  مصلحت و مقررات برخالف و ايست توده اين اگر زد آتش بايد آيا را سعدي تئاتر

 مشـروح  صـورت ( زنيـد  مـي  آتـش  چرا را خانه كنيد تارومارشان و بگيريد را ها اين بشويد مانعش
  )4 و 3: 1330 ملي، شوراي مجلس مذاكرات

 از جزئيـاتي « عنـوان  بـا  اي مقاله در 1330 آذرماه 23 تاريخ به 31 شماره هاي خواندني مجله در .9
 اينجـا  تـا  كـه  ها دست به ... چماق«:است شده اشاره روز اين وقايع به »آذر چهاردهم زدوخورد

- امـاكن  غـارت  و چپـاول  بـه  شـروع  دانسـتند  مـي  اي تـوده  بـا  مبارزه و مقدس را خود وظيفه
 بيـرون  را بـزرگ  كبـوتر  صـلح  خانـه  نمودنـد...در  ها مغازه و صلح خانه و ها خانه - ها كتابخانه
 جـان  - بغبغـو  صـلحم  كفتر( گفتند مي و زدند مي را او چوب با و بودند شده سوارش و كشيده

 در آن از مقـداري  و نشـده  مرتـب  هنـوز  آمده دست به صلح خانه از كه ...مداركي)بغبغو پرب من
 در االنصـاف  و الحـق  كـه  اسـت  هـا  ايرانيسـت  پان اختيار در هم مقداري و است پليس اختيار

 نابود و زدند مي آتش و كوبيدند مي را مخالفين باكانه بي و داشته بسزايي سهم پريروز زدوخورد
  )21: 1330 ها خواندني مجله( ساختند... مي

 از پـيش  تـا  چراكـه  بود، خانه اين معماي حل كليد بود شده نوشته قرمز رنگ با كه شعار اين 10.
 محـل  از اطالعـي  بود شده مصاحبه ها آن با زمان آن تا كه افرادي از يك هيچ محل، اين كشف
  .نداشتند بنا اين دقيق

  
  نامه كتاب

 محسـن  آوري، شمس حسن فيروزمند، كاظم ترجمه ،انقالب دو بين ايران، )1384( يرواند آبراهاميان،
  .مركز تهران، نشر چي، شانه مدير
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