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دیباچه

ن«   رقم خورده  است. سرگذشت    این          ن  رد    فراز   و نشیب انم اهیی   چون  »بستان«، »قصر«   و  » زندا

مسیل جاده قدیم شمیران   آرمیده   بود.    
ابتدا  »بستان خرم  آباد«   انمیده  می شد     که    رب     محور قیطرهی   ات     شهر ری  رد کنار 

مجلل رب روی آن انم » قصر « هب خود گرفت.
سپس رد  سال  1177  هجری شمسی  با  ساخت  بنایی 

ن نوین اریان رب پای وریاهن اهی قصر  و زمین اهی   پایین دست  حدود   یکصد و سی   سال بعد  شالوده اهی اولین زندا
 

ن قصر   انم گیرد. آن بنا   نهاده   شد  ات  از  آرذماه  سال 1308  هجری شمسی  زندا
 

با  پیروزی  انقالب  اسالمی  و   دستاورد اهی   ردخشان جمهوری اسالمی  اریان  و   رب اساس   ربانمه اهی   توسعه  فرهنگی 

شهر تهران  رد زمان   مدرییت  جناب آاقی   دکتر   محمد باقر  اقلیباف، شهردار  محترم تهران، رد مهر ماه   1391   هب انم

» باغ موزه قصر« گشوده  شد  ات   روایتگر بخشی  از  اتریخ  و  فرهنگ   دو سده   گذشته   این سرزمین    باشد.



      قصر قاجار
فتحعلي ش��اه قاجار در س��ال 1213 ه.ق. و در س��ال دوم س��لطنت خود فرمان داد تا بيرون از تهران قصري 
برايش بسازند. محل قصر در جايی انتخاب شد که در آن زمان به اراضي خرم آباد معروف بود. آن محل در 
آن هنگام دره ماهور بود و لذا ناگزير ش��دند بعضی از قس��مت ها را بتراشند و قسمت های ديگر را پرکنند. 

آن گاه در آن جا يک عمارت بزرگ شامل بيرونی، اندرونی، کاله فرنگی و استخر بنا کردند.
 اين قصر به تدريج از دوره ناصر الدين شاه با کم توجهی از رونق اوليه افتاد و ناصرالدين شاه امر کرد که فوج 
قزاق اردوی س��اليانه خود را در اين محوطه برپا س��ازد که اين شروع کاربری نظامی اين منطقه بود. همچنين 
در دوره مظفرالدين شاه باغ قصرقجر و باغشاه به دست اداره ژاندارمری  افتاد. باغ به تدريج کاربری خود را 
از دست داد و قصر نيز متروکه و به ويرانه تبديل شد. بخش های زيادی از  قصر قاجار در سال 1284 ه.ش بر 
اثر بارش ش��ديد باران و وقوع س��يل، تخريب شد. با اين حال بقايای ساختمان قصر قاجار تا 1333 شمسی باقی 

بود و در آن دوره آخرين آجرهای آن برای استفاده در بناها توسط مردم برده شد.

The Qasr; a Palace. a Prison. a Museum.
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دونالد نيوتن ويلبر در كتاب باغ هاي 
اي�ران و كوش�ك هاي آن در معرفي 

باغ و قصر قاجار نوشته است:

»قصر« شامل يک فضاي وسيع و نسبتًا مسطح 
و يک ساختمان محصور بود با ايوان هايی که 
در يک ش��يب تند بنا ش��ده ب��ود و در پايين 
قصر که آن را به س��بک پلكاني تنظيم کرده 
بودند، اس��تخر بزرگي قرار داشت که آن را 
مانند ي��ک درياچة مصنوعي س��اخته بودند. 
در واق��ع در طرح اين باغ از س��بک پلكاني و 

درياچة مصنوعي هر دو استفاده شده بود.
وی به نقل از ش��خصی که در اوايل ايجاد اين 
ناحيه از آن بازديد ک��رده، طرز خيابان بندی 
آن را چني��ن توصيف می کند: »خيابان هايی به 
موازات يكديگر احداث کرده بودند که در آن ها 
درخت��ان تبريزی و بيد و ان��واع درختان ميوه 
و بوته های گل س��رخ به وفور کاشته بودند.« 
در وسط باغ کوش��ک باابهتی قرار داشت که 
از سنگ مرمر سبز و آجر ساخته شده بود و 

روی آن را با کاشی پوشانده بودند.
در انتهای ش��مالی باغ دروازه ای قرار داشت 
ک��ه مدخل باغ به ش��مار می آم��د و نگهبانی 
آن را محافظت می کرد، روی اين س��ردر تاالر 
وسيعی تعبيه کرده بودند که با پرده های نقاشی 
زينت شده بود؛ ايوان ها و يا بهار خواب ها را 
در همه سو جوی های آب قطع کرده بودند 
و اي��وان پنج��م به مح��ل اقام��ت اختصاصی 

فرمانروا منتهی می شد.

اوژن فالندن قصر قاجار را چنين توصيف كرده است:

فتحعلی شاه قصری جهت تابستانش برپا نموده است که نامش قصر قاجار 
يا تخت قجر می باشد. سطح اين قصر، بزرگ و قابل توصيف است. باغاتی 
برای آمفی تئاتر و چندين مهتابی دارد که با پلكان هايی متعددند و قصر را 

از پارک جدا می سازد. منازل قصر قجر آئينه و نقاشی ها دارند.
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... و به حكم ش��هريار ذواالقتدار در جانب ش��مال طهران کوهی را حفر نموده بر روی وی عمارتی وسيع مبنی 
بر هفت طبقه بنياد نهادند و مس��می به قصر قاجار شد. قصرعليه تحّيه و سالم خلعت عليه جمالها االيّام. الحق 
قصری است که ديده چرخ پير نظيرش نديده و هنوز تماشای او سير نگرديده و طراز صحنش غيرت افزای 
ارم ذات العماد و کنگره ايوان رفيع البنيانش مصداق الّتی لم يخلق مثلها فی البالد و مبلغ چهارصد هزار تومان 

در خرجش از خزينه عامره صرف گرديد ...

اكسيرالتواريخ ، عليقلی ميرزا اعتضاد السلطنه، 1244 هجری قمری

ات��اق های 
متع��دد دور ت��ا دور حی��اط را 

محص��ور ک��رده بود و قس��مت زی��ادی از 
فضای حیاط را اس��تخرها و حوض های مملو از آب، 
که بسیار مطبوع و دلپذیر بودند، اشغال می کردند.

اتاق های طبقه باال به ش��اه اختصاص داش��تند، مخصوصًا اتاقی که 
ب��رای زین��ت آن از آبنوس و عاج و موزاییک و نقاش��ی روی کاش��ی 

اس��تفاده ش��ده بود. از این محل منظره ش��هر تهران تا دور دست قابل 
مش��اهده بود؛ یعنی شهر ری و مرقد مطهر حضرت شاه عبدالعظیم باگنبد 

پرتاللو آن دیده می شد، مخصوصًا قبل از طلوع آفتاب، هنگامی که آسمان به 
رنگ طالیی و قرمز در می آمد و سایه های طوالنی به طول چندین کیلومتر 
بر زمین گسترده می شدند و ستون های بی شماری از دود به طور عمودی 

در هوای صاف پراکنده می گشتند، این محل منظره بدیعی پیدا می کرد.
 اتاق های دیگر به بانوان درباری اختصاص داشتند. هر اتاق حدود چهار متر 
مربع مساحت داش��ت و یک تختخواب چوبی عظیم تقریبًا تمام فضای آن 
را اش��غال کرده ب��ود. اغلب دیوارهای این اتاق ها با پرده های نقاش��ی 

نس��بتًا خوش��کار زینت یافته بود. بعض��ی از این پرده های نقاش��ی 
فرمانروایان و قهرمانان تاریخی و افس��انه ای ایران را نش��ان 

می دادند .تصویر چندی��ن زن در جامه اروپایی و عده 
ای از اعض��ای هیئ��ت های خارج��ی درایران نیز 

دیده می شد...
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    ه��واپيم�ا

تقريبًا ده س��ال پس از اولين پرواز هواپيما، نوبت 
به کشور ما رس��يد. در يكی از روزهای آخر سال 
1292 هجری شمسی مردم تهران برای اولين بار 
ش��اهد پرواز يک طياره در آس��مان شهر بودند. 
يک خلبان روس��ی ب��ه نام »کوزمينس��كی« تصميم 
گرفت ب��ا هواپيمای خود به ته��ران پرواز نموده 
و مدتی در اين ش��هر اقامت نماي��د و پروازهای 
نمايش��ی برای مردم شهر داشته باشد. خلبان اين 
طياره ک��ه از نوع »بلريو« ب��ود و در ارتفاع پايين 
پ��رواز می ک��رد پس از چن��د دقيقه پ��رواز چون 
فرودگاهی در تهران وجود نداش��ت، نهايتًا ميدان 
مش��ق قزاق )محل فعل��ی وزارت ام��ور خارجه و 
نيروی انتظامی( را مناسب ترين محل برای فرود 
تش��خيص داد، اما هنگام فرود با لوله توپی که در 
مي��دان قرار داش��ت تصادف کرد و آس��يب ديد 
اما به خلبان آن صدمه ای وارد نش��د. اين هواپيما 
مدت��ی در مي��دان تمرين نظامی ارت��ش )ميدان 
مش��ق( در مرکز ش��هر قرار داش��ت و مردم هر 
روز برای ديدن اي��ن پرنده آهنی می آمدند. اما 
پ��س از مدتی خلب��ان، هواپيمای آس��يب ديده را 
جهت تعمير به تعميرگاه قش��ون در محل باش��گاه 
افس��ران ارتش منتقل کرد. از آن جايی که ميدان 
مش��ق فاقد فضای کافی برای پ��رواز بود، هواپيما 
پس از تعمير ب��ه قصر قجر که محلی در اطراف 
شهر بود از راه زمين انتقال يافت و از آن جا پرواز 
دوم خود را بر فراز ش��هر ته��ران انجام داد. پس 
از آن هم گهگاه پروازهای نمايشی انجام می داد. 

      قصر قاجار و قنات هايش

احيای اراضی حد فاصل تهران در محدوده تا دامنه کوه توچال بنا به 
داليل مختلف مد نظر س��الطين، امرا و درباريان قاجار قرار گرفته 
بود و با توجه به بستر طبيعی آن بيش از هر چيز نياز به آب احساس 
می ش��د. رودخانه های فصلی و چشمه سار های موجود پاسخگوی 
اين هدف نبود  و اين امر موجب ش��د در اين دوران ايجاد قنات از 

عوامل پايه ای احيای اراضی محسوب شود.
قن��ات هايی در آن دوران و به همين منظور نيز در محدوده قصر 
قاجار ايجاد شد که تا به امروز همچنان آب بخشی از تهران را تامين 

می کنند. مهم ترين اين قنات ها عبارتند از: 
قنات قصر: اين قنات از قلهک آغاز و پس از قطع خيابان های تورج، 
ظف��ر، ميرداماد، و عبور از س��ه راه ضرابخانه و قطع خيابان خواجه 
عبدا... انصاری و بزرگراه رس��الت به س��مت جن��وب ادامه می يابد 
وشمال زندان ظاهر می شود آب اين قنات برای آبياری فضای سبز 

زندان قصر مورد استفاده قرار می گرفته است.
قن�ات مب�ارک- آباد و مخلص آب�اد: نصف آب اي��ن قنات در 
مقابل زندان قصر آبنما می ش��د. دوستعلی خان معيرالممالک، نوه  
دختری ناصرالدين شاه، در يادداشت های خصوصی اش از زندگانی 
پدربزرگ اشاره  دارد به » استخری وسيع و لبريز از آب صافی که 
خودنمايی می کرد.«، که منظور آب دو قنات جاری در اين محوطه 
بود که از مخلص آباد و مبارک آباد در ش��مال ش��رقی تهران و از 
کوهپايه های البرز راهی اين قصر شده بود و از آنجا که در دوران 
پهلوی اول، در بخش��ی از باغ اين قصر، زندان  قصر، توس��ط نيكالی 
مارکف، معمار گرجستانی االصل روسی ساخته شد و اعم زندانيان- 
به خصوص زندانيان سياس��ی- در داخل حفره ها و س��لول های اين 
زن��دان، محب��وس می ش��دند و آب  خن��ک اين دو قن��ات، مورد 
استفاده آ ن ها قرار می گرفت، اين طعنه و ضرب المثل » آب خنك 

خوردن« از آن روزگار، به روزگار ما رسيد.
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شد، مسيو کريشش نمساری معلم توپخانه قدری در روی کاغذ،امتحانات عكاسی نمود. مسيو فكتی معلم طبيعی، 
اول کسی است که در مدرسه طهران، کلديون استعمال نمود و مسيو کارليان که برای انتشار علم و عمل عكاسی با 
فرخ خان امين الدوله از پاريس به طهران آمد عكس کلديون را شايع کرد و چون خاطر خطير همايون به رواج و 
ترقی اين علم تعلق گرفت، خود ذات ملكوتی صفات شاهنشاهی بر اين علم اطالع تمام يافته بر آن شدند که يكی 
از چاکران دربار حضرت شاهنشاهی و خاصان خلوت همايون نيز در اين فن مهارتی تمام يابد که سفرا و حضرا به 
موجب امر قدر ملوکانه ، آشنا و غربيه و ابنيه و آثار قديمه را عكس بردارد و خاطر مبارک همايون را در اوقات 
فراغت بدان مشغول سازد. پس »آقا رضا« پيشخدمت خاصه که امروز آجودان مخصوص حضور همايون و خازن 
صرف جيب مبارک اعليحضرت شاهنش��اهی و محل وثوق و اعتماد ذات کامل الصفات خس��روانی و از خانزادان 
حقيقی و تربيت يافتگان اين دولت قوی ش��وکت اس��ت به آموختن اين علم شريف بر حسب امر همايون مأمور 
گش��ت. چندی بر نيامد که از يمن توجهات ملوکانه در اين علم تكميل يافت و شناسايی کامل حاصل نمود. خاطر 
مبارک خسروانی از اين معنی خرسند گشته مشاراليه را به عواطف ملوکانه مفتخر ساخته از برای انتشار اين علم و 
وسعت در اين عمل يكی از عمارات مخص�وص پادش�اهی را مخصوصا عكاس�خانه  مب�ارکه فرموده که  گاه�ی که 
از ک�ارها فراغ�ت حاص�ل می فرمودند برای تماشا و ترقی اين عمل به آنجا تشريف می بردند. در اسفار بزرگ 
مثل سفر خراسان و مازندران و کربالی معلی ، جميع اماکن و ابنيه قديم و آثار بعيده را عكس برداشته مرقع ساخته 

به حضور مبارک تقديم می نمودند که االن هم در حضور همايون است.

      ع���کاس���ی 

نخس��تين فرد تهرانی که عكاسی را ياد گرفت و لقب نخستين عكاس را به خود اختصاص داد چهارمين پادشاه 
قاجار، ناصرالدين شاه بود. پيدايش عكس و دوربين عكاسی برای اولين بار در اواخر دوره حكومت محمدشاه 

قاجار توسط نظاميان و مستشاران اروپايی که به تهران رفت و آمد داشتند، گزارش شده است.
 عك��س هايی که در ابتدا از تهران گرفته ش��ده ش��امل عكس هايی از زندگی م��ردم و درباريان قاجار بود که 
متاس��فانه نخس��تين عكس های برگرفته شده از ايران در موزه ها و مراکز فرهنگی خارج از کشور نگه داری 
می شود. با روی کار آمدن ناصرالدين شاه و عالقه وی به دوربين عكاسی، عكاسی از انحصار فرنگيان خارج شد.

 وی عكاس��ی را  از ش��خصی فرانس��وی به نام »مس��يو کارليان« آموخت. خودش به کار عكاس��ی، ظهور فيلم 
و چاپ عكس پرداخت. از جمله عكس های معروفی که ناصرالدين ش��اه از خود به جا گذاش��ته اس��ت، عكس��ی 
از مهدعليا )مادرش��اه( و زنان حرمس��رايش اس��ت. وی به غير از عكاس��ی از زنان و س��وگلی هايش، از بناها، 

مناظر، شكارگاه ها، ييالقات و زندانيان سياسی عكس می انداخت. 
بس��ياری از عكس هايی که ناصرالدين ش��اه از زندانيان سياس��ی 
گرفت��ه در آلبوم خانه کاخ موزه گلس��تان نگهداری می ش��ود و 

جمله »خودمان انداختيم« ديده می شود.
پس از ناصرالدين ش��اه، ساير عكس های برجای مانده از دوران 
قاجار، عكس هايی از مظفرالدين ش��اه، محمدعلی شاه، احمدشاه 
است که در حالت های مختلف ايستاده، نشسته، سوار بر کالسكه 
اس��ب ديده می ش��ود و کمتر عكس��ی از مناظ��ر طبيعی در آن 
روزگار ب��ه ثبت رس��يده اس��ت. با روی کار آم��دن پهلوی اول، 
عك��س های بجای مان��ده در آن دوران بيش��تر از احداثاث، ابنيه 
عمارات، پل ها، س��اختمان، دانش��گاه، خيابان کش��ی، شهرس��ازی، 

پارک، دانشكده، مدرسه و قشون است.

محمد حس�ن خ�ان اعتمادالس�لطنه در جلد س�وم مرات 
البلدان در بيان ورود عکاسی به ايران می گويد:  

در اواخر عهد شاهنش��اه مبرور محمدشاه غازی، مسيو ريشارخان 
سرتيپ معلم که اکنون زبان انگليسی و غيره مدرسه دارالفنون را 
معلم اس��ت با زحمات زياد بر روی صفحه نقره عكس می انداخت 
و در اوايل سلطنت شاهنشاه روحنافداه که بنای مدرسه دارالفنون 
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جانشين وی محمدعلی شاه که علم مخالفت با 
مشروطه برداشت، در ابتدا کاری از پيش نبرد، 
اما رفته رفته در صف مشروطه خواهان اختالف 
افت��اد و ش��اه فرصت يافت ت��ا مخالفت خود را 

آشكار سازد.
 در خ��رداد ماه 1287 هجری شمس��ی ش��اه با 
همكاری بري��گاد قزاق ب��ه فرماندهی لياخوف 
روس��ی مجلس را به توپ بست و به قلع و قمع 
مش��روطه خواهان تهرانی پرداخت. مشروطه 
خواهان در ش��هرهای ديگر به قيام برخاستند. 
تبريز در صف اول قرار داش��ت، ب��ه دنبال آن 
اصفهان و رش��ت به جرگه مش��روطه خواهان 

پيوستند.
در 22 تيرم��اه 1288 مجاهدي��ن وارد ته��ران 
ش��دند. جنگ س��ختی ميان آن ه��ا و نيروهای 
محمدعلی ش��اه درگرفت. پس از چند ش��بانه 
روز درگيری لياخوف تس��ليم ش��د. محمدعلی 
شاه نيز به باغ س��فارت روسيه در ده زرگنده 

شميران پناه برد.
پ��س از فت��ح ته��ران، پانص��د نفر متش��كل از 
نمايندگان مجلس منحل��ه، نيروهای بختياری 
از  بازاري��ان و گروه��ی  مبارزي��ن،  و س��اير 
درباريان آزاديخ��واه، گردهم آمدند و خود 
را مجل��س عالی اع��الم نمودن��د. مجلس ياد 
ش��ده، محمدعل��ی ش��اه را خلع نمود، پس��ر 
خردس��الش احمدمي��رزا را بر تخت ش��اهی 
نش��اند و عضدالمل��ک را ب��ه نيابت س��لطنت 
منصوب کرد. به اين ترتيب، نهضت مشروطه 

ايران به پيروزی رسيد.

    نهضت مشروطه ايران 

نهضت مش��روطه ايران که در نوع خود نخستين انقالب در جهان 
اسالم اس��ت، علی رغم همه کم و کاس��تی هايش، حرکتی ملی در 

جهت استقالل و حق طلبی ايرانيان به حساب می آيد.
در آستانه نهضت مشروطه، ايران با بحران اقتصادی کم سابقه ای 
روبه رو بود. درحالی که قحطی و گرانی، مظالم ش��اه و درباريان، 
و وابس��تگی دربار قاجار به روس��يه نارضايتی مردم را به اوج خود 
رسانده بود، حاکم تهران تالش کرد با بستن بازاريان به فلک گرانی 
قند را مهار کند. اما، اين اقدام آتش اعتراض مردم را  برانگيخت. 
زنان، بازاريان، روشنفكران و روحانيون به صف مخالفان پيوستند. 
متعرضان که ابتدا تنها خواس��تار عزل موس��يو نوز، رئيس بلژيكی 
اداره گمرک بودند، برکناری عالء الدوله حاکم تهران، و تأس��يس 
عدالتخانه را به خواسته های خود افزودند. شاه برای جلب رضايت 
معترضان قول داد که خواسته های آن ها را می پذيرد، ولی به عهد 

خود وفا نكرد.
در خ��رداد ماه 1285 علمای طراز اول تهران به همراه گروهی از 
ط��الب به قم مهاجرت و تهديد کردند که همگی به نجف و کربال 
خواهند رفت. گروهی ديگر از رجال سياسی و بازاريان تهران نيز در 
باغ سفارت انگلستان بست نشستند. خواسته آن ها اين بار تأسيس 
مجلس شورای ملی و قانون اساسی بود. سرانجام مظفرالدين شاه 
تسليم شد. عين الدوله را عزل نمود و در تاريخ 14 مرداد ماه سال 
1285 فرمان مشروطيت را صادر کرد. هرچند هر ساله اين روز 
به عنوان سالروز مشروطيت گرامی داشته می شود، ولی نهضت 

مشروطه تا پيروزی راه دشواری پيش رو داشت.
مجلس شورای ملی در مهرماه سال 1285 هجری شمسی گشايش 
يافت. قانون اساسی با دستپاچگی تنظيم شد و در دی ماه 1285به 
امضای مظفرالدين شاه رسيد. چند روز پس از امضای اين قانون 

مظفرالدين شاه درگذشت.
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      زندان عمومی قصر )ماركف(

پ��س از ش��رکت دو ت��ن از افس��ران ش��هرباني 
اي��ران به نام ه��ای عبداهلل بهرامي و س��رهنگ 
دوم عبداهلل س��يف در کنگ��ره بين المللي اصالح 
مجرمين و محبس ها که در سال 1304 شمسی 
برابر با 1325 ميالدی در لن��دن برگزار ش�ده 

بود، به دس��تور رضا ش��اه نيكالی مارکف مامور 
طراح��ی يک زندان با اس��تانداردهای الزم ش��د. 
وی نقش��ه زندان قصر را از روي نقشه اي که در 
کنگره بين المللی اصالح مجرمين و محبس ها در 
اختي��ارش قرار گرفته بود با تغييراتي که وضعيت 
آب و ه��وا و کيفيات ديگر ايج��اب مي نمود، تهيه 
کرد. مارکف براي ساخت اين زندان بخش جنوبي 
باغ قصر قاجار را انتخاب نمود. احداث زندان قصر 
از سال 1306 شمسي آغاز و در يازدهم آذر ماه 
س��ال 1308 رس��مًا افتتاح ش��د. اين زندان دارای 
192 س��لول انف��رادی و جمعی ب��ا گنجايش 800 
زنداني بود و از هفت قس��مت تشكيل شده بود 

که در هر قسمت تعدادی سلول ساخته بودند. 

The Qasr; a Palace. a Prison. a Museum.
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در زندان تاريخي قصر، روزگاري شاعر بزرگ 
آزادي خواه و روزنامه نگار وطن دوست، فرخي 
يزدي حبس ش��د و به قتل رسيد و از قصيده 
بلندي ک��ه در وصف اين زندان س��روده بود 
تنه��ا يک مص��رع باقي ماند:» ای دژس�نگدل 
ای قص�ر قج�ر«، از ديگ��ر زندانيان محبوس 
در قصر، بزرگ علوي نويس��نده معاصر است 
که در وص��ف اين زندان کت��اب معروف خود 
53 نف��ر را ب��ه ن��گارش درآورد در بخش��ی 
از کت��اب زندان قص��ر را اين گون��ه به تصوير 
کش��يده اس��ت: »زندان قصر جای مخوفی 
اس�ت، ديوارهای عظي�م و متعددی كه 
كريدوره�ای زندان را احاط�ه كرده در 
ت�ازه وارد چنين تاثير م�ی كند كه گويی، 
كس�ی كه به دام افتد ديگ�ر هرگز آزاد 

نخواهد شد.«

انور خامه ای زندان قصر را با زندان باستيل در 
فرانسه مقايسه کرده و نوشته است:

زندان قصر همان هيبت و صالبتی را که زندان 
باستيل در فرانسه بين مردم داشت، دارا بود و 
به همان اندازه از آن ترس و وحشت داشتند 
و بس��ياری از کس��انی که به اين زندان افتاده 
بودند، فقط پس از س��قوط رضا ش��اه از آن جا 

آزاد شدند مانند اکراد، روسای ايالت و .... 
ش��گفت آور اين که س��رتيپ محمد درگاهي 
اولين رئيس نظميه که در روز افتتاحيه ميزبان 
ش��اه و مدعوين ب��ود، خود نخس��تين زنداني 

زندان قصر شد.
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اي��ن معمار روس��ی تبار با س��اخت بيش 
از بيس��ت اث��ر معم��اری در اي��ران و به 
خصوص در تهران، از پيشگامان معماری 

مدرن در ايران محسوب می شود.
مارکف، معماری اس��المی و ش��يوه های 
س��نتی اح��داث بناهای ايران��ی و مصالح 
محلی از قبيل آجر، س��نگ، کاشی و گچ 

را می ستود.
در واقع، آجرهای خش��تی که وی به کار 
می برد به نام آجر مارکفی مشهور شد. 
ش��هر تهران در دهه ی اول و دوم قرِن 
جاری پر از س��اختمان هايی به س��بک او 
شد، سبكی که تلفيق چهار نوع فرهنگ را 
به نمايش می گذاش��ت: مدرن، التقاطی، 
غربی و ايران��ی.آرت دکو و جريان های 
م��وازی در اروپ��ا و آمريكا اس��تفاده از 
نتاي��ج پژوهش های باس��تان ش��ناس، به 
خصوص نتايج مربوط به دوران اسالمی 
و صف��وی در طراحی بر روش معماری 

مارکف تأثير گذاشتند.
 اس��تفاده از فن��اوری محل��ی متأث��ر از 
کشفيات باستان شناسی در طراحی بناها 

از ديگر ويژگی های کار مارکف بود.

     نيکالی ماركف

 در س��ال 1882 در خان��واده ای سرش��ناس از 
افس��ران روس��يه تزاری در تفليس زاده ش��د. 
او در س��ال 1910 از آکادم��ی هنرهای زيبای 
س��ن پترزبورگ فارغ التحصيل ش��د و سپس 
تا س��ال 1914 در بخش فارس��ی دانش��كده ی  

شرق شناسی اين دانشگاه تحصيل کرد.
مارکف در جنگ جهانی اول به عنوان دواطلب 
در ارتش روس��يه در قفقاز خدم��ت کرد. در 
سال 1917 ميالدی )1296 هجری خورشيدی( 
آج��ودان فرمانده��ی بري��گاد ق��زاق ش��د که 
ي��ک واحد وي��ژه ی نظام��ی در اي��ران بود که 
ناصرالدي��ن ش��اه آن را تش��كيل داده  بود، در 
ارت��ش ايران به درجه ی ژنرالی رس��يد و پس 

از انقالب اکتبر روسيه در ايران ماندگار شد.
درسال 1921 ميالدی از بريگاد قزاق خارج شد 
و به حرفه ی معماری بازگشت و در شهرداری 

تهران استخدام شد. 
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وي در دو ده��ه اول ق��رن چهارده��م 
شمس��ي يكي از معماران مط��رح ايران 
ب��ود. اولي��ن کار مهم او مدرس��ه البرز 
اس��ت که در س��ال هاي 4� 1303 ساخته 
ش��د. از کارهاي مه��م وي مي ت��وان به 
موارد متعددي در زمينه هاي آموزشي، 
عموم��ي و دولتي، کارخانه ه��ا و مراکز 
توليد، مس��كن و مجتمع هاي مسكوني و 

مراکز مذهبي اشاره کرد.

 از جمله: دارالمعلمين )دانشسراي عالي(، 
مدرس��ه دارالفنون، س��اختمان پس��ت، 
زندان قصر، ورزش��گاه امجديه، کارخانه 
قند ورامين، خانه استادان مدرسه عالي 
فالحت، ش��هرک مس��كوني کارخانه قند 
ورامين، کليس��اي ارتدوکس و مس��جد 

امين الدوله.
در سال 1305 براي تدريس معماري از 
وي دع��وت به عمل آمد. در س��ال هاي 
بعد ت��ا وقوع جنگ جهان��ي دوم مارکف 
فعالي��ت ه��اي پرثم��ري داش��ت. بعد از 
جنگ جهاني دوم مارکف به فعاليت هاي 
طراح��ي و مقاطعه کاري ادامه داد و در 

سال 1957 دار فاني را وداع گفت. 
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از سال 1311 موسس��ات بی سيم توسعه پيدا کردند، که نهايتًا 
به ايجاد راديو منتهی ش��د. هيات وزي��ران روز 2 مهر 1313 
اس��تفاده از رادي��و را تصويب کرد و مقرراتی وضع ش��د که 
ب��رای نصب آنتن و اس��تفاده از راديو اجازه وزارت پس��ت و 

تلگراف و تلفن الزم بود.
س�اخت ساخ�تمان رادي�و ايران ني�ز در س�ال 1317 هج�ري 

ش�مسي آغ�از و دو س�ال بع�د افتتاح ش�د.
اين ساختمان بعد از انتقال ايستگاه راديو به ميدان ارگ، به جز 
مواردي جزيي، مورد اس��تفاده مناسبي قرار نگرفت و سال ها 
به صورت غير قابل اس��تفاده در گوشه اي از محوطه بي سيم 

متروک ماند.
اين بنا که اولين فرستنده راديويي کشور است، در محوطه اي 
حدود 21 هكتار قرار گرفته و مس��احت بن��ا 1450 مترمربع 

است.
ام��روز در عص��ر ارتباط��ات، عم��ارت کاله فرنگي ب��ه عنوان 
نمادي از فضاي ارتباطي کشور، تصويري از هويت اين بخش 
از س��رزمين ما را به نمايش مي گذارد . مس��ئولين ش��رکت 
مخابرات ايران در س��ال 1385تصميم به بازسازي، مرمت و 
احياي اين بناي تاريخ��ي و ملي و ايجاد يک مجتمع فرهنگي و 

علمي گرفتند.
ب��ه خاطر وجود اين بن��ا در محوط��ه وزارت ارتباطات و فن 
آوري اطالع��ات،آن قس��مت را هن��وز هم به عنوان ايس��تگاه 

بي سيم مي شناسند.

     بي سيم و راديوی قصر
نياز به تش��كيالت بي س��يم در دوره پهلوي اول باعث شد تا وزارت جنگ به 
دس��تور رضاش��اه به اين مهم بپردازد. به دنبال آن در س��ال 1303 هجري 
شمس��ي س��اختمان بي س��يم در اراضی قصر قاجار به اتمام رسيد. ساختمان 
مذکور به نام عمارت کاله فرنگي نام گذاري شد و نخستين دکل نيز با ارتفاع 
120 متر در حاش��يه اين ساختمان افراشته ش��د و باالخره در سال 1305 با 

مخابره اولين پيام از روسيه آغاز به کار کرد. 
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ي�اور محم�د درگاه�ی در 1301 ب��ا درجه نايب 
سرهنگی به رياس��ت اداره قلعه بيگی که بعد دژبان 
جانش��ين آن ش��د منصوب گرديد و در 1302 در 
نخس��تين روزهای رئيس الوزرايی س��ردار سپه به 
جای ژنرال وستداهل سوئدی به رياست نظميه کل 

مملكتی برگزيده شد.
درگاه��ی جدی و جاه طل��ب بود و توانس��ت توجه 
س��ردار س��په را به خود جلب کن��د. وی همه روزه 
گ��زارش هايی از رفت��ار و کردار دولتم��ردان تهيه 
و ذهن س��ردار س��په را نس��بت به اشخاص مشوب 
می نم��ود. در فروردي��ن 1307 درج��ه س��رتيپی 
گرف��ت. زن��دان قص��ر را وی احداث ک��رد اما تنها 
پ��س از دو روز از رياس��ت نظميه عزل و به همراه 
چندت��ن از همكاران خود به زندان افتاد. چند ماهی 
در زندان بود. س��پس آزاد ش��د و به رياست اداره 
نظام وظيفه منصوب ش��د. چند سالی در آن جا بود 
و س��پس رئي��س اداره کل آمار و ثبت احوال ش��د. 
س��پس از ارتش اخراج شد و در س��ال 1331 فوت 

کرد.

احمد احمدی، معروف به پزشك احمدی از شكنجه گران حكومت پهلوی بود 
که با تزريق آمپول هوا و آمپول های س��می، مخالفان و منتقدان حكومت را به 

ويژه در زندان قصر به قتل می رساند.
در ش��هريور 1320 که اوضاع دگرگون شد وی به کشور عراق گريخت ولی به 
وسيله مأمورين عراقی دستگير و به مقامات ايران تحويل شد و پس از محاکمه 

اعدام گرديد.

عبدالحس�ين تيمورتاش )متولد 1262 
برابر با 1883 ميالدی- مرگ 9 مهر1312 

برابر با 3 اکتبر1933(
دارای لقب ه��ای س�ردار معززالملك و 
سردار معظم خراسانی دولتمرد ايرانی 

دوره های قاجار و پهلوی بود.
 او از کسانی بود که در برانداختن قاجارها 
و برآوردن پهلوی ها کوش��ش بسيارکرد، 
در دوره رضاش��اه نخس��تين وزي��ر دربار 
بود و نقش مهمی را در سياس��ت خارجی 
اي��ران ب��ازی کرد. چند س��ال بع��د مورد 
غضب رضاش��اه واقع ش��د و در 1312 در 

زندان قصر کشته شد.

سرلشکر محمدحسين آيرم از نظاميان 
دوره رضاشاه بود. او در زمان سردارسپه، 
فرمانده تيپ مستقل شمال بود. سپس به 
آذربايجان و پس از مدتی به تهران منتقل 
شد. پس از شورش زندانيان زندان قصر و 
فرار تعدادی از محبوسين در فرورودين 
1310 به رياس��ت نظميه منصوب ش��د و 
ق��درت و ثروت عظيمی از اي��ن راه جمع 
آوری ک��رد. وی در س��ال 1315 پ��س از 
اينكه دريافت رضاش��اه به او مظنون شده 
است، از ايران به آلمان گريخت و در سال 

1327 در ليختن اشتاين جان سپرد.

ياران استبداد
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جعفرخان س�ردار اس�عد معروف به س�ردار بهادر از رؤس��ای ايل بختياری و از فاتحان تهران در جريان 
انقالب مشروطه در ايران و پسر ارشد عليقلی خان سردار اسعد بود.

در 1296 عليقلی خان سردار اسعد درگذشت و طبق فرمان احمدشاه عنوان و لقب سردار اسعد به جعفرقلی 
خان رس��يد. س��ردار اس��عد جوان، در 1296 در دوره چهارم رئيس الوزرايی مس��توفی الممالک برای مدت 
کوتاهی به وزارت پس��ت و تلگراف منصوب ش��د پس از آن والی کرمان ش��د و چندی هم والی خراسان بود. 
در 1303 در کابينه س��ردار س��په مجدداً به سمت وزير پس��ت و تلگراف معرفی شد و تا به سلطنت نشستن 
رضا شاه، اين سمت را حفظ کرد. پس از به سلطنت رسيدن رضاشاه، سردار اسعد سوم، در کابينه مهديقلی 

هدايت به وزارت جنگ منصوب شد و قريب شش سال در اين سمت باقی ماند.
در کابينه ذکاءالملک فروغی در ش��هريور 1312 نيز وزير جنگ ش��د، اما اين وزارت دوامی نداشت. در آبان 
ماه س��ال 1312، زمانی که در التزام رضاش��اه برای شرکت در مراسم اس��ب دوانی به گرگان رفته بود، شب 

هنگام توقيف و پس از انتقال به تهران، در زندان قصر حبس شد.
 بازداش��ت س��ردار اسعد سوم، چهار ماه و نيم طول کش��يد و روز دهم فروردين 1313 جسد وی را تحويل 

بازماندگان دادند.

ميرزا محمد فرخی يزدی، )1268 يزد - 25 
مهر 1318( شاعر و روزنامه نگار آزادی خواه 
و دموک��رات ص��در مش��روطيت اس��ت. وی 
س��ردبير نش��ريات زيادی از جمل��ه روزنامه 
طوف��ان بود. او همچني��ن نماينده مردم يزد 
در دوره هفت��م مجل��س ش��ورای ملی بود و 
در زندان قصر کش��ته شد. مدفن او نامعلوم 

است.

زندانيان مشهور دوران پهلوی اول

روحانيون مشهد تنها يک هفته پس از انتشار آداب استعمال 
کاله بين المللی يعنی در 20 و 21 تير 1314 بود که اعتراضات 
روحانيون و مردم مش��هد به ش��ديدترين قي��ام عمومی در 
دوران رضا شاه تبديل شد و سرانجام با يورش مسلحانه و با 
کش��تاری فجيع اين قيام سرکوب گرديد. پس از اين واقعه، تا 
مدت ها پرونده سازی، محاکمه، تبعيد، حبس و اعدام جريان 
داش��ت و روحانيت مش��هد که در واقعه مس��جد گوهرشاد 
نقش مهم و اصلی را ايفا کردند، هزينه های زيادی در اين راه 
متحمل ش��دند و برخی از اعضا و طالب حوزه علميه مش��هد 
که سرش��ناس بودند به تهران فراخوانده ش��ده، محاکمه و 
حبس ش��دند که از ميان ايش��ان می توان به ش��يخ عباس��علی 
محقق خراسانی، سيد محمد بحرالعلوم قزوينی، شيخ محمد 
صاحبی و شيخ خليل زنجانی اشاره نمود که پس از بازداشت 
موقت در زندان ش��هربانی، در زندان قصر محبوس شدند و 
مرثيه های زندان قصر از سروده های اين بزرگواران می باشد.
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عل�ی اصغر بروجردی مع��روف به اصغ�ر قاتل )زاده 
1272 خورشيدی - مرگ 1313 خورشيدی( اولين قاتل 

زنجيره ای ايران به حساب می آيد.
 قربانيان وی را اکثراً کودکان تش��كيل می دادند که او در 

اغلب موارد به آن ها تجاوز می  کرده است.
ط��ی مدتی که در ع��راق زندگی می کرده 25 کودک را 
به قتل رسانده و پس از مدت ها زندان و پس از آخرين 
قت��ل در عراق به ايران می گريزد و در ايران هم مرتكب 

8 قتل می شود.
 وی در تاريخ شش��م خ��رداد 1313 در تهران محاکمه و 

در ششم تيرماه همان سال به دار آويخته شد.

عل�ی م�ردان خان بختي�اری فرزند ب��ی بی مري��م، معروف به 
س�ردار مريم بختياری و عليقلی خ�ان چهارلنگ بود. مادرش 
بی بی مريم، دختر حسينقلی خان ايلخانی بختياری بود. پدرش در 

جوانی در اثر توطئه ای فاميلی وفات يافت.
عليم��ردان خان، کودکی خ��ود را نزد دايی های خ��ود عليقلی خان 
سردار اسعد و خسروخان س��ردار ظفر گذراند و به مكتب رفت 
تا اين که در س��ال 1302 خورش��يدی بعد از مجزا ش��دن طوايف 
چهارلن��گ از هف��ت لنگ به همراه برادر خ��ود محمد علی خان به 
عنوان رؤس��ای اين طايفه تعيين گرديدن��د. وی پس از چندی بر 
عليه دولت رضاش��اه ش��وريد و بختياری و ش��مال خوزس��تان را 
تصرف ک��رد اما نهايتًا با تهاجم ارتش و پ��ا در ميانی ديگر خوانيِن 
بختياری پس از يک س��ال جنگ در قهفرخ، فرخ شهر کنونی حاضر 
به صلح و تس��ليم ش��د و به زندان قصر منتقل گرديد. س��رانجام 
درس��پيده دم سال 1313 خورش��يدی و برخالِف امان نامه ای که 

رضاشاه صادر کرده بود در برابر جوخه اعدام قرارگرفت. 

مجتبی بزرگ علوی از نثرنويس��ان برجسته ادبيات فارسی سده 
بيستم ميالدی ايران است.  او که يكی از افراد گروه معروف 53 نفر 
بود در آماده سازی مجله دنيا با تقی ارانی همكاری می کرد و آثار 
ادبی مشهوری را به رشته تحرير در آورد که از آن جمله می توان 

به رمان »چشمهايش« و داستان کوتاه »چمدان«، اشاره کرد.
وی در سال 1315 به همراه 52 تن ديگر بازداشت شد و به زندان 
افتاد. هنگام تحمل حبس او کتاب »پنجاه و س�ه نفر« را نگاشت که 
درباره اعضای اين گروه و تحمل س��ختی های آنان در زندان بود. 
او همچنين مجموعه ای از داس��تان های کوتاه با نام »ورق پاره های 

زندان« را در اين مدت نوشت.
 علوی سرانجام به علت سكته قلبی در بيمارستان فريدريش هاين 
برلين بس��تری شد و در روز يكش��نبه 21 بهمن 1375 برابر با 16 

فوريه 1997 درگذشت.
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     اشغال تهران

پس از آغاز جنگ جهانی دوم در 9 شهريور 
1318، اي��ران بی طرفی خ��ود را اعالم کرد، 
اما به دليل گس��تردگی مرز اي��ران با اتحاد 
جماهي��ر ش��وروی و درگيری ب��ا آلمان و 
به عل��ت آن ک��ه راه اي��ران مناس��ب ترين 
راه جه��ت کمک به جبهه ش��وروي بود اين 

بی طرفی ناپايدار ماند.
ارت��ش متفقين ب��ه بهانه حضور جاسوس��ان 
آلمانی در ايران به اش��غال کش��ور مبادرت 
ورزيد. در روز 3 شهريور 1320 نيروهای 
ش��وروی از ش��مال و ش��رق و نيروه��ای 
بريتانياي��ی از جنوب و غرب، از زمين و هوا 
به ايران حمله کردند و ش��هرهای س��ر راه 

را اشغال کردند و به سمت تهران آمدند.
 ارتش ايران به سرعت متالشی شد. رضاشاه 
ناچار به استعفا شد. متفقين با انتقال سلطنت 
به پس��ر و وليعه��د او محمدرضا- موافقت 
کردند. پس از اش��غال، راه آهن سراس��ری 
ايران برای انتقال کمک های نظامی به پشت 
جبهه ش��وروی، مورد استفاده قرار گرفت. 
و اي��ران که در آغاز جنگ بی طرفی خود را 
اعالم کرده بود تا سال 1324 در اشغال اين 
نيروها باقي مان��د. در اين دوران از زندان 
قصر به عنوان محبس س��ربازان آلمانی به 

اسارت درآمده در ايران استفاده گرديد.
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ب��ا آغ��از دوران پهل��وی دوم و افزايش تعداد محبوس��ين و زندانيان س��اختمان های فرع��ی متعددی در 
مجموعه قصر به زندان اصلی الحاق ش��دند و س��اختمان مارکف را گس��ترش دادند. اين ساختمان ها در 
قديمی ترين عكس هوايی موجود از مجموعه )1339( به وضوح قابل مشاهده است. ساختمان های الحاق 

مانند بهداری حمام و نانوايی و کارگاه های مختلف به تدريج به اين مجموعه اضافه شدند.

The Qasr; a Palace. a Prison. a Museum.
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`

نخست وزير وقت در روز چهارشنبه 16 اسفند 1329 از سوی خليل طهماسبی از اعضای جمعيت فدائيان اسالم 
هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسيد مورد توجه جدی نمايندگان قرار گرفت.

بدين ترتيب در فضای سياس��ی – اجتماعی بس��يار حس��اس آن روزگار و نهايتًا در روز 24 اس��فند 1329 ماده 
واحده ای راجع به ملی شدن صنعت نفت ايران از تصويب نمايندگان مجلس شورای ملی گذشت و چند روزی 

بعد و در آخرين روز سال 1329 هم مجلس سنا مصوبه مجلس شورای ملی را تأييد کرد. بدين ترتيب روز 29 
اسفند 1329 به عنوان روز تاريخی ملی شدن صنعت نفت ايران در حافظه ملت ايران باقی ماند.

دوره تاريخی ملی شدن صنعت نفت ايران در 29 اسفند 1329 با تصويب قانون ملی شدن صنعت نفت به اوج 
رسيد و با کودتای 28 مرداد 1332 پايان گرفت.

     ملی شدن صنعت نفت
 

نهضت ملی شدن نفت نامی است که بر دوره اوج گيری مبارزات مردم ايران 
برای ملی کردن صنعت نفت ايران گذارده شده است.

در س��ال 1280 قراردادی توسط دربار به امضاء رسيد که به قرارداد دارسی 
معروف ش��د و به مدت نيم قرن، فصلی از تس��لط انگليس برحيات سياس��ی، 
اقتصادی، نظامی و فرهنگی ايران گش��ود. قرارداد دارس��ی به شكلی ديگر در 
سال 1312 تمديد شد و در مدتی کوتاه، انحصارات کشورهای مرکز با دست 
اندازی به منابع کش��ورهای پيرامون به تمرکز توليد و تراکم س��رمايه دست 
يافتند و به مبارزه برای به دست آوردن بازار کار و کاال و سرمايه پرداختند و 

جنگ جهانی دوم با چنين اهدافی آغاز شد.
حاکميت مطلق دولت بريتانيا بر صنعت نفت ايران تا اواسط قرن بيستم ميالدی 
بود. با اين احوال فقط از واپس��ين س��ال های جنگ جهانی دوم بدان سو بود که 
منافع اساساً نامشروع بريتانيا در ايران در روندی تدريجی ولی مداوم از سوی 
مردم کشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد 
و در واپس��ين روزهای دهه 1320ش منجر به ملی ش��دن صنعت نفت ايران 
ش��د که خود البته تحوالت سياس��ی – اقتصادی قابل توجه و سخت اثرگذار و 

تعيين کننده ای را به دنبال آورد.
آن چه بود هم زمان با ش��كل گيری اعتراضات گس��ترده مردمی که از س��وی 
بس��ياری از گروه های سياسی و نيز نمايندگانی از مجلس شورای ملی حمايت 
می ش��د، انگليس��يان جهت حفظ و تحكي��م موقعيت خود در س��ر پل های نفتی 
ايران بر آن شدند با اعطای برخی امتيازات محدود بر اعتراضات پايان دهند. 
مهم ترين اين اقدامات قرارداد گس-گلشائيان بود که به اليحه الحاقی نفت نيز 
مش��هور شده است و دولت حاجيعلی رزم آراتالش فراوان کرد تا بلكه مجلس 
شورای ملی آن را تصويب کند. اما به رغم تمام فشارها و تهديدهايی که وجود 
داشت مجلس شورای ملی آن را رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن کميسيون 
مخصوص نفت مجلس ش��ورای ملی طرح ملی ش��دن صنعت نفت ايران در 
سراسر کشور را به نمايندگان پيشنهاد کرد که پس از کش و قوس های متعدد 
در داخ��ل و خارج از مجلس و باالخص مدت کوتاه��ی پس از آن که رزم آرا 
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     كودتای 28 مرداد 

کودت��ای 28 مرداد از جمله رخدادهای تأثيرگ��ذار و عبرت آموز تاريخ معاصر 
ايران است. پس از پيروزی قيام 30 تير، رفته رفته در ميان نيروهای ملی شكاف 

افتاد.
اين اختالف به دش��منان نهضت ملی ايران فرصت داد که زمينه س��رنگونی آنرا 
فراهم آورند. از اواخر سال 1331 سازمان های جاسوسی امريكا و بريتانيا برنامه 
ريزی برای کودتا عليه دولت مصدق را آغاز کردند. کودتا در ش��ب 25 مرداد 

سال 1332 آغاز گرديد.
سرلش��گر نصيری، فرمانده گارد سلطنتی، با حكم عزل دکتر مصدق از نخست 
وزيری و انتصاب سرلش��گر زاهدی به جای او رهسپار محل اقامت مصدق شد. 
ام��ا، فرمان��ده ارتش که از طرفداران مص��دق بود، پيش از ه��ر اقدامی وی را 
بازداشت نمود. فردای آن روز مردم به هواخواهی مصدق دست به تظاهرات 
عليه ش��اه زدند. شاه که در س��واحل دريای مازندران به سر می برد، به بغداد 
و س��پس ب��ه رم گريخت. س��ه روز بعد، در 28 مرداد ماه، بي��ش از 30 تانک به 
فرمانده��ی زاه��دی در خيابان های تهران به راه افتادند. ع��ده ای از اوباش نيز 
در خيابان ها، به منظور قدرت نمايی، هياهو به راه انداختند. پس از چند ساعت 
درگيری، کودتاچيان خانه مصدق و ايستگاه راديو را  اشغال و زاهدی را به عنوان 
نخس��ت وزير قانونی ايران اعالم کردند. بعدها ش��اه اين کودتا را »انقالب بدون 

خونريزی قهرمانانه مردم برای حمايت از پادشاه محبوب خود« ناميد.
در حالی که به گزارش نيويورک تايمز بيش از 300 نفر در اين درگيری ها جان 
خود را از دس��ت دادند. با  س��رنگونی دولت مصدق بار ديگر تالش مردم ايران 

برای دستيابی به استقالل و آزادی با شكست مواجه شد. 
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     زندان سياسی

پس از کودتای 28 مرداد 1332 و اس��تقرار دوباره رژيم پهلوی، حكومت مطلقه و اس��تبدادی ش��اه تحكيم و 
تثبيت ش��د. در اين دوره عالوه بر س��اخته شدن س��اختمان های الحاقی و همچنين استفاده از زندان شماره 3 
)در س��اختمان مارکف( که پذيرای بس��ياری از مبارزين سياس��ی مانند ش��هيد نواب صفوی و يارانش، ش��هيد 
عراقی، آيت اهلل طالقانی و چهره های فرهنگی )مانند احمد ش��املو، مهدی اخوان ثالث، نجف دريا بندری و ...( 
با افزايش تعداد زندانيان سياس��ی و کافی نبودن فضای زندان های ش��ماره 3 و 4 در اوايل دهه 30 تصميم به 
س��اخت زندانی مخصوص سياسيون گرفته می ش��ود. اين زندان که به گفته علی عمويی از ابتكارات رزم آرا 

بوده است، در گوشه شمال شرقی محوطه زندان قصر ساخته می شود.
محمدعلی عمويی در بخشی از کتاب ُدرد زمانه در جايی که خاطرات سال 1338 را شرح می دهد، درمورد 

زندان سياسی گفته است:   
» ... امتداد جاده شوسه به ساختمان محكم و تازه سازی می رسيد که برخالف ساير بناهای زندان قصر که مصالح شان 
آجر و گچ بود، از بتن آرمه ساخته شده بود و گفته می شد از ابتكارات رزم آرا بوده است. با ساخته شدن زندان شماره 
2 قصر کليه زندانيان سياسی تبعيدی به تهران عودت داده شدند و در آن زندان تازه ساز جای گير شدند. اين زندان 
از چهار بند و سه حياط تشكيل می شد. پس از عبور از در بزرگ آهنين و به دنبال آن از در ميله ای، به هشتی مربع 
شكل نسبتا بزرگی می رسی که دفتر زندان و درهای اطاق مالقات و بندهای مختلف به آن باز  می شدند. بند يک رو 
برو )شمال(، اطاق مالقات، بند 2 و حياط مربوط در شرق و دفتر زندان، بند 3 و حياط بزرگ در غرب واقع بودند... «

     انقالب سفيد 

در س��ال 1339، همزمان با تحوالتی که در صحنة سياس��ت بين المللی روی داد، شاه ناچار به تجديد نظر در 
سياس��ت های خود گرديد. با پيروزی جان، اف کندی در رياست جمهوری آمريكا، برای جلوگيری از قيام های 
مردمی در جهان سوم که احتمال سرنگونی رژيم های وابسته به بلوک غرب، به ويژه آمريكا را در پی داشت، 
رهبران آن کشورها را به انجام اصالحاتی بر اساس دکترين خود تشويق و ترغيب نمود.در ايران نيز همراه با 
ديگر کشورهای جهان سوم اين اصالحات در قالب فضای باز سياسی، اصالحات اراضی، اليحة انجمن های ايالتی 
و واليتی و اوج آن به عنوان »انقالب س��فيد« يا »انقالب ش��اه و ملت« که به طور فراگير تمام جنبه های زندگی 
سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه سنتی ايران را در بر می گرفت، تجلی يافت. شاه ابتدا شش اصل 
را به عنوان اصول انقالب س��فيد بيان کرد و به تدريج 13 اصل ديگر به آن اضافه کرد که هر يک به اقتضای 

تحول جامعه و توسعة امكانات ملی و پيدايش نيازها و مقتضيات جديد ارائه گرديد.
اصول انقالب سفيد در ظاهر اصول خوبی به نظر می رسيد؛ ولی، از آنجا که اين اصول در واقع توسط آمريكا طراحی و به 
سران کشورهای وابسته به غرب و جهان سوم توصيه شده بود و بدون در نظر گرفتن شرايط خاص سياسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی ايران برنامه ريزی شده بود، لذا حاوی جنبه های ضدمذهبی بوده و به دليل تامين منافع بيگانگان، استقالل 
کشور را خدشه دار و امنيت و منافع ملی ايران را نقض می کرد و هدف آن گسترش نفوذ آمريكا و اسرائيل و تحكيم و تثبيت 
موقعيت قدرت شخصی شاه و دربار وی در مقابل تضعيف و سرکوب نيروهای ملی و مذهبی مبارز و به ويژه روحانيت 
بود. نيروهای سياسی و اجتماعی ايران و امام خمينی)ره( که در رأس نيروهای مخالف بودند به مخالفت با اين اصول پرداختند.

اعتراضات مردم و روحانيون با اين اصول انقالب سفيد تا وقوع قيام 15 خرداد 1342 ادامه يافت.
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     قيام 15 خرداد

شاه در بهمن 1341 با سفر به قم تالش کرد تا طرح »انقالب سفيد« را براي 
مردم توجيه کند و اگر بتواند ميان علما و مراجع حوزه علميه تفرقه ايجاد نمايد. 
اما تحريم شاه توسط مردم و روحانيون و تعطيل شدن شهر قم، خشم شاه را 
برانگيخت و رژيم شاه مبادرت به برگزاري يک رفراندوم صوري براي نشان 
دادن حمايت مردم از طرح »انقالب سفيد« کرد. اعالم عزاي عمومي در نوروز 
1342 و تحريم جشنهاي نوروزي توسط امام خمينی، زمينه ساز فاجعه حمله به 
فيضيه در فروردين 1342 و يورش مأموران رژيم شاه به مجلس سوگواري 
شهادت امام جعفرصادق)ع( گرديد.ساواک براي پيشگيري از سخن گفتن واعظين 
مذهبی پيرو امام در ماه محرم نسبت به تهديد جمعي از گويندگان مذهبي 
اقدام نمود که امام پس از اطالع از اين امر با صدور بيانيه هاي خطاب به وعاظ 
و گويندگان ديني هشدار دادند. ساعت چهار صبح روز 12 محرم )15 خرداد 
1342( نيروهاي امنيتي و انتظامي، پس از محاصره منزل امام در قم و ورود 
به منزل از طريق ديوار، ايشان را دستگير و به تهران منتقل نمودند و در يكي 
از بازداشتگاه ها نگه داشته و پس از مدتي به پادگان عشرت آباد بردند. قبل از 
طلوع آفتاب خبر دستگيري امام در قم و سپس در ساير شهرها منتشر و موجب 
تشديد هيجان مردم گرديد. وضعيت فوق العادهاي بر قم، تهران و ديگر شهرها 
حاکم گرديدو درگيريهاي گسترده به تدريج از ساعت ده صبح در تهران و قم 
آغاز شد و کشتار در خيابان هاي اطراف صحن مطهر حضرت معصومه)س( تا 
ساعت 5 بعد از ظهر ادامه يافت. تعداد زيادي از مردم در روز پانزده و شانزده 
به  نيز  عده اي  و  مدتي مرخص  از  پس  آن ها  از  بعضي  و  بازداشت  خرداد 
حبس هاي طوالني مدت محكوم شدند وحكومت نظامي اعالم شد. دستگيري، 

زندان، و آزادي امام تا نيمه دوم فروردين 1343 ادامه يافت.

مسجد

کارگاه قاليبافی

کارگاه کفاشی

0  بهداری
0  نانوايی

0  آسايشگاه
0  گلخانه

0  برج های نگهبانی
0  زندان مسلولين

0  مدرسه
0 کارگاه کفاشی

0  سلول های انفرادی
0  ورودی

0  دارالمجانين
0  مسجد

0  کارگاه قالی بافی
0  کارگاه آهنگری

    گسترش زندان

پس از وق��وع قيام 15 خرداد، رژيم پهلوی 
ب��ا اعمال سياس��ت س��رکوب ب��ه مقابله با 
محكومي��ن پرداخ��ت ک��ه در نتيج��ه آن 
گس��ترش مجموع��ه زندان ها با س��رعتی 

دوچندان انجام پذيرفت.
 از ديگر الحاقات انجام شده در دوران پهلوی 

دوم می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

»... 15 خرداد را متن مردم با انگیزه اسالمی و با انگیزه عشق هب روحانیت و با انگیزه عشق و ايمان هب امام خودشان هب وجود آوردند و 

ن دادند و هب وجود آوردند. پس آن چه رد  ستون فقرات حادهث 15 خرداد عالقه  هب اسالم و امام بود و مردم بودند که این حرکت را میدا

مستحكم ملت و امام آن هم هب ربکت اسالم...«
15 خرداد هب وجود آمد، عبارت بود از پيوند 

  
                                                                                                  از سخنان حضرت آیت الله خامنه ای رد نماز جمعه 18 خرداد 1363
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زندانيان مشهور دوران پهلوی دوم

ش�هيد س�يدمجتبي ن�واب صفوي در س��ال 1303ش در 
خاني آباد تهران به دنيا آم��د و پس از اتمام دروس ابتدايي، 
به آبادان سفر کرد. سيد مجتبي سپس براي ادامه تحصيل به 
نجف اش��رف مهاجرت نمود و در آن جا از محضر مدرسين 
حوزه علميه نجف اش��رف بهره مند گرديد. وي پس از چهار 
س��ال اقام��ت در نجف به دس��تور آي��ت اهللهَّ سيدابوالحس��ن 
اصفهاني جهت مبارزه با کجروي هاي کس��روي به ايران آمد 
و با تشكيل »جمعيت فداييان اسالم« به مبارزه با بدخواهان و 

بدانديشان پرداخت.
 ت��رور وابس��تگان اس��تعماري مانند عبدالحس��ين هژير، علي 
رزم آرا و حس��ين ع��الء از جمل��ه فعاليت ه��اي سياس��ي اين 
جمعيت مي باش��د. ش��هيد نواب صفوي همچني��ن با حكومت 
دکتر مصدق به خاطر عدم عمل به احكام اسالمي به مخالفت 
برخاس��ت و به همين جهت در ايام نخس��ت وزيري مصّدق، 
دس��تگير و ب��ه زندان افتاد و تا س��قوط حكوم��ت مصدق در 
زندان بود. سرانجام اين مجاهد خستگي ناپذير به همراه سه 
ت��ن از همرزمانش ب��ه نام هاي خليل طهماس��بي، مظفر علي 
ذوالقدر و س��يدمحمد واحدي پس از حبس در زندان قصر 
در بيدادگاه رژيم پهلوي محكوم و در صبحگاه 27 دي 1334 
شمسي در محوطه اين زندان تيرباران شده و به خيل شهدا 

پيوستند.

 » بای���د گف���ت    ک���ه   اولی���ن جرق���ه اهی انگیزش انقالب اس���المی   هب    وسیله نواب     رد   من بوجود آمد  

رم که اولین آتش را رد دل  ما  نواب   روشن کرد.« و هیچ شکی ندا

                                                                                                                                              مقام معظم رهبری
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مرحوم آيت اهلل طالقاني در سال 1289 شمسي ديده به جهان گشود و تحصيالت ديني خود را در مدارس 
رضويه و فيضيه تا درجه اجتهاد ادامه داد. ايش��ان در س��ال 1318 دستگير و زنداني شد. پس از شهريور 20 با 
تش��كيل گروه هاي گوناگون سياس��ي، مبارزه را به طور رسمي آغاز کرد. پس از جريانات کودتاي 28 مرداد، 
مرحوم طالقانی به مبارزات خود ادامه داد تا اينكه س��اواک، ايش��ان را به جرم مخفي کردن نواب صفوي در 
خانه اش، دس��تگير کرد و بار ديگر به زندان افكند.پس از ش��كل گيري نهضت امام خميني، به پيروي از ايش��ان 
به مخالفت با رژيم س��تمگر پهلوي پرداخت و در همان س��ال به زندان افتاد. پس از آزادي، مجددا در جريان 
15 خرداد دس��تگير و به ده س��ال زندان محكوم شد. ايشان در سال 46 به واسطه فشارهاي داخلي و خارجي 
بر رژيم ش��اه، از زندان آزاد ش��د اما دس��ت از مبارزه نكشيد و در آستانه س��ال 1350 همزمان با برگزاري 
جشن هاي 2500 ساله شاهنشاهي بار ديگر دستگير و به مدت سه سال در زابل و 18 ماه در بافت کرمان در 
بدترين ش��رايط به حالت تبعيد به س��ر برد. در سال 1354 مجددا توسط ساواک گرفتار و به 10 سال زندان 
محكوم گرديد. آيت اهلل طالقاني در آس��تانه انقالب اس��المي از زندان آزاد ش��د و نهايت تالش خود را جهت 
پيروزي انقالب نمود و پس از پيروزي به رياس��ت ش��وراي انقالب برگزيده ش��د. ايشان در اوايل مرداد ماه 
1358 از سوي امام خميني مأمور بر پايي نماز جمعه گرديد و اولين نمازجمعه بعد از پيروزي انقالب را در 5 
مرداد 1358 در دانشگاه تهران اقامه کرد. سرانجام در سحرگاه 19 شهريور ماه 1358 اين عالم مجاهد دار 

فاني را وداع گفت و به ديدار معبود شتافت.

شهيد محمد علی رجايی، در س��ال 1312 هجري قمري در شهرستان 
قزوين متولد شد، وی در دوران اوجگيری مبارزات انقالب اسالمی توسط 
ساواک دستگير شد و دوران زندان خود بمدت چهار سال در زندان قصر 
و سپس اوين سپری نمود. شهيد رجائی در سال 1357 با اوج گيری انقالب 
اس��المی همراه ديگر زندانيان سياس��ی آزاد ش��د. پس از پيروزی انقالب 
اس��المی و در س��ال 1358، مس��ئوليت وزارت آموزش و پ��رورش را به 
عهده گرفت و س��پس به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی انتخاب گرديد و در تاريخ 1359/5/18 به عنوان اولين نخست وزير 
جمهوری اسالمی ايران به مجلس معرفی و با رای قاطع به نخست وزيری 
انتخاب ش��د.به دنبال عزل بنی صدر از رياست جمهوری ، شهيد رجائی با 
رای اکثريت مردم به رياس��ت جمهوری انتخاب شد. و در هشتم شهريور 
ماه 1360 در انفجار دفتر نخست وزيری توسط منافقين به شهادت رسيد.

ش�هيد حجت االسالم و المس�لمين دكتر محمد جواد باهنر، در 
سال 1312 در شهر کرمان به دنيا آمد. وی در سال 1341، همكاری 
خود را با نهضت اس��المی و سياسی روحانيت به رهبری امام خمينی))ره (( 
آغاز کرد و در اسفند ماه 1342 پس از ايراد سخنرانی هايی به مناسبت 
س��الگرد حادث��ه ))فيضيه((، دس��تگير ش��د و پ��س از آن  به صورت 
متناوب ش��ش بار به زندان های کوتاه مدت محكوم ش��د و از س��ال 
1350 ممنوع المنبر گرديد. وی در س��ال 1357 به فرمان امام))ره (( و 
ب��ه همراه چندت��ن از ياران، مامور تنظيم اعتصابات ش��د و در همان 
س��ال نيز با فرمان امام))ره (( به عضويت ش��ورای انقالب اس��المی در 
آم��د وی در کابين��ه محمد عل��ی رجائی به س��مت وزير آموزش و 
پرورش منصوب ش��د. پس از ش��هادت دکتر بهش��تی، به عنوان دبير 
کل ح��زب جمهوری اس��المی انتخاب ش��د و به دنبال انتخاب ش��هيد 
رجائی به س��مت رياس��ت جمهوری، به عنوان نخست وزير جمهوری 
اس��المی از مجلس رای اعتماد اخذ نمود. اين ش��هيد فرزانه سرانجام 
پس از س��ال ه��ا مبارزه تالش، در هش��تم ش��هريور 1360 در انفجار 
ساختمان نخست وزيری که به دست منافقين کوردل صورت گرفت 

به مقام منيع ش��هادت دس��ت يافت.

شمشیر مالک اشتر بود. ربنده بود و کوبنده.« 
»او ربای اسالم هب منزله ابورذ زمان بود. زبان گویای او چون 

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                امام خمینی

ش�هيد حجت االس�الم المس�لمين دكتر محمد جواد باهنرمرحوم آيت اهلل طالقاني

شهيد محمد علی رجايی
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برخی ديگر از زندانيان مشهور دوران پهلوی دوم

مهدی عراقی

محمد بخارايی

ناصر صادق

خليل طهماسبی

احمد توکلی

احمد پورنجاتی

اسداهلل الجوردی

مرتضی مطهری

علی موحدی ساوجی

حبيب اهلل عسگر اوالدی

محمدرضا مهدوی کنی

حسن الهوتی اشكوری

آيت اهلل منتظری

عبدالرحيم ربانی شيرازی

علی اکبر هاشمی رفسنجانی

محی الدين انواری

محمد جواد حجتی کرمانی

محمد تقی شريعتی 

يداهلل سحابی

مهدی بازرگان

محمد کاظم موسوی بجنوردی 

بجنورد

مرتضی نبوی

عزت شاهی 

خسرو گل سرخی

محمدجواد تندگويان

احمد احمد

محمد موسوی خامنه ای

کاظم اکرمی

مرتضی الويری

ابوالقاسم سرحدی زاده

علی قنادها

محمد مهدی عبد خدايی

علی موسوی گرمارودی

عباس شيبانی

محمد سالمتی

عباس دوزدوزانی

آيت اهلل سعيدی

حسين شريعتمداری

هادی خامنه ای

حبيب اهلل عسگر اوالدی

ابراهيم استاد آقا

عباس آزادانی

خليل طهماسبی

حبيب جريری

مرضيه حديدچی دباغ

حسن حسين زاده موحد

حليمه خراسانی

طاهره سجادی تهرانی

سيد محمد واحدی

بهروز شجاعيان

اکرم  شيخ حسنی

مهدی صادقی گيوی

طاهره قره باغی

خسرو قنبری

غالمرضا شافعی
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زن��دان قص��ر نخس��تين 
ب��ه  ک��ه  ب��ود  زندان��ی 
فت��ح  انقالبي��ون  دس��ت 
ش��د و به عن��وان زندان 
رژي��م  ف��راری  س��ران 
اس��تفاده  مورد  طاغوت 
قرارگرفت. از نخس��تين 
اتفاقات زن��دان  می توان 
اع��دام  و  محاکم��ه  ب��ه 
در  هوي��دا  اميرعب��اس 
نم��ود.  اش��اره   1358
جلس��ات  اولين  همچنين 
دادگاه انقالب در مسجد 
تش��كيل  قص��ر  زن��دان 
ش��د ک��ه در آن آرش 
ش��كنجه گران  تهرانی,  و 

ساواک محاکمه شدند.
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زندان قصر پس از انقالب، محل حبس زندانيان غيرسياسی شد و در سال 1382 به دليل حضور زندان در ميانه 
شهر و بافت قديمی و فرسوده آن و با توجه به مشكالت متعدد ايجادشده برای ساکنين همجوار آن، تصميم 
به تعطيلی اين زندان تاريخی گرفته شد. در ابتدا مقرر گرديد که اين مجموعه تبديل به مكانی تجاری با برج 

های عظيم شود و حتی قسمتی از اين مكان به همين دليل تخريب شد. 
در تاريخ 1386/9/5 مصوبه شماره15044-974-160 با موضوع »الزام شهرداری تهران به رعايت شاخصه 
های فرهنگی، اجتماعی وتاريخی در بازسازی زندان قصر«در شورای اسالمی شهر تهران  تصويب گرديد. 

اهم مفاد مصوبه مذکور به شرح ذيل بود:
0  بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای.

0   رعايت اصول و معيارهای باغ ايرانی در طراحی، ساخت محوطه و فضای سبز مجموعه.
0   اقدامات مرمتی در فضاهای تاريخی موجود.

براساس اين مصوبه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی موظف به بازسازی مجموعه مذکور تحت عنوان باغ 
موزه قصر گرديد.
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در راس�تای اج�رای بهين�ه مف�اد مصوب�ه 
شورای اسالمی شهر تهران، شركت توسعه 
فضاه�ای فرهنگ�ی ب�ا انتخ�اب مش�اورين 
كارآزموده نس�بت به انج�ام عمليات ذيل 

اقدام نمود:

1- مطالع��ات و تحقيقات تاريخ��ی و معماری از 
طريق بررس��ی م��دارک و مس��تندات تاريخی، 

مصاحبه با زندانيان سابق مجموعه
2- آناليز مس��تندات و انجام برداشتهای ميدانی 
به منظور تهيه اس��ناد، مدارک و نقش��ه ها جهت 

اقدامات بهسازی و مرمتی.
3- انجام عمليات مقاوم س��ازی و بهسازی لرزه 
ای س��اختمان های مجموعه در راستای استحكام 

بخشی و قابل استفاده نمودن اين فضاها.
4- انجام عمليات مرمت ساختمان های مجموعه 
براساس اسناد تاريخی مربوطه و تحت نظارت 

سازمان ميراث فرهنگی.
5- انج��ام طراح��ی مفهوم��ی و هويت بخش��ی 
مجموعه در راستای دستيابی به اهداف مصوبه 
و تعري��ف مجموع��ه به عن��وان نمايش��گاه تاريخ 

معاصر.
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آخرين پالن ساختمان ماركف

تهيه نقشه ها و مدارک فنی
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      عمليات مقاوم سازی 

بنای ماركف 

بنای تاريخی مارکف با اس��تفاده از آجر 
به ابع��اد 18/5 × 18/5 س��انتی متر و با 
استفاده از مالت گل س��اخته شده اند و 
سيستم باربر ساختمان، ديوارهای حمال 
می باش��د. شالوده اين س��اختمان ها، پی 
س��نگی به عرض حدود 80 س��انتی متر 
اس��ت که بر روی خاک مقاوم بنا نهاده 

شده است.
ب��ر اس��اس مطالع��ات تاريخ��ی و ني��ز 
ش��واهد موجود س��قف اين بناها سقف 
س��بک ش��يب دار ب��ا خرپاه��ای چوبی و 
پوشش ورق فوالدی بوده است که در 
مقطعی با جمع آوری سقف های شيبدار 

و خرپاه��ای چوب��ی و اف��زودن س��تون 
های ميانی در محل بندها، س��قف طاق 
ضربی اج��را گرديده اس��ت. علی رغم 
فرم پيچيده ساختمان، درزی ساختمانی 
در آن پيش بينی نش��ده اس��ت و کل بنا 

يكپارچه می باشد.
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براي تهيه طرح مرمت اين بنا حدود 100 گمانه تش��خيصي زده شد و طي انجام 
اين کاوش ها اطالعات زيادي در مورد وضعيت اصل بنا به دست آمد با عنايت به 
احداث سقف جديد مناسبترين روش استفاده از سازه فوالدی سبک الحاقی است 
که بتواند عالوه بر مهار ديوارهای پيرامونی، بار سقف جديد را نيز تحمل نمايد. بر 
اساس مطالعات انجام شده اين روش مناسبترين و اقتصادی ترين روش بهسازی 

لرزه ای است.

و بدين ترتيب می توان پايداری جانبی س��ازه را تامين نمود.س��پس با اس��تفاده از 
نوارهای FRP س��ازه فلزی به ديوارهای قديمی متصل ش��ده و ايمنی ديوارها را 

نيز تامين می کند.

 www.qasr.ir
The Qasr; a Palace. a Prison. a Museum. 67 66



 www.qasr.ir
The Qasr; a Palace. a Prison. a Museum. 69 68



ساختمان زندان سياسی 

بناي اين ساختمان در ابتدا يک طبقه بوده است 
و طبقه دوم بعدها به آن الحاق گرديده اس��ت. 
پ��الن اين بنا در اثر تغيي��رات صورت گرفته در 
دوره هاي مختلف دچار تحوالت مختلفي ش��ده 

است.
در ط��رح مرمت اين بنا س��عي ش��ده تغييرات 
و الحاق��ات موج��ود ح��ذف گردد و س��اختمان 
حت��ي المقدور به وضعيت اوليه و س��المت خود 
بازگ��ردد و الحاق��ات ناس��ازگار و فاقد ارزش 
معم��اري و خاطره اي از آن زدوده ش��ود. بنای 
زن��دان سياس��ی از ن��وع ديوار بارب��ر آجری و 
با اس��تفاده از مالت ماس��ه س��يمان می باش��د. 
س��اختمان فوق حداکثر دو طبقه می باشد ليكن 
در بخش ش��مالی بنا برجكی بر روی سقف دوم 
احداث گرديده است که وضعيت اين ساختمان 

را تغيير داده است.
ديوارهای حمال اين بنا بر روی خاک ساخته شده 
اند و س��ازه فاقد شالوده يا حتی شفته ريزی در 
زير ديوار چينی است. بر اساس شواهد موجود 
اين س��اختمان نيز علی رغم وج��ود فرم خاص، 

فاقد درزهای ساختمانی است.
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ساختمان مسجد

بن��ای مس��جد از نوع 
سيس��تم دي��وار باربر 
از ديوار  ب��ا اس��تفاده 
آجری با مالت ماس��ه 
سيمان اس��ت. در اين 
بن��ا س��تونهای ميان��ی 
در مح��ل اجرای گنبد 
بين��ی گرديده  پي��ش 
است و تيرهای سقف 
مسجد بصورت شعاعی 
بر روی ستون های فوق 
الذکر و ديوارهای حمال 
نشيند. می  پيرامونی 

اين ساختمان نيز فاقد 

برج ديدباني محوطه 

بنا به اهميت وجود برج ها در طول زمان فعاليت زندان قصر به صورت يک المان ش��هري به نظر مي رس��د که 
احياء آن ها به عنوان برج هاي شهري مناسب باشد. استحكام بخشي هاي الزم در راه پله هاي برج انجام گرديد.

شالوده مطمئن بوده و حتی اختالف سطحی که در ضلع جنوب غربی آن وجود دارد پايداری سيستم را تهديد 
می نمايد و به نظر می رسد توده خاک مهار شده بوسيله ديوارچينی انجام شده در محل اتصال به ساختمان 

مارکف، کاماًل حرکت نموده است.
سقف مسجد از نوع طاق ضربی است و گنبد دارای تيرهای شعاعی است که پوشش سقف گنبد را امكان پذير 
نموده است.بنای زورخانه نيز از نوع ديوار باربر است که جهت تامين دهانه بزرگ موجود از دو رديف تير 

ميانی که بر روی ديوارهای حمال می نشيند استفاده شده است.

اقدامات مرمت س��اختمان های مجموعه قصر تحت نظارت کارشناس��ان سازمان ميراث فرهنگی و بر اساس 
اصول و ضوابط بين المللی مرمت به شرح زير انجام پذيرفت. 

منشور آتن-بازسازی و مرمت )مصوب 1931(

ماده 70:  ش��اهكارهای گذش��ته به ما نشان می دهند که چگونه هر نسلی طريقه ويژه تفكر خود، انديشه های 
خود زيباشناسی خود را داشته و به مثابه انگيزه ای برای خالقيت آزاد به مجموعه منابع فنی ويژه دوره خود 

توجه کرده است.

قطعنامه ونيز-مرمت )مصوب 1964(

ماده 9:  ضروری است که هرگونه عمل بازسازی و تكميلی که به علت داليل علمی و يا زيبايی، الزم تشخيص 
داده ش��ده از قسمت های اصيل س��اختمان به خوبی مشخص گردد و محل تعميرشده دارای عالمتی از زمان 

اقدام باشد.
م�اده 16: عمليات حف��ظ و احيای بنا و همچنين عمليات حفاری و کاوش باي��د با مدارک دقيق، گزارش های 

تحليلی و توجيهی و نيز با عكس ها و نقشه های کامل و گويا همراه باشد.  

منشور فلورانس-باغ تاريخی )مصوب 1982(

ماده 3:  با توجه به اينكه باغ تاريخی، يک بنای تاريخی است می بايد طبق روح منشور ونيز محافظت گردد 
و چون يک »بنای تاريخی زنده« نيز اس��ت، محافظت از آن بايد تحت هدايت قواعد به خصوص که موضوع 

منشور حاضر است انجام شود. 
ماده 16: بايد در کار مرمت، توجه کافی به مراحل متوالی باغ مبذول داشت اصوالً نبايد برای هيچ دوره ای 

نسبت به ساير دوره ها اولويت قائل شد.
ماده 17: در جايی که باغ کاماًل نابود شده يا هيچ چيزی بجز مدرک مبتنی بر حدس و گمان از جنبه های متوالی 

آن وجود ندارد جای هيچ گونه تالشی برای بازسازی هرچيزی در طبيعت يک باغ تاريخی باقی نمی ماند.

اقدامات مرمت
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مرمت ديوار خارجی زندان مارکف

از ديگر اقدامات مرمتی انجام شده می توان به موارد زير اشاره نمود:

0  پاکس��ازي محوطه از خاکريزها و نخاله ها و مصالح زايد و حاصله از تخريب ساختمان هاي 
قديمي و ساخت و سازهاي فعلي.

0  بس��تن کانال ها و مس��يرهاي آب، لوله هاي آبياري در محوطه که به صورت کنترل نش��ده 
در حياط هاي زندان مارکف و محوطه شمالي و جنوب شرقي محوطه موجب جريان آب در 

بعضي ساعات روز مي شدند.
0  حذف علف هاي هرز در حياط ها و محوطه.

0  پاکسازي داخل بناها از مصالح قسمت هاي تخريب شده و مصالح زائد.
0  احياء ترازهاي اصلي حياط هاي بناها و محوطه.

0  برداشتن اليه هاي سيماني يا آسفالت و يا موزاييک ها از سطح حياط ها و محوطه. 
0  رس��يدن به الية اصلي آج��ر فرش دورة مارکف در حياط هاي س��اختمان زندان مارکف و 

محوطه.
0  اجراي کانال دفع رطوبت در بيرون ساختمان مارکف .

0  اجراي اليه عايق رطوبتي اضطراري در پشت بام .
0  حذف اليه هاي الحاقي در نماها.

0  تهيه و نصب ناودان ها در نماهاي زندان مارکف. 
0  حفاظت زيرزمين سر در ورودي زندان مارکف.

0  حفاظت سقف تخريب شده زيرزمين توسط تخته گذاري و شمع بندي در قسمت مرکزي، 
در دو محل ترک خورده سقف.

0  آواربرداري زيرزمين.
0  انس��داد موقت قس��مت ورودي به زيرزمين از ضلع جنوبي فضا توس��ط ديوار حائل يا در 

موقت.
0  حفاظت از برج ديدباني شرقي ساختمان مارکف.

0  برداشتن نماهاي تخريب شدة الحاقي.
0   اقدامات اضطراري در فضاهاي داخلي زندان مارکف.

0  جابجا کردن موانع موجود در محوطه به مكان مناسب.
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محوطه مجموعه پس از مرمتمحوطه مجموعه پس از مرمت
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ساختمان مارکف پس از مرمت
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ساختمان مارکف پس از مرمتساختمان مارکف پس از مرمت
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