
  احمدرضا صدري
اكنون به نظر می رس�د »هياهوي مجازي« كالبِد 
شهرري رو به افول نهاده است اما بازخواني نكات 
مربوط به سرش�ت و سرنوش�ت رضاخ�ان نبايد 
به چنين پاياني منتهي ش�ود. از اي�ن رو، موضوع 
قزاق سوادكوهي و كاركرد او، همچنان در دستور 
كار صفح�ه تاريخ »ج�وان« قرار خواهد داش�ت. 
آنچ�ه پي�ش رو داريد، برگ�ي ديگ�ر از كارنامه و 
فرجام رضاخان است كه با وام گرفتن از خاطرات 
و تحليل های نزديكان وي ي�ا تاريخ نگاران دوره 
پهلوي اول فراهم آمده است. اميد آنكه مقبول افتد.

   
  تاريخ گويان شبانه رضاخان!

تاج الملوک آيرملو، س��وگلي رضاخان و مادر وليعهد 
و تعدادی از فرزندان وي بود ك��ه بعدها تمامي آنان، 
در سياست ايران، دس��تي بازيافتند. او پس از سقوط 
پهلوي و در ساليان پاياني عمر، به بازگويي خاطرات 
خود پرداخت. متن اين خاطرات در ايران و به اشكال 
گوناگون نشر يافته و مطالعه آن، از فرايض تاريخ نگاران 
دوران پهلوي به شمار می رود. تاج الملوک در بخشي از 
خاطرات خود درباره استحاله گران فكر شوهرش آن هم 
در ساعات شبانه، چنين روايت كرده است: »مرحوم 
آقای محمدعلی خان فروغی بود كه خيلی باسواد بود 
و عالوه بر آنكه طرف مش��ورت رضا ق��رار می گرفت. 
س��اعت ها می نشس��ت و برای رضا از تاريخ گذشته 
ايران تعريف می كرد و حت��ی او را تعليم خط می داد 
و س��واد می آموخت. ما هم در آن موقع می نشستيم 
و صحبت های محمدعلی خان را گ��وش می كرديم. 
واقعاً تاريخ را خوب می دانست و وقتی صحبت می كرد 
چنان قش��نگ حرف می زد كه ما ص��دای چكاچک 
شمشير نادرش��اه را می ش��نيديم! فروغی علت همه 
بدبختی ايرانيان را اعراب پيرامون ايران می دانست و با 
آنكه خودش را مسلمان می دانست اما می گفت چندان 
به اسالم اطمينان ندارد، و بلكه مادر همه اديان الهی 
و وحدانی آيين زرتشت است و بقيه اديان به ترتيب 
از روی آيين باس��تانی ايرانيان تقليد شده اند. رضا از 
اين حرف ها خوش��ش می آمد و فروغی مرتباً از مجد 
و عظمت گذشته ايران صحبت می كرد. كار به  جايی 

رسيده بود كه رضا می گفت ش��ب ها خواب كوروش 
هخامنشی و داريوش را می بيند! آقای قائم مقام رفيع 
هم  داستان های تاريخی پرشوری تعريف می كرد و تا 
زمانی كه رضا در ايران بود، برنامه داستان های تاريخی 

شبانه ما به راه بود«.)1(
  رضا هرهري مذهب بود!

همسر رضاخان در موضعي ديگر از خاطرات خويش، 
شكل گيری ذهنيت های نوين شوي خويش را نيز، در 
اثر القائات ش��بانه فروغي و امثال او می داند و در اين 
باره نقل می كند: »بنده بايد ع��رض كنم كه مرحوم 
محمدعلی خ��ان فروغی كه مدت ه��ا وزير فرهنگ و 
معارف بود و خيلی خدمات به فرهنگ مملكت ما كرد 
به تاريخ بسيار وارد بود و همين روايت های تاريخی او 
به كلی ضمير رضا را عوض كرد. البته رضا اهل نماز و 
روزه و اين قبيل امور نبود. به اصطالح هرهری مذهب 
بود. اما اعتقادات س��نتی داشت و مثل همه مردم كه 
از مرگ و دنيای ديگری كه بايد به آن برويم وحشت 
داريم يک نوع خوف از مرگ و مطالب مربوط به پس 
از مرگ داشت. به نظر من خيلی از مرگ می ترسيد. 
به همين خاطر حرف های مربوط به بهشت و جهنم 
را اوايل ازدواج مان قبول داشت و در روزهای عزاداری 
لب به كنياک، كه مشروب مورد عالقه اش بود، نمی زد. 
حتی قبل از رسيدن به پادشاهی دنبال دسته سينه زني 
راه می افتاد و يكی دو بار هم در جوانی قمه زده بود اما 
كم كم حرف های فروغی در او اثر كرد و كار به  جايی 
رسيد كه به كلی منكر بهشت و جهنم شد و می گفت 
در آن دنيا آتشی وجود ندارد بلكه اين آتش را ما از اين 
دنيا با خودمان می بريم. بهشت و جهنم را خود انسان 
در اين دني��ا برای خودش می س��ازد!... و از اين قبيل 
حرف ها. حسينقلی خان اسفندياری شوهر خواهرم هم 
كه پزشک مخصوص رضا بود اعتقادی به حرف های 
مذهبی نداشت و حتی با عزاداری امام حسين)ع( هم 
مخالف بود و می گفت در هي��چ جای دنيا مردم برای 
دشمنان خودشان عزاداری نمی كنند)!( اين عرب ها 
دش��من ملت اي��ران بوده اند و از اي��ن قبيل حرف ها 
می زد. رضا اين حرف ها را می پسنديد و می گفت من 
نمی فهمم چرا مردم برای عرب ها عزاداری می كنند؟! 
اين افراد فكر رضا را در مورد اسالم عوض كردند و رضا 

مصمم شد دست متعصبين را كوتاه كند و به همين 
خاطر دستور داد ازدواج ها و طالق ها در دفاتر اسناد 
رسمی ثبت شود. تا آن موقع عقد ازدواج و طالق مردم 
ثبت نمی شد و فقط صيغه عقد و يا خطبه طالق توسط 
آخوند محل خوانده می  شد و تمام! بعد هم كه رضا به 
تركيه رفت و اوضاع آنجا را ديد، دس��تور داد در ايران 
 هم كشف حجاب شود و زن ها چادر سياه سر  نكنند. 
البته آخوندها با رضا از در مخالفت درآمدند و رضا هم 
دستور ضرب و شتم آنها را صادر كرد تا آنها گوشمالی 
ببينن��د و در كارهای حكومتی دخال��ت نكنند. رضا 
خيلی به تاريخ و گذشته ايران عالقه پيدا كرده بود و 
مرتب می گفت پس چ��را كار اين مملكت و اين ملت 
به اينجا كشيده شد؟ و بعد خودش جواب می داد كه 

به واسطۀ رهبران بی عرضه!«)2(
  »رحيم عل�ی فقيه يعس�وبی« با ن�ام جديِد 

»هيراد«!
پرده ديگري از مغزش��ويي قزاق س��وادكوهي درباره 
مذه��ب و روحانيت، مربوط  اس��ت به ف��ردي به نام 
»رحيم علی فقيه يعسوبی« كه بعدها »رحيم هيراد« 
نام گرفت و بعدها  در دوران محمدرضا پهلوي، رئيس 
دفتر مخصوص شاهنش��اهي ش��د. همسر رضاخان، 
ذهنيت سازي او براي قزاق س��وادكوهي را اين گونه 
رواي��ت می كن��د: »از بازی های جال��ب روزگار يكی 
هم اين بود كه ي��ک آخوند، در واقع آخوند س��ابق، 
رئيس امور دفتر رضا شده بود و او هم صد پله بدتر از 
اطرافيان رضا از هم صنف های سابقش انتقاد می كرد 
و نس��بت های بد به آنها می داد! اين شخص از اهالی 
چالوس بود و اسم عجيب و غريبی داشت. يک روز رضا 
رفته بود چالوس برای سركش��ی به عمليات احداث 
كارخانه حريربافی كه فرانس��وی ها می ساختند، در 
آنجا چشمش به يک مالی جوان می افتد و او را صدا 
می زند و صحبت می كند. اين مالی جوان خط بسيار 
خوبی داشته است. رضا او را به تهران آورد و در دفتر به 
كار گماشت. مالی جوان  هم لباس آخوندی را درآورد 
و كت و شلواری شد. رضا اس��م او را هم عوض كرد و 
گذاش��ت: هيراد! اين آقای هيراد بعدها ترقی كرد و 
رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهی شد. بعضی اوقات 
هم پيش رضا می آمد و به او سواد می آموخت. آها يادم 

تاج الملوک آيرملو: فروغی علت همه 
بدبختی ايرانيان را اعراب پيرامون ايران 
می دانست و با آنكه خودش را مسلمان 
می دانس�ت ام�ا می گف�ت چن�دان به 
اس�ام اطمينان ندارد، و بلكه مادر همه 
ادي�ان اله�ی و وحدانی آيين زرتش�ت 
اس�ت و بقيه اديان ب�ه ترتي�ب از روی 
آيين باس�تانی ايرانيان تقليد شده اند!
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خاطره ها و تحليل هايی درباره سرشت و سرنوشت رضاخان

 رضاشاه نوشت:
 حکم مهکمح عجراع شود!
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  شاهد توحيدي
اث��ر تاريخ��ي- رجال��ي 
»قبيل��ه عالم��ان دين« 
ش��رح حال تن��ي چند 
خان��دان  عالم��ان  از 
نجفي)مسجدش��اهي(

اصفهان است كه توسط 
عال��م محق��ق حضرت 
آيت اهلل حاج شيخ هادي 
نجفي اصفهاني به نگارش 
درآمده اس��ت. مؤلف كه اين اثر را پس از ارتحال پدر 
ارجمند خويش به ن��گارش درآورده، درديباچه آن و 
درمعرفي كتاب مي نويسد: »هر گز گمان نمي كردم بر 
رساله اي مقدمه بنويسم كه به عنوان يادنامه آيت اهلل 
والد )طاب ثراه( منتشر مي گردد، ولكن دست تقدير در 
اين گردون بازي ها دارد و انسان همواره بايد به تكليف 
خود عمل نمايد. در هر صورت به پيش��نهاد برخي از 
دوستان بنا ش��د مجموعه اي فراهم آيد از شرح حال 
معظم له و نياكانشان )قدس سرهم( البته به اختصار و 
ايجاز تمام، و بعد از چند ماه تالش و جمع آوري اسناد 
و مدارک و نس��خ اين مجموعه فراه��م آمد و » قبيله 
عالمان دين« ناميده ش��د. اين كتاب در هشت فصل 

عرضه مي گردد:
1 � شرح حال آيت اهلل العظمي آقاي شيخ محمدتقي 
رازي  نجفي اصفهاني )حدود1248 � 1185( صاحب 
»هدايه المسترشدين في شرح اصول معالم الدين«، 

سر دودمان خاندان. 
2 � ش��رح حال آي��ت  اهلل العظم��ي آقاي حاج ش��يخ 
محمدباقر نجفي اصفهاني)1301 �1235ق( معروف 
به ش��يخ كبير صاحب »ش��رح حجي��ه المنظنه من 
هدايه المسترشدين« مؤس��س و باني و واقف مسجد 

نو بازار اصفهان. 
3 � ش��رح حال آي��ت اهلل العظم��ي آقاي حاج ش��يخ 
محمدحس��ين نجفي اصفهان��ي)1308 �1266ق( 

صاحب»مجد البيان في تفسير القرآن«. 
4 � ش��رح حال آيت اهلل العظمي آقاي ابوالمجد عالمه 
ش��يخ محمدرضا نجفي اصفهاني) 1368 �1287ق( 
صاحب »وقايه االذهان« و استاد مراجع معظم تقليد. 

5 � ش��رح حال آي��ت اهلل العظم��ي آقاي حاج ش��يخ 
مجدالدين العما نجفي اصفهان��ي) 1422 �1326ق( 
صاحب»اليواقيت الحسان في تفسير سوره الرحمن«. 
6 � ش��رح حال آيت اهلل والد آقاي حاج ش��يخ مهدي 
غياث الدين مجد االس��الم نجفي) 1422 �1356ق( 

قدس اهلل اسرارهم. 
7 � فيض الباري الي قره عيني الهادي. 

اجازه مفصلي اس��ت كه آيت اهلل والد )طاب ثراه( براي 
حقير مرقوم فرمود اند. 

8 � فهرس مخطوطات مكتب��ه آيت اهلل النجفي كه به 
خامه كتابشناس بزرگ شيعه عالمه محقق حضرت 
حجت االس��الم و المس��لمين آقاي حاج سيداحمد 
حسيني اشكوري )دامت بركاته( تنظيم شده است و به 
درخواست حقير براي درج در اين دفتر بزرگوارانه آن 

را ارسال فرمودند«. 
نويسنده در بخشي ديگر از اين اثر، در بيان پيامدهاي 
دوس��تي پدر بزرگوارش با مرحوم س��يد مصلح الدين 
مهدوي آورده اس��ت: »معظم له پ��س از فوت مرحوم 
والدش��ان آيت اهلل مجد العلماء نجفي)قدس سرهم( از 
مرحوم عالمه محقق استاد سيدمصلح الدين مهدوي 
خواستار شدند كه ش��رح حالي از پدر و جدشان يعني 
مرحوم آيت اهلل ابوالمجد شيخ محمدرضا نجفي مرقوم 
فرمايند تا به چاپ برسد. دست تقدير چنين خواست كه 
اين كار قدري به تأخير بيفتد و براي مراسم اوليه آماده 
نگردد، ولي آيت اهلل نجفي ، اين ب��ار از مرحوم مهدوي 
خواستند دامنه تأليف را توسعه دهند و از مرحوم جد 
اّمي اعاليش��ان آيت اهلل العظمي آقاي حاج شيخ جعفر 
نجفي كاشف الغطا ش��رح حال و تراجم نويسي را آغاز 
نمايند و به صاحب هدايه  المسترشدين و همه فرزندان 
و نوادگان و وابستگان به بيت صاحب الهدايه بپردازند، به 
خوبي حقير كه واسطه بين مرحوم پدر و مرحوم مهدوي 
بودم مي ديدم كه طي تالشي چند ساله كتابي جامع و 
كامل فراهم آمد كه در نوع خود بي نظير است و يكي از 
كتب مهم و مرجع شرح حال نويسي و تراجم نگاري و 
تاريخ علمي در ايران بلكه در مذهب ش��يعه مي باشد. 
در اين كتاب اس��تاد مهدوي با تالش��ي بي نظير تمام 
زواياي تراجم و ش��رح حال و تاريخ بيت صاحب هدايه 
المسترشدين را به شرح و بسط نشسته است، و نام كتاب 
را نيز بيان سبل الهدايه في ذكر أعقاب صاحب الهدايه يا 
تاريخ علمي و اجتماعي اصفهان در دو قرن اخير گذاشت. 
مرحوم مهدوي در صفحه31 از جلد اول كتاب متذكر 
مي گردد كه كتاب به پيشنهاد و امر معظم له فراهم آمده 
است.  به هر حال كتاب در تابستان سال1367 ه�. ش 
در شهر قم مقدسه به همت آيت اهلل نجفي و با مقدمه اي 
به قلم ايشان و در س��ه مجلد با جلد زركوب و در بيش 

از1510 صفحه به چاپ رسيد.« 

 در شناخت اثر تاريخي
»قبيله عالمان دين«

 چهره هايي نامدار 
از خانداني بزرگ
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تاج الملوک آيرملو: رض�ا اهل نماز و 
روزه و اين قبيل امور نبود. به اصطاح 
هرهری مذهب ب�ود. ام�ا اعتقادات 
س�نتی داش�ت و مثل همه مردم كه 
از مرگ و دني�ای ديگری ك�ه بايد به 
آن برويم وحش�ت داري�م، يک نوع 
خوف از مرگ داشت. به همين خاطر 
حرف های مربوط به بهش�ت و جهنم 
را اوايل ازدواج مان قبول داشت. حتی 
قبل از رس�يدن به پادش�اهی دنبال 
دسته سينه زني راه می افتاد و يكی دو 
بار هم در جوانی قمه زده بود اما كم كم 
حرف های فروغی در او اثر كرد و كار به 
 جايی رسيد كه به كلی منكر بهشت و 

جهنم شد!

آمد. اس��مش رحيم علی فقيه يعسوبی بود)!( كه 
رضا اسمش را عوض كرد و گذاشت رحيم هيراد! 
هيراد كه رگ خواب رضا را به دس��ت آورده بود، 
مرتباً از هم لباس های خ��ودش بدگويی می كرد 
و داستان های ش��گرف می گفت و رضا را آموزش 
بی دينی م��ی داد! خالصه اين جم��ع مغز رضا را 
عوض كردند و رضا تصميم گرفت تاريخ گذشته 

ايران را احيا كند«.)3(
  رضا فاقد پدر بود!

تاج الملوک در بخش��ي ديگر از خاطرات خويش، 
نتيجه و برون داِد ذهنيت س��ازي هاي ش��بانه را، 
در رفتار اجتماعي و سياس��ی رضاخ��ان، بدين 
ش��كل تحليل كرده اس��ت: »رض��ا در داخل باغ 
ملی، س��اختمان ش��هربانی كل را از روی نقشه 
كاخ پاسارگاد پياده كرد. از آن به بعد دستور داد 
ساختمان های دولتی با توجه به نقشه بناهای تخت 
جمشيد ساخته شوند، كه مجموعه ساختمان های 
بانک ملی در خيابان فردوسی از آن جمله است. 
بعضی وقت ها هيراد حرف هايی می زد كه خيلی 
باب طبع رضا بود، اما من ب��ا آن عقل خودم اين 
حرف ها را قبول نداشتم. مثاًل می گفت آلمانی ها 
اصاًل ايرانی و نژاد آنها از اهالی كرمان اس��ت و به 
همين خاطر به آنها می گويند جرمنی)!( كه معرب 
كرمانی خودمان است! من و رضا اصاًل آذربايجانی 
بوديم. البته من در باكو متولد شده بودم. اما رضا 
در ايران به دنيا آمده بود. رضا با آنكه فاقد پدر بود 
و مادرش هم از اهالی سوادكوه بود زبان آذری را 
خوب صحبت می كرد. فروغی ب��ا توجه به عالقه 
رضا به آذربايجان مداوم توی گوش رضا می كرد 
كه آذربايجانی ها اصيل ترين قوم ايرانی هستند و 
زرتشت هم آذری بوده و دين زرتشت از آذربايجان 
برخاس��ته اس��ت. اين چند نفر آدم از بس از اين 
حرف ها زدند كه در طول دو، س��ه سال همه مان 

تبديل به آدم های تاريخ دان شديم!«)4(
  حكم مهكمح عجراع شود!

خاطره ای كه در پی می آيد، عالوه بر نشان دادن 
مراتب سواد رضاخان، به نحوه رفتار او در مواجهه 
با متهم��ان نيز اش��اره دارد. س��رهنگ غالمرضا 
مصوررحمان��ي راوي اين داس��تان، اين صفت را 
ارث پهلوي اول براي پهل��وي دوم نيز می داند و 
می نويس��د: »وقتی رئيس دفتر دادرس��ی ارتش 
بودم، منشی دفتر با تبسم وارد دفترم شد و گفت 
می خواهم توجه شما را به دس��توری جلب كنم 
ك��ه در چهار كلمه، چه��ار غلط امالي��ی دارد. او 
پرونده های »حئيم«، نماينده س��ابق كليميان و 
سرهنگ احمد پوالدين، فرمانده هنگ پهلوی را 
كه به دستش رس��يده بود روی ميز من گذاشت. 
پرونده مرب��وط بود به داس��تان »ت��رور« كردن 
تصوری رضاشاه، كه پس از بررسی به نظرم كاماًل 
مجعول رس��يد، زيرا تم��ام محتوي��ات پرونده از 
»نقل ق��ول« و »نقل قول از نقل قول« تش��كيل 
شده بود؛ و اس��اس آن را اظهارات شخصی به نام 
»آقامير قفقازی« از دوس��تان رئيس ش��هربانی 
وقت، »سرتيپ محمد درگاهی« تشكيل می داد. 
حال آنك��ه همين س��رتيپ درگاهی كه س��ابقاً 
زيردست »س��رهنگ پوالدين« بود به مناسبت 
سوءاستفاده های مالی به وسيله وی تسليم دادگاه 
شده بود. رئيس محكمه، سرهنگ جعفرقلی آقای 
بيگلری بود كه ش��خصاً »طبق دستور« مقامات 
باال! حئيم و سرهنگ پوالدين را محكوم به اعدام 
كرده بود. رئيس ستاد ارتش، »سرتيپ شيبانی«، 
به همين علت از جاری ساختن حكم خودداری 
كرد. رضاشاه با داشتن سمت فرماندهی كل قوا، 
سرتيپ شيبانی را بالفاصله از مقام خود عزل كرد 
و شخصاً دستور اجرای حكم را صادر كرد. آن دو 
نفر به دستور مستقيم شاه فوراً اعدام شدند. متن 
دستور رضاشاه، كه تازه فارسی نوشتن ياد گرفته 
بود، اگر حافظه ام صحيح ي��اری كند، به اين نحو 
بود: حكم مهكمح عجراع ش��ود! جالب است كه 
محمدرضاشاه در اعراض از رويه جوانمردی، همان 

روال پدر را دنبال كرد«.)5(
  نتايج جلس�ه هي�أت دول�ت در حضور 

رضاخان در روز سوم شهريور 1320
بازخواني داس��تان »رفت��ن« و به عب��ارت ديگر 
»چگونه رفتنِ« رضاخان، از ديگر س��رفصل های 
مهم تاريخي در دوران حاكميت اوس��ت. ش��ايد 
بتوان ميراث و رهاورد امنيتي رضاخان براي ايران 
را، در همان مواردي خالصه كرد كه در مذاكرات 
سوم ش��هريور هيئت دولت و در حضور خود وي 
مورد اشاره قرار گرفت. عباسقلی گلشاييان، كه از 
خودی های حكومت پهلوی بود، در يادداشت های 
خويش، به نيكي بضاعت امنيتي حكومت متبوع 
خود را برمال كرده است: »در جلسه هيئت وزرا كه 
همان روز سوم شهريور با حضور رضاشاه تشكيل 

شد، معلوم گرديد: 
الف- برای مصرف تهران بيش از س��ه روز گندم 

موجود نبود.
ب- پيش بينی برای برقراری سيستم آگاهی مردم 

)آژير( مطلقاً به عمل نيامده بود.
ج- روز بعد معلوم ش��د بنزين كاف��ی هم وجود 

نداشت.
ح- عالوه ب��ر آن پناهگاه ض��د هوايی هم احداث 

نشده بود.
از لحاظ نفس عمل دفاعی، روز س��وم ش��هريور 
رضاشاه در مقابل پاره ای اظهارات وزرا فرمودند: 
اگر من صد بمبارديه )هواپيمای بمباران( داشتم، 
خودم می دانس��تم چط��ور به تع��رض روس ها و 

انگليسی ها جواب بدهم.
د- در روز دوم جن��گ نامه س��تاد جن��گ از اين 
حكاي��ت می كند ك��ه اس��تفاده از 50ه��زار نفر 
ابواب جمعی نيروهای پادگان تهران به علت فقد 

كاميون و بنزين امكان پذير نبوده است!
ه�- پس با اي��ن كيفيت، درواقع هدف س��ازمان 

ارتش، دفاع نبود، و آن سازمان هدفی جز همان 
پياده كردن نظر لرد كرزن نداش��ت؛ يعنی سيلی 
زدن به ملت ايران كه چرا قرارداد تحت الحمايگی 

1919 را امضا نكرد«.)6(
  سربازاني با ساح »گوشت بدن خويش«!

به اقرار اطرافيان، رضاخان در واپس��ين روزهاي 
حاكميت، اقرارهاي جالبي درب��اره توانايی های 
خويش داش��ته اس��ت. او در يكي از اي��ن موارد، 
اعتراف می كند در تمام سال های مباهات به ارتش 
نوين خويش، سالح و جنگ افزار كافي براي آنان 
فراهم نياورده و آنان ناچارند تنها با گوش��ت بدن 
خويش در برابر دش��من مقاومت كنند. سرهنگ 
غالمرضا مصوررحماني در اين باره، در خاطرات 
خود آورده است: »عين صحبت های رضاشاه در 
چهارم ش��هريور 20 از اين قرار است: سربازهای 
ما بسيار خوب هس��تند، و خوب می جنگند، ولی 
گوشت بدن جلو تانک و هواپيما چطور می تواند 
طاقت بياورد؟... مدركی باالت��ر از اين اقرار برای 
نشان دادن اينكه بزرگ ارتشتاران فرمانده، وسايل 
الزم برای س��ربازان خوب و جنگنده آماده نكرده 
بود، می توان تصور كرد؟ اي��ن اقرار صريح، بدون 
شک پرده از روی حقايق تلخ وقايع شهريور 20، 
كه ماحصل و نتيجه مستقيم سلطه مشقت انگيز 
رضاش��اه بر ملت رنجيده ايران ب��ود، برمی دارد 
چراكه ملت باس��تانی ايران، فرزندان خود را كه 
به اقرار شاه: س��ربازان بسيار خوبی بودند و خوب 
می جنگيدند...، با كمال بردباری برای حفظ آب 
و خاک در اختيار او گذاش��ت، هر مالياتی كه بر 
آن ملت پرحوصله تحميل شد، با كمال سخاوت 
پرداخت كرد و تمام ارز حاصل از نفت را يكجا در 
اختيار وی گذاشت. آن وقت شاه، كه می بايست 
حقاً و متقاباًل با نهايت قدردانی و قدرشناسی، شب 
و روزش را صرف كند كه چگون��ه آن موجبات را 
به مصرف برس��اند كه در روز مبادا، آن س��ربازان 
خوب و جنگنده فقط با گوش��ت بدنشان جلوی 
تانک و هواپيمای حريف ظاهر نش��وند، و تعداد 
يكصد هواپيمای بمباران، كه طبق گفته شخص 
او، می دانست چگونه با اس��تفاده از آن با تعرض 
روس و انگلي��س معارضه كنند، ب��رای روز مبادا 
آماده داشته باشد، نه فقط به انجام كوچک ترين 
عمل مثبت نپرداخت، درست برعكس به فكر فرار 
افتاد! كجای اين وضع شايسته صفت قدرت چنان 
فرمانده است؟ او، كه خوب می دانست گوشت بدن 
جلو تانک و هواپيما نمی تواند طاقت بياورد، چگونه 
پذيرفت در تمام ايران، پناهگاهی برای حفاظت 
مردم در قبال بمباران هواپيما، بنا نكند؟ ساختن 
پناهگاه های اوليه به هيچ وس��يله ای كه از خارج 
وارد شود محتاج نبود، و به وسيله همان سربازان به 
خدمت احضار شده، با كمی صرفه جويی از برنامه 

رژه و سان قابل ساختن بود«.)7(
  پول های رضاخان در بانک های خارجي

»علی قلی مجد« از جمله پژوهندگاني اس��ت كه 
در دو دهه اخير، آثار تاريخي گرانس��نگي درباره 
دوران رضاخان، به ويژه مقطع خلع او از حكومت 
توسط انگلستان، به رش��ته تحرير درآورده است. 
او بعدها و طی يک گفت و شنود درباره دو شايعه 
تاريخي درب��اره رضاخان می گويد: »اين اس��ناد 
امريكايی ]اسناد علنی شده وزارت خارجه امريكا 
در مورد تاريخ ايران در دوره رضاش��اه، از س��ال 
1941-1921[ به ويژه از اين زاويه ارزش��مند و 
بااهميت هستند كه چش��م انداز و روايتی به كلی 
متفاوت را از حوادث ايران در س��ال های صعود و 
س�لطنت رض�اش��اه عرضه می كنند. مثاًل اسناد 
امريكايی اين تصور را كه س��اليان مديد در ميان 
ايران�يان وجود داش��ت تأييد و مستند می كنند 
كه رضاشاه را انگليس��ی ها ب�ه ق�درت رس�اندند، 
انگليس��ی ها حكومت او را حفظ كردند و زمانی 
كه تداوم ق��درت او را غيرمفيد تش��خيص دادند 
در سال 1941 رضاشاه را صحيح و سالم از ايران 
خ�ارج ك�ردند و پس���رش را جايگزين او كردند. 
درباره رضاشاه دروغ بزرگی رواج يافته كه گويا او 
هوادار آلمان بود. چنين نيست. اسناد امريكايی 
ثابت می كند كه رضاخان ميرپنج را انگليسی ها به 
قدرت رساندند و از حكومت او حفاظت كردند و 
قطعاً او هيچ گاه در برابر انگليسی ها سركشی نكرده 
و هوادار آلمان نش�ده است. دروغ ب�زرگ ديگ�ر 
اي�ن است ك�ه گ�ويا رضاش��اه برخالف پسرش، 
اهل انتقال پ��ول به خارج از كش��ور نبود و ثروت 
م�همی در خارج نيندوخت. اسناد امريكايی نشان 
می دهد رضاشاه نزديک به 200 ميليون دالر در 
بانک های خارج و معادل 50 ميليون دالر در ايران 
ذخيره پولی شخصی داشت. توجه كنيد كه اين 
رقم مربوط به سال 1941 ميالدی است و به پول 
امروز ثروت فوق را  بايد با ارقام ميلياردی محاسبه 
كرد. به عالوه ما می دانيم كه  اعليحضرت پهلوی  
در س��ال 1941 به هيئت نمايندگی انگليس در 
تهران پناهنده شد، به وسيله يک كش�تی انگليسی 
از ايران خارج شد و تا پايان عمر در مناطق تحت 
سلطه انگليس زندگی كرد. به عالوه ما می  دانيم كه 
انگليسی ها ق�صد داش�تند رض�اشاه را در اواخ�ر 
ع�مرش از ژوهانسبورگ به كانادا انتقال دهند كه 

به دليل بيماری اش ميسر نشد«.)8(
  پی نوشت ها

1/2/3/4- خاط��رات ملكه پهل��وی )تاج الملوک 
پهل��وی(، مصاحبه كنندگان مليحه خس��روداد، 
تورج انص��اری و محمودعل��ی باتمانقليج، بنياد 
تاريخ شفاهی )معاصر(، تهران: به آفرين، نيويورک: 

نيما، چاپ اول 
5/6/7- خاطرات سرهنگ غالمرضا مصور رحماني 

)كهنه سرباز( از انتشارات شركت سهامي انتشار
8- بخش هايی از گفت و ش��نود عبداهلل شهبازي 
با عليقلي مجد، منتشر ش��ده در سايت مؤسسه 
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