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  شاهد توحيدي
اث��ري كه ه��م اين��ك در 
معرفي آن س��خن مي رود، 
در زمره كتاب هاي پالتويي 
و نو انتش��ار مركز اس��ناد 
انقالب اس��ت كه ب��ه آغاز 
و انجام زندگ��ي رضاخان 
مي پردازد. اين پرداخت از 
آن روي ض��رورت مي يابد 
كه شخصيت سازي كاذب 
درباره نامبرده در دستور كار رسانه هاي بيگانه قرار 

دارد. ناشر در ديباچه اين اثر آورده است:
»كتاب حاضر، مي كوش��د بخش هاي��ي از زندگي 
عبرت آموز رضاخ��ان پهلوي را به تصوير بكش��د. 
آشنايي با شخصيت رضاخان و مراحل زندگي اش، 
تصوير روشني از وضعيت اس��فبار ايران در دوران 
حكوم��ت شاهنش��اهي)باالخص دوران قاج��ار و 
پهل��وي( به مخاط��ب ارائ��ه مي ده��د. خواننده با 
مطالعه  اين كت��اب خواهد ديد چگون��ه يك قزاق 
دون پايه ك��ه حتي س��واد خواندن و نوش��تن هم 
ندارد، تنه��ا به خاطر خش��ونتي كه در س��ركوب 
نهضت ه��اي اعتراض��ي م��ردم كش��ورش از خود 
نش��ان مي دهد، به س��رعت مدارج ترق��ي را طي 
مي كن��د و از پايين تري��ن مرات��ب نظامي گري، با 
 انتخ��اب مس��تقيم انگليس��ي ها ب��ه پادش��اهي 

مي رسد. 
دوران حكوم��ت پهلوي)رض��ا و محمدرضا( كه با 
سرعت گرفتن پيشرفت فناوري و صنعت در غرب 
مصادف بود، بيش از50 سال به طول انجاميد. اين 
زمان بسيار طوالني، با سياست هاي استعمارگران 
به دوران س��ياه عقب ماندگ��ي و تحقي��ر ايرانيان 
تبديل شد. نيم قرن از عمر طاليي كشور عزيزمان 
كه مي توانس��ت قري��ن بزرگ تري��ن موفقيت ها و 
افتخارات براي ايران باشد، زير چكمه هاي رضاخان 
و وادادگي هاي پسرش محمدرضا در مقابل غرب، 
بر باد رفت. در پايان اين سرگذشت تأسف برانگيز 
خواهيد ديد كه چطور رضاخان به دس��تور اربابان 
انگليسي اش تحقير شده و مستأصل، كشور را ترك 

مي كند و در غربت، مرگ او را درمي يابد. آري، شايد 
باورش براي نسل جديد سخت باشد، اما روزگاري 
نه چندان دور بر اين كشور مظلوم كساني همچون 

رضاخان حكومت كرده اند!«
بخش آغازين اين پژوه��ش به تاريخ تولد رضاخان 
اختص��اص دارد. نويس��نده درباره مس��قط الراس 

پهلوي اول چنين آورده است: 
»ملك الش��عراي بهار در جل��د اول تاريخ مختصر 
احزاب سياس��ي چنين نگاش��ته اس��ت: رضاخان 
ميرپنجه، پس��ر داداش بيك افسر س��وادكوهي از 
ايل» پاالني« ب��ود. نام اين طايف��ه در تاريخ خاني 
طبع پتروگراد برده شده است... در بارفروش)بابل( 
از مرحوم مي��رزا محمود رئيس كه م��ردي معّمر ، 
فاضل و درويش بود شنيدم كه مي گفت: شاه)يعني 
رضاشاه( از ايل پاالني اس��ت و بين پاالني و پهلوي 
قرابت لفظي عجيبي موجود است، اما گمان ندارم 
خود شاه ملتفت نام عش��يره  خود بوده و اين اسم 
خانوادگي يعني پهلوي را بدين مناس��بت انتخاب 
كرده باش��د. محمود محم��ود، نويس��نده و مورخ 
معاصر، همان كسي اس��ت كه پيش از رضا پهلوي 
نام محمود پهلوي را برگزي��ده بود، اما نام فاميلش 
را براي رضاش��اه گرفتند و او به تكرار نام كوچكش 
محمود بس��نده ك��رد. دهك��ده  آالش��ت)زادگاه 
رضاش��اه( در آغاز قرن س��يزدهم هجري كمتر از 
هزار نفر جمعيت داشت. مشهورترين ساكنان اين 
دهكده فرزندان مرادعلي خان بودند كه عباسعلي 
خان، چراغعلي خان و فضل اهلل خان نام داش��تند. 
عباسعلي خان چون به س��ن بلوغ رسيد به ارتش 
پيوس��ت و جزو هنگ هفتم س��وادكوه شد. مدتي 
رئيس نظميه  بابل كنار گرديد كه آن زمان به دراز 
كاله معروف ب��ود. در اوايل حكوم��ت ناصر الدين 
ش��اه با درجه  نايبي به همراه حسام السلطنه بر سر 
مسئله  هرات در جنگ با افغان ها شركت كرد. اين 
جنگ به شكست سپاه ايران انجاميد و هرات در اثر 
بي كفايتي سردمداران حكومت قاجار و به موجب 
عهدنامه  پاريس كه در سال1273 ق منعقد گرديد 
 براي هميشه از خاك ايران جدا شد و تحت قلمرو 

افغانستان درآمد.« 

  سمانه صادقي
شهريورماه هر س�ال، تداعي گر دو يورش نظامي 
به كشور ماست؛يورش متفقين در شهريور 1320 
و يورش رژيم بعث ع�راق در ش�هريور 1359. اما 
يورش نظامي شوروي و انگليس با همراهي امريكا 
در ش�هريورماه 1320 به كش�ورمان س�بب ش�د 
تمامي تأسيس�ات نظامي، راه آهن و بن�ادر ايران 
در اختيار اشغالگران قرار گيرد و تمامي توليدات 
كش�اورزي و صنعتي كش�ور  مص�روف نيروهاي 
متفقين ش�ود كه به موجب آن م�ردم ايران دچار 
قحط�ي و تلفات جاني ش�دند.  در مق�ال پيش رو 
س�عی داريم به علل و پيامدهای اين اش�غالگری 
بپردازيم. اميد آنكه پژوهش�گران را مقبول افتد.

   
با آغاز جنگ جهاني دوم در سال 1939 شوروي و آلمان 
تصميم گرفتند براي همكاري با يكديگر قراردادي به 
نام »مولوتوف - ريبنتروپ« را به امضا برسانند. در اين 
قرارداد آلمان پذيرفت در خصوص نفوذ ش��وروي در 
ايران دخالتي نداشته باش��د و اين نفوذ را به رسميت 
بشناسد. اما با گذشت دو سال از آغاز جنگ جهاني در 
اواخر ماه ژوئن 1941 مقارن با تيرماه 1320 آلمان ادعا 
كرد شوروي با تجاوز به خاك لهستان و روماني قرارداد 
مذكور را نقض كرده است. البته هدف آلمان از مطرح 
كردن اين مس��ئله حمله به خاك ش��وروي بود و اين 
اقدامش سبب شد آرايش نظامي جنگ جهاني دچار 
تغييراتي شود. در واقع آلمان قصد داشت با شكست 
دادن شوروي، به خاك ايران دس��ت يافته و از طريق 
ايران به هند كه مس��تعمره انگلستان بود، دسترسي 
پيدا كند و منافع انگلستان در آنجا را به خطر بيندازد. 
در چنين ش��رايطي انگلس��تان با آنكه تا آن هنگام با 
شوروي مراوده  چنداني نداشت، در پي همكاري با او 
برآمد. در آن دوران انگلستان براي رساندن كمك هاي 
تسليحاتي و اقتصادي به شوروي از سه راه مورمانسك، 
درياي سياه و خليج فارس مي توانست اقدام كند، اما 
به دليل آنكه در آن بازه زماني كمك رساني به شوروي 
از راه مورمانسك، درياي س��ياه، تنگه  داردانل و بسفر 
بسيار خطرناك بود، انگلس��تان مسير خليج فارس را 
برگزيد. البته اين مسير چند امتياز هم داشت: وجود 
راه آهن سراسري از ش��مال تا جنوب. راهي بي خطر 
و بدون مزاحمت و حمالت درياي��ي، هوايي و زميني 
آلمان. شرايط خوب جوي و كوتاهي مسير براي انتقال 

سريع كمك ها. 
 از آنجايي كه انگلستان و ش��وروي از ديرباز به دنبال 
اشغال ايران به منظور بهره مندي از ذخاير نفتي بودند، 
عالوه بر برگزيدن اين مس��ير ب��راي انتقال كمك ها 
حضور آلمان ها در ايران را بهانه قرار داده و ايران را به 

اشغال خود درآوردند. شاهد اين امر پيام »چرچيل« 
نخس��ت وزير بريتانيا يك روز قبل از اش��غال ايران به 
فرمانده نيروهاي نظامي انگليس در عراق اس��ت كه 
به وي دس��تور مي دهد خودش را براي اشغال نظامي 
پااليش��گاه نفت آبادان و چاه هاي نفت مج��اور آن و 
همچنين چاه هاي نفت خانقين در صورت عكس العمل 
ايران عليه انگلس��تان آماده س��ازد. لذا ب��ه اين بهانه 
نيروهاي شوروي از شمال و شرق و نيروهاي بريتانيايي 
از جنوب و غرب، به ايران حمله كردند و كش��ور ايران 
را به اشغال خود درآوردند. هرچند ايران نسبت به اين 
تجاوز رسماً اعتراض كرد ولي به دليل دست نشاندگي 

و ضعف دولت اين اعتراض راه به جايي نبرد. 
  علت حضور آلمان ها در ايران

آلمان بع��د از جنگ جهاني اول ب��ا كمك قدرت هاي 
غربي، براي بازسازي خود روابط اقتصادي را با برخي 
كشورهاي دنيا از جمله ايران آغاز كرده بود. اين روابط 
تجاري تا دوسال آغازين جنگ جهاني دوم همچنان 
ادامه داشت و انگلستان هم با وجود اين روابط و حضور 
نيروهاي آلماني در ايران مشكلي نداشت. اما ملت ايران 
چون از ابتداي حكومت قاجار همواره تحت س��لطه 
روسيه تزاري و بعدها شوروي و بريتانيا بودند، احساس 
مي كردند كه نفوذ اين قدرت ه��ا باعث عقب ماندگي 
كشورش��ان اس��ت. لذا به دنبال اين بودند كه قدرت 
سومي را جايگزين آنها كنند. به همين خاطر پس از 
جنگ جهاني اول دولتمردان ايران عالوه بر برقراري 
روابط با امريكا گرايشاتي نيز به آلمان پيدا كردند، ولي 
در نهايت رجال ايراني آلمان را به عنوان قدرت سوم و 
راه نجات كشور از سلطه شوروي و انگلستان برگزيدند. 
در آن دوران سه گروه آلماني در ايران حضور داشتند: 
تكنسين ها، تجار و بازرگانان و ديپلمات هاي رسمي 
س��فارتخانه آلمان كه در مجموع تعدادشان به حدود 
2هزار و700 نفر مي رسيد، اما با حمله ناگهاني آلمان 
به خاك شوروي و اجراي عمليات بارباروسا، انگلستان 
و شوروي نس��بت به حضور نيروهاي آلماني در ايران 
احساس خطر كردند. حتي خبرگزاري »فرانسه آزاد« 
10 مردادماه 1320 در گزارشي خبر از وجود ستون 
پنجم آلمان در ايران و افغانستان و خرابكاري هاي آنان 
در مراكز صنعتي قفقاز، تركستان و شمال هندوستان 
داد و نظر روسيه و انگلستان را به فعاليت هاي آنان جلب 
كرد و اين بهانه اي براي اشغال ايران شد. بهانه جويي 
انگليس به قدري عيان بود كه واالس موري رئيس اداره 
خاور نزديك وزارت خارج��ه امريكا هم به كاردل هال 
وزير امور خارجه اين كشور اظهار داشت به عقيده او 
دولت بريتانيا قصد اشغال ايران را دارد و خواسته هايش 
نيز بهانه اي بيش نيس��ت. البته دولت ايران در چنين 

شرايطي سعي كرد از دولت امريكا كمك بگيرد و حتي 
يك روز پيش از اشغال كشور »سياح « مديركل وزارت 
 خارجه ايران در تم��اس تلفني از »لوئيس دريفوس « 
- وزير مختار امريكا در ايران - خواست تا پيام رسمي 
رضاشاه را كه در آن خواس��تار دخالت رئيس جمهور 
امريكا و جلوگيري از هجوم نيروهاي شوروي و انگليس 
به ايران ش��ده بود به دولتش ابالغ كند، اما همزمان با 
حمله متفقين به ايران مقامات وزارت خارجه امريكا 
در مالقات با »محمد شايس��ته « وزير مختار ايران در 
امريكا درخواست دخالت امريكا در مس��ئله ايران را 
رد و اع��الم كرد: »ما هدف بريتاني��ا را هدف خودمان 
به شمار مي آوريم. « چراكه پيشتر، فرانكلين روزولت 
-رئيس جمهور امريكا- در ديدار با چرچيل با برنامه هاي 

انگليس براي اشغال ايران موافقت كرده بود. 
  آلمان ها بهانه اي براي اشغالگري

انگليس و شوروي در حالي براي خروج آلمان هاي مقيم 
ايران پافش��اري مي كردند كه به استناد گزارش هاي 
ديپلمات هاي انگليس و امريكا حضور آلمان ها خطري 
را متوجه منافع انگلستان و شوروي نمي كرد. به عنوان 
نمونه وزيرمختار امريكا در تهران در گزارشي به وزير 
خارجه دولت متبوع خود اعالم كرده بود: »انگليسي ها 
با اخبار دروغ يا تحريف شده به جنگ تبليغاتي ايران 
آمده اند. من اطمينان دارم انگليسي ها خطر اتباع آلمان 
را بهانه اي براي اشغال آتي ايران قرار داده اند. « البته 
اخراج آلمان ها از ايران تبعات مالي را هم براي انگلستان 
به همراه داشت. در همين رابطه »سر جان اندرسن« 
رئيس كابينه جنگ انگلستان در گرماگرم تهديدات 
كشورش عليه ايران 13مردادماه اظهار داشت اخراج 
همه كارشناسان آلماني از ايران باعث بروز مشكالتي 
در مراكز صنعتي و فني ايران خواهد شد و از اين رو بايد 
در ازاي آن اخراج ها كمك هاي مال��ي و فني به ايران 
داده شود. با اين حال آنتوني ايدن وزير خارجه انگليس 
دو روز بعد در مجلس آن كش��ور هش��دار داد حضور 
متخصصان آلماني در اي��ران خطر بزرگي براي لندن 
ايجاد كرده اس��ت . با وجود تمام اين هشدارها دولت 
ايران همچنان حاضر به اخراج آلمان ها از كشور نبود. 
به طوري كه وزيرمختار امريكا در تهران در گزارشي 
به وزير خارجه كشورش نوش��ت: »ديشب مذاكرات 
بي پرده اي با نخست وزير ايران به عمل آوردم. ايشان 
به من گفت كه خواسته انگليسي ها و روس ها در مورد 
اخراج آلماني ها غيرمنصفانه، خ��الف عدل و مقدمه 
توقعات بيشتر و بزرگ تر آنهاست و ما نمي توانيم به اين 
تقاضاي غيرعادي تن دهيم. « با اين وجود سفيركبير 
امريكا در انگلس��تان 17مردادماه در تلگرافي به وزير 
خارجه كشور متبوع خود خبر داد »ايدن« وزير خارجه 

 نظري بر زمينه ها و پيامدهاي شهريور 1320 
به مثابه يكي از ادوار طمع ورزي بيگانگان نسبت به ايران

اشغال، تجديد ديكتاتوري و ديگر هيچ!
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انگلستان تصريح كرده اس��ت دولت ايران تا نهم 
شهريور 1320 بايد تعداد آلماني هاي مقيم ايران 
را به80 درصد كاهش دهد. پس از آن هم وزارت 
امور خارجه انگليس در يادداشت شديداللحني به 
دولت ايران پاسخ هاي ايران به هشدارهاي مكرر 
بريتانيا در مورد حضور گس��ترده اتباع آلمان در 
ايران را رضايتبخش ندانست. حتي اولتيماتومي 
نيز در همين رابطه از سوي ش��وروي و بريتانيا به 
ايران داده ش��د. فش��ار متفقين براي خروج اتباع 
آلمان از ايران سبب شد رضاخان اول شهريورماه 
1320 در دس��توري بي حاصل خواس��تار خروج 
آلماني هايي شود كه به وجودشان در ايران نيازي 
نيست. اين دستور در واقع به اميد منصرف كردن 
روسيه و انگليس از اش��غالگري ايران صادر شده 
بود، هر چند كه تأثيري نداشت. ناگفته نماند كه 
در چنين شرايطي و دو روز مانده به اشغال ايران، 
سفير آلمان از طرف هيتلر در پيام شخصي رضاشاه 
را به »ادامه سياست بيطرفي و مقاومت همه جانبه 

در برابر بريتانيا« تشويق كرد. 
  همراهي رقباي ديرينه 

در آس��تانه حمله نظامي متفقين به اي��ران و در 
مالقاتي كه 22مردادماه بين سفيركبير شوروي در 
لندن و وزير امور خارجه انگلستان صورت گرفت، 
سفير شوروي اطالع داد كه دولت شوروي مطالعات 
خود را ب��راي حمله نظامي به اي��ران انجام داده و 
آماده اعزام نيروهاي خود به ايران است مشروط بر 
اينكه انگلستان نيز در اين حمله شركت كند. يك 
روز پس از آن وزي��ر خارجه انگليس نيز به كابينه 
جنگي كشورش اطالع داد كه چون دولت شوروي 
يادداش��ت اولتيماتوم خود را به دولت ايران براي 
اخراج آلماني ها روز 25 مردادماه تس��ليم خواهد 
كرد، ما ني��ز در همين روز و همزمان يادداش��ت 
مشابهي تسليم دولت ايران خواهيم كرد. پس از 
اولتيماتوم مشترك روسيه و انگليس به رضاشاه، 
26مردادماه سفير آلمان در تهران به شاه پيشنهاد 
كمك نظامي داد و از وي خواست تا فرودگاه هايش 
را در اختيار آلمان بگذارد. ب��ه دنبال اخطارهاي 
پيشين دولت هاي انگليس و شوروي 27مردادماه 
اين دو كش��ور موافقت كردند اقدام نظامي عليه 
ايران را بدون هش��دار قبلي و با محدوديت زماني 
انج��ام دهند. در همي��ن رابطه ي��ك روز پيش از 
اشغال ايران و با وجود آگاهي دولت ايران از استقرار 
نيروهاي انگليسي مس��تقر در عراق، در مرز ايران 
»اس��ميرنوف« سفير ش��وروي و »بوالرد« سفير 
انگليس در تهران هرگونه شايعه در مورد تصميم دو 

كشور براي اشغال ايران را تكذيب كردند. 
  سهم ملت ايران از اشغال

بامداد سوم شهريور 1320 نيروهاي شوروي از شمال 
و انگلستان از جنوب، ايران را مورد حمالت زميني ، 
هوايي و دريايي قرار دادند. در پي اين حمالت ايران 
متحمل تلفات جاني و اقتصادي سنگيني شد، اما 
در چنين ش��رايطي تنها اقدامي كه از دولت ايران 
برآمد دعوت مردم به آرامش و خويشتنداري بود. 
هرچند هواپيماهاي متفقين پس از روزها بمباران 
شهرهاي ايران با پخش اعالميه هايي به اين مضمون 
كه: »نترسيد، ما به شما كاري نداريم، ما وارد مملكت 
شما مي شويم كه كمكتان كنيم!« سعي كردند از 
ميزان وحشت مردم بكاهند اما استقرار و سنگربندي 
نيروهاي روس در شرق و نيروهاي انگليس در جنوب 
تهران خبر از حادثه بزرگ تري مي داد. حادثه اي كه 
»دريفوس« وزيرمختار امريكا پيش��تر در گزارش 
خود به وزارت خارجه كش��ورش به آن اشاره كرده 
بود: »وزيرمخت��ار انگليس به من اط��الع داده كه 
غيرمحتمل نمي داند كه در صورت تهاجم انگليس 
و روسيه به ايران، ش��اه تاج و تخت خود را از دست 
بدهد. « با يورش نيروهاي ش��وروي و انگلستان به 
خاك ايران تمامي تأسيسات نظامي، راه آهن و بنادر 
ايران جهت حمل و نقل و ارتباط نظامي در اختيار 
اشغالگران قرار گرفت. عالوه بر اين به دليل در اختيار 
گرفتن توليدات كشاورزي و صنعتي كشور  توسط 
نيروهاي متفقين، م��ردم ايران از اس��تفاده از اين 
توليدات محروم ش��دند. در چنين شرايطي چون 
استخراج و توليد نفت ايران به عهده انگلستان بود 
و توسط آنان به فروش مي رسيد، در چرخه درآمد 
كشور نقشي نداشت. اين مسائل سبب ايجاد وضعيت 
بد اقتصادي و بحران غذايي در ايران ش��د، چراكه 
سفارتخانه هاي انگلستان و روسيه در يادداشت هاي 
جداگانه اي به وزارت خارجه تصريح كرده بودند در 
شهرهاي تحت اشغالش��ان تمامي امور اداري بايد 
زيرنظر فرماندهي نظامي قواي آنان اداره و مسكن و 
آذوقه آنان بايد توسط دولت ايران تأمين شود. طبق 
آمارها سهم ملت ايران در دوران چهار ساله اشغال 
متفقين، از بين رفتن 2 تا 4 ميليون نفر از جمعيت 
كشورمان بر اثر عوامل مختلف اعم از بمباران هاي 

نظامي، قحطي و بيماري بود. 
  تالش براي ابقاي فرزند رضاخان

درپي اشغال ايران توس��ط متفقين ، كابينه علي 
منصور س��قوط كرد و محمدعلي فروغي به حكم 
رضاخان رياست دولت را به عهده  گرفت. وي پس از 
مالقات سفيران انگليس و امريكا در منزل خود آنها 
را از تصميم رضاخان مبني بر ترك مخاصمه آگاه 
كرد. دولت ايران همچنين 18 شهريورماه 1320 
به اصرار متفقين و در حالي كه بخش اعظم خاك 
كشور در اش��غال بود، با تعطيلي سفارتخانه هاي 
آلمان، ايتاليا، روماني و مجارستان موافقت كرد و 
تحت فشار روسيه و انگليس به آلمان اعالم جنگ 
داد. خواسته هاي مهاجمان اصاًل تمامي نداشت، 
به طوري كه چندي بع��د وزيرمختار انگليس در 
هشداري به دولت ايران اعالم كرد اگر دولت ايران 
در برابر خواس��ته هاي متفقي��ن كوتاهي كند به 
زودي تهران به اشغال نظامي در خواهد آمد. البته 
اين هشدار بخشي از برنامه هاي دولت هاي اشغالگر 
بود چراكه نهايتاً نيروهاي انگليس و ش��وروي در 

ادامه پيشروي هاي خود 24شهريورماه به حومه 
تهران رسيدند و همين مسئله موجب كناره گيري 
رضاخان از سلطنت شد. رضاخان كه 7شهريورماه  
خانواده خود را - به استثناي محمدرضا كه عنوان 
وليعهدي داشت- روانه اصفهان كرده بود، خود نيز 

به آنها پيوست. 
پس از كناره گيري رضاخان از سلطنت، استالين، 
روزولت و چرچيل ب��ه تصميم گيري در خصوص 
سرنوش��ت ايران پرداختند. در اين ميان استالين 
اعتقادي ب��ه ادامه حكوم��ت پهلوي نداش��ت و 
انگلس��تان هم در فكر آن بود كه فردي از خاندان 
قاجار را به سلطنت برساند، حتي با محمدحسن 
ميرزا برادر احمدشاه نيز صحبت هايي انجام شد 
كه بي نتيج��ه ماند. امريكايي ها ه��م به دنبال آن 
بودند كه با تغيير سيس��تم حكومت از پادشاهي 
به جمهوري يك رئيس جمهور دست نشانده را در 
ايران روي كار بياورند. در چنين ش��رايطي نهايتاً 
انگليس��ي ها دس��ت به دامان محمدعلي فروغي 
كارگزار ديرينه خود در ايران ش��دند. فروغي نيز 
به عنوان آخرين نخس��ت وزير رضاخ��ان براي به 
سلطنت رساندن محمدرضا بس��يار تالش كرد، 
چراكه پيش تر رضاخان به وي توصيه كرده بود»هر 
كاري كه مي كني بكن، فقط شاه بودن محمدرضا 
را تضمين كن!« تالش هاي فروغ��ي نتيجه داد و 
»وينس��تون چرچيل« وزير خارجه انگلس��تان و 
»فرانكلين دالنو روزول��ت« رئيس جمهور امريكا 
موافقتشان را با سلطنت محمدرضا اعالم كردند. 
در اين ميان تنها استالين مخالف اين مسئله بود. 
در خاطرات حسين فردوست آمده است: »در چند 
روزي كه رضاشاه رفت و تكليف محمدرضا معلوم 
نبود، محمدرضا مس��تأصل، مردد و گرفتار بود و 
حتي از من خواست به سفارت انگلستان مراجعه 
كنم و از سفير انگلس��تان بپرسم سرنوشتش چه 
خواهد ش��د و آيا او شاه مي ش��ود يا نه؟« نهايتاً با 
پادرميان��ي محمدعلي فروغ��ي محمدرضا براي 
حكومت بر اي��ران انتخاب ش��د. در همين رابطه 
چرچيل نخس��ت وزير انگلي��س در مجلس عوام 
گفته بود: »ما ديكتاتور ايران را به تبعيد فرستاديم 
و جاي او پادشاهي را نشانديم كه قول داده است 
مجموعه اي از اصالحاتي را كه بس��يار دير شده و 
سخت مورد نياز است، انجام دهد. « سفير امريكا 
در لندن نيز در گزارشي به وزارتخانه متبوع خود 
اعالم كرد: »ما بي آنكه تلفات جاني داشته باشيم 
با س��رعتي ش��گفت آور و با هماهنگي نزديك با 
همپيمانان خود ريشه عناصر ش��رور در تهران را 
از جا كنديم. يك ديكتاتور را به تبعيد فرستاديم و 

يك پادشاه مشروطه روي كار آورديم. «
  مزد نوكري

رضاخان مهره انگليس بود و گزارش مجلس لردها 
هم كاماًل اين مطلب را نش��ان مي دهد. حتي نامه 
سفير انگلستان به رضاخان و خطاب وي با عنوان 
»رئيس الوزراي عزي��زم!« به خوب��ي گوياي اين 
مسئله است. به گفته همين شخص تمام مسائل 
بريتانيا با ايران در دوره رضاخان حل ش��د و اين 
دوره طاليي ترين دوره نفوذ بر ايران بوده اس��ت، 
اما رضاخان از سال 1310 به بعد با ايجاد شرايط 
خفقان آور كار را به جايي كشاند كه ايران در آستانه 
آشوب و انقالب قرار گيرد. انزجار ملت از رضاخان 
به قدري بود كه با وجود قحطي و اش��غال كشور 
توسط بيگانگان و خروج شاه از كشور، در خيابان ها 
به پايكوبي پرداختند. در همين رابطه »دريفوس« 
سفير امريكا در تهران در تلگرامي به وزير خارجه 
كشورش با اشاره به سقوط رژيم رضاشاه و به قدرت 
رسيدن پسرش مي نويس��د: »واكنش ايرانيان به 
خلع شاه ش��كلي از حس رهايي و شادماني است 
كه عموماً با رفتن يك ستمگر رخ مي دهد، چراكه 
خفقان و ظلم رضاخاني به پايان رس��يده بود. « از 
جمله داليل ش��ادي مردم پس از تبعيد رضاخان 
برداشته شدن مأموران سانسور از ادارات پست و 
صندوق هاي پستي و لغو پروانه مسافرت از اداره كل 
شهرباني براي سفر از شهري به شهر ديگر بود. در 
اصل مردمي كه اموال و زمين هايشان را با تهديد از 
دست داده و بي دليل به زندان افتاده بودند، با رفتن 
رضاخان خ��ود را آزاد احس��اس مي كردند. بيش 
از 6هزار سند ش��كايت به محاكم رسمي قضايي 
از س��وي مردم پس از ش��هريور 1320 كه عمدتاً 
به خاطر زمين خ��واري و غصب ام��وال بود، خود 
گوياي جنايت هاي رضاخان بود. در نهايت سي ام 
ش��هريورماه رضاخان اين مهره سوخته انگليس 
همراه با خانواده اش از اصفهان به سوي يزد، كرمان 
و بندرعباس حركت و پنجم مهرماه سوار بر كشتي 
انگليسي - هلندي »باندرا« خاك ايران را به سوي 
بمبئي ترك كرد. انگليسي ها چنان پشت رضاخان 
را خالي كرده بودند كه پس از رسيدن كشتي وي 
به مقصد ب��ه او و همراهانش اج��ازه ورود به بندر 
داده نش��د. همان عاقبتي كه پسرش، محمدرضا 
هم پس از خوش خدمتي به امري��كا در پايان كار 
گرفتارش شد. سرانجام كشتي حامل رضاخان و 
دو پسرش - عليرضا و عبدالرضا- كه عازم تبعيدگاه 
بودند، هجدهم مهرماه 1320 به بندر پورت لوئي 
در جزيره موريس رسيد. البته رضاخان قرار بود به 
آرژانتين يا كانادا برود و ويزاي او هم صادر شده بود 
اما در ميانه راه مدتي او را به جزيره موريس بردند 
تا تكليفش روشن ش��ود. اتفاقا آب  و هواي جزيره 
موريس به او نس��اخت و بعد از مدتي او را به جاي 
بهتري، يعني ژوهانس��بورگ در آفريقاي جنوبي، 
بردند كه منطقه بس��يار زيبا و خوش  آب  وهوايي 
اس��ت. رضاخان به آنجا رفت تا حالش بهتر شود 
و بعد به كان��ادا و آرژانتين برود، ام��ا در همان جا 
ماندگار شد. وي نهايتاً پس از گذشت سه سال از 
سرنگوني حكومتش 4مردادماه 1323 در حالي كه 
دچار مشكالت روحي و افسردگي شده بود، عمرش 

به پايان رسيد. 

 نظري بر يك زندگينامه تازه نگاشت 
از پهلوي اول

از ايل پاالني!
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انزجار ملت از رضاخ�ان به قدري بود كه 
با وجود قحطي و اش�غال كش�ور توسط 
بيگان�گان و خروج ش�اه از كش�ور، در 
خيابان ها به پايكوبي پرداختند. در همين 
رابطه »دريفوس« سفير امريكا در تهران 
در تلگرامي به وزير خارجه كش�ورش با 
اشاره به سقوط رژيم رضاشاه و به قدرت 
رسيدن پس�رش مي نويس�د: »واكنش 
ايرانيان به خلع شاه شكلي از حس رهايي 
و شادماني اس�ت كه عموماً با رفتن يك 
س�تمگر رخ مي دهد، چراك�ه خفقان و 
ظلم رضاخاني ب�ه پايان رس�يده بود. «


