
  احمدرضا صدري
روزهاي اكنون تداعي گر خروج بيم آلود رضاخان 
از ايران، در پي ورود متفقين اس�ت. از منظر بس�ا 
تاريخ پژوهان، اين واپسين برگ از حيات سياسي 
و زمامداري وي، خود به تنهايي شامل نكاتي است 
كه فراوان مي تواند مختصات حكومت رضاخان را بر 
مخاطب انديشمند بنماياند. در مقالي كه پيش روي 
داريد، منظر چهار تن از صاحبنظران در اين باب، 
مورد خوانشي تحليلي قرار گرفته است. اميد آنكه 
عالقه مندان اينگونه مباحث را مفيد و مقبول  آيد. 

      
  اي�راِن دوران رضاخ�ان، كش�وري در غل و 

زنجير!
نكته اي كه جمله تاريخ پژوهان بر آن اتفاق نظر دارند، 
آن است كه در پي فرار رضاخان از ايران، نه تنها اثري از 
تأثر و غبن در ملت ايران مشاهده نشد، بلكه بسا مردم 
از كنار رفتن سايه ديكتاتور از سپهر سياست، فرهنگ 
و اقتصاد ايران شادمان ش��دند! اما اين امر، ريشه در 
چه چيز داش��ت؟ همين امر مروري كوتاه بر كارنامه 
رضاخان در شيوه كشورداري را ناگزير مي سازد. ديويد 
يعقوبيان استاد تاريخ دانشگاه ايالتي كاليفرنيا درباره 
منش قزاق در حكمراني بر كش��ور در طول 20 سال 

سيطره وي، مي گويد:
»من فكر نمي كنم براس��اس ش��واهد تاريخي بتوان 
گفت  رضاش��اه دموكرات بود يا اينكه براساس روند 
دموكراتيك عمل مي كرد. بسيار روشن است كه او يك 
ديكتاتور تمام عيار بود. او در دوران حكومتش به سمت 
افزايش قدرت خودكامِه فردي با اس��تفاده از نيروي 
نظامي رفت و اين ق��درت را از طريق نيروي نظامي و 
قدرت قضايي حفظ كرد. البته اين به معناي آن نبود 
كه او كاماًل قدرت نپتون��ي، يعني قدرت مطلق بدون 
امكان به چالش كشيده ش��دن داشته باشد. واقعيت 
اين اس��ت كه گروه هايي مخالف مانن��د روحانيون و 
جامعه ايراني هم بودند كه موجب كاهش اس��تفاده 
وي از اين قدرت قضايي و اس��تفاده از نيروي نظامي 
و بهتر بگوييم استفاده از اين غل و زنجير عليه مردم 

ايران مي شدند، اما وي اساساً تمام نهادهاي سياسي 
را از كارآيي انداخت. مجلس در زمان او، بيشتر به يك 
مهر الس��تيكي، يعني محلي براي تأييد حرف هايش 
تبديل شد و رضاشاه از طريق مجلس، در واقع دستور 
كار خود را پيش مي برد. در كن��ار اين موضوعات، در 
صورتي كه كشتن حاميان يا مخالفان الزم مي شد، وي 
دستور انجام اين كار را مي داد و اين كار انجام مي شد. 
با توجه به صحبت هاي ارائه ش��ده بايد گفت رضاشاه 
كاماًل ديكتاتور بود و به هيچ عنوان نمي توان او را فردي 
آزادي خواه كه ب��ه ايجاد روند دموكراس��ي در تاريخ 
ايران كمك كرده باشد شناخت؛ برعكس تنها بعد از 
بركناري و سقوط او بود كه دموكراسي ايران بار ديگر 
بعد از دوره انقالب مشروطه نفسي تازه كرد. عالوه بر 
اينها شواهد زيادي موجود اس��ت كه نشان مي دهد 
رضاشاه در دوران حكومتش فعاالنه به زمين خواري 
به خصوص در مازندران مش��غول ب��ود و اين فرد كه 
فرزند كس��ي بود كه تا 1921 زمين كوچك و حقوق 
ناچيز نظامي داشت، تا 1941 براساس همه گزارش ها 
از جمله گزارش هاي مناب��ع بريتانيايي و امريكايي و 
همچنين منابع داخلي ايران به ثروتمندترين مرد در 
ايران تبديل شد. رضاشاه براساس كمترين برآوردها، 
حدود 300ميليون پوند پول و 300ميليون آكر )بيش 
از 120 ميليون هكتار( زمين داش��ت ك��ه عمدتاً در 
اطراف مازندران بود. تصرف زمين با اتهامات ساختگي 
عليه مالك از جمله متهم ساختن مالك به فعاليت عليه 
دولت و بي اعتنايي به روستاي زير نظر مالك يا به بهانه 
عملكرد نامناسب روستانشينان در حفظ زمين انجام 
مي شد. با استفاده از چنين بهانه هايي رضاشاه زمين ها 
را متعلق به خود مي كرد. در كنار اينها او به ادعاهاي 
جعلي درباره زمين هاي س��لطنتي قرون گذشته نيز 
متوسل مي شد و زمين هاي بسياري را از مالكان قبلي 

آنها مي گرفت.« 
   رضاش�اه را خودمان آورديم و خودمان هم 

مي بريم!
همانگونه كه اش��ارت رفت، نحوه مواجهه رضاخان با 
پديده اش��غال ايران، در عداد يكي از درس آموزترين 

مقاطع حيات اوست. به شهادت اسناد، قزاق سوادكوه 
در آن دوره تنها به حفظ سلطنت در خاندان خويش 
و ايضاً تعيين تكليف سرمايه و زمين هاي مصادره اي 
خويش مي انديشيد و تنها چيزي كه براي وي اهميت 
نداشت، مردمي بود كه اشغال، قحطي، تيفوس و... الخ 
را پيش روي خويش داشتند. علي اكبر رنجبر كرماني، 
پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران در اين باره تحليلي به 

شرح ذيل دارد:
»زماني كه روس ها ب��راي ارعاب رضاخ��ان و مردم، 
شهرهاي ش��مالي از جمله رش��ت و انزلي را بمباران 
كردند، هواپيماهاي انگليس��ي هم اعالميه هايي را بر 
فراز تهران پخش كردند كه در آن اش��اره كرده بودند 
رضاش��اه را خودمان آورديم و خودمان هم مي بريم! 
اين اعالميه موجود اس��ت. عالوه ب��ر اينها رضاخان 
در يكي دو س��ال اول سلطنت، توانس��ت با رياكاري 
عده اي را فريب بدهد، اما بعد كه همه متوجه ش��دند 
چه موجود نفرت انگيزي است، از او تنفر پيدا كردند. 
دوره رضاخاني، حقيقتاً در تاريخ ايران، دوره اي سياه 
و مملو از اختناق و ظلم و وطن فروشي است. بعد هم 
كه پس��رش در نوكري در برابر بيگانگان سنگ تمام 
گذاشت. كساني كه اين حقايق مسلم تاريخي را انكار 
مي كنند يا مغرض هستند يا بي سواد يا هر دو! رضاخان 
20سال، با ظلم و نفرت كامل مردم از او، حكومت كرد 
و در شهريور 1320 كه داشت از ايران مي رفت، مملكت 
دچار كمبود نان بود و اين احتمال مي رفت كه كشور 
دچار قحطي شود كه عماًل هم شد. هم انگليسي ها و 
هم روس ها مي دانستند كه او منفور مردم ايران است؛ 
امريكايي ها هم كه هنوز جاي پايشان را در ايران محكم 
نكرده بودند و تابع روس و انگليس بودند. او مي دانست 
كارش تمام است و به اين در و آن در مي زد كه هر طور 
شده است، جان و پول هايش را نجات بدهد! او حتي 
قصد داشت به سفارت انگلس��تان پناهنده شود! آن 
روزها رضاخان توس��ط پدر قوام � كه به انگليسي ها 
نزديك بود � ت��الش زيادي كرد ك��ه بتواند حمايت 
انگليسي ها را مجدداً به دست بياورد، ولي آنها به اين 
نتيجه رسيده بودند كه نگه داشتن رضاشاه، اعتراضات 
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»واپسين روزهاي رضاخان در ايران« در آيينه روايت ها و تحليل ها

 قزاق در پي آن بود 
كه به سفارت انگلستان پناهنده شود!

و حتي شورش مردمي را به دنبال خواهد داشت 
و از همي��ن رو اعتنايي به درخواس��ت هاي مكرر 
او نكردند! در اين فاصله انگليس��ي ها حتي براي 
بازگرداندن سلطنت قاجارها هم تالش كردند و با 
فرزند محمدحسن ميرزاي قاجار در لندن تماس 
گرفتند، اما او كه از بچگي در انگلستان بزرگ شده 
بود، بلد نبود فارس��ي حرف بزند و وقتي نماينده 
س��رويس اطالعاتي انگلس��تان با او حرف زد، به 
كلي نااميد ش��د و فهميد صالحيت پادشاهي را 
ندارد! حميدميرزا در دوره انقالب به ايران آمد و 
در يكي از شركت هاي نفتي كار مي كرد. البته آن 
موقع زبان فارسي را ياد گرفته بود. چيزي كه براي 
متفقين اهميت داش��ت، خاك ايران و همچنين 
راه آهن ايران بود؛ چون اگر نمي توانستند به آنها 
دسترسي پيدا كنند، هيتلر پيروز مي شد و امريكا 
و ش��وروي و همه متفقين را مي بلعيد! در نتيجه 
مرگ و زندگي متفقين، به ايران بستگي داشت. به 
همين دليل است كه مي گويم اگر دولتمردان ايران 
ذره اي هوش و لياقت داشتند، مي توانستند از اين 
موقعيت نهايت بهره را ببرند. مردم ايران از رضاشاه 
نفرت داشتند و انگلستان هم كه متهم به بر سر كار 
آوردن رضاخان بود، دنبال بهانه اي مي گشت كه 
او را حذف كند كه بيش از اين، خودش در مظان 
اتهام قرار نگيرد. انگلستان دلش به حال ملت ايران 
نسوخته بود كه رضاخان را برداشت و برد، بلكه در 
واقع مي خواست خودش بيش��تر از اين مفتضح 
نش��ود و در واقع ديگر نمي توانست او را نگه دارد. 
حاال ديگر وجود رضاخ��ان موجب اعتراض مردم 
و ناامني مي ش��د و انگلس��تان كه بر اثر كودتاي 
1299 و آوردن رضاخان آبرويش رفته بود، صالح 
را در اين مي ديد كه با ملت ايران همدردي كند تا 
آنها در برابرش مقاومت نكنند. رضاخان به قدري 
منفور بود كه مردم ترجيح مي دادند انگليسي ها 

باشند، اما رضاخان برود!« 
  ديكتاتوري كه نمي توانس�ت نس�بت به 

انگلستان بي طرف باشد!
از جمله نكات در خور واكاوي در واپس��ين فصل 
از سياس��ت ورزي رضاخاني، اع��الم به اصطالح 
بي طرفي وي در جنگ جهاني دوم اس��ت. امري 
كه تحقق آن، امري ممتنع مي نم��ود. چه اينكه 
حكومتي كه با اراده و كمك انگلستان زمام امور 
را در دست گرفته، نمي تواند نسبت به ولي نعمت 
و ارب��اب خوي��ش بي ط��رف باش��د. محمدرضا 
چيت سازيان، پژوهش��گر تاريخ معاصر ايران در 

اين باره، اعتقاد دارد:
»تحليل رضاشاه از پتانسيل و ظرفيت هاي كشور 
اينگونه بود كه ايران از نظر قدرت و توانايي نظامي 
در يك حالت بينابيني ق��رار دارد به اين معنا كه 
ايران نه چندان قوي اس��ت كه بتواند وارد كارزار 
جنگ جهاني ش��ود و نه آنچنان ضعيف است كه 
حقوقش پايمال و زي��ر چكمه هاي ابرقدرت ها له 
شود. در واقع تعبير رضاش��اه اين بود كه ايران نه 
همانند قدرت هاي جهاني اس��ت كه بتواند وارد 
جنگ شود و معادالت جنگ دوم جهاني را تغيير 
دهد و نه آنچنان ضعيف اس��ت ك��ه مورد هجوم 
و حمل��ه قدرت ه��اي جهاني قرار گي��رد. همين 
امر سبب شد وي سياس��ت بي طرفي را بهترين 
و واقع بينانه ترين رويكرد تلق��ي نمايد، ارزيابي و 
تحليلي كه با وقايع بعد از آن همخواني نداش��ت 
و در نهاي��ت به هج��وم خارج��ي و تصرف خاك 
كشورمان منجر و منتهي ش��د. البته كار به اينجا 
ختم نمي ش��د و رضاش��اه بايد منافع قدرت هاي 
بزرگ در جنگ و به خصوص منافع انگلس��تان را 
كه نقش ويژه اي در به قدرت رسيدنش ايفا كرده 
بود، تأمي��ن نمايد. در واقع رضاش��اه نه تنها بايد 
ظرفيت داخل��ي را در نظر مي گرف��ت، بلكه بايد 
به اس��تلزامات نظام بين الملل نيز توجه مي كرد؛ 
استلزاماتي كه در نهايت با تحليل رضاشاه چندان 
همخواني نداشت. جالب توجه اين است كه آلمان 
و انگلستان در ابتدا هر دو از موضع بي طرفي ايران 
استقبال كردند. انگلس��تان كه در اروپا به شدت 
درگير بود توان ايفاي نقش در فراكرانه را نداشت 
و نمي توانست در منطقه خاورميانه و خليج فارس 
خود را درگير نمايد. آلمان ها نيز با توجه به پيوند 
نزديك تركيه با انگلستان و فرانسه از اين موضع 
ايران استقبال كردند. اما تحوالتي كه پس از آن 
رخ داد صحنه و معادالت جنگ را تغيير داد. انعقاد 
پيمان عدم تعرض ميان ش��وروي و آلمان در ماه 
آگوست سال 1939م نگراني ايران را برانگيخت. 
تهران پيش بيني مي كرد توافق هيتلر و استالين بر 
سر تقسيم اراضي لهستان و كشورهاي بالتيك به 
توافق دو كشور بر سر ايران منتهي شود. در واقع 
ايران ترس اين را داشت كه اتحاد جماهير شوروي 
طي توافقنامه محرمانه اي با آلمان موقعيت خود بر 
مناطق شمالي كشور را احيا نمايد. از سوي ديگر، 
به زعم رهبران امپرات��وري بريتانيا، جلوگيري از 
نفوذ كمونيس��م ش��وروي و حفظ خط لوله هاي 
نفت جنوب ب��ه مراتب از خطر فاشيس��م آلمان 
مهم تر بود، اما لندن اعتم��ادي به توان و ظرفيت 
ارتش ايران نداش��ت، چراكه كميت��ه فرماندهي 
نظامي انگلستان معتقد بود اتحاد با ايران هزينه 
گزافي براي انگلستان خواهد داشت و چيزي در 
عمل نصيب آنها نخواهد كرد. در واقع رضاش��اه 
حمايت انگلس��تان را براي دفاع از نواحي شمالي 
ايران در برابر حمله روس ها خواستار بود، در حالي 
كه نگراني انگلس��تان تنها حفظ و دفاع از منافع 
راهبردي جنوب و به صورت خاص نفت بود. البته 
بوالرد، سفير كبير انگلس��تان در ايران در جنگ 
جهاني دوم از گسترش نفوذ آلماني ها در ايران كه 
به فعاليت جاسوسي آنها در ايران و منطقه دامن 
مي زد نگران بود اما آنچه معادالت جنگ را به هم 
زد حمله ناگهاني آلمان به شوروي در ژوئن سال 
1939م بود. ش��وروي به صف متفقين پيوست و 

آلمان ها تالش كردند با تصرف مس��كو، لنينگراد 
و كي يف ب��ه چاه هاي نفت قفقاز برس��ند. هيتلر 
قصد داشت پس از شكست انگليسي ها در مصر و 
رسيدن همزمان نيروهاي نظامي اش از شوروي، 
در ايران با يكديگر تالقي  و همزمان به هند حمله 
نمايند تا با تسلط بر منابع نفت خاورميانه و منابع 

حياتي هند انگلستان را شكست دهند.« 
  موج مذمت ديكتاتور همزمان با برآمدن 

اولين نشانه هاي زوال 
جامعه اي كه در پي 20 سال ديكتاتوري رضاخاني 
به جان آمده بود، همزمان با آش��كار شدن اولين 
نشانه هاي زوال حاكميت وي، حمله به او را آغاز 
كرد. حجم ذم نگاري و ذم س��رايي از رضاخان از 
شهريور 1320 تا مرداد 1332 تا بدان پايه است 
كه مي ت��وان از آن چند مجلد ضخيم س��اخت. 
دكترموسي فقيه حقاني، پژوهشگر تاريخ معاصر 
ايران در فقره اين دس��ت از حمالت اظهار داشته 

است:
»حتي مي ت��وان گفت مذمت رضاخ��ان از دوره 
خود او ش��روع ش��د، منتها با آنها برخورد شديد 
مي شد. بعد كه رضاشاه رفت، فضاي بازتري ايجاد 
و انتقادات علني و آش��كار ش��دند. بنابراين، اين 
جريان مربوط به بعد از انقالب نيست و اينها شايد 
مي خواهند قضيه را به يك تسويه حساب سياسي 
حكومت جدي��د با حكومت قبل��ي تبديل كنند، 
درحالي كه اصاًل اين طور نيست. نفرت از رضاشاه 
و پهلوي ها در دوران خودشان هم بود و حداقل در 
دو اتفاق تاريخي، اين نف��رت را با همه وجودمان 
لمس كرديم: يكي شهريور 1320 و رفتن رضاشاه 
از ايران و آن جش��ن و شادي گس��ترده اي كه در 
كشور برپا ش��د و ديگر رفتن محمدرضا پهلوي. 
بحث اينجاس��ت كه اينها مي خواهن��د در ميانه 
بايستند و بگويند رضاشاه يكسري كارهاي خوب 
داشت و يكسري كارهاي بد! افراطيون اين طرف 
فقط كارهاي خوبش را مي گويند و افراطيون آن 
طرف فقط كارهاي بدش را! ولي به نظر من واقعاً 
اين طور نمي ش��ود درباره چهره ه��اي تاريخي و 
تاريخ قضاوت كرد. به نظر بنده اوالً ما بايد تابع نظر 
مردمي باشيم كه ديكتاتوري را با پوست و گوشت 
خود لم��س كردند و آن را مانن��د تفاله اي بيرون 
انداختند و هميشه از ذكر نامش زجر مي كشيدند. 
بايد به اين قضاوت عمومي احترام بگذاريم؛ ثانياً 
فرض را بر اين مي گذاريم ك��ه در دوره رضاخان 
كارهايي هم از جنس نوس��ازي انجام شده است. 
بايد ديد ماهيت اصلي اين كار چيست؟ مهندسي 
كه براي راه اندازي كارخانه س��يمان كار مي كند 
يا كس��ي كه راه آهن را مي كش��د، انگيزه دارد و 
مي خواهد كشورش آباد شود. آنها كه نمي دانند 
اين راه، راه اس��تراتژيك يا اقتصادي يا... اس��ت. 
بديهي است ما بايد به اصل آباداني كشور احترام 
بگذاريم، ولي همه اينها به چه قيمتي؟ به قيمت از 
دست رفتن آزادي هاي اجتماعي در ايران كه حتي 
در پستوهاي خانه هاي مردم هم نفوذ مي كنند تا 
از سر زن هاي مردم چادر بردارند؟ رفتن سر قبر 
را براي زنان باحجاب ممنوع مي كنند! طرف پدر 
و مادرش مرده است و ش��ب سوم، هفتم و چهلم 
است و اجازه ندارد با چادر سر قبر آنها برود ! سوار 
كردن زنان ب��ا حجاب در وس��ائط نقليه عمومي 
ممنوع! ع��زاداري ممنوع! از آن ط��رف هم دادن 
حق و حساب ها و امتيازات گسترده به خارجي ها. 
شما به حساب اينكه مي خواهي حقوق ملت ايران 
را در ماجراي نفت استيفا كني، مضحكه معروف 
قرارداد دارسي را راه مي اندازي و پرونده اي را كه 
در مجامع بين المللي عليه شركت نفت انگليس، 
از مستندات محكم ماست، در بخاري مي اندازي 
و بع��د ق��راردادي را تمدي��د مي كن��ي كه خود 
امضاكننده اش از اينكه بگوي��د من امضا كرده ام، 
شرم دارد! بعضي ها چرتكه مي اندازند و مي گويند 
قباًل 14 شيلينگ مي گرفتيم، حاال 16شيلينگ 
مي گيريم و اين به نفع ماست! درحالي كه شما يك 
قرارداد استعماري را تمديد كرده ايد. اين منطق 
ظاهراً هيچ بوي��ي از اس��تقالل و آزادگي و حتي 
ايران دوستي كه ادعايش را مي كنند، نبرده است. 
اينكه رضايت بدهي منابع ملي كش��ورت غارت 
ش��ود و حاال به جاي 14ش��يلينگ، 16شيلينگ 
بگيري؟ ما با اصل قضيه مش��كل داريم. تقي زاده 
بعدها كه مورد انتقاد قرار مي گيرد مي گويد من 
آلت فعل بودم! اين فعل را چه كس��ي انجام داد؟ 
رضاخان؟ همان كسي كه در اين مستند و برخي 
از نوشته ها از او چهره يك قهرمان را مي سازند و 
دارند اين طور توجيه مي كنند كه از نظر اقتصادي 
براي ما صرفه بيشتري داشت! مدت قرارداد تمديد 
شد و اين بدترين ضرر بود. چه كسي مي تواند اين 
را توجيه كند؟ بحث من اين است كه آن اتفاقات 
و اقدامات بر فرض صحت به چه قيمتي تمام شد؟ 
آيا به عنوان مثال، شما به قيمت نابودي همسر و 
فرزندان خودتان مي خواهي��د صاحب يك خانه 
شيك شويد؟ آيا شما پايمال شدن شرف ايراني، 
زير چكمه و باتوم بردن زن ايراني، نابودي ايالت و 
عشاير، نابودي نهادهاي مدني در كشور، نابودي 
مجلس را كه رضاش��اه از آن به عنوان طويله ياد 
مي ك��رد و هر وق��ت نماينده اي حرف��ي مي زد � 
 آن هم ت��ازه نمايندگاني كه خ��ودش به مجلس 
فرس��تاده بود � مي گفت اگر حرف زيادي بزنند، 
مي دهم در اي��ن طويله را ببندن��د، مي پذيريد؟ 
آيا با چن��د كيلومتر راه آه��ن و راه، بايد اين همه 
هزينه بپردازيم؟ جامعه ايراني اينها را نمي پذيرد 
و عكس العملش هم مش��خص بود،يعني تمناي 
سقوط ديكتاتوري و شادماني از رفتن ديكتاتور. 
جامعه ايراني اي��ن را نمي پذيرد. حاال اگر عده اي 
سلطنت طلب مي خواهند به اين قضيه بها بدهند، 
داستان ديگري است و شايد انگيزه هاي ديگري 

پشت اين نوع تبليغات نهفته باشد.« 
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علي اكبر رنجبر كرماني: »زماني كه 
روس ها براي ارعاب رضاخان و مردم، 
ش�هرهاي ش�مالي از جمله رشت و 
انزلي را بمباران كردند، هواپيماهاي 
انگليسي هم اعالميه هايي را بر فراز 
تهران پخش كردند كه در آن اشاره 
ك�رده بودن�د رضاش�اه را خودمان 
آورديم و خودم�ان هم مي بريم! اين 
اعالميه موجود اس�ت. درست است 
كه رضاخ�ان در يكي دو س�ال اول 
سلطنت، توانست با رياكاري عده اي 
را فريب بدهد، اما بعد كه همه متوجه 
ش�دند چ�ه موج�ود نفرت انگيزي 
 اس�ت، از او تنف�ر پي�دا كردن�د...«

ديويد يعقوبيان: »رضاش�اه براس�اس 
كمترين برآوردها، حدود 300ميليون 
پون�د پ�ول و بي�ش از 120 ميلي�ون 
هكت�ار، زمين داش�ت كه عمدت�ًا در 
اطراف مازن�دران بود. تص�رف زمين 
ب�ا اتهامات س�اختگي علي�ه مالك از 
جمله متهم س�اختن مالك به فعاليت 
عليه دولت و بي اعتنايي به روس�تاي 
زير نظر مال�ك يا ب�ه بهان�ه عملكرد 
نامناس�ب روستانش�ينان در حف�ظ 
زمي�ن انجام مي ش�د. ب�ا اس�تفاده از 
چنين بهانه هايي رضاش�اه زمين هاي 
اد!زيادي را متعل�ق به خ�ود مي كرد...«
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  شاهد توحيدي
اخي��ر،  س��اليان  در 
ب��از پژوه��ي در ب��اب 
سرگذش��ت رضاخان، 
ب��ازاري گ��رم يافت��ه 
اس��ت. يكي از واپسين 
آث��ار منتش��ره در اين 
موضوع، اثر»سرگذشت 
ديكتاتور« به قلم ساره 
جمالي زواره و به انتشار 
مرك��ز اس��ناد انقالب 
اسالمي است. ناشر در 
ديباچه اين كتاب جيبي، چنين آورده است: »كتاب 
حاضر، مي كوشد بخش هايي از زندگي عبرت آموز 
رضاخ��ان پهلوي را به تصوير بكش��د. آش��نايي با 
ش��خصيت رضاخان و مراحل زندگي اش، تصوير 
روشني از وضعيت اسفبار ايران در دوران حكومت 
شاهنش��اهي)باالخص دوران قاج��ار و پهلوي( به 
مخاطب ارائه مي دهد. خواننده با مطالعه  اين كتاب 
خواهد ديد چگونه يك قزاق دون پايه كه حتي سواد 
خواندن و نوشتن هم ندارد، تنها به خاطر خشونتي 
كه در سركوب نهضت هاي اعتراضي مردم كشورش 
از خود نشان مي دهد، به س��رعت مدارج ترقي را 
طي مي كند و از پايين ترين مراتب نظامي گري، با 
انتخاب مستقيم انگليسي ها به پادشاهي 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 
ب��ه دوران س��ياه عقب ماندگي و تحقي��ر ايرانيان 
تبديل شد. نيم قرن از عمر طاليي كشور عزيزمان 
كه مي توانس��ت قرين 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 در مي يابد. آري، شايد 
باورش براي نسل جديد سخت باشد، اما روزگاري 

نه چندان دور بر اين كشور مظلوم كساني همچون 
رضاخان حكومت كرده اند!«

 مؤلف در ديباچه اين اثر، در باب محل والدت و نشو 
و نماي رضاخان چنين آورده است: »ملك الشعراي 
بهار در جل��د اول تاريخ مختصر احزاب سياس��ي، 
چنين نگاشته است: رضاخان ميرپنج، پسر داداش 
بيك افس��ر س��وادكوهي از ايل پاالني بود. نام اين 
طايفه در تاري��خ خاني طبع پتروگراد برده ش��ده 
است... در بارفروش)بابل( از مرحوم ميرزا محمود 
رئيس كه مردي معّمر و فاضل و درويش بود شنيدم 
كه مي گفت: شاه)يعني رضاشاه( از ايل پاالني است 
و بين پاالني و پهلوي قرابت لفظي عجيبي موجود 
اس��ت. اما گمان ندارم خود شاه ملتفت نام عشيره  
خود بوده و اين اس��م خانوادگي يعن��ي پهلوي را 
بدين مناسبت انتخاب كرده باشد. محمود محمود، 
نويسنده و مورخ معاصر، همان كسي است كه پيش 
از رضا پهلوي نام محمود پهلوي را برگزيده بود، اما 
نام فاميلش را براي رضاش��اه گرفتند و او به تكرار 
نام كوچكش محمود بسنده كرد. دهكده  آالشت 
)زادگاه رضاشاه( در آغاز قرن سيزدهم 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 
پيوست و جزو هنگ هفتم س��وادكوه شد. مدتي 
رئيس نظميه  بابل كنار گرديد كه آن زمان به دراز 
كاله معروف بود. در اوايل حكومت ناصر الدين شاه 
با درجه نايبي همراه حسام السلطنه بر سر مسئله  
هرات در جنگ با افغان ها ش��ركت كرد. عباسعلي 
خان در دوران زندگي چندب��ار ازدواج كرد. خانم 
كوچيك يكي از زنان او بود كه در بابل كنار حضور 
داشت. او صاحب پنج فرزند شد. هما خانم، همسر 
ديگر عباسعلي هم صاحب هفت فرزند بوده است. 
رضاخان حاصل ازدواج او با زني به نام نوش آفرين 
خانم اس��ت. اين زن ك��ه اهل قفقاز ب��ود در زمان 
فتحعلي ش��اه قاجار و پس از اش��غال بس��ياري از 
شهرهاي ايران توس��ط روس ها به ش��مال ايران 

مهاجرت كرد... .« 

در معرفي پژوهشي نوين درباب 
»سرگذشت ديكتاتور« 

حاالت يك »بركشيده!«


