
  احمدرضا صدري
 يكي از فص�ول در خور خوانش تاري�خ ايران پس از 
ش�هريور 20، نحوه رفتار ارتش رضاخاني در پي اين 
رويداد اس�ت. ش�ايد همزماني هفته دفاع مقدس با 
موعد انتشار اين مقال، خود مقايسه هايي را در زمينه 
مواجهه ارتش به اصطالح نوين رضاخاني با نيروهاي از 
هم گسيخته، اما مصمم مردمي، در دو مورد تجاوز به 
خاك ايران را، در ذهن مخاطب ايجاد كند. اين نوشتار 
با اس�تناد به پاره اي از اخبار و تحليل ها، به بررسي 
موضوع پرداخته اس�ت. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
معاصر و عم�وم عالقه مندان را مفي�د و مقبول  آيد. 

      
  ترك مقاوم�ت بر اس�اس ني�ات صلح جويانه 

اعليحضرت همايوني!
شايد مناسب باشد كه در آغاز مقال، روايت كناركشيدن 
ارتش نوي��ن و قدرتمن��د رضاخاني در براب��ر نيروهاي 
متجاوز به ايران در ش��هريور 20، از قلم يكي از نشريات 
رس��مي آن دوره بازخواني ش��ود. چه اينك��ه خواننده 
موش��كاف، مي تواند از همين امر ب��ه ماهيت ماجرا پي 
ببرد. مجل��ه اطالعات هفتگ��ي، ش 25، در باب چند و 
چون اين رويداد، چنين آورده است: »در روز ۳ شهريور 
۱۳20 متفقين ب��ه ايران حمله كردن��د و به مدت يك 
هفته، شهرهاي شمالي و غربي و جنوبي ايران از چندين 
جهت مورد تهاجم همه جانبه ارتش س��رخ ش��وروي و 
ارتش بريتانيا قرار گرفت؛ همچنين نيروهاي شوروي به 
بمباران شهرهاي شمالي و شمال غربي ايران پرداختند. 
روز 6 شهريور محمدعلي فروغي هنگام تشكيل كابينه 
خ��ود در مجلس، درحالي كه كش��ور توس��ط متفقين 
اشغال شده و در حال بمباران بود، دستور ترك مقاومت 
مي دهد: به ط��وري كه به خوبي آگاه��ي داريد دولت و 
ملت ايران صميمان��ه طرفدار صلح و مس��المت بوده و 
مي باش��د. براي اينكه اين نيت تزلزل ناپذي��ر كاماًل بر 
جهانيان مكش��وف گردد، در اين موقع كه از جانب دو 
دولت ش��وروي و انگلس��تان اقدام به عملياتي شده كه 
ممكن است موجب اختالل صلح و سالمت گردد، دولت 
به پيروي ني��ات صلح جويانه اعليحض��رت همايون)!( 
به قواي نظامي كشور هم اكنون دس��تور مي دهد كه از 
هرگونه عمليات مقاومتي خودداري نمايند تا موجبات 
خونريزي و اختالل امنيت مرتفع شود و آسايش عمومي 

حاصل گردد!«
  حقيقت مدرنيزاسيون رضاخاني به گاه اشغال 

كشور در آيينه يك نگاه نزديك!
در باب تالش رضاخان براي نوسازي همه جانبه و ايجاد 
قدرت نظامي و اقتصادي ايران، فراوان سخن رفته است. 
با اين همه، عباسقلي گلشاييان، - كه يكي از خودي هاي 
حكومت پهلوي بود- در يادداشت هايش به شرح زير به 
خوبي حقايق عريان را بيان مي كند: »در جلسه هيئت 
وزرا كه همان روز سوم شهريور با حضور رضاشاه تشكيل 
شد، معلوم گرديد: الف - براي مصرف تهران بيش از سه 

روز گندم موجود نبود. 

ب � پيش بيني براي برقراري سيستم آگاهي مردم )آژير( 
مطلقاً به عمل نيامده بود. 

ج � روز بعد معلوم شد بنزين كافي هم وجود نداشت. 
ح � عالوه بر آن پناهگاه ضد هوايي هم احداث نشده بود. 
از لحاظ نفس عمل دفاعي، روز س��وم شهريور رضاشاه 
در مقاب��ل پ��اره اي اظه��ارات وزرا فرمودن��د: اگر من 
۱00بمباردي��ه )هواپيم��اي بمباران( داش��تم، خودم 
مي دانس��تم چطور به تع��رض روس ها و انگليس��ي ها 

جواب بدهم. 
د � در روز دوم جنگ نامه س��تاد جن��گ از اين حكايت 
مي كند كه اس��تفاده از 50 هزار نفر ابوابجمي نيروهاي 
پادگان تهران به علت فقدان كاميون و بنزين امكان پذير 

نبوده است!
ه � پس با اي��ن كيفيت، در واقع هدف س��ازمان ارتش، 
»دفاع« نبود و آن سازمان هدفي جز همان پياده كردن 
نظر لرد كرزن نداشت، يعني سيلي زدن به ملت ايران كه 

چرا قرارداد تحت الحمايگي ۱9۱9 را امضا نكرد.«
  14 سال تهيه سالح براي انگليس و روس!

ابوالحس��ن عمي��دي ن��وري از چهره هاي سياس��ي و 
مطبوعاتي دوره پهلوي هاس��ت. از جمل��ه موضوعاتي 
كه وي در يادداش��ت هاي خود مورد توج��ه قرار داده، 
سرنوش��ت ارتش ايران و س��الح هاي آن پس از حمله 
متفقين است. او در اين باره چنين تحليلي دارد: »وسايل 
نظامي موجود در اي��ران در چنين اوضاع��ي ]: پس از 
۳ ش��هريور ۱۳20[ به درد انگلي��س و روس مي خورد، 
چنانك��ه در مناطق اش��غالي روس ها كه ش��مال ايران 
بود، روس ها تا توانس��تند وس��ايل نظامي و حمل و نقل 
ايران را به خ��ارج از ايران، يعني به كش��ور خود بردند، 
حتي كاميون هاي مردم را هم آنچه دستشان رسيد به 
تركستان روسيه كه جاي امني بود، بردند، همچنان كه 
در جنوب نيز انگليس ها حتي كش��تي هاي چندي كه 
نيروي دريايي ايراني به نام ببر و پلنگ داشتند به سوي 
هندوستان و نيروي جنگي خود بردند تا از آنها استفاده 
كنند! خالصه آنكه رضاش��اه ديد آن همه ادعاها و غرور 
و تكبرهايي كه براي اين ارتش ظفرنمون! از خود نشان 
داده بود، ظرف چند ساعت به شكست منجر گرديده و 
ظرف يكي دو روز از هم پاش��يد و آنچه اسلحه و وسايل 
هم در مدت ۱4 سال تهيه نموده بود در روزي كه بايد از 

آن استفاده شود به دست انگليس و روس افتاد.«
  »بله قربان گو«هاي�ي در قام�ت فرمانده�ان 

نيروي هوايي
از جمل��ه بخش هاي تراژيك سرنوش��ت ارت��ش ايران 
پس از اش��غال كش��ور، فرجام نيروي هوايي آن است. 
رضا سرحدي، پژوهنده تاريخ معاصر در تحليلي، عدم 
تعريف فرماندهي مج��رب براي اين نيرو و گماش��تن 
همپالگي هاي رضاخان در دوران حضور در قزاقخانه در 
جايگاه فرماندهي آن را، در زمره علل مقاومت نكردن اين 
بخش از نيروهاي نظامي كشور و نهايتاً انهدام آن مي داند 
و در اين موضوع مي نويسد: »وابستگي نيروي هوايي به 
كشورهاي مختلف و وابس��ته بودن تجهيز آن به تمايل 

اين كشورها سبب شده بود تا محدوديت وسايط نقليه 
زرهي و فوج هاي مكانيزه مشهود باشد. اين شرايط باعث 
شده بود تا آن مقدار كم نيز در پايتخت متمركز باشند 
و از لش��كرهايي كه در مناطق مرزي حس��اس مستقر 
بودند، به نح��وي توجيه ناپذير غفلت ش��ود، به همين 
دليل يگان هاي ايراني مس��تقر در امتداد مناطق مرزي 
تجهيزات كافي براي مواجه ش��دن با نيروهاي مكانيزه 
دشمن نداشتند. اين در حالي بود كه شوروي در جبهه 
قفقاز جنوبي مي توانست تا 409 فروند هواپيماي جنگي 
از جمله بمب افكن هاي ب��زرگ وارد ميدان كند، اما در 
مقابل اين ناوگان هوايي عريض و طويل، تنها ۱4فروند 
هواپيماي دوباله و از رده خارج اوداكس و هايند نيروي 
هوايي ايران را در تبريز تش��كيل م��ي داد. بقيه ناوگان 
هوايي جنگي ايران در تهران، اهواز و مشهد مستقر بود. 
روند تضعيف نيروي هوايي ايران تا جايي ادامه داشت كه 
شيباني و خلبانان ديگر سعي مي كردند مانع از افتادن 
هواپيماهاي دوباله به دست دشمن شوند؛ همچنين به 
خلبان ها اجازه داده ش��د تا با اتومبي��ل از معركه خارج 
شوند. اين آش��وب در مقابل هماهنگي و سرعت عمل 
نيروي هوايي همسايه شمالي قرار داشت. هواپيماهاي 
روس��ي به صورت منظم تا قبل از ص��دور فرمان ترك 
مقاومت به ارتش ايران، هدف هاي غيرنظامي و شهرهاي 
بي دفاع را بمباران كرده بودند. آنه��ا تا چند روز پس از 
ترك مقاومت توس��ط محمدعلي فروغي، نخست وزير 
جديد، نيز به بمب��اران مناطق كوچك ت��ر ادامه دادند. 
مش��كل عمده ديگر كه ت��وان دفاعي ارت��ش و نيروي 
هوايي ايران را در مقابل متفقي��ن تضعيف مي كرد، در 
قالب تنگناهاي س��اختاري جاي مي گيرد. متخصصان 
رده  باالي چنداني در مقابل ارتش هاي مدرن و مجهز به 
هواپيماي جنگي انگليس و شوروي وجود نداشت. اين 
امر تا حدي ناشي از آن بود كه رده هاي باالي فرماندهي 
را همراهان رضاش��اه در بريگارد قزاق س��ابق تشكيل 
مي دادن��د. اين افراد به ط��ور عم��ده بله قربان گوهايي 
بودند كه بيشتر به رفاه و موقعيت اجتماعي خود توجه 
داشتند تا نظريات نظامي جديد. با آغاز حمالت نيروهاي 
متفقين بود كه تنگناهاي ساختاري نيروي هوايي برمال 
ش��د. آنچه در جبهه هاي نبرد در جنوب، غرب و شمال 
كشور مي گذشت با تصورات رضاش��اه و اعالميه ستاد 
ارتش تفاوت فاحشي داشت؛ چراكه نيروي هوايي ايران 
با كمك كشورهاي خارجي مجهز شده بود و در كنار آن 
فقدان مشروعيت قانوني رضاشاه و نداشتن آذوقه كافي 
به ادعاي فرماندهان، پذيرش شكست نظامي را ناگزير 
مي ساخت. در عمليات اش��غال ايران حدود 800 نفر از 
پرس��نل نيروي زميني، دريايي و هوايي ارتش ايران و 
ح��دود 200 غيرنظامي در بمباران روس ها در رش��ت 
كشته شدند. تنگناهاي س��اختاري باعث شد تا ارتش 
ايران در براب��ر دو ارتش نيرومند جهان بس��يار ضعيف 
ظاهر شود و آن مقاومت ناچيزي هم كه نشان داده شد، 
خيلي زود متوقف گشت و سرنوش��ت نيروي هوايي را 
تيره س��اخت. در بمباران فرودگاه ها و نقل و انتقاالت، 

كردار نيروهاي مسلح رضاخاني در دوران اشغال ايران در آيينه يك بازخواني

شكست چند ساعته ارتش ظفرنمون!

تعداد زي��ادي از هواپيماهاي ارت��ش از ميان رفت. 
مي��زان صدمات وارده ب��ه نيروي هواي��ي ايران در 
حدي بود كه تا سال ۱۳25 ارتش ايران فاقد نيروي 
هوايي بود. سپهبدمحمد نخجوان مي نويسد:»از آن 
تاريخ ]۱۳20[ تا ۱۳25 دوره رك��ود و بالتكليفي 
نيروي هوايي ايران است كه بارها تهديد به انحالل 

مي شد.«
  سرنوش�ت هواپيماهاي خريداري ش�ده 

توسط رضاخان در دوره اشغال ايران
رضاخان در واپسين س��ال های سلطنت خويش، 
اقدام به خريد چن��د فروند هواپيماي جنگي براي 
تجهيز نيروي هوايي كرد. با اين همه بخش مهمي 
از اين سفارشات، هيچگاه به ايران نرسيد و از قضا 
دولت انگلس��تان - كه خود رضاخان را بركشيده 
بود- در اين ميان نقشي اساس��ي داشت! حسين 
مواليي، پژوهشگر تاريخ معاصر، تقصيل ماجرا را 
اينگونه به قلم آورده است: »شايد بتوان ادعا كرد 
بخشي از سفارش��ات ايران با كارشكني مخفيانه 
انگلس��تان لغو ش��د و خريدهاي صورت گرفته از 
شركت كرتيس نيز به سبب فشارهاي آنها با تأخير 
در اوايل سال ۱94۱ وارد كشور شد. در اين مقطع 
بريتانيا فروش هواپيماه��اي آلومينيومي به ايران 
را به اين بهانه كه مي توانس��ت به دس��ت آلمان ها 
برسد، ممنوع كرده بود. ترس و تبليغاتي كه بريتانيا 
در امريكا مطرح كرده بود، باعث ش��د واش��نگتن 
از سياس��ت بي طرفي خود در جنگ تخطي كرده 
و از انتق��ال به موق��ع هواپيماي كرتي��س هاواك 
)Curtiss Hawk( به ايران خودداري كند. ذيل 
فشارهاي انگلستان و با تأخير قابل توجه در 20 مي 
 ۱94۱ به كش��تي ها اجازه حمل اين هواپيماها به 
ايران داده شد. با ارس��ال هواپيماهاي فوق باز هم 
فشار انگلس��تان به امريكا براي ممانعت از انتقال 
تس��ليحات و هواپيماهاي بيش��تر ادامه داش��ت. 
از بع��دي ديگر لندن نگ��ران بود اي��ن هواپيماها 
)به سبب مواضع ضدانگليس��ي مردم ايران( عليه 
آنها مورد اس��تفاده قرار گيرد. در آن مقطع آلمان 
پيش��روي قابل توجهي در درون مرزهاي شوروي 
داش��ت و اين امكان فراهم ش��ده بود كه آلمان با 
تصرف قفقاز به ايران برسد. ديپلمات هاي امريكايي 
نگراني انگلس��تان را درك مي كردند، اما خواست 
لندن را براي آينده ارتباط خود با ايران خطرناك 
مي دانستند. آنچه امريكايي ها را سردر گم مي كرد، 
ادامه توليد هواپيما توسط انگليسي ها در ايران بود. 
انگليس��ي ها در آن مقطع در كارخانجات ش��هباز 
 Hurricane فعال بودند و شعار توليد جنگنده
را سر مي دادند كه در نهايت نيز بيش از يك فروند 
به ن��اوگان ايران داده نش��د. به ب��اور امريكايي ها 
انگلستان قصد داشت آنها را از بازار ايران دور نگه 
دارد. انگليس��ي ها به اين واقعيت كه استدالل آنها 
براي امريكايي ها غيرمنطقي است، معترف بودند، 
اما اعتقاد داشتند براي مطيع نگه داشتن رضاشاه 
و ادامه حضور تكنسين هاي آنها در ايران ممانعت 
از ورود هواپيماهاي امريكايي يك ضرورت است. 
انگلستان با اتخاذ تاكتيك هاي متعدد تالش داشت 
مانع ورود هواپيماهاي بيشتر به ايران شود. به سبب 
تحركات انگلستان ۱0 فروند هواپيماي خريداري 
 ش��ده از امريكا سرنوش��ت جالبي داش��ت. زماني 
كه متفقين به پايگاه هوايي اه��واز حمله كردند، 
۱0 فروند هواپيماي خريداري  ش��ده از امريكا در 
فرودگاه اهواز هنوز از جعبه خارج نشده بودند كه 
توسط انگليس��ي ها مصادره گرديد. هواپيماهاي 
 -75A( مصادره شده ايران از نوع كرتيس هاواك
9( بودند كه بعدها توسط نيروي هوايي سلطنتي 

بريتانيا در هند مورد استفاده قرار گرفتند.«
  نيروي دريايي با وظيفه مانور داخلي!

نيروي دريايي ارت��ش رضاخان نيز اما، ش��رايطي 
بيش و بهتر از نيروي هوايي آن نداش��ت. گو اينكه 
اين بخش از ارتش، هيچ وظيفه اي براي صيانت از 
مرزهاي دريايي كشور نداشته و مأموريت هاي آن، 
صرفاً داخلي بوده است! محمد اسماعيل شيخاني، 
پژوهش��گر تاريخ معاصر، در تشريح شرايط نيروي 
درياي��ي رضاخاني آورده اس��ت: »اساس��اً نيروي 
دريايي ساخته و پرداخته ش��ده از سوي رضاخان 
صرفاً مانند ارتش وي قرار بود نقش يك ژاندارمري 
بزرگ را ايفا كند و به معناي واقعي كلمه قرار نبود 
جزيي از ارتش ملي باش��د، نيروي دريايي رضاشاه 
نيز صرفاً وظيفه مانور داخلي داشته تا حفظ امنيت 
مرزها. اين اقدام رضاش��اه و واكن��ش فوري وي به 
فرمانده نيروي درياي��ي اش در قبال عمل ابتكاري 
وي بيانگ��ر دكوري بودن نيروي دريايي اس��ت كه 
عماًل نمي تواند عملي مخالف منافع انگليس��ي ها و 
موافق مناف��ع ملي ايرانيان ص��ورت دهد و ناوهاي 
مستقر شده در جنوب ايران نيز عماًل كارايي خاصي 

نداشتند. طنز تاريخ اما اينجاست كه تمامي ادوات و 
ابزارهاي نيروي دريايي ايران پس از ماجراي اشغال 
كشور در شهريور ۱۳20 توسط انگليسي ها مصادره 
شد و آنها اين روند را تا سال ۱۳26 عماًل ادامه دادند. 
ارتش ايران كه رضاشاه روي آن مانور زيادي مي داد 
در شهريور س��ال 20 در فاصله زماني بسيار اندكي 
در مقابل حمله متفقين دچار فروپاشي شد و تاب و 
توان مقاومت نداشت! نيروي دريايي نيز در اين ميان 
مستثني نبود و نتوانست مقاومت چنداني به ويژه در 
قبال حمله انگليسي ها از جنوب كشور داشته باشد، 
اين در حالي بود كه ني��روي دريايي جنوب در اين 
برهه زماني حدود هزار نيرو و پرسنل داشت، اما تاب 
مقاومت در برابر انگليسي ها را نداشت. حدود 600 
نفر از نيروهاي ناوگان و پرسنل نيروي دريايي ايران 
در اين برهه كشته شدند و اين مسئله ثابت شد كه 
ارتش و نيروي دريايي وابس��ته به لحاظ تجهيزاتي 
نمي تواند نقطه مطمئني براي تكيه باش��د. نيروي 
دريايي رضاش��اه را بايد در پازل كل��ي ارتش ايران 
مورد بررس��ي قرار داد. ارتش ايران به تعبيري يك 
ژاندارمري بزرگ ب��ود و وظيفه اصلي خ��ود را در 
مس��ائلي مانند تخت قاپو كردن يا كش��ف حجاب 
تعريف مي كرد، در واقع كاركرد برشمرده شده براي 
ارتش صرفاً كاركردي داخلي بود و قرار نبود در زمان 
تهاجم به مرزها ايفاي نقش آنچناني داش��ته باشد. 
نيروي دريايي نيز وضعيتي اينچنين داشت. نفس 
شكل گيري نيروي دريايي و انگيزه اوليه تشكيل آن 
از سوي رضاش��اه نيز به همين منوال بود. در واقع 
از همان زمان تش��كيل نيروي درياي��ي در جنوب 
كشور، انگليس��ي ها و نيروي دريايي آنها به لحاظ 
كمي و كيفي در اين منطقه حضور داشتند و نيروي 
دريايي ايران نيز قرار نبود اقدامي مخالف با منافع 
بريتانيايي ها صورت دهد. خشم و تقبيح اقدام بايندر 
از سوي رضاشاه در قبال مسائلي مانند جزيره هنگام 
يا باس��عيدو بيانگر اين بود كه رضاشاه قرار نيست 
با نيروي دريايي خود در مقابل انگليس��ي ها چنگ 
و دندان نش��ان دهد و به راهكارهاي ديپلماتيك يا 
به عبارت بهتر مماش��ات بهتر مي انديشد. شهريور 
سال 20 آزمون عملي و محك عيني ارتش ايران به 
معناي عام و نيروي دريايي به معناي خاص بود كه 
در فاصله زماني بسيار اندكي پس از تهاجم متفقين، 

ارتش و نيروي دريايي ايران دچار فروپاشي شد.«
  ارتش�ي كه با وظيفه ذاتي خويش نسبتي 

نداشت!
در پايان اين مقال، باز به بررسي وظيفه اصلي ارتش 
رضاخاني باز مي گرديم. به نظر مي رسد كه كاركرد 
اين نهاد در آن دوره، صرفاً س��ركوب مخالفت هاي 
داخلي بوده و مواجهه با دشمن خارجي، از دستور كار 
آن خارج شده است! سيده ليال موسوي، پژوهشگر 
تاريخ معاصر، كاركرد ارتش رضاخان را در موارد ذيل 
منحصر مي داند: »در نبود پاي��گاه مردمي و فقدان 
مشروعيت، رضاخان پايگاه قدرت خود را عمدتاًَ روي 
ارتش استوار ساخته بود. به تعبيري سردار سپه كه 
موجوديت سياسي خود را مديون نظاميان بود، بر 
ارتش تكيه كرده و تقويت نيروهاي نظامي و حفظ 
وفاداري آنها را مقدم ترين وظيفه مي دانست. قدرت 
ارتش چنان بود كه در اياالت و استان ها فرماندهان 
لشكرها و قواي نظامي به عنوان نماينده شخص شاه 
قدرتي برتر از اس��تانداران و فرمانداران محس��وب 
مي شدند. استانداران و همه مقام هاي استان ها تابع 
ش��خص فرمانده لش��كر بودند و اصوالً با اين شرط 
منصوب مي شدند. مقام هاي كشوري استان ها فقط 
نامي بود و بس و همه كاره افسران عالي رتبه بودند. 
رضاخان عادت نداشت افس��ران عالي رتبه خود را 
تغيير دهد، بنابراين در تمام مدت سلطنتش آنها را 
در مشاغل حساس كشوري و لشگري گمارد. ارتشبد 
فردوس��ت در خصوص موقعيت نظاميان در زمان 
رضاخان متذكر مي شود هيچ فردي حق نداشت از 
نظاميان شكايت كند، وگرنه خودش تحت تعقيب 
و مواخذه ق��رار مي گرفت. يكبار ش��خصي از كريم 
بوذرجمهري نزد مادر محمدرضا ش��كايت برد و او 
نيز ش��كايت را به رضاخان داد و تقاضاي رسيدگي 
كرد. رضاخان عصباني شد و با خشونت از اتاق بيرون 
رفت و گفت به هيچ فردي اجازه نمي دهم از افسران 
من نزد من شكايتي بياورد، آنها اشتباه نمي كنند. 
رضاخان پس از كودتاي ۱299 به تدريج ارتش را در 
صحنه هاي مختلف وارد كرده بود. در ابتدا به منظور 
جلب افكار عمومي باالخص ديدگاه رجال سياسي 
و طبقات شهرنشين به راهزني هاي سازمان يافته در 
راه ها و طرق و ش��وارع پايان داده و امكان تردد كاال 
را بين شهرها بدون احتمال خطر دستبرد و نابودي 
فراهم كرد، اما به تدريج ارت��ش و رضاخان با قبضه 
كردن قدرت در يد بالمنازع خود به مش��كل اصلي 
جامعه شهرنش��ين كه از انقالب مشروطه به دنبال 
آزادي هاي سياسي و حاكميت قانون بودند، تبديل 
گرديدند. در دوره ۱6  ساله سلطنت رضاخان ارتش 
بيش از آنكه به عنوان نيرويي كارآمد حافظ مرزهاي 
ايران و منافع ملي باش��د، به عن��وان نيروي اصلي 
حافظ تاج و تخت درصدد سركوب مخالفان شاه بود. 
در اين سال ها در بس��ياري از نقاط كشور حكومت 
نظامي برقرار بود. در كنار ارتش نيروهاي انتظامي 
نيز در قالب شهرباني آزاديخواهان بسياري را مانند 
آيت اهلل سيدحسن مدرس، فرخي يزدي و ميرزاده 
عشقي را به اشكال گوناگون به كام مرگ كشاندند. 
حتي محبوبين رضاخان، افرادي مانند تيمورتاش 
و داور كه مس��ير س��لطنت را براي رضاخان هموار 
كرده بودند، با گذش��ت س��ال هاي اوليه سلطنت و 
قرار گرفتن در زمره مغضوبين شاه توسط مأمورين 
شهرباني و عمالي مانند س��رتيپ مختاري و دكتر 
احمدي كشته شدند. در كنار اين، دل مشغولي ديگر 
امراي ارتش در سال هاي بعد ثروت اندوزي از راه هاي 
گوناگون ش��د. اين موضوع برخالف ادعاي ظاهري 
شاه كه به مقابله با فس��اد تأكيد داشت با تشويق او 

نيز همراه بود.« 
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رده هاي باالي فرماندهي نيروي هوايي 
را، همراهان رضاش�اه در بريگارد قزاق 
س�ابق تش�كيل مي دادند. اي�ن افراد، 
عمدت�ًا بله قربان گوهاي�ي بودن�د ك�ه 
بيش�تر به رفاه خود توجه داش�تند تا 
نظريات نظامي جديد! ب�ا آغاز حمالت 
نيروه�اي متفقي�ن بود ك�ه تنگناهاي 
ساختاري نيروي هوايي برمال شد. آنچه 
در جبهه هاي نبرد در جن�وب، غرب و 
شمال كش�ور مي گذش�ت، با اعالميه 
س�تاد ارتش، تفاوت فاحش�ي داشت

   محمدرضا كائيني
زنده ي��اد حاج محم��د 
مهرآيي��ن مع��روف به 
»محم��د ج��ودو«، در 
عداد آن طيف از مبارزان 
انقالب بود ك��ه به رغم 
اش��تهار ن��زد همگنان، 
در گمنام��ي زيس��ت! 
در واپس��ين س��اليان 
حيات وي، آييني براي 
نكوداشتش برگزار شد و يادنامه اي كه هم اينك در 
اين مجال به حضورتان معرفي مي شود. فرهاد طلوع 
كيان گردآورنده اثر » آيين مهرآيين« در ديباچه آن 
چنين آورده است: »با آنكه براي تدوين و انتشار اين 
كتاب تا قبل از برگزاري آيين نكوداشت حاج محمد 
مهرآيين كمتر از يك ماه فرصت داش��تيم، ولي به 
دليل احترام��ي كه همه بزرگان براي ايش��ان قائل 
هستند، توانستم مطلبي مختصر و كاربردي در سه 
بخش تدوين كنيم. به جز اين مقدمه و پيش��گفتار 
كه دست اندركاران انجمن حاميان فرهنگ و مرام 
پهلواني به عنوان مجريان طرح نكوداش��ت تقديم 
كرده اند، ابت��دا گفتارها و نوش��تارهايي از خادمان 
ورزش مرتبط با ايش��ان اعم از رئيس و موئوس و.... 
آماده شد كه به ترتيب حروف الفباي نام اين بزرگان 
انتشار يافته اس��ت. البته برخي تيترهاي مطالب از 
صاحبان آثار نيست. ضمناً چون مخاطب اين كتاب، 
عموم مردم به ويژه جوانان حتي در دورافتاده ترين 
كتابخانه ه��اي عمومي اين س��ر زمين هس��تند، 
توضيحي كوتاه در حد عنوان چند مسئوليت براي 
آش��نايي بيش��تر با هريك از اين پيشكسوتان درج 
ش��ده و گرنه آوازه نام و خدمات اين عزيزان حداقل 
در جامعه ورزش بر كسي پوشيده نيست. در بخش 
دوم، برخي از خاطرات مبارزات ايش��ان مربوط به 
دوران مبارزات قبل از پيروزي انقالب اسالمي از زبان 
خودشان منتشر شده است. در بخش سوم، تعدادي 
از اسناد و عكس هايي كه در دسترس بود، انتخاب و 

درج گرديده است.« 

در بخش ديگري از اين مقدمه، پيش��ينه سياس��ي 
و مبارزاتي زنده ياد محمد مهرآيين، به ش��رح ذيل 
معرفي شده اس��ت: »محمود داودآبادي كه پس از 
پيروزي انقالب اسالمي، نام خانوادگي مهرآيين را 
برگزيد، متولد محالت در سال ۱۳۱8 است. در ۱8 
سالگي ازدواج كرد كه حاصل اين پيوند، يك دختر 
و چهار پسر بود. بازاري متديني كه لوالفروشي در 
كوچه مروي تهران داشت. مربي ورزش معروف به 
محمد جودو از مبارزان فعال عليه رژيم ستمشاهي 
و آموزش دهن��ده آمادگي ه��اي جس��ماني رزمي 
انقالبيون مس��لمان بود. مبارزي كه پيغام ش��هيد 
بهش��تي را براي حضرت امام)ره( به فرانسه رساند، 
طي سه بار دستگيري مجموعاً حدود شش سال در 
حبس ساواكي ها تا سال ۱۳56 در جوار آياتي چون: 
مرحوم طالقاني، مهدوي كني و هاشمي رفسنجاني 
شكنجه ش��د. جانبازي كه در زندان آنچنان آسيب 
جدي به كمرش وارد مي كنند ت��ا نتواند مربيگري 
كند و مب��ارزان را آم��وزش دهد. پ��س از پيروزي 
انقالب اسالمي هم با ترور نافرجام عوامل ضدانقالب 
دوباره جانباز مي شود. پدر دو شهيد دفاع مقدس - 
محمدرضا و ناصر- از قهرمانان جودو كه چند سالي 
است همسر مبارزش هم به دليل بيماري به فرزندان 
شهيدش پيوسته و اخيراً فرزند ديگرش - مهدي- 
بازمانده ديپلمات هاي عمليات تروريستي در مزار 
شريف را هم از دست داده است. مديري پاكدست 
كه در سپاه، دادستاني و مجلس، خدماتي ماندگار 
دارد و در دولت شهيدرجايي، مسئوليت فدراسيون 
جودو، كاراته و تكواندو را بر عهده مي گيرد تا اينكه 
اين رشته ها را مستقل مي كند. حدود دو دهه رئيس 
و عضو هيئت رئيسه فدراسيون جودو بوده و حدود 
سه دهه تا امروز با روحيه اي كم نظير، خادم ورزش 
جانبازان و معلوالن با مس��ئوليت هاي مختلف در 
بنياد جانبازان، كميته ملي پارالمپيك و فدراسيون 
ورزش هاي جانبازان و معلوالن اس��ت. عاشقي كه 
تربيت ش��اگردان نام��دار در عرصه ه��اي مختلف 
سياس��ي، نظامي، فرهنگي و ورزش��ي با اعتماد و 
ميدان دادن به جوانان از اولويت هايش بوده و خود 
را در همه فراز و نش��يب هاي زندگي از قبل انقالب 
تا كن��ون، متعهد خدم��ت به مردم ب��ه ويژه كمك 
بي منت براي حل مشكالت ازدواج، تحصيل، مسكن 
و اشتغال نس��ل جوان مي داند. خوش اخالقي كه با 
اين همه افتخارات همواره مرام پهلواني اش با تواضع 
در مقابل كوچك و بزرگ نمايان تر مي شود و چه بجا، 
نام خانوادگي مهرآيين را متناسب با مهر و محبتش 

انتخاب مي كند.« 

نظري بر يادمان محمد مهرآيين 
از مبارزان انقالب اسالمي

 در شناخت زندگي و زمانه 
»محمد جودو«

   زنده ياد محمد مهرآيين معروف به »محمد جودو«

در دوره 16  ساله سلطنت رضاخان، 
ارت�ش بي�ش از آنك�ه ب�ه عنوان 
نيروي�ي كارآمد حاف�ظ مرزهاي 
ايران و منافع ملي باشد، به عنوان 
نيروي اصلي حافظ ت�اج و تخت، 
درصدد س�ركوب مخالفان ش�اه 
بود. در اين س�ال ها در بس�ياري 
از نقاط كش�ور، حكوم�ت نظامي 
برقرار بود. در كنار ارتش، نيروهاي 
انتظامي ني�ز در قالب ش�هرباني، 
آزاديخواه�ان بس�ياري مانن�د: 
آيت اهلل سيدحسن مدرس، فرخي 
يزدي و ميرزاده عشقي را به اشكال 
گوناگون ب�ه كام مرگ كش�اندند 
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