
   احمدرضا صدری
یکی از مدخل ه�ای مهم برای فهم علل اس�تیصال 
براب�ر تج�اوز متفقی�ن،  ارت�ش رضاخ�ان در 
ساختارشناس�ی آن اس�ت. به عبارت دیگر ش�کل 
طراحی این نهاد و شرایط حاکم بر آن، نشان می دهد 
که قابلیت هایش چیس�ت؟ و تا چه می�زان می توان 
از آن انتظار داش�ت؟ مق�ال پی آمده در اس�تناد به 
دیدگاه های پاره ای از محققان، درصدد اس�ت که به 
ساختارشناسی ارتش رضاخان بپردازد. مستندات 
نوش�تار پی آمده، ب�ر تارنم�ای پژوهش�گاه تاریخ 
معاصر ایران آمده است. امید آنکه پژوهندگان این 
ح�وزه و عموم عالقه من�دان را مفی�د و مقبول آید. 

      
   ارتشی که برای سرکوب و غارت ساخته شد!

س��اختار و نوع عمل هر ارتش یا نیروی نظامی را هدف 
از تأسیس  آن روشن می س��ازد. رضاخان از مقطعی که 
به تأسیس  ارتش به اصطالح نوین ایران دست زد، آن را 
در خدمت منافع و مطامع شخصی خویش می خواست و 
هم از این روی، می توان آن را یک نیروی نظامی شخصی 
و نه ملی قلمداد کرد! بدیهی اس��ت که چنین نیرویی به 
گاه بی انگیزگی قزاق، سست ش��ود و توان دفاع از کشور 
را از دست بدهد. دکتر موس��ی فقیه حقانی، پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران در باب ش��رایط بنی��اد این ارتش، بر 

این باور است:
»ارتش رضاخان به فرد )یعنی به خود رضاخان( متکی 
بود و وقتی او هیچ انگیزه ای برای مقاومت نداش��ت و در 
برابر متفقین منفع��ل برخورد کرد، چگون��ه می توان از 
فرماندهان او انتظار داش��ت که مقاوم��ت را ر ها نکنند؟ 
ارتش رضاخان، نیرویی ناآزم��وده بود. این ارتش، ارتش 
آزموده ای برای مقابله با نیروهای خارجی نبود. این ارتش 
از زمانی که تشکیل ش��د، در توطئه جمهوری خواهی و 
بعد سلطنت رضاخان و بعد از آن، سرکوب عشایر و غارت 
اموال و امالک مردم، در خدمت اهداف شخصی رضاخان 
قرار داش��ت. رؤس��ای اداره امالک اختصاصی رضاشاه، 
عمدتاً فرماندهان نظامی بودند که برای سرکوب و غارت 
ملت، کاماًل آموزش دیده بودند نه دفاع از کش��ور! عالوه 
بر ای��ن، بی ایمانی این ارتش، فاکتور مهمی در ش��رایط 
ش��هریور 20 بود. منظور از بی ایمانی، ایمان نداشتن به 
حفظ تمامیت ارضی کش��ور بود. وقتی تم��ام هّم و غم 
فرماندهان، غارت اموال مردم ب��ود، هیچ انگیزه ای برای 
دفاع از سرزمین مادری وجود نداشت. در تمام سال های 
تش��کیل ارتش، فرماندهان تنها وظیفه خ��ود را دفاع از 

منافع رضاخان می دانس��تند. این ارتش از نظر سالح و 
تجهیزات هم ناکارآمد بود و اگرچه به ظاهر انگلیسی  ها 
با کودتای 1299، دولت مقتدری بر س��ر کار آوردند، اما 
اقتدار این دولت، فقط در سرکوب داخلی بود. استراتژی 
بریتانیا از همان آغاز قدرت گیری رضاخان، بر این اصل 
قرار داشت که بدون قوی ش��دن ایران، زمینه ای فراهم 
کند که خود به راحتی به غ��ارت منابع ایران بپردازد، به 
همین دلیل به هیچ وجه اجازه ندادند که پهلوی بتواند 
صنایع س��نگین در ایران راه بیندازد. مقایس��ه وضعیت 
ایران در دو جنگ ایران و روس��یه و جنگ جهانی اول با 
جنگ جهانی دوم نیز نتایج جالبی به دست می دهد. در 
جنگ روسیه علیه ایران و نیز جنگ جهانی اول، ایالت 
و عشایر با کارآمدی باالیی که داشتند، در برابر نیروهای 
بیگانه ایستادگی کردند، اما در دوره رضاخان با سرکوبی 
این گ��روه از جامعه ایران، ارتش به ج��ای آنها در مرز ها 
مستقر شدند، اما این نیروی به  اصطالح آموزش دیده و 
حرفه ای، برخالف نیروی به ظاهر آموزش ندیده عشایر، 
با حمله نیروهای متفقین پا به فرار گذاشتند، درحالی که 
ایالت و عشایر تا آخرین قطره خون خود، از مرزهای این 
سرزمین دفاع می کردند. در جنگ های دوره دوم روسیه 
علیه ایران، پ��س از آنکه فتواهای مراجع ش��یعه صادر 
شد، فقط صدهزار نفر از آذربایجان رهسپار میدان نبرد 
شدند، اما در جنگ جهانی دوم، این ظرفیت از بین رفته 
بود! نه آیت اهلل مدرسی بود که چنین فتوایی صادر کند 
و نه مراجع آن زمان توان و قدرتی داشتند که مردم را به 
مقاومت دعوت کنند. از آن طرف هم نیروی مردمی که 
20سال سرکوب شده بود، توانی برای مقاومت نداشت. 
عباسقلی گلش��ائیان نوشته اس��ت: در یکی از جلساتی 
که پس از حمل��ه متفقین با رضاخان داش��تیم، یکی از 
فرماندهان گزارش داد که نیروهای ش��وروی مناطقی 
از ایران را اش��غال کرده اند. وقتی نام مناطقی که اشغال 
شده بودند برده شد، رضاخان گفت: این مناطقی که اسم 
بردید، جا هایی اس��ت که امالک من در آنها قرار دارد. با 
شنیدن این حرف، فرماندهان تعجب کردند که رضاخانی 
که ادعای ایجاد نظم نوین در ایران را داشت، فقط دغدغه 
حفظ زمین  ها و امالک خود را دارد! وقتی فرمانده ای که 
فقط از رضاخان حرف شنوی دارد، این سخن را می شنود، 
طبیعی است که از جبهه نبرد فرار کند و برای غارت مواد 

غذایی به آشپزخانه  ها حمله کند... .« 
   رضاخان، معمار اصلی ارتش ناکارآمد شهریور 20

در دومین بخش از این نوش��تار، درصدد بازخوانی نقش 
مس��تقیم رضاخان در طراحی ارتش��ی هس��تیم  که در 

ش��هریور 1320 از مقاومتی حداقلی باز ماند و ملتی را 
سال ها در دامان اشغال و مرگ انداخت! واقعیت این است 
که قزاق در تمامی ادوار س��لطنت خویش در تحوالت و 
ایجاد ساختار این نیروی نظامی، نقش مستقیم داشت 
و در این فقره، چیزی از نظ��ر وی دور نمی ماند! مهرزاد 
سردار اکبری بختیاری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در 

این باره می نویسد:
»از ابتدای سال 1300 که رضاخان با کنار زدن مسعود 
کیهان به وزارت جنگ رسید، تا شهریور 1320، ارتش 
ایران تماماً و انحصاراً زیر نظر او تغییر شکل می داد. او در 
1303، دستور تفکیک نیروهای سه گانه هوایی، دریایی 
و زمینی را در قش��ون ایران صادر کرد و این گونه بود که 
نیروهای ثالثه ایران با تفکیک رسمیت یافت. رضاخان 
تا 1304، خودش وزیر جنگ بود و وقتی که س��لطنت 
پهلوی تأسیس  شد، اولین وزیر جنگ پهلوی، امیر لشکر 
امیرطهماسبی بود که در لرستان به قتل رسید. دومین 
وزیر جنگش، محمدعلی فروغی بود که از سال 1314 به 
بعد خانه نشین و تحت نظر شهربانی بود و سومین وزیر 
جنگش، جعفرقلی سرداراسعد بود که در زندان قصر قتل 
مقتول شد و آخرین وزیر جنگش، احمد نخجوان بود که 
به بهانه انحالل ارتش توسط او، کتک خورد و مجروح و 
محبوس شد. در تمام این مدت، تمامی امور قشون -که 
بعداً به نام ارتش تغییر نام داد- نه به دست وزیر جنگ، 
بلکه مستقیم توسط رضاخان مدیریت  می شد. از جمله 
وقتی قرار بر تصدی فروغی بر وزارت جنگ ش��د، ش��اه 
به او گفته ب��ود: من وزارت جن��گ را اداره می کنم، ولی 
حقوق و مزایای آن مال تو! در ای��ن برهه نیروی دریایی 
تازه تأسیس  شده، کار خود را با یک ناوچه مین جمع کن 
که در ابتدا، پهلوی و س��پس شاهین نامیده  می شد و در 
سال 1304 از آلمان خریداری ش��ده بود، آغاز می کند 
که شناوری فرس��وده و پوس��یده بود و تنها برای تردد 
کاربرد داشت. در سال 1310 در دوران وزارت جعفرقلی 
اسعد، سفارش ساخت شش ناو جنگی به کارخانه های 
کشتی س��ازی ایتالیا داده ش��د. نیروی دریایی در سال 
1312، در جنوب دارای دو ناو 950 تنی، چهار ناو 320 
تنی، س��ه ناوچه 75 تنی و یک کرجی موتوری بود و در 
سال 1306، سه ناوچه ایتالیایی به نیروی دریایی شمال 
افزوده شد. با این حال ارتشی که رضاخان ایجاد کرده بود، 
یک ارتش دسته دوم و در بخش پشتیبانی-دفاعی، بسیار 
ضعیف بود و در ش��هریور 1320 هویدا شد که از سطح 
اس��تاندارد قوای نظامی آغاز قرن بیستم، بسیار نازل تر 
و در موقع مواجهه با هجوم خارجی، ناپایدار و ش��کننده 

نوجستاری در باب شرایط ارتش ایران هنگام تجاوز نظامی متفقین

ارتش شخصی رضاخان
 استیصال به جای دفاع!

اس��ت. یکی از دالیل ضعف ارتش، فق��دان اختیار 
وزارت جنگ در تمامی امور، از جمله سازمان اداری 
و برنامه ریزی دفاع��ی و رزم آرایی بود. دانش نظامی 
رضاخان هم به عنوان قزاق س��نتی به میزانی نبود 
که پیش بینی های الزم برای آماده سازی دفاعی در 
مقابل قدرت های بزرگ، از او ساخته باشد و طرحی 
جامع برای جلوگیری از پیشروی هجوم خارجی، به 
داخل طراحی کرده و تدارک ده��د و وزرای جنگ 
او نیز، هیچ یک دوره های جدید فرماندهی س��تاد 
در جنگ ه��ای مکانیزه و ش��یوه رزمای��ش در برابر 
لش��کر تانک  ها و پدافند هوایی و مقاومت دریایی را 
ندیده بودند و فقط در جنگ در برابر اشرار و عشایر، 

سررشته داشتند... .« 
   بنویسید: حب وطن، بخوانید: حب رضاخان!

س��ربازان ارتش به اصطالح نوین در عهد رضاخان، 
بیش و پیش از هر چیز، به شخص و فرمان او وابسته  
می شدند. بنابراین اگر در طول آموزش های آنان، از 
»میهن دوس��تی « و »آب و خاک اجدادی« سخن 
می رفت، تنها در ذیل س��لطنت قزاق معنا و مفهوم 
می یافت! همین امر موجب ش��د که هر گونه ُکنش 
این نیرو به گاه اشغال ایران، به کنش فرمانده روحیه 
باخته و در حال فرار آن گره بخورد. س��ید مرتضی 
حافظی پژوهش��گر تاریخ معاصر ایران در بسط این 

نکته آورده است:
»درحالی که اقدام ارت��ش در حفظ تمامیت ارضی، 
تأمین وحدت ملی و استقرار حاکمیت دولت مرکزی 
به ویژه در سال های 1300 تا 1302 منزلت و اعتباری 
ملی ب��رای آن به ارمغ��ان آورد، برخ��ی تالش های 
آن برای صع��ود رضاخان به قدرت، ای��ن منزلت را 
خدش��ه دار کرد! این آغاز فرایند گ��ذار ارتش ملی، 
به ارتش ش��خصی بود. ارتش در صع��ود رضاخان 
به نخس��ت وزیری و س��پس نشس��تن وی بر تخت 
پادش��اهی، نقش��ی بی همتا و تعیین کننده داشت. 
با آغاز پادش��اهی رضاخان و پایان یافتن مأموریت 
داخلی ارتش در سرکوب نیروهای مرکزگریز، ارتش 
برای روز مبادا به پادگان رفت، اما روز مبادا، تنها روز 
تجاوز نیروهای بیگانه یا سرکوب کردن قدرت های 
مس��لح محلی نبود، بلکه همچنی��ن روزی بود که 
نظمیه مانند رویداد مسجد گوهرشاد، به تنهایی قادر 
به سرکوب معترضان و مخالفان نبود! اگرچه در آغاز 
س��لطنت رضاخان، وزارت داخله به عنوان سازمان 
مجری برگزاری انتخابات، تا ح��دود زیادی قادر به 
تأمین منویات شاه بود و بنابراین می بایست از سطح 
مداخله ارتش در سیاست کاسته  می شد، اما مداخله 
نظامیان و نظمیه در انتخابات، کماکان ادامه داشت. 
ازجمله در انتخابات مجلس ششم، به  جز شهر تهران 
که به علت نفوذ مخالفان دولت و حضور در انجمن 
انتخابات، نامزدهای آنها پیروز ش��دند، در بسیاری 
از حوزه های دیگر، به دلیل برگ��زاری انتخابات در 
شرایط حکومت نظامی، نمایندگان موردنظر دولت به 
مجلس راه یافتند. بهره کشی از ارتش، موجب تبدیل 
آن از نهادی ملی به نهادی شد که بیشتر در خدمت 
منویات شاه بود. به رغم خرج بخش عمده ای از درآمد 
نفتی ایران برای تجهیزات نظامی، با حمله متفقین به 
ایران و آشکار شدن تزلزل رضاشاه در تصمیم گیری، 
فرماندهان ارتش نیز ناتوان از تصمیم گیری، کارنامه 
ضعیف و در مواردی خفت بار از خود باقی گذاردند! 
رضاشاه نتوانست بسیاری از امور نظامی پیش پاافتاده 
را به دیگران واگذار کند. تقریباً اداره همه بخش های 
ارتش، حتی جزئی  ترین امور در دس��ت او بود. این 
امر باعث به وجود آمدن نوعی نظ��ام انعطاف ناپذیر 
فرماندهی از باال به پایین شده بود که به نحوی خشن 
مانع از ابت��کار عمل و تصمیم گیری میان افس��ران 
ارتش  می شد. بنیانگذاری ارتش و دولت ملی، مستلزم 
تغییر در رابطه فرد و دولت بود. نظام وظیفه همگانی 
موجب  می ش��د تا دول��ت به جای رهب��ران ایالت، 
مالکان و مقامات محلی، اتباع خود را بر اساس ضوابط 
قانونی و صرف نظر از تعلقات مذهبی قومی و زبانی و 
وابستگی های طبقاتی، به خدمت فراخواند. اتباعی 
که به این ترتیب به خدمت فراخوانده  می شدند، در 
فضایی جدید، منضبط و جمعی، از آموزش، لباس 
و خوراک یکسان بهره مند  می شدند، بنابراین ارتش 
مدرسه ای برای آحاد ملت، تبلیغ وفاداری به دولت 
و ترویج ش��یوه جدیدی از زندگ��ی و آموزش های 
ناسیونالیستی بود، دولتی که در آن جدا از هرگونه 
سلسله مراتبی، رضاشاه را تقدیس می کرد! سربازان 
و نیروهای نظامی، در معرض مستقیم مفاد آموزشی 
قرار داشتند و از جمله مهم  ترین آموزش های سازمان 
نظام وظیف��ه، آموختن اصول ایرانی��ت و همچنین 
ایجاد حس وطن خواهی و شاه پرستی در این نیرو ها 
بود. در خدمت س��ربازی به آنها آموخته  می شد که 
حب وطن، اس��اس تربی��ت نظامی و در ه��ر زمان، 
منشأ پاک  ترین احساسات سربازی بوده است!. البته 

این حب وطن، ذیل شاه دوس��تی معنا  می شد. آنها 
همچنی��ن می آموختند که هر نی��روی نظامی جز 
تالش برای عظم��ت وطن، هیچ ه��دف دیگری را 
دنبال نمی کند، بنابرای��ن در نظام وظیفه، اطالعات 
الزم در زمین��ه آماده س��ازی ذهنی ب��رای پذیرش 
هنجارهای دولت پهلوی اول منتقل  می شد؛ چیزی 
که نهایتاً در شهریور 1320، خروجی واقعی خویش 

را نشان داد...« 
   سالح های دپوش�ده ای که به کار روز مبادا 

نیامد!
ش��رایط ارت��ش رضاخ��ان، از جنبه داش��ته های 
تسلیحاتی نیز درخور بررسی می نماید. واقعیت این 
است که رضاخان به دلیل نیاز خویش به سرکوب، 
به تجمیع و ساخت سالح های نظامی، عالقه فراوانی 
نشان می داد. در طول س��لطنت وی، عالوه بر وارد 
کردن اس��لحه از خ��ارج، کارخانه های��ی نیز برای 
اسلحه سازی در داخل کشور، تأس��یس  شد. با این 
همه تمامی سالح های دپو ش��ده، نتوانست هنگام 
اشغال ایران توسط متفقین به کار آید! رضا سرحدی 
پژوهش��گر تاریخ معاصر ایران، از سالح های ارتش 
ایران در شهریور 1320، برآوردی به شرح ذیل دارد:

»ارتش ایران در فاصله س��ال های 1300 تا 1320 
و درحالی که موفق به س��رکوب شورش در والیات  
می شد، روی تجهیز ماش��ین جنگی و سالح های 
پیش��رفته تمرکز کرد. دولت به استخدام تعدادی 
نیروی خارجی، برای ایجاد صنایع مهمات داخلی 
دست زد. مهندس هارتمان آلمانی در سال 1302، 
برای تأسیس  یک کارخانه مهمات سازی وارد تهران 
ش��د. وی و همراهانش در زمانه ای ک��ه ارتش باید 
به سالح های مجهز تجهیز  می ش��د، شروع به کار 
کردند. تمامی واحدهای پیاده نظام، به تفنگ های 
روسی و سواره نظام به تفنگ های مازور مجهز شدند 
و این موفقیت ت��ا حدی در نتیج��ه کار تعمیراتی 
هارتمان ب��ود. تالش برای تجهیز ارتش به س��الح 
پیشرفته، باعث تأس��یس  اداره ای به نام تسلیحات 
شد. یکی از وظایف این اداره، خرید و نصب بهترین 
کارخانجات اسلحه سازی بود، به طوری که پس از 
مدتی، ایران به یکی از س��ازندگان اسلحه تبدیل 
ش��ود. در س��ال 1302 وزیر جنگ، به خرید چهار 
دس��تگاه زره پوش رولزرویس، از انگلس��تان اقدام 
کرد. بعداً کارخانجات باروت سفیدس��ازی، الکل و 
سولفات و مواد دینامیت سازی ساخته شد و به راه 
افتاد. س��پس کارخانجات تفنگ سازی از سیستم 
برنو کوتاه، از بهترین مدل تفنگ خ��ودکار به کار 
افتاد و به تدریج انواع اسلحه کمری و سایر سالح ها 
در ایران س��اخته ش��د. در س��ال 1302، کارخانه 
جنگ افزارس��ازی جلیل آباد در محل قورخانه که 
مدت  ها پیش فعالیت آن متوقف شده بود، بار دیگر 
دایر شد. در سال 1308 کارخانه لوله سازی با تولید 
روزانه 25 لول��ه و کارخانه فشنگ س��ازی با تولید 
10هزار تیر در روز، گشایش یافت. هیئت  هایی برای 
خرید تسلیحات و کارخانه تفنگ سازی، به آلمان و 
چکسلواکی اعزام ش��دند. آنها 47 صندوق تفنگ 
برنو، 48 صندوق سازوبرگ چرمی از چکسلواکی، 
مقداری تفنگ، مسلسل و توپ های کالیبر مختلف، 
از آلمان خری��داری کردند. با کمک کارشناس��ان 
آلمانی و چک، در سال 1311 کارخانه باروت سازی 
و ش��یمیایی پارچی��ن، در س��ال 1313 کارخانه 
تفنگ سازی سلطنت آباد، در سال 1316 کارخانه 
فشنگ سازی سلطنت آباد و در سال 1317 کارخانه 
مسلسل سازی دوشان تپه آغاز به کار کردند. عالوه 
بر این، چند کارخانه لوله سازی و ریخته گری ایجاد 
شد. بنابراین با توجه به اینکه بخشی از سالح های 
ارتش، از خ��ارج وارد  می ش��د و بخش��ی دیگر در 
ایران تولید  می ش��د، ارتش از سالح های یکدستی 
برخوردار نبود. تا سال 1308، بالغ بر 50 درصد از 
تولید ناخالص ملی، به ایجاد و توسعه وزارت جنگ 
و ساخت کارخانه های تسلیحات، تشکیل نیروهای 
امنیتی و نیز کمک هزینه تحصیلی دانش��جویان 
افس��ری، برای تحصیل در آکادمی ه��ای نظامی 
اروپایی، تخصیص داده شد. ایران بیشتر تجهیزات 
خود را از خارج وارد می کرد، اما صنایع تسلیحاتی 
ایران نیز اقالمی از این تجهیزات را تولید می کرد. 
در جنگ جهانی دوم، بیش��تر یگان  ه��ا مجهز به 
تفنگ های مدرن و مسلس��ل بودند. ایران طی این 
مدت، تقریب��ا 300هزار تفنگ و 6  هزار مسلس��ل 
س��بک و س��نگین، س��فارش داد. با این همه طی 
19س��ال، تعداد تفنگ های ایران 10برابر و تعداد 
مسلسل های آن 120 برابر ش��ده بود. البته بخش 
عمده ای از س��الح های ارتش، از خ��ارج خریداری  
می شد. اداره تسلیحات، وظیفه خرید انواع اسلحه و 
ارسال آن به تهران را برعهده داشت. برای ادای این 
وظیفه، سرهنگ اسماعیل شفائی رئیس تسلیحات، 
در رأس هیئتی برای خرید اسلحه، به اروپا رفت و با 
اغلب کارخانجات بزرگ اسلحه سازی، مذاکره کرد و 
خریدهای عمده ای انجام داد. او سالح  هایی از قبیل 
تفنگ های خودکار، توپ های س��نگین و س��بک، 
زره پوش، ماشین های بمب انداز و انواع و اقسام آالت 
و ادوات جنگی خریداری کرد، به طوری که ارتش 
توانست عالوه بر مسلح س��اختن تمامی سربازان 
و درجه داران خود، بخ��ش مهمی از این تجهیزات 
خریداری ش��ده را نیز ذخیره کند. داده  ها نش��ان 
می دهد که تمام تالش حکومت پهلوی، برای مجهز 
ساختن ارتش با مدرن  ترین س��الح  ها بوده است. 
بر اساس آمارهای موجود، در س��ال 1301 تعداد 
تفنگ  ها 37.328 قبضه و مسلسل  ها 66 قبضه بود. 
ش��مار جنگ افزارهای ایران در سال 1320، از این 
قرار بود: تفنگ 507.578 قبضه، مسلسل 8.158 
قبضه، فشنگ تفنگ و مسلسل 85.115.038 عدد. 
بااین حال تنگناهای اساسی برای موفقیت در این 
مسیر وجود داش��ت که کار تجهیز سالح را سخت 
می کرد. هم از این روی این همه، نتوانست در موعد 

خطر و استفاده، به کار ارتش ایران بیاید... .« 

س�اختار و نوع عمل ه�ر ارتش یا 
نیروی نظامی را هدف از تأس�یس  
آن روش�ن می س�ازد. رضاخان از 
مقطعی که ب�ه تأس�یس  ارتش به 
اصط�الح نوی�ن ایران دس�ت زد، 
آن را در خدم�ت مناف�ع و مطامع 
ش�خصی خوی�ش می خواس�ت 
و هم از ای�ن روی، می ت�وان آن را 
یک نی�روی نظامی ش�خصی و نه 
ملی قلمداد کرد! بدیهی اس�ت که 
چنین نیرویی ب�ه گاه بی انگیزگی 
قزاق، سس�ت ش�ود و توان دفاع 
از کش�ور را از دس�ت بده�د!
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آنچه »غالم خانه زاد « به تاریخ سپرد!

شاه اینگونه بود... 
   شاهد توحیدی

روزنگاشت های امیر 
اسداهلل علم، سندی 
متق��ن و غیرقاب��ل 
ب��اب  در  تردی��د 
روحیات و نیز شیوه 
اداره کشور، توسط 
محمدرض��ا پهلوی 
اس��ت. اهمیت این 
نگاش��ته ها در آن 
اس��ت ک��ه کس��ی 
نمی تواند در وثاقت آنها تردید کند. انتشارات معین 
در دیباچه این مجلدات هفت گانه، در باب زندگی و 
زمانه علم، چنین آورده است: » محمدابراهیم، پدر 
امیراس��داهلل علم که در دوران پادشاهی مظفرالدین 
شاه قاجار به حکومت بیرجند گماشته شد و به لقب 
ش��وکت الملک مفتخر گردید، پ��س از چندی امیر 
قائنات شد. ش��وکت الملک پس از به قدرت رسیدن 
سردار سپه به او نزدیک تر ش��د و جزو محارم او قرار 
گرفت، به طوری که همیشه در سفر و حضر با رضاشاه 
بود. بعد از وقایع ش��هریور 1320 ش��وکت الملک به 
بیرجند رفت و در س��ال 1323 همانجا درگذشت. 
محمدابراهیم دارای س��ه دختر ب��ه نام های فاطمه، 
زهره و بلقیس بود و تنها پس��رش امیراس��دا هلل نام 
گرفت. رضاش��اه دو بار در زندگانی این پسر مداخله 
کرد، بار اول موقعی که پدر علم می خواست پسرش را 
برای تحصیل کشاورزی به اروپا بفرستد ولی رضاشاه 
دس��تور داد به جای این کار امیراسداهلل در دانشکده 
نو بنیاد کشاورزی کرج به تحصیل بپردازد و بار دوم 
هنگامی بود که اشرف خواهر دوقلوی محمدرضا به 
دستور پدرش به همسری علی قوام فرزند ابراهیم قوام 
شیرازی درآمد و وی دستور داد یکی از دو دختر قوام 
به همسری اس��داهلل علم و دیگری به همسری دکتر 
ابوالقاسم مؤدب نفیسی پسر مؤدب الدوله )پیشکار 

ولیعهد( درآید.« 
ناشر در بخشی دیگر از مقدمه خود، حدیث نگارش 
این یادداشت ها و کیفیت نگاهداری آنها را اینگونه 
به روایت نشسته اس��ت:»علم از زمانی که وارد گود 
سیاس��ت ش��ده، هر روز خاطرات خود را به صورت 
محرمانه در دفتر های جداگانه ثبت می کرده است 

ولی آنچه را که امروز ما در دسترس داریم و علی نقی 
عالیخانی به گفته خودش، خانواده علم در اختیارش 
گذاشته اند، مربوط به دی س��ال 1347 تا شهریور 
1356 اس��ت. عالیخانی ابتدا خالصه ای از مطالب 
این مجموعه را که به گفته خ��ودش حدود 4 هزار 
صفحه اس��ت، به انگلیس��ی ترجمه می کن��د تا در 
اختیار انگلیس��ی زبانان قرار گیرد. او بعد هم وعده 
داد که بقیه دستنوشته  ها را به همین ترتیب چاپ 
و منتش��ر کند. آنچه را که امروز خواننده در اختیار 
دارد، متن اصلی خاطرات امیر اسداهلل علم است که 
به عالقه مندان تاریخ معاصر ایران تقدیم می شود. 
هنگامی که اولین چاپ خاطرات علم در ایران منتشر 
شد، اکثریت کس��انی که با نام علم آشنایی داشتند 
با تعج��ب به این اثر ن��گاه کردند و غالباً مش��کوک 
بودند که آی��ا به طور کلی علم اهل نوش��تن آن هم 
خاطرات روزانه بوده است یا اینکه دیگران از قول او 
مطلبی را به رشته تحریر درآورده اند. ولی رفته رفته 
با آگاهی از متن خاطرات این شک برطرف و معلوم 
ش��د به واقع علم ش��خصاً این خاطرات را به دور از 
چشم محمدرضا شاه تهیه و تنظیم می کرده است 
ولی از آنجا که وحش��ت آن را داشته که مبادا آنچه 
می نویس��د به دست شاه برس��د، در تدوین مطالب 
طوری قلم را به کار می گیرد ک��ه اگر چنین اتفاقی 
افتاد، مشکلی برای او ایجاد نش��ود. مع ذلک اینک 
که ما اصل دستنوش��ته های او را در اختیار داریم، 
متوجه می ش��ویم که ب��ه علت مفاس��د اجتماعی 
ک��ه در آن دوران در مملکت س��اری و جاری بوده 
است، حتی شخصی مانند علم هم نمی تواند با همه 
احتیاطی که ب��ه خرج می دهد، پ��رده دری نکند و 
گاه ناچار می شود پرده از مس��ائلی بردارد که عمق 
فاجعه و فس��اد را در آن زمان نشان می دهد. درباره 
یادداشت های علم در پایان تکرار این نکته ضرورت 
دارد، آنچه به عنوان یادداشت های علم منتشر شده 
و خواهد شد تنها حوادث 9 سال از 11 سال وزارت 
دربار او را دربر می گیرد و درباره دو سال اول وزارت 
دربار و همچنین 20 ماه نخست وزیری که مهم  ترین 
سال های فعالیت های سیاسی علم بوده است مطلبی 

در این یادداشت  ها دیده نمی شود.« 
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ارتشی که رضاخان ایجاد کرده بود، یک 
ارتش دسته دوم و در بخش پشتیبانی-
دفاعی، بس�یار ضعیف بود و در شهریور 
1320 هویدا شد که از س�طح استاندارد 
ق�وای نظامی آغاز قرن بیس�تم، بس�یار 
نازل ت�ر و در موق�ع مواجه�ه ب�ا هجوم 
خارج�ی، ناپایدار و ش�کننده اس�ت. از 
دالیل ضعف ارتش، فقدان اختیار وزارت 
جن�گ در تمامی امور، از جمله س�ازمان 
اداری و برنامه ریزی دفاعی و رزم آرایی بود
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