
  سمانه صادقی
گزین�ش محمدرضا پهل�وی به عنوان جانش�ین 
پ�درش از س�وی دولت انگلس�تان و ب�ا موافقت 
دولت روسیه از مدخل های پژوهش در باب وقایع 
شهریورماه 1320 ایران به شمار می رود. در مقال 
پی آمده، این رویداد و پاره ای از عقب نشینی های 
تاکتیک�ی و موق�ت پهل�وی دوم از کارکرده�ای 
پهلوی اول، م�ورد خوانش و ارزیاب�ی قرار گرفته 
اس�ت. امید آنک�ه تاریخ پژوهان ای�ران معاصر و 
عم�وم عالقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آی�د. 

   
  وعده پوچ جبران خطایای پدر

پس از کناره گی��ری اجب��اری رضاخان از س��لطنت، 
محمدرضا پهلوی در26 شهریور1320، با ادای سوگند 
به قرآن در مجلس، بر تخت سلطنت نشست. محمدرضا 
پهلوی که زیر س��ایه پدر منفور خ��ود در تمام محافل 
ش��خصیتی نامطلوب محسوب  می ش��د و محبوبیتی 
نداشت، در آغازین روز س��لطنتش اعالم کرد:» مایلم 
به همه مردم ایران اعالم کنم که من یک پادشاه کاماًل 
قانونی و مش��روطه خواه��م بود. تصمی��م قطعی من، 
رعایت کامل قانون اساس��ی اس��ت. اگر در گذشته به 
مردم، کاًل یا جزئاً از هر ناحیه ای اجحافی صورت گرفته 
باشد تا آنجا که ممکن اس��ت جبران خواهد شد... .« او 
همچنین پس از ادای سوگند، در سخنان خود خطاب 
به نمایندگان مجلس، حمایت از حقوق فردی، برنامه 
گس��ترده اصالحات و همکاری نزدیک با کش��ور هایی 
که دارای اشتراک منافع با ایران هستند را وعده داد. به 
همین واسطه هم چندی پس از آن، نمایندگان سیاسی 
انگلیس و ش��وروی در ته��ران اعالم کردند: از س��وی 
دولت های متبوع خود دستور گرفته اند که شاه جدید 
را به رسمیت بشناسند، مش��روط به اینکه شاه جدید، 
رفتارش در آینده خوب باش��د!...  چ��ه اینکه همگان، 
به بی کفایتی و ضعف محمدرضا پهل��وی واقف بودند. 

حتی در خصوص همین مسئله، وزیر مختار امریکا در 
12 سپتامبر در تلگرام ش��ماره 148، به وزارت خارجه 
می نویسد:» به عقیده من، با در نظر گرفتن این واقعیت 
که ولیعهد به ط��ور کلی بی کفایت، ضعی��ف و طرفدار 
آلمان اس��ت، بریتانیا می توان��د او را در مجموع موقتاً 
برای جلوگیری از عواقب ناشی از تغییر بسیار عمیق در 
دولت یا به عنوان عروس��ک خیمه شب بازی و در کنار 
مشاوران صالح و کارآمد، بپذیرد... .« او همچنین اطالع 
می دهد که وزیرمختار انگلیس معتقد اس��ت: »دولت 
وی، ولیعهد را اگر انتخاب آزاد مردم ایران بود، به عنوان 
شاه می پذیرد....« شاه جدید با آنکه در ابتدا وعده آزادی 
و جبران خطاهای پ��درش را داده بود، پس از به قدرت 
رس��یدن، هر روز آزادی ها را محدودتر و ش��رایط برای 
زندگی مردم، سخت تر کرد! به نحوی که بعد از کودتای 
28 مرداد1332، او نیز همچ��ون پدر و حتی بدتر از او، 
با مردم رفتار کرد! البته لویی��س دریفوس وزیر مختار 
امریکا، پیش تر در گزارش های خود اش��اره کرده بود: 
بالفاصله پس از خروج رضاش��اه، انگلیس در نظر دارد 

دیکتاتوری نظامی دیگری را در ایران برقرار کند! 
  پسربچه ای لوس شاه می شود!

حال سؤال این اس��ت که با توجه به عدم محبوبیت 
این خان��دان در میان ملت ای��ران، چنین ولیعهدی 
چطور اج��ازه یافت تا جانش��ین پدرش ش��ود و 37 
سال سلطنت کند؟ اس��ناد و مدارک نشان می دهد 
که با توجه به عدم محبوبیت پهلوی ها، انگلیس��ی ها 
تمایل بسیاری به بازگرداندن خاندان قاجار داشتند! 
هرچند که این خان��دان را خود در س��ال 1925 به 
نفع رضاخان کنار زده بودند! لذا دولت انگلس��تان با 
محمدحس��ن میرزا، آخرین ولیعهد قاجار، در لندن 
تماس برقرار می کند. او که در کمال صحت و سالمت 
به سر می برده، یک روز صبح برای پیاده روی روزانه در 
پارک، از خانه اش خارج می شود و دیگر بازنمی گردد! 
کمی بعد جس��دش در خیابان پیدا و گفته می شود 

که سکته قلبی کرده است! مرگ محمدحسن میرزا، 
یادآور مرگ برادرش احمدشاه بود که در 32 سالگی 
در سال 1930 در پاریس و همزمان با شورش بزرگ 
عشایر جنوب بر ضد رضاشاه کشته شد! این دومین 
باری بود که با حذف ناگهانی یک مدعی تاج و تخت 
ایران از خاندان قاجار، فش��ار از روی پهلوی برداشته  
می شد! با مرگ ناگهانی محمدحسن میرزا، قاجار ها 
پسرش حمیدمیرزا را کاندید کردند. اما حمیدمیرزا 
که از بچگی در انگلس��تان بزرگ شده بود، اصاًل زبان 
فارس��ی نمی دانس��ت! لذا وقتی نماینده س��رویس 
اطالعاتی انگلستان با حمید میرزا صحبت می کند، به 
کلی از او مأیوس می شود! شاهزاده فریدون میرزا پسر 
احمدشاه نیز از دیگر مدعیان سلطنت خاندان قاجار 
بود. اسناد و مدارک نشان می دهد که دولت امریکا، 
جلوی مخابره تلگرام او را می گی��رد و مانع از ارتباط 
فریدون در س��وئیس با بس��تگان و طرفدارانش، در 
ایاالت متحده می شود! گزینه دیگری که انگلیسی  ها 
بعد از برکناری رضاخان از س��لطنت، قصد روی کار 
آوردنش را داش��تند. محمدعلی فروغی ب��ود، اما او 
این پیش��نهاد را نپذیرفت! البته ای��ن فروغی بود که 
به انگلیس��ی ها، پیش��نهاد داد ولیعهد رضاخان را به 
سلطنت بگمارند. از سوی دیگر روس  ها از مدت ها قبل 
به محمد ساعد مراغه ای سفیر ایران در مسکو گفته 
بودند:» ما رضاشاه را از ایران بیرون می کنیم و بعد از 
آن، تو می توانی رئیس جمهور ایران بشوی!...« اما او که 
از رجال استخوان دار و قدیمی بود، با دوراندیشی اش 
این پیش��نهاد را نمی پذیرد! س��ر ریدر ویلیام بوالرد 
وزیرمختار انگلیس در ایران و همتای روسی اش که در 
ارتباط با مسئله جانشینی شاه مستعفی با محمدعلی 
فروغی نخست وزیر ایران کاماًل در تماس بودند، نهایتاً 
متقاعد می ش��وند که محمدرضاپهلوی را جانش��ین 
پدر کنند! از آن پس رابط محمدرض��ا با نمایندگان 
سرویس اطالعاتی انگلس��تان نیز حسین فردوست 

پس از برکن�اری رضاخان، یک�ی از اولین 
توصیه ه�ای انگلس�تان ب�ه محمدرض�ا 
پهل�وی، آزاد ک�ردن خوانی�ن بختیاری، 
قشقایی و بویراحمدی و دلجویی از عشایر 
بود؛ چراکه س�ران ایالت و عشایر با ایراِد 
یک َقَس�م جمع�ی، در پی دس�تگیری و 
کش�تن رضاخان، هن�گام اقام�ت وی در 
اصفهان و پیش از خروج از کش�ور بودند!

عقب نشینی های تاکتیکی و موقت پهلوی دوم از کارکردهای پهلوی اول

پدرت یک دزد بود 
که ما او را سر کار آوردیم!

تعیین می شود. همانطور که اشاره شد، پذیرش 
محمدرضاپهلوی از سر ناچاری و نبود جانشینی 
دیگر صورت گرفت. لذا نگاه انگلیسی ها در ابتدا 
به نامزد جدید اح��راز س��لطنت، چندان خوب 
نبود! طوری که دیلی هرالد همان دوران درباره 
او می نویسد:» او از پس��ربچه ای لوس، به جوانی 
شرور، متکبر، یک دنده، سنگدل و حریص تبدیل 
شده است! مجلس ایران مسلماً او را به پادشاهی 
قبول نخواهد کرد و نه ما و نه روس ها، نمی توانیم 
هیچ اعتمادی به حکومتی داش��ته باشیم، که او 
در رأس آن باش��د!... .« آلن چارل��ز ترات کاردار 
سفارت و نماینده س��رویس اطالعاتی انگلستان 
در تهران نی��ز از طریق فردوس��ت به محمدرضا 
پیغام می دهد:» یک وقت تصور نکنی شاه هستی 
یا پدرت ش��اه بود، پدرت یک دزد بود که ما او را 

سر کار آوردیم!« 
  پهل�وی دوم در جس�ت وجوی حمای�ت 

امریکا و انگلیس
ش��اه جدید که از موقعیت نامطلوب خود کاماًل 
آگاه بود، بخش��ی از ارث��ی را که از پ��درش به او 
رس��یده بود، بذل و بخش��ش کرد تا نظر مثبت 
سفرای امریکا و انگلیس را جلب کند! هارولد بی. 
ماینور دبیر سفارت امریکا در تهران در گزارشی 
به این مسئله اشاره کرده و می نویسد:» شاه 21 
ساله در گفت وگویی با وزیر مختار ما که دو ساعت 
طول کشید، تمایل خود را به سلطنت بر اساس 
مشروطیت و قانون اساسی و تالش هرچه بیشتر 
برای رفاه حال ملت در رنج و گرفتارش ابراز کرد. 
از نظر سیاس��ت خارجی نیز وی تمایل و گرایش 
خود را ب��ه اتحاد ب��ا انگلیس و نفرت خ��ود را از 
آموزه های توتالیتر نشان داده و عزم خود را جزم 
کرده اس��ت که ایران را برای دفاع کامل در برابر 
آلمان آماده کند. او نس��بت به ایاالت متحده نیز 
ابراز عالقه کرده و گفته اس��ت که ایاالت متحده 
تأثیر مهم��ی در کنفرانس صلح خواهد داش��ت 
و وی نیز از اینک��ه متحد ایاالت متحده اس��ت، 
خوشوقت است!....« انگلیس��ی ها نیز از این بذل 
و بخش��ش بی نصیب نماندند! آنها حتی در ازای 
160 میلیون دالری که رضاخ��ان در بانک های 
این کشور سپرده گذاری کرده بود، اتوبوس های 
دو طبقه ای را که ساخت ش��رکت لیالند بود به 

ایران تحویل دادند!
  جم�ع آوری پاس�بان های صندوق های 

پست و لغو جواز سفر!
بعد از به تخت نشستن شاه جدید، یکی از اولین 
اصالحات و مصوبات مجلس، جمع آوری پاسبان  ها 
از کنار صندوق های پستی و لغو پاسپورت برای 
مسافرت های داخلی بود؛چراکه از جمله اقدامات 
عجیب و غریب و س��رکوبگرانه رضاخان، اجبار 
مردم به گرفتن جواز برای مسافرت های داخلی 
بود! مثاًل اگر کس��ی می خواست آخر هفته برای 
زیارت، سفری به قم داشته باش��د و برای دیدن 
خانواده اش سری به دیگر شهر ها بزند، باید ابتدا 
به نظمیه مراجعه می کرد و پس از دادن توضیح 
الزم درب��اره مقصد س��فر و غرضش از س��فر، به 
مأموران نظمیه رضاخان و البته پرداخت رشوه، 
جواز سفر می گرفت! در حقیقت مردم ایران برای 
مس��افرت در داخل کشور خودش��ان، مجبور به 
داشتن گذرنامه بودند! رضاخان همچنین در کنار 
هر صندوق پست، مأمور پلیسی را مستقر کرده 
بود! ملت ابتدا باید نامه خ��ود را به مأمور تحویل 
می دادند تا او وارسی کند که مقصد نامه کجا و چه 
کسی است و در نامه چه نوشته شده است! سپس 

مأموران اجازه ارسال نامه را صادر می کردند!
  تعطیل فریبکارانه داغ و درفش رضاخانی

در آغاز س��لطنت پهلوی دوم، عالوه ب��ر لغو قانون 
گرفتن جواز س��فر ب��رای مس��افرت های داخلی، 
سانسور مطبوعات نیز برداش��ته شد. روزنامه های 
قدیمی هم که از دوران حاکمیت رضاخان توقیف و 
تعطیل شده بودند، دوباره آغاز به کار کردند. عالوه بر 
این سیاست خصومت رسمی و آشکار دولت با اسالم 
و روحانیت نیز یکباره کنار گذاش��ته شد! حجاب و 
پوشش اسالمی نیز دوباره آزاد ش��د و روحانیون، 
پس از یک دوره طوالنی س��رکوب، بار دیگر فعال 
ش��دند. تأمینات و پلیس مخفی رضاخان نیز یک 
شبه از بین رفت! زندانیان سیاسی که برخی از آنها 
از سال های 1920در زندان به سر می بردند نیز آزاد 
ش��دند. در واقع وجود همین فضای خفقان آور بود 
که باعث شد، مردم ایران از برکناری رضاخان ابراز 
خوشحالی کنند! دستگیری و محاکمه رضاخان، 
خواست همگانی بود. با افزایش اعتراضات مردمی، 
شاه جدید نیز برای حفظ تاج و تختش با دستگیری 
پدرش تلویحاً اعالم موافقت کرد! در همین خصوص 
روزنامه ش��یکاگو دیلی تریبی��ون در گزارش 21 
سپتامبر 1941 خود با عنوان»بریتانیا گزارش داد: 
ایرانی ها به دنبال محاکمه شاه سابق. اتهامات مبنی 
بر سوءاستفاده از مقام؛ تحقیق درباره دارایی های 
شاه « می افزاید:» رژیم شاه جدید در یکی از اولین 
اقدامات خود با بازکردن درهای زندان های کشور، 
500 زندان��ی سیاس��ی را آزاد کرد. برخ��ی از این 
زندانیان، فقط برای اینکه با پدر شاه جدید مخالفت 
کرده یا از اجرای دس��تورهای او س��رپیچی کرده 
بودند، نزدیک به 12 س��ال بود که در زندان به سر 
می بردند! در برخی موارد، پرونده دشمنان شاه سابق 
-که به آنها اتهامات جنایی وارد شده بود- مجدداً 
مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت... .« داوری های 
جراید درباره رضاخان صحت داشت. در واقع قزاق، 
جنایتکار عجیبی بود! او که جن��ون زمین خواری 
داشت، از طریق مأمورانش بخشنامه ای را به منزل 
مالکان می فرستاد که »مقرر است شما از ملک خود 
در فالن قریه، قطع عالقه کنید و در فالن س��اعت، 
به محضر بیایید و ملک را به نام رضاشاه کنید!...« 
عاقبت کس��انی هم که از دس��توراتش سرپیچی 

می کردند، سیاه چال بود!
 شیکاگو دیلی تریبیون در 19 سپتامبر1941 در 
گزارشی با عنوان: »پسر، ثروت افسانه ای شاه را 
به ایران باز می گرداند و آماده می ش��ود زندانیان 
سیاس��ی پدر را آزاد کند « به قلم ی��ی. ر. نودرر 
آورده اس��ت: »امروز دولت اعالم کرد که پادشاه 
جدید پسرش��اه س��ابق، اموال و ثروت افسانه ای 
رضاخان پهلوی، شاه مستعفی ایران را به عنوان 
هدیه به کش��ور بازمی گرداند. محمدرضا پهلوی 
ش��اه 21 س��اله ایران، همچنین تصمیم گرفته 
است که تمامی زندانیان سیاسی دوره حکومت 
پدرش را که در آن دوران امالک و اراضی وسیع 
و اموال ارزشمندی از آنان نیز مصادره شد، آزاد 
کند. معروف است که وقتی رضاخان تحت فشار 
انگلیس و روسیه که او را به همکاری با نیروهای 
محور متهم می کردند، مجبور به اس��تعفا ش��د، 
ثروتمند ترین مرد آسیا بود. تقریباً تمامی استان 
مازن��دران، جزو ام��الک او به حس��اب می آمد. 
جیب های ش��اه با درآم��د حاص��ل از امتیازات 
انحصاری، هتل ها، حمل و نقل موتوری و انبار ها 
و کارخانه ها باد کرده بود! در زمانی که پادش��اه 
قدیمی داشت ایران را با صنایع و سیستم مدرن 
حمل و نقل مدرنیزه می کرد، بخش اعظمی از این 
پول ها، در بانک های ایاالت متحده و انگلس��تان 
خاک می خورد! پول شاه سابق در بانک ملی نیز از 
طرف دولت برای پرداخت حقوق کارمندان ضبط 
شده است... .« با این همه انگلیسی ها، به سرعت 
شاه سابق و خانواده اش را به جزیره موریس فراری 

دادند که از خشم ملت نجات یابد! 
  دلجویی موقتی از سران ایالت و عشایر

یکی دیگ��ر از اقدام��ات جنایتکاران��ه رضاخان، 
سرکوب و کوچاندن ایالت و عشایر بود. رضاخان 
همچنین بس��یاری از س��ران ایل های قش��قایی 
و بختی��اری و بویراحم��دی را زندان��ی و اع��دام 
کرد. رضاخان حتی دس��تور داد که سردار اسعد 
بختیاری را -ک��ه وزیر جنگش بود و در اس��کان 
اجباری و پیشبرد برنامه های ضدعشایری،  یکی 
از مشاورانش به ش��مار می رفت، دستگیر و اعدام 
کنند! لذا پس از برکناری رضاخان، یکی از اولین 
توصیه های انگلس��تان به محمدرضا پهلوی، آزاد 
کردن خوانین بختیاری و قشقایی و بویراحمدی 
بود؛ چراکه سران ایالت و عشایر در پی دستگیری 
و ریختن خون رضاخان بودند! خبرنگار واشنگتن 
پست در گزارش��ی به این موضوع اشاره می کند 
و می نویس��د:» در طول یک هفته بحرانی اقامت 
خود در ایران، توانس��تم مخفیانه با رهبران سابقاً 
قدرتمند سیاسی و عشایری، صحبت کنم که هنوز 
هیچ اطالعی از اموال و وضعیت سالمت خانواده 
و دوستان خود نداشتند. بر اساس اطالعات کاماًل 
موثق، می توانم گزارش بدهم که تا دو روز پیش، 
در زندان سیاس��ی بزرگی که در جاده قلهک، در 
پنج مایلی ش��مال تهران قرار دارد، بیش از 400 
زندانی سیاس��ی نگهداری  می ش��دند. اکثر این 
زندانیان را س��رمایه داران، تجار، سیاستمداران و 
مالکان سابق ایرانی تشکیل می دادند که به نحوی 
از انحاء، با خواست رضاشاه پهلوی مخالفت کرده 
بودند... در محافل مطلع ایرانی، تصور می شود که 
عشایر لر و بختیاری، احتماالً با همدستی کردها، 
تالش می کنند تا شاه س��ابق را از پناهگاهش در 
اصفهان بیرون بکش��ند. چنانکه قباًل هم گزارش 
شده است، عش��ایر ایرانی کینه ش��دیدی از شاه 
سابق به دل دارند و قس��م خورده اند که پیش از 
آنکه او از کش��ور خارج ش��ود و امکان استفاده از 
ثروت هنگفتش-ک��ه می گوین��د نزدیک به 55 
میلی��ون پون��د در بانک های لن��دن و میلیون ها 
دالر دیگر در نیویورک و سانفرانسیس��کو و سایر 
بانک های خارجی را داش��ته باش��د- او را به قتل 
خواهند رس��اند!... .« به همین خاطر محمدرضا 
اموال و اراضی خوانینی را که پدرش به زور گرفته 
بود، پس داد. حتی بعضی از خوانین پس از آزادی 
زندان، با چراغ سبزش��اه جوان، نماینده مجلس 
شدند! اما دلجویی شاه جوان از عشایر، چندان هم 
دوام نیاورد! چراکه 21 سال بعد و به بهانه مخالفت 
با اصالحات ارضی، دستور بمباران هوایی ایالت 
س��رخی، قش��قایی و بویراحمدی را داد. ارتشبد 
بهرام آریانا از س��وی محمدرضاپهلوی، فرمانده 
این عملیات سرکوب بود. حتی برای تسلیم شدن 
س��ران فراری ایالت، به دستور محمدرضاپهلوی 
در بعضی از مناطق بویراحمد و کهگیلویه، ایل ها 

مدت ها تحت محاصره اقتصادی قرار گرفتند! 
  اعدام نوچه ها، برای ف�راری دادن متهم 

اصلی!
با فرار رضاخان، مردم خشم و کینه و انتقام خود را 
متوجه پلیس و مأموران زندان -که کارشان قتل و 
ش��کنجه زندانیان بود- کردند. پزشک احمدی از 
جمله همین مأموران بدنام زندان سیاسی بود که به 
عراق گریخت! اما در آنجا شناسایی و دستگیر و به 
ایران آورده شد. در شناسایی، دستگیری و محاکمه 
او، ایراندخت تیمورتاش -که پ��درش از قربانیان 
پزش��ک احمدی بود- نقش اساسی داشت. نهایتاً 
پزشک احمدی به جرم کشتن زندانیان سیاسی، 
در میدان توپخانه و در فاصله کمی از مجسمه سوار 
بر اسب رضاخان به دار آویخته شد! تقریباً 20هزار 
نفر به هنگام دار زدن او، در صحنه حاضر بودند. به 
گفته شاهدان عینی، پزش��ک احمدی در آخرین 
لحظات زندگی فریاد م��ی زد:»  ای مردم من قاتل 
نیستم! یگانه گناهم اینه که دستور مافوقم را اجرا 
کرده ام! و حاال چون از همه ضعیف ترم، همه چیز به 
گردن من افتاده! قاتل اصلی سرپاس مختار و خود 
رضاشاهه! « این مس��ئله ای بود که همگان به آن 
واقف بودند. حتی کاردار سفارت امریکا نیز در این 
خصوص گفته بود:» احمدی به دار آویخته شد، اما 

مجرم اصلی از چنگال عدالت گریخت!« 

س�ر ریدر بوالرد وزیرمختار انگلیس 
در ایران و همتای روسی اش که درباره 
جانشینی شاه مستعفی با محمدعلی 
فروغی نخس�ت وزیر ایران در تماس 
بودند، نهایت�اً متقاعد می ش�وند که 
محمدرضاپهل�وی را جانش�ین پ�در 
کنند! از آن پس حس�ین فردوس�ت، 
به عنوان رابط محمدرضا با نمایندگان 
انگلس�تان  اطالعات�ی  س�رویس 
تعیین می ش�ود. بی تردی�د و به دلیل 
محمدرضاپهل�وی،  ذات�ی  ضع�ف 
پذی�رش او از س�ر ناچ�اری و نب�ود 
جانش�ینی دیگ�ر ص�ورت گرف�ت!
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نظری به زندگینامه ای مستند
 و نوانتشار برای رضاخان

در حاالت صاحب اعالنیه! 
   شاهد توحیدی

در روز های��ی ک��ه 
بر ما می گ��ذرد، به 
هشتادمین سالروز 
اخ��راج  و  خل��ع 
رضاش��اه پهل��وی 
نزدیک می ش��ویم. 
این موسم و تالش 
پاره ای از بنگاه های 
خبرپراکن��ی محور 
- ی عب��ر - بی عر
انگلیس��ی، خوانش زندگینامه ای مس��تند از قزاق 
را بهنگام ساخته اس��ت. اثری که هم اینک به شما 
معرفی می ش��ود، »رضانام تا رضاخان « نام دارد که 
توسط هدایت اهلل بهبودی تألیف شده است. مؤلف 
در دیباچه این کتاب -که توسط مؤسسه مطالعات 
و پژوهش های سیاس��ی نش��ر یافته- در باب شیوه 

خویش در این پژوهش چنین آورده است: 
»زندگینامه نویس��ی، گونه ای ش��ناخته ش��ده از 
تاریخ نگاری اس��ت. این ش��اخه پژوهشی دو ساقه 
اصل��ی، زندگینام��ه خ��ود نوش��ت و زندگینامه 
دگرنوش��ت دارد. زندگینامه های خودنوش��ت به 
قالب خاطره نگاری نزدیک اس��ت، ام��ا زندگینامه 
دگرنوشت، بر بنیاد پژوهشی در تاریخ نگاری استوار 
می گردد. در نوع اخیر، چش��م انداز پژوهش��گر به 
زندگی فرد، بسیار مهم است و این ممکن نمی شود، 
مگر با احاطه نس��بی محقق بر زندگ��ی و زمانه آن 
ش��خص. اهمیت این اش��راف نه به ای��ن دلیل که 
پژوهشگر توان دسترس��ی به همه یا بیشتر داده  ها 
را داشته باش��د، بلکه به این جهت است که بتواند 
نسبتی درست و منطقی بین زمانه و زندگی صاحب 
ترجمه برق��رار کند. ب��ر همین مبنا کوش��یده ام 
زندگینامه رضاشاه پهلوی و در این برش، رضاخان را 
با نگاه به سه دایره متحدالمرکز: انگلیس، قزاق خانه 
و رضا بنویس��م. دایره اول، با شعاع بزرگ تر، دولت 
انگلیس است. انگلیس، پیروز جنگ جهانگیر، برای 
استقرار نفوذ و تأمین منافع سیاسی اقتصادی خود 
در ش��مال آفریقا و غرب آس��یا، به تناسب شرایط 

هر کش��ور سیاس��تی پیش گرفت. این شرایط در 
ایران، با جلوگیری از نفوذ کمونیسم همراه گردید و 
تعریف دیگری پیدا کرد. دایره دوم با شعاع بزرگ تر، 
قزاق خانه محل کار رضاخان است. وی از 12سالگی 
وارد این سازمان نظامی ش��د و در فراز و فرود آن، 
نقش پذیرفت و در مقاطعی نقش آفرید. قزاق خانه، 
محل توجه دولت انگلیس برای پیاده کردن راهبرد 
اصلی اش در ایران و تأس��یس  قشون متحدالشکل 
بود. دایره سوم با ش��عاع کوچک، رضانام و دو دهه 
بعد، رضاخان اس��ت. او از اندک ش��مار قزاقانی بود 
که خود را در معرض دگرگونی های قزاق خانه قرار 
داد و با امواجی که به دی��واره آن می خورد، همراه 
شد. اگر زندگی رضاشاه پهلوی به سه دوره اصلی: 
الف-  تولد تا کودتای1299، ب-  کودتا تا پادشاهی، 
پ-  پادش��اهی تا س��قوط، بخش پذیر باش��د، این 
کتاب ش��امل دوره اول، یعنی1256 ش تا1299 

ش است... .« 
 مؤلف در واپسین بخش از این اثر، در باب شرایط 
تهران در صبحگاه کودتای س��وم اسفند 1299، 
چنین آورده اس��ت:» صبح روز دوش��نبه، سوم 
اسفند هوای تهران آفتابی بود. آنچه از خیابان های 
پایتخت به چشم می نشست، رفت و آمد قزاق  ها 
و مأموران تأمین��ات بود. بگیر بگی��ر رجال ادامه 
داش��ت. همه دوایر دولتی، ب��ازار، تلگراف، تلفن 
و پس��ت تعطیل بود. مردم، حی��رت زده در حال 
پرس وج��و از یکدیگر بودن��د. روزنامه ای که خبر 
درستی به دست مردم بدهد یا نبود و اگر بود، خبر 
دندان گیری نداشت. قزاق ها، این خبر را سر دست 
گرفته بودند که آنچه تحقیق شده، اکثر شایعات 
افواهی و بی اساس بوده و هر گونه اسباب امنیت 
و رفاه عمومی مهیا، اس��باب نگرانی نیست... اما 
توپ شنیدر صحرایی ایستاده در برابر ساختمان 
قزاق خانه و سرمسلسل های بیرون زده از برج های 
پیرامون میدان مش��ق، آرام بخش نب��ود، به ویژه 
اعالنی که با عنوان حکم می کنم به در و دیوار شهر 
چس��بانده ش��ده بود و نام رئیس دیویزیون قزاق 
اعلیحضرت اقدس ش��هریاری و فرمانده کل قوا- 

رضا را در پای خود داشت، تشنج آفرین بود... .« 
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