
   زينب مهدوي
خوان�ش روزش�مار وقاي�ع ش�هريور 1320، خود 
به ان�دازه كافي عبرت آموز اس�ت، به وي�ژه آنكه 
به تحليل�ي كوتاه ني�ز منضم گ�ردد؛ كاري كه در 
مقال پي آم�ده ص�ورت گرفته اس�ت. اميد آنكه 
تاريخ پژوهان و عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

     
   قزاق در فرار از انگ وابستگي!

رضاش��اه از همان آغاز راه - يعن��ي از تصدي وزارت 
جنگ كابينه كودتا- به رخ كش��يدن اس��تقالل خود 
را مي جس��ت. چنانكه در اولين سالگرد كودتاي سوم 
اس��فند 1299، اعالم كرد: »مسبب كودتا منم!« اين 
اعالن عمومي، نش��ان از درگيري فك��ري او در مورد 
وابس��تگي به انگليس يا روس��يه بود. او اصرار داشت 
برخالف واقعي��ت، خود را مس��تقل معرف��ي كند يا 
الاقل دست به دامن قدرت س��ومي شود تا لكه ننگ 
دس��ت نش��انده انگليس بودن را از دام��ن خود پاك 
كند: »لذا پيوس��ته تالش مي كرد ب��ا اياالت متحده، 
پيوند هاي نزديك برقرار نمايد و اين كش��ور را نسبت 
به ارزش دوس��تي با ايران متقاعد كند... رضاشاه پس 
از عقيم ماندن تالش هاي مستقيمش سعي كرد پاي 
ش��ركت هاي نفتي امريكايي را به صنعت نفت ايران 
باز كند. رضاشاه سرانجام به چيزي بيش از مناسبات 
ديپلماتيك و پيونده��اي تجاري محدود ب��ا امريكا 
دس��ت نيافت. دومين قدرت ثالثي كه رضا شاه به آن 
روي آورد، آلم��ان بود. هيتلر در كوشش��ي به منظور 
تضعيف موضع بريتانيا، كمك ه��اي اقتصادي و فني 
سخاوتمندانه اي در اختيار ايران، تركيه و افغانستان 
قرار داد. نتيجه اين كمك ها گس��ترش رابطه آلمان 
با اي��ران ب��ود...«. )1( همين تالش هاي اي��ران بود كه 
حساسيت روس��يه و انگليس را برانگيخت و با حمله 
آلمان به روس��يه، بهترين بهانه براي قطع اين روابط، 
به دست لندن و مسكو داده شد. پافشاري رضاشاه بر 
بي طرفي ايران در جنگ جهاني دوم نيز راه به جايي 
نبرد و در نهايت اين تمايالت كه از سر بالتكليفي شاه 
ايران در انتخاب يك سياست خارجه پايدار بود، منجر 
به حمله متفقين در سوم شهريور 1320، به مرزهاي 
ش��مال و جنوب ايران شد: »رضاش��اه خودش خوب 
مي دانست كه از مسائل نظامي به فرم جديد، اطالعي 
ندارد. . . براي حفظ پرستيژ خود كه دستورات اشتباه 
ندهد، خود را كنار كش��يد...«. )2( و دس��تور تشكيل 

شوراي مخصوص را داد. 
   طوري ننويسيد كه باعث نارضايتي آلمان ها 

شود!
در اولين روز حمله همه جانبه متفقين به ايران، جلسه 
شوراي مخصوص شاه با تأخير باور نكردني چهار ساعته، 
با موضوع بررسي بحران پيش آمده، تشكيل شد. بعد 
از آگاهي رضاشاه از ميزان تلفات نظامي و غيرنظامي 
در شمال و جنوب توسط ش��ورا، سفير شوروي و وزير 
مختار انگليس را احضار كرده و ب��ا ذلت تمام، ميزان 
گوش به فرماني خود از امر انگليس به اخراج آلمان ها 
را گوشزد كرد. شاه كه حاال مجبور بود رو بازي كند و 
نمي توانست تمايل خود به آلمان را پنهان كند، افزود: 
»اگر علت اين حمله اين اس��ت كه آلمان بس��ياري از 
كشورهاي اروپايي را تصرف كرده و بنابراين انگليس 
و شوروي مي خواهند همان بال را س��ر ايران بياورند، 
در اين صورت كش��ورش خيلي ضعيف تر از آن است 
كه بتواند در برابر ق��واي دو دولت مقاومت كند...«. )3( 
رضاشاه كه ديگر آن روحيه جنگي و به ظاهر قدرتمند 
را از دست داده بود، همچنان اميدوار به خروج آلمان ها 

و پايان دادن به اين جن��گ نابرابر ب��ود و هنوز كاماًل 
هوشيار نشده بود! چقدر جان ها بايد از بين مي رفت، تا 
او دست از سياست اشتباهش بردارد؟ شاه مي توانست 
در همان ساعات اوليه، با عقب نشيني و پاسخ مثبت به 
تقاضاي متفقين، تلفات جاني را كاهش دهد و كشور را 
حفظ كند، اما چه سود كه اين مهره دست نشانده، هيچ 
تحليل واقع بينانه اي از اين رخدادها نداشت! عصر روز 
سوم شهريور، شاه كه از موضع گيري آلمان كه ايران را 
دعوت به مقاومت مي كرد، بسيار عصباني بود و به نظر 
مي رسيد كه ديگر به خود آمده باش��د، به دو روزنامه 
بزرگ تهران، دستور تكذيب هرگونه قرارداد نظامي با 
آلمان را داد، اما: »همين كه روزنامه نگاران عازم حركت 
شدند، شاه آنان را صدا زد و گفت ولي طوري ننويسيد 
كه باعث نارضايتي آلمان ها شود...«. )4( اين امر، نشانه 
استيصال كامل شاه، در تصميم گيري بود. روز نخست 
اشغال ايران كه ممكن بود سرنوشت ساز ترين روز، در 
پادشاهي پهلوي اول باشد، به همين سادگي به پايان 
رس��يد! روزي كه شاه، با تشكيل ش��وراي مخصوص، 
رس��ماً ش��انه از زير بار تصميم گيري خالي كرد، مثل 
هميش��ه ناهار را با خانواده نوش جان ك��رد، ترجمه 
خبرهاي خارجي را ش��نيد و بدون واكنش خاصي به 
آنها به اتاق شخصي اش رفت و تا صبح، به سوگ تاج از 

دست رفته اش نشست! 
   تعيين تكليف فروغي، براي شاه مستأصل!

پس از تشكيل شوراي مخصوص شاه و عدم حصول 

نتيجه از آن و استعفاي علي منصور، رضا شاه چهارم 
شهريور، دستور تش��كيل ستاد خصوصي جنگ، زير 
نظر وليعهد را داد! گويي كه شب بيداري شاه او را به 
تصميماتي رسانده، مثاًل بازنشسته كردن خود و دادن 
رشته امور به دست وليعهد جوان! با اين حال: »همان 
روز براي تعيين تكليف، ب��ه منزل فروغي رفت و از او 
راه نجات خواست...«. )5( و پيشنهاد نخست وزيري به 
وي داد! راه نجات مورد نظر فروغي، دس��ت كشيدن 
از مقاومت بود كه شاه آن را پذيرفت: »تنها دستوري 
كه به فرماندهان نظامي خارج از مركز داده شده بود، 
اين بود كه از تخريب پل ها، خط��وط آهن و جاده ها 
خودداري كنند و اين امر، موجب ش��گفتي سرلشكر 
ارفع گرديد. بنابراين ارفع حدس زد كه ش��اه، قصد 
دفاع واقعي ندارد...«. )6( در ش��هرها نيز اوضاع مردم 
دست كمي از اوضاع آشفته دربار نداشت! نان نبود و 
مردم گرسنه مانده بودند، بنزين تا دو روز بيشتر كفاف 
نمي داد، مغازه ها از ترس حمله مردم، بسته شده بودند 
و بانك ها به اصرار س��رمايه دارها، مجبور به تعطيلي 
موقت بودند! اين مش��كالت، همه نتيجه بي كفايتي 
مسئوالن ارشد كشور، در گرفتن تصميمات صحيح 
بود. آن زمان كه روسيه و انگليس هشدار حمله نظامي 
را داده بودند، در اين كشور بي طرف در جنگ، بايد يك 
رجل با سياست پيدا مي شد و براي چنين روزهايي، 
پيش بيني هاي��ي مي ك��رد، البته اگ��ر اطميناني به 
سياست خارجه و اميدي به ارتش وجود مي داشت. با 
اين حال در اعالميه شماره يك ارتش چنين آمده بود: 
»در كليه نواحي شمالي و باختري، روحيه اهالي بسيار 
خوب است و عموماً تقاضاي دخول در صفوف ارتش و 
حركت به جبهه را براي دفاع از ميهن مي نمايند...«.)7( 
رضاشاه كه ارتش خود را فروپاشيده ديده بود، براي 
رهايي از اين مصائب، راهي جز دست انداختن به دامن 
روزولت نداشت تا در رفع آن همه معضل آوارشده بر 
او و حكومتش كمك نمايد. پ��س از دريافت تلگراف 
فوري رضاشاه، توسط رياس��ت جمهوري امريكا فوراً 
جلسه اي توسط وزير خارجه اين كشور تشكيل شد. 
سرانجام »حاضران در جلسه توافق كردند كه امريكا 
از ايران بخواهد تا در جست وجوي يك توافق دوستانه 
با دولت بريتانيا برآيد...«. )8( اين آخرين تير در تركش 

رضا شاه بود كه به هدف نخورد!
  در فرار و وانهادن س�لطنت، چه فرقي ميان 

رضاشاه و احمد شاه بود؟
روز پنجم شهريور، روز آغاز نخست وزيري فروغي بود 
و طبق سياست پيشنهادي وي، ترك مقاومت توسط 
ارتش، در صحن مجلس و حض��ور نمايندگان اعالم 
ش��د. روز بعد و پس از تصويب مجلس، سهيلي وزير 
خارجه، ترك مخاصمه را به سفراي روسيه و انگليس 
اطالع داد و گفت اي��ران حاضر به پذيرش ش��رايط 
متفقين اس��ت. عقب نش��يني رضاش��اه از مقاومت، 
يعني سياس��تي كه علي القاعده بايد قبل از ش��روع 
حمله نظامي در پيش گرفته مي شد، آرامش خيالي 
را براي مردم به وجود آورد. با اين همه اعالم آن كمي 
دير بود زيرا: »پيش��روي ق��واي روس و انگليس در 
داخل خاك ايران، ادامه يافت و نيروهاي دو كش��ور 
در قزوين، به هم ملح��ق ش��دند...«.)9( اعليحضرت 
كه بوي باروت به مش��امش خورده ب��ود، تصميم به 
فرستادن خاندان س��لطنتي به اصفهان گرفت تا در 
صورت خطر، خودش نيز به آنها ملحق شده و رسماً 
پايتخت را واگذار كند! اينك چه فرقي بين رضاخان با 
احمدشاه بود كه به قول شخص رضا شاه: سلطنت را 
روي زمين گذاشت و فرار كرد؟ در روز هفتم شهريور، 

روزشماري تحليلي براي حمله متفقين به ايران، در شهريورماه 1320

شاهي كه نه به پاي خويش آمد
 نه به تصميم خود رفت!

خانواده رضاشاه عازم اصفهان شدند. تنها شاه و 
وليعهد در ته��ران ماندند كه آن ه��م احتماالً از 
ترس ريختن اندك آبروي باقيمانده رضاشاه بود، 
وگرنه بمباران هاي مكرر روس��يه، اصاًل آرامشي 
براي ش��اه باقي نگذارده بود كه حتي به ماندن و 
حفاظت از تاج و تختش فكر كند. در اين شرايط 
روحي بود كه: »شاه ابراهيم قوام پدر دامادش را 
نزد سر ريدر بوالرد وزير مختار انگليس فرستاد 
ت��ا نگراني هايش را اب��راز نمايد. ق��وام در ضمن 
استفسار كرد: هرگاه شوروي ها وارد تهران شوند، 
آيا سر ريدر مي تواند به شاه، در سفارت انگليس 
پناه بدهد؟...«. )10( پذيرفتن اين ميزان خفت، اگر 
نشان از بي لياقتي نيست، حتماً نشانه بي غيرتي 
است! بي غيرتي نسبت به وطن و مردمي كه ذره 
ذره مال و جانشان به پاي سياست هاي غلط يك 
مزدور ريخته و س��ر آخر هم بي صاحبي نصيب 
كشورشان شد! زماني كه رضا شاه، دست به دامن 
انگليس ش��ده و وليعهد از ترس روس ها در فكر 
خودكشي بود، اين فروغي بود كه مشغول رايزني 
براي حفظ حكومت پهلوي شد و كوشش مي كرد 
تا انگليس را از اخراج وليعهد منصرف كند و موفق 
نيز شد: »برجس��ته ترين خدمتي كه فروغي در 
آخرين روزهاي سلطنت رضاشاه، به ولي نعمت 
س��ابق خود كرد، جلب موافقت انگليس��ي ها، با 
انتقال سلطنت به پسر ارش��د و مورد عالقه رضا 

شاه، محمدرضا پهلوي بود...«. )11(
  وقت�ي راديوي انگلس�تان، واقعيت هاي 

حكومت قزاق را واگويه كرد!
ش��ب همان روز، راديو لندن ش��روع ب��ه حمله به 
رضاش��اه كرد. اين راديو مدعي شد: »در ايران مواد 
خوراكي وجود ندارد، چون ش��اه آنه��ا را به آلمان 
فروخته است! سپس بي بي سي، شاه را براي دزديدن 
زمين هاي مردم، مورد انتقاد ق��رار داد...«. )12( حاال 
ش��اه نه جايگاهي بين مردم داشت و نه پشتوانه اي 
در خارج از ايران: »حمالت راديو لندن رضاش��اه را 
نگران ساخت، چون مي ترسيد مردم را به شورش و 
طغيان تحريك كند...«. )13( پس دوباره دس��ت به 
روش قديمي خ��ود، يعني اع��الم حكومت نظامي 
زد! روز هش��تم ش��هريورماه، ش��وروي و انگليس، 
خواسته هاي خود را تس��ليم دولت ايران كردند. از 
جمله خواسته هاي آنان، خروج اتباع آلمان و تسهيل 
حمل و نقل ادوات جنگي، بين روسيه و انگليس بود. 
دولت ايران موافقت خود را با خواس��ته هاي اين دو 
كشور اعالم كرد. موافقتي كه اگر در همان روز 25 
مرداد اتفاق مي افتاد، نه ش��اهي خلع مي ش��د و نه 
مملكتي ويران مي گرديد! شاه كه از ضربه انگلستان 
بر غرور و اقتدار خود، به شدت خشمگين مي نمود: 
»بارها مانع از اجابت خواسته هاي شوروي و بريتانيا 
شده بود. به نظر مي آمد كه نه تهديد متفقين مبني 
بر خلع وي از س��لطنت و نه مصلحت انديشي هاي 
دولت جديد، در تغيير رأي او مؤثر افتاده بود...«.)14( 
دولت انگليس كه ش��اه را مانع از رس��يدن آنها به 
خواس��ته هايش مي ديد، تصميم به ناتوان ساختن 
و خل��ع وي از س��لطنت گرفت: »حال كه ش��اه به 
نحو روزافزوني منفور عامه قرار مي گرفت، هرگونه 
همكاري بريتانيا با او، تنها مي توانس��ت بر خراب تر 
ش��دن وجهه بريتانيا نزد ايرانيان منجر شود. شايد 
كه ب��ا كناره گيري ش��اه از صحنه ق��درت، بريتانيا 
مي توانست دولت دست نش��انده اي را در تهران بر 
سر كار آورده كه پاره اي اصالحات اساسي را مجري 
س��اخته و از حمايت مردم برخوردار گردد...«. )15( 
شاه كه تصميم به ماندن در تهران و ايجاد اخالل در 
روند انجام خواسته هاي انگليس و روسيه را گرفته 
بود، تنها اميدش به تسلط نصفه و نيمه اش بر ارتش 
بود كه آن هم نقش بر آب شد! زيرا روز نهم شهريور، 
تمام سربازان از س��ربازخانه ها مرخص شده بودند، 
آن هم نه به دستور فرمانده كل قوا، بلكه به دستور 
انگليس و توس��ط وزارت جنگ! حاال رضاشاه ديگر 
نه قدرت سياسي داشت و نه نظامي و از سوي ديگر، 
هدف تبليغات رس��انه اي ولي نعمت سابق خود نيز 

قرار گرفته بود!
  شاه در بيم، از تبعيد به سيبري!

همانطور كه گفته شد، رضا شاه از حمله روسيه 
به پايتخت، بس��يار بيم داش��ت. انگليس از اين 
ترس ش��اه سوءاس��تفاده كرده و براي پيشبرد 
خواسته هاي متفقين از ايران، بهره برد: »اگرچه 
مايل نيس��تيم ايراني��ان را به خصوم��ت علني 
وادار س��ازيم، ولي تقاضاهاي ما در مورد راه هاي 
ارتباطي خليج ف��ارس به بحر خ��زر، به منظور 
ارسال تجهيزات به روسيه، بايد در اسرع وقت و 
به هر قيمتي عملي شود...«.)16( متفقين در مورد 

خروج آلماني ها نيز از دولت ايران خواس��تند تا 
تمام اتباع آلماني را به آنها تحويل دهد! ش��اه با 
شنيدن اين خواسته متفقين بسيار عصباني شد: 
»و خطاب به س��هيلي فرياد زد اگر اجازه بدهيم 
متفقي��ن اخراج آلمان ه��ا را در دس��ت بگيرند، 
آبرويمان خواهد رفت...«. )17( پادش��اه بي درايت 
كشوري اش��غال و به خاك و خون كشيده شده، 
در اوج ناامني و در ش��رف قحط��ي، از كدام آبرو 
حرف مي زد؟ عالوه بر اين متفقين در جديدترين 
خواس��ته خود از دولت ايران، درخواس��ت بسته 
شدن سفارتخانه هاي بلغارس��تان، چكسلواكي، 
رومان��ي و ايتالي��ا را داش��تند، كش��ورهايي كه 
ايران مناس��بات خوب��ي با آنها داش��ت. با وجود 
قبول انجام اين كار از طرف دول��ت، اما عماًل در 
اي��ن زمينه اقدام��ي صورت نگرف��ت: »متفقين 
بر اين باور بودند كه به رغم حس��ن نيت دولت، 
اين شاه است كه سرس��ختي و لجاجت به خرج 
مي دهد...«. )18( بنابراي��ن »دولت هاي بريتانيا و 
شوروي. . . به اين نتيجه رسيده بودند كه هرچه 
ش��اه زودتر از س��لطنت بركنار گردد بهتر است 
و... با وجود ش��اه، هيچ كاري نمي توان كرد...«. 
)19( در نتيجه س��اده ترين راه براي عملي ش��دن 

اين برنامه، تهديد ش��اه به اش��غال پايتخت بود. 
هرچند هرج و م��رج در تهران و ب��ه هم ريختن 
نظام اداري كش��ور، به نفع متفقين نبود. شاه كه 
اصوالً تحليلي منطقي از حوادث جاري نداشت، با 
فروغي نخست وزير، به مشورت نشست. پيشنهاد 
انگليسي ها، بازگرداندن تاج و تخت به قاجاريه بود 
كه با مخالفت فروغي مواجه شد. اين مخالفت بر 
اين مبتني بود كه قاجاريه مدعيان زيادي داشت 
و اين خود ايجاد دردس��رهاي ب��زرگ مي كرد. 
فروغي روز 21شهريور، رسماً به رضاشاه پيشنهاد 
استعفا داد. ش��اه در توانايي محمدرضا در اداره 
مملكت ترديد داشت، اما اشغال پايتخت و پايان 
سلطنت پهلوي و تبعيد او به سيبري نيز برايش 
بس��يار ناگوار بود. بنابراين تن به استعفا داد. روز 
24 شهريور، نظاميان انگليس و روس، در حركتي 
شبيه به مانور، به س��مت تهران حركت كردند تا 
هرگونه شك در مورد كناره گيري را در فكر شاه از 
بين ببرند. رضاشاه با فروغي ديدار كرد و تصميم 
قطعي به استعفا و ترك كشور گرفت، تصميمي 
كه بيشتر به تحميل شبيه بود. روز 25 شهريور، 
استعفا تسليم مجلس ش��د و رضاخان كه اينك 
تنها رضاپهلوي بود با ترس حمله متفقين در دل، 

به سمت اصفهان رفت!
  استيصال و ديگر هيچ!

تصميمات رضاشاه در روزهاي پاياني حكومتش، 
نشان از استيصال دائمي او بود. ترديد بين آلمان و 
انگليس، ترديد بين مقاومت و عقب نشيني، ترديد 
بين ماندن و رفتن. رضاشاه نه آن روز كه آمد، به 
پاي خود آمده بود و نه امروز كه رفت، به تصميم 
خود رفت! او تنها مهره اي انگليسي بود كه به خط 
مقدم جبهه جنگ با شاه قاجار رسيد و تبديل به 
وزير و دس��ت راس��ت انگليس، در ايران شد. اين 
مهره پس از بر تن كردن لباس پادشاهي، دست 
نشاندگي خود را فراموش كرده و مدعي استقالل 
بود. تا جايي كه راز موفقيت خود در اداره كش��ور 
را خودرأيي مي دانست! اما بر خالف نظر خودش، 
اي��ن خودرأي��ي و تصميمات غلط در سياس��ت 
خارجه بود كه باعث قتل عام مردم ش��د و كشور 
را تا مرز تجزيه شدن برد. حال شاِه بي تاج مانده، 
با دس��ت هايي در جيب، در انتظار آفتاب سوزان 

جزيره موريس بود!
پي نوشت:

1- سلس��له پهلوي و نيروهاي مذهبي، به روايت 
تاريخ كمبريج، مترجم: عباس مخبر، تهران: طرح 

نو، 1371 ش، ص 173 و 174
2- مصوررحماني، غالمرضا، كهنه سرباز، تهران: 

انتشار، 1377ش، ص 113
3- استوارت، ريچارد، در آخرين روزهاي رضاشاه، 
مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوي- كاوه بيات، 

تهران: معين، 1370 ش، ص 221
4- همان. ص231

5- مصوررحماني، غالمرضا، كهنه سرباز، تهران: 
انتشار، 1377ش، ص 118

6- استوارت، ريچارد، در آخرين روزهاي رضاشاه، 
مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوي- كاوه بيات، 

تهران: معين، 1370 ش، ص 249 و 250
7- همان. ص 252
8- همان. ص 253

9- طلوعي، محمود، از تزار تا ش��اه، تهران: علم، 
1388 ش، ص 265

10- اس��توارت، ريچ��ارد، در آخري��ن روزهاي 
رضاشاه، مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوي- كاوه 

بيات، تهران: معين، 1370 ش، ص 292
11- طلوعي، محمود، از تزار تا شاه، تهران: علم، 

1388 ش، ص 270
12- اس��توارت، ريچ��ارد، در آخري��ن روزهاي 
رضاشاه، مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوي- كاوه 

بيات، تهران: معين، 1370 ش، ص 294
13- همان

14- زرگر، علي اصغر، تاريخ روابط سياسي ايران 
و انگليس در دوره رضاش��اه، ترجمه: كاوه بيات، 

تهران: پروين- معين، 1372 ش، ص 451
15- همان. ص452

16- اس��توارت، ريچ��ارد، در آخري��ن روزهاي 
رضاشاه، مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوي- كاوه 

بيات، تهران: معين، 1370 ش، ص 319
17- همان. ص 320

18- زرگر، علي اصغر، تاريخ روابط سياسي ايران 
و انگليس در دوره رضاش��اه، ترجمه: كاوه بيات، 

تهران: پروين- معين، 1372 ش، ص 452
19- همان. ص 453

تصميم�ات رضاش�اه در روزهاي 
از  نش�ان  حكومت�ش،  پايان�ي 
اس�تيصال دائم�ي او ب�ود. ترديد 
بين آلمان و انگلي�س، ترديد بين 
مقاوم�ت و عقب نش�يني و ترديد 
بين ماندن و رفتن! رضاش�اه نه آن 
روز كه آمد، به پ�اي خود آمده بود 
و نه امروز كه رفت، به تصميم خود 
رف�ت! او تنها مهره اي انگليس�ي 
بود كه به خط مق�دم جبهه جنگ 
ب�ا ش�اه قاج�ار رس�يد و تبدي�ل 
به وزير و دس�ت راس�ت انگليس 
در اي�ران ش�د. او در روزهاي آخر 
س�لطنت، بي تاج مانده، در انتظار 
آفتاب سوزان جزيره موريس بود!
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به بهانه بازنشر خاطرات 
حجت االسالم عبدالمجيد معاديخواه

دوران مبارزه
 روزهاي بي قراري

   محمدرضا كائيني
مركز اس��ناد انقالب 
اسالمي، نزديك به 
س��ه دهه اس��ت كه 
خاط��رات فع��االن 
نظ��ام  و  انق��الب 
اس��المي را نش��ر 
مي دهد. در اين ميان 
يكي از آثار خواندني 
و پرنكته منتش��ره 
از س��وي اين نهاد، 
وقايع نگاري حجت االسالم والمسلمين عبدالمجيد 
معاديخواه، از فرازهاي گوناگون نهضت اسالمي است 
كه نام »جام شكس��ته« را بر خويش دارد. ناش��ر در 
ديباچه نخستين مجلد از اين اثر، در باب محتواي اين 

كتاب، چنين آورده است:
»به رغم گذش��ت زمان، يكي از عمده ترين مباحث 
مورد عالقه و تفكر دانش پژوه��ان اجتماعي، بحث و 
گفت وگو در خصوص ماهيت و چرايي انقالب اسالمي 
ايران اس��ت. در اين رهگذر، آن چه بر ضرورت و لزوم 
مطالعه اين پديده مي افزايد، پيچيدگي و وجوه تازه 
آن در مقايس��ه ب��ا انقالب هاي ديگري اس��ت كه در 
جهان مدرن به وقوع پيوسته اند. به اقرار تحليلگران و 
دانشمندان علوم اجتماعي، وجه تأمل برانگيز و نوي 
انقالب ايران، خصلت ديني و مذهبي بودن آن است. 
اين وجه از انقالب ايران و به ويژه تحليل نقش مذهب و 
جريان هاي فكري- ديني، در روند شكل گيري انقالب 
اسالمي ايران، به رغم مطالعات صورت گرفته، احتياج 
به تحقيق بيشتري دارد. به نظر مي آيد يكي از راه هاي 
ش��ناخت اين بعد انقالب، پرداختن ب��ه خاطرات و 
شنيدن روايت و حكايت هاي مرداني است كه خود در 
متن تحوالت و مبارزات سياسي ايران در دوره پهلوي، 
حضوري مستقيم و فعال داشتند. بنا به ضرورت مزبور، 
مركز اسناد انقالب اسالمي، اقدام به انتشار خاطرات 
حجت االسالم والمس��لمين عبدالمجيد معاديخواه 
كرده است. خاطرات نامبرده به لحاظ حضور ايشان در 
صحنه مبارزاتي كه از سال 1341 ش به رهبري امام 

خميني)ره( آغاز شد، روايتي شنيدني، تأمل برانگيز، 
تحليلي و خواندني است. از اين دوره پر اهميت تاريخ 
ايران، بيان وقايع تاريخي با تبييني جامعه شناختي، 
جريان هاي فكري و سياسي در درون جامعه، حمله 
به فيضيه، اصالحات ارضي و رفراندوم ش��اه، حماسه 
15 خرداد 1342، تصويب كاپيتوالسيون و واكنش 
امام)ره( و جامعه در برابر آن، تبعيد امام)ره( به نجف، 
ارائه تصويري از فضاي حاكم بر جامعه، نحوه برخورد 
ساواك با مخالفان، شرايط زندان هاي سياسي رژيم، 
حضور گسترده نيروها و گروه هاي سياسي مختلف، 
درگيري و منازعه فكري بين گره هاي فعال در جامعه، 
رابطه ميان سنت و تجدد، مبارزه مستمر و دائم ميان 
س��نت گرايان و تجددگراي��ان دگرگوني هاي فكري 
و فرهنگي جامعه، جريان هاي فكري و سياس��ي در 
درون جامعه به ويژه در درون حوزه علميه قم و نجف، 
س��وگيري و جهت گيري علما و مراج��ع معروف در 
خصوص نهضت مردم ايران، فعاليت فدائيان اسالم، 
شكل گيري س��ازمان مجاهدين خلق و جريان هاي 
پس از آن، ورود امام خميني به ايران و مسائل مربوط 
به آن و غيره، مهم ترين موضوعاتي است كه نگارنده در 
خاطرات خود، به بحث و گفت وگو درباره آنها پرداخته 
است. ويژگي عمده اثر، نگاه انتقادي و جامعه شناختي 
نگارنده به تحوالت گذشته اس��ت. در حقيقت، بايد 
گفت كه نگارنده به بيان صرف خاطرات بسنده نكرده 
است، بلكه در جاهايي خاطره گويي را با تحليل هاي 
جامعه ش��ناختي و علمي در مي آميزد و با ديدگاهي 
انتقادي، سعي دارد تا از گذش��ته نتايج و قواعدي را 
كشف نمايد و درس آموزي هاي الزم را بنمايد. جناب 
آقاي معاديخواه، روند مبارزات مردم ايران تا پيروزي 
انقالب اسالمي را به س��ه دوره تقسيم مي كند: دوره 
نخست، با طرح موضوع انجمن هاي ايالتي و واليتي در 
سال 1341 آغاز مي شود. دوره دوم، دوره غربت نهضت 
كه نقطه آغازش تبعيد امام خميني)ره( به تركيه در 
سيزده آبان 1343 و سپس به نجف است. مرحله سوم 
با ظهور مبارزه مسلحانه و گسترش حضور نيروهاي 
مختلف در ميدان مبارزه شروع مي شود و تا پيروزي 

انقالب اسالمي در سال1357 ادامه مي يابد...«. 

   حجت االسالم والمسلمين عبدالمجيد معاديخواه

زمان�ي ك�ه رضا ش�اه، دس�ت ب�ه دامن 
انگليس ش�ده و وليعهد از ترس روس ها 
در فكر خودكش�ي بود، اي�ن فروغي بود 
كه مش�غول رايزني ب�راي حفظ حكومت 
پهلوي شد و كوش�ش مي كرد تا انگليس 
را از اخ�راج وليعه�د منص�رف كن�د و 
موف�ق نيز ش�د. برجس�ته ترين خدمتي 
كه فروغ�ي در آخرين روزهاي س�لطنت 
رضاش�اه، به ولي نعمت س�ابق خود كرد، 
جل�ب موافق�ت انگليس�ي ها، ب�ا انتقال 
س�لطنت به پس�ر ارش�د رضاخ�ان بود
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