
   محمدقلي مجد
ترجمه: علي اكبر رنجبر كرماني

در روزهايي كه بر ما گذش�ت، از هش�تاد ويكمين 
س�الروز خل�ع رضاخ�ان از حكومت و ف�رار وي از 
كش�ور عبور كرديم. در مق�ال پي آمده، بس�ترها 
و چگونگ�ي اي�ن روي�داد م�ورد اش�اره و تحليل 
ق�رار گرفت�ه اس�ت. امي�د آنك�ه تاريخ پژوه�ان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

       
   ايران در آستانه جنگ دوم

ش��رايط ايران در آس��تانه جنگ جهاني دوم و بررسي 
اقدامات متفقين، از سرفصل هاي مهم در ارزيابي وقايع 
شهريور 20 در ايران قلمداد مي شود. در آن دوره، ايران 
گرفتار يك ديكتاتوري باطل، فاسد و درنده خو بود. در 
پشت صورتكي به نام »ايران مدرن«، در واقع هيچ چيز 
وجود نداشت. ظاهراً در ايران رژيم سلطنتي مشروطه 
با پارلمان منتخب برقرار بود، اما رژي��م ايران در دوره 
رضاش��اه، در واقع ديكتاتوري فردي بود. ظلم و ستم و 
تجاوز به حقوق مردم و فساد و بيدادگري دولت چنان 
بود كه هر كس��ي كه »ايران مدرن« را نمي ش��ناخت، 
به تعبي��ر كاردار امري��كا در تهران »م��ات و مبهوت« 
مي ش��د! برنامه »نوسازي« ش��هري، فقط دستاويزي 
بود براي محروم كردن م��ردم از ملك و امالك و خانه 
و كاشانه ش��ان. كارگران را به كار اجب��اري در مزارع و 
كارخانه هاي متعلق به شاه مي بردند و تقريباً مثل برده، 
از آنان كار مي كش��يدند. هم��ه فعاليت هاي اقتصادي 
مهم مثل خريد غله از كشاورزان در انحصار دولت بود. 
دولت غله را به قيمت پايين از كش��اورزان مي خريد و 
با قيمت باال و با سود سرش��ار، به خارج صادر مي كرد 
و درآمد حاصله، همه به حس��اب هاي بانكي ش��اه در 
خارج سرازير مي شد. در شيوه حسابداري و حسابرسي 
بودجه كشور و خزانه نيز فساد و تقلب بيداد مي كرد. به 
ويژه درآمدهاي نفتي ايران اصاًل در بودجه و حس��اب 
خزانه منظور نمي شد. درآمدهاي نفتي ايران به جاي 
اينكه به خزانه واريز شود، به بهانه خريد تسليحات، به 
حساب هاي بانكي رضاشاه در اروپا و امريكا واريز مي شد! 
در آن هنگامه تقلب و فساد و بي حساب و كتابي، فقط 
اعداد و ارقام و آمارهاي مالي دستكاري نمي شد. همه 
آمارهاي ديگر ه��م مطابق ميل دولت دچ��ار تغيير و 
تحول مي شد. اساس��اً »عدد« به تمسخر گرفته شده 
بود. به عنوان مثال، بر اساس سرش��ماري در جوالي 
س��ال 1939، از جمعيت 46 هزار نفري كاشان، فقط 
20 نفر بيكار بودند. اين نمونه اي از »شواهد و مدارك« 
س��اختگي و دروغ پردازي، درباره ترقي، توسعه، رفاه و 
رونق چش��مگير ايران در عصر »اعليحضرت رضاشاه 

پهلوي بنيانگذار ايران مدرن« بود.
امروز به يمن گزارش هاي بسيار خوب و گوياي سفارت 
امريكا در تهران، اطالعات دقيقي از شرايط اجتماعي 
و اقتص��ادي حاكم بر اي��ران در زمان رضاش��اه داريم. 
ايران در دوره رضاش��اه به هيچ روي آماده رويارويي با 
مشكالت و چالش هاي ناش��ي از بحران قريب الوقوع و 
جنگ نبود. ايران در آن زمان در نتيجه سياس��ت هاي 
غلط دولت در زمينه قيمت گذاري و صادرات دچار فقر 
و قحطي و كمبود مواد غذاي��ي بود. ذخاير مواد غذايي 
ايران به آلمان و روسيه صادر مي شد و در همان حال، 
مردم در نقاط مختلف كشور دچار گرسنگي بودند! در 
آن دوره رضاشاه، در نظر مردم ايران بسيار منفور بود و 
بريتانيا تصميم گرفته بود خود را از شر او خالص كند، 
چون مردم ايران او را عروسك خيمه شب بازي انگليس 
مي دانستند. مردم ايران رضاش��اه را عامل و در نهايت 
انگليس را مس��ئول واقعي گرفتاري ها و بدبختي هاي 

خود مي دانستند. 
  روابط ايران ب�ا قدرت هاي بزرگ در آس�تانه 

جنگ
بررسي روابط ايران با قدرت هاي بزرگ در آغاز جنگ 
جهاني دوم، از ديگر موضوعات مهم در باره اين رويداد 
به شمار مي رود. كمي پس از آغاز جنگ، بريتانيا، اتحاد 
جماهير ش��وروي و آلمان، نمايندگان سياسي تازه اي 
به ايران اع��زام كردند. ورود س��فرا و وزراي مختار اين 
كشورها به تهران فرصتي بود براي كورنليوس ون اچ. 
انگرت تا نگاهي به روابط سياس��ي و اقتصادي ايران با 
اين قدرت ها بيندازد. پيمان هيتلر- اس��تالين در سال 
1939 ميالدي و اندكي بعد، آغاز جنگ، رژيم رضاشاه 
را شديداً نگران كرده بود. ايرانيان بر اين باور بودند كه 
هيتلر، دست استالين را در خاورميانه باز گذاشته است و 
از اشغال و تقسيم آسان و بي مانع لهستان ميان آلمان و 
روسيه نيز سخت به وحشت افتاده بودند. اتحاد شوروي 
شايد براي آنكه نش��ان دهد سياست تهاجمي تري در 
پيش گرفته اس��ت، در س��پتامبر 1939، سفير كبير 
تازه اي به تهران فرستاد. پس از آن نيز وابسته نظامي 
به تهران اعزام كرد. اين هر دو س��مت، سال ها بود كه 

خالي مانده بود.
ايران هراسناك از همكاري و توطئه شوروي و آلمان به 
بريتانيا نزديك تر شده بود. در اكتبر 1939، احمد متين 
دفتري به جاي محمود جم، به نخست وزيري منصوب 
شد. محمود بدر وزير ماليه طرفدار آلمان بركنار و رضاقلي 

امير خسروي به جاي او منصوب شد. مدت كوتاهي پس 
از اين تحوالت، سر ريدر ويليام بوالرد وزير مختار جديد 
بريتانيا وارد تهران ش��د. دولت ايران ب��راي جلب نظر 
انگليس، تمام اتباع آلمان و شوروي را از خوزستان، محل 
ميدان هاي نفتي و حوزه عمل ش��ركت نفت انگليس و 
ايران اخراج كرده ب��ود. همچنين براي گرفتن اعتباري 
به مبلغ 5ميليون پوند با بريتانيا وارد مذاكره شده بود. 
مدت كوتاهي پس از اتخاذ اين مواضع كه سمت و سوي 
انگليسي داشت، اروين اتل وزير مختار تازه آلمان وارد 
تهران ش��د. اتل از نازي هاي دوآتش��ه بود و انتخاب او، 
في الواقع در مخالفت با دول��ت ايران صورت گرفته بود. 
همچنان كه دول��ت آلمان براي نش��ان دادن نارضايتي 
خود از رژيم رضاش��اه، با انتص��اب علي اصغر حكمت به 
وزيرمختاري ايران در برلين نيز موافقت نكرد. حكمت از 
طرفداران سرسخت بريتانيا بود. شوروي خيلي زود، فشار 
بر ايران را شروع كرد. دولت روسيه به سرعت، با اعطاي 
امتياز نفت به شركت استاندارد اويل نيوجرسي، نه تنها 
در ش��مال ايران، بلكه در هر بخش از كشور به مخالفت 
برخاس��ت و جلوي آن را گرفت. روسيه خواستار آزادي 
زندانيان كمونيست شد و پس از شهريور 1320، به اين 
خواس��ته خود هم رس��يد، از اين مهم تر اتحاد جماهير 
شوروي خواهان حق استفاده از فرودگاه هاي ايران شده 
بود. ظاهراً ايران با اين تقاضاي شوروي موافقت كرد. در 
همان زمان اتحاد جماهير ش��وروي خواس��ت »حقوق 
مسلمش« در آذربايجان ايران و گيالن تأييد و تصديق 
شود. ايران كه از تسليم شدن فنالند در نبرد با شوروي 
ترسيده بود، نگران از نيات و مقاصد شوروي و نامطمئن 
از توانايي بريتانيا در كمك به ايران، در اواخر سال 1939 
به اياالت متحده امريكا رو آورد و وزير مختار تازه اي به 
واشنگتن اعزام كرد. ايران از سال 1936، در واشنگتن 
وزيرمختار نداشت. محمد شايس��ته وزيرمختار جديد 
ايران در واشنگتن، در بهار سال 1940 به محل مأموريت 
خود رس��يد. ايران همچنين در پي خريد هواپيماهاي 

جنگي از امريكا بود. 
   اتمام حجت روسيه و انگلستان با ايران

در 16 آگوس��ت 1941، نمايندگان بريتانيا و شوروي 
در تهران، در اتمام حجت )اولتيماتوم( مشتركي كه به 
دولت ايران دادند، خواستار اخراج فوري اتباع آلماني 
از ايران شدند. ايران بايد تا 19 آگوست 1941، به اين 
درخواست پاسخ مي داد. اين اتمام حجت، دولت ايران 
را در محذور س��ختي قرار داد. در يك طرف آلمان بود 
كه نيروهايش بسياري از سواحل درياي سياه را گرفته 
بودند و فشار مي آوردند تا راه خود را به قفقاز باز كنند 
و ايران احساس مي كرد نمي تواند با اخراج اتباع آلمان، 
طريق غيردوس��تانه با آن كش��ور را بپيمايد. در طرف 
ديگر روسيه و بريتانيا بودند كه واحدهاي نظامي خود 
را در نزديكي مرزهاي ش��مالي و غربي ايران مس��تقر 
كرده بودند و اي��ران هيچ يك را نمي توانس��ت ناديده 
بگيرد. در 19 آگوس��ت 1941، ايران ش��فاهاً و دو روز 
بعد كتباً به درخواست روس و انگليس پاسخ داد. پاسخ 
رسمي ايران اين بود كه خواس��ت روسيه و انگليس با 
بي طرفي ايران مغايرت دارد و اجراي آن عملي نيست. 
در 20 آگوست 1941، رضاش��اه در سخنراني خود در 
مراسم فارغ التحصيلي دانشجويان دانشكده افسري، از 
تازه فارغ التحصيالن خواست: »براي هرگونه فداكاري 
آماده باشند.« مرخصي اين دانشجويان هم »به داليلي 
كه بعداً معلوم خواهد شد« لغو شد! دولت ايران در عين 
حال كه در ظاهر، موضع رسمي و سفت و سخت خود را 
حفظ كرده بود، به طور خصوصي به دو قدرت اطمينان 
داد كه به زودي بس��ياري از آلماني ها را بي س��روصدا 

اخراج خواهد كرد.

اشغال ايران، فرار رضاخان و گرداب قحطي و طاعون

شاه به دنبال 
 فرار به سفارت انگلستان

   ناتواني حكومت رضاشاه در جلوگيري از 
حمله به ايران

امروز كه به گذش��ته ن��گاه مي كنيم، به روش��ني 
درمي يابيم كه در آن زم��ان، دولت ايران هر كاري 
مي كرد، هر حرفي مي زد و هر موضعي مي گرفت، 
نمي توانس��ت از حمله اي كه در راه بود و از اشغال 
كشور به وس��يله روس و انگليس جلوگيری كند. 
تلگرام 15 آگوس��ت 1941 دريف��وس كه در آن 
گزارش مي دهد قرار است روز بعد انگليس و روسيه 
اتمام حجتي ب��ه دولت ايران بدهن��د، گوياترين، 
روشن ترين و صريح ترين س��ند در اين باره است. 
در اين تلگرام، دريفوس سقوط رضاشاه را در آينده 
بسيار نزديك پيش بيني كرده بود. اين پيش بيني 
دريفوس، يك ماه بعد به حقيقت پيوست. در همان 
دوره اما واشنگتن با تكذيب مطالب مطبوعات كه 
اياالت متحده هم از اولتيمات��وم روس و انگليس 
خبر داش��ته و هم با خواس��ت آن دو دولت موافق 
بوده است، تالش كرد از ماجراي اولتيماتوم فاصله 
بگيرد. با اين همه از 22 آگوست 1941، روزنامه ها 
پيش بيني مي كردند »در چند روز آينده« به ايران 

حمله مي شود. 
س��اعت چهار بام��داد روز 25 آگوس��ت 1941، 
نمايندگان سياس��ي روس��يه و بريتانيا در تهران 
در خان��ه علي منصور نخس��ت وزير اي��ران حاضر 
شدند و با اعالم اينكه پاسخ ايران به اولتيماتوم به 
كلي غيرقابل قبول بوده اس��ت، در يادداشت هاي 
جداگانه اي، ورود فوري قواي كش��ورهاي متبوع 
خود به ايران را اعالم كردند. گفتني است با اينكه 
وزير امور خارج��ه امريكا به طور ضمن��ي با اقدام 
انگليس و روس��يه موافقت كرده بود، اما مشاركت 
روس ها در حمله به اي��ران در وزارت امور خارجه 

امريكا موجب تعجب و نارضايتي زيادي شد. 
   جنگ هشتاد ساعته

رس��انه هاي امريكايي ماجراي حمله ب��ه ايران را 
»جنگ هشتاد س��اعته« ناميده اند، زيرا »جنگ« 
از س��اعت 2 بامداد 25 آگوس��ت تا 10 بامداد 2۸ 
آگوست 1941 طول كشيد. در 2۸ آگوست 1941، 
ايران به نيروهايش دستور »ترك مقاومت« داد و 
اين دستور از س��اعت 10 صبح همان روز به اجرا 
درآمد. به نظر مي رس��د كه با وج��ود اتمام حجت 
مشترك روس��يه و انگليس به ايران باز هم ارتش 
ايران ب��ا حمل��ه نيروه��اي روس و انگليس كاماًل 
غافلگير ش��ده ب��ود. همچنين گفتني اس��ت كه 
مسيرهاي تهاجم س��ال 1941، همان مسيرهاي 
تهاجم در جنگ جهاني اول بود. در نوامبر 1914، 
نيروهاي بريتانيايي قب��ل از ورود به عراق، آبادان 
و پااليش��گاه نفت را اش��غال كردند. در بهار سال 
1915، پس از شكست عثماني در شيبه در حومه 
بصره، بريتانيا بخش��ي از نيروهاي خ��ود را براي 
تصرف محمره )خرمش��هر( گس��يل كرد و پس از 
تصرف آن ش��هر در آوريل 1915، به سرعت اهواز 
و ميدان هاي نفتي را اش��غال كرد. اين سناريو در 
آگوست 1941 تكرار شد. هرچند اين بار بريتانيا 
براي تكميل اشغال آبادان، خرمشهر و بندر شاهپور، 
فقط 36 ساعت وقت صرف كرد و در 2۸ آگوست 
س��ال 1941، نيروهاي بريتانيا اه��واز را گرفته و 
ميدان هاي نفت را به طور كامل اشغال كرده بودند. 
مسير تهاجم در غرب ايران در سال 1941، همان 
مس��يري بود كه در 191۸، انگليس��ي ها پيموده 
بودند: خانقين، قصرشيرين، كرمانشاه و همدان. در 
واقع در پارلمان بريتانيا حس نوستالژي و تحسين 
بسياري پديد آمده بود كه نيروهاي ژنرال ويول در 
سال 1941 همان مسيري را پيموده اند كه ژنرال 

دنسترويل در 191۸ پيموده بوده است. 
در جنگ جهاني اول، روس ها از سه محور به ايران 
حمله كردند: تبريز، انزلي � رشت و مشهد. در سال 
1941 نيز مسير حمله آنها همين سه محور بود. به 
نظر مي رسد كه ايرانيان يا انتظار حمله را نداشتند يا 
واقعيت را انكار مي كردند يا مقاومت در برابر نيروي 
كوبنده و توانفرس��اي متفقين را اساس��اً بي فايده 
مي دانستند و تن به قضا داده بودند. از همان آغاز، 
دولت ايران از دو قدرت تقاضا كرد  حمله را متوقف 
كنند. در 2۷ آگوس��ت 1941، كابينه جديدي در 
ايران روي كار آمد. روز بعد دولت جديد اعالم كرد: 
از آنجا كه ايران »كش��وري صلح دوس��ت« است، 
يكجانبه اعالم »ترك مقاومت« مي كند! با اين حال 
متفقين به پيش��روي در خاك ايران ادامه دادند و 
دو ارتش در 31 آگوس��ت 1941 در قزوين به هم 
رس��يدند. ناظراني كه از نزديك ناظر اوضاع ايران 
بودند، از جمله موس و دريفوس، حداكثر انتظار و 
برآوردشان از ارتش ايران »مقاومتي نمادين« بود. 

بر فرض كه ارتش ايران از نظر وضعيت، امكانات، 
انگيزه و تمايل و توانايي در دفاع از كشور )و رژيم 
رضاشاه(، در بهترين حالت بود، باز هم تأثيري در 
آن شرايط نداشت. روس ها و انگليسي ها با چنان 
نيرويي ب��ه ايران حمله ك��رده بودند ك��ه به قول 
گزارشگر نيويورك تايمز - كه خود شاهد و راوي 
دست اول ماجرا بوده اس��ت- با حمالت آلمان در 
 )blitzkriegs( »اروپا موسوم به »حمله برق آسا
قابل مقايس��ه بود. ارتش كوچ��ك و بي تجهيزات 
ايران، نمي توانست مانع حمله متفقين شود يا حتي 
از سرعت پيش��روي آنان بكاهد اما در نتيجه عدم 
مقاومت در برابر تهاجم، اعتبار و مشروعيت رژيم 
رضاشاه بيش از پيش از دست رفت و همين تاج و 

تخت لرزان او را محكوم به فنا كرد. 
   ايران در روزهاي پس از اشغال

حوادث ته��ران در طول دو هفته سرنوشت س��از 
پس از حمله در بس��ياري از منابع شرح داده شده 
است. ايرانيان اخبار اوليه حمله را با آرامش نسبي 
دريافت كردن��د و مطمئن بودند كه اين مس��ائل 
مي تواند دوس��تانه بين شاه و دوس��تان صميمي 
انگليس��ي اش حل و فصل ش��ود. در موقع حمله، 
مغازه ه��ا، ادارات و دفاتر باز و اوض��اع عادي و آرام 
بود. ترس و وحشت در 2۷ آگوس��ت 1941 بروز 
كرد، يعني زماني كه مش��خص شد شاه درنهايت، 
ممكن اس��ت نتواند موضوع را حل و فصل كند و 
پيشروي نيروهاي انگليس و روسيه همچنان ادامه 
دارد. عالوه بر اين معلوم شد كه شاه خانواده اش را 
به اصفهان فرستاده است. در 2۸ آگوست 1941، 
كابينه جديد به رياست محمدعلي فروغي يكجانبه 
اعالم »ت��رك مقاومت« كرد و خواهان مش��خص 
شدن شرايط متفقين ش��د اما پيشروي نيروهاي 
متفقين و بمباران ش��هرهاي بي دفاع ادامه يافت. 
در 29 آگوست 1941، شايع شد كه ارتش روسيه 
به تهران نزديك مي شود. در نتيجه تهران را هرج و 
مرج گرفت و اوضاع پايتخت در هم ريخت. شاه نيز 
به فكر فرار يا پناهندگي به سفارت انگليس افتاد. 

بر اس��اس اس��ناد موجود در بايگاني ها، رضاشاه، 
ابراهيم ق��وام پدرش��وهر دخترش اش��رف را نزد 
وزيرمختار بريتانيا فرس��تاد تا پرس وجو كند كه 
آيا شاه مي تواند به س��فارت بريتانيا پناهنده شود 
يا خير؟ بوالرد به شاه اطمينان داد و از او خواست 
در ته��ران بماند و جاي��ي نرود. گفتني اس��ت كه 
اين حوادث نيز مش��ابه رويدادهاي نوامبر س��ال 
1915 ب��ود. در آن زمان نيز نزديك ش��دن ارتش 
روسيه به تهران باعث وحش��ت عمومي شده بود. 
براساس گزارش جان ال. كالدول وزيرمختار امريكا، 
احمدشاه نيز در انديشه فرار يا پناهندگي به سفارت 
امريكا بود، اما وزير مختار امريكا اين فكر را از س��ر 

او به در كرده بود. 
   و سرانجام تغيير شاه

يك��ي از مهم تري��ن و در عي��ن ح��ال مبهم ترين 
بخش هاي تاريخ معاصر ايران، كناره گيري رضاشاه 
و جانشيني پسرش محمدرضاست. ۷0 سال است 
كه همگان بر اين باورند كه رضاش��اه چون طرفدار 
آلمان نازي بود، بركنار و تبعيد ش��د. به يمن اسناد 
وزارت امور خارجه امريكا و گزارش بس��يار عالي و 
گوياي ري ب��راك خبرنگار نيوي��ورك تايمز معلوم 
شده اس��ت كه افسانه طرفداري رضاش��اه از آلمان 
نازي، هيچ پايه و اس��اس واقعي ندارد. انگليسي ها 
رضاشاه را به اين دليل كه ديگر نمي توانستند او را 
بر تخت سلطنت حفظ كنند، برداشتند. بركناري او، 
براي حفظ رژيم پهلوي الزم بود. در اول س��پتامبر 
1941، ري براك خبرنگار نيويورك تايمز در آنكارا 
وارد تهران شد. وي در طول سه هفته بحراني بعدي، 
گزارش هاي بس��يار مهم و گويايي درب��اره اوضاع 
كشور، فساد، ظلم و استبداد تقريباً قرون وسطايي، 
عدم محبوبيت رضاش��اه و جريان سقوط او تهيه و 
ارس��ال كرد. گزارش براك به وس��يله خبرنگاراني 
چون آر. اي. نودرر، خبرنگار شيكاگو ديلي تريبون، 
تكميل و غني تر شده است. با استناد به گزارش هاي 
دريفوس و براك، روشن مي ش��ود كه بريتانيا مايل 
بود رضاشاه را بر تخت سلطنت نگه دارد. در حدود ۷ 
سپتامبر 1941 بود كه بريتانيايي ها به اين رسيدند 
كه نگه داشتن رضاش��اه ديگر ممكن نيست. از اين 
به بعد روند حوادث شتاب گرفت. راديوهاي لندن 
)بي بي سي( و دهلي به حمالت تبليغاتي خود ادامه 
دادند و زمينه را براي خروج رضاش��اه آماده كردند. 
رضاشاه تا آخرين دقايق اميدوار بود كه تاج و تخت 
خود را حفظ كند. در شب 15 سپتامبر سال 1941، 
او كسي را )به احتمال زياد ابراهيم قوام( به سفارت 
انگليس فرستاد تا بلكه انگليسي ها را راضي به ماندن 
خود كند. اما بوالرد به فرس��تاده شاه گفت: استعفا 
تنها گزينه اوست و هيچ راه ديگري هم وجود ندارد. 
روز بعد رضاشاه اس��تعفا و به اصفهان فرار كرد. در 
1۷ س��پتامبر 1941، ارتش متفقين براي تضمين 
جانشيني پسر رضاشاه و نش��اندن او بر تخت، وارد 
تهران ش��د. مردم ايران از خروج رضاش��اه، بسيار 
خوشحال شدند. موج شادي و س��رور، براي مدتي 
كوتاه ب��ر يأس و س��رخوردگي مردم اي��ران از اين 
واقعيت كه هنوز يكي ديگر از اعضاي خاندان پهلوي 
بر تخت سلطنت نشسته اس��ت، سرپوش گذاشت. 
دستگيري و محاكمه شاه سابق خواستي همگاني 
بود. با افزايش و تشديد اين خواست، معلوم شد كه 
شاه جديد براي حفظ تاج و تخت خود، با دستگيري 
پدرش موافق اس��ت، اما انگليسي ها به سرعت شاه 
سابق و ديگر فرزندان او را به جزيره موريس بردند و 
از خشم مردم نجات دادند. همانطور كه اشاره شد، 
شاه سابق و فرزندانش در مارس 1942 در راه كانادا 
بودند كه در آفريقاي جنوبي وي بيمار ش��د و ديگر 
نتوانست به سفر خود ادامه دهد. او چند سال بعد، 
در محلي دور افتاده كه حت��ي پيش تر نام آن را نيز 
نشنيده بود، درگذشت و جنازه اش در مصر به امانت 

گذاشته شد. 
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رضاشاه تا آخرين دقايق اميدوار 
بود تاج و تخت خود را حفظ كند. 
در شب 1۵ سپتامبر سال 1۹۴1، او 
ابراهيم قوام پ�در داماد خود را به 
سفارت انگليس فرس�تاد تا بلكه 
انگليسي ها را راضي به ماندن خود 
كند اما بوالرد به فرستاده شاه گفت 
استعفا تنها گزينه اوست و هيچ راه 
ديگري هم وجود ن�دارد. روز بعد 
رضاشاه استعفا و به اصفهان فرار 
كرد. موج ش�ادي و س�رور، براي 
مدتي كوتاه بر يأس و سرخوردگي 
م�ردم ايران س�رپوش گذاش�ت

نظري بر يادمان زنده ياد آيت اهلل العظمي 
حاج شيخ مجتبي تهراني

او ايمان جوانان را مدد رساند

   محمدرضا كائيني
سخن از مجتهدي 
نامدار در ميان است 
كه مكان��ت علمي و 
واالي خوي��ش را 
هزينه تربيت نسل 
جوان س��اخت و از 
بس��ا طالبان طريق 
معرفت، دستگيري 
مجال��س  نم��ود. 
موعظ��ه و تدريس 
زنده ياد آيت اهلل العظمي حاج شيخ مجتبي تهراني، 
بي نياز از معرفي و آش��ناي عالقه مندان به شناخت 
دين و مكتب اهل بيت)ع( است. »حاج آقا مجتبي« 
دفتري است كه شمه اي از حاالت و مقامات آن بزرگ 
را باز مي گويد. انتشارات »مصابيح الهدي« ناشر اين 

اثر، در ديباچه آن چنين آورده است:
»عالمان صالح ميراث دار انبيايند، سر در آسمان دارند 
و پاي در زمين. در دستي كتاب را چون مشعل هدايت 
برافروخته اند و دس��ت ديگر را به ياري گم گشتگان 
برآورده اند. عهدي ك��ه از ازل كرده اند، دس��تگيري 
بندگان خداس��ت و پيماني كه بس��ته اند، هدايت و 
راهنمايي به سوي سفينه نجات است. يكي از مردان 
بزرگ و فرزانه كه تجلي ب��ارز و آيينه تمام نماي اين 
عالمان صالح بود، حض��رت آيت اهلل العظمي حاج آقا 
مجتبي تهراني قلمداد مي شود. دانشمند و فقيه آگاه و 
خدمتگزاري كه در تهران با مردم و براي دينداري مردم 
زندگي مي كرد و چنان با ما نزديك و راحت بود كه او 
را به سادگي و صميميت حاج آقا مجتبي مي خوانديم. 
مردي الهي كه بس��ياري از ما حتي ت��ا زمان ارتحال 
حسرت انگيزش به ابعاد گوناگون شخصيت واالي او 
آگاه نبوديم. پرهيز شديد ايش��ان از معرفي و تجلي 
خود، باعث شده بود تا - جز براي خواص- معموالً به 
امتيازات و برجستگي هاي خاص شناخته شده نباشد 
و همين موضوع، اهميت معرفي آن اس��تاد اخالق و 
فقيه عارف را دو چندان مي كرد و نياز مخاطب عام به 
عرضه  آثاري در جهت تبيين ابعاد مختلف شخصيتي 
ايشان را به چشم مي آورد. از جنبه هاي در خور تبيين 

شخصيت آن بزرگ، نگاه وي به سياست بود. او پس 
از پيروزي انقالب اس��المي و با آغاز واليت و زعامت 
حضرت روح اهلل با توجه به سوابق درخشان و مراودات 
حضرت استاد با امام امت، انتظار مي رفت كه ايشان 
يكي از مسئوالن نظام اسالمي ش��وند و گوشه اي از 
بار اين انقالب را به دوش بكش��ند. ام��ا بنا به فرموده 
خودشان، ايشان با دعا به درگاه خداي متعال و توسل 
به حضرات معصومين، خود را از قبول مسئوليت هاي 
اجرايي كنار كشيدند و با حضور در صحنه نيروسازي 
براي انقالب اسالمي، همچنان به صورت گمنام و مؤثر 
به تربيت نيرو هاي جوان و كارآمد پرداختند. ايشان 
دروس خارج خود را در س��ال 135۷ ه� .ش در منزل 
خويش و با حضور برخي فضالي تهران آغاز كردند و در 
سال 1364 ه�.ش با قبول كردن توليت مدرسه مروي 
توسط آيت اهلل مهدوي كني، اين دروس را مجدداً در 
مدرسه مروي آغاز كردند. جلسات درس خارج ايشان 
مملو از طالب سطوح عالي بود كه براي انجام وظيفه به 
تهران آمده بودند و از فضاي علمي قم فاصله داشتند. 
اين جلسات آن قدر مفيد و كم نظير بود كه بسياري از 
فضال را به خود جذب و حسرت دوري از فضاي علمي 
قم را به رضايت و شكر گزاري شركت در اين جلسات 

علمي تبديل كرد. 
مؤسسه پژوهش��ي- فرهنگي مصابيح الهدي كه به 
تازگي با هدف نش��ر آثار معظم له شكل گرفته بود، 
كوشيد تا با شتاب و سرعت در عين رعايت ظرافت ها 
و دقت هاي الزم، در فرص��ت اندك قبل از چهلمين 
روز درگذشت آن استاد فرزانه، مجموعه اي را فراهم 
آورد و به ارادتمندان آن بزرگوار تقديم كند. استقبال 
گس��ترده از اين مجموعه، نياز و خواس��ت عمومي 
نسبت به چنين آثاري را بيشتر نشان داد و بر همين 
اساس، مؤسسه كوش��يد تا همزمان با برنامه ريزي 
جهت آماده سازي عناوين فرعي و تفصيلي برای نشر 
در نخستين سالگرد ارتحال حضرت آيت اهلل العظمي 
تهراني، كتاب حاج آق��ا مجتبي را ب��ا تجديد نظر و 
اعمال برخي مالحظات و اضافه كردن چندين خاطره 

منتشر كند... .« 

  زنده ياد آيت اهلل العظمي حاج شيخ مجتبي تهراني
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شاه جديد براي حفظ تاج و تخت خود 
با دس�تگيري پدرش موافق ب�ود، اما 
انگليسي ها به سرعت رضاخان و ديگر 
فرزندان او را به جزيره موريس بردند و 
از خشم مردم نجات دادند. شاه سابق 
و فرزندان�ش در م�ارس 1۹۴۲ در راه 
كانادا بودن�د كه در آفريق�اي جنوبي 
وي بيمار شد و ديگر نتوانست به سفر 
خود ادامه دهد. او چند س�ال بعد، در 
محلي دور افت�اده كه حت�ي پيش تر 
نام آن را نيز نشنيده بود، درگذشت و 
جنازه اش در مصر به امانت گذاشته شد
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