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 سقوط رضاشاه و خیانت سرلشکر احمد نخجوان کفیل وزارت جنگ 

  مجید مھران 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم

.........................................  

ی  ی نیروھای شوروی و انگلیس به ایران و عبور از مرزھای شمالی و غرب و جنوب غربی کشور، اعالمیه پس از حمله

  :زیر از طرف ستاد ارتش صادر گردید

  

  ١ی یک ستاد ارتش مارهی ش اعالمیه

ـ ساعت چھار روز سوم شھریور ماه، ارتش شوروی در شمال و ارتش انگلیس در باختر و جنوب باختری، مرزھای ١

  . اند کشور را مورد تجاوز و تعرض قرار داده

اھواز و ـ شھرھای تبریز، اردبیل، رضائیه، خوی، اھر، میاندوآب، ماکو، مھاباد، بنات، رشت، حسن کیاده، میانه، ٢

، مورد بمباران ھوایی واقع و تلفات وارده نسبت به مردم غیرنظامی زیاد، نسبت به نظامیان با )انزلی فعلی(بندرپھلوی 

ی  یک ھواپیمای مھاجم در ناحیه. کنند، مع ذلک تلفات نسبتًا کم بوده است ھا را بمباران می وجودی که سربازخانه

  . ی ضدھوایی سرنگون شده است ی تیراندازی توپخانه تبریز در نتیجه

ی ارتش  ضیاءالدین و نیروی مکانیزه و متوریزه ی شوروی در محور جلفا، مرند، ماکو، قره ـ نیروی موتوریزه و مکانیزه٣

  . و قصر شیخ به تعرض پرداختند) سابق(خانه، گیالن، آبادان و بندر شاھپور  انگلیس در محور خانقین، قصرشیرین، نفت

و خرمشھر تعرض ) سابق(یی شوروی در کرانه ھای دریای خزر و نیروی دریایی انگلیس در بندر شاھپور ـ نیروی دریا۴

  . نمودند

اند، در حدود امکان به استقبال آنھا شتافتند و در نقاط مختلفه با  ت واحدھای ارتش شاھنشاھی که غافلگیر شده۵

پوش مھاجم، در منطقه باختر مورد اصابت قرار گرفته، و از  زره آنھا تماس حاصل نموده، و به دفاع پرداختند و دو ارابه به

  . اند کارافتاده و پیشروی مھاجمان را متوقف ساخته

ی شمالی و باختری روحیه اھالی بسیار خوب و عمومًا تقاضای دخول در صف ارتش و حرکت به  ی منطقه ـ در کلیه۶

  . جبھه را برای دفاع از میھن می نمایند

  

  ٢سربازان طبق تصمیم شورای عالی نظاممرخص کردن 

ھمه جا را خالی از سرباز و انبارھا را تخلیه شده و . کند بامداد نھم شھریور، رضاشاه از پادگان ھای تھران بازدید می

ی باغ شاه بدون سرپرست و  اسبھای مجار که نزد شاه بسیار عزیز بودند، در محوطه. بیند ھمه را به سرقت رفته می

شاه از دیدن این مناظر اسفناک به شدت . کردند ھای خود، از پوست و برگ درختان استفاده می کردن شکم برای سیر

پس از : کند شود و به کاخ باز می گردد و از سرلشگر عزیزاهللا ضرغامی، رئیس ستاد ارتش، سؤال می عصبانی می

اید؟ ضرغامی در پاسخ اظھار  ی اتخاذ کردهھا و ماًال شھرھا چه تصمیم مرخص کردن سربازان، برای محافظت پادگان

  .در این مورد طرحی شده است، اگر اجازه دھند، به اتفاق وزیر جنگ طرح را به عرض برسانم: می دارد

در ساعات موعود، سرلشگر احمد نخجوان، کفیل وزارت جنگ و سرلشگر ضرغامی، در حالی که پوشه زیر بغل 

  . کنند تصویب کرده بود، تقدیم فرمانده کل قوا می داشتند، طرحی را که شورای عالی نظام

ھزار تومان استخدام  طرح از این قرار بود که ارتش به جای سرباز وظیفه فعًال سی ھزار سرباز پیمانی با ماھی سی
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، شاه به دقت گزارش را مطالعه نموده. کند تا جھت سازمانھای دولتی و ایجاد نظم و امنیت مورد استفاده قرار گیرند

  : گذراند گوید و نام امضاءکنندگان طرح را به شرح زیر از نظر می نفیًا و اثباتًا چیزی نمی

پناه، سرلشگر کریم بوذرجمھری،  سپھبد امیر احمدی، سرلشگر احمد نخجوان، سرلشگر ضرغامی، سرلشگر یزدان

  . سرلشگر علی اصغر نقدی، سرتیپ علی ریاضی و سرتیپ احمد خسروانی

آرا، رئیس رکن یک ستاد جنگ و معاون دانشگاه نظامی و سرتیپ عبداهللا ھدایت، رئیس رکن سه  مسرتیپ علی رز

شاه بدون آن که عکس العملی نشان . ستاد نیز در جلسه حضور داشته، ولی از امضای صورتجلسه امتناع نمودند

دآباد حاضر شوند و فورًا ی امضاءکنندگان طرح در سع دھد ساعت سه بعدازظھر ھمان روز، کلیه دھد، دستور می

. سرلشگر محمد نخجوان معروف به امیر موثق مسئولیت وزارت جنگ را برعھده بگیرد و در ھیأت دولت شرکت کند

شوند، شاه در حالی که فوق العاده غضبناک بوده، به  ی امضاءکنندگان طرح مذکور در سعدآباد حاضر می وقتی کلیه

  :گوید مقام چنین می افسران عالی

اید و  را به کشور خیانت کردید و ارتشی را که با خون دل تھیه کرده بودم از بین بردید؟ نظام وظیفه را ملغی کردهچ«

  »حاال می خواھید سرباز پیمانی استخدام کنید؟ با کدام بودجه و از کجا؟

و سرپرست ی مھندسی  ضرغامی تصویب طرح را منتسب به سرلشگر احمد نخجوان و سرتیپ ریاضی، رئیس اداره

ترعصبانی  شود، بلکه بیش دھند، ولی نه تنھا شاه قانع نمی آن دو در مقام دفاع توضیحاتی می. نماید رکن دو ستاد می

سپس با یکیاک . دھد شده و با عصای خود چندین ضربه به سر و صورت آن دو می کوبد و دستور توقیف ھر دو را می

  . گویا دست راست خود را با باند چند روز بسته بود. زند شان می ا بر کتفامرای ارتش پرداخته، سیلی بر صورت و با عص

دانستم، و از امضاء خودداری  من با این طرح مخالف بودم و آن را اضمحالل کشور می: گوید سپھبد احمدی صراحتًا می

لذا . سخگوی خواھید بودحضرت ھمایونی است، اگر امضاء نکنید خود پا نمودم، ولی آقای نخجوان به من گفت امر اعلی

شاه از شنیدن سخنان امیر احمدی آتش خشمش . من ھم در امتثال اوامر ملوکانه به امضای صورتجلسه پرداختم

کند، به طوری که سر و صورت ھر دو به سختی  ورتر شده، با شمشیر به وزیر جنگ و سرتیپ ریاضی حمله می شعله

به افسری که نگھبانی . او را بیاورند تا شخصًا آنھا را اعدام کندی  دھد که اسلحه مجروح می گردد و دستور می

گوید دادگاھی تشکیل  می) امیر موثق(دھد آن دو نفر را به زندان ببرد و به سرلشگر محمد نخجوان  داد، دستور می می

  . دھد که این خائنین محاکمه شوند و ریاست دادگاه با خود من خواھد بود

. ی دادگاه را عھده دار شود گوید مصلحت نیست شاه ریاست جلسه جوان را احضار و به او میبعدًا فروغی سرلشگر نخ

بروید از از قول من به . غیر از این که خالف قانون است، در محافل داخلی و خارجی سوءاثر زیاد به جای خواھد گذاشت

فی امر بازجویی را طوالنی کنید، شاید فرجی یکی از امرای ارتش را برای این کار انتخاب کنند و از طر: ایشان بگویید

  . ایجاد شود

امیر موثق روز بعد به اتفاق سرتیپ عبدالحمید فیروز، رئیس دادرسی ارتش، و حسن معاصر، دادستان ارتش، نزد شاه 

صلی سرلشگر اسمعیل امیرف. تواند رئیس دادگاه باشد کنند که شاه نمی روند و رضایت او را به این نکته جلب می می

ی طرح آزادی سربازان را بر عھده گرفت، لیکن با استعفای رضاشاه از سلطنت  ریاست دادگاه افسران امضاءکننده

یی که فروغی پس از عزیمت رضاخان از ایران ترمیم کرد، ھمان  در کابینه. موضوع منتفی گردید و جای تعجب ھمه شد

اکمه و به اشد مجازات محکوم گردد، به عنوان وزیر جنگ به سرلشگر احمد نخجوان را که قرار بود به جرم خیانت مح

سازد که  این مطلب به خوبی روشن می. مجلس معرفی شد و سرتیپ ریاضی ھم به مقام قبلی خود بازگشت

  . کرد که فعال ما یشاء است انگلیسھا تا چه اندازه در ارتش ما نفوذ داشتند و رضاشاه به اشتباه فکر می
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سی از .بی.ین که، ھمان شب وقوع ضرب و شتم امیران ارتش توسط رضاشاه در سعدآباد را رادیو بیی جالب تر ا نکته

ی آن فرستنده بود  لندن نقل کرد و آن را مستمسک قرار داد و طبق معمول شبھای دیگر، مجتبی مینوی که گوینده

تن از امرای ارتش به ریاست شخص شاه ی دو  حمالت زیادی به شاه نمود، مخصوصًا تکیه رادیو لندن بیشتر به محاکمه

  .سازی عّمال شھربانی، ناچار به ترک ایران شده بود ظاھرًا مینوی به علت پرونده. بود

  

  ماجرای نابود کردن نیروی دریایی ایران

برای  حیله ای که انگلیسھا. ، بد نیست به داستان اضمحالل نیروی دریای ایران نیز بپردازم١٣٢٠در پایان وقایع شھریور 

ھمان شب شوم سوم شھریور، از تمام افسران : از بین بردن نیروی دریایی ایران در جنوب به کار بردند، از این قرار بود

این پذیرایی تا . ی نیروی دریایی ایران، از جانب شرکت نفت در آبادان، برای ضیافت شام دعوت کرده بودند عالی رتبه

کرده  تا افسران نیروی دریایی از جمله دریادار غالمعلی بایندر که افسری تحصیلھای شب به طول انجامید  بعد از نیمه

. پرست و فرماندھی نیروی دریایی جنوب کشور را داشت و تألیفاتی از خود بباقی گذارده است، اغفال شوند و وطن

برد نیروی دریایی انگلیس ھنوز این مھمانان به خانه ھای خود نرسیده بودند که ناوھای ببر و پلنگ ھدف توپھای دور

  . قرار گرفتند و غرق شدند و دریادار بایندر ھم ھمراه افسران دیگر نیروی دریایی ایران به شھادت رسید

گویند رضاشاه پس از اشغال ایران و  این که می. ضمنًا مطلب بسیار مھمی یادم افتاد که در پایان مقال عالوه می نمایم

س، خود را غافلگیر نشان داد، طبق شواھد و قرائن، این موضوع مقرون به حقیقت مالقات با سفرای روس و انگلی

امسال تعطیل «: ، به دستور شاه به دانشجویان دانشکده افسری اطالع دادند١٣٢٠مرداد  ٢٩نیست، زیرا در روز 

یالت و پس از تقسیم تابستانی نخواھند داشت و دانشجویان فارغ التحصیل پس از دریافت ترفیع بدون استفاده از تعط

به ھمین جھت دستور داده بودند عصر ھمان روز مراسم مختصری در اردوگاه » .در واحدھای خود مشغول کار شوند

ی سخت گرفته، نطقی بدین  رضاشاه پس از گوش دادن به گزارش رئیس دانشکده افسری با قیافه. اقدسیه برپا شود

  ٣: نماید مضمون ایراد می

ن دانشکده افسری که تحصیالت خود را در دانشکده تمام کرده و امروز به دریافت گواھینامه نائل به شما دانشجویا«

ی حسن خدمت و انجام وظیفه به درجات عالی و مقامات باالتر  امیدوارم در آینده به واسطه. گویم شوید، تبریک می می

مرخصی معمولی دانشکده محروم شدند، ولی شاید بعضی پیش خودشان تصور کنند که امسال از یک ماه . نائل گردید

کنم حس فداکاری شما تحریک شود و بیش از این الزم نیست توجه  البته بعد که علل و جھات آن را فھمیدند، تصور می

گویم الزم است ارتش و افسران ارتش با  ھمین قدر می. شما را به وظایف عمومی و موقعیت مخصوص امروز جلب کنم

  » .مند باشند و در موقع الزم از ھیچ گونه فداکاری و جانبازی دریغ ندارند یان اوضاع عالقهکمال توجه به جر

چرا مدرک او را : ی خود را از دست پدر گرفت، ولی رضاشاه با اعتراض گفت در ھمان روز علیرضا پھلوی ھم گواھینامه

  اند و عالوه کرد مگر پسر من با سایرین فرقی دارد؟ قاب گرفته

ی افسران احتیاط سالھای قبل را در ھمان روزھا برای انجام خدمات نظامی فرا خواندند و به  اید اضافه کنم کلیهضمنًا ب

کند که رضاشاه  این مدارک و شواھد اثبات می. مراکزی که سابقًا خدمت افسری خود را انجام داده بودند، اعزام شدند

، ولی از موضوع مھمی مطلقًا خبر نداشت که عوامل بیگانه در ی قریب الوقوع متفقین بی اطالع نبوده است از حمله

لباس کفیل وزیر جنگ و مقامھای حساس دیگر قرار گرفته بودند که با یک تصمیم آنی و طی یک اعالمیه که قبًال به 

  . نظر خوانندگان ارجمند رسید، ارتش ایران را متالشی کردند و دیگر محلی برای دفاع از میھن باقی نگذارد

  .١٣٧١زندگی سیاسی محمدعلی فروغی، تألیف جعفر مھدی نیا، انتشارات پانوس، . ١
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  .١٣۵٨ذکاءالملک، دکتر باقر عاقلی، انتشارات سخن، . ٢

  .١٣٧١، جعفر مھدی نیا، انتشارات پانوس، »الملک ذکاء«زندگی سیاسی محمدعلی فروغی . ٣
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