
 

بن ذاتي پھلوي ھا  ُ  ج
 * اصغر حیدري: پژوھشگر

 :چکیده
. ساختن واقعیت مشھورات تاریخي است ترین كارھا در حوزه پژوھش ھاي تاریخي روشن حال ضروري یكي از دشوارترین و درعین

توان درباره آنھا  سختي مي شوند كھ بھ در افكار عمومي و حتي در محافل علمي و فرھنگي، گاه مطالبي خالف واقع چنان جایگیر مي
بازنگري دقیق و علمي . كنند عبارتي ھمگان بر اثر تكرار، آن را بھ مثابھ یك واقعیت تاریخي مسلم فرض مي وچرا روا داشت؛ بھ چون

انگیزتر آن است كھ بسیاري از شخصیت ھایي كھ در  شگفت. گذارد روي ما مي این مشھورات تاریخي گاه نتایج بسیار متفاوتي را پیش
بودن رضاخان و آنچھ  میان حكایت شجاع ازاین. شوند ھا درآمیختھ مي اي از افسانھ اند، گاھي با ھالھ عصر و دوران خودمان نیز زیستھ

مقالھ حاضر سعي دارد با بازبیني اسناد و منابع، حقیقت مطلب را در این . از شخصیت وي در اذھان جاي افتاده، بسیار جالب است
 . زمینھ روشن سازد

حكومت قاجار در زمان احمدشاه بھ نھایت ضعف و پریشاني رسیده و بیم استیالي بلشویكھا بر ایران، سیاستمداران انگلیسي را بھ 
آنھا از مدتھا پیش بھ فروپاشي رژیم قاجار پي برده و درصدد جایگزیني رژیمي جدید برآمده بودند تا منافع آنان را . وحشت افكنده بود

 . از حرف و حدیثھاي مفصل كھ بگذریم، سرانجام راي آنان بر رضاخان قرار گرفت. تامین كند

توان انجام داد؛ كماآنكھ شاید در دنیا كم نباشند  ترین كاري است كھ مي جان كسي كھ مرده است، راحت تردید لگدزدن بھ جسد بي بي
وقتي خدا ساكت است، ھر چیزي را : گوید یكي از فالسفھ سخن مشھوري دارد كھ مي. كساني كھ خود را بھ این كار راضي كنند

ویژه در زمان حال منفور تلقي  قیاس، درخصوص شخصیتھایي كھ دیگر دوران آنھا بھ سر آمده و بھ ھمین بھ. توان بھ او نسبت داد مي
اما این لزوما بدان معنا نیست كھ اگر واقعا جاي آن باشد . توان نبش قبر كرد و ھرگونھ بدي را بھ آنان نسبت داد راحتي مي شوند، بھ مي

زني از ذكر حقایق  شدن بھ مرده كھ درخصوص واقعیت امر ــ ولوآنكھ جز ذكر كژیھا و رذیلتھا چیزي نتوان گفت ــ از ترس متھم
اي نیستند كھ بدون واھمھ از ایراد شبھھ بتوان آنھا را بر زبان راند اما اگر گوینده شرط  گونھ ھرحال ھمھ حقیقتھا بھ بھ. پوشي كنیم چشم

رو در مقالھ  ازاین. بسا بر او ھیچ حرجي نتواند بود ویژه در حوزه تاریخ بھ منابع و مستندات متكي باشد، چھ انصاف را فرونگذارد و بھ
حاضر تاآنجاكھ مقدور باشد، بر پایھ مستندات بھ ذكر مطالب درخصوص وجود نوعي ترس در روحیھ سھ تن از شخصیتھاي خاندان 

گیري نگارنده را قابل قبول تلقي كند؛  پھلوي، یعني رضاخان، محمدرضاشاه و رضا پھلوي پرداختھ خواھد شد تا خواننده نیز نتیجھ
آنكھ درباره شخص اول این خاندان، یعني رضاخان، عموما قول بھ شجاع و قلدربودن وي تاحدودي تحكیم یافتھ است و طبعا  ویژه بھ

درخصوص شجاعت و تھور رضاخان تاكنون . شاید متقاعدنمودن خواننده نیز، ولو با ذكر استنادات قابل قبول، دشوار صورت پذیرد
خالف این مدعا را بھ ... ھرحال تعمق در رویدادھا، خاطرات، اسناد و در كتب و افواه مردم حرفھاي زیادي گفتھ شده است، اما بھ

اند،  درواقع باید گفت، اغلب در ارتباط با رضاخان، استبداد و خودرأیي را بھ اشتباه در جایگاه شجاعت نشانده. رساند اثبات مي
 . توان برشمرد داري میان این ویژگیھا از ھر لحاظ مي آنكھ تفاوت بسیار معني حال

 ــ رضاشاه 1
رضاشاه وزرا را در مقابل . كس یاراي انتقاد و حتي پیشنھاد در حضور او را نداشت ھیچ: درخصوص استبداد رضاشاه باید گفت

روزي شاه مبتال بھ آنژین شد و در حالت تب، ھوس خوردن ترشي «. گرفت ترین نافرماني و انتقاد بھ باد ناسزا و كتك مي كوچك
: گفت، عرض كرد» نھ«دانست نباید بھ شاه  توانم ترشي بخورم یا نھ؟ دكتر كھ مي بھ دكتر گفت مي. شده با سركھ كرد درست

توانند ترشي میل  تواند زندگي كند، اعلیحضرت مي دانند كھ سركھ یكي از مواد مفید است و بدون اسید، بدن نمي اعلیحضرت بھتر مي
شاه متغیر شده گفت چرا براي من فلسفھ ! خوردن ضرورت ندارد شود و باید از آن كاست، ترشي نمایند منتھا وقتي اسید بدن زیاد مي

شود خورد و نیز  زاد راجع بھ ترشي عرض كرد مي خانھ: باالیي كرده گفت بافي، یك كلمھ بگو بخورم یا نھ؟ دكتر تعظیم بلند مي
شود، اگر اراده اعلیحضرت تعلق بگیرد كھ ترشي بخورند، ما سگ كي ھستیم كھ در برابر اراده اعلیحضرت اظھار وجود كنیم،  نمي

. مرتیكھ ترشي بخورم یا نھ؟ دكتر جوابي نداشت بدھد: اش سر رفت و فریاد زد شاه حوصلھ! اگر میل نداشتھ باشید البتھ تناول نفرمایید
دكتر ! دار نباید ترشي بخورد داند كھ آدم تب فھمید، ھر پیرزني مي شور تركیب شما دكترھا را ببرد، بھ اندازه گاو نمي شاه گفت مرده

اي مانند اعلیحضرت، اراده  داند منتھا این احكام براي اشخاص عادي است و براي نابغھ قربان، غالم ھم آن را مي: تعظیم كرد و گفت
شاھانھ مالك است نھ احكام عمومي، بنابراین اگر اراده اعلیحضرت بھ خوردن ترشي تعلق گرفتھ باشد غالم سگ كیست كھ با اراده 

دكتر خواست از اتاق بیرون رود، شاه گفت آخرش نگفتي بخورم یا نھ؟ وقتي . اعلیحضرت مخالفت كند؟ شاه دكتر را مرخص كرد
  ] i[ »!!زاد چھ عرض كند خانھ. دكتر تعظیمي كرد و گفت امر، امر مبارك است
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ُربِ دریا را مشاھده كرد، با تعجب پرسید آباد، وقتي در یكي از مسافرتھاي رضاشاه بھ مازندران، در گردنھ عباس آن چیست؟ : كھ شاه ق
  ] ii[ »!قربان بحر خزر شرفیاب شده است«: یكي از خدمتگزاران كرنش مفصلي كرده، گفت

 1354مادر شاه در مھر . ترسیدند او، و از جملھ محمدرضا و مادرش نیز از او مي استبداد رضاشاه چنان بود كھ حتي اعضاي خانواده 
  ] iii[ ».در مقام ملكھ ھم سعي داشتم زیاد دوروبر شاه نپلكم«: بھ محمدرضا گفتھ بود

الي مراجع و اسناد و خاطرات  توان از البھ ھرحال، در اثبات استبدادگري مطلق رضاخان حكایتھا، دالیل و قراین بسیاري را مي بھ
با (الي كتب تاریخي و سیاسي موجود  گري رضاشاه و توداري عجیب او، از البھ حال، ضمن توجھ بھ نظامي استخراج كرد، اما درعین

توان یافت كھ شجاع و  مواردي را مي) كھ ھنوز انبوھي از اسناد و خاطرات مربوط بھ پھلویھا گفتھ و منتشر نشده است عنایت بھ این
كننده  از شاھدان عیني كودتا و تقسیم(منصب قزاق  مثال، سرھنگ قھرماني، صاحب عنوان بھ. كنند دار مي متھوربودن او را نیز خدشھ
انقالب روسیھ برپا شد و ) شمسي 1296(میالدي  1917در سال «: نویسد در خاطراتش مي ] iv[ ،)پول انگلیسیھا میان قزاقان

از طرف حكومت موقت روسیھ بھ ریاست كرنسكي، سرھنگ كلرژه بھ سمت فرماندھي قزاق بھ ایران . حكومت تزاري از بین رفت
الملل اول را تا شكست آلمان دنبال  خواستند جنگ بین انگلیسیھا كھ مي. بود] استاروسلسكي[آمد و معاونت با سرھنگ ستاروسلیسكي 

كھ مبادا لشكر قزاق ایران بھ فرماندھي افسران روسي دستخوش افكار انقالبي روسیھ شده و دامنھ انقالب بھ ایران  كنند، از بیم این
از كار بركنار كنند و لذا با سرھنگ ) فرمانده لشكر قزاق را كھ ھواخواه حكومت روسیھ بود(كشیده شود، صالح دیدند سرھنگ كلرژه 

او قبول كرد بھ كمك سرھنگ فیالرتف، فرمانده آتریاد ھمدان، كلرژه را بركنار و خود . وگو كردند گفت) معاون كلرژه(ستاروسلیسكي 
 . فرمانده لشكر قزاق ایران شود

 ِ فیالرتف، . و سرھنگ رضاخان فرمانده گردان پیاده آتریاد بود) تھران(در این زمان، سربازخانھ آتریاد ھمدان بیرون دروازه قزوین
روزي كھ قرار بود مانوري در قصر قاجار انجام گیرد، فیالرتف بھ . رضاخان را متقاعد كرد كھ بھ او در انجام نقشھ یاري كند

گردان پیاده آتریاد ھمدان كھ گاھي براي مشق بھ . عمارت قزاقخانھ رفتھ و با كلرژه بھ مذاكره پرداخت كھ تا ساعت یازده طول كشید
آمد، برحسب معمول بھ میدان مشق آمده و پھلوي ھر قزاق آتریاد تھران در قزاقخانھ، یك نگھبان از آتریاد ھمدان  میدان مشق مي

سرھنگ . اي فرستادند و دستور دادند اگر كسي خواست مقاومت كند او را بزنند بامھا ھم عده روبروي پاسدارخانھ و پشت. گذاشتھ شد
چندبار بھ رضاخان گفتم كلرژه تقریبا بازداشت : گفت فیالرتف مي. رضاخان بھ دستور فیالرتف بھ عمارت فرمانده لشكر قزاق رفت

ِ اتاق را بازكن و داخل شو. تواند بیرون رود شده و نمي موقع این  در فكرم، كسي كھ درآن. ترسید اما رضاخان تردید داشت و مي. در
ھرحال فیالرتف بھ درون اتاق كلرژه رفتھ رضاخان را  بھ! كند اندازه شھامت نداشت، چگونھ تغییر اخالق داده، اینك پادشاھي مي

. افسران ایراني از فرماندھي شما ناراضي ھستند، باید استعفا بدھید: گوید فیالرتف بھ كلرژه مي. رود خواند و او ناچار بھ اتاق مي مي
این اتفاق . سرھنگ كلرژه با دیدن اوضاع، ناچار استعفاي خود را نوشتھ و سرھنگ پالكوئیك ستاروسلیسكي را بھ جاي خود معین كرد

  ] v[ ».قبل از ظھر در تھران اتفاق افتاد 1296) بھمن(وھشتم دلو  ، بیست1336االولي  در چھارم جمادي

شدند، چنین بازگو  الوزراي كودتا، روحیات رضاخان را در شبي كھ قواي قزاق بھ تھران وارد مي سیدضیاءالدین طباطبایي، رئیس
دوھزار تومان بھ خود رضاخان دادم؛ . ھزار تومان پول نقد در میان قزاقھا ــ كھ زیر امر رضاخان بودند ــ قسمت شد بیست«: كند مي

شب سوم اسفند كھ در مھرآباد بودیم، از طرف شاه و دولت . زیرا در بین راه حس كردم در سرعت حركت متأني است و تردید دارد
السلطنھ از طرف سپھدار و كلنل ھیك و ژنرال دیكسن از  الملك از طرف شاه، ادیب معین: اي براي مالقات فرمانده قزاقھا آمدند عده

اینكھ نشان دھد دخالتي در كار ندارد و حتي با  كرد و براي معلوم است سفارت دودوزه بازي مي[طرف سفارت انگلیس آمده بودند 
من با رضاخان تباني كردم كھ .] حركت قزاقھا مخالف است و نقش خود را بپوشاند، نماینده پیش قزاقھا فرستاد كھ بھ پایتخت نیایند

در پشت در اتاق دیگر پنھان شده، گوش . چگونھ صحبت كند و قرار گذاشتیم اگر الزم شد من با او مشورت كنم، بگوید اتاماژور بیاید
 . حضرات آمده، پیام شاه و دولت و سفارت را دادند كھ نباید وارد شھر شوید. دادم مي

ناچار خود . اندازه مشوش شدم؛ زیرا كار خراب شده و رضاخان خود را باختھ، تسلیم شده بود من بي! كنم اطاعت مي: رضاخان گفت
صداي شیپور حركت، . اینكھ من وارد اتاق آقایان شوم، شیپور حركت را بزند محض بھ شیپورچي ھم دستور دادم بھ. وارد اتاق شدم

ایم  من گفتم ما ھم از طرف ملت آمده. ایم و فرمان شاه است كھ نباید حركت كنید آقایان را دستپاچھ كرد و گفتند ما از طرف دولت آمده
رویم  مي: خواھید بھ تھران بروید؟ گفتم چرا مي: حضرات گفتند. بیا برویم: و باید امشب این عده بھ شھر بروند؛ و بھ رضاخان گفتم

جا ھمراه من بود، ولي متزلزل و مردد بود و  رضاخان ھمھ. امر كردم حضرات را توقیف كردند! تھران، جنایتكار را بھ توپ ببندیم
اھمیت : گفتم. آخر ژاندارم دم دروازه است: رضاخان گفت! كشیدم كھ بیا برویم دادم و او را با خود بھ ھر طرف مي من بھ او امر مي

: سربازي وارد شد و بھ رضاخان گفت. شب با رضاخان نشستھ بودیم بعد از نصف. وارد شھر شدیم. بندیم ندارد، آنھا را بھ توپ مي
یافتم كھ باز خود را باختھ ! شاھزاده فرمانفرما، و از جا برخاست: رضاخان گفت. خواھند با شما مالقات كنند شاھزاده فرمانفرما مي

او را نشاندم و دستور دادم شاھزاده را توقیف  ] vi.[ داد رضاخان خیلي بھ شاھزاده اھمیت مي. شود است و االن كار خراب مي
  ] vii[ ».كردند

چندبار بھ طرف رضا تیراندازي شد تا او را مقتول سازند، «: گوید الملوك، ھمسر رضاخان، نیز با اشاره بھ دفعات ترور او، مي تاج
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ساختن رضا فرستاده  گفتند از خارج براي مقتول بار یك ارمني بھ نام یوسف كھ داراي افكار اشتراكي بود و مي یك. اما موفق نشدند
دفعھ دوم موقعي كھ رضا . شود اندازي داشتھ كھ موفق نمي الي شمشادھاي اطراف كاخ شھري پنھان شده بود و قصد طپانچھ شده، البھ

كند كھ او ھم  نشناس قصد جان رضا را مي دستور داده بود اعضاي یك انجمن بلشویكي را بھ محبس بیندازند، سرھنگ پوالدي نمك
كھ رضا  بار ھم در ایامي یك. او از اھالي كالردشت مازندران بوده، جذب بلشویكھا شده بود. شود رود و دستگیر مي موفق نشده، لو مي

ھا بھ او نخورد و سرباز را  رفت، یك سرباز بھ طرف او طپانچھ خالي كرد كھ گلولھ براي بازدید قواي ارتش بھ میدان جاللیھ مي
كھ یك  رضا ھمیشھ از این. رضا دشمن زیاد داشت. من تا روزي كھ رضا در ایران بود، ھمیشھ بیم داشتم او را مقتول سازند. گرفتند

  ] viii[ ».بردیم روز مورد حملھ و تھاجم قرار گیرد، در وحشت بود و ما ھمیشھ در نگراني بھ سر مي

كند كھ نیرویي بزرگتر یا حداقل ھمطراز و ھمسنگ در مقابل  عنوان یك صفت بسیار عالي، زماني مصداق پیدا مي اصوال شجاعت بھ
كھ تمامي ستونھاي برپادارنده رژیم قاجار پوسیده بودند،  رضاخان زماني. گردد وجود داشتھ باشد و در مصاف با آنھا، شجاعت اثبات 

با كمك نظامي، اطالعاتي و مالي خارجي علیھ حكومت بسیار ناتوان قاجار كودتا كرد و این كودتا از جملھ موارد شجاعت و تھور او 
در شرایطي بھ دولت حملھ كرد كھ دولت فقط با » پول با دوھزار قزاق گرسنھ، برھنھ و بي«آنكھ رضاخان  شود؛ حال برشمرده مي

آنكھ تفنگھایشان فشنگ داشتھ باشد ــ بھ مقابلھ با او برخاست و ضمنا روساي سوئدي ژاندارم نیز با كودتا  ششصد ژاندارم ــ بدون
وزیر جنگ بھ قواي دولتي در باغشاه دستور داده بود بھ قزاقھا تیراندازي نكنند و سپس سردار ھمایون، رئیس  ] ix.[ ھمراه بودند

استیصال دولت وقت قاجار كھ حتي . بھ سوي تھران تاخت ] x[ ھزاري رشوه گرفتھ بود، لشكر قزاق، كھ از رضاخان ھشتصد پنج
نتوانست دوھزار قزاق را بكوبد، كامال آشكار است و كودتاكردن و پیروزشدن تحت چنین شرایطي، مطمئنا حائز چندان افتخاري 

تواند باشد كھ كودتاگر را بھ صفت شجاعت موصوف سازد؛ چراكھ اصال نیروي قابلي در مقابل رضاخان نبود تا در مصاف  نمي
برآنكھ گویا خود احمدشاه نیز از جریان كودتا پیشاپیش باخبر بوده و عمال ھیچ كاري از  عالوه. واقعي با آنھا، شجاعت وي ثابت گردد

  ] xi.[ آمده است دست وي برنمي

بھ كشور ھجوم  1320درواقع بھترین آزمون براي اثبات شجاعت از سوي رضاخان، ھنگامي بود كھ قواي متفقین در شھریور 
اما در اثر این حادثھ، ارتش رضاخان بھ فاصلھ چندساعت چنان از ھم پاشید كھ سربازان با رھاكردن سالحھاي خود در . آوردند

.[ و قواي متفقین بدون ھیچ مقاومتي از سوي ارتش رضاشاه وارد ایران شدند ] xii[ خیابانھا، جویھا و میدانھا، پا بھ فرار گذاشتند
xiii [ كار : گوید كلي از دست داد؛ تا بدانجاكھ ارتشبد فردوست ــ شاھد عیني ماجرا ــ مي شاه بر اثر شوك واردشده، اختیار خود را بھ

راجع بھ ھركاري با . نبود] قبلي[، رضاخان دیگر آن رضاخان 1320بھ محض وقوع حوادث شھریور«: گویي كشید او بھ ھذیان
شدت خراب  در ظرف چند روز، وضع ظاھري و جسماني او بھ. داد كرد و كارھاي ضد و نقیض انجام مي ھاي پایین مشورت مي رده

پس از اطالع از ... با سرعت خود را بھ بندر عباس رسانید و با یك كشتي انگلیسي، ایران را ترك كرد. كھ چشمگیر بود نحوي شد؛ بھ
ورود ارتشھاي متفقین بھ ایران، رضاخان، آن مرد پرقدرت، یكباره فروریخت و بھ فردي ضعیف و غیرمصمم تبدیل شد و در ظرف 

یعني دو روز بعد از [حدي الغر شده بود  روز پنجم شھریور، رضاخان بھ... تر گردید چند روز قیافھ و اندامش آشكارا پیرتر و فرسوده
ایستاد، بھ  اینكھ مي محض بھ. توانست حركت كند پشتش خمیده شده و بدون عصا نمي. كھ كامال نمایان بود] ورود نیروھاي متفقین

اش را از دست داده  اراده! گفت صندلي بیاورید زد، مي نشست و ھمیشھ قدم مي ندرت در فضاي باز مي او كھ قبال بھ. زد درخت تكیھ مي
  ] xiv[ »!شد گفت تصویب مي زد و ھركس ھرچھ مي بود و حرفھاي ضدونقیض مي

محمد خوارزمشاه از  ایران در دوران سلطان. انگیز است شباھت میان سرگذشت سلطان محمد خوارزمشاه و رضاشاه پھلوي، شگفت
سلطان محمد نیز خود را فردي خودساختھ و بسیار . نمود، اما از داخل پوچ و تھي بود دیدگاه یك فرد خارجي، بسیار قوي و پرتوان مي

َبُرمرد تصور مي كھ با نیروي كم جوجي پسر چنگیز ــ پسر چنگیز، نھ خود چنگیز و سربازان انبوھش ــ  كرد؛ اما از زماني شجاع و ا
عقل از سرش پرید و . مواجھ شد، از برابر مغول چنان گریخت كھ وقتي چشم باز كرد، خود را در میان جذامیان جزیره آبسكون یافت

او ھمانجا از ترس و وحشت سكتھ ). تاتار سیاه آمد(» تتار گلدي قره«: گفت چرخاند و مي دست گرفتھ، مي دیوانھ شد و شمشیر چوبي بھ
آنكھ حتي  كرد، بدون دانست و بھ نیروي نظامي خود بسیار افتخار مي رضاشاه نیز كھ خود را مرد خودساختھ و ابرمرد مي. كرد و مرد

مانند سلطان محمد خوارزمشاه حداقل یكبار با دشمن روبرو شود، در برابر ھجوم قواي خارجي بدون ھیچ مقاومتي تسلیم شد و 
كھ چشم باز كرد، خود را در آن سوي دنیا در جزیره دورافتاده موریس یافت و سرانجام در روز چھارشنبھ، چھارم مرداد  زماني
  ] xv.[ ، در ژوھانسبورگ آفریقاي جنوبي بر اثر سكتھ قلبي درگذشت1323

آھن  كنند كھ خدمات مھمي چون ساخت راه مدتي است برخي نویسندگان، در طرفداري از رضاشاه، او را فردي شجاع معرفي مي
آنكھ بررسیھا، سندیت این ادعاھا را نیز تایید  را بھ انجام رسانده است؛ حال... خزعل و الغاي كاپیتوالسیون و سراسري، رفع غائلھ شیخ

 : پردازیم شدن مطلب، بھ تحلیل ھركدام از موارد مذكور مي رو، جھت روشن كنند؛ ازاین نمي

تنھا از جانب رضاخان صورت نگرفت،  آھن سراسري ایران، نھ فكر ضرورت تاسیس و احداث خط: آھن سراسري تاسیس راه: الف
بلكھ این ضرورت سالھا قبل از كودتاي رضاخان، توسط دو ھمسایھ قدرتمند ایران، یعني روسیھ و انگلیس، احساس شد و حتي 

مجموعھ گزارشھاي محرمانھ وزارت امورخارجھ انگلستان در مورد (در كتاب آبي . اقدامات عملي نیز از سوي آنھا صورت گرفت
دھند اولیاي روسیھ و انگلستان حتي شركتھایي را جھت پیشبرد طرح  بیش از ده سند وجود دارند كھ نشان مي) انقالب مشروطھ ایران
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 .  بودند مذكور تاسیس كرده

اي مھم و حیاتي بود كھ آنان خودشان، بدون رضایت دولت ایران،  آھن سراسري در جنگ جھاني دوم براي متفقین بھ اندازه اھمیت راه
آھن ایران اضافھ نمودند تا حجم عظیم كمكھاي غذایي، تسلیحاتي، پزشكي و  خطوط جدیدي را با لوكوموتیوھا و واگنھاي فراوان بھ راه

السیر آلماني قرار داشت، بفرستند و دستگاه  قواي امدادي امریكا و انگلستان را بھ روسیھ كھ پایتخت آن در محاصره تانكھاي سریع
در . بلكھ در خاك روسیھ نابود سازند) خواستند بیش از آن نابود شود كھ سرزمین آنھا بود و نمي(مھیب نظامي آلمان را نھ در اروپا 

معاون «: گزارش ارسالي محمدعلي مقدم، وزیرمختار ایران در لندن، از انگلیس بھ دفتر مخصوص رضاشاه، آمده است
عالم از شر ھر : محرمانھ گفت. نمود العاده اظھار خشنودي مي از حملھ آلمانھا بھ روسیھ فوق. خارجھ انگلیس را مالقات نمودم وزارت

قطعھ خواھند كرد و در ھر قطعھ، یك نفر از  كند آلمانھا، روسیھ را مغلوب و قطعھ شود و اضافھ كرد كھ تصور مي دو خالص مي
شود آلمان،  ترتیب، مي این بدون اظھار صریحي، مفھوم صحبتش این بود كھ بھ! عنوان ریاست آن معین خواھند نمود اشخاص ملي را بھ

كرد كھ مبادا در خارجھ، سوءتفاھمي پیش آید كھ  خیلي اظھار نگراني مي. اروپا را تخلیھ نماید و از ثروت اوكراین و غیره استفاده بكند
نھایت ما  در نطق خود در رادیو بیان نمود، بي) چرچیل(الوزراي انگلیس  كھ رئیس طوري بھ: گفت عالقھ بھ روسھا دارند و مكرر مي

از كمونیستھا منزجر ھستیم؛ و در مذاكرات پارلمان صریحا اظھار داشت كھ ما با روسھا فقط در یك مقصود كھ شكست ھیتلر باشد، 
العاده خوشوقت ھستند كھ گرفتاري آلمان با روسیھ مجالي بھ آنھا بدھد كھ  طرف فوق افواه عامھ در اینجا ازیك... شركت داریم و بس

كھ اتفاق غیرمترقبھ  دیگر، بر نگرانیشان افزوده شده است؛ چون مطمئن ھستند درصورتي خودشان را بھتر حاضر نمایند ولي ازطرف
  ] xvi[ ».وقت با آسایش خیال بھ طرف انگلستان متوجھ خواھند شد زودي روسیھ را شكست داده، آن پیش نیاید، آلمانھا بھ

خدمات «خاطرآنكھ  آھن دولتي ایران را بھ ، طي فرماني، بنگاه راه1324ویكم اردیبھشت  پس از اتمام جنگ، محمدرضاشاه در بیست
مورد  1با اعطاي یك قطعھ نشان لیاقت درجھ » براي پیشرفت پیروزي و آزادي جھان انجام داده، 1324تا  1320اي از سال  برجستھ

خاطر  بھ) آھن مدیركل راه(از حسین نفیسي ) ونقل امریكائیھا مسئول حمل(بسن . قدرداني و توجھ قرار داد و ژنرال امریكایي فرانك س
  ] xvii.[ مساعدتھا و تشریك مساعي در طول جنگ براي رسیدن بھ پیروزي تشكر نمود

اینكھ  سیاست انگلیس براي: خزعل و رفع غائلھ وي نیز باید گفت  در مورد اقدام رضاخان علیھ شیخ: خزعل  رفع غائلھ شیخ: ب
خزعل را بھ تمرد علیھ دولت  رضاخان را در سطح یك قھرمان ملي مطرح نماید تا راه رسیدن او بھ سلطنت ھموار شود، ابتدا شیخ

مركزي تحریك كرد و سپس وي را بھ رضاخان تسلیم نمود؛ وگرنھ چگونھ ممكن بود بدون خونریزي بسیار و با یك لشكركشي 
معمولي، شیخ را كھ مالك خوزستان بود، بھ اطاعت واداشتھ و بھ تھران آورند؟ ھمانگونھ كھ انگلستان بارھا از رضاخان حمایت كرده 

نگر، كل كشور را   خیز ایران، ترجیح داد در یك سیاست كلي و آینده نشاندگانش در یك بخش مھم و نفت جاي ابقاي یكي از دست بود، بھ
 . بھ متحد مطمئن خود، یعني بھ رضاخان واگذار كند

در برابر تحریكات احمدشاه از خارج ) سردارسپھ(حضرت اشرف . 1304ششم آبان «: نویسد سلیمان بھبودي، در خاطرات خود مي
كھ شیخ تلگراف كرد كھ من از این  براي سرپیچي خزعل از اطاعت دولت و این] برد احمدشاه در این زمان در خارج بھ سر مي[

كنم و تلگراف او در مجلس خوانده شد و خبر بھ حضرت اشرف رسید، او بسیار عصباني شد و با صداي بلند  دولت تبعیت نمي
خان امیركبیرم كھ بخواھند از بین ببرندش و خودش دستش را دراز كند و بگوید رگ مرا  كنند من میرزاتقي اینھا تصور مي: فرمودند

دیگر این ملت و این مملكت طاقت ندارد؛ فردا جزاي این شیخ دزد غارتگر . زنم خاني ھستم كھ رگ دیگران را مي من میرزاتقي. بزنید
و روز بعد بھ جنوب حركت فرمودند و از راه شیراز بھ خوزستان تشریف برده اوضاع آن “ .گذارم و اربابش را یكجا كف دستشان مي

این در حالي است كھ خاطرات ارتشبد فردوست،  ] xviii[ ».سامان را پاك و تابع حكومت مركزي نمودند و فاتحانھ مراجعت كردند
هللا  سپھبد فضل(هللا زاھدي  در جریان رفع غائلھ شیخ خزعل در خوزستان، سرتیپ فضل«: كند حقیقت قضیھ را كامال متفاوت بیان مي

واسطھ میان شیخ و رضاخان بود و مسالھ خوزستان را بھ سفارش انگلیسیھا بھ طریق ) زاھدي بعدي، مجري كودتا علیھ دكتر مصدق
توانست مدت زیادي در  كھ شیخ مي او طبق سفارش انگلیسیھا شیخ را بھ تھران آورده و تسلیم رضاخان كرد درحالي... سیاسي حل كرد

خزعل، شیخ محمره كھ حكومت خودمختار تشكیل داده بود، را  انگلیسیھا براي سالھا در خوزستان شیخ ... خوزستان مقاومت كند
آنھا زماني كھ خواستند بھ وسیلھ رضاخان ایران را یكپارچھ و حكومت را متمركز كنند، بھ شیخ محمره اشاره كردند كھ از . داشتند

او . خزعل آزاد بود كھ ھرچھ ثروت دارد، در ایران بھ كار اندازد و یا بھ خارج انتقال دھد. رضا تبعیت كند و او بھ تھران آورده شد
آالت و جواھرات و اشیاي عتیقھ را بدون محدودیت بھ خارج فرستاد و اموال غیرمنقولش را بھ  ھرچھ قابل حمل بود، مانند طال

این گفتھ در . انگلستان ھیچگاه مامورین خود را رھا نخواھد كرد: گفت مي) فرزند اردشیر جي(شاپور جي . فرزندانش واگذار كرد
خزعل، شیخ احمد خزعلي، آجودان كشوري شاه بود و از افراد متنفذ  در زمان محمدرضا، پسر شیخ. مورد خزعل مصداق داشت

الجیشي و ھم بھ علت نفت خوزستان، ھمیشھ پایگاھي در این  اصوال انگلیسیھا، ھم بھ علت موقعیت سوق... رفت دربار بھ شمار مي
زماني حكومت خودمختار شیخ خزعل را ایجاد كردند و امكانات وسیعي براي او فراھم آوردند ولي بعدا ترجیح دادند . اند منطقھ داشتھ

حتي بھ نوشتھ سلیمان بھبودي، شیخ خزعل در تھران  ] xix[ ».كھ ایران توسط رضاخان یكپارچھ شود؛ لذا شیخ را تسلیم رضا نمودند
  ] xx.[ كرد مورد لطف و محبت رضاخان بوده و بارھا با او مالقات خصوصي مي
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 :ــ لغو كاپیتوالسیون ج
: اي بھ وزراي مختار دول بیگانھ در ایران فرستاد كھ طي آن آمده بود پاكروان بھ دستور رضاشاه نامھ 1306در نوزدھم اردیبھشت 

جناب مستحضر گردیده است، اراده سنیھ اعلیحضرت شاھنشاه بر این قرار گرفتھ كھ  چنانكھ خاطر محترم آن! آقاي وزیرمختار«
 » .شود، موقوف و ملغي گردد قضاوت كنسولھا و مزایاي اتباع خارجھ در مملكت ایران كھ معموال بھ حقوق كاپیتوالسیون تعبیر مي

توانست  كھ این امتیاز مي(چھ اتفاقي رخ داد كھ دول معظم صاحب حق كاپیتوالسیون در ایران : حال این سوال اساسي مطرح است
در مقابل لغو امتیاز مذكور از ) برایشان تامین نماید... موجب پیشرفت سیاست آنھا در ایران گردد و منافع مالي، تجاري، قضایي و

طرف دولت ضعیفي مثل ایران و حكومت نورستة پھلوي، اعتراضي نكرده و فشاري وارد نیاوردند؟ آیا آنھا از رضاشاه و قدرت او 
 ترسیدند و عقب نشستند؟ آیا دوز و كلكي در كار نبود؟ 

حكومت شوروي بھ تھران پیشنھاد قراردادي را نمود كھ ظاھري بس فریبنده داشت و  1920در پایان سال «: نویسد اردشیر جي مي
داد كھ در  جانب، بھ روسیھ این حق را مي بھ كشید ولي با لحن معصومانھ و حق خط بطالن بر مزایاي حكومت تزاري در ایران مي

این قرارداد، عامل و عنصر جدیدي را بھ . صورت احساس خطر و تھدید از خاك ایران، بتواند قواي نظامي بھ ایران اعزام دارد
زودتر ایران را تخلیھ كنند تا دستاویزي بھ روسھا داده  صحنھ سیاست ایران وارد نمود و مسلم بود كھ بھتر است قواي انگلیس ھرچھ

  ] xxi[ ».نشود

كھ برطبق یكي از مواد آن، (ایران و شوروي  1920درواقع، حضور قواي انگلیس در ایران و كمك آنان بھ روسھاي سفید و قرارداد
در صورت احساس خطر از جانب ایران ــ خطر دولت ثالث از مرزھاي ایران ــ قواي روس حق ورود بھ خاك ایران را داشتند و 

زنگ خطر جدي را براي انگلستان بھ ) المللي دوم توجیھ نمودند برطبق ھمین ماده، روسھا ورود و تھاجم بھ ایران را در جنگ بین
كردند،  كھ روسھا اراده جدي مي با توجھ بھ ضعف شدید دولت ایران در مقابل ھمسایھ قدرتمند شمالي، ھرزمان. صدا درآورد

انگلستان در مقام تدبیر این مسالھ، . توانستند رژیم ایران را با اعمال فشار، بھ سوي خود متمایل سازند و یا حتي آن را عوض كنند مي
آنكھ ایران بھ دست روسھا و عمال آنھا نیفتد و یا رژیمي متمایل بھ شوروي در ایران روي كار نیاید، ضمنا تالشھایش در ایجاد  براي

ناچار از مقداري حقوق نامشروع خود  حكومت پھلوي از بین نرود و مرزھاي ھندوستان از تعرض روسھاي طماع در امان باشد، بھ
رو باید گفت احتماال حتي  ازاین. نظر نمود و اعتراضي نسبت بھ الغاي آن نكرد تا بھانھ بھ دست روسھا نیفتد مانند كاپیتوالسیون صرف

خود انگلستان رضاخان را بھ الغاي كاپیتوالسیون تشویق و تحریك نموده و سایر كشورھا را بھ قبول الغاي حق مذكور دعوت و یا 
توان گفت آنان از سر  سوزانند و لذا نمي گر ھیچگاه بر احوال ملل ضعیف دل نمي بدون شك رژیمھاي سلطھ. مجبور كرده است

درواقع دولت بریتانیا در ماجراي لغو حق كاپیتوالسیون، منافع . دلسوزي و محبت نسبت بھ ایران، بھ لغو كاپیتوالسیون گردن نھادند
گردید  ھرحال رژیم ضعیف ایران دیر یا زود مجبور مي داد؛ چراكھ بھ خود را در برابر رژیم كمونیستي شوروي مدنظر قرار مي

شك براي رژیم شوروي بسیار ناگوار بود كھ اتباع  بدون ] xxii.[ امتیازاتي را جھت كسب رضایت بھ ھمسایھ شمالي خود اعطا كند
سایر دول از محاكمھ و مجازات در ایران مصون باشند اما اتباع و طرفداران دولت شوروي كھ بھ اتھام تبلیغات بھ نفع كمونیسم، در 

تردید دولت شوروي نیز پس از مدتي،  رو بي ازاین ] xxiii.[ شدند، بر طبق قوانین ایران محاكمھ و محكوم گردند ایران گرفتار مي
دانستند كھ ایران سرانجام مجبور خواھد شد  دست آورد و انگلستان و دیگر دول غربي نیك مي كرد حق كاپیتوالسیون را بھ سعي مي

توانست بھ پیشرفت تبلیغات كمونیستي در ایران كمك كند و زیانھاي بسیاري  اما این مسالھ، مي. امتیاز مذكور را بھ روسھا واگذار كند
درحقیقت با لحاظ این . متوجھ غربیھا سازد...) كارآمدن دولتي كمونیست یا متمایل بھ روس در ایران و مثال در قالب روي(را 

 . نظر كردند ھا بود كھ دولتھاي غربي از لقمھ چرب كاپیتوالسیون صرف بیني واقع

دارند تا تمامي افتخارات مربوط بھ الغاي كاپیتوالسیون را بھ رضاشاه نسبت ندھیم، واقع امر  تنھا توضیحات مذكور ما را مردد مي نھ
السلطنھ  بار كابینھ صمصام آن است كھ رضاشاه در میان ایرانیان نیز نفر اول و پیشتاز در الغاي كاپیتوالسیون نیست، بلكھ اول

كاپیتوالسیون را ملغي و ) 1918ژوئیھ  (1336ویكم شوال  مورخھ بیست 546نامھ شماره  بختیاري ــ در دوره قاجار ــ طي تصویب
علت اختالف شدید  اما بھ عللي، از جملھ بھ ] xxiv.[ اي بھ تروتسكي خواستار عودت ھفده شھر قفقاز بھ ایران شده بود حتي طي نامھ

 . السلطنھ نتیجھ نداد السلطنھ و سرانجام استعفاي دولت، این اقدام صمصام احمدشاه با صمصام

 ــ محمدرضاشاه 2
در مقابل امریكا و شوروي كھ خواھان (محمدرضا ھمانند پدرش رضاشاه، با صالحدید و حمایت قوي انگلیس بھ سلطنت رسید 

  ] xxv.)[ رسیدن افراد دیگري بودند؛ مثال افرادي چون ارتشبد زاھدي و تیمور بختیار سلطنت بھ

ھا و  با فرار رضاخان، روزنامھ«: نویسد فردوست مي. محمدرضا در سالھاي بسیار بحراني ایران، زمام امور را بھ دست گرفت
نشریات كشور بھ افشاي دوران سلطنت او پرداختند و در صدھا شماره، صدھا و ھزاران مطلب علیھ او منتشر شد كھ در اوج 
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گاھي من «: نویسد فردوست در ادامھ مي» .ناسزاگویي بھ رضاخان بود و اكثر اعمالي كھ طي دوران حكومتش انجام شده بود، افشا شد
دانستم حرف خودش  زد كھ با شناختي كھ از او داشتم، مي دید و حرفھایي مي او مي. بردم ھا را براي محمدرضا مي این قبیل روزنامھ

كھ فالن روزنامھ توقیف شود  این: گفت او مي. تر از شخصیت محمدرضا بود تر و منطقي بسیار سنجیده!]. دادند حرف یادش مي[نیست 
شغل من . زمان، خودش مسالھ را حل خواھد كرد و مردم از این حرفھا خستھ خواھند شد. یا حتي تذكر داده شود، ھیچ الزم نیست

كردم كھ در درون او نیز یك حسادت نسبت بھ پدرش  حال احساس مي البتھ درعین! چیز را داشتھ باشم كند كھ تحمل ھمھ ایجاب مي
نافذبودن دیدش را با نافذبودن . سنجید قامت خودش را با قامت رضاخان مي. كرد وجود دارد و گاه خودش را با رضاخان مقایسھ مي

ً بدش نمي. پرسید كرد و گاه در این رابطھ از من چیزھایي مي دید رضاخان مقایسھ مي آمد كھ افكار عمومي از پدرش بد بگویند  شاید قلبا
  ] xxvi[ ».تا خودش مطرح شود

منش، در عید  رو در نقش یك پادشاه دموكرات و ازاین ] xxvii[ اساسي سلطنت خواھد كرد، كرد طبق قانون محمدرضاشاه ابتدا ادعا مي
سالطین خوب : دانند كھ ایران دو دستھ پادشاه داشتھ است آقایان بھتر مي«: اي خطاب بھ علما چنین گفت در جلسھ 1325غدیرخم سال 
اند، بیشتر متوجھ ملت و مردم است كھ اجازه بدي بھ زمامداران  نظر من مسئولیت آن دستھ سالطیني كھ بدي كرده بھ . و سالطین بد

طرف و ساكت بماند بلكھ اگر دید دولتھا حقوق او را پایمال كرده و قوانین  اند؛ زیرا ملت نباید نسبت بھ اعمال زمامداران خود بي داده
آري ملت باید بھ حقوق خود آشنا . نمایند، باید قیام كند و بھ زمامداران اجازه ندھد كھ بھ حدود و حقوق وي تجاوز كنند را نقض مي

اسالم ھم بیداركردن مردم و آشناساختن آنان بھ  یكي از وظایف عمده آقایان حجج. باشد تا در ھنگام تجاوز بتواند از آن جلوگیري كند
اما شاه  ] xxviii[ ».رویھ و خالف قانون مبادرت كنند حقوق قانوني خویش است تا در نتیجھ، دولتھا و زمامداران نتوانند بھ اعمال بي

دموكرات، در سالھاي بعد، با رویكرد بھ دیدگاه سنتي و موروثي استبدادگرانھ، مخالفت و قیام مردم و روحانیون علیھ ظلمھا و تعدیھا 
: درباره روحانیون، چنین اظھارنظر كرد 1355وچھارم فروردین  او در بیست. را ارتجاع سرخ و سیاه نامید و خونھاي زیادي ریخت

  ] xxix[ ».آخوندھا در سراسر دنیاي اسالم، محكوم بھ فنا ھستند«

لقي و نگرش سیاسي او  تدریج در تمامي جنبھ استبداد محمدرضاشاه صرفا گروه یا اشخاص خاصي را ھدف نگرفتھ بود بلكھ بھ ُ ھاي خ
تلخي است؛ لذا كاركردن با او  شاه آدم گوشت«: نویسد ، مي1352ونھم تیر  اسدهللا علم در خاطرات روز جمعھ بیست. سرایت كرد
[ ».آمدنش صمیمانھ است توانید مطمئن باشید كھ خوش ھركاري ھم كھ براي جلب رضایت او انجام دھید، ھیچوقت نمي. دشوار است

xx x [ رتبھ ارتش،  بیانات شاه در جلسھ فرماندھان عالي«: خوانیم ، چنین مي1352ھاي علم در پنجشنبھ اول آذر  در نوشتھ
نقش نیروھاي مسلح نھ در صحنھ سیاسي بلكھ در وفاداري مطلق بھ شاه است، رئیس مملكت حق : وزیر، روساي مجلسین و من نخست

وچرا  چون گیري را دارد و ھیچكس نباید حرفي برخالف حرف او بزند، نیروھاي مسلح صرفا باید از فرامین او بي نھایي تصمیم
شاه گفت در این كشور، منم كھ حرف «: نویسد نیز مي 1352ویكم شھریور  علم در خاطرات پنجشنبھ بیست ] xxxi[ ».اطاعت كنند
وپنجم فروردین  و در خاطرات دوشنبھ بیست ] x xxii[ ».پذیرند كنم بیشتر مردم با خوشحالي مي زنم؛ واقعیتي كھ فكر مي آخر را مي

  ] xxxiii[ ».عنوان قدرت فائقھ و راي قوه مجریھ باقي خواھیم ماند من و جانشینانم بھ: شاه گفت«: خوانیم ، مي1354

ژنرال ھایزر كھ در بحبوحھ انقالب اسالمي جھت جلوگیري از سقوط رژیم شاھنشاھي از طرف امریكا بھ ایران آمده بود، در 
این تصمیمات حتي شامل آن دستھ از مطالبي . گرفت شاه تمام تصمیمات را، حتي اگر كوچك ھم بود، خود مي«: نویسد خاطراتش مي

  ] xxxiv[ ».شود شد كھ در اغلب سازمانھاي نظامي دنیا بھ وسیلھ سرھنگ دوم یا سرھنگھا گرفتھ مي نیز مي

آخرین سفیر شاه در سازمان (وزیر شاه، چندماه قبل از فروپاشي نظام ستمشاھي، بھ برادرش فریدون ھویدا  امیرعباس ھویدا، نخست
فریدون ھویدا  ] xxxv[ ».گیرد گذارد كسي احساس مسئولیت كند؟ ھمھ تصمیمھا را شخصا مي مگر شاه مي«: چنین گفتھ بود) ملل

وجود آمده  خاطر، چنان جوي بھ ھمین گرفت و بھ اي بود كھ اكثر تصمیمھا را شخصا مي گونھ روش زمامداري شاه بھ«: كند اضافھ مي
آنكھ از خشم شاه در  دادند و وزراي كابینھ نیز براي ترین مشاورانش ھم جرات انتقاد از او را بھ خود نمي بود كھ ھیچكس حتي نزدیك

پاافتاده باشد، قبال بھ اطالع او برسانند؛ چنانكھ در  ناچیز و پیش اي را ھرقدرھم دادند ھر مسالھ امان بمانند، در موارد متعدد ترجیح مي
چون تعداد سگھاي ولگرد تھران خیلي زیاد شده بود، گزارش بھ شاه داد تا از او اجازه : وزیر بھداري وقت بھ من گفت 1356سال 

  ] xxxvi[ »!اتالف این سگھا را بگیرد

بایست داراي شخصیتي قوي،  طبیعتا چنین فردي مي. كرد كھ او نظركرده است و از جانب خدا ماموریت دارد محمدرضا ادعا مي
ثریا اسفندیاري، ھمسر دوم . اما اسناد موجود درخصوص او نیز از نوع دیگري حكایت دارند. بود بدون ترس و اعصابي پوالدین مي

ھنگام  گذاشت و شب سالھ حكومت دكتر مصدق، محمدرضا، ھنگام خواب، سالح كمري زیر بالشش مي در دوران سھ«: نویسد شاه، مي
[ ».ترسید در آن سم ریختھ باشند شد؛ زیرا مي نمود و نیز در خوردن غذا دچار دلھره مي مرا بیدار نموده، اتاق خوابمان را عوض مي

xxxvii [  

هللا نصیري، حامل حكم عزل مصدق، دستگیر  كودتاي اول علیھ دكتر مصدق شكست خورد و نعمت 1332وپنجم مرداد  در بیست
ثریا . برد، بھ فكر فرار از ایران افتاد ماندن از عواقب شكست كودتا، از چند روز قبل در شمال بھ سر مي شاه كھ براي درامان. گردید

: داد، گفت ھایم را تكان مي كھ شانھ وپنجم مرداد، ساعت چھار صبح، شاه بیدارم كرد و درحالي یكشنبھ بیست«: نویسد اسفندیاري مي
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ھر لحظھ ممكن است دشمنان اینجا بریزند و . زودتر از اینجا بگریزیم باید ھرچھ. اند ثریا، نصیري را ھواخواھان مصدق توقیف كرده
رسانیم، از آنجا با ھواپیما  خودمان را بھ رامسر مي: با عجلھ پرسیدم كجا برویم؟ جواب داد! باید بدون درنگ حركت كنیم. ما را بكشند

ھر دو را چنان ترس و وحشت فرا گرفتھ بود كھ شاه  ] xxxviii[ ».یك ثانیھ را ھم نباید از دست بدھیم. شویم بھ عراق پناھنده مي
ثریا از ترس چنان خود . سپس ھواپیما دوباره پایین آمد و ثریا نیز سوار شد. فراموش كرد ثریا را بھ ھواپیما سوار كند و تنھا سوار شد

  ] xxxix![ را بھ ھواپیما انداخت كھ روي سالح كمري شاه نشست

بھ نوشتھ سرھنگ غالمرضا مصور رحماني، شتاب و دستپاچگي شاه در ھنگام فرار بھ حدي بود كھ او حتي نتوانست لباسش را 
سرویس انگلستان و طراح  وودھاوس، مقام امنیتي بلندپایھ اینتلیجنس. ام .سي ] xl![ مرتب كند؛ چنانكھ حتي جوراب نیز بھ پا نداشت

در طرح كودتا، فرار شاه از ایران «: نویسد ریزي و اجرا شد ــ مي اصلي كودتاي چكمھ یا آژاكس ــ كھ علیھ دكتر محمد مصدق برنامھ
خود  ] xli[ ».بیني نشده بود اما خود محمدرضا اصرار كرد برنامھ فرار از ایران در صورت شكست، بھ طرح اضافھ شود پیش

طلبیھاي او  پس از ابالغ فرمان بركناري مصدق، من كھ از طرحھاي سیاسي و جاه«: نویسد محمدرضاشاه در توجیھ فرار خود، مي
كامال باخبر بودم، تصمیم گرفتم براي جلوگیري از ھرگونھ خونریزي، كشور را ترك كرده، ایرانیان را در انتخاب راه آینده كشور 

شاه سالھا بعد نیز تلخي  ] xlii[ ».مخاطره نبود، ولي با تعمق و تامل و سنجش نتایج، آن را اختیار نمودم این تصمیم بي. آزاد بگذارم
بدترین سالھاي سلطنتم، زمان «: خطاب بھ اسدهللا علم گفت 1352وپنجم شھریور  او در بیست. سكوت مصدق را از یاد نبرده بود

شدم كھ امروز  شد و ھر روز صبح، من با این احساس از خواب بیدار مي چیز راضي نمي مصدق بھ ھیچ. وزیري مصدق بود نخست
  ] xliii[ ».رفتم ترین اھانتھا نسبت بھ خودم در مطبوعات، بھ رختخواب مي شرمانھ آخرین روز سلطنتم است و ھر شب با تحمل بي

توانست وجود اشخاص قاطع،  مانده از شخصیتھا و عوامل رژیم شاه، محمدرضا پھلوي ھیچوقت نمي مطابق خاطرات و اسناد برجاي
نمود؛ لذا دربار خود را از افراد  العمل را در اطراف خود تحمل نماید و از چنین اشخاصي، احساس خطر مي بااراده، شجاع و سریع

العاده  فوق«آرا كھ فردوست وي را  علي رزم وزیري مثل سپھبد حاج شاه از وجود نخست. گو پر نموده بود قربان اراده و بلھ چاپلوس، بي
دھنده  باسوادترین افسر ارتش و یك سازمان«و كیانوري او را  ] xliv[ »شجاع و سریع و قاطع در اتخاذ تصمیم و با حافظھ قوي

 . نمود نمایند، احساس خطر جدي مي معرفي مي ] xlv[ »العاده و باھوش و پیگیر فوق

وھشتم مرداد را كنار  بخش خود و عامل اجرایي كودتاي بیست هللا زاھدي، یعني تاج خاطر ترس از اطرافیان، حتي سپھبد فضل شاه، بھ
زده  بھت! شود، باید شر او را كند زاھدي دارد زیاد مزاحم مي: شاه روزي برابر من ایستاد و گفت«: نویسد ثریا اسفندیاري مي. گذاشت

وقت، مستخدمي حضور سپھبد  درھمین! گیرد؟ او كھ ھمھ چیزش را مدیون زاھدي است چگونھ او این تصمیم را مي: از خود پرسیدم
خاطر  آقاي سپھبد زاھدي، از شما بھ: محمدرضا وي را بھ گرمي پذیرفت و در ھنگام ناھار بھ زاھدي گفت. زاھدي را اعالم داشت

تان كرده  اندیشم كھ وظیفھ اداره امور مملكت براي شما كمي سنگین شده و خستھ اید متشكرم و مي آنچھ براي من و ایران انجام داده
پریده  زاھدي رنگ! زودتر اقدام بھ این كار كنید كنم ھرچھ است، بد نیست چندي براي استراحت بھ سوئیس بروید و بھ شما توصیھ مي

العاده در ژنو در نظر گرفتھ شده است، یك ویالي زیبا و حقوق و  براي شما یك پست سفیر فوق: شاه گفت! و غافلگیرشده، ساكت ماند
ترسید مثل كاري كھ جمال  شاه از نفوذ زیاد زاھدي در ارتش بیم داشت؛ چراكھ مي... مزایاي كافي ھم بھ شما داده خواھد شد

عبدالناصر در مصر انجام داد، زاھدي ھم تاج و تخت او را سرنگون سازد و این چیزي نبود جز یك بیماري دائم ترس از آسیب 
  ] xlvi[ ».دیگران

كھ امریكائیھا، زاھدي را قدرت واقعي پشت سر  بدگماني شاه نسبت بھ این«: نویسند مورخان امریكایي درباره ترس شاه از زاھدي مي
تواند قابل  طلب ایران مي وزیر توانا و جاه رسیدند كھ نخست اگر امریكائیھا بھ این نتیجھ مي. دانستند، براي شاه آزاردھنده بود شاه مي
شد؟ محمدرضا در سراسر دوران زمامداري خود، در مقابل خطر  تر از شاھي باشد كھ تاكنون متزلزل بوده است، چھ مي اطمینان
داد كھ كامال وابستھ بھ اراده او باشند اما  كساني را ترجیح مي. راندند، كامال ھوشیار بود وزیراني كھ او را بھ پشت صحنھ مي نخست

وي . خاطر نقشي كھ در اعاده سلطنت ایفا كرد، پاداش خوبي گرفتھ بود زاھدي بھ. توانایي اداره یك حكومت مدرن را نیز داشتھ باشند
فوزیھ خواھر ملك فاروق (وزیري رسیده و پسرش اردشیر با شاھدخت شھناز، تنھا دختر و فرزند شاه از نخستین ھمسرش  بھ نخست

بھ ) 1334 (1955بنابراین در آوریل . كرد وجود، شاه ھمچنان زاھدي را یك تھدید نھفتھ تلقي مي بااین. ازدواج كرده بود) پادشاه مصر
دادن سالمت زاھدي، از او خواست استعفا دھد و بھ او دستور داد براي بازیافتن سالمت خود بھ سوئیس  بھانھ نگراني براي ازدست

شود كھ زاھدي ھنگام  گفتھ مي. ازحد بزرگ شوند این سفر نھایتا بھ یك تبعید مبدل شد تا بھ نوكران دربار یادآور شود نباید بیش. برود
  ] xlvii[ »!كھ حق با دكتر مصدق بود مثل این: ترك كشور در فرودگاه مھرآباد، بھ دوستاني كھ براي بدرقھ او رفتھ بودند، گفتھ بود

اش، مردم  محمدرضا، بھ دلیل تربیت غربي«: گوید فریده دیبا، مادر فرح دیبا، در مورد ترس دامادش از افراد باشخصیت و مدبر، مي
ِ مقابل خود را فاقد شخصیت مي انگاشت و جان كالم این را كوچك و ذلیل و زبون مي اگر كسي در برابر او خودي ! خواست كھ افراد

حساب او گذاشتھ شود و دوست داشت ھمھ  شود، بھ او مایل بود ھركاري در مملكت انجام مي. شد داد، درجا كنار گذاشتھ مي نشان مي
كردند و او را عقل كل  خدا لعنت كند اطرافیان محمدرضا و بخصوص ھویدا را كھ ھمیشھ شاه را باد مي. نوكر و كارگزار او باشند

شود یا ریاست مجلس شوراي ملي پیوستھ در دست عبدهللا  وزیري ھویدا تمدید مي درپي دوران نخست دیدم پي كھ مي از این! نامیدند مي
شود كھ  میلیوني ایران، آدمي دیگر پیدا نمي یكبار بھ دخترم گفتم مگر در مملكت بیست. شدم زده مي اندازه شگفت ریاضي است، بي
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“ !اند خطرند و امتحان خود را داده این افراد كبریت بي: امامي باشد؟ دخترم گفت ریاست مجلس سنا ھمیشھ باید در اختیار شریف
در ارتش نیز ھمین سیاست را دنبال . محمدرضا مایل نبود خطر كند و افرادي را سركار بیاورد كھ از مكنونات قلبي آنھا مطمئن نیست

كرد افراد  ویژه در ارتش سعي مي محمدرضا بھ. عرضھ بودند راستي بي امرا و فرماندھان ارتش، مشتي افراد پیروپاتال و بھ. كرد مي
دیدم كھ چطور افسران  من در مراسم رسمي یا میھمانیھا مي. گو و حقیر را مصدر امور كند قربان عرضھ و نوكرصفت و بلھ بي

كھ گروھي از فرماندھان بلندپایھ ارتش با آن لباسھاي  محمدرضا از این. بوسیدند  و حتي كفش محمدرضا را مي رتبھ ارتش، دست عالي
این افسران، فاقد ھر نوع شخصیت . برد بوسیدند، بسیار لذت مي ترتیب دستش را مي كشیدند و بھ پرزرق و برق، جلوي او صف مي

را ) محمدرضا(شاه بھ ھمھ كس بدبین بود و یكبار از دخترم فرح پرسید اگر امریكاییھا یا انگلیسیھا از او بخواھند شوھرش . بودند
در روزھاي آخر اقامت در تھران، محمدرضا بھ درودیوار ھم ! ترور كند و بھ قتل برساند، این درخواست را قبول خواھد كرد یا نھ؟

: نویسد در جاي دیگر مي) فریده دیبا(وي  ] xlviii[ »!كرد ھمھ اشخاص درصدد كشتن او ھستند بدگمان شده بود و تصور مي
ُف خود را بھ دست من  كرد و مي گشت، چندبار دستھایش را ضدعفوني مي محمدرضا ھروقت از بازدیدي برمي« َخ و ت گفت رعایا ا

اگر دست خود را عقب : گفت ترسید اما مي اندازه دچار وسواس بود و از ابتال بھ میكروب مي دانند كھ محمدرضا بي ھمھ مي! اند مالیده
خواھند عمق عالقھ  بوسند و مي آنھا دست مرا براي تبرك مي ] xlix[ شوند، خاطر مي بكشم و اجازه ندھم مردم آن را ببوسند، آزرده

  ] l[ »!خودشان را بھ من نشان بدھند

... «: نویسد و واھمھ شدید محمدرضاشاه از آن، مي 1342عنوان یك شاھد عیني، در مورد قیام پانزدھم خرداد  ارتشبد فردوست، بھ
دلیل ساواك از قبل اطالعي درباره آن  ھمین  نیافتھ و از پیش تدارك نشده بود و بھ كامال سازمان 1342تظاھرات پانزدھم خرداد 

: انجامید گردید، بدون ھیچ تردید بھ سقوط محمدرضا مي شد و دو موضوع در آن رعایت مي اگر تظاھرات از قبل تدارك مي. نداشت
پیوست و با حدود  اگر تظاھركنندگان در حد یك گردان موتوریزه مسلح بودند و یا اگر یك گردان موتوریزه از ارتش بھ آنھا مي

رسید، محمدرضا با  كھ این جمعیت بھ حوالي قلھك مي كردند، بدون تردید زماني ھزار نفر جمعیت بھ سمت سعدآباد حركت مي پنجاه
شد و با این اطالع، محمدرضا با ھواپیما ایران را ترك  با رفتن او، گارد در مقابل مردم تسلیم مي. رفت كوپتر بھ فرودگاه مي ھلي
  ] li[ ».كرد مي

و روحیھ شاه در شرایطي كھ شعارھاي انقالبي علیھ او فراگیر شده بود، ژنرال ھایزر امریكایي ــ  1357و اما درخصوص وقایع سال 
كھ جھت جلوگیري از فروپاشي ارتش و برپانگھداشتن رژیم پھلوي از طرف امریكا بھ ایران اعزام شده بود ــ در خاطراتش 

كشیدن او از تخت  خمیني براي نابودي سلطنت پھلوي، تنھا بھ ھدف پایین] امام[تھدید : در دیدار با شاه، وي بھ من گفت«: نویسد مي
بْرد طاووس نیست بلكھ او مي ِ گویي كھ او ! این عبارتي بود كھ اعلیحضرت حتي با حركت دست نشان داد. خواھد گردن مرا ب

  ] lii[ ».واقعا در حال كندن سر اوست] خمیني امام[

بامھا شروع  اكبرھا روي پشت در یكي از مالقاتھایم با شاه كھ چھارمین روز محرم ھم بود و صداي هللا«: گوید دكتر احسان نراقي مي
آمد، چرا  ھم مي] كاخ نیاوران[گفت اینجا . دیشب شما ھم شنیدید؟ گفتم بلھ: شاه پرسید. آمد اكبرھا بھ كاخ ھم مي شده بود، این صداي هللا
اكبرھا اصال اعصابش را داغون كرده   شده بود، هللا ام؟ اصال گیج زنند مرگ بر شاه؟ مگر من با آنھا چھ كرده تظاھركنندگان فریاد مي

وي چنان خود را گم كرده بود كھ شبھا در كاخ نیاوران «بھ گفتھ نراقي،  ] liii[ »نحو برخورد كند؟ چھ دانست كھ با آن بھ بود و نمي
روزي پیش شاه «: گوید دكتر نراقي در جاي دیگر مي ] liv[ ».كرد روح پدرش را احضار كرده از او راھنمایي بخواھد تالش مي

او مرد ترسویي . گفت نگذارید برود. روي؟ گفتم بلھ دستم را گرفت و گفت پیش شاه مي. رفتم، برخوردم بھ پاكروان كھ آدم واردي بود
شاه میل بھ رفتن داشت و . شناخت پاكروان شاه را مي! او باید بماند تا مملكت را درست كند. نگذارید برود. رود است، در مي

كسي كھ بماند و تغییرات را تحمل كند، شاه این جرات و ] عنوان اما بھ[خواست برود و اگر بشود از خارج كاري انجام بدھد،  مي
  ] lv[ ».جسارت را نداشت

او آدمي بود كھ در . شاه، ضعف شخصیت داشت«: گوید وزیري نیز رسیده بود ــ مي دكتر علي امیني ــ از نزدیكان دربار كھ بھ نخست
باخت؛ كمااینكھ در سالھاي حكومت  خورد، خودش را مي اینكھ بھ یك مشكل برمي محض آل بود ولي بھ مواقع آرامش براي مملكت ایده

  ] lvi[ ».در این روزھاي آخر ھم واقعا ناخوش بود و خودش را باخت. مصدق خودش را باخت و فرار كرد

تظاھراتي كھ بر ضد شاه شد، در آغاز برایش باوركردني «: گوید داریوش ھمایون، وزیر اطالعات شاه و داماد سپھبد زاھدي، مي
ماه پیش از انقالب بود كھ  ھشت داد اصال در مملكت نباشد و شاید از حدود ھفت كلي رھا كرد و ترجیح مي وقتي مسلم شد، بھ. نبود

[ »!من اطالع شخصي دارم كھ بھ نزدیكانش گفتھ بود كھ زندگي در اروپا بسیار ھم خوش خواھد گذشت. درصدد رفتن از ایران بود
lvii [  

شماري شاه براي فرار از ایران، آنتوني پارسونز، آخرین سفیر انگلستان در دربار پھلوي، جریان جالبي را نقل  در زمینھ لحظھ
اینكھ بماند و خشونت بھ خرج  یكي: در برابر سھ پیشنھاد مختلف قرار گرفتھ است: در مالقات با شاه، وي گفت«: نویسد او مي. كند مي

آنگاه عقیده مرا . اینكھ كشور را ترك كند اینكھ بھ یك پایگاه دریایي برود و بگذارد ارتش در غیاب او مردم را ساكت كند، سوم دھد، دوم
شاه اصرار . عنوان توطئھ انگلیس تفسیر خواھد شد دھم بھ این سوال جواب ندھم؛ چون ھرچھ بگویم بھ ترجیح مي: پاسخ دادم. پرسید
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اي  كاربردن زور فایده بھ: نمایم كھ ھیچ ربطي بھ دولت بریتانیا ندارد، گفتم كھ نظرات شخصي خود را اظھار مي با تاكید بر این. ورزید
اگر شاه را اكنون مجبور كنند بھ پایگاه دریایي برود، دیري نخواھد گذشت كھ مجبور خواھد شد درھرحال ایران را ترك نماید . ندارد

بھ ساعتش نگریست و . حال شاه حركت عجیبي كرد دراین. اكنون ایران را ترك كند، شانس بازگشت او ناچیز خواھد بود ولي اگر ھم
  ] lix[ ».كردم  دقیقھ دیگر ایران را ترك مي تا ده ] lviii[ اگر بھ میل خودم بود،: گفت

من  : ، شاه بھ من گفت1349وھفتم بھمن  بیست«: نویسد علم در مورد این اعتقاد وي مي» .ھركس با او درافتد، برافتد«: شاه معتقد بود
جمال عبدالناصر كھ دیگر وجود ندارد، جان و رابرت كندي . كند انگیزي پیدا مي ام كھ ھركس با من دربیفتد، پایان غم بھ تجربھ دریافتھ

ھمین فرجام در . این لیست پایان ندارد. ھر دو كشتھ شدند، برادرشان ادوارد ھم كھ آبرویش رفتھ، خروشچف از كار بركنار شده
كھ بر اثر وقوع انقالب، از ایران  اما خود شاه، زماني ] lx[ ».مصدق را ببین، ھمینطور قوام. انتظار دشمنان داخلي من نیز ھست

شان،  تاریخ مصرف من بھ سر آمده بود؛ لذا امریكاییھا و پسرعموي انگلیسي«: برد، بھ سادات گفت فرار كرده و در مصر بھ سر مي
  ] lxi[ »!شده دور انداختند مرا مثل یك دستمال مصرف

 ! ــ رضا پھلوي، رضاي دوم3
اما در اسناد النھ جاسوسي  ] lxii![ پسرم، رضاشاه دوم خواھد بود: گفت محمدرضا پھلوي، بھ پسرش رضا عالقھ زیادي داشت و مي

ولیعھد رضا، وارث ذكور شاه، اكنون مقبول واقع شده و در «: خوانیم اش مي امریكا، درباره شخصیت رضا در دوران ولیعھدي
در برابر عموم، . اند عنوان جانشین آتي شاه جدي تلقي نكرده ولي گویا دیگران وي را بھ. استانھا از محبوبیت زیادي برخوردار است

آموزي بین متوسط  سالھ است اما در محافل خصوصي او را دانش دھند كھ بیش از حد توان یك فرد شانزده صفاتي را بھ وي نسبت مي
سالھ است، او علیرغم  اي چھارده شاه آتي ایران، پسربچھ«: و در جاي دیگر آمده است ] lxiii[ ».كنند و باالي میانگین توصیف مي

  ] lxiv[ ».تبلیغات رسمي، از استعداد آنچناني برخوردار نبوده و عالئقش ھمان چشمداشتھاي یك فرد عادي است

در مورد ولیعھد بھ شاه گفتم كھ اشتباه است او دائما در احاطھ زنان . 1353چھاردھم اردیبھشت «: نویسد اسدهللا علم در خاطراتش مي
گیرتري،  او بھ آموزگار سخت. ھاي مدرسھ ، معلمش مادموازل ژوئل و یك گلھ معلمھ)مادر فرح(شھبانو، مادربزرگش فریده دیبا : باشد

دختر پیدا  كند و ما باید براي ولیعھد، یكي دو تا دوست ھنوز دارد موضوع را بررسي مي: شاه گفت. مثال یك فرد نظامي، نیاز دارد
وقتي من بھ . طور نیست ابدا این: تندي گفت شاه بھ. اي بھ این جور چیزھا داشتھ باشد تر از آن باشد كھ عالقھ گفتم شاید ھنوز جوان! كنیم

!... بودم] وزیر دربار مقتدر رضاشاه[دل نھ، صددل عاشق ایران، دختر تیمورتاش،  فھمیدم؛ یك چیز را خوب مي سن او بودم، ھمھ
اگر ولیعھد بھ معلمي انگلیسي نیاز داشتھ باشد، دختر خودش كھ ھیجده سال دارد، حاضر : گفت] علم[سفیر انگلیس در مالقات با من 

جرات نكردم بپرسم آیا خوشگل ھم ھست؟ ! بھ من اطمینان داد دختر نھ ھیپي است و نھ كمونیست. است این وظیفھ را بر عھده گیرد
  ] lxv[ ».اما قول دادم موضوع را بررسي كنم

 ] lxvi[ تردید سفیر انگلیس از خصیصھ دیگر پھلویھا، یعني از عالقھ شدید و افراطي آنان نسبت بھ مسائل جنسي و شھواني، بي
سالھ، دلربا و با آرایش و مد انگلیسي را در پوشش معلمي  ھم توسط دختري ھیجده خواست عنصري انگلیسي آن اطالع داشت و مي

ترین مسائل و مراحل زندگي شاه آتي ایران وارد نماید و ھمان نقشي را كھ اردشیر جي و ژنرال آیرونساید در  ولیعھد در خصوصي
و سفراي انگلیس در تعلیم محمدرضاشاه ایفا نمودند، دختر سفیر انگلیس نیز در مورد ولیعھد  ] lxvii[ تعلیم رضاخان و ارنست پرون

 . ایفا كند

این آخرین آرزوي من . خدا او را حفظ كند«: محمدرضاشاه در آخرین دقایق عمر خود، ملت ایران را بھ پسرش رضا سپرد و افزود
وھواي اروپا و امریكا، بھ ھمراه ھمسرش  حسابي كھ از ایران بیرون برده، در نقاط خوش آب اكنون رضا پھلوي با ثروت بي» .است

و مطبوعات، رادیو و تلویزیونھاي خارجي  ] lxviii[ داند او خودش را رضاشاه دوم و شاھنشاه ایران مي. پردازد گذراني مي بھ خوش
اما احمدعلي مسعود انصاري، مسئول سابق امورمالي رضا . كنند یا ایراني مستقر در خارج، پولھاي زیادي براي تبلیغ او دریافت مي

مادر انصاري، دخترخالھ فرح بود؛ لذا انصاري یكي از نزدیكان پھلویھا ــ قبل و بعد از انقالب ــ و شاھدي (پھلوي در خارج از ایران 
رضا بھ آن  1983كاظمیان در امریكا در پي برنامھ فعالیتي بود و در سفري كھ در سال ... «: نویسد مي) آید از درون بھ حساب مي

گیري نفوذ  سرزمین كرد وي را بھ آقاي مرین اسموك كھ از افراد بسیار بانفوذ امریكا بود و در سازمان سیا و نزد مقامات تصمیم
معروف سنگ تمام گذاشت و یك میھماني ترتیب داد كھ در آن چند تن از وزراي  قول آقاي اسموك ھم بھ. بسیار داشت، معرفي كرد

امریكا و ویلیام كیسي، رئیس سازمان سیا، و شخصیتھایي چون مایكل دیور، مشاور كاخ سفید، و دیك ھلمز، رئیس سابق سیا و سفیر 
ھرحال این آشنایي و  بھ. در آن مجلس حتي ویلیام كیسي جام خود را بھ سالمتي رضا نوشید. پیشین امریكا در ایران، دعوت شده بودند

مدتي بعد رضا برایم تعریف كرد كھ طرح جدي شده و . دوستي، مقدمھ ریختن طرحي براي سقوط دولت جمھوري اسالمي شد
ماموریني براي بررسي شیوه كار و نحوه اجراي طرح در كشورھاي اروپایي و كشورھاي ھمجوار ایران و حتي در خود ایران تعیین 

اي ندارد و این جوان اھل این كارھا نیست  اما پس از مدتي، مسئول طرح ابراز داشت كھ ادامھ كار فایده. اند شده و مشغول بھ كار شده
راستش  ]... lxix[ ترتیب از اجراي طرح منصرف شدند بدین. كردن است تلف اي ھم بھ بازگشت بھ ایران ندارد و تالشھا وقت و عالقھ
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اي بھ  اند و اگر او را بھ حال خود بگذارند، ھیچ عالقھ نظر من رضا را اطرافیانش بھ فشار مدعي سلطنت نگھ داشتھ را بخواھید بھ
سبب ھم  ھمین دھد بھ دنبال زندگي راحت شخصي خود برود و بھ و ترجیح مي! بازگشت بھ ایران ندارد، چھ رسد بھ سلطنت آن

كھ از  1988خاطر دارم در سال  بھ“ .خواھم پادشاه بشوم من نمي. بابا ولم كنید: گفت بارھاوبارھا در جمع نزدیكان خود مي
گفت در نظر دارد رستوران مجللي در سانفرانسیسكو  سانفرانسیسكو برگشتھ بود، اصرار داشت كھ او را بھ حال خود رھا كنند و مي

اش را تكرار  كردیم، ھمان حرف ھمیشگي اش اعتراض مي در جواب ما كھ بھ خواستھ. دایر كند و از درآمد سرشار آن استفاده كند
گوید؛ زیرا امریكا و  دانستیم او درست مي البتھ ما مي“ .خورد خواھم بھ ایران برگردم، آنجا بھ درد من نمي كرد كھ من اصال نمي مي

داند گرفتن حكومت، محتاج تحمل سختیھا و صرف پول زیاد و پذیرش خطر بسیار  رضا مي. ... زندگي در آن را بسیار دوست دارد
برد و آن را بھ ھیچ قیمتي  اوال رضا از رفاھي كھ در آن است، بسیار لذت مي! آید كدام با روحیھ رضا جور درنمي است كھ ھیچ

سبب ھم مجلسي در امریكا  ھمین بھ. آید كردن، جز براي لذائذ شخصي خودش، خوشش نمي خرج خواھد از دست بدھد، ثانیا از پول نمي
ت رضا مطرح نشود و اروپا نیست كھ سلطنت ِ تنھا اھل جنگ و  ثالثا او نھ. طلبان و رجال این گروه در آن باشند و بھ دلیلي مسالھ خس

چندتن از دوستان ــ كھ بھتر است نامشان را ذكر نكنم  1986در سال ... باشد خطركردن نیست، بلكھ اھل رقابت و زورآزمایي ھم نمي
نخست بھ دیدار نیكسون رفتند؛ . كردن طرحي ضربتي براي گرفتن حكومت ایران افتادند ــ از طریق نیكسون و یارانش بھ فكر پیاده

سبب ھم در تعیین سیاست  ھمین اش ھست و بھ چون حقیقت آن است كھ ھنوز ھم در امریكا كارھا تاحدزیادي بھ دست او و دارودستھ
وي پس از موافقت، آنھا را بھ جان كانلي، فرماندار سابق تگزاس، شخصي كھ در موقع ترور كندي در . دولت نقش موثري دارد

با حمایت جان كانلي و جمعي از مقامات نظامي امریكا، طرحي با . ماشین او بود و از جمھوریخواھان بسیار بانفوذ است، معرفي كرد
بر طبق طرح، قرار بود كھ با حمایت نیروھاي امریكا در منطقھ، رضا غافلگیرانھ در جزیره كیش پیاده شود و . تھیھ شد“ عنوان كیش

. البتھ نیروھاي ھوایي عربستان سعودي و ناوگان امریكا در منطقھ نیز از او پشتیباني كنند. بھ جمھوري اسالمي اعالم جنگ كند
ترتیب در مقابل نیروھاي جمھوري اسالمي تاب بیاورد، ارتشیان و نفرات بسیاري از نیروھاي  این شد اگر او چند روز بھ بیني مي پیش
شود، بر طبق عالقھ  اند و یا ھمانگونھ كھ تصور مي ویژه تسلط پاسداران و بسیجیھا ناراحت گانھ، كھ یا از جمھوري اسالمي و بھ سھ

شود و با این نیرو از  ترتیب، جزیره كیش پایگاه حكومت مي بدین. اند، بھ او خواھند پیوست دیرینھ خود در دل بھ شاه ایران وفادار مانده
این طرح با ژنرال والترز، سفیر وقت امریكا در سازمان ملل، در میان ! آنجا بھ سوي تھران و تسخیر حكومت حركت خواھد شد

بعد ھم طرح مذكور از سوي مقامات پنتاگون بررسي گردید و قرار شد جزئیات عملیات، امكانات اجرا، مقدار نیروي الزم . گذاشتھ شد
ریزي اولیھ طرح تمام شد و براي  ازآنكھ مراحل تصویب و برنامھ اما جالب آن است كھ پس. و غیره مورد مطالعھ دقیق قرار گیرد

آنكھ در مورد طرح و جزئیات و اھدافش بپرسد، اولین سوالي كھ مطرح كرد، این  بار آن را با رضا در میان گذاشتند، وي بي نخستین
قربان شما قرار است : توانم از آنجا فرار كنم؟ بھ او گفتند اید؟ و اگر موفق نشدیم، چگونھ مي بود كھ خوب براي فرار چھ فكري كرده

ترتیب بار دیگر طرحي دیگر قبل از اجرا در  بدین! حاال بھ فكر فرار و نجات جان خودتان ھستید؟ بروید ایران را بگیرید و ازھمین
بسیاري از . دانند كھ او ھم ھمین خصوصیت را داشت البتھ كساني كھ با روحیھ پدر وي آشنا ھستند مي. مرحلھ اولیھ خود عقیم ماند

لذا طبیعي است كھ فرزند . اند اند، شواھد بسیاري از این خصلت شاه آورده نوشتھ 1332و یا سال  1357كساني كھ در مورد وقایع سال 
العملي را بروز  نكرده ھم باشد و با مشكلي مواجھ نشده باشد، در مواجھھ با خطر چنین عكس كھ نازپرورده و حكومت ویژه آن پدر، بھ

بھ سرنوشت طرحھاي دیگري كھ قبال  1987شد، در تابستان سال  روي آن كار مي 1986ھرحال، این طرح كھ از اواخر سال  بھ! دھد
پھلویھا عالوه بر  ]... lxx.[ گونھ مبارزات نیست بار دیگر آزموده شد كھ رضا اھل این ھایش را بھ دست دادم، دچار شد و یك نمونھ

مردم را ھم . آید و محبتي نسبت بھ آدمھاي سالم ندارند نشناس و ضمنا ترسو ھستند، از آدمھاي فاسد ھم خوششان مي خسّت، عموما نمك
اند و اگر یك ایراني  گونھ عجیبي مرعوب و مجذوب پرست ھستند و در برابر خارجي بھ عموما ھم خارجي. كنند داخل آدم حساب نمي

مجردي كھ یك نفر خارجي اظھارنظر غیرمنطقي درباره آن مسالھ بكند، آنھا تمام استدالل  اي ھزار دلیل منطقي بیاورد، بھ درباره مسالھ
  ] lxxi[ »...نشناسي یكي از خصوصیات آنھا بوده و ھست نمك... چسبند كنند و فقط بھ ھمان نظر خارجي مي شما را فراموش مي
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  99، ص1

 ]xiii[ ایران در اشغال )بھ كوشش(صفاءالدین تبرائیان، : ــ در مورد علل و نحوه تھاجم متفقین بھ ایران و اسناد مربوط بھ آن رك ،
؛ محمد تركمان، اسناد نقض 1371، تھران، موسسھ خدمات فرھنگي رسا، چاپ اول، )1318ــ1324مجموعھ اسناد و مدارك (متفقین 

  1370، تھران، كویر، چاپ اول، 1320بیطرفي ایران در شھریور 

 ]xiv[ 97و  89، 72ــ حسین فردوست، ھمان، صص  

 ]xv[  480، ص79، ص1372، تھران، طرح نو، چاپ اول، )خاطرات علي ایزدي(ــ رضاشاه  

 ]xvi[ بھ 1320، سال 47 جھاني دوم در وزارت امورخارجھ ایران، اسناد سفارت ایران در لندن، كارتن  ــ اسناد مربوط بھ جنگ ،
  94ــ95نقل از محمد تركمان، ھمان، صص

 ]xvii[ 601ــ602ــ صفاءالدین تبرائیان، ھمان، صص  

 ]xviii[  252، ھمان، ص)خاطرات سلیمان بھبودي(ــ رضاشاه  

 ]xix[ 377و  284، 77ــ حسین فردوست، ھمان، صص  

 ]xx[  ،252و  248، 240، 236، ھمان، صص)خاطرات سلیمان بھبودي(ــ رضاشاه  

 ]xxi[ وششم فوریھ  بیست (1299؛ برطبق عھدنامھ مودت ایران و روسیھ كھ در ھفتم اسفند 151، ص2ــ حسین فردوست، ھمان، ج
زور از ایران گرفتھ بودند،  نظرنمودن از كلیھ حقوق و امتیازاتي كھ در دوران قاجار بھ  بر صرف امضا شد، روسھا عالوه) 1921

میلیون لیره انگلیسي بود،  ھمچنین كلیھ قروض ایران كھ بالغ بر یازده. متعھد شدند بھ سیاست تجاوزكارانھ و ظالمانھ خود خاتمھ دھند
بخشوده شد و امتیاز خطوط آھن و راھھاي شوسھ و تاسیسات بندري و گمركھاي شمال ایران را بھ ایران واگذار كردند و بانك 
استقراضي، خطوط تلگرافي، جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد و قصبھ فیروز را كھ در دست آنھا بود، بھ ایران 

نظر  براین، ایران حق كشتیراني آزاد در دریاي خزر را بھ دست آورد و روسھا از حق كاپیتوالسیون صرف عالوه. بازگردانیدند
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 . كردند

 ]xxii[ عالوه بر قضایاي فرقھ دموكرات آذربایجان و . ــ ترس از قدرت ھمسایھ شمالي در زمان محمدرضاشاه نیز وجود داشت
محمدحسین عادلي، تھران، موسسھ : ھایزر، خاطرات، ترجمھ: رك(استقرار سیستمھاي شنود امریكایي در مرزھاي ایران و شوروي 

تواند ما را یك لقمھ  ، خرس بزرگ روسي مي1355یازدھم تیر «: نویسد ، در این مورد اسدهللا علم مي)229، ص1365فرھنگي رسا، 
  798اسدهللا علم، ھمان، ص» !امریكا متحد طبیعي ما و تنھا قدرتي است كھ توانایي محافظت ما را در برابر روسھا دارد. چرب نماید

 ]xxiii[  53بزرگ علوي، : رك. نفر 53ــ مانند گرفتاري و حبس و شكنجھ طرفداران و ھمفكران دكتر تقي اراني معروف بھ گروه 
، صص1372؛ ایرج اسكندري، خاطرات، تھران، موسسھ مطالعات و پژوھشھاي سیاسي، 1357نفر، تھران، انتشارات جاویدان، 

  49ــ102

 ]xxiv[ 375ــ380زاده، ھمان، صص خاطرات ابوالقاسم كحال: ــ رك  

 ]xxv[ 100ــ128، صص1حسین فردوست، ھمان، ج: ــ رك  

 ]xxvi[ 114، ص1ــ حسین فردوست، ھمان، ج  

 ]xxvii[ چند دقیقھ بعد از استعفاي رضاشاه بھ مجلس 1320وپنجم شھریور  وزیر وقت، روز بیست ــ محمدعلي فروغي نخست ،
گیري  در این موقع كھ ایشان زمام امور را بھ دست گرفتند و بنا شد كھ ما كناره«: شوراي ملي رفتھ و در مورد محمدرضا چنین گفت

اعلیحضرت سابق و زمامداري اعلیحضرت الحق را بھ ملت اعالم كنیم، امر فرمودند كھ بھ اطالع عامھ و مجلس شوراي ملي برسانم 
توانم بھ تفصیل  كھ ایشان در امر مملكتداري نظریات خاصي دارند كھ چون مجال نداشتیم تھیھ كنیم و بر روي كاغذ بیاوریم، نمي

كنم و آن این است كھ ملت بدانند من كامال یك پادشاه قانوني ھستم و تصمیم قطعي من این است كھ  عرض كنم، لذا بھ اجمال عرض مي
اساسي دولت و مملكت و ملت ایران را كامال رعایت كنم و محفوظ بدارم و جریان قوانیني را ھم كھ مجلس شوراي ملي وضع  قانون

ً تعدیاتي شده باشد، از ھر ناحیھ. كرده یا وضع خواھد كرد، تامین كنم اي كھ آن تعدیات واقع شده  اگر در گذشتھ بھ مردم جمعا یا فردا
 » .االمكان جبران بشود اینكھ آن تعدیات مرتفع و حتي باشد، از صدر تا ذیل مطمئن باشند كھ اقدام خواھیم كرد، ازبراي

اي را قرائت كرد كھ چنین  اساسي سوگندنامھ متمم قانون 39وششم شھریور در مجلس شوراي ملي بر طبق اصل  محمدرضا در بیست
دار شوم و در چنین موقع سنگیني  اكنون مقتضیات داخلي كشور ایجاب نموده كھ من وظایف خطیر سلطنت را عھده«: شود آغاز مي

 ). 141ــ142صفاءالدین تبرائیان، ھمان، صص(» ...اساسي تحمل نمایم مھام امور كشور را مطابق قانون

 ]xxviii[  5، ص1325آذر  5شنبھ  ، سال ھفتم، مورخ سھ28ــ مجلھ خواندنیھا، شماره  

 ]xxix[ 766 علم، ھمان، ص ــ اسدهللا  

 ]xxx[ 482ــ ھمان، ص  

 ]xxxi[ 530ــ ھمان، ص  

 ]xxxii[ 617ــ ھمان، ص  

 ]xxxiii[ 669ــ ھمان، ص  

 ]xxxiv[ 63ــ ھایزر، ھمان، ص  

 ]xxxv[ كرد، درحقیقت او را بھ بازي  داد و حتي با او مشورت ھم نمي ــ شاه در اغلب موارد، ھویدا را در جریان كارھا قرار نمي
  706، ص2و ج 379، 207، 155، 113، صص1اسدهللا علم، ھمان، ج: رك! گرفت نمي

 ]xxxvi[ 85ــ86، صص1365مھران، تھران، انتشارات اطالعات، . ا. ح: ــ فریدون ھویدا، سقوط شاه، ترجمھ  

 ]xxxvii[  امیرھوشنگ كاووسي، تھران، نشر البرز، چاپ سوم، : ، ترجمھ)خاطرات ثریا اسفندیاري(ــ ثریا اسفندیاري، كاخ تنھایي
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  197ص

 ]xxxviii[ 224ــ ھمان، ص  

 ]xxxix[ و پاورقي آن صفحھ بھ نقل از یك شاھد عیني 224ــ ھمان، ص . 

 ]xl[ 108، ص1367قلي سررشتھ، خاطرات من، تھران، نویسنده، چاپ اول،  حسین: ــ بھ نقل از  

 ]xli[ الدین بندري، تھران، نشر راھنما، چاپ  نظام: ، ترجمھ)مرداد 28اسرار كودتاي (ام وودھاوس، شرح عملیات چكمھ . ــ سي
  84و  77، صص1368دوم، 

 ]xlii[  ،102، ص1371ــ محمدرضا پھلوي، پاسخ بھ تاریخ، بھ كوشش شھریار ماكان، تھران، انتشارات شھرآشوب، چاپ اول  

 ]xliii[ بھ نقل از حضرت  3/9/68سي، بھ تاریخ  بي ؛ در مجموعھ داستان انقالب رادیو بي501، ص2ــ اسدهللا علم، ھمان، ج
صدا بلند نشد كھ ما  آنكھ تاسف دارد، این است كھ در آن وقت كھ متفقین آمدند و رضاشاه رفت، یك«: چنین آمده است) ره(خمیني امام

این یكي از غفلتھایي بود در . خواھیم این سلسلھ را خواھیم، یك نفر مثال از رجال یا علما یا جمعي از مردم كھ ما نمي پسرش را نمي
توانست این كار را بكند لكن با غفلتھا و  السلطنھ مي قوام. تاریخ ایران كھ اگر این غفلت نشده بود، مسیر تاریخ ایران را گردانده بود

خواست خدمت كند  براي مملكت مي. از او باالتر دكتر مصدق بود، قدرت دست دكتر مصدق بود لكن اشتباھات ھم داشت. ضعفھا نكرد
وقت كھ قدرت دستش آمد، این شاه را خفھ نكرد تا قضیھ را تمام كند، این  یكي از اشتباھات این بود كھ آن. لكن اشتباھات ھم داشت

مجلس را . زیر چنگال او بود لكن غفلت كرد. او قوي بود و شاه ضعیف بود. كاري براي او نداشت، ھمھ قدرت و ارتش دست او بود
وقتي استعفا دادند، یك طریق قانوني براي شاه پیدا شد تا بعدازاینكھ مجلس نیست، تعیین . منحل كرد و وكال را وادار كرد استعفا دھند

بھ قول . این اشتباھي بود كھ از دكتر مصدق واقع شد و دنبال او، این مرد را دوباره برگرداندند بھ ایران. وزیر با شاه است نخست
مجموعھ (باقي، تحریر شفاھي تاریخ انقالب اسالمي ایران . ع» .نفر قلدر آمد بعضي، محمدرضاشاه رفت، رضاشاه آمد؛ یعني یك

  121ــ122، ص1373، تھران، نشر تفكر، چاپ اول، بھار )سي بي برنامھ داستان انقالب از رادیو بي

 ]xliv[ 164، ص1ــ حسین فردوست، ھمان، ج  

 ]xlv[  ،93، ص1371ــ خاطرات نورالدین كیانوري، تھران، انتشارات اطالعات  

 ]xlvi[ 300ــ303ــ ثریا اسفندیاري، ھمان، صص  

 ]xlvii[  فصولي از جلد ھفتم (ــ گاوین ھمبلي، امین سایكل و حامد الگار، سلسلھ پھلوي و نیروھاي مذھبي بھ روایت تاریخ كمبریج
  105، ص1372عباس مخبر، تھران، انتشارات طرح نو، چاپ دوم، بھار : ، ترجمھ)تاریخ ایران كمبریج

 ]xlviii[  392، 309ــ311، صص1382آفرین،  الھھ رئیس فیروز، تھران، بھ: ترجمھ خاطرات فریده دیبا، (ــ فریده دیبا، دخترم فرح 

 ]xlix[ گوید ــ شاعري مي : 

ِ دنیاطلب دون كھ بھ جھد   سیرم از مردم

 لقمھ از گرسنھ گیرند و خورانند بھ سیر 

 بسا دست كھ مردم بھ ضرورت بوسند  اي

 كھ اگر دست دھد قطع كنند از شمشیر 

 ]l[ 186ــ فریده دیبا، ھمان، ص  

 ]li[ 513ــ514، صص1ــ حسین فردوست، ھمان، ج  
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 ]lii[ 35ــ ھایزر، ھمان، ص  

 ]liii[ سعید آذري، تھران، موسسھ خدمات فرھنگي : ؛ احسان نراقي، از كاخ شاه تا زندان اوین، ترجمھ334باقي، ھمان، ص. ــ ع
  155، ص1373رسا، چاپ دوم، 

 ]liv[ 406ــ فریده دیبا، ھمان، ص  

 ]lv[ 396ــ397باقي، ھمان، صص. ــ ع  

 ]lvi[ 398ــ ھمان، ص  

 ]lvii[ 399ــ ھمان، ص  

 ]lviii[ شب قبل از خروج از ایران، محمدرضا ھمگي ما را جمع كرد و گفت این شام آخري است كھ در «: گوید ــ فریده دیبا مي
فریده » !اند كھ فوري خاك ایران را ترك كنم و فكر بازگشت را ھم از سر بیرون كنم خوریم، واشنگتن و لندن از من خواستھ ایران مي

  403دیبا، ھمان، ص

 ]lix[ 25، ص1369عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، تھران، نشر البرز، چاپ سوم، : ــ ویلیام شوكراس، آخرین سفر شاه، ترجمھ  

 ]lx[ 315، ص1ــ اسدهللا علم، ھمان، ج  

 ]lxi[ 403ــ فریده دیبا، ھمان، ص  

 ]lxii[ 62ــ ھمان، ص  

 ]lxiii[  دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، تھران، مركز نشر اسناد النھ جاسوسي )اسناد النھ جاسوسي امریكا(ــ از ظھور تا سقوط ،
  186، ص1366امریكا، 

 ]lxiv[ 199ــ ھمان، ص  

 ]lxv[ 581ــ582، صص2ــ اسدهللا علم، ھمان، ج  

 ]lxvi[ ؛ ویلیام شوكراس، ھمان؛ حسین فردوست، ھمان؛ 2و  1اسدهللا علم، ھمان، ج: ــ در مورد فساد اخالقي شدید محمدرضا رك
؛ 1370دكتر حسین ابوترابیان، تھران، انتشارات اطالعات، : پرده تخت طاووس، ترجمھ ثریا اسفندیاري، ھمان؛ مینو صمیمي، پشت

حسین فردوست، ھمان؛ در مورد فساد اخالقي فرح، رضا پھلوي، برادرھایش، : در مورد فساد اخالقي اشرف، خواھر شاه، رك
سرگذشت خاندان پھلوي در دوره (احمدعلي مسعود انصاري، پس از سقوط : خواھرش فرحناز و یاسمین ھمسر رضا پھلوي، رك

؛ گویا از خانواده پھلوي، فقط شھناز ــ دختر محمدرضا 1371، تھران، موسسھ مطالعات و پژوھشھاي سیاسي، چاپ اول، )آوارگي
 . پھلوي، از ھمسر اولش فوزیھ مصري ــ از دام شھوات جنسي خود را رھانیده است

 ]lxvii[ 2و  1حسین فردوست، ھمان، ج : ــ در مورد ارنست پرون رك  

 ]lxviii[  199احمدعلي مسعود انصاري، ھمان، ص» .رضا پھلوي در قاھره بعد از مرگ پدرش، خود را شاه خواند«ــ  

 ]lxix[ 290ــ294ــ ھمان، صص  

 ]lxx[ 243ــ244ــ ھمان، صص  

 ]lxxi[ 178ــ ھمان، ص  
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