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به جای مقدمه؛

یکی از مهمترین مشکالت جامعه ایران قبل از کودتای  1299فقدان امنیت و مهمترین توجیه کودتاچیان هم
همین امر عنوان میشد؛ برخی این ناامنیها را به گونهای اغراقآمیز ترسیم مینمودند که گویا کشور در آستانه
خطر تجزیه قرار دارد (همانگونه که محمدرضا نیز متوهمانه ایران را پس از خود ایرانستان میخواند) .البته در این
بین محافل خاص و جریان نفوذ که محور اصلی آن «کمیته آهن یا زرگنده» بود ،برای ادراکسازی فقدان امنیت
و منجیسازی از رضاخان میرپنج ،فعالیت گستردهای را در دستور کار قرار دادند .کمیته زرگنده که اعضای اصلی
آنرا عناصر آنگلوفیلی چون سیدضیاء طباطبایی تشکیل میدادند با حمایت دولت انگلیس و بانک شاهی (به
عنوان بازوی اقتصادی اجرای کودتا در ایران) ،عالوه بر دامنزدن به ناامنیهای داخل کشور ،به از همگسیختگی
اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور دامن میزدند .کودتای انگلیسی  1299با مدیریت مستقیم ژنرال انگلیسی
«ادموند آیرونساید» و حمایت سفارتخانه انگلستان اجرا شد؛ رضاخان با تغییر رژیم پادشاهی قاجاریه در ایران ،تا
سال  1320حکومت را در اختیار گرفت .االن با گذشت صدسال از این کودتای انگلیسی ،در جنگ ادراک و
تصویرها ،جریان رضاخانپرست تالش دارد تا سالهای  1299تا  1320را دوران پرافتخار و مشعشعی نشان
دهد که یک سرباز دالور و وطنپرست با جانفشانیهایش ،عشایر و ایالت یاغی و سرکش را سرکوب کرد ،ارتش
ملی متحدی را شکل داد که مانع تجزیه ایران شود؛ زنان و دختران ایرانی را با کشف حجاب از قید و بندها رها
کرد .کارخانهها ،جادهها و راهآهن سراسری ساخت؛ دانشگاه تهران را بنا کرد؛ او که به ایران و ایرانی عشق
میورزید ،پدر ایران نوین بود.
در این نوشتار برخی گزارههای کمتر بیان شده از دوران زندگی و حکومت رضاخان ذکر شده که نشان میدهد که
پهلوی اول با آنچه در رسانههای سلطنتطلب درباره وی مطرح میشود ،بسیار فاصله داشته است.

فصل
اول

اوخضالعیت مالی و
قیرضاخان

 .1ابوالحسن عمید ی نوری،
( ،)1384یادداشتهای یک
روزنامهنگار(تحوالتنیمقرن
اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه
ابوالحسنعمیدینوری)،ج،2
ص.129
 .2عباس ملک زاده میالنی
( ،)1392نگاهی به شاه ،ص 12
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خانه استیجاری رضاخان

خانه رضاخان در یکی از کوچه پس کوچههای گلی محل پارک
فعلی سنگلج {پارک شهر تهران} بود به نام کوچه قرقونیها که
1
بسیار محقر بود.
محمدرضا پهلوی «در خانه کوچک و به نسبت محقری در این شهر
(تهران) ،دریکی از قدیمیترین محالت آن»به دنیا آمد...خانهای
3
که محمدرضا در آن زاده شد ،استیجاری بود.
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بدهی رضاخان

رضاخان ...در موقعی که افسر جزء بود در یک خانه محقر استیجاری
در یکی از کوچههای سنگلج منزل داشت ،و ماجرای صابونفروش
دورهگرد مشهور است که به خانه رضاخان چند قالب صابون نسیه
داده بود و چند روز بعد برای مطالبه پول صابون مراجعه کرد و
کار به نزاع لفظی کشیده و حرفهای زشت بین رضاخان و
1
صابونفروش رد و بدل میشود

 .1حسین مکی،)1361( ،
تاریخبیستسالهایران:
استمراردیکتاتوریرضاشاه
پهلوی ،ج 6؛ ص 1
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اصالحات سطحی و دیوارنهوار
اعلیحضرت

 .1محمدعلی همایون
کاتوزیان،)1398( ،
اقتصادی سیاسی
ایران ،ص155 :
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نمونـه روشـن اصالحـات بوروکراتیـک و ویرانگـری
دیوانـهوار ،بودجهای بود که صرف نوسـازی و زیباسـازی
پایتخت و سـایر شـهرها و شهرسـتانها شـد .البته چنین
اصالحـات و بازسـازییهایی بـه شـدت مورد نیـاز بود...
امـا نحـوه انجـام ایـن اصالحـات ،سـطحی ،بیقاعـده و
نامنظم و  -براسـتی -ویرانگر بود .دیوارها و دروازههای
کهـن شـهر تهـران همچـون نمادهـای شـرمآور
عقبماندگـی تخریب شـد...خانههای مسـکونی ،یادبودها
و بناهـای تاریخـی و غیـره  -صرفـا ً بـرای اینکه خیابان
مسـتقیم باشـد ،خـراب میکردنـد .و بدیـن ترتیـب این
وایرانگـران بـا زندگـی جامعه و بناهـای تاریخی آن ،هر
1
چه میخواستند کردند.

مروریبرزوایایکمترگفتهشدهزندگیوحکومتدیکتاتوریرضاخانی

تصویری از رضاخان که گفته
میشود انتشار آن در دوران
حکومت او جرم محسوب
میشد و مجازات سنگینی در
پی داشت

مهترواصطبلبانسفارتانگلیس

در سالهای  1936و  1937نشریههای تایم و نیویورک میرور
به این مطلب اشاره کردند که رضاخان در گذشته «مهتر» بوده و
سپس چندی به نگهبانی در جلوی درب سفارتخانه های خارجی
در تهران اشتغال داشته است.
هورنی بروک وزیر مختار آمریکا در ایران{ ،در تلگرام  123اچ.
 781/149مورخ  15مارس  }1936درباره مقالهای که در
نیویورک میرور به چاپ رسیده و در آن اشاره شده بود که رضاه
شاه «قبال در اصطبل سفارت انگلستان در تهران مشغول به کار
1
بوده» نظر داده است.

.1محمدقليمجد،)1389(،
رضاشاهوبريتانيابراساس
اسنادوزارتخارجهآمريكا،
ص41 :
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زورگیری ،عیاشی و دزدی

شـاهزاده دولتشـاهی از خرجهـای پدرزنـش کـه از دوسـتان
صمیمـی دوره قزاقـی رضاشـاه بـود تـا زمـان سـلطنت او که
شهردار و رئیس امالکش شد ،چنین نقل نمود:
«در جوانـی رضاشـاه کـه با او همپیالـه و همزندگی بودم خوب
بـه خاطـر دارم چقـدر در مضیقـه پـول بودیـم...آن روزها در
کرکـرهای و یـا آهنی امروز بـرای مغازه و دکان متداول نبود...
مـن و رضاخـان میآمدیـم ایـن چوبهـای پوسـیده روی
دکانهـای ماسـتبندی را ورانـداز میکردیـم و سـوراخهای
کوچـک چوبهـا را با نـوک قدارههایمان بزرگتر نمـوده از آن
درون دکان را نـگاه میکردیـم و چشـممان بـه تغارهـای بزرگ
پر از ماسـت میافتاد که روی آنها را سـر ماسـت چربی گرفته
بـود .سـپس میرفتیـم نیهای بلندی را به دسـت میآوردیم
در حالـی کـه بطـری عرقمان هم جیبمان بود آن را خردهخرده
سـر میکشـیدیم و هر دفعه نی را داخل سـوراخی آن درهای
چوبـی نمـوده بـه سـوی تغارها میـزان میکردیم که یک سـر
آن در تغـار قـرار گیـرد و سـر دیگـر را بـه لـب گرفته محکم
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مـک میزدیـم تـا مقداری از ماسـت را از نـی دراز مزبور عبور
داده وارد دهـان خـود کنیـم .و بـه این ترتیب مـزه عرق خود
را بهدسـت آورده دینـاری بـرای خریدش خرج نکرده باشـیم.
بعـد کـه از عـرق و مـزه لول میشـدیم راه شـهر نـو را پیش
گرفتـه وارد خانههایـی میشـدیم و شوشـکههای برهنه خود را
میکشـیدیم کـه تـرس بـر خانم رئیس و شـاگردها مسـتولی
شـده بـا تملـق و نـاز و غمزه مـا را آرام میکردنـد و حالی به
مـا میدادنـد و خـود را از شـ ّر مـا حفـظ مینمودند مـا هم که
کیف خود را کرده بودیم سـاعت  11و  12شـب از آن خانهها
بیرون آمده به سـوی شـهر که میآمدیم سـراغ قمارخانههای
اطـراف شـهر نـو را میگرفتیـم و غفلتـا ً شوشکهکشـان وارد
قمارخانـه شـده در حالـی که چشـممان به پولهـای قمار روی
یافتـاد چراغهـا را خامـوش مینمودیم و مقـداری از
زمیـن م 
پولهـا را چپـو کـرده بـه جیب میریختیـم و از آن امکنه قمار
هـم بیـرون میآمدیـم و همینطوری کار کیـف و عرق و پول
خودمـان را تأمیـن مینمودیـم .و اال ّحقـوق ناچیز قزاقخانه که
1
خرج یک روز زندگی ما را هم تأمین نمیکرد».

 .1ابوالحسن عمید ی نوری،
( ،)1384یادداشتهای یک
روزنامهنگار(تحوالتنیم
قرناخیرتاریخمعاصرایران
ازنگاهابوالحسنعمیدی
نوری) ،ج ،2ص.129

شاه دزد
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 .1فرهاد رستمی،
( ،)1391پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج1؛ ص6-5 :؛
اسناد موسسه مطالعات
تاریخ معاصر ایران ،سند:
7988
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شاه دزد

عمدهترینویژگیرضاخاندرجوانی

عمدهتریـن ویژگـی رضاخـان در این مقطـع (دوران نوجوانی
و جوانـی) هرزگـی ،قلـدری و باجخواهـی از خانههای فسـاد
و قمارخانههـا بـرای تأمیـن هزینههـای عیاشـی و یـا ارضای
شهوات بود.
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پادشاهی که اصال سواد نداشت

تاجالملوک در سال  1968میالدی راجع به رضاخان به خبرنگار
مجله کنفیدانس -چاپ پاریس -گفته بود« :پدر و مادر او از رعایای
معمولی بودند و خودش هم اصال سواد نداشت»...نطقهای او را
کسانیچونمحمدعلیفروغیمینوشتند،وحتیدرهنگامتبعید
1
نامههای معمولی وی نگارش علی ایزدی بوده است.

 .1فرهاد رستمی،
(،)1391پهلویها:خاندان
پهلوی به روایت اسناد ،ج1؛
ص7:

شاه دزد
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معلمان سوادآموزی پادشاه

 .1خاطرات ملکه پهلوی
(تاجالملوکپهلوی)،
( ،)1380صص 81ـ .83

20

شاه دزد

تاجالملوک ملکه مادر و همسر دوم رضاشاه نقل میکند« :مرحوم
آقای محمدعلیخان فروغی بود که خیلی باسواد بود و عالوه بر
آنکه طرف مشورت رضا قرار میگرفت ساعتها مینشست و برای
رضا از تاریخ گذشته ایران تعریف میکرد و حتی او را تعلیم خط
میداد و سواد میآموخت...از بازیهای جالب روزگار یکی هم
این بود که یک آخوند (رحیمعلی فقیه یعسوبی) ،در واقع آخوند
سابق ،رئیس امور دفتر رضا شده بود و او هم صد پله بدتر از
اطرافیان رضا از همصنفهای سابقش انتقاد میکرد و نسبتهای
بد به آنها میداد! ...رضا اسم او را هم عوض کرد و گذاشت :هیراد!
اینآقایهیرادبعدهاترقیکردورئیسدفترمخصوصشاهنشاهی
شد .بعضی اوقات هم پیش رضا میآمد و به او سواد میآموخت».
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تولد یک جانور زمینخوار در ایران

رضاخان در اواخر دوران وزیر جنگی نخسـت بومهن و سـپس
1
رودهن را تصرف کرد.

 .1حسین مکی،)1361( ،
تاریخبیستسالهایران:
استمراردیکتاتوریرضاشاه
پهلوی ،ج 6؛ ص 1

شاه دزد
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اسناد زمینخواری رضاخان

اشتهای سیری ناپذیر

.1یرواندآبراهامیان،
( ،)1389تاریخ ایران مدرن،
ص140-139 :

22

شاه دزد

در همـان اوایل سـال  ،1311/1932سـفارت بریتانیا گزارش
داد کـه رضاشـاه «حـرص غریبی نسـبت بـه زمیـن دارد» ،به
طـوری کـه همـه خانوادههـا را روانـه زندان میکـرد مگر این
که با فروش امالکشـان به وی موافقت کنند« :اشـتهای سـیری
ناپذیـر وی بـه انـدازهای اسـت کـه عجیب نخواهد بـود اگر
چنـد صبـاح دیگر کسـی بپرسـد چـرا اعلیحضـرت بیدرنگ
1
همه ایران را به نام خود به ثبت نمیرسانند» .
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بزرگترین خدمت رضاخان

ارتشبد حسین فردوست در خاطرات خود میگوید« :رضاخان در
طول سلطنتش تمام امالک مرغوب شمال را با زور سرنیزه به نام
خود کرد .پس از سقوط او تا مدتها روزنامهها و مجالت کشور پر
بود از نمونههایی از غصب اموال مردم توسط رضاخان .امالک را به
منطقههای مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل
امالک او را سرلشکر کریم بوذرجمهری اداره میکرد .در سال۱۳۱۹
صورت حساب عایدی خالص ساالنه امالک پهلوی  ۶۲میلیون
تومانبود...درروزهایاشغالایرانتوسطمتفقین...رادیوبی.بی.
سی سه روز متوالی درباره امالک رضاخان سخن گفت و میگفت
که بزرگترین خدمتی که رضاخان به مملکتش کرده ،غصب کلیه
1
اموال مردم شمال است!

 .1حسین فردوست،
( ،)1382ظهور و سقوط
سلطنتپهلوی،ج،۱
ص۱۱۱

شاه دزد
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اسناد حسابهای رضاخان در
بانکهای خارجی

حسابهایمتعدددربانکهایخارجی

 .1گفتگوی عبداهلل
شهبازی با علیقلی مجد،
وبسایت مؤسسه مطالعات
تاریخ معاصر ایران.

24

شاه دزد

«علیقلی مجد» میگوید« :دروغ بزرگ دیگر این است که گویا
رضاشاه برخالف پسرش ،اهل انتقال پول به خارج از کشور نبود و
ثروت مهمی در خارج نیندوخت .اسناد امریکایی نشان میدهد
رضاشاه نزدیک به  ٢میلیون دالر در بانکهای خارج و معادل ٥
میلیون دالر در ایران ذخیره پولی شخصی داشت .توجه کنید که
این رقم مربوط به سال  ١٤٩١میالدی است و به پول امروز ثروت
1
فوق را باید با ارقام میلیاردی محاسبه کرد».
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تنها پادشاه هتلدار

جان گونتر در کتابش با عنوان «در درون آسیا» نقل میکند« :از
عجایب اینکه اعلیحضرت همایونی تنها پادشاه این عالم هستند که
به هتلداری اشتغال دارند .امور سیر و سیاحت در ایران در انحصار
دولت است ،و اکثر هتلهای علی-الخصوص هتلهای حاشیه
1
دریای خزر ،به شخص شاه تعلق دارد».

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و بريتانيا
بر اساس اسناد وزارت
خارجه آمريكا ،ص46 :

شاه دزد
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اسناد حسابهای رضاخان در
بانکهای خارجی

ثروت افسانهای رضاخان

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا،
ص18 :
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شاه دزد

رضاخان به هنگام استعفایش در سال  ،1941بیش از 760
میلیون ریال ( 50میلیون دالر) در بانک ملی سپرده داشت.
مبالغ هنگفتی نیز در بانکهای خارجی ذخیره کرده بود .به
کمک اسناد و مدارک وزارت امورخارجه و خزانه داری آمریکا،
اکنون میدانیم که رضاشاه مبلغی بالغ بر  20تا  30میلیون
پوند ( 100تا  150میلیون دالر) در لندن داشت ،که این مبلغ
باورنکردنی در سال  1941به پسر و جانشیناش ،محمدرضا
پهلوی رسید...رضاشاه مبالغ هنگفتی نیز در بانکهای سوییس
و نیویورک داشت که آنها را نیز فرزندانش به ارث بردند .بر
اساس آمار داراییهای خارجی در ایاالت متحده (در ژوئن
 )1941میتوانیم حدس بزنیم که کل داراییهای رضاشاه در
1
آمریکا در حدود  18.5میلیون دالر بوده است.
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تصاحب نصف نقدینگی ایران

فروغی نخست وزیر وقت مملکت در جلسه مجلس اعالن کرد
که «رضاشاه مبلغ باور نکردنی  68میلیون ریال (برابر با 4.25
میلیون دالر) در حسابهای شخصی-اش در بانکهای ایران
داشت .در آن زمان موجودی حسابهای رضاشاه برابر  46درصد
نقدینگی کل کشور ،یا جمع کل پول صادر شده از بانک ملی
ایران ،بود .برخی محققان ادعا کردهاند که موجودی حساب
رضاشاه در واقع مبلغی به مراتب بیشتر از آنچه فروغی گفته
بود بالغ میشد .میگویند فروغی در واقع فقط موجودی حساب
پس انداز رضاشاه را اعالم کرده بود .میگویند مبلغی نزدیک به
 85میلیون ریال (یا  5.3میلیون دالر) هم در حساب چکی
رضاشاه موجود بود .در هر حال این مبلغ دست کم  46درصد
1
نقدینگی ایران بود.

 .1عباس ملکزاده میالنی
( ،)1392نگاهی به شاه،
ص107 :

شاه دزد
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فروشاجباریامالکبهاعلیحضرت

محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا،
ص69 :
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شاه دزد

چارلز کامر هارت وزیر مختار آمریکا ( )1933-1930اشاره
میکند« :به جرأت می-توانم بگویم که در سال  1930نزدیک به
 2میلیون دالر به امالکش اضافه کرد .بزرگترینشان یک قطعه زمین
بسیار قیمتی در شمال ایران بود که از حاجی معین (التجار)
بوشهری خرید .البته بوشهری هیچوقت دستش به 350
1
هزارتومانی که بابت ثمن معامله تعیین شده بود نرسید»
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سند شش دانگ بسیاری از
روستاها به نام رضاخان
زده شد

ابر زمینخوار تاریخ ایران

طبق نقشهای که سفارت آمریکادر سال  1954برای نمایش
پراکندگی «امالک پهلوی» و بررسی فروش آنها از سال 1952
به بعد تهیه کرد ،رضاشاه نواحی وسیعی از شمال و غرب کشور
(عمال ً همه لرستان و بخش اعظمی از شمال خوزستان) را به تملک
1
خود در آورده بود که متعاقبا به پسرش رسید.

 .1محمدقلي مجد،
(،)1389رضاشاهوبريتانيا
بر اساس اسناد وزارت
خارجه آمريكا ،ص64:

شاه دزد
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بزرگترینکاخانهداروهتلدارکشور

 .1حسین مکی،)1361( ،
تاریخ بیست ساله ایران:
استمراردیکتاتوری
رضاشاه پهلوی ،ج ،6ص2 :
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شاه دزد

طبق گفته مؤید احمدی نماینده کرمان در جلسه رسمی مجلس،
رضاشاه دارای 44هزار پارچه آبادی از قریه و قصبه و بلوک بوده
است .بعالوه مبلغ  58میلیون لیره در بانکهای انگلستان سپرده
داشت و در بانک ملی هم طبق صورت حساب رسمی  68میلیون
تومانسپردهداشتهکهبهفرزندشبخشیدهاست...رضاشاهبزرگترین
کارخانه و هتل داران هم در ایران بوده است مانند هتل آبعلی و
ویالهای مبارکآباد و هتلهای گچ سر چالوس ،رامسر  ،دربند
شمیران ،فردوسی در تهران و غیره و کارخانههای حریربافی
چالوس و پارچه باقی علی آباد (شاهی ,و کارخانه برنجپاککنی
1
و پنبه و کارخانه سنگ و غیره هم بوده است.
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آدمربایی برای بیگاری کشیدن

رضاخان کارخانههای دولتی قند و شکر ،توتون و نساجی تأسیس
کرد .وی برای تامین نیروی کار ارزان قیمت این کارخانه ،به
بیگاری کشیدن از مردم ،سربازان وظیفه و حتی آدمربایی از
کارگران نساجی اصفهان متوسل شد .سفارت بریتانیا گزارش داد
1
که کارخانههای وی با «کار بدون دستمزد» سرپا ماندهاند.
«او {رضاخان} بابت دریافت خدمات مختلف هزینه اندکی
میپرداخت و یا اصال هزینهای نمیپرداخت زیرا خدماتدهندگان
از ارایه صورتحساب به او واهمه داشتند .او از نیروی کار اجباری
در جادهسازی و ساختمانسازیها استفاده میکرد؛ کامیونها را به
2
تصاحب خود در میآورد»...

 .1یرواند آبراهامیان،
( ،)1389تاریخ ایران
مدرن ،ص141 :
 .2آتور میلسپو،
( ،)1370آمریکاییها در
ایران ،ص34 :

شاه دزد
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اعلیحضرت شاهدزد

«فوت» نماینده مجلس انگلیس که با یکی از همکاران خود به
ایران آمده و به انگلستان بازگشت ،نتایج مشاهدات خود را در
یکی سلسله مقاالت منتشر ساخت که قسمتهای مربوط به پادشاه
ایران آن بسیار جالب توجه است:

 .1حسین مکی،)1361( ،
تاریخ بیست ساله ایران:
استمرار دیکتاتوری
رضاشاه پهلوی ،ج،6
تهران :صص-143 :
144
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شاه دزد

«رضاشاه دزدان و راهزنان را از سرراههای ایران برداشت و به
افراد ملت خود فهماند که منبعد در سرتاسر ایران فقط یک راهزن
بزرگ باید وجود داشته باشد...پادشاه سابق بیرحم ،ستمگر،
خیالپرور ،حریص ،طماع و در حال با انرژی بود ،کسی او را
دوست نداشت اما کسی هم نمیتوانست در مقابلش عرضاندام
کند ،او حریفان و مخالفان خود را بدون ذرهایی رحم و شفقت
به زندان میانداخت و یا میکشت...رضاشاه خیلی کم به ملت
خود خدمت کرد و یا اگر حقیقتا بخواهیم بگوییم هیچکاری به
1
نفع توده ایران انجام نداد».
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راهآهنی به مقصد جیب
اعلیحضرت

هافمـن فیلیـپ وزیـر مختـار آمریـکا در ایـران ،در گزارش
خـود خبـر میدهـد کـه کـه قـرار اسـت کـه خط آهـن از
زمینهایـی کـه رضاشـاه "تصـرف کـرده" عبـور کنـد و به
همیـن دلیـل ارزش آنهـا چندبرابـر خواهـد شـد«...گمان
مـیرود کـه شـاه زمینهای زیادی را در مجـاورت خط آهنی
1
که قرار است از مازندران عبور کند تصرف کرده است»

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس
اسناد وزارت خارجه
آمريكا ،ص67 :

شاه دزد
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اعلیحضرت تکذیب می کند

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا،
ص63-62 :
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شاه دزد

هافمن فیلیپ ( )Hoffman Philipوزیر مختار آمریکا ،به
اعالمیهای نظامی مورخ  29آوریل  ،1926یعنی فقط چند روز
بعد از تاجگذاری رضاشاه ،اشاره میکند که «هر گونه سپرده گذاری
از سوی شخص شاه و یا اعضای خانواده سلطنتی در بانکهای
خارجی یا داخلی را شدیدا ً تکذیب و ،بدین ترتیب ،افسران
ارتش را اکیدا ً از انجام کارهایی که برخالف مصالح مملکت است،
منع میکرد .صدور این بیانیه از طرف شاه به حدس و گمان
1
درباره منشأ ثروت هنگفت شاه دامن زده است»
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اعلیحضرت شیره ای

ارتشـبد حسـین فردوسـت در کتـاب خاطراتـش نقل میکند
کـه «رضاخـان تریـاک میکشـید؛ ولـی ظاهرا ًحالـت تجویز
و معالجـه داشـت .گویا شـخصی بـه او گفته بـود اگر هر روز
مقـداری معیـن تریـاک بکشـی ،از همـه مرضهـا مصـون
میمانـی؛ بـه شـرطی کـه منظـورت لـذت بـردن از تریاک
نباشـد .او نیـز همیشـه ایـن برنامه را انجام مـیداد و متصدی
1
این کار نیز فردی مشخص بود».

 .1حسین فردوست،
ظهور و سقوط سلطنت
پهلوی ،ج  ،1ص 72

شاه دزد
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برنامه فرار

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا،
ص63-64 :
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شاه دزد

واالس اس .مـوری کاردار موقـت آمریـکا ،در گزارشـی بـه
شـماره  663مورخ  28سـپتامبر  1924مینویسد« :اطمینان
دارم اطلاع از گفتگویـی کـه روز  25سـپتامبر بـا روح اهلل
خـان یـاور (سـرگرد) ،آجودان رئیس الوزرا ،داشـتم برای
وزارت خارجـه خالـی از لطف نیسـت{...خان یاور گفت}
رضاخـان یـک تریاکـی بیچـاره اسـت که همه فکـر و ذکرش
ایـن شـده کـه ثـروت هنگفتـی بـه هـم بزنـد ،و در اروپا
سـرمایه گـذاری کنـد ،تـا هر وقت گنـد قضیـه در آمد ،به
1
خارج فرار کند»
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بدنامترینها

در گـزارش فیلیـپ وزیـر مختـار آمریـکا به تاریـخ اکتبر
 1927آمـده اسـت« :بـه گمانـم از نظـر همـه افـرادی که
دلمشـغول اوضاع سیاسـی حال حاضر کشـور هسـتند ،وضع
مملکـت خـراب و اساسـا ً نامطلـوب اسـت .البته شـنیدهام
کـه میگوینـد حاالکـه شـاه ثروت شـخصی زیـادی به هم
زده ،تمـام تلاش خـود را صـرف پیشـبرد مصالـح مردم و
مملکـت میکنـد .شـخصا ً بـدم نمیآیـد ایـن حرفهـا را
بـاور کنـم ،ولـی نمیفهمـم چـرا شـاه باید بجـای اینکه
خوشنامتریـن آدمهـا را دور خـود جمـع کنـد ،دقیقـا ً
1
بدترینشـان را جمع کرده است»

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس
اسناد وزارت خارجه
آمريكا ،ص67 :

شاه دزد
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مصادره کامیونها

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا،
ص421 :
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شاه دزد

هر ماه فقط پولی که شرکت نفت انگلیس و ایران در داخل مملکت
هزینه میکرد ،به  80تا  100هزار لیره ( 400تا  500هزار دالر)
بالغ میشد .پس چه بالیی بر سر این پول می آمد؟ در عین حال،
قیمت کاالهای واراداتی شدیدا ً افزایش یافته و ظرف شش ماه دو
برابر شده بود .کسب و کار در ایران فلج شده بود« .در ارتباط با
کامیونها ،بسیاری از این کامیونها که به صورت اقساطی فروخته
شده بودند ،به دلیل ناتوانی خریداران در پرداخت اقساط مصادره
شدهاند و فقط در حدود  10درصد از آنها با قیمت خرید به فروش
رفتهاند ،این خودروها هم اینک در گوشهای افتادهاند و هیچ امیدی
1
نیست که به جادهها برگردند»..
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مالیاتهای کمرشکن برای مردم

در ماه اوت  1930کنسول آمریکا هنری اس .ویالرد به تبریز
رفت تا کنسولگری آمریکا در این شهر را تعطیل کند...ویالرد
مینویسد که رضاشاه با روش ددمنشانه خود مردم را سرکوب
کرده ،کینهتوزی و یأس را نصیب آنها کرده بود:
«احتراما به عرض میرساند که در سفر اخیرم به تبریز برای
بستن کنسولگری آمریکا در این شهر ،فرصت یافتم تا اجماال ً
اوضاع سیاسی و اقتصادی استان آذربایجان را نیز که ممکن است
برای آن وزارتخانه جالب توجه باشد بررسی کنم .نتیجه
مشاهداتم به طور خالصه مؤید آن است که مردم این استان اگر
واقعا در شرف نباشد ،حداقل آشکارا از دست دولت ناراضیاند...
فعال ً دلیل اصلی نارضایتیها ،جدای از رکود تجارت که تأثیر
بدی بر کل کشور گذاشته است ،ظاهرا ً همان چیزی است که
آدمهایعادیمالیاتکمرشکنمیخوانند.صحبتازمالیاتهای
1
سنگین نقل همه مجالس است»...

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا،ص:
422-421

شاه دزد

مروریبرزوایایکمترگفتهشدهزندگیوحکومتدیکتاتوریرضاخانی

41

راهآهنیبرایمحصوالتاعلیحضرت

 .1محمدقلی مجد،
( ،)1389رضا شاه و
بریتانیا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمریکا،
ص177
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شاه دزد

هورنی بروک در گزارشی اشاره میکند« :احداث شبکه مدرن
بزرگراههای عمومی به قیمت تحمیل مالیاتهای سنگین بر دوش
مردم ،پهن کردن خیابانها به قیمت تخریب امالک مجاور ،و پروژه
کشیدن خط آهن از دریای خزر به خلیج فارس برای انتقال سریع
محصول خصوصی شاه در شمال ایران ،همه و همه را مردم این
1
مملکت همچون تجمالتی پر هزینه به جان خریدند».
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نرخ سر به فلت کشیده بهرهها

در ماه ژوئن  ،1933هارت گوشه دیگری از وضعیت اسفبار
مردم در دوران حکومت رضاشاه را در گزارش خود به تصویر
میکشد:
«هزینه زندگی در ایران همچنان باال میرود .خصوصا ً کشاورز
جماعت لطمه فراوانی دیدهاند ،و غرولند شهرنشینها ،به ویژه
کارمندان دولت که حقوق کمی دارند ،بلند شده است .بسیاری
از زمینداران دیگر توان پرداخت مالیات ندارند .نرخهای
1
بهره سر به آسمان گذاشتهاند و قیمت زمین افتاده است».

 .1مجد ،محمدقلي،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا،
ص424 :
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فقرعمومیبرکشفحجاباجباری
هم اثرگذاشت

چادر این حسـن را داشـت که عالوه بر پوشـش تمامی بدن،
از نشـان دادن فقـر زنـان ،تـا حـدود زیـادی جلوگیـری
میکـرد و از لحـاظ اقتصـادی نیز به صرفـه اقتصادی خانواده
بـود...در ایـن میـان ،حتـی کارمنـدان دولت هـم به خاطر
ناچیـز بـودن مقـرری و حقـوق ماهانه ،از انجام این دسـتور
معـذور بودنـد تا چه رسـد بـه افراد عـادی و رعیت .چنانچه
در سندی مربوط به اداره ثبت همدان میخوانیم:
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شاه دزد
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رضاخان ترجیح میداد به
جای رفع فقر عمومی ،کشف
حجاب اجباری را در
اولویت قرار دهد

«تنهـا اشـکالی کـه به نظر من و همقطارانم رسـیده و مسـئله
اسـتیصال آنهاسـت ،که حقوق اکثریت آنها در حدود 234
ریـال و کمتـر آنهـا کـه دارای مقـام و منزلت بیشـتری در
انظـار هسـتند  400ریـال و اجـزاء جـزء هم در حـدود 100
و  120ریـال اسـت .تصدیـق میفرماییـد کـه بـا این حقوق
1
تغییر لباس زنها...مشکل خواهد بود»

 .1مهدی صالح،
( ،)1384کشف حجاب؛
زمینه ها ،پیامدها و
واکنشها ،ص162 :

شاه دزد
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اوضاع وخامتبار معیشت

در سال  ،1938اوضاع از آنچه بود هم وخیمتر شد .سی .ون
اچ .انگرت ،کاردار آمریکا در گزارش خود درباره بودجه -1939
 1940می نویسد:

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا ،ص:
425
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شاه دزد

«طبق آمار و ارقامی که بانک ملی ایران منتشره کرده است،
هزینه زندگی در سال  1936به میزان  27درصد افزایش یافت
در حالی که متوسط دستمزد کارگران روزمزد همان  7ریال در
روز باقی ماند ...طبق برآوردهای بانک ملی ایران هزینه زندگی
توده مردم از اول ژانویه  1937تا کنون  31درصد افزایش یافته
است و همچنان در حال افزایش است ولی دستمزد کارگران که
1
روزی  7ریال (در حدود  24سنت) است هیچ تغییری نکرده»
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اخذ مالیات به شیوه قرون وسطی

میلسـپو مینویسـد«« :سیاسـتهای مالیاتـی شـاه بسـیار
ارتجاعـی بـود ،و هزینههـای زندگـی را باال میبـرد و بار
سـنگین بـر دوش فقرا میگذاشـت .او مالـکان را از پرداخت
مالیاتهـای مسـتقیم معـاف کـرد و شـیوه قرون وسـطایی
اخـذ مالیـات در دروازه شـهرها را دوباره بـاب کرد» .مالکان
بـه ایـن دلیـل از پرداخـت مالیـات معـاف شـده بودند که
1
رضاشاه خودش بزرگترین مالک کشور بود.

 .1آتور میلسپو،
( ،)1370آمریکاییها
در ایران ،ص34 :

شاه دزد
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اخذپولزوربهبهانهتولدرضاشاه

 .1حسین مکی،
( ،)1361تاریخ بیست
ساله ایران :استحکام
دیکتاتوری رضاشاه
پهلوی ،ج  ،5ص 151
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شاه دزد

بمناسبت تولد رضاشاه که میگفتند روز  24اسفند بوده است
سرلشگر آیرم رئیس شهربانی دستور داده بود که عالوه بر
جشن و چراغانی که اصناف مجبور بودند در آن شرکت نمایند،
مقدمات کارناوال هم فراهم گردد...حتی از طبقات مختلف
پول-هایی گرفته شد...مبالغ هنگفتی از مردم جبرا ً گرفته شده
1
و سوءاستفادههای فراوان کردند.
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سیستم اقتصادی غلط عامل
ورشکستگی مردم

علـی دشـتی پـس از خـروج رضاشـاه از ایـران در مجلـس
شورای ملی طی نطق خود گفت:
ده دوازده سـال اسـت یـک سیسـتم اقتصـادی غلـط که مردم
را بـه ورشکسـتگی و بدبختـی سـوق میدهـد در مملکـت
حکمفرمـا بـوده در تمـام مراحـل زندگانـی اجتماعـی از این
غلط کاریها فراوان اسـت .همانطور اسـت یکی از مامورین
راه نقـل میکـرد هـر متـر مکعبـی کـه از راه مخصـوص
خاکبـرداری میشـد ،بایـد بـه اداره املاک اختصاصـی
(رضاشـاه) پـول بدهـد .بـرای ریختن همان یـک متر مکعب
1
خاک در دره باز هم باید پول بدهد (خنده نمایندگان)...

 .1حسین مکی،
( ،)1361تاریخ بیست
ساله ایران :پس از سقوط
دیکتاتوری پهلوی و
تحمیالت متفقین به
ایران ،ج ،8صص
156-155

شاه دزد
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کارمنداندولتچندماهحقوقنگرفتند

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا ،ص:
419 -418
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هـارت ( 11اوت )1930در گـزارش خـود دربـاره دالیل بحران
اقتصادی1930مینویسد:
«احترامـا ًبـه عـرض میرسـاند کـه اوضاع مالـی ایران هـر روز
وخیمتـر میشـود .در همیـن ارتبـاط ،توجه شـما را بـه پارگراف
آخـر گـزارش کنسـولگری در تهران ،بـه تاریـخ 26/24ژوئیه
1930جلـب میکنـم« :گویـی سـکانداران اقتصـاد ایـران دچار
دسـتپاچگی شـده و بـه جـای انداختن بـار ،عقل سـلیم را برای
نجـات این کشـتی غریق به دریـا انداختهاند...در همیـن ارتباط،
سـفیر ترکیـه زمسـتان گذشـته گفـت ایـران اصال دچـار بحران
اقتصـادی نبـود تـا اینکـه دولت با سیاسـت احمقانـهاش چنین
بحرانـی را ایجـاد کرد...در تاریـخ 28ژوئیه روزنامه ایران با چاپ
مطلـبصریـحوبـیسـابقهایاشـارهکـردکهحقـوقکارمندان
وزارت اقتصاد ،که از  21مارس  1930تا آن موقع پرداخت نشـده
بود« ،هفته آینده پرداخت خواهد شـد» .طبق اخباری که سـفارت
شـنیده اسـت کارمندان دولت ،به غیر از ارتشـیان و مقامات دربار،
1
چندینماهاستکهحقوقینگرفتهاند».
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نابود کردن صنعت دام کشور

پـس از قلـع و قمـع سـران ایلات ،سـرکوبی مـردم آغاز
میشـود .بـه ضـرب تهدید قوای حکومتی رضاشـاه عشـایر
را مجبـور بـه یکجانشـینی میکنـد ،بیآنکـه قبال وسـایل
معیشتشـان را فراهـم کنـد .کوچنشـینی و رسـم ییلاق-
قشلاق ،مراتـع تـازهای برای رمه-های عشـایر که معششـان
عمدتـا ً از راه حشـمداری تأمیـن میشـد ،فراهـم میکـرد.
اسـکان آنـان روی زمینهـای لمیـرزع باعث مرگ احشـام و
گرسـنگی انسـانها میشـد ،آنچه که طی دو یا سـه زمسـتان
سـخت تحقـق یافـت .مزیـد بر هزینه سیاسـی و انسـانی،
این شـیوه اسـکان اجباری عشـایر پیامدهای اسـفباری برای
اقتصـاد ملـی داشـت ،عشـایر که خـود گرفتـار تنگی معاش
1
شده بودند نمیتوانستند گوشت کشور را تأمین کنند.

 .1کریستین دالنوآ،
( ،)1371ساواک ،ص15 :

شاه دزد
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هیچامیدیبهبهبودوضعمعیشت
مردم نبود

در سـال  ،1935اوضـاع اقتصـادی وخیمتر شـده بود .ویلیام
اچ .هورنیبروک ،جانشین هارت در تهران ،مینویسد:

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا ،ص:
425

52

شاه دزد

«اگـر چـه تودههـای مـردم بـا ایـن مالیاتهایی کـه (برای
تآمیـن مخـارج ارتـش) می-پردازنـد هنـوز بـه دریوزگی
نیفتادهانـد ،ولـی بـه جـرأت میتـوان گفـت کـه سـطح
معیشتشـان بـه بخـور و نمیـر تنـزل یافتـه و تـا زمانی که
دولـت بار سـنگین مخارج سـاخت راهآهـن را که اهمیت آن
بیشـتر سیاسـی اسـت تا اقتصـادی از دوش آنهـا برندارد،
1
هیچ امیدی به بهبود سریع نخواهد بود».
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طرح های رضاخانی

ابوالحسـن ابتهاج ،از مسـئوالن اقتصادی دوران پهلوی اول
و دوم ،در خاطـرات خـود بـه برخـی از طرحهـای اقتصادی
انجامشـده در زمـان رضاخـان اشـاره کـرده و مینویسـد:
«بطـور کلـی چون رضاشـاه به اسـتخدام متخصـص اعتقادی
نداشـت اغلـب کارهـای بزرگـی کـه در زمان او انجامشـد،
معایـب بزرگـی هـم داشـت کـه در برخـی موارد طـرح را
غیرقابـل اسـتفاده کـرده بـود؛ از آن جمله...کارخانـه قنـد
چغنـدری بـود کـه در شـاهی نصـب شـد و پـس از احداث
معلـوم شـد کـه در آنجـا محل مناسـبی برای کشـت چغندر
وجـود نـدارد و کارخانـه را ،بعـد از تحمـل خـرج زیـاد
برچیدنـد و بـه اراک منتقـل کردنـد .نمونـه برجسـته دیگر
1
طرح ذوب آهن کرج بود».

 .1ابوالحسن ابتهاج،
( )1371خاطرات
ابوالحسن ابتهاج ،ج
 ،1ص.304

شاه دزد
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اعتراف به دست نشانده بودن

حـاج میـرزا یحیـی دولت آبادی نماینـده دوره پنجم مجلس
شورای ملی در کتاب خود مینویسد:
 .1حسین مکی،
( ،)1361تاریخ بیست
ساله ایران :استحکام
دیکتاتوری رضاشاه
پهلوی ،ج 5؛ ص 300

56

شاه دزد

«سـردار سـپه از روی روحیـات نظامـی حرفهـا را صریح و
باصطلاح عـوام ،پوسـتکنده میزنـد .چنانکـه در یکـی از
جلسـههای خصوصـی کـه در خانـه دکتـر محمدخـان
مصدقالسـطلنه منعقـد بود از وطنپرسـتی صحبـت به میان
آمـد او (رضاخـان) گفت مثال مرا انگلیسـیان سـرکار آوردند
1
اما وقتی آمدم بوطنم خدمت کردم».
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نیاز استعمار به یک دیکتاتوری
نظامی

در سـال  )1300( 1921ژنرال آیرونسـاید انگلیسـی...که
طبعـا هـدف او حفـظ منافـع انگلسـتان بود...به ایـن نتیجه
رسـیده بـود کـه «ایـران امـروز محتـاج یـک دیکتاتـوری
نظامـی» اسـت 1.ارتبـاط رضاخـان بـا «میـرزا کریـم خـان
رشـتی» عنصـر مرمـوز وابسـته بـه اینتلیجنس سـرویس،
موجـب صعـود وی بـه فرماندهـی آتریاد همدانـه را فراهم
کـرد 2.بعدهـا «میـرزا کریـم خان رشـتی» صریحـا ً به نقش
واسـطهگری خـود میـان سـفارت انگلیـس و رضاخان اشـاره
3
کرده است.

 .1عباس ملک زاده
میالنی ( ،)1392کتاب
نگاهی به شاه ،صفحه
19-18
 .2فرهاد رستمی،
( ،)1391پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج1؛ ص6:
 .3فرهاد رستمی،
( ،)1391پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج1؛ ص19:

شاه دزد
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کتاب محرمانه شاپور جی

 .1حسین فردوست،
( ،)1382ظهور و سقوط
سلطنت پهلوی ،ج،1
ص.82 :

58

شاه دزد

فردوسـت بـه عنـوان یکی از افراد نزدیک بـه دربار پهلوی،
نقـل میکنـد« :کودتـای  ،1299طبق اسـنادی کـه دیدهام و
شـنیدهام ،در مالقـات ژنـرال آیرونسـاید انگلیسـی با رضا،
بـا حضـور سـیدضیاءالدین طباطبائـی ،برنامهریزی شـد...
شـاپور جـی ،روزی کتـاب محرمانـهای را بـه من نشـان داد
کـه در یـک بنـد آن نوشـته شـده بـود کـه نایبالسـلطنه
هندوسـتان میخواسـت فـرد مناسـبی را بـرای اداره ایران
پیـدا کنـد و بـه دسـتور او پـدر شـاپور جـی این فـرد را که
رضـا بـود ،پیدا کرد و به نایبالسـلطنه معرفی نمود .شـاپور
جـی منظـورش ایـن بود که سـلطنت پهلوی به دسـت پدر
1
او تأسیس شده است»
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جاسوس رئیس

کالـدون ( )Caldwell, 5 April 1921گـزارش داد وقتی کودتا
بـه نتیجـه رسـید معلـوم شـد عوامـل آن عمال ً از گذشـته با
انگلسـتان مرتبـط بودهانـد .کالدون« ،سـرگرد مسـعود خان
کیهـان» را کـه بعد از کودتا وزیر جنگ شـد ،معاون شـخصی
«کلنـل اسـمایث» در قزویـن دانسـت ،نیـز از رضاخـان نام
بـرد کـه در میسـیون انگلیـس و ایران خدمـت میکرد ،عمال
1
جاسوسی رئیس میسیون بود.

 .1حسین آبادیان،
( ،)1385ایران از سقوط
مشروطه تا کودتای سوم
اسفند ،ص716 :

شاه دزد
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وعده رضاخان

 .1حسین آبادیان،
( ،)1385ایران از سقوط
مشروطه تا کودتای سوم
اسفند ،ص 716
 .2فرهاد رستمی،
( ،)1391پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج1؛ ص14:

60

شاه دزد

در نامهای از سرپرسـی لورن به وزارت امور خارجه بریتانیا،
زمانـی کـه رضاخـان سـکاندار اوضاع ایران شـده بـود ،آمده
اسـت« :بعـد از ضیافت شـام بـه افتخار رضاخان در سـفارت،
سـاعتی در اطـاق دفتـرم بـا او صحبت کـردم .رضاخان به من
گفـت کـه او ،بـا دسـت ایرانیان کاری را انجـام خواهد داد که
بریتانیـا میخواسـت با دسـت انگلیسـیها انجام دهـد...از
ایـن پـس مـا باید از هر گونـه تظاهر به اینکه رضاخان دسـت
نشـانده ماسـت خـودداری کنیـم ،تبدیـل او بـه یـک آلت
دسـت انگلسـتان برایـش مهلـک اسـت (لورن بـه مارکینگ
1
)1923/2/17
ژنـرال آیرونسـاید عنـوان میکنـد کـه« :رضاخـان بـه من
2
قول داد که به خواستههای من عمل کند».
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افتخار به کودتای استعماری

رضاخـان (سـال  )1300طـی یـک «ابالغیـه» مسـئولیت
کودتای سـوم اسـفند سـال گذشـته (سـوم اسـفند  )1299را
شـخصا ً بـه عهده گرفت .در قسـمتی از ابالغیـه مذکور چنین
آمده است:
«...آیـا بـا حضـور مـن مسـبب حقیقتـی کودتا را تجسـس
کـردن مضحـک اسـت؟  ...بی جهت اشـتباه نکنیـد و از راه
غلـط ،مسـبب کودتـا را تجسـس نکنیـد .با کمـال افتخار و
شـرف بـه شـما میگویـم کـه مسـبب حقیقـی کودتـا منم و
ایـن راهـی اسـت کـه پیمـودهام و از اقدامات خـود نیز ابدا ً
پیشـمان نیسـتم ...مـن از اقدامـات خـود در پیشـگاه عمـوم
شـرمنده نیسـتم و نهایـت مباهـات و افتخـار اسـت که خود
1
را مسبب حقیقی کودتا به شما معرفی نمایم»...

 .1حسن فراهانی،
( ،)1385روزشمار تاریخ
معاصر ایران -1299
1300؛ ج1؛ ص 561

شاه دزد
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خواسته نفتی انگلیسیها

 .1حسین مکی،
( ،)1361تاریخ بیست
ساله ایران :استحکام
دیکتاتوری رضاشاه
پهلوی ،ج  ،5ص 283

62

شاه دزد

در مورد تمدید مدت قرارداد دارسی حاج میرزا یحیی دولتآبادی
درصفحه 343جلدچهارمکتابخودچنینمینویسد« :انگلیسیان
چند مطلب را از دولت ایران میخواهند از جمله تمدید مدت
اعتبار نفت جنوب معروف به امتیاز دارسی است »...و در همان
جلسه مشورتی سردار سپه مطرح مینماید« .در این جلسه که موضوع
تمدید امتیاز نفت جنوب مطرح میشود از طرف اکثریت زعمای
قوم و کسانی که صاحب نظر و مورد توجه مردم مطلقا ًاظهار موافقتی
نمیشود به این معنی که درباره نفت و آتیه آن هیچ یک از آنها
بروی خود نیاورده و آنرا نشنیده انگاشته مطلب دیگری مطرح
میشود ولی ضمنا در این کمیسیون مشورتی می-فهمند که غرض
از روی کار آوردن سردار سپه تأمین منافع آنان (انگلیس) است
1
که اهم آنها تمدید مدت امتیاز است».
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اسنادی که رضاخان سوزاند

مخبرالسـلطنه نخسـت وزیـر وقـت در کتـاب خاطـرات و
خطرات مینویسد:
«رضاشـاه شـبی در هیـات دولـت بـا تغیر و تشـدد پرونده
نفـت را خواسـت و آنـرا گرفته در بخاری افکند و سـوزانده
شـد .در ایـن پرونـده اسـنادی وجـود داشـت کـه تخلفات
کمپانـی را بـه اثبـات میرسـانید و هـرگاه در موقـع طـرح
موضـع در شـورای جامعـه ملـل هیـات نمایندگـی ایـران
نامههـای متبادلـه بیـن دولـت و کمپانی را ارائـه می-داد
سـند محکومـت کمپانـی بـود ولـی بـا سـوزندان و از بین
بـردن اسـناد هیـات نمایندگـی ایران کوچکترین سـندی که
دال بـر تخلفـات کمپانـی باشـد نداشـت .یعنـی هیـأت
نمایندگـی ایـران را بـا دسـت خالـی بـه جامعه ملـل روانه
1
کرده بودند!»

 .1حسین مکی،
( ،)1361تاریخ بیست
ساله ایران :استحکام
دیکتاتوری رضاشاه
پهلوی ،ج  ،5صص
282-281

شاه دزد
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قدردانی انگلیسی ها از رضاخان

 .1فرهاد رستمی،
( ،)1391پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج1؛ ص19:

64

شاه دزد

لـرد آیرونسـاید -فرزنـد ژنرال آیرونسـاید -در نامه ای به
امیـر اسـد اهلل علـم بـه همکاری میان رضاشـاه و انگلیسـیها
اشـاره کـرده و مینویسـد« :رضـا شـاه کبیـر ،چنیـن مردی
بـود و مـن بـه خاطـر همـکاری پـدرم بـا چنیـن چهـره
1
برجستهای افتخار میکنم».
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تقدیر از پدرخوانده

به دستور رضاخان ،ده قطعه نشان شیر و خورشید به صاحب
منصبان انگلیسی (نیروهای نظامی شاغل در دیویزیون قزاق
ایران) و نشان درجه اول شیر و خورشید با حمایل سبز به ژنرال
1
آیرونساید اعطا شد.

 .1فرهاد رستمی،
( ،)1391پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج1؛ ص19:

شاه دزد
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یک رئیس الوزرای مرتجع

یکـی دیگـر از شـواهدی که نشـان از دسـت داشـتن سـفارت
بریتانیـا در کودتا داشـت تلگراف مـورخ  11فوریه ( 22بهمن
 )1299وزیرمختار انگلیس به وزیرخارجه آن کشـور اسـت که
فقـط ده روز قبـل از کودتـا مخابـره شـده و از تغییر بنیادی در
اوضاع ایران حکایت میکند .در این تلگراف آمده است:

 .1حسین آبادیان،
( ،)1389تاریخ سیاسی
ایران معاصر؛ بسترهای
تاسیس سلطنت پهلوی،
ص.22 :

66
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«ایران مدت یکماه اسـت که دولت ندارد .سـپهدار نتوانسـته
اسـت دولتـی تشـکیل بدهـد کـه مورد قبـول و تایید شـاه و
دولت انگلسـتان باشـد و تصور هم نمیرود که شـخص دیگری
بتواند دولتی تشـکیل بدهد که طبق دسـتور شـما حاضر باشـد
فـورا ًمجلـس را تشـکیل بدهـد و قـرارداد انگلیـس و ایران را
بـه مجلـس تقدیـم دارد...فقـط یـک رئیسالـوزراء مرتجع و
نیرومنـد کـه بتوانـد مخالفـان را تهدید و ترغیب کند شـاید
1
قادر باشد علیرغم مخالفت مردم مجلس را تشکیل بدهد».

مروریبرزوایایکمترگفتهشدهزندگیوحکومتدیکتاتوریرضاخانی

او را آوردند؛ او را بردند

دکتـر مصـدق نقـل میکنـد« :به خاطر دارم که سـردار سـپه
رضاخـان ،رئیـس وزرای وقـت ،در منـزل مـن بـا حضـور
مرحـوم مشـیرالدوله ،مسـتوفیالممالک ،دولتآبـادی،
مخبرالسـلطنه ،تقـیزاده و حسـین علاء اظهار کـرد که مرا
انگلیـس آورد ،ولـی ندانسـته با چه کسـی سـروکار دارد...
آنوقـت نمیشـد در ایـن باب حرفی زد ،ولـی روزگار آن
را تکذیـب کـرد و بهخوبـی معلـوم شـد کـه همـان کس که
1
او را آورد چون دیگر مفید نبود ،او را برد».

 .1محمود طلوعی،
( ،)1376بازیگران عصر
پهلوی ،ج ،1ص68 :

شاه دزد
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تاراج بزرگ دوران رضاخان

دکتر مجد نویسنده ی کتاب «تاراج بزرگ» ،بعد از دیدار از چند
موزهی آمریکایی می گوید:

 .1تاراج بزرگ؛ آمریکا و
غارت میراث فرهنگی
ایران ( 1925 - 1941م)

68

شاه دزد

«من از موزههایی مانند موزه هنر در نیویورک و موزههای متعدد
اسمیتسونیان در واشنگتن دید ن کردهام .امری که در همه آنها مرا
بینهایت به حیرت انداخت این بود که موزههای مذکور تقریبا
تمام آثار باستانی و مصنوعات هنری ایران را در فاصله زمانی
 1925تا  1304{ 1941تا  }1320تصاحب کرده بودند .بویژه
متوجه شدم موجودی عظیم اشیاء دوران ساسانی و اسالمی از جمله
سفالینههای به غایت منحصر به فرد و ارزشمند نیشابور در موزه
متروپولیتن همگی در دهه  1930به تملک ای ن موزه درآمدهاند.
یک محراب بزرگ  1400ساله از جنس کاشی لعابی متعلق به
اصفهان بیش از سایر اشیاء توجهم را به خود جلب کرد.این محراب
نیز در همان دهه  1930به این موزه منتق ل شده بود ،اما اثر
هنرمندانهای به این بزرگی که حدود  1300سال در یکی از مساجد
1
اصفهان آرا م گرفته بود چگونه از نیویورک سردرآورده است؟»
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همه خدمات رضاخان به ایران

آرتـور میلسـپو در کتـاب خود بـا عنـوان «آمریکاییها در
ایـران» (خاطـرات دوران جنـگ جهانـی دوم) مینویسـد:
«در مجموع ،او در سـالهای پادشـاهی خود ،کشور را دوشید،
روسـتاییان ،قبایل و کارگران را به زور آرام کرد و از مالکان
عـوارض سـنگینی گرفـت .در حالـی کـه عملکـرد او طبقه
جدیـد «سـرمایهدارها» -تجـار ،انحصاگـران ،پیمانـکاران و
سیاسـتمداران وابسـته -را ثروتمندتر کرد ،تورم ،مالیاتهای
سـنگین و نیـز اقدامـات دیگـر ،سـطح زندگـی تودههـا را
1
پایین آورد».

 .1یرواند آبراهامیان،
( )1377ایران بین دو
انقالب ،ص.128 :
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راهآهن جهنمی

دکتر مصدق به عنوان یکی از مخالفان راه آهن جنوب به شمال
اشاره میکند« :برای ایجاد راه دو خط بیشتر نیست :آنکه ترانزیت
بینالمللی دارد ما را به بهشت مییرد و راهی که به منظور
سوقالجیشی ساخته میشود ما را به جهنم و علت بدبختیهای
ما هم در جنگ بینالملل دوم همین راهی بود که اعلیحضرت شاه
فقید ساخته بودند».

70

شاه دزد

مروریبرزوایایکمترگفتهشدهزندگیوحکومتدیکتاتوریرضاخانی

احداث راهآهن با صرف هزینهای بالغ بر دویست و هشتاد و هشت
میلیون تومان و استفاده از نیروی انسانی پانزده هزار کارمند و
بیست هزار کارگر در طول دوازده سال و سرانجام فشار سنگین بار
مالیات بر دوش مالیاتدهندگان با وجود آنکه متضمن خرید مقدار
زیادی آهن از انگلیس شده بر اساس آمار و ارقامی که دکتر مصدق
ارائه میدهد کمترین عایدی نداشته است« :گفتم هر کس به این
الیحه (احداث راه آهن) رای بدهد خیانتی است که به وطن خود
نموده است ،که در وکالی فرمایشی تأثیر ننمود ،شاه فقید را هم
عصبانی کرد و مجلس الیحه دولت را تصویب نمود .و در بادی
امر نظریاتم این بود راهآهنی که ترانزیت بینالمللی ندارد نه
فقط در ایران بلکه در بسیاری از ممالک که عده ساکنین آن کم
1
است و اجتماع فشرده ندارد مفید نیست».

 .1فرهاد رستمی،
( ،)1391پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج1؛ ص32 :
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مسیر قرمز رنگ ،مسیر راه آهن استعماری است
که رضاخان با مالیات تحمیل شده به مردم ایران
آن را ساخت و در اختیار انگلیسیها قرار داد

تمام راهآهن را در اختیارتان
میگذاشتم

 .1فرهاد رستمی،
( )1391خاندان پهلوی
به روایت اسناد ،ج1؛
صص  31ـ 32
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شاه دزد

از سالهای  1870به بعد دولت انگلیس در فکر گسترش خط آهن
در ایران بود و طبق محاسبات ،حداقل هزینه آن بالغ بر شش
ملیون لیره تا حداکثر  10میلیون لیره میرسیده است...واقعیت
این است که کمپانی نفت جنوب بیشترین بهره را از راهآهنی که
با پول و سعی ایران بهوجود آمده است برد .گذشته از این،
...رضاشاه خطاب به مأمور تبعید خود یعنی "سر کالر مونت
اسکراین" میگوید« :شما میگویید که به ایران به عنوان یک کانال
ارتباطی جهت حمل تجهیزات جنگی مثل تانک و توپ به شوروی
احتیاج داشتید .بسیار خوب ولی اگر به جای انجام عملیات اسفبار
در مملکت ،قب ال ً مرا از موضوع مطلع میکردید من میتوانستم تمام
1
راهآهن سراسری ایران را در اختیارتان بگذارم».
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هدیه اعلیحضرت به روسها

منطقه "دیمان" در جنوب شهرسـتان گرمی و شـمال باختری
شهرسـتان نمیـن قـرار دارد .دولـت ایران در سـال 1302
درصـد ایجـاد پاسـگاه نظامـی در دیمـان برآمـد .مرزبانـی
شـوروی با ادعای مالکیت شـوروی بر این منطقه ،خواسـتار
خـودداری قشـون ایـران از ایجـاد پاسـگاه در دیمـان شـد.
مأمـوران قشـون ایـران این خواسـته مرزبانی شـوروی را رد
کـرده و بـر تأسـیس پاسـگاه ،اصـرار ورزیدنـد .امـا بـر اثر
پیگیریهـای سـفارت شـوروی در تهـران ،وزارت جنـگ
ایران دسـتور داد مأموران قشـون ایران ،پاسـگاه را در 3.5
1
کیلومتری دیمان یعنی "ساری بالغ" ایجاد نمایند.

 .1محمدعلی بهمنی
قاجار ،)1390( ،تمامیت
ارضی ایران در دوران
پهلوی ،1320-1299
ج ،1ص 258
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جدایی فیروزه و حسینقلی

 .1محمدعلی بهمنی
قاجار ،)1390( ،تمامیت
ارضی ایران در دوران
پهلوی ،1320-1299
ج ،1ص  231و 233
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شاه دزد

بر اسـاس فصل سـوم قرارداد مودت  1921ایران و شـوروی،
دولـت شـوروی متعهـد بـود که قصبه فیـروزه را بـه ایران
بـاز پـس دهـد .فیـروزه دارای قریههـای متعـدد بـود و از
زمینهـای حاصلخیـز و زیبـا و رودخانـه و گردشـگاهها
برخـوردار بود و در سـال 1300خورشـیدی بـا بیش از 20
هـزار نفـر جمعیت بـود .در نهایت فیروزه بـه ایران تحویل
نشـد .همچنین در عصر تراز ،روسـها سـی کیلومتر زمینهای
1
بین خلیج حسینقلی و نهر موسی خان را اشغال کردند.
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حتی به سگها هم رحم نکردند

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا،
صص46-45 :
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شاه دزد

«جـان گونتـر» در کتابـش بـا عنوان «در درون آسـیا» که در
سـال  1939منتشـر سـاخت ،فصلی را به رضاشـاه اختصاص
میدهـد .گونتـر فـاش میکنـد کـه حتـی سـگها هـم از
قسـاوت اعلیحضـرت بینصیـب نمیماندند« :وقتی شـاه در
سـفر اسـت (که البته بی وقفه در سـفر اسـت) ،در هر روسـتا
و قریـهای کـه شـب را منـزل میکند سـگها را می-کشـند،
زیـرا ایشـان خـواب سـبکی دارنـد ،و هر صدایی خوابشـان
1
را پریشان میکند»
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وحشیتر از نایب حسین کاشی

ارسلان خلعتبـری پس از فرار رضاخـان از ایران در روزنامه
ستاره مینوشت:
«وقتی این مقاالت را مینویسم نمیدانم در خوابم یا بیداری.
این همان ایران دو ماه پیش است که نفس کشیدن براحتی در
آن ممکن نبود و پروانه میخواست .این همان ایران است که
متمتلقین عصر مشعشع آن را مهد امنیت و آسایش میدانستند
ولی نه کسی از مال و جان در امان بود و نه از شرف و ناموس
و عفت (نایب حسین کاشی در بیرون شهرها در جایی که
امنیه و کسی نبود جلوی آدم را می-گرفت و بعد از گرفتن
مال به جان امان میداد ولی در بیست سال در داخل شهرها
جلوی صدها هزار جمعیت یک سند رسمی و بدست مامورین
دولت سابق که برای حفظ جان و مال مردم حقوق میگرفتند
هست و نیست آدم را گرفته و بعد از آن به جان هم امان
نمیدادند و به جایی تبعید میکردند که خود نوع کشتن
1
تدریجی بود)».

 .1حسین مکی،
( ،)1361تاریخ بیست
ساله ایران :پس از سقوط
دیکتاتوری پهلوی و
تحمیالت متفقین به
ایران ،ج  ،8ص157 :

شاه دزد
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 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا،
ص22 :
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شاه دزد

قتل با دستان خودش

میلسـپو در کتـاب  1946خـود (آمریکائیـان در ایـران)
گوشـههایی از حکومت وحشـت رضاشـاه را شـرح میدهد .او
مینویسـد کـه رضاشـاه «هـزاران نفـر را حبس کـرده و صدها
نفـر را کشـته بـود ،و بعضیهـا را بـا دسـتهای خـودش به
1
قتل رسانده بود».
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جنایت در گوهرشاد

ویلیـام اچ .هورنـی بـروک ()William H. Horni brook
جانشـین چارلـز سـی.هارت  Charles C. Hartاز
سـال1933م1312/.ش .تـا 1940م1319/.ش .بـه مدت
هفـت سـال از سـوی وزارت خارجـه آمریکا به سـمت وزیر
مختـار در ایـران منصـوب گردیـد .وی جزئیـات حادثـه
هولنـاک مشـهد از زبـان سـفیر افغانسـتان را چنین منعکس
نموده است:
«در گفتگویی که درباره اخبار ارسالی از سرکنسول افغانستان
در مشهد به سفیر افغانستان با او داشتم اطالعات زیر به دست
آمد :سفیر به من اطالع داد که از طریق یک پیام رمزی از سوی
سرکنسول افغانستان در مشهد شرح مفصلی از اوضاع به دستش
رسیده است .این که در جریان شورش  8افغانی کشته شده،
500نفر از مردم جان باخته اند800 ،نفر مجروح شدهاند و
1
تقریبا ً 2000نفر یا به زندان افتاده و یا ناپدید شدهاند».

 .1محمدقلی مجد ،رضا
شاه و بریتانیا بر اساس
اسناد وزارت خارجه
آمریکا ،ص186
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قتل زائران حرم رضوی

دکتر دونالدسـن( ) Donaldsonاز مبلغان آمریکایی در مشـهد
در شرح قیام گوهرشاد مینویسد:

 .1محمد قلی مجد .،رضا
شاه و بریتانیا بر اساس
اسناد وزارت خارجه
آمریکا ،ص186
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« ...به سرعت پانصد نظامی کادر را از شهر مجاور به مشهد آوردند
و همین نیرو بود که بعدا ً به روی جمعیت حاضر در حرم آتش
گشود و باالخره آنها را متفرق ساخت .مجموعا ً بیش از دو هزار
نیروی نظامی در این درگیری شرکت داشتند .ابتدا با تفنگ و
تیربار به سوی مسجد آتش گشودند که صدمه جدی ولی قابل
جبرانی به مسجد وارد کرد .ابتدا به باالی سر جمعیت شلیک میشد
ولی به تدریج لولهها پایینتر آمد و تلفات هولناکی به جای
گذاشت .طبق برآورد مبلغان مقیم محل بین  400تا  500نفر
کشته یا مجروح شدند و دست کم بین پانصد تا ششصد نفر هم
1
دستگیر شدند».
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آنها را زنده به گور کردند

احمـد بهـار در روزنامـه بهـار به تاریـخ  1321/3/7تعداد
کشـت هها را  1750نفـر ذکـر کـرده وعلیرضا بایـگان نیز که
از شـاهدان واقعـه بـوده ،عـده  1670را تایید کرده اسـت.
بایـگان میگویـد« :تعـداد آنهـا  1670نفر بـوده و حدود
 70نفـر افـراد سـالم کـه در گوشـه و کنـار خـود را مخفـی
کـرده بودنـد و بـه دنبـال فرصت بـرای فرار میگشـتند،
بـه دسـت ماموریـن افتـاده ،جـزو کشتهشـدگان در کامیون
ریختـه و در گودالهایـی ریختـه و بـه داد و فریـاد و التماس
آنهـا کـه مـا زنـده هسـتیم ،وقعـی نگـذارده و آن مـردم
1
بیچاره را زندهبهگور کردند».

 .1واقعه گوهرشاد به
روایت دیگر ،به کوشش
سیما رائین ،تهران ،نشر
رائین ،1379 ،صص
 137ـ 138
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اوبهحامیانخودشهمرحمنکرد

 .1حسین آبادیان،
( ،)1385ایران از سقوط
مشروطه تا کودتای سوم
اسفند ،ص90:
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روزنامـه آفتاب...کـه نظریـه دولـت زورمنـد را تئوریـزه
کـرد و دربـاره آن شـروع بـه نظریـه پردازی نمـود .مدیر
وقـت ایـن روزنامـه یعنـی «حسـین صبا» ،بعدهـا این نظر
خـود را پـی گرفـت و حتی زمانی کـه رضاخان وزارت جنگ
را عهـدهدار بـود ،بـه او توصیه کرد نقـش ناپلئون بناپارت
و نادرشـاه را ایفـا کنـد ،امـا رضاخان بر این سـخن که جنبه
دسـتوری داشـت خشـم گرفت و دسـتور داد او را سـیصد
1
تازیانه زدند.
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غضب شاه شوخی نبود

احمـد متی ندفتـری ،از نخسـتوزیران رضاخـان ،نیـز بـا
اشـاره به بیاختیار بودن وزیران در آن دوران مینویسـد:
در آن زمـان مـأذون نبـود برخلاف اصول اساسـی و ثابت
رژیمـی کـه شـاه بـرای سیاسـت ،اقتصـاد و عمران کشـور
اختیـار نمـوده بـود نظـری اظهـار شـود و هر کـس چنین
بیاحتیاطـی قـوال و عملا مینمـود ،مغضـوب میشـد و
1
غضب شاه شوخی نبود.

 .1محمود طلوعی،
( ،)1376بازیگران عصر
پهلوی ،ج  ،1ص 245
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روشهای برخورد دستگاه
رضاخانی با پدیده فقر

در یکی از زمسـتانها که رضاشـاه به مازندران مسـافرت کرده
بـود ،قـرار بـود کـه یـک روز در بابـل توقف نموده سـپس
بـه مسـافرت ادامـه دهـد .بسـیاری از مـردم که املاک آنها
بـه وسـیله اداره املاک تصـرف شـده بود ،دیگر ممر معاشـی
نداشـتند ناچـار بـه تکـدی در شـهر و یلان و سـرگردان
میگشـتند بـه طـوری که در هر نقطه از شـهر تعـدادی زیاد
گـدا یـا لباس مندرس مشـغول تکدی بودند .شـهردار و حاکم
شـهر از نظـر اینکـه هنـگام ورود رضاشـاه به شـهر مواجه با

84
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ایـن همـه سـائل نشـود دسـتور دادنـد کـه تمـام آنهـا را
جمـعآوری و در حمامهـای عمومـی نگاهـداری نماینـد تـا
رضاشـاه از شـهر خارج شـود...قبال طبق برنامه تنظیمی قرار
بود که رضاشـاه بیش از یک روز و یک شـب در شـهر توقف
نکنـد .اتفاقـا بارندگـی شـدید شـد و شـاه تصمیـم گرفت تا
بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند ،شـاه سـه روز و سـه شـب
در قصـر سـلطنتی توقـف نمـود .پـس از رفتـن شـاه در هر
حمامـی را کـه بـاز کردنـد ،تعداد به واسـطه نرسـیدن غذا و
نبـودن هـوا از گرسـنگی مـرده یـا خفـه شـده بودنـد ،کـه
1
مجموعا ً تلفات به شصت هفتاد نفر رسیده بود.

 .1حسین مکی،
( ،)1361تاریخ بیست
ساله ایران :استمرار
دیکتاتوری رضاشاه
پهلوی ،ج ،6صص
102 -101
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تنبیهی برای عدم چاپلوسی

 .1عبداهلل شهبازی،
زندگی و زمانه علی
دشتی ،تهران ،دانشنامه
فارس ،1385 ،ص .66
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علـی دشـتی نویسـنده ،مترجـم ،روزنامهنـگار ،دیپلمـات
ایرانـی و از اعضـای مجلـس شـورای ملـی و مجلس سـنای
ایـران در دوره پهلـوی بـود .او دربـاره دلیـل حبـس خود
میگویـد« :مجلـس دور نهـم روز  22فروردیـن تمـام شـد.
روز  23مـرا گرفتنـد و بردنـد تـوی حبـس .مـن یـک نفر
وکیـل مـردم نـه خیانت کـرده بـودم و نه جرم کـردم بودم.
چـه تقصیـری کـرده بـودم؟ برای ایـن بود کـه کمتر تملق
گفتـه بـودم .بـرای اینکـه در موقعـی کـه من بـه کنفرانس
بینالمجالـس رفتـه بـودم اسـتامبول ،مـن آنجـا تعریـف
1
رضاشاه نکردم».
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کشتار کودکان عشایر

نویسـنده تاریخ قشـقایی مینویسـد« :رضاشـاه در  9سـال
آخر سـلطنت خود بیشـتر خوانین عشـایری ایران را اعدام
یـا تبعیـد کرده بـود» .غالب مصایب و فالکتهای که رضاشـاه
بـر سـر عشـایر آورد تحت تاثیر ارزیابی کلـی از اصالحات
او توسـط نویسـندگان غربـی نادیـده گرفتـه شـده اسـت.
«شـیوههایی کـه بـرای ایـن کار مورد اسـتفاده قـرار گرفت
وحشـیانه ،بـی رحمانه ،و کوتـه بینانه بود...نواحی اسـکان
از نظـر بهداشـتی مناسـب نبـود و کسـانی که در سـابق با
حرکـت در کوههـا از نواحـی ماالریاخیـز اجتنـاب میکردند
قربانـی شـدند و سلامتی خود را از دسـت دادنـد و مرگ و
میـر کـودکان بـه سـرعت بـاال رفت...توسـعه بیماریهـای
حصبـه و اسـهال خونـی ،تراخم...ذات الریه ،سـل و سـایر
بیماریهـای عفونـی ریـوی در میـان آنهـا شـیوع یافت و
1
تلفات بسیار سنگینی به بار آورد.

 .1پیترآوری ،تاریخ
ایران دوره پهلوی ،دفتر
دوم ،ج  ،7ص 30-29
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روایت ملکالشعرای بهار
از زندانهای رضاخانی

 .1محمدقلی مجد،
( ،)1389رضا شاه و
بریتانیا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمریکا،
ص177

88
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محمدتقیبهار ملقب به ملکالشعرای بهار از ادبا و شاعران و
نویسندگان بنام زمان رضاخان بود .هرچند او در ابتدا از مدافعان
رضاخان بود ،اما بعد از مدتی مورد غضب او قرار گرفت و سه بار
به زندان افتاد .گفته میشود هیچ زندانیای نتوانسته همانند او
وضع زندانهای دوران رضاخان را توصیف کند .او رفتار خشن
مأموران رضاخان را در اشعاری که در دیوان اشعارش آمده است
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بهخوبی نشان میدهد .او معتقد بود که مأموران خشن حکومتهای
استبدادی بویی از انسانیت نبردهاند .بهار با چنین اشعاری وضع
زندان دوران رضاخان را توصیف میکند:
تنگ و تاریک و سهمناک و قعیر
کلبههـا بیدریچـه و روزن
روز و شب هم در آن سیاه مغاک
هست دهلیزی اندرین جا نیز
که هوا نیز اندر آن حبس است

در و دیوارهـا سـیاه چـو قیر
تنگ و تاریک چون دل دشمن
آب پاشـند تـا شـود نمنـاک
کلبهها هست در بن دهلیز
1
نفسآنجابهحبسچوننفساست

 .1شرح زندانهای
رضاشاه از زبان
ملکالشعرای بهار؛ به
نقل ازtarikhirani.ir/fa/ :
news/559
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فاصله ای با توحش ندارد

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا،
ص49 :

90
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چارلـز سـی .هـارت وزیر مختار آمریکا ،در گزارشـی محرمانه
رضاشـاه را «یـک دهاتـی بیسـواد از پـدری بـه همـان اندازه
بیسـواد» مینامـد .هـارت در گزارشـش از اولیـن مالقاتی که
در فوریه  1930با رضاشـاه داشـت ،مینویسـد« :البته شـاید
نظـرم عـوض شـود ،ولـی از نزد رضاشـاه که برگشـتم ،ایمان
داشـتم مـردی کـه مالقـات کـرده بـودم چنـد قدم بیشـتر با
1
توحش فاصله ندارد».
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تمام مختصات رژیم رضاخانی

در جرایـد پـس از اشـغال کشـور از سـوی متفقیـن آمـده
اسـت« :اشـخاصی کـه فکـر میکنند ایـران در  3شـهریور
 1320اشـغال شـده کاملا اشـتباه میکننـد؛ در واقع ایران
در  3حوت  1299اشـغال شـد .در کجای دنیا سـابقه داشـته
طبیـب آن اول جانی و
کـه رئیـس نظمیـه اول آدمکـش و
ِ
شـاه ِ آن اول طمـاع و رئیـس مجلـس آن اول قانونشـکن
1
باشد؟!»

http://www.iichs.ir/s/9703 .1

مرد آزاد ،سال اول،
ش  ،)1322( 7ص .1
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در علیم الدوله

 .1کریستین دالنوآ،
( ،)1371ساواک ،ص19 :

92
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زندانیـان ،زنـدان قصر را که بزرگترین زنـدان تهران در دوره
رضاشـاه بود به سـه قسـمت نمادی تقسـیم کرده بودند .قسمت
اول ،غـار وزرا بـود ،محلـی کـه به وزرای مغضـوی اختصاص
داشـت .دوم ،اتـاق قابلـه بـود ،جایگاه ویژه مالـکان اراضی که
از «تقدیـم» زمینهایشـان بـه شـاه امتناع میورزیدنـد ،اما پس
از چشـیدن طعـم شـکنجه اسـناد انتقـال امالکشـان را امضـا
میکردنـد .قسـمت سـوم را در علیمالدولـه (رئیـس بهداری
نظمیـه ،از دژخیمـان معـروف دوران سـلطنت رضاشـاه بود)
میگفتنـد ،از ایـن در کذایـی بـود کـه اجسـاد زندانیانـی که
زیر شـکنجه کشـته میشـدند بیـرون میرفت .بیـن زندانیان
وقتـی گفته میشـد «فالنـی از در علیم الدوله بیـرون رفته»،
معنایش این بود که به طرز مشکوکی مرده است.
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دشمنی با دستگاه امام حسین



حسـین مکـی در کتـاب خاطـرات خود نقـل میکند« :خوب
بخاطـر دارم در اواخـر سـلطنت (رضاشـاه) پهلـوی حرکت
کارنـاوال (کاروان شـادی) مصـادف بـود با شـب عاشـورا و
در کامیونهـا دسـتجات رقاصـه با سـاز و آواز بـه پایکوبی
و رقـص در شـهر بگـردش در آمـده بودنـد .در عـوض اگر
احیانـا ً افـرادی از ذاکریـن بـا عبـا و عمامه دیده میشـدند
1
تحت تعقیب قرار میگرفتند».

 .1حسین مکی،
( ،)1361تاریخ بیست
ساله ایران :آغاز
سلطنت دیکتاتوری
پهلوی ،ج  ،4ص 19
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کشتار  24000ایرانی توسط
رژیم رضاخان

 .1کریستین دالنوآ،
( ،)1371ساواک ،ص:
20-21
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مجموعـه قوانیـن جزایـی کـه در  1313مـدون شـد و در آن
کیفرهـا به تناسـب هر جرم تعیین شـده بودنـد ،هیچ تأمینی
بـه متهـم نمیداد ،به ویژه اگر متهم پاسـخگوی جرایم سیاسـی
و فاقـد پایـگاه اجتماعی بود .اسـتفاده از وکیـل مدافع در محاکم
معمـول نبـود .شـخص متهم ،پیش از شـروع محاکمه ،فقط حق
داشـت عریضـهی دفاعیـهای بنویسـد و آن را بـرای قاضـی
مسـئول پرونـدهاش ارسـال کند .وانگهی ،در اکثـر موارد برای
متهمـان محاکمـه برگـزار نمیشـد .آنهـا در زنـدان قصـر به
حالـت بسـر میبردنـد و بر حسـب خطـر بالقـوهای که برای
شـاه داشـتند ،یـا زندانـی میماندنـد یا سـر به نیسـت می-
شـدند...تخمین زده میشـود که در طول پانزده سـال سـلطنت
رضاشـاه بیسـت و چهار هزار نفر از میان ایالت و روشـنفکران
و مخالفان رژیم کشته شده باشند.
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آزادی زوری

 .1محمدعلی همایون
کاتوزیان،)1398( ،
اقتصاد سیاسی ایران ،ص:
172
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در  17دی  1314کشـف حجـاب زنـان ایرانـی رسـماً ،بـا
تشـریفات ،بالاسـتثنا و "بـه زور" انجـام پذیرفـت .مجلـس
دولتـی و مجالسـی کـه به تشـویق دولت ترتیـب یافته بود،
در سراسـر کشـور برگزار شـد تا "آزادی" زنان ایران جشـن
گرفتـه شـود .از آن تاریـخ اسـتفاده از چـادر و همیـن طور هر
چارقـد یـا سرپوشـی بجـر کالههـای اروپایـی ممنوع شـد...
بسـیاری یـا در حقیقـت بیشـتر زنـان باالی چهل سـال خود
1
را در خانه-هایشان زندانی کردند.

مروریبرزوایایکمترگفتهشدهزندگیوحکومتدیکتاتوریرضاخانی

همسران رضا شاه به مانند
حیوانات خانگی

محمدعلـی کاتوزیـان در کتاب خود در مـورد رفتار رضاخان
بـا همسـرانش مینویسـد« :در جامعـهای کـه مـردان خـود
ملعبـه بیاختیـار بیقانونیهـای دائمـی دولـت بودنـد،
آیـا نهـادن نـام آزادی بـر ایـن اعمـال آزاردهنـده
زنان{کشـف حجاب} ،تهوعآور نیسـت؟ ...خود شـاه نیز
1
با سه همسرش همچون حیوانات خانگی رفتار میکرد».

 .1محمدعلی همایون
کاتوزیان،)1398( ،
اقتصاد سیاسی ایران،
ص173 :
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قتل زنان حامله و بیمار

زنـان یـزدی پـس از فـرار رضاخـان از ایران ،ضمن ارسـال
عریضـهای بـه مجلس شـورای ملی ،به جنایـات پهلوی اول
اشاره کرده و نوشتند:
«متأسـفانه آنچـه در رادیوهـا شـنیده و روزنامههـا مطالعـه
میشـود هیـچ اسـمی از ظلـم و سـتمهایی کـه چندین سـال
اسـت به ما بیچارگان شـده نیسـت که به واسـطه یک روسـری
یـا چادرنمـاز در محلههـا حتـی از خانـه بـه خانـه همسـایه
طوری در فشـار پاسـبان و مأمورین شـهربانی واقع بوده و
هنوز هم هسـتیم که خدا شـاهد اسـت از فحاشـی و کتک زدن
و لگـد زدن هیـچ مضایقـه نکـرده و نمیکننـد و اگـر تصدیق
حکمـاء آزاد بـود از آمـار معلـوم میشـد که تا بـه حال چقدر
زن حاملـه یـا مریـض به واسـطه لطمات و صدمـات که از طرف
پاسـبانها بـه آنهـا رسـیده جان سـپردند و چقـدر از ترس

98

شاه دزد
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عریضه زنان یزدی و
افشای جنایات رضاخان در
حق زنان

و حـرص فلـج شـدند و چـه قـدر مـال ما را به اسـم روسـری
یـا چـادر نمـاز بـه غـارت بردند و چـه پولهایـی از ما به هر
اسـمی و رسـمی گرفتـه شـده خـدا مـی دانـد اگـر یـک نفر
پاسـبان از ماهـا بـا روسـری یـا چـادر نمـاز بـه دسـت یک
پاسـبان می افتاد مثل اسـرای شـام با ماها رفتار می کردند؛
بهتریـن رفتـار آنهـا بـا مـا همـان چکمـه هـا لگـد بر دل
پهلـوی مـا بـود و اگـر بـه پول گرفتـن قانع نمی شـدند یا
پولی نداشـتیم به آنها بدهیم ما را به شـهربانی یا کمیسـر
می بردند اذیت ما بیشتر و مخارج ما زیادتر».
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چادرهاییکهبیرحمانهپارهشدند

علـی اصغـر حکمـت یکی از طراحان و مجریان اصلی کشـف
حجـاب ،در کتـاب "سـی خاطـره از عصـر فرخنـده
پهلوی"مینویسد:

 .1مهدی صالح،
( ،)1384کشف حجاب؛
زمینه ها ،پیامدها و
واکنشها ،ص46 :

100

شاه دزد

«بالفاصلـه بعـد از مراسـم  17دی در تهـران دو امـر پیـش
آمـد کـه یکـی به حـد افـراط و دیگری در حـد تفریط بود،
از یـک طـرف بعضـی از زنهـای معلومالحـال بـه کافههای
و رقاصخانههـا هجـوم آورده و همـه در مرئـی و منظـر
جوانـان بوالهـوس بـه رقـص پرداخته ...و از طـرف دیگر
مأموریـن شـهربانی و پلیسهـادر تهـران و فرمانداریها
و بخشـداریها در شـهرها و قصبـات مملکـت بـر حسـب
دسـتور وزارت کشـور به زنان بیخبر مزاحم شـده و آنها
را بـه اجبـار وادار بـه کشـف حجـاب میکردنـد و حتـی
1
چادر و نقاب آنان را پاره کردند.
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قطع حقوق کارمندان برای
تخطی از کشف حجاب اجباری

در اصفهـان ،کارمنـدی بـه دلیـل آنکـه همسـرش را بدون
چـادر بـه محافـل و مجالس جشـن رفع حجاب نبـرده بود،
تنبیـه شـد و "اولین حقـوق او را بعد از رفع حجاب ندادند"
تـا آنکـه از شـدت اسـتیصال ،ناگزیر "زنش را بـدون چادر
بـه اداره بـرد" تـا ثابـت کنـد همـگام و همـراه با سیاسـت
کشـف حجـاب اسـت .از سـوی دیگـر" ،به طور شـفاهی به
کارمنـدان ایـن شـهر اعلام شـده بـود کـه شـرط دریافت
حقـوق ،ثابـت کـردن ایـن نکته اسـت کـه زنشـان از چادر
1
بیرون آمده است".

 .1مهدی صالح،
( ،)1384کشف حجاب؛
زمینه ها ،پیامدها و
واکنشها ،ص166 :
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 .1حسین مکی،
( ،)1361تاریخ بیست
ساله ایران :استحکام
دیکتاتوری رضاشاه
پهلوی ،ج  ،5ص 72

102

شاه دزد

تبعیض در مجازات شهری
و غیرشهری

متخلفیـن از قانـون لبـاس متحدالشـکل« ،در صورتـی کـه
شهرنشـین باشـند بجـزای نقـدی از یـک تا پنـج تومان و
یـا بـه حبـس از یک تا هفت روز و در صورتی که شهرنشـین
نباشـند بـه حبـس از یـک تـا هفـت روز بـه حکـم محکمه
1
محکوم خواهند گردید».
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خانوادگی ر ــای
ضاخان

یک پادشاه نیمچه ایرانی

 .1فرهاد رستمی،
( ،)1391پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج1؛ ص5 :
 .2محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا،
ص46 :

104
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مـادر رضاخـان اصالتـا ً از مهاجریـن گرجـی بـود 1.در
گـزارش بسـیار محرمانه مـورخ 29می " 1939ری اترتن"
کنسـول سـفارت آمریکا در لندن به "واالس اس .موری"،
رئیـس بخـش امورخاور نزدیـک وزارت امورخارجه آمریکا
عنـوان شـده اسـت« :پهلـوی ،رضاشـاه .متولـد .1873
فرزنـد خانـوادهای کوچک از اهالی سـواد کـوه مازندران.
پـدرش ایرانـی و مـادرش زن قفقازیتبـاری که والدینش
پـس از الحـاق بخشهـای از قفقـاز بـه روسـیه به موجب
عهـده ترکمنچـای بـه ایـران پنـاه آورده بودند .در سـن
 15سـالگی بـه بریـگارد قـزاق ایـران پیوسـت و او را به
2
اصطبلبانی گماشتند».
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پادشاهی که اصل و نسب
درست و حسابی ندارد

در مـاه اوت  1930کنسـول آمریـکا هنـری اس .ویلارد به
تبریـز رفـت .وی در گـزارش خود مینویسـد« :اگرچه مردم
بـا احتیـاط بیشـتری درباره برخی مسـائل ابـراز نظر می-
کننـد ،ولـی بـه نظـر میرسـد کـه چنـدان د ِلخوشـی از
اعلیحضـرت همایونی رضاشـاه پهلـوی ندارند .اعلیحضرت
کـه هیچوقـت محبوبیتـی در آذربایجـان نداشـته ،چندان
احترامـی در بیـن مـردم نـدارد؛ و یکـی از دالیـل عـدم
محبوبیتـش هـم ایـن اسـت کـه اصـل و نسـب خانوادگـی
1
درست و حسابی ندارد...

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و
بريتانيا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمريكا،
ص423 :

شاه دزد
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حتی قبر مادرش را تخریب کرد

 .1فرهاد رستمی،
( ،)1391پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج1؛ ص6:
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شاه دزد

انتسـاب رضاخـان بـه یـک آشـپز یا کسـانی از طبقـه مردم
مایـه سرشکسـتگی او بـود .رضاخـان حتـی به ویـران کردن
قبـر پدرخوانـده و مـادرش اقدام کـرد... .رضاخـان با این که
میدانسـت هنوز اسـتخوانهای مادرش در قبرسـتان حسـن
آبـاد وجـود دارد دسـتور داد کـه قبرسـتان حسـنآباد را از
1
بین برده و عمارت و ساختمان اطفائیه را ایجاد نمایند.
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شجرهنامه قالبی

موسـس دودمـان پهلوی{رضاخـان} حداقـل در اوان
حکومتـش متوجـه شـد کـه دیگـران او را سـلطان سـنتی
نمیدانند .به همین علت دسـتور داد تا شـجرهای افسـانهای
را تهیـه کردنـد که نشـان مـیداد او از اعقاب یکی از خانواده
1
های سلطنتی اولیه می باشد.

 .1فرهاد رستمی،
( ،)1391پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج1؛ ص7-6 :

شاه دزد
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 .1حسین مکی،)1361( ،
تاریخ بیست ساله ایران،
ج2؛ ص387 :
 .2عباس ملکزاده
میالنی ( ،)1392نگاهی
به شاه ،ص26 :
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نام پهلوی از کجا آمد

رضاخـان ،میـرزا محمودخان نویسـنده کتاب هشـت جلدی
تاریـخ روابـط سیاسـی ایـران و انگلسـتان را که نـام او نیز
1
"پهلـوی" بـود ،مجبـور کرد کـه از این نـام صرفنظر کند
2
که او نیز نام خانوادگی محمود را برای خود برگزید.
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ملکه مادر غیرایرانی

دومین همسر رضاخان تاجالملوک ،معروف به ملکه مادر {مادر
محمدرضا پهلوی}...فرزند یک افسر مهاجر قفقازی به نام
1
میرپنج -سرتیپ -تیمورخان آیرملو بود.

 .1فرهاد رستمی،
( ،)1391پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج1؛ ص9 :

شاه دزد

مروریبرزوایایکمترگفتهشدهزندگیوحکومتدیکتاتوریرضاخانی

109

همسر ولیعهد ایرانیاالصل شد

بـه حکـم قانـون تنهـا فرزنـد یـک مـادر ایرانیاالصـل
میتوانسـت ولیعهـد ایـران بشـود .مجلـس هم به دسـتور
رضاشـاه درجـا الیحـهای به تصویب رسـاند که بر اسـاس آن
فوزیه ایرانی االصل قلمداد شد.
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خاتمه خوشی ندارد

 .1فرهاد رستمی،
( ،)1391پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج1؛ ص28:
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در نامـه مـورخ  1302/4/3رضاخـان وزیـر جنـگ درباره
انتخابـات بـا لحـن تهدیدآمیـزی آمـده اسـت« :ایاالت
جلیلـه فـارس ،شـخصا کشـف فرماییـد .مقتضـی اسـت در
عـوض ضیاءالواعظیـن و ضیاءاالدبـا (نماینده هـای دوره 4
و  5مجلـس شـورای ملـی) اقـدام فرماییـد حاجـی آقـا و
سـلطان العلمـا رئیـس معـارف (حاج سـید محمد سـلطانی:
نماینـده دوره  5مجلـس شـورای ملـی از شـیراز) انتخاب
شـوند و اال خاتمـه خوشـی نـدارد ».افـراد مذکـور با وجود
خاتمـه یافتـن انتخابـات با تهدید رضاخان بـه مجلس پنجم
1
شورای ملی راه یافتند.
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نماینده باید مطیع باشد

تقـیزاده یکـی دیگـر از افـرادی اسـت کـه بهرغـم تمـام
خوشخدمتیهایـی کـه بـرای رضاخـان و بهخصـوص در
جریـان امضـای قـرارداد نفتـی  1933کـرده بـود ،مورد
غضـب او قـرار گرفـت .بااینحـال مـروری بـر خاطرات او
بهخوبـی نشـان میدهـد کـه چگونـه رضاخـان ارکان
دموکراسـی را در ایـران در اوایـل روی کارآمـدش از بیـن
بـرد .تقـیزاده دراینبـاره مینویسـد« :وقتیکـه دوره آن
مجلـس (مجلـس ششـم) بـه اتمام رسـید و اعلان انتخابات
جدیـد کردنـد ،مداخلات دربـار از حـد تجـاوز کـرد .در
حقیقـت رضاشـاه تصمیـم قطعـی گرفتـه بود که یـک نفر هم
1
از اشخاصی که مطیع او نباشند ،انتخاب نشود».

 .1محمود طلوعی
( ،)1376بازیگران عصر
پهلوی ،ج  ،1ص .144

شاه دزد
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رونوشت و تلگراف رمز
اماناهلل جهانبانی فرمانده
لشکر شرق به سلطان
اعتمادی

انتخاب شود

 .1فرهاد رستمی،
( ،)1387پهلویها:
خاندان پهلوی به روایت
اسناد ،ج ،1ص.30:
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بـه عنـوان یـک نمونـه از تقلـب و دخالـت وزارت جنگ در
انتخابـات مجلـس پنجـم بـه سـود رضاخان میتـوان به نامه
فرمانده لشـکر شـرق سـرتیپ اماناهلل جهانبانی به سـلطان
اعتمـادی اشـاره کـرد« :مقرر اسـت از سیسـتان سـلمان خان
پسـر آقای اسـدی انتخاب شـود .الزم اسـت در این موضوع
اقدام و جدیت نمایید که پیشرفت نماید».
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نامه تهدیدآمیز رضاخان
وزیر جنگ به ایالت
فارس برای تعیین افراد
مدنظر او در مجلس
شورای ملی

شاه دزد
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هشدار رضاخان به مطبوعات

 .1حسین مکی،)1359( ،
تاریخ بیستساله:
مقدمات تغییر سلطنت،
ج ،2صص  34ـ .40

116
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بـا کودتـای  3اسـفند  1299کلیه روزنامهها توقیف شـدند
و تنهـا روزنامـه «ایـران» بـه عنـوان ارگان کودتـا منتشـر
میشـد .امـا بـا همـه تبلیغاتـی کـه راه افتاده بـود ،برای
مطبوعـات و بـرای افـکار عمومـی ،رضاخـان بـه عنـوان
شـخص اول کودتـا یـا به تعبیـر خودش عامـل اصلی کودتا
شـناخته نمیشـد و این مسـئله او را عصبانی میکرد؛ فلذا
نظمیـه ،اداره سانسـور و نظامیـان درگیـر همـراه کـردن
اجبـاری مطبوعـات بـا اهداف رضاخـان بودنـد .در اولین
رویارویـی رضاخـان بـا مطـرح کـردن بحث «عامـل اصلی
کودتـا» فشـار بـه مطبوعـات را آغـاز کرد و آنهـا را عامل
تغییـر حقایـق کودتـا خوانـد .او بـه مطبوعات هشـدار داد
1
که بیشتر بیندیشند.
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حکم میکنم

بسـیاری از ایـن روزنامههـا کـه منتقـد کودتـای رضاخـان
بودنـد ،بـه اسـتناد مـاده  4اعالمیه رضاخان کـه بالفاصله بعد
از کودتـا اعلام شـد ،توقیف گردیدند .رضاخـان بعد از کودتا
یـک بیانیـه نُـه مـادهای پیرامـون خـود و اقداماتش منتشـر
نمـود کـه در مـاده  4بـا عنوان «حکـم میکنم» عنوان شـده
بـود« :تمـام روزنامجـات ،اوراق مطبوعـه ،تا موقع تشـکیل
دولـت بـه کلـی موقـوف و بر حسـب حکم و اجـازه که بعد
داده خواهد شد ،باید منتشر شوند».
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قانون را با اوامر من موافق کنید

 .1کریستین دالنوآ،
( ،)1371ساواک ،ص20 :
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رضاشـاه میخواسـت ایـران را بـه کشـور مـدرن تبدیل کند.
بـه همین دلیـل وجود مجلس قانونگـذاری را تحمل میکرد.
بـا وصـف ایـن ،در ایـن مجلـس به هیـچ عنـوان نمیباید
قوانینـی مخالـف بـا اراده شـاه تصویـب میشـد .هـرگاه
دربـاری چاپلوسـی جـرأت میکـرد بـه او گوشـزد کنـد که
تصمیماتـش خلاف قانون اسـت ،پاسـخ میشـنید" :قانون را
1
با اوامر من موافق کنید"
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رژیم تفتیش عقاید رضاخان

تفتیــش عقایــد کار ســرکوب را کامــل میکــرد .اداره
نظمیــه در تمــام کشــور خبرچینهایــی داشــت .فیالمثــل،
برخــی از ایــن مامــوارن کــه دم در پســتخانهها کشــیک
میدادنــد موظــف بودنــد نامــه اشــخاص را پیــش از آنکــه
ارســال شــوند ،بخواننــد .یــا اگــر کســی میخواســت در
داخــل کشــور ســفر کنــد میبایــد از اداره نظمیــه ،پــس
از اعــام مقصــد و منظــور از مســافرت ،جــواز ســفر دریافت
کنــد 1.ســرانجام  3مهرمــاه { 1320پــس از فــرار رضاخــان
از ایــران} ماموریــن سانســور نامههــا در ادارات پســت و
2
صندوقهای پستی برداشته شدند.

 .1کریستین دالنوآ،
( ،)1371ساواک ،ص21 :
 .2باقر عاقلی (،)1376
روزشمار تاریخ ایران :از
مشروطه تا انقالب
اسالمی ،ج ،1ص336 :
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تهدید روزنامه نگاران
به ضرب و شتم

 .1حسین مکی،)1361( ،
تاریخ بیست ساله ایران:
مقدمات تغییر سلطنت،
ج ،2صص .40-35
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در آسـتانه نخسـتین سـالگرد کودتا ،بسـیاری از مطبوعات
به نقد کشـورهای بیگانه و وابسـتگی رضاخان به آن کشـورها
[پرداختنـد] و [دربـاره] مسـببین کودتـا مطلـب نوشـتند.
...سـردار سـپه بـه جـای آنکـه پاسـخ منطقـی به سـؤاالت
مطبوعـات بدهـد بـا برقـراری حکومـت نظامـی ،مدیران
مطبوعـات و روزنامهنـگاران را تهدیـد به ضرب و شـتم نمود.
رضاخـان مطالب جراید درباره مسـبب حقیقـی کودتا را "یک
رشـته کلمـات و الفـاظ خالـی از معنـی" عنـوان نمـود و به
مطبوعـات هشـدار داد چنانچـه درباره کودتا سـخنی بگویند
مشمول مجازات شدید خواهند شد.
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بالیی که سر مدیر روزنامه
طوفان آمد

فرخی یزدی مدیر روزنامه طوفان و نماینده سابق مجلس در
زندان قصر تلف شد .وی توسط آمپول هوا که بوسیله پزشک
1
احمدی تزریق گردید به قتل رسید.

 .1باقر عاقلی
( ،)1376روزشمار تاریخ
ایران :از مشروطه تا
انقالب اسالمی ،ج ،1ص:
315
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حذف فیزیکی روزنامه نگاران
در روز روشن

 .1محمدقلی مجد،
( ،)1389رضا شاه و
بریتانیا بر اساس اسناد
وزارت خارجه آمریکا،
ص177
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ابوالحسـن عمیـدی نـوری دربـاره تـرور میرزاده عشـقی
نوشـته اسـت« :مرحوم عشـقی در روزنامه قرن بیسـتمِ خود
آن اشـعار تنـد ضـد رضاخـان را گفتـه بـود کـه ترجیعبند
آن فعلا فقـط در خاطـرم میباشـد" :الـدرم و بولـدرم من
قائـد جمهـورم" کـه بـر اثر انتشـار همـان شـماره روزنامه
بـود کـه به دسـتور سـرهنگ محمدخـان درگاهـی معروف
بـه چاقـو ،رئیـس نظمیـه وقـت کـه شـدیدتر از دسـتگاه
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سـازمان امنیـت و رکـن دوم ارتـش فعلـی بـه اختنـاق
مطبوعـات و افکار میپرداخت ،از شـهربانی ترور[یسـتی]
بـرای قتـل عشـقی اعزام شـد کـه او را روز روشـن  ،دم در
خواسـتند و وقتـی عشـقی روبـهرو بـا مأمور ترور شـد او
را بـا گلولـه هفـتتیـر جابهجـا کشـت و فـرار کـرد و با
آنکـه معـروف بـود ابوالقاسـمخان فرزنـد ضیاءالسـلطان
چراغبرقـی کـه مأمـور شـهربانی بـود او را کشـت ،نه او
را حتـی یـک سـاعت بازداشـت نمودند و نـه تحقیقی از او
بـه عمـل آوردنـد ،بلکه راسـت راسـت میگشـت و حقوق
از شـهربانی میگرفـت تـا بعد از سـالها یک روز زمسـتان
در دکانـی مشـروب میخـورد سـقف پاییـن آمـد او را
1
جابهجا کشت که این داستان هم معروف است».

 .1ابوالحسن عمیدی
نوری،)1384( ،
یادداشتهای یک
روزنامهنگار (تحوالت
نیمقرن اخیر تاریخ
معاصر ایران از نگاه
ابوالحسن عمیدی نوری)،
ج  ،2ص.130 :
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حمایت مالی از انتشار اخبارجعلی

 .1حسین مکی،
( )1374تاریخ
بیستساله :انقراض
قاجاریه و تشکیل سلسله
دیکتاتوری پهلوی ،ج ،3
صص  38 ،37و .39
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در مقابـل برخـورد قاطعـی کـه با مطبوعـات مخالف صورت
میگرفـت ،مطبوعـات موافـق حمایـت مالـی میشـدند و
شـخص رضاخـان بـر امـر اختصـاص کمکهـای مالـی بـه
مطبوعـات ماننـد انبوهی از موضوعات دیگر نظارت داشـت.
بـه خاطـر حمایتهـای صورت گرفتـه تعداد ایـن روزنامهها
همیشـه چندیـن برابـر مخالفان بـود .کار اصلـی مطبوعات
موافـق نیـز حمایـت از رضاخـان ،حملـه به مخالفـان و بعضا
جعـل خبـر بـود؛ برای نمونه روزنامه «سـتاره ایران» سـتون
مخصوصـی در صفحـه اول بـا عنـوان «ضجه والیـات بر علیه
قاجاریـه» اختصـاص داده و همـه روزه مطالبـی در ایـن زمینه
1
منتشر میکرد.
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همه اقدام برای تضمین قدرت مطلق

آبراهامیـان در کتـاب خـود مینویسـد« :رضاشـاه بـرای
تضمیـن قـدرت مطلق خـود روزنامه های مسـتقل را تعطیل
کـرد ،مصونیـت پارلمانـی نمایندگان را سـلب کـرد و حتی
1
احزاب سیاسی را از بین برد».

 .1یرواند آبراهامیان،
( ،)1377ایران بین
دوانقالب ،ص .172
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منعشاهنامهخوانی

 .1سید مصطفی تقوی،
( ،)1389امنیت در دوره
رضا شاه ،ص120 :
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نیروهـای امنیتی رضاشـاه ،بـه رغم تظاهر به باسـتانگرایی،
عشـایر را از خواندن شـاهنامه فردوسـی محروم میکردند...
دکتـر جـواد صفینژاد اسـتاد جامعه شناسـی دانشـگاه تهران
و عشـایرپژوه برجسـته ،بـه نقل از شـاهدان عینـی حوادث
آن روزگار مینویسـد« :در زمان رضاشـاه در سـالهای 1312
تـا  1314دسـتور تفتیـش خانههـا بـه امنیهها منطقـه داده
شـد تـا هر جا شـاهنامهای یافتنـد با خود ببرند .یادم هسـت
کـه سـه شـاهنامه را به شـرح زیـر در بویراحمد علیـا گرفتند
و بردند:
-1شاهنامه شیرزاد نگین تاجی
 -2شاهنامه سید کرامت زمانی در مهریان
 -3شـاهنامه مال بهمن دشـت رومی که جهت بردن شـاهنامه
1
در جنگ با امنیه کشته شد.
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تغییر نام مناطق باستانی کشور

عطـا طاهـری بویراحمـدی در کتاب خاطـرات خود با عنوان
"کـوچ کـوچ" نیـز در بخشهـای زیـادی به افـراد مبارز بر
علیـه دولـت رضـا شـاه اشـاره میکنـد کـه همگی شـاهنامه
خوانـان قهـاری بودنـد .وی همچنین در ایـن کتاب یادآور
میشـود" :رضا شـاه عالوه بر جمع آوری شـاهنامه دسـتور
داد نام بسـیاری از مناطق باسـتانی اسـتان تغییر یابد و به
عنـوان مثـال نام دشـتروم به جهـان آباد ،بازرنـگ به قوام
1
آباد ،مزدک به حبیب آباد و ...تغییر یافت".

.1

https://www.

mehrnews.com/

/news/2055260
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دستور سانسور درج وقایع
در جراید

سوال ممنوع

وزیـر مختـار آمریـکا ،جـوزف اس .کورنفلـد (Joseph S.

 .1محمدقلي مجد،
( ،)1389رضاشاه و بريتانيا
بر اساس اسناد وزارت
خارجه آمريكا ،ص55 :
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 )Kornfeldدر گزارش  21اوت  1923می نویسـد« :دو روز
قبـل ،یکـی از روزنامههـا جـرأت کـرد و نوشـت کـه وزیر
جنـگ هـم بایـد مثل همـه وزرای دیگـر الیحه بودجـهاش را
بـه مجلـس بدهد( .رضاخـان) فورا ً دسـتور داد مدیر روزنامه
را بـه دفتـرش بردنـد ،شـخصا کتک وحشـیانهای بـه او زد به
نحـوی کـه چنـد تـا از دندانهایش شکسـت و سـپس او را به
1
زندان انداخت».
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مجلس دستچین شده

در  31اکتبـر  9( 1935آبـان  )1304رضاخـان آماده شـد
کـه واپسـین پـرده طرح پادشـاهی خـود را به اجـرا بگذارد.
شـرایط را ،بـه هـر تمهیـدی ،فراهـم کـرد تـا مجلـس به
برانداختـن دودمـان قاجـار رأی داد و دولتـی موقت برای
تشـکیل مجلـس موسسـان تعییـن کند و طبعـا رضاخان را هم
در راس ایـن دولـت برگمـارد .از همه نماینـدگان تنها چهار
نفـر جـرأت کردنـد در مخالفت بـا طـرح برانداختن قاجار
سـخن بگوینـد .در  12دسـامبر  21( 1925آذر )1304
همانطـور کـه انتظـار میرفت ،مجلس موسسـان دسـتچین
شـده رضاخـان ،او را به پادشـاهی برگزیـد و به عالوه تعیین
کـرد کـه در آینـده فرزنـدان ذکـور او به جـای او بر تخت
1
سلطنت خواهند نشست.

 .1عباس ملکزاده
میالنی ( ،)1392نگاهی
به شاه ،ص28 :
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منابع و مأخذ

 -1آبادیان ،حسین ،)1385( ،ایران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند ،تهران:
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
 -2آبراهامیان ،یرواند ،)1389( ،تاریخ ایران مدرن ،ترجمه :محمدابراهیم فتاحی،
تهران :نشر نی.
 -3آبراهامیان ،یرواند ،)1377( ،ایران بین دو انقالب ،ترجمه ، :تهران :نشرنی.
 -4تقوی ،سید مصطفی ،)1389( ،امنیت در دوره رضا شاه ،تهران :مطالعات تاریخ
معاصر ایران.
 -5دالنوآ ،کریستین ،)1371( ،ساواک ،ترجمه :عبدالحسین نیک گهر ،تهران :نشر طرح نو.
 -6رستمی ،فرهاد ،)1391( ،پهلویها :خاندان پهلوی به روایت اسناد ،ج1؛ مطالعات
تاریخ معاصر ایران.
 -7صالح ،مهدی ،)1384( ،کشف حجاب؛ زمینهها ،پیامدها و واکنشها ،تهران :موسسه
مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
 -8عمیدی نوری ،ابوالحسن ،)1384( ،یادداشتهای یک روزنامهنگار (تحوالت نیم قرن
اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری) ،ج ،2به کوشش :مختار حدیدی
و جالل فرهمند ،تهران :مطالعات تاریخ معاصر ایران.
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 -9فردوست ،حسین ،)1382( ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ،ج ،۱تهران :موسسه
مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
 -10مجد ،محمدقلي ،)1389( ،رضاشاه و بريتانيا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريكا،
ترجمه :مصطفی امیری ،تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.
 -11مکی ،حسین ،)1361( ،تاریخ بیست ساله ایران :کودتای  ،1299ج ،1تهران :نشر ناشر.
 ،)1359( ،----- -12تاریخ بیست ساله ایران :مقدمات تغییر سلطنت ،ج  ،2تهران:
نشر کتاب.
 ،)1362(،----- -13تاریخ بیست ساله ایران :انقراض قاجاریه و تشکیل سلسله
دیکتاتوری پهلوی ،ج  ،3تهران :نشر ناشر.
 ،)1361(،----- -14تاریخ بیست ساله ایران :آغاز سلطنت دیکتاتوری پهلوی ،ج
 ،4تهران :نشر ناشر.
 ،)1362(،----- -15تاریخ بیست ساله ایران :استحکام دیکتاتوری رضاشاه پهلوی،
ج  ،5تهران :نشر ناشر.
 ،)1362(،----- -16تاریخ بیست ساله ایران :استمرار دیکتاتوری رضاشاه پهلوی،
ج  ،6تهران :نشر ناشر.
 ،)1363(،----- -17تاریخ بیست ساله ایران :شهریور  1320و سقوط دیکتاتوری
پهلوی ،ج  ،7تهران :انتشارات علمی.
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 ،)1364(،----- -18تاریخ بیست ساله ایران :پس از سقوط دیکتاتوری پهلوی و
تحمیالت متفقین به ایران ،ج  ،8تهران :انتشارات علمی.
 -19ملک زاده میالنی ،عباس ( ،)1392نگاهی به شاه ،تورنتو :نشر پرشین سر کل.
 -20میلسپو ،آرتور ،)1370( ،آمریکایی ها در ایران ،ترجمه :عبدالرضا هوشنگ مهدوی،
تهران :انتشارات نشر البرز
 -21موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،اسناد و تصاویر
 -22همایون کاتوزیان ،محمدعلی ،)1389( ،اقتصاد سیاسی ایران ،ترجمه :محمدرضا
نفیسی و کامبیز عزیزی ،تهران :نشر مرکز.
 -23ابتهاج ،ابوالحسن )1371( ،خاطرات ابوالحسن ابتهاج ،ج  ،1تهران :انتشارات
علمی.
 -24عاقلی ،باقر ،)1376( ،روشمار تاریخ ایران :از مشروطه تا انقالب اسالمی ،ج،1
تهران :نشر گفتار.
 -25طلوعی محمود ،)1376( ،بازیگران عصر پهلوی ،ج ،1تهران :انتشارات علم.

