
 
 
 

 آخـريــن روزهــای رضـاشـاه بزرگ درايـران
 

ماجرای خروج رضاشاه ازايران که درپی حمله متفقين به خاک ماصورت گرفت؛يک 
درجريان اين حادثه .واقعــعه تاريـخی تاثرانگيزاست که پايان کارپهلوی اول رارقـم زده اسـت

د وپنجاه سال پيش زمينه ناظرانی برسفرطوالنی رضاشاه ازتهران به بندرعباس قرارداشتن
ازآنجاکه اين گفته هابايدثبت تاريخ شودوآيندگان .های اين سفـرو خط سـيرآنرابيان کردند

ازماوقع باخبربـاشنـد؛ نگاهی به گفته های يکی ازمالکين کرمان که رضاشاه درهنگام 
عزيمت ازايران دوسه روزی را درخانه اوبسربرده است ونيزگفته های افسرارتشی که 
بهمراه رضاشاه ازکرمان تابنـدرعـباس ملتزم رکاب بوده وسرانجام اوبودکه رضاشاه 

 .رادرکشتی بسوی ژوهانسبورگ راهی کرد؛شنيدنی اســت 
خانه ای که رضاشاه درکرمان سه روزدرآن بسربرد؛آخرين اقامتگاه رضاشاه فقيددرخاک 

 ميزبان رضاشاه بعـل آمـد باينجهت چهل وچندسال پيش مصاحبه ای باآقای هرندی.وطـن بـود
وازاو خواسته شد که خاطرات خودراازآخرين روزهای اقامت رضاشافقيددرخاک وطن شرح 

اينک آنچه ميزبان اعليحضرت فقيددرباره اقامت سه روزه آن مردبزرگ درخانه اش . دهــد
درمجله تهران مصوربچاپ رسيده ١٣٣۶اين مصاحبه درسال.تعريف کرده است راميخوانيــد

 .سـت ا
اکنون باآنکه شانزده سال ازآن تاريخ ميگذردهنوزجزئيات آنراموبه :هرندی گفت
بودکه شاهرخ فرمانداروقت کرمان ١٣٢٠شهريورسال٢٧درست روز. موبخـاطردارم

مرابفرمانداری احضارکردو گفت تايکی دوروزديگرميهمان عاليقدروبزرگی به کرمان 
فرمانداردرآنموقع .ل پذيرائی کاملی راآماده کنیبايد وسائ.ميايدويکشب دراينجابسرخواهدبرد
ولــی خودمن به حدس دريافتم که اين ميهمان شاهنشاه  .بمن نگفت که ميهمان عاليقدرکيست

باکمال افتخار برای پذيرائی ازميهمان بزرگ  :باينجهت بفرماندارگفتم .فقيدميباشد
ه روزی بکرمان ولی ممکن است بفرمائيدميهمان ماچــ.وارجمندخودآماده هستم

 شد شهريورازاصفهان عازم کرمـان خواهند٢٨  فردايعنی روز:واردخواهندشد؟فرماندارگفت
من بالفاصله ازفرمانداری بخانه مراجعت کردم و  .کرمان ميشوند وارد شهريور ٢٩ روز و

  عده شهريور ٢٩ روز .آماده ساختم تاعصرهمان روزخانه رابرای پذيرائی ازميهمان ارجمند
مقارن غروب هيچگونه  ولی تا .بودند موکب شاهنشاه فقيد ورود کرمان درانتظار دی درمعدو

اعليحضرت  دراين ساعت خبررسيدکه ورود .بکرمان نرسيده بود اطالعی ازساعت ورود
 .کرمان ميشوند وارد افتـاده اسـت وروزسی ام شهريور بتاخير يک روز فقيد

 لشگرمقابل درخانه ايستاده بوديم که ناگهان آنروزمقارن ساعت ده صبح من باتفاق معاون
من وفرمانده لشگرتصورکرديم که اين افسرحامل پيامی .ازسر کوچه افسرقدبلندی ظاهرشد

که  مترکمترنشده بود ر ازچها فاصله ما ولی هنوز .باينجهت بطرف اورفتيم.برای مـا ميباشد
 به حضور را آنکه خود از بعد .دميباش اعليحضرت فقيد قد ناگهان متوجــه شدم اين افسربلند
عرض کردم  جاتعيين نکرده ايد؟ درفرمانداری برای ما چرا :اعليحضرت معرفی کردم؛ گفتند
شاهنشاه  ازاين گذشته خانه درويشی چاکرمتعلق بخود. فرمانداری جای مناسبی نداشت

؛فرمانده فرمانده لشگرکجاست؟بعرض رساندم:شاهنشاه پس ازلحظه ای مـکـث پرسيدند.ميباشد
چنددقيقه .فرمودند؛بگوئيدرئيس ستادلشگراينجابيايد. لشگربه بازديدراه سيرجان رفته اسـت

شاهنشاه فقيدفرمودندفوراپرونده ناامنی راههای . بعدرئيس ستادلشگربحضوراعليحضرت رسيد
بعدازرفتن رئيس ستـاد اعليحضرت فقيددرحاليکه من درالتزام بودم .کرمان رانزدمن بياور



ه اطاقهائی که برای معظم له وواالحضرتهاو ملتزمين آماده شده بودبادقت وحوصله ازکلي
ولی .اطاقهاخيلی خوب است:بازديدکردندوهنگاميکه ازپله های عمارت پائين ميامدند فرمودند

فوراامرشان .نميدانم چرابچه هاديرکرده اند؟معهذادستوربده اطاق خواب مراتغييربدهند
نيمساعت .دون آنکه لحظه ای استراحت کنند؛مرتب قدم ميزدندشاهنشاه ب.رااطاعت کردم

اتومبيل يکی پس ازديگری مقابل درخانه توقف کردندوواالحضرتها وسايـرملتزمين ١۶بعد
اعليحضرت خــودشـان اطـاق واالحضرتهاوملتزمين .ازاتومبيلهاپياده شده نزدشاهنشاه فقيدآمدند

 باغ تشريف آورده ومشغول گردش درباغ راتعين کردندوپس ازفراغت ازاينکارمجددابه
 .گـرديدند

 
اعليحضرت پس ازچنددقيقه گردش درباغ مرا .من درتمام مدت پشت سرشان حرکت ميکردم 

آنهاديدنداگرده سال ديگرايران باين ترتيب .ديدی خارجيهاچه کردند:مخاطب قرارداده؛فرمودند
اکمک يکديگربکشورمـا حملــه باوجوداين بخداقسم اگرب.جلوبرود؛ديگرحريف مانخواهندشد

ولی آنهابدون اعـالن جنــگ .نکرده بودندوجداگانه ميامدند؛قادرنبودندبسرحدات ماتجاوزکنند
ازشمال وجنوب بکشورماحمله کردندوشهرهای ماراکه بهيچوجه خودرابـرای دفاع آمــاده 

 .ه صادرکنيمباينجهت ماهم ناچاربوديم که دستورمتارک.نکرده بودند؛موردحمله قراردادند
  بنظــر غمگين و متاثر بسيار ميداشتند؛ اظهار هنگاميکه اين مطالب را اعليحضرت فقيد

 اعليحضرت از .اعليحضرت آمد جم که جزوملتزمين بودنزد دراين موقع محمود .ميرسيدند
بعدمراخطاب قرارداده  .بعرض رسيدکه بسيارخوب است اطاقتان که بدنيست؟ پرسيدند او

 ولی تصور .عرض کردم يک حمام خزينه دارهست درمنزل حمام داريد؟ :سئوال کردند
 را درمنزل طوری ترتيب کار .آنروزگذشت .عيبی ندارد نه؛ فرمودند .مناسب باشد نميکنم؛

  ديگرهيچکس حق داده بودم که هنگاميکه اعليحضرت به طبـقه فوقانی تشريف ميبردند
 بعد  روز صبح ٩ ساعت .آنشب شب اول مـاه رمضان بود .نداشت قدم به طبقه باال بگذارد

 فرمودند  رفتم؛ وقتی حضورشان .که اعليحضرت بطبقه پائين تشريف آورده اند دادند خبر
حيف  گفتند و آهــی کشيدند .عرض کردم روزاول ماه رمضان چـه روزی است؟ امروز

 .ضـرت مسـافرهم هستندعرض کردم عالوه بربيماری اعليح .مريضم ونميتوانم روزه بگيرم
 .معروف کرمان بحضوراعليحضرت شرفياب شدند ازتجار نفر مقارن ظهرآنروزچند

بنظـر  حاليکه خيلی متاثر در بعد .اعليحضرت سئوالهائی ازوضع محصول کرمان فرمودند
برای  من ثروت زيادی را من برای اين مملکت خيلی زحمت کشيدم؛ :فرمودند ميرسيدند؛

 آبگوشت نبايد بفهمانم که به نان و آن بودکه بمردم کشور اينکار من از مقصودمـردم گذاشتم و
چنددقيقه بعدعکاسی  .بيفزايند کشورشان و وبه ثروت ودرآمدخود کارکنند بايد .قناعــت کنند

عکاس  .وعکاس واردشد موافقت فرمودند چندعکس بردارد؛ آمدوتقاضاکرد اجازه بفرمايند
شخصيت اعليحضرت  تاثير چنان تحت  ه عکسبرداری ميکرد؛هنگاميکه دوربين را آماد

 عکس بردارد؛  قبل ازآنکه موفق شود سرانجام .قرارگرفته بودکه دستهايـش بشدت ميلرزيد
  .دوربين ازدستش افتادوشکست 

ولـی  .درکرمان بودکه کنسول انگليس اجازه شرفيابی خـواسـت دوم اقامت شاهشاه فقيد روز
 .ذيرفتن اوخودداری کردنداعليحضرت فقيد ازپ

عرض کردم  دراين خانه راديوداريد؟ :احضارفرموده گفتند عصرروزدوم اعليحضرت مرا
درباره جنگ  اخباری راکه ازراديو .چه خبرهای تازه ای بود گرفتيد؛ را اخبار بلـه فرمودند

ه ک بود مقارن عصر آنروزاعليحضرت اظهارکسالت ميکردند؛ .شنيده بودم بعرض رسانيدم
يکربع  .بگوئيد نزدمن بيايد فرمودند .عرض کردم بله درکرمان دکترخوب هست؟ فرمودند

روی  يکی ازاطاقهای طبقه تحتانی منزل شده و دکترواردشـد اعليحضرت وارد ساعت بعد
 .رفت در ازجادراز کشيدند که تختخواب   تختخواب سفری که ظاهـرا خوب بسته نشده بود؛

 .بلندشـوند جا از باعليحضرت رسانيده وکمک کرديم تا من ودکتربالفاصله خودرا



 دکتـر من را معاينه کن؛ .چيزمهمی نبود اعليحضرت درحاليکه لبخندی برلب داشتندگفتند؛
 بعد دارند؛ دکترپس ازمعاينه اظهارداشت اعليحضرت يک درجه تـب ببين کسالتم ازچيست؟

اعليحضرت  از مجددا دکتر ت بعدساع چند .کسب اجازه مرخص شد وبا وتجويزکرد دار چند
تاساعت يازده روزبعد  و اعليحضرت آنشب غذای ساده ای ميل کرده وخوابيدند .عيادت نمود

 .از اطاق بيرون نيامدند
وازطرف کنسول انگليـس بـعـرض  يکنفرآمد ساعت يازده که به طبقه پائين تشريف آوردند؛

کـه  کشتی کجاسـت؟ قاصد مقصد ودندشاهنشاه فرم .رساند که کشتی دربندرعباس حاضراست
اعليحضرت  .کشتی ندارد که هيچگونه اطالعـی ازمقصد بعرض رساند انگليـسی بود

 رفتن اين شخص؛ از بعد .بجهنم که اطالع نداريد :فرمودند درحاليکه عصبانی شده بودند؛
ده صورت برداری کر اثاثه را دادند دستور التزام بود اعليحضرت بآقای ايزدی که در
 بعدازظهر ۵تاساعت جريان آماده ساختن سفر .نياورند هرچيزی راکه زيادی اسـت باخود

اقامت درکرمان درحاليکه من  پس ازسه روز صبـح روزبعــد شاهشاه فقيد و بطول انجاميـد
 .بندرعباس ترک گفتند بقصد کرمان را خاص خود قراردادند تفقد مورد وساکنين خانه را

 در شاهنشاه فقيد پذيرائی از مامور بمقام شهرداری کرمان رسيد ها يک افسرارتش که بعد
 :وی نيزخاطرات خودراچنين تعريف کرده است .بندرعباس بود  تا بين راه نــقاط 

ساعت ده ونيـم  .صبح ازکرمان عازم بندرعباس شدند۶ ساعت واالحضرتها اعليحضرت و
 .صرف فرمايند درآنجا را ناهاراعليحضرت وهمراهان  قرارشد شديم و وارد حاجی آباد

شب  اعليحضرت بايد و حرکت نميکند کشتی درآنروز درحـاجی آبـاد بوديم که اطالع داده شد
پس ازوصول اين خبرمن بالفاصله برای تهيه وسائل  .را دربنــدرعباس اقامت فرمايند

مارت سرانجام ع پس ازجستجوی زياد پذيرائی عازم بندرعبـاس شدم وساعت دوبعدازظهر
که اعليحضرت  بعدازظهربود ۶مقارن ساعت .برای اقامتت ايشان آماده کردم بانکملی را

اعليحضرت  .فرمودند بازديد پـس ازآنــکه اطاقهای عمارت را. بندرعباس شدند وارد
همه  ميشوم؛ جدا مـن اکنون که ازخاک وطن عزيز: فرمودند درحاليکه خسته بنظرميرسيدند؛

که  وآن امنيت کشوراست  باخـود ميبرم؛ را گذاشته وفقط يک چيز اينجا در را چيزخود
 .آورده ام  بيست سال درمملکت بوجود درخالل

پس ازصرف شام برای استراحت باطاق خواب  و ساعت نه شب اعليحضرت دستورشام دادند
تـن از  باتـفاق چنـد احضارکرده؛ گفتـند مرا دراينموقع واالحضرت شاهپورعليرضا. رفتنـد

بالفاصله من يک قايق  .بخـوابيم آنجا در ميخواهيم بکشتی برويـم وشب را االحضرتهاو
 بعد روز بامداد .آن بکشتی عزيمت کردند با تها االحضر و موتوری آماده کردم و

برای آبادانی وسربلندی آن رنج برده  که يک عمر درحاليکـه خاک وطن را اعليحضرت فقيد
 چشمانشان سرازير وچندقطره اشک از مينگريستند؛ آخرين باربـرای  وفداکاری کرده بودند؛

سه ربع  و ازاسکلـه بندرعباس قدم بدرون قايق موتوری گذاشتند باتفاق واالحضرتها بود؛
درحاليکه پس ازبيست  و سوارکشتی انگليسی که دربندر لنگرانداخته بودشدند ساعت بعد

 .ـرای هميـشه خـاک وطن راترک گـفتند بيش ازيکقرن ايران رابه جـلوبـرده بودند ب سال؛
 .روانش شاد ويـادش برای هميشه گرامی باد
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