
   
 ))مـاه پنجاه ونهميـن سالـروزدرگـذشت رضـاشـاه بزرگ   امرداد۴ ((

 
 کشتی زهم جداميکرد              ناخدايـش ؛ خـداخـداميکرد باد 
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ی که زندگ ری ازآسياساخته کشو سردارخود )١٣٢٣ امردادماه ۴(١٩۴۴الیجو٢۶روز
وتاريخ کشورش رادرشرايط مرگ   رسانيده بود؛آغازکرده وتابه پادشاهیسربازی  از خودرا

درنقطه دوردستی  سال سلطنت وسه سال زندگی درتبعيد؛١۶پس از وزندگی ورق زده بود؛
سردارخودساخته ديگری  سال پيش ازاو؛١٢٣  .ديده ازجهان فروبست ازخاک آفريقا

 او ازسربازی آغازکرده وتا بپادشاهی رسانيده بودو زندگی خودرا که اونيز ازاروپا؛
سال ۶ سال سلطنت و١١پس از نيزتاريخ کشورش رادرشرايط مرگ وزندگی ورق زده بود؛

ناوگان  ناوی از هردوی آنهابا .درگــذشته بود درنقطه دوردست ديگری ازآفريقا تبعيد؛
وهردوی  ده بودند؛ فرستاده شبه يک سرزمين انگليسی اعليحضرت پادشاه انگلستان؛
تابهنگام مرگ درتبعيدگاه خويش نگاه داشته  جسمانی خود آنهـاعلــيرغم شرايط نامساعد

 .   بودند
 

 امپراطوری قدر .ناپلئون بناپـارت ورضـاشاه بزرگ به تاريخ پيوسته اند ؛امروزاين هردو
 .ارج شده اسـتازگردونه خ به تبعيدگاههای آفريقائی فرستاده بود؛ قدرتــی هم که آنهارا

 درباره زندگی رضاشاه بزرگ آنچه ميبايد .باقيمانده است  ولی داوری تاريــخ بجای خود
 درگذشت او گزارش تازه ای که بمناسبت سالروز. نوشته شده است نوشته شده باشد؛

 انگلستان است که محــرمانه وزارت امورخارجه شامل بخشی ازمجموعه اسنـاد ميخوانيد؛
 .دسترس عمــومی گذاشته شــده اســت  وران سری بودن درپس ازگذشت د

 
 ٢٧تا ١٩٢٠  اکتبر ۴از ايران؛ در فرمانده نيروهای بريتانيا ازخاطرات ژنرال آيرونسايد

 مانند ايران را ميشود بعضی ازاين فرنگ رفته های ايرانی تصورميکنند؛. ١٩٢١فـوريـه 
 %٩٩درکشوری که دارای  باشنددموکراسی اداره کـرد بی آنکه متوجه  با اروپا

کمی تفاوت مشابه  ايران ازاين حيث با وضع امروز .دموکراسی معنی ندارد بيسواداست؛
که برای  درآن موقـع ايــن صداهائی را ما .وضع مصردرپيش ازجنگ جهانی اول اسـت

 يزدرايران ن. خاموش کرديــم ناسيوناليسم برخاسته بود؛ دموکراسی و اصالحات اجتماعی و
باين اصالح طلبان  بايد .ميتوان خوب عمل کـرد ,دارد وجود تازمانيکه فساد مصر مانند

 مالکين؛ روحانيون؛ .رکن دارد چهار فهمانيد که چارچوب سنتی قدرت درجامعه ايرانی؛
 .اين چارچوب حفظ شود وميبايد اشراف وتجاربــزرگ هستـند

 
کرزن وزيرامورخارجه  به لرد تهران؛ازگزارش محرمانه سرپرسی لورن سفيرانگلستان در

فرمانده  رضاخان اکنون وزيرجنگ و )١٣٠٢ارديبهشت ٣١؛١٩٢٣ماه می ٢١(انگلستـان 
 نميگيرد؛ انجام  کابينه است وهيچکاری بدون موافقت او نيرومند ولی عمال مرد کل قواست

 ردم اقدام برای سرکوبی شيخ خزعل؛ با يازود عقيده شخصی من اينسـت که وی دير
 را جلوقدرت او بايد داد يعنی يا برسردوراهی تصميم قرارخواهد مارا موردحمايت ما؛

اينـکه از سياست  يا .که الزمه اش تقويت خزعل واشغال جنوب ايران است يا بگيريم و
به عقيده من  .پشتيبانی کنيم وحدت سياسی ونظامی ايران است؛ که ايجاد او موردنظر

مناطق نفت  درخوزستان و البته بشرطی که وی بمنافع حقه ما م؛اگرماحامی سياست  اوباشي
 درايران تحکيم کرده ايم وهم در را سياسی خود درآن صورت هم نفوذ خيزتجاوزنکــند؛



 قدرت خودرا امااگر .سهيم شده ايم نظم وامنيت درايران است؛ استقرار منافعی که ناشی از
فراهم  ما که تاريخ برای ـها فرصتی رادرآنصورت تنـ درشکست اين سياست بکارگيريم؛

دست  از مرزهای هنـدوســتان داشته باشيم؛ ثبات درجوار با تاايرانی منظم و آورده است؛
که تازه به علت خالصی ازآنها توانسته  قبول مسئوليتهائی خواهيم شد از وناچار خواهيم داد

شق اول يعنی  من طرفدار من مربوط ميشود؛ که به خود آنجا تا .نفس راحتی بکشيم ايم؛
ايران  وحدت نظامی وسياسی در تقـويت و حمايت ازسياست کنونی رضاخان برای ايجاد

 .هستم
 

 ١۴ تهران در توسط سفارت بريتانيا  به دولت ايران؛داشت دولت انگلستان قسمتی ازياد
که  اندضروری ميد اين نکته را تذکر دولت بريتانيا ؛١٣٠٣ آبان ٢٣با  برابر ١٩٢۴نوامبر

توجه باينکه  با و .منافع انگلستان است حمله قشون ايران به قوای شيخ خزعل؛ مغاير
کرده است ازجـان ومال شيخ خزعل واتباع  تعهد ١٩١۴ نوامبرسال دولت انگلستان در

 خواهد بريتانيای کبـير ناگزير صورت ادامه عمليات نظامی دولت؛ در ازاينرو اوحمايت کند؛
 .بعمل آورد هرگونه اقدام الزم را اتباع او که برای دفاع ازجان ومال شيخ خزعل و بود
 

وهمه بدبختيهای کشورش  بود متنفر انگليسی ها رضاشاه از :ازخاطرات سيدحسن تقی زاده
شخصی بنام  حتی به وليعهدش هم ازاين بابت که فکرميکرد؛ .ازانگلستان ميدانسـت را

 .ظنين بــود ايران است؛ دربار در جاسوس انگليسها ؛ارنست پرون دوست سوئيسی او
 
عمومی  اعتقاد ؛١٣٢٠ ماه شهريور سفيرانگلستان درايران در ربوالرد ريد گزارش سر از

متفقين  زيرا شايعه بی اساسی بيشترنيست؛ ؛رضاشاه شديـم اينکه مـا باعث تبعيد  بر مبنی
 است که انگليسيها الزم به تذکر .گيرنددرايــن باره مسئوليتی بعهده ب اصوالمايل نبودند
 ١٩٢١ وقوع کودتای اصوال و نداشتند روی کارآوردن رضاشاه نيز هيچ مداخله ای در

 .تـــهران مايه حيرت شــده بود  در سفارت اين کشور  دولت انگلستان و برای
 

 شاه درگذشت رضا ماه پيش از ٩اين گزارش  خورشيدی؛ ١٣٢٣ با ميـالدی برابر ١٩۴٣
عوارض  درتاريخی که پادشاه سابق ايران وارد ژوهانسبورگ شده اند؛. تنظيم شده است 

نشده  تکرار  ازآن نوع که هنگام اقامت درجزيره موريس برای ايشان پيش آمد؛حمله قلبی
داربن بوسيله دکتر      شهر ورود بــــه ژوهانسبورگ در مشاراليه پيـش از اما .است

باقيـمانده  او که عـوارض انفاکتوس قلبی در گرفت ومعلوم شد موردمعاينه پزشکی قرار
 در پشـت سرگذاشته و پـرمــرارتی را زندگی طوفانی و فراموش نکنيم که اين مرد .است
لحظه حمله قلبـی تازه  هر براين مبنا و .پايش هـويداسـت سرتا وعالئم شکستگی در آثار

 اندازه سيگار بيش از ه دراين اواخربخصوص ک . خاتمه دهدبه زندگانيش ای ميتواند
مسائل متعددی خواه ناخواه پيش  ناگهانی فوت کند؛ اگــر شاه سابق ايران بطور .ميکشد

ژوهانسبورگ نزديک  در او .که مهمترين آنـها تکليف جسدايشان وهزينه آنست خواهدآمد
تهران باين  ه ازپانزده هزارلير نيز وهرچنـد ماه يکبار هزارليره اندوخته دارد به يکصد

 ۶٠٠اش در ژوهانسبورگ ماهانه  هزينه زندگی او وخـانـواده .يشودـــحساب حواله م
همـــين موجودی که  از  ای دردست نيست که وی غيرليره است وهيچ قرينه ١٠٠٠تا

 .داشته باشـد بانکی ديگر موجودی ديگری در يا حسابجاری و دربانک بارکليز دارد؛
 

 و  انگلستان درايران درکتاب غرور آنتونی پارسونزآخرين سفيرکبيرانجام آنکه سر وسر
 که بدست رضاشاه آغازشد انقالب واقعی ايران آن بود ديدگاه تاريخ؛ ميگويد از سقوط خود

 درايران انجام گرفت يک ضد ١٩٧٨ رضاشاه ادامه يافت آنچه که درسال بدست محمد و



سال پيش ازآن  ۶٠ختـار قرون وسطائی که گرداندن آن سا باهدف باز انقالب بيش نبود؛
 .آن بمبارزه برخاستـه بود شاه با رضا

 
 و  وش ميخواست درحيات خود عجول درنوسازی ايران؛ بيش طلب؛ شاه مردی بود؛ رضا
 .خون سربازی با خصــلت سربازی و با سربازی بود .زمان خودش به رؤياهايش بـرسد در

نه فضيلت مستوفی  وتحصيالت نصرت الدوله؛ دنه سوا .زندگی شخصی اش سـاده بـود
نه شخصيت سياسی ومعلومات  نه بيان وخوش بـرخـورداری تـيمورتـاش؛ الممالک؛

اماعاشـق  .نداشت را اينها تشخص مؤتمــن الــملک؛ نه هيچکدام  ونه متانت  مشيرالدوله و
 :ميگويد عزت اله همايونفردکــتر  استاد. به آنچه که ميخواهــد به ايران و همـه آنها از تر 

 مايه توفيقش ميشــود خواستن تا و به حرکت روياروی مياورد موفقی را هر و را  او آنچه
و  وکارهائی ميــکند دشــاهی می نشين برمسنـد لذا .حساب عقل و عشق ونه درحدود سرحـد

اوسـت از شفتـه وآهک آن ؛ پايـه آن؛ ساخته شود؛ که هرچه پس ازاو ايرانی ميسازد؛
اوست که برای  .که دشمن ايران هستند وهرچه خراب ميشود بـه دست دشمنان اوسـت؛

 حق تحصيل وترقی را؛ .وحدت به مملکت می بخشد ارتشی نــوين درست ميکند؛ اولين بار
 .ميريزد را ايـرانی نو اوسـت که چنانـکه گفتم پايه نوسازی و و .حـق همه طبقات ميداند 

که گنـدم  همه انـسانها؛ هـم انسانی است مانند فراموش کنيم که او  نبايدباتمـام اين احوال
آنچه که دشمنان  صفـــات وخصوصيات استثنائی؛ ت استـثنائی بــااوبـشری اسـ .ميـخورند
 .نه قـضاوت تاريخ دربـاره او کالم دشمن است؛ .اوميگويند

 
 

 ــــش شــاد بــاد                                         روان      
 
 
 
 
 

 درمجله ايرانشهر شفا بخشی ازنوشته استاد


