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 يشگفتارپ

 
 

 که بسيار مورد احترام من هستند برای باز بينی کی از فرهيختگان و دوستان ارجمندياين نوشته را 
 خود ايشان اصالحات و .به درخواست خودشان نامشان محفوظ می ماندبنا  .ويراستاری در اختيار من گذاشتند

من عالوه بر . همه را بهمان صورت تايپ کرده اممطالبی به آن اضافه کرده بودند که من بجز يکی دو مورد 
قرار نبود من کار تايپ را انجام دهم ولی از آنجا که .  بعهده گرفتم نيزمسئوليت تايپ مطلب را ويراستاری

معتقدم هر گوشه ناگفته در مورد خدمات رضا شاه و خاندان پهلوی تاريخ پنهان کشور ما می باشد لذا راسا 
آن دوست  زنده هر ايرانی و برازنده خانواده که اگر روزی اين مطلب منتشر شد براتصميم به تايپ آن گرفتم

 .  مطلب بوده باشد آذری نگارنده اصلیو آقای وکيلیارجمند 
 

 و گفتن گوشه های ملی تاريخ مان قايقحدر گذشته گوشه های تاريخ ما را کسانی نوشته اند که بجای نگارش 
 نبوده  جز زدن صدمه به تاريخ باستانی و ملی ما و سرکوب حقايقنظر کسانی را تامين کرده اند که قصدشان

 حمله کرده و آنها ذاشته وبر مقدسات ملی ماگايجاد ملی گرائی و همبستگی ملی را برجلوگيری ازاساس . است
 اند که قهرمانان و ميهن پرستان ما خائن و خائنين واقعی و ارائه دادهرا با تحريف و وارونه نمائی به طوری 

 . لله و قهرمان ملی بحساب آمده اندلک و ملت به عنوان وجيه المدشمنان ُم
 

مشخص شده است به ) ک-ح( هنگام تايپ اين مطلب زير نويس هائی که با اختصار نام من ضمن ويراستاری
از اين مطالب نظر شخصی من نيست و با استفاده از اسناد و مدارکی که پس از شورش خمينی . آن افزودم

بدست آمده است و در چندين ) روسيه(ر شوروی سابق جدا شده از اتحاد جماهيوزارت خارجه انگلستان و اقمار
، آقای نادر پيمائی، بهروز فاشجاع الدين شاشخاص قابل احترامی همانند، دکتر و گزارش های امکتاب، تارن

صوراسرافيل، و کاوش های شخص اينجانب در ميان نوشته ها و گزارش های پيشين  مثل نوشته های دکتر 
حزب توده و افرادی که از اين گروه مجزا شده و مبادرت به نوشتن يادداشت های مظفر بقائی وکتاب هائی که 

اند و با توجه به مصاحبه های افراد مختلف در راديو تلويزيون ها و کتاب های معتبر رده کخصوصی خود 
بدون  زير نويس های ديگری نيز توسط نگارنده اصلی بود که همانطور . تاريخ به اين نوشتار اضافه شده است
 .نام اختصار يا عالمت تايپ شده است

 
ده ش ارائه  هرچه ممکن است خالصه و قابل فهم خواننده زيرنويس هاهر مورد دقت الزم به کار برده ام کهدر
 اصلی که بصورت دستخط نوشتار جزو ودر جهت دادن آگاهی بيشتر به آن اضافه شده فقط  زير نويس ها. دباش

 . می باشدن بدست من رسيده بود
 

 و خدماتی که در دوران  اين نوشتار تقدير و بزرگداشت رضا شاهنويسنده ازاصلی د قصد يرسم  بنظرچون
لذا هرنوع اشاره به جزئيات زندگی شادروان محمد رضا شاه  ميباشد  استشاهنشاهی پهلوی به ايران شده

 با نوعی دلسوزی قلمداد کردم ولی در هر مورد با اشاره  گرچه با مختصری جهت گيری نگاشته اند را راپهلوی
 که مسلما دوران  دوران محمد رضا شاه ظريفمسائلنگارنده به شاره  ا .امرداخته پتاريخی به نکات ضروری 

 و مسائل بروش ودهبست و سياست جهانی ديگری حکمفرما اديگری و غير قابل مقايسه با دوران رضا شاه 
 تاريخ کشور ما  بهرحال خدمات اين خانواده بلکه بدليل اينکهکردن خدشه دار ه برای نهده می شديگری ادار

و  درستی و اشتباه بودن آن سهيم بوده اند بوده همه مردم ايران در  در آن هم اشکالیاگر . بوده استاست
   .هر مورد از خواندن زير نويس ها غافل نشويدر  د. تک تک ما هم می باشد متوجه مسئوليتشبنظر من 

 
انقالب واقعی  ديدگاه تاريخ؛ از« :ميگويد سقوط خود و انگلستان درايران درکتاب غرورسرآنتونی پارسونزآخرين سفير

درايران انجام گرفت  ١٩٧٨ رضاشاه ادامه يافت آنچه که درسال بدست محمد و که بدست رضاشاه آغازشد ايران آن بود
آن بمبارزه  شاه با سال پيش ازآن رضا ۶٠گرداندن آن ساختـار قرون وسطائی که  باهدف باز انقالب بيش نبود؛ يک ضد

 » .برخاستـه بود
 

هم " سوسياليستی" انقالب سفيد شاه و مردم، نه تنها يک عمل راست افراطی نبود بلکه از هر خواسته می کند؛اضافه 
 .نی کارگر و کشاورز بود و در جهت رشد و توسعه زندگی آنانسوسيال تر و به نفع طبقه محروم جامع يع

  
 ک  -ح. حترامابا 
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 نگارنده همقدم
 
 
 

يست که بتوانم تصوير زيبائی از آنچه من نه اديبم و نه نويسنده و نه حتی ژورنال
لذا خودتان مطالعه بفرمائيد و از آن چيز قابل انتشاری در آوريد و . ميدانم ارائه کنم

در صورت امکان در يکی از روزنامه های فارسی زبان برون مرزی منتشر فرمائيد 
 . که حق زحمات اين پير مرد تا حدی ادا شود

 
لدين، خويشاوندان و دوستان و معاشرين سالخورده در وامطالب دوران قاجاريه را از

نوجوانيم شنيدم و پس از اينکه از دو سه منبع بطور مشابه شنيده بودم قبول می 
را از دو سه در مورد ما قبل آن، خاصه نشر تشيع در ايران در زمان صفويه . کردم

 به احتمال زياد ،امام نام کتاب ها را بخاطر نميآور نقل کردم ولی مبودکتابی که خوانده 
نادر شاه را از يک کتاب ترجمه شده که نام آن نيز . در جزو کتابهايم در ايران است

 . بخاطرم نيست و تائيد آن را در نوشته های آقای باستانی پاريزی خوانده ام آورده ام
 

 آذری یوکيل  
 گلستان ان-لندن 
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 عطفی در تاريخ اجتماعی و سياسی ايران بود که ايران قرون وسطی را به ايرانی نوين مبدل ۀرضا شاه نقط
 متهورانه بود دگرگونی و تحولی که در ساختار اجتماعی و فرهنگی ايران ايجاد کرد چنان گسترده عميق و. کرد

که ذيال اما بداليلی . تر مورد بررسی و ارزيابی قرار گيرد ه دقيق حکومت کوتاهش هرچۀکه جا دارد کارنام
  بلکه ١خدماتش نشد و مورد بررسی وتقدير قرار نگرفت توضيح داده خواهد شد، درهيچ رسانه ای ذکری از

 . فقط صدای مخالفينش در فضای سياسی ايران انعکاس وسيع يافت
 

به گذشته دروتر نظری بياندازيم  بايد،حتی اقتصادی بودهنگی وبدانيم وارث چه ساختار اجتماعی وفربرای آنکه 
 . خود بشناسيمن به ارزيابی آن دوران پرداخت وعلت غلبه کشورهای استعماری را برتا بهتر بتوا

 
 به در اروپا پيش از رنسانس، جنبش های علمی و فرهنگی تا حدی آغاز شده بود که گرچه کليسا با آنها شديدًا

اما پس از رنسانس که قيود سخت کليسا از دست . ندخاست اما لنگان لنگان براه خود ادامه ميدادمخالفت بر مي
و پای مردم برداشته شد باسرعتی زياد پيشرفت های شايانی در تمام زمينه های علمی، فرهنگی و صنعتی آغاز 

آفريقائی موفق تر ميديدند سيائی و آظر علمی و فرهنگی نسبت به ممالک چون به واقعيت خود را از ن. گرديد
 . بفکر استعمار آنها افتادند

 
اين نکته .  به مردم تحميل می شد)يعنی تشيع(دوران صفويه، مذهب جديدی مزمان با آن روز ها در ايران، دره

.  مردم به خرافات و ماورالطبيعه بيشتری روی می آورند،نيز شايان ذکر است که در جوامع فقير يا تحت فشار
در .  ماند و خرافات تازه ای هم به آن افزوده شدایجن بيپيش لذاخرافات ، انشعابی در اسالم بود،يدهاين پد

 اصالحات و رفورم ها را به امام غايب ۀو هم ٢.نتيجه مردم بجای تفکر و تعقل به توسل و تقليد روی آوردند
 در البته تشيع. هر امری عادی بودده می شد و انتظار وقوع معجزه درديد قضا وقدر ديهمه چيز از. ندگزارد

اين عده با مذهب حاکم بر . معتقدينی داشت)  کنونینيالگ(ايران در حد بسيار محدودی درطبرستان و ديلمان 
 فقط در ،ان صحابه پيغمبر می پذيرفتندحتی خلفای راشدين را به عنوکه تسنن بود مقابله ای نداشتند وايران 

سياری از ب. عثمان با تسنن اختالف داشتندو، عمرابوبکر،  وتقدم وی بر)وراثت فرزندانش (جانشينی علی
قبيل احاديث و اخبار منقول از امامان و مراسم عزاداری و سينه زنی و علم و کتل که معتقدات شيعه امروزی از

ليل دکتر ن دبهمي.  يا اگر هم داشت بسيار محدود و کم بود،نداشتيع آن زمان وجودامروز استفاده ميشود در تش
عه صفوی را مورد شي(!)  شيعه علوی را غير از شيعه صفوی ميداند،من و معتقدی بودؤعلی شريعتی که آدم م
صريحا مراسم عزاداری و بلند کردن علم و کتل را تقليدی صريح از کليسای کاتوليک . ميدهدذم و نکوهش قرار

 . رم ميداند

                                                 
  تا آنجا که آگاهی دارم آقای مهدی شمشيری در کتاب های گوناگون خود به طور دقيق و پژوهشی به اينکار پرداخته و طی سالهای گذشته تعداد -١

راه رضا شاه بزرگ، راه آهن ايران رضا شاه و . ت حکومت رضا شاه منتشر کرده استزيادی کتاب، نشريه در توصيف خدمات و بررسی اثرا
 ک-ح.  مصدق از آن جمله است

 
ترجمه شده و ششمين " گله حيوانات"نکته ای که در اينجا قابل يادآوری ميدانم اينکه قرآن در سوره انعام که در انگليسی به سوره  -٢

  :سوره قرآن می باشد صراحتا می گويد
 

  ِانَّ اّلـذيَن َفـرَّقـُوا ديَنُهـم َوکانوا ِشـَيعًا َلسَت ِمنـُهم فی َشـیًٌ ِانّمـا َامـُرُهـم ِاَلی اِهللا ّثـَم ُيَنبُِّئُهـم ِبمـا کانوا َيفَعـلوَن-١۵٩  آيه- االنعـام سـوره
 

[6.159] Surely they who divided their religion into parts and became sects, you have no concern 
with them; their affair is only with Allah, then He will inform them of what they did. 

 
 ز آن فرقه و مسلک و دسته بدست میمسلما، کسانی که دين خود را به پاره ها و جزء های مختلف تقسيم می کنند و ا - ١۵٩سوره انعام

 . د، امر آنها با خدا است، سپس، او آنها را از همه اعمالشان آگاه خواهد ساختآيد، شما با آنها بستگی نداري
 

مفهوم روشن اين آيه اين است که دين اسالم قابل تفکيک نيست و کسانی که دين را به اجزائ کوچکتری تقسيم کنند و فرقه هائی از آن 
ر مطالعه اين نگارش در خواهيم يافت تا چه اندازه اسالم به بيراهه ولی د. بوجود آورند مسلمان نيستند خدا با آنها مقابله خواهد کرد

 :برای آگاهی بيشتر به اين تارنما مراجعه شود.  رفته و چقدر از نا آگاهی مردم در مورد آيه های قرآن سوء استفاده شده است
pdf.MoghadamehibarMazhabshieh/Show&PDF/org.years1400.www://http  
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 علت ظهور شيعه صفوي چه بود؟
 

در جنوب فرانسه تا .  آن زمان امپراتوری قدرتمندی با حوزه متصرفاتی گسترده ای شده بوددولت عثمانی در
در . تمامی بالکان را تسخير کرده بود و حتی بخاک روسيه هم تجاوزميکرد. شهر تولون پيش رفته بود

تا مراکش و  اردن، عراق، مصر ٣خاورميانه تمامی منطقه را که شامل؛ ترکيه فعلی سوريه؛ لبنان، فلسطين 
دولت های اروپائی حتا پاپ کليسای . شبه جزيره عربستان امروزی می شد جزو متصرفات خود در آورده بود

شرق عثمانی از اين قدرت دولت مسلمان عثمانی به وحشت دچار شده بودند تصميم ميگيرند در   کهکاتوليک رم
 .ن خار مزاحمی بر پيکر دولت عثمانی باشد دومی باز کرده و دولتی بوجود آورند که ضمن اسالمی بودجبهۀ

 
بتدريج . شيخ صفی سنی متعصبی بود که ضمنا خانقاهی با چندين مريد صوفی در اردبيل آن روزی داشت

. و مريد خود کردند و صاحب قدرتی شدنده  ساختآزاد امير تيموراسارت  از  را ازايالت ترکای عدهينانش جانش
در مسير خود، مردم را وادار می کرد . عيل به قصد سلطنت به حرکت در آمدتا آنکه از اخالف او شاه اسما
مردم که دشنام به . ّب کنند هرکس از اين دستور امتناع ميکرد گردن زده می شدخلفاء راشدين بجز علی را سـَ

ار نفر گردن در تبريز نزديک به پنجاه هز. خلفا راشدين را کناه و کفر ميدانستند از اينکار خودداری می کردند
البته هرچه پيش ميامد چون مردم از طرفی خطر مرگ را احساس می کردند و از طرف ديگر ميديدند . زده شد

 مغول وقتی -اين را هم اضافه کنم که ايران کشوری سنی بود. (با َســّب خلفا اتفاقی نيافتاده است تسليم تر بودند
 بودند جداگانه و پنهانی به ٤ مفتی فرقه ای از اهل تسنن به دروازه اصفهان رسيد دو مــُفتی شهر که هريک

روان آن ديگری را قتل عام  بشرط آنکه پي٥خواهند کرد ردند که دروازه برای مغول ها بازمغول ها پيشنهاد ک
 به اين ترتيب ايران با ،)هردو مذهب را قتل عام کردمغول با هردو موافقت کرد و پس از ورود پيروان کنند و
 .  شاه اسماعيل به کشوری شيعه مبدل شده بودسلطنت

 
 عده اه عباس که به لقب کبير مفتخر شد،ش. البته اين فشار برای حفظ مذهب رسمی جديد همچنان ادامه داشت

 پس از مرگش جنازه اش را در هفت ای خام خوار در خدمت خود داشت، آنقدر جنايت کرده بود که ظاهرًا
 با لباس مبدل برای اجرای بها شاينکه گفته می شود شاه عباس. ست قبرش کجا اشهرتشيع کردند تا کسی نداند

 . عدالت در شهر گردش ميکرده است برای تفتيش عقايد بوده است نه برای برقراری داد
 

گفته می شود شاه عباس هفت . همين ايام برپا گرديددررسم زيارت قبر امام هشتم در مشهد و خواهرش در قم 
)  يا امت هم مقلدندکالم الملوک، ملوک الکالم، مردم(پياده برای زيارت امام رضا  به مشهد رفته بود  با پای ربا

 خشی در مسير سفر به امام رضا است، و از پيشرفت های دورانی بنام شاه عباس ساخته شده بو کارونسراهائ
هزاران هزار احاديث  که در آنهامجلسی ه المتقين و بحار االنوار مثل حلي نام برد  راظهور تاليفاتی بايدصفوی 

 .  شده است و يا جعلوساير امامان شيعه، نقل  از امام زمان و اخباری،
 

اسبی را بطور زيبائی زين ميکردند و در دروازه ) پنجشنبه عصر(قابل توجه است که مردم کاشان شبهای جمعه 
در اين مورد . شود و دنيا را پر از عدل و داد کند آمد آن اسب را سوار نازم شهر نگاه ميداشتند که وقتی امام 

 چون آخوند ها گفته بودند آقا به اين شهر وارد ،گفته شده است که مردم شهر ری هم همين کار را می کردند
 ..(!) می شود

 
 . فرستاده های دولت انگليس در همين روز ها وارد ايران شدند٦برادران شرلی 

                                                 
 ک-ح.  شده از اسرائيل نبودک در آن زمان فلسطين به صورت امروزی خود جدا از سرزمين های ديگر و تفکي-٣
 
   حال بخاطر ندارم آن دو مفتی از کدام يک از چهار فرقه مالکی، شافعی، حنفی و حنبلی بودند-٤
 
 ک- ح همواره مذهب برای کينه توزی با يک يا گروهی تمام کشور را بباد داده است– از ماست که بر ماست -٥
 
 ک- ح,Robert Shirley, Anthony Shirley آنتونی و رابرت شرلی -٦
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 :دوران نادر شاه
 

دولت انگليس که آن موقع . سته عده ای راهزن بود که در شرق خراسان به راهزنی مشغول بودسر د،نادر
جنوب هندوستان را در تصرف داشت ميخواست دولت هندوستان را در دهلی ضعيف کند تا بتواند اهداف 

 مستعد ضمنًاماموران آن دولت که نادر را آدمی خشن و . استعماری خود را به تمام خاک هندوستان توسعه دهد
 نادر ٧.و مناسبی يافته بودند وجه کافی در اختيارش گذاشتند که بتواند افراد زيادی را به استخدام خود درآورد

. حکومت افاغنه و صفيه را برانداخت و پس از آنکه به سلطنت ايران رسيد طبق قرار قبلی به هند حمله کرد
 ولی دولت انگليس به ز عبور از آن منطقه وحشت داشت،ت انادربه مناسبت سابقه ای که از افغانستان داش

نادر گفت که در اين زمينه اطمينان خاطر داشته باشد که خطری متوجهش نخواهد بود، چون قبال مذاکراتی در 
نادر   ٨. اين باره با سران قبايل افغانی صورت گرفته و قرار است سپاه نادر به سالمت از افغانستان عبور کند

مقداری طال و جواهرات به غنيمت گرفت و طبق ز قتل عام بيش از هشتاد هزار نفرپس ا. رسيدبه دهلی 
به اين ترتيب ت خورده گذارد و به ايران بازگشت، دستوری که دريافت کرده بود تاج را مجددا بر سر شاه شکس

اين غنائم بقول . گرديدهندوستان باز مار تمامی کشوری هندوستان کامال ضعيف شد و راه برای استعزدولت مرک
 . آقای باستانی پاريزی نه تنها کمکی به اقتصاد ايران نکرد بلکه موجب تورم و گرانی زيادی شد

 
زمانی که در حکومت محمد رضا شاه . ددچار ش رمشاع به اختالل و باالخره می برد اين مرد که از سفليس رنج

رضا عوارضی بعنوان اعانه برای اين منظور دريافت می برای ايجاد بنائی برای مقبره نادر از زائران امام 
آيا بی انصافی نيست که مردمی که آنقدر سبعانه مورد ظلم و ستم اين مرد «: کردند آقای باستانی پاريزی نوشت

   ٩» قرار گرفته اند حاال از آنان وجهی برای ساختن مقبره اش دريافت شود
 

                                                 
 با قدرت ١٧۴٧ تا ١٧٣۶ن سال های  در ايران زندگی کرد و بي١٧۴٧ تا ١۶٨٨ نادر قلی بيک، تهماسب قلی خان يا نادر شاه افشار در سال های   -٧

. وقتی رشادت خود را در سرکوب شورشيان از خود نشان داد ملک محمود سيستانی تهماسب را به فرماندهی لشکر خود گماشت.  پادشاهی کرد
 عبد علی ١٧٢٩ در ماه مه .نادروقتی موقعيت را مناسب ديد و بی عرضگی های قاجار را درک کرد جای فتعليخان قاجار جد آقا محمد خان را گرفت

در دسامبر همان سال .  گيزلی افغان را در مهماندوست که دست نشانده اشرف بود را شکست داد١٧٢٩در سپتامبر . افغان را در هرات شکست داد
ب کرد با تسخير قندهار باقيمانده  قندهار را تصاح١٧٣٨در سال . ايران را از شر افغانه نجات داد و بسياری از نظاميان افغانی به لشکر نادر پيوستند

نادر شاه در حمله به هندوستان از لشکريانی که به اين ترتيب به او . نادر در قندهار شهر جديدی ساخت و آنرا نادرآباد ناميد. فرقه افغان از بين رفت
شکريان محمد شاه مغولی را با خود همراه کرد و از رودخانه معروف هند گذشت و الهور، کابل، غزنی را تسخير کرد و ل. پيوسته بودند کمک گرفت

 در هند بنام او ١٧٣٩ فوريه ٢۴در آخر همان سال با اين لشکر دهلی را با پيروزی کامل تسخير کرد يکماه وقت صرف کرد و آنجا را آرام کرد و در 
يده شده است که ارتباط نادر با انگليس را نوشته باشند در تاريخ ها کمترجائی د.  به سوی دولت عثمانی لشکر کشيد١٧۴١در سال . خطبه خوانده شد

 ک-ح. اشاره اين نويسنده به اين مورد جالب توجه است

 نفر را کشته و عده زيادی ٣٠٠،٠٠٠ دو سال پس از زلزله شديدی که آمده و نزديک به ١٧٣٩همانطور که در باال اشاره شد نادر هند را در سال  -٨
 که به هند حمله کرده است افغانستان را از افاغنه پاکسازی ١٧٣٨ تا ١٧٢٩غال می کند وی پيش از آن در بين سال های را بی خانمان کرده بود اش

او لشکريان لدهی .  در دهلی بر سر کار آمده بود١۵٢١ببر اولين مغولی بود که در سال « :بر اساس نوشته های تاريخ نويسان هندی. نموده بود
.   محمد شاه رنگيال با وجود اعتراضات مادرش پس از مرگ پدرش به تخت نشست١٧١٩در دسامبر .  شکست داد١۵٢۶ال سلطان ابراهيم را در س

 پس از مرگش پسر او قمرالدين خان ١٧٢١در سال . به اين ترتيب سلطنت از دست سيد های آن موقع خارج شد و آهسته به دست محمد امين خان افتاد
در اين دوران افغان ها که به کابلی .  به عنوان امپراتورهند بر روی او ماند١٧۴٨ی بودکه تا زمان مرگش در سال محمد شاه نام. بجای او نشست

اين . نماينده او بنام نصير خان کنترل افغانستان را داشت) مغول( گورکانی معروف بودند به زير نفوذ مغول ها در آمده بودند و در زمان محمد شاه 
 .  بود و بی عرضگی او موجب سست شدن پايه های دهلی را هم فراهم می کردمرد بسيار بی عرضه

به محض اينکه اين پسر چوپان در استان خراسان ايران به . يک چنين شرائطی به گوش نادر رسيده بود و او را در تسخير هند مصمم کرده بود
 وقتی افغانستان راتسخير کرد قدرتش زياد شد و اسب سواران ١٧١٧سال او به رهبری رسيد و در . راهزنان پيوست رشادت هائی از خود نشان داد

 يک قهرمان ملی شد وتمام افغانه را تارو مار کرد او در سال ١٧٢۵در سال . ورزيده ای تربيت شدند و سرتاسر خراسان را زير نفوذ خود در آورد
ر روانه شد و در نوامبر بـَ خان را در پيشاور شکست داد و به سمت خي نصير١٧٣٨نادرشاه از طريق غزنی و کابل در سال .  شاه ايران شد١٧٣۶
 رودخانه هندو را گذشت و منطقه پنجاب را تسخير کرد و زکريا خان راگرچه از دهلی ١٧٣٨در دسامبر . ديگر کسی جلودار نادر نبود١٧٣٨سال 

 ميليون روپيه ٢٫۵نادر از محمدشاه رنگيال درخواست  .ی هم تسخير شدکمک خواسته بود ولی موفق نشد در مقابل نادر بايستد و به اين ترتيب دهل
    »خراج کرد ولی چون پول در خزانه دولت نبود خزانه شخصی خود را باز کرد و نادر همه جواهرات بخصوص کوه نور را با خود برد

در . که نيرنگ انگليس در مرگ نادر و کور کردن پسرش موثر بوده شايع است . لذا آنچه نويسنده به آن اشاره می کند تا حدی با تاريخ برابری ندارد
 ک- ح.مورد کور کردن مردم در کرمان هم نادر دست به چنين کاری نزده است و تاريخ چنين اشاره ای ندارد

 
ا بايستی ديگران بسازند يا بدستور عوامل حترامی که برای آقای باستانی پاريزی دارم، ولی آيا اينها همان مردمان هستند؟ يا افتخارات کشور ما را با -٩

 مصرف ساخت  ريخته شده بود به شايد حق بود تمام وجوهی که به مقبره کسی که به امام رضا مشهور شدهبيگانه باشد تا مورد پذيرش قرار گيرد؟
 ک- ح.رساندندمقبره نادر می 
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ر اين است که چون جنگهای عثمانی وايران رنگ مذهبی شيعه و اما از نکات جالب و خنده آور حکومت ناد
بهتر .  امام داريم و شما هيچ نداريد١٢سنی بخود گرفته بود، نادر به دولت عثمانی پيشنهاد کرده بود که ما 

 امام را قبول کنيم وبه اين مخاصمات پايان درهيم؛ که البته مورد مضحکه دولت عثمانی قرار ۶است هردو 
 !) (گرفت 

 
 : كريم خان زند

 
را با لحنی طنز آميز و کريم خان زند آدمی سليم النفس بود و با آنکه گفته می شود بسياری از خرافات زمان 

لطيفه گونه يا بقول خودش لـُری رد ميکرده است جرات مقابله وروياروئی با روحانيت را نداشت و بجز بعضی 
ات بر اثر اشتباهجانشينش لطفعلی خان هم .  نبردست کاری از پيشابنيه که گفته می شود مربوط به زمان او ا

در دوران او هم کاری از پيش نرفت چون اغلب . ا محمد خان قاجار گرديدخودش وخيانت اطرافيان مغلوب آق
 . درگير جنگ بود

 
 :قاجــــاريــــه

 
داد رای و روش ستبدر ا.  بسيار خشن و بيرحمی بوددیا محمد خان موسس اين سلسله ننگين، مرآق

به . با آنکه بعلت قدرت فرماندهی و مديريتش می توانست منشاء خدماتی باشد. بی همتا بودديکتاتورمآبانه 
علت احتماال عقده روانی که بر اثر خواجه شدن داشت به جنگ و خونريزی متمايل بود و بيشتر نيرو و 

 اعراب مردم ايران که حملۀ. شت و خون بودححکومتش، حکومت و. امکاناتش را صرف جنگ و فتح قفقازکرد
سپس قتل عام های مغول، تيمور، صفويه و نادرشاه را از سر .  تجربه کرده بودند ١٠و خونريزيهای آنانرا 

 ستم تا حدی کاسته شده بود ولی آقا محمد خان که گرچه از فشار اين ظلم و، در دوران کريم خان زند. گذراندند
 . ه همه مردم بدبين بود اين فشار ها را مضاعف کرد روانيش ببه علت عقدۀ

 
اگر عمرش اجازه نداد که کامال به اين . وی گفته بود کاری می کنم که هفت خانه به يک ديگ محتاج باشند

هدف نائل شود، اخالفش که لياقت، شهامت، جرات و مديريت او را نداشتند، استبداد او را حفظ کردند ولی بجای 
 منابع نفت و غرب  همهآذربايجان کنونی با آن جمهوریحکومتی، قسمتی از شمال ايران که توسعه قلمرو 

ايران عمال به دو منطقه نفوذ انگليسی ها در جنوب و روسها در . افغانستان و هرات را از ايران از دست دادند
 جنوب به ،رف روسيه شمال ايران به تص١٩٠٧حتی قرار بود طبق قرار داد دوجانبه . شمال تقسيم شده بود

بعد در ، تصرف انگليس و در مرکز ايران منطقه ای حائل بين دولتين روس و انگليس بنام ايران باقی بماند
  .که بعلت انقالب بلشويکی اين کار سر نگرفت آن دولت حائل هم سهم انگلستان شد، ١٩١۵قرارداد 

 
ود، شاهان قاجار با بهره گيری از آن کمال سوء ا محمد خان در دل مردم جای گرفته بوحشتی که از حکومت آق

هرچه اقويا بر زبان می آوردند .  وجود نداشت،مدونون يا مقرراتی اعم از مدون و غيرقان. استفاده را ميکردند
بود، گفت قانون در رده کناصر الدين شاه که سئوالی از او قانون تلقی می شدو می گويند معماری در پاسخ 

چون ناصرالدين شاه . بگور شدب کردند، بر سرش ريختند تا زنده دستور داد گچ و خاک در آ. اينجا اين است
نمونه ای از " قبله عالم"  و " اهللاظل. "شاهان قاجار خود را وابسته بخدا می دانستند. از کلمه قانون منتفر بود

 هيچکس در مقابل شاه .همه چيز و همه کس حتا زن و فرزند مردم به شاه و اقويا تعلق داشت. آن است
. هيچگونه اظهار نظری جز تملق گوئی از شاه و قدرتمندان وجود نداشت. نميتوانست چيزی از خود داشته باشد

بجز يک اقليت قدرتمندو متمول، شامل شاه و خويشاندانش، درباريان، واليان، ديوانيان، مالکين بزرگ اراضی 
ه مهمتر مقامات روحانيون قدرتمند و ثروتمند و صاحب نفوذ که و از هم، مزوعی يا خوانين، بازرگانان عمده 

ر مردم هيچگونه سيع تر بود و بستگان اين گروه ها، سايدر مواردی دايره نفوذ و قدرتشان از مقامات دولتی و
ل نبودند و چون بردگان در  ذهنی و مذهبی حقی هم برای خود قائ نداشتند و به عادت و سابقۀحقوقیحق و 

                                                 
چون فرمانده سپاس عرب تصميم داشت در . هزار ايرانی قتل عام شدندحدود چهل ) گرگان در زمان حمله اعراب( در شهر کوچک استخرفارس -١٠

  .آن شهر جوی خون جاری کند
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 و  ١١بين اين دو طبقه بسيار غنی و فقير، طبقه متوسطی وجود نداشت . بودندحاکم  اقليت کوچک نآخدمت 
 .هيچ صدای مخالفی در ايران بگوش نميرسد

 
 يا متنفذين خوانيند هر منطقه ای عمال در دست بايد متذکر شد که بافت حکومت قاجاريه ملوک الطوايفی بو

تا حد زيادی تغيير يافت يعنی آن عده از قدرتمندان محلی که به ا شاه اين وضع در زمان رض. محلی قرار داشت
آن عده که از اطاعت از حکومت . ون گردن نهاده بودند، باقی ماندندناطاعت و تبعيت از حکومت مرکزی و قا

تعقيب  مورد، مرکزی سرپيچی می کردند مثل شيخ خزعل درخوزستان يا بعضی خوانين لر و بختياری يا فارس
همچنان تا اصالحات ارضی محمد رضا شاه و در موارد معدودی تا بعد ١٢قدرت اربابان و خوانين . ار گرفتندقر

 . از آن هم ادامه داشت
 

 :اقتصاد در دوران قاجاريه
 

مين ارز بخارج، مقداری از آن برای تأ. ی بافی بوداقتصاد ايران در آن دوران کشاورزی، کمی دامداری و قال
سفير شاه و درباريان،  ارز حاصله از صادرات، صرف مخارج وزارت خارجه،. ه صادر می شد به روسيعمدتًا

واردات نفت، قند، قماش، بلور و چينی و بعضی مصنوعات مثل چراغ های نفتی  روشنائی و بعضی مصنوعات 
م ديگر از ، سماور و بعضی از اقالم ديگر از روسيه وچای و ادويه و بعضی اقال)مبل و ميز و صندلی(چوبی 

 ،نفت با بشکه و حلب از روسيه وارد می شد. اقالم وارداتی اغلب مورد استفاده اغنيا بود. هندوستان می شد
نفت با گاری و قاطر به ساير نقاط ايران حمل ميشد که برای روشنائی . چون در ايران پااليشگاه وجود نداشت

وابيدند يا برای روشنائی از پيه سوز استفاده می مردم عادی يا اول شب می خ. خانه متمولين بمصرف برسد
سوخت نانوائی ها و حمام ها حتا در شهر های بزرگ مدفوع گاو و گوسفند بود و برای گرم کردن خانه . کردند

حتا تا چند سال .  از مدفوع همان حيوانات استفاده می شد ذغال و هيزم ودرروستائی ها اکثرًاها در شهرها از
ضا شاه هم اين وضع جاری بود که البته بعضی نانوا ها از بوته خشک استفاده می کردند که پس از حکومت ر

 .پس از مدتی متدرجا به سوخت مازوت مبدل شد
 

صنعتی جز پارچه های ماشين دستباف و قالی و گليم و زيلو و موارد محدود ديگری وجود نداشت، حتا بعضی 
 . ور که تخصص چندانی الزم نداشت وارد می شدمصنوعات مثل سماور يا مصنوعات چينی و بل

 
بهمين دليل توليد و توزيع .  بود و روحانيون)خوانين(مالکين بزرگ،، باريان اراضی کشاوزی درمالکيت در

گاهی برای گران کردن . فروختند بهر قيمتی که ميخواستند مياختيار و انحصار همين مالکين  بود و غله در 
اگر بعلت خشکسالی يا سيل و يا آفات گياهی مقداری از محصول از .  ايجاد ميکردندقيمت نان، قحطی مصنوعی

 . بين ميرفت، چون راه يا جاده های مواصالتی هم وجود نداشت عده زيادی از مردم از گرسنگی تلف می شدند
 

  :اخذ ماليـــات
 

شرکت کرده باشند، هرکس حراج مثل اينکه در . سيستم مدونی برای دريافت و جمع آوری ماليات وجود نداشت
او هم پس از . منصوب می شد) استان(آن ايالت ) استانداری( پيشنهاد ميکرد به مقام والی گری ریبيشتمبلغ 

هرکس که مبلغ ) شهرستانها(نظر خود ميگذاشت و در مورد واليات يالت آن را زيرورود به محل مرکز ا
هم در مورد بخشها و ن رافرمانداآن شهر منصوب ميگرديدو ) فرمانداری(بيشتری پيشنهاد ميکرد به واليت 

اين رقابت ها بر سرقيمت اياالت وواليات بسيار . روستا های تحت نظر خود همين قاعده را باجرا ميگذاشت
نظراطاعت و بندگی و اجرای نند که ازفشرده بود گرچه کسانی ميتوانستند در اين مناقصه انسانی شرکت ک

علت اين رقابت شديد اين بود که هرچه بيشتر از رقم پيشنهادی وصول .  مورد قبول باشنددستور مقامات باال
به همين دليل بعلت فشار زيادی که از زيادی ماليات به مردم وارد می شد . می شد به جيب خود می ريختند

ضمنا در . ی گرديد که منجر به تعويض حتمی والی يا فرماندار مدکشيار به تظاهرات و تحصن هائی می گاهی ک
به پايتخت و رسيدگی به  مواقعی يک مباشر هم از پايتخت بعنوان نظارت بر جمع آوری وارسال وجوه دريافتی

                                                 
طبقه فقير هم در تالش معاش . چون مرفهين سرشان به آخور خودشان گرم است.  معموال تمام جنبش های اجتماعی را طبقه متوسط ايجاد می کند-١١

بهمين دليل دولت جمهوری . اين طبقه متوسط است که جنبش را آغاز می کند و بوجود می آورد. است که معموال فرصتی برای فکرکردن نمی يابد
 اين طبقه را از بين ببرد) دارد(اسالمی سعی داشت 

  فئوداليسم -١٢
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وجوهی که از بابت ماليات از تمام ايران دريافت ميشد و ساير درآمدها همه . حساب ها به اياالت اعزام می شد
د و البته ملت از آن تقريبا سهم و بهره ای نداشت و شاه هم به جيب شاه قاجار يا خزانه سلطنتی ريخته می ش

 خرج درباريان و محافظين و جزء کوچکی از  وجوه تقريبًاحساس وظيفه يا تعهدی نميکرد و همۀدر اينمورد ا
و اين جزو کوچک هم هزينه خدماتی بود که آنهم به درباريان و اغنيا . آن صرف هزينه های عمومی ميشد

 . مربوط بود
 

 اقتصادی نيز آغاز بموازات افزايش نفوذ سياسی روس و انگليس درايران دوران قاجار، تجاوزشان به منابع
  ناصرالدينضمنًا. ايران نمودندقدام به تأسيس بانک در ا،حالی که ايران از خود بانکی نداشتدوکشوردر. شد

 نفر ٢٠٠داد مالزمين سفر از ود تعدريکی از نشريات نوشته ب(شاه و مظفرالدين شاه برای سفر به اروپا 
و در مقابل منابع درآمد مثال گمرکات را در اختيار آنان می تند فوام هائی از دو دولت مزبور ميگر) متجاوز بود

سيس گرفت تا اواسط حکومت رضا شاه و تأ سياقی انجام ميشبه روضمنا محاسبات مالی در ايران . گذاردند
ن نسبی مردم که نوشتن اعداد بجای عالئم سياق مرسوم شد روش سياقی بانک های ايرانی و با سواد شد

 . همچنان ادامه داشت
 

 :دادگستر و امور قضائي در دوران قاجاريه
 

ليل مردم در نهضت بهمين د. در ايران مرجعی قانونی برای رسيدگی به اختالفات فی مابين مردم وجود نداشت
ام ايران در اختيار حل و فصل امور قضائی در تم. دالت خانه بودسيس عمشروطيت يکی ازعمده شعارهايشان تأ

اشتن هيچ دستور العمل اين محاکم بدون د. محل بود که حاکم شرع آن محله يا منطقه ناميده ميشدآخوند های هر
 .  يک آخوند يا يک آخوند ويک منشی برگزار می شديا ضابطۀ قانونی بوسيلۀ

 
ميشد که ادر صالبته رأی به نفع کسی .  وکيل مدافع طرفين دعواتان و همهم دادس، آن آخوند هم قاضی بود

 شرع از ثروت و نفوذ قابل مالحظه ای برخوردار کامُحبهمين دليل اين . يرين کرده باشددهان قاضی را ش
 آخوند ها با نهضت مشروطيت و نفی خواست مردم برای تشکيل عدالتخانه از همين جا ناشی فتلمخا. بودند
 د آنان از اين ممر پر درآمد شديدًابهمين دليل از رضا شاه بعلت تاسيس وزارت دادگستری و قطع َي. ودميش

ص متناقض و حتی متضاد يکديگر  اين دادگاه های گاهی در يک مورد خایرأ. منتفر بودند و کينه بدل داشتند
 .  نمونه ای از آن در مورد خمينی استبود،

 
پسر .  يکی از اهالی را به قتل ميرساند،در اختالفی.  اراک بوددوله در منطقۀپدر خمينی از خدمۀ حشمت ال

اما ميدانسته که مراجعه به حاکم شرع با . مقتول به اصرار مادر و خاصه خواهرش به خونخواهی پدر برميخيزد
 بندی سوار لذا دريک شرط. حمايت وپشتيبانی که حشمت الدوله ازخادم خود خواهد کرد نتيجه ای نخواهد داشت

م شرع محل شکايت می کند و حاکم مادر خمينی به حاک. کاری يا خوب سواری قاتل پدرش را به قتل می رساند
  .می شود قاتل تبرئه پس" است قتل به قصاص خون پدرش انجام گرفته چون"ی ميدهد که رأ
 

ب احمد شاه به انتظار می در مسير موک. دو پسرش را لباس سبزی می پوشاند .مادر خمينی به تهران ميرود
وقتی کالسکه شاه ظاهر می شود خود را جلوی کالسکه ميرساند و تضرع و زاری کنان می گويد،  آنکه . ايستد

به حاکم شرع ه نداشتمد شاه که از ماجرا اطالعی اح. اين دو بچه سيد را يتيم کرده است آزادانه گردش می کند
ع هم بدون آنکه از مدعی اليه تحقيق و سئوالی کرده باشد و حتا حاکم شر. همان محل دستور رسيدگی ميدهد

اورا ديده باشد برای خوش خدمتی و اجرای بی چون و چرای دستور شاه فقط بنا به اظهارات مادر خمينی حکم 
  مادر خمينی با درست داشتن حکم اعدام به بروجرد ميرود و حکم رابه حاکم ١٣. اعدام آن مرد را صادر می کند

خود نمی ديده و حاضر  جسارت مقابله با آن دستور را درت وحاکم شرع از آنجا که جرأ.  می کندع ارائهشر
 شغل خود را به مخاطره بيافکند، وی را احضار ميکند تا حکم را به اجرا بگذاردو هرچه آن مرد نبوده احيانًا
اغلب محاکماتی که در آن . ه گرفته ميشود فريادش ناديد،از تهمت قتل تبرئه شده ام قبًال که من فرياد می کند

)  عسس ها–گزمه ها (حکام شرع از پاسبانان . محاکم انجام ميشد در ظرف چند دقيقه به پايان ميرسيد
 نه شاهدی،  ، برای مجازات متهم کاف بود،يا غلطوگزارش آنان ولو بدروغ .  متهم می کردندسواالتی در بارۀ

مور جلب کافی بود، مگر آنکه متهم بتواند دهان فقط گزارش مأ. ته ميشدک جرمی خواسنه تحقيقی و نه مدر
رتکب چه بسا افراد بيگناهی که باتهام جرمی که م. قاضی را شيرين کند که البته وضع بکلی عوض می شد

                                                 
 ک- ح.ايرانی نبودند. ند استبعادی ندارد همه تحميلی و از هند آمده بود. اين خانواده از همان ابتدا همگی قاتل و مستبد بوده اند از قرار -١٣
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. رع اعدام يا مجازات شدند از خود نداشتند بحکم همين حکام شبرای دفاعو فرصتی  امکاننشده بودند، چون 
.  اعدام شوند٩يکبار گفته بود زندانيان بند . های خلخالی و احکامش ياد آور اين نوع محاکم استکمه مح(

) ٩(ه  ُن،روز بعد خلخالی دستور داد پسر.  شنيده بود همه افراد بند دو را اعدام کردند٢ را ٩پاسدار مربوطه 
لقی می شوند و اگر مجرم باشند به مجازات استداللش اين بود که اگر بيگناه باشند شهيد ت. را هم اعدام کنيد

 ) رسيده اند
 

البته هرگز فئودالها و ثروتمندان شناخته شده پايشان به اين محاکم کشيده نمی شد مگر آنکه شاه، درباريان يا 
 . واليان خواستار ضبط اموار آن شخص بوده باشند يا خرده حساب را تسويه کنند

 
 :  در دوران قاجاريه)تعليم و تربيت(آموزش و پرورش 

 
 اين عقيده را بيان می شاهان قاجاريه معتقد بودند مردم نبايد باسواد آموزی چشم و گوششان باز شود و علنًا

ْآنها با علوم .  يعنی از دست دادن دين و ايمانآموزیمی کردند که سواد روحانيون هم به مردم تلقين . کردند
، فيزيک، شيمی و حتی جغرافيا و رياضيات بعنوان عوامل )آناتومی(ن جديد مثل فيزيولوژی و تشريح اعضاء بد

 .  مخالفت می ورزيدندًامخالف دين و قرآن شديد
 

تعليم و تربيت در آن زمان منحصر به مکتبخانه بود که در آن خواندن و نوشتن و قرائت قرآن و در بعضی 
مکتب ها اغلب توسط آخوند ها اداره می . دمکتبخانه ها سياق و حساب در سطح بسيار ابتدائی تدريس می ش

 به مکتبخانه می پرداختند و مبلغ مکتبخانه مبلغی بعنوان شهريه مال،والدين برای حضور فرزندانشان در . شد
دبستان و دبيرستانی وجود .  خانه و ساعات حضور شاگردان بستگی داشت-آن شهريه به شهرت مالی مکتب

ر کبير دارالنفون بهمت وی ساخته شد که هم دبيرستان و هم دانشگاه منحصر فقط در زمان صدارت امي. نداشت
در سال های آخر دوران مظفرالدين شاه قاجار به . بفرد کشور تلقی ميشد و تعداد معدودی شاگر می پذيرفت

 و مدرسه رشديه که اول در تبريز. همت افراد نيکوکار و فرهنگ دوست چهار مدرسه در تمام ايران ساخته شد
ملتری ضمنا کسانی که ميخواستند از تحصيالت بيشتری يا کا. سپس در تهران گشايش يافت از آن جمله بود

هندوستان که مرکز پارسيان هند آن زمان بود و يا به استانبول در ترکيه ميرفتند و برخوردار شوند به بمبئی در
 . اين دو شهر قبله متجددين و روشنفکران ايران شده بود

 
دکتر . اخر دوران قاجاريه ثروتمندان فرزندان خود را برای تحصيل به کشور های اروپائی ميفرستادنددر او

مصدق ازتحصيل کردگان سوئيس آن زمان بود لذا تقريبا بجز عده معدودی که آنهم فقط خواندن و نوشتن و 
ما روحانيون ا. سواد بودندکمی حساب و سياق ميدانستند و استطاعت رفتن به مکتب را داشتند بقيه مردم بی 

موزی بر  دروس مذهبی را هم ميخواندند و لذا از نظر سواد آ، برخواندن و نوشتنالوهعدر حوزه های مذهبی 
دختران فقط از طريق معلم سرخانه می توانستند سواد آموزی .  نسبی داشتندبرتریساير تحصيل کرده های 
 معلم های سرخانه را هم بيان کرده  خود مشکالت ناشی از اين حاج سياح در خاطرات.کنند يا از طريق والدين

بدليل همين بی سوادی مردم حتی تا اواسط حکومت محمد رضا شاه هم عده بودند که در جلوی پستخانه . است
 .ها برای مردم نامه نويسی می کردند و حق التحرير دريافت می کردند که آنهم عاری از لطايف نبود

 
 : اجتماعي در دوران قاجاريهبهداشت و خدمات 

 
سطح . دولت مسئوليتی برای خود در مورد بهداشت و سالمت مردم و دادن خدمات به آنان احساس نمی کرد

بجز معدودی پزشک ايرانی که بعلت مسافرت بخارج از . طبابت و پزشکی در ايران بسيار پائين و ابتدائی بود
 يافته بودند امور پزشکی و درمانی در دست حکيم باشی هائی کشور و ْآشنائی محدودی به علوم پزشکی مدرن

بعضی . و زير دستش کار وطبابت را از او آموخته بودند حکيم باشی ديگری بوده اند دشاگربود که خود زمانی 
درمان بيماريها با اداره های عطاری صورت می گرفت و عطاری ها داروخانه . از آنان حتی سواد کافی نداشتند

. ناصرالدين شاه طبيبی فرانسوی را برای درمان خود وبستگانش به ايران آورده بود. ن دوران بودندهای آ
دانشکده پزشکی در ايران وجود نداشت و زمانی هم که صحبت از آموزش علوم پزشکی در دارالنفون شده بود 

امی در جهت پيشگيری هيچ اقد. بعلت مخالفت روحانيون با تشريح اجساد مردگان آنهم سرو صورتی نيافت
بسياری از بيماری ها درايران بومی شده . ابله و وبا هرچند سال يکبار کشتار ميکرد. بيماريها انجام نمی شد
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بسياری از مادران در زمان وضع حمل تلف . تعداد اطفالی که در سنين مختلف ميمردند بسيار زياد بود. بود
 .ر ها هيچ اقدامی نمی کرد و وظيفه ای برای خود قائل نبوددولت برای جلوگيری از اين مرگ و مي. ميشدند

 
شهرداری يا . بازنشستگی حتی برای ديوانيان کلمه ناشناخته ای بود. هيچگونه خدمات عمومی وجود نداشت

در دوران قاجاريه هيچگونه تاسيساتی . بلديه آن روزی وظيفه اش به دربار و يا وابستگان آنان محدود ميشد
  .دمات عمومی يا بهداشتی ايجاد نشدجهت عرضه خ

 
 :راه و ارتباطات در دوران قاجاريه

 
و کاروانسرا هائی که شاه ) اصفهان پايتخت بود(پس از دوران صفوی که دو پل برروی زاينده رود ساخته شد 

مالرو جاده های ايران اغلب . عباس در مسير سفر زائرين مشهد ساخت هيچ جاده ای در ايران ساخته نشده بود
اين جاده ها اغلب بر اثر رفت و آمد مستمر مردم . بودن و در بعضی نقاط حتا ظرفيت عبور گاری را نداشت

وضع جاده ها آنچنان نا مساعد بود که  . گاهی محو ميشد،بوجود آمده بود و براثر سيل يا بارندگی شديد
دند يا از راه آذربايجان تحت تسلط روسيه مسافرينی که ميخواستند به مشهد و زيارت امام رضا بروند ناچار بو

و از آنجا از طريق قفقاز به ترکمنستان ويا از طريق بحرخزر به ترکمنستان و سپس سرخس وارد خراسان و 
ری بين در آرشيو وزارت خارجه مکاتبات بسيا. مشهد بشوندو عوارضی بابت عبور به دولت روسيه بپردازند

 .تاری مامورين نقاط عبور با زوار ايرانی ويا اخذ عوارض اضافی وجود دارد بدرفدولت ايران و روسيه دربارۀ
 

راهزنان که اغلب از طرف مقاماتی . به اين مشکالت جاده های ايران مشکل راهزنان جاده ها را هم بايد افزود
ميکردند و اموال مسافرين را در جاده ها غارت . در تهران حمايت ميشدند، جاده ها را در تيول خود داشتند

بطوريکه مسافرين اغلب بطور دسته جمعی در جاده ها حرکت می کردند ولی . گاهی آنان را به قتل ميرساندند
گاهی با وجود کثرت جمعيت مورد حمله راهزنان واقع می شدند و گاه راهزنان برای آنکه هويتشان افشا نشود 

 .همه را به قتل ميرساندند
 

شکايت از سرقت محموله گران قيمت فرشش به تهران و به منزل عين الدوله يکی از تجار فرش کاشان برای 
با ديدند فرش خود در منزل عين . ميرود و در آنجا فرش نفيس خود را بر ديوار خانه عين الدوله مشاهده ميکند

اخالف عين . اين مطلب در يکی از جرائد دوران محمد شاه مطرح شد. الدوله از شکايت منصرف می شود
 .ارائه کردند که موضوع مسکوت ماند آن تاجر کاشانی مدارکی  آن اعتراض کردند؛ ولی گويا نوادۀلدوله بها

 
عبور از رودخانه ها هم بعلت نداشتن پل مشکل ديگری بود که مردم ناچار بودند يا مسافت زيادی را برای گذر 

 .طی کرده يا از قايق استفاده کنند
 

ر قاجاريه پست بود که چون قاطبه مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند عمال وسيله ارتباطی مردم در اواخ
ن انگليسی ها برای ارتباط با هند و امور استعماری خودشان درجنوب ايرا. ازاين وسيله استفاده چندانی نميشد
 . گسترش يافت) استان( به تهران و مرکز چند ايالت تلگراف دائر کرده بودند که بعدًا

 
 :شهرباني و ژاندارمري در دوران قاجاريه –ارتش 

 
 محمد خان که آخرين شواليه و سردار است، با کمک اآقحتی . ارتش منسجم و منظمی نداشتقاجاريه از ابتدا 

ايران کشوری ملوک الطوايفی بود که در صورت لزوم بايد افراد مورد نياز برای . ايل خودش به قدرت رسيد
اين خود می توانست در ايجاد ارتش مشکل ساز . ين و مالکان تامين می شداعزام به جبهه از طريق خوان

اما بفرض تامين افراد . نچه پس از مرگ آن سردار عقيم ماندا محمد خان برای ايجاد سيستم ُبکوشش آق. باشد
ردار کافی برای اعزام به جبهه چون افراد اين سپاه هرگز آموزش نظامی نديده بودند از کار آئی الزم برخو

چون درجات نظامی بخصوص . ضمنا افسران و فرماندهان هم خود از فنون نظامی اطالعی نداشتند. نبودند
فروشی بود بعضی از اين افسران حتا سواد » دوله، سلطنه، ملک وممالک« درجات افسران ارشد مثل القاب؛

 نه اهیآموزشگوجود نداشت، نه کادر نظامی خواندن و نوشتن هم نداشتند و هيچگونه تشکيالتی برای آموزش 
 . دانشکده ای
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چون اين افسران که . دراين هرم تشکيالتی و انضباطی ارتش ايران قاعده در راس و راس در قاعده قرار داشت
 فاقد افراد تحت فرماندهی درجات خويش ، درجات خود را بدست آورده بودند نه با طی مدارج نظامی،با پول
تعماری روس و انگليس اقتضا ميکرد که ايران از داشتن ارتش منظم وکارآمد محروم بعالوه سياست اس. بودند
از طرفی از تهران تا شمال ايران ارتش روس حاکم بود و در جنوب هم کارآئی ارتش فقط در جهت حفظ . باشد

. ديدندمنافع انگليس و جلوگيری از شورش احتمالی مردم بود و به ارتش منظم و ملی وايرانی نيازی نمی 
 .ارتش در زمان قاجاريه قشون ناميده می شد

 
افراد . شهربانی و ژاندارمری که در آن زمان نظميه و امنيه ناميده می شد مثل قشون تشکيالت منظمی نداشت

آن اکثرا سواد خواندن و نوشتن نداشتند و هرگز آموزش شغلی نمی ديدند و اغلب از اوباش و افراد شروری 
وظيفه آنها . خاطر منافع اين شغل يعنی اخاذی از مردم به اين حرفه روی آورده بودندتشکيل می شد که ب

هجوم .  حفظ نظم و امنيت وجلوگيری از منکرات مثل شرب و خمر و امثال آن بودبخصوص در شهر ها ظاهرًا
اگر افراد . بودناگهانی به منازل و ايراد اتهام ارتکاب شرب و خمر و منکرات از روش های معمول برای اخاذی 

تنها  ن اغلب يا پرداخت نمی شد يا با تأخير زياد، در بين آنان يافت ميشد چون حقوقشادرستکاری هم تصادفًا
 . ند ناچار به اخاذی از مردم بود،مبلغی از آن پرداخت می شد

 
د از قدرتمندان محلی افراد امنيه که اغلب روستائيان محلی بودند و با موافقت فئودالها وارد به اين خدمت ميشدن

 يبجظلوم درجهت منافع فئودال محلی واطاعت و فرمانبرادی داشتند و کارشان آزار و ايذاء رعايا يا دهقانان م
 .خودشان بود

 
گوسفندی را در کوچه ) گزمه يا عسس ها(پاسبانان آن ايام : از دوسه نفر از پيرمردان شنيدم که نقل ميکردند

بعد . نه ها را ميزدند و گوشت آن را با اصرار نسيه به ساکنين خانه ها ميفروختندسپس درب خا. ذبح می کردند
مطبخ يا آشپزخانه آن ايام فقط . (از دور مراقب بودند که از هر خانه ای که از آشپزخانه اش دود متصاعد شود

خريدار . ا آنرا پس بدهدرب آن خانه را ميزدند می گفتند يا پول گوشت رابده ي) از سوخت هيزم استفاده ميکردند
 کرده از پول گوشت را ميداد که رفع شرکه گوشت را پخته بود بناچار با قرض از همسايگان حداقل مقداری 

 .باشد
 : بر سر كار آمدن رضا شاه

 
 قاجاريه جوان ضعيف النفس و بی تجربه ای بود که توجهش بيشتر به امور ين پادشاه سلسلۀاحمد شاه آخر

بين .  از مملکت بود و به امور مملکتی چندان توجهی نداشتجراخ گذرانی و سفر به شخصی خودش، خوش
سران حکومت چند دستگی و اختالف شديدی بوجود آمده بود که کودتای سيد ضيا الدين طباطبائی و سردار 

در آن در چنين شرائطی رضا شاه که . شيرازه کارها بکلی گسيخته بود. سپه را می توان از آن جمله دانست
 بهمراه سيد ضياء الدين ١٢٩٩) حوت(ايام عنوانش سردار سپه رضا خان رئيس الوزرا بود در سوم اسفند 

ز سلطنت سه يا پنج سال طول کشيد تا اليحه خلع احمد شاه را ا. طباطبائی دست به کودتائی بدون خونريزی زد
 آتاتورک در ترکيه رئيس جمهوری شود رضا شاه در ابتدا ميخواست مانند. اندگذر از تصويب مجلس آن زمان

 الئيسته و سکوالريسم در حکومت آتاتورک شعار ميدادند ياری از روحانيون با توجه به جنبۀدرس و بساما ُم
 که آن زمان رئيس  ١٤ تدين رضا شاه باکمک. که جمهوريت خالف دين و شريعت و متعرض ناموس مردم است

 که رسما تاجگذراری کرد ولی ١٣٠۴ائقه رضا شاه را از سال بعضی قدرت ف. مجلس بود به سلطنت رسيد
 ١٣٢٠بهرحال دروان حکومتش کوتاه بود و در شهريود .  پس از خلع احمدشاه ميدانند١٣٠٢بسياری از سال 

 .براثر فشار متفقين بخصوص دولت انگلستان مستعفی شده و از ايران اخراج گرديد و به تبعيد رفت
 

تمام روز يا کار ميکرد يا برای اطالع از طرح هايش چه در تهران .  زحمتکش بودواقعًارضا شاه مردی فعال و 
شب ها هم گاهی . به گزارش و گفتار اعتمادی نداشت.  به بازديد آنها ميرفتو چه در ساير نقاط ايران شخصًا

همه .  سرکشی ميکردپس از نيمه شب يا ديروقت به سربازخانه وگاهی ناشناس به کالنتری ها يا بيمارستان ها
                                                 

رضا شاه که اورا آدم ظماع و مزاحمی .  تدين از آن پس در مقابل خدمتی که انجام داده بود توقعات زيادی داشت و مرتبا مزاحم حضور بود-١٤
آن . د آن برخوردار شودو باو گفت دبيرستانی خصوصی تاسيس کند و از درآم. تشخيص داده بود دستور داد که ديگر به او اجازه حضور داده نشود

دبيرستان در کوچه ای حد فاصل بين خيابان سيروس و پامنار قرار داشت؛ بنام دبيرستان تدين و از کمک های وزارت فرهنگ و دولت برخوردار 
 (*). بود
هم از شر . تاسيس مدرسه می کندجالب توجه است که رضا شاه برای رفع مزاحمت بازهم به فکر مردم و کودکان جامعه است و تدين را مجبور به (*)

 ک-ح. مزاحم راحت شده هم اورا راضی کرده و هم مردم در شهر صاحب مدرسه شده اند
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حتی برای آگاهی از وضع نان شهر بدون اطالع قبلی به نانوائی ها هم سری . اش نگران انجام طرح هايش بود
بجز مراسم تشريفاتی ويا بازديد های رسمی اغلب تنها .  دايم او را نداشتهيچکس طاقت و تحمل مالزمت. ميزد

 .به سرکشی می رفت
 

به . از تملق و چاپلوسی و دروغ نفرت داشت. تری قوی و اعتماد بنفس وافی بودرضا شاه مردی قاطع با کاراک
دليل همين شخصيت قوی و کفايت ذاتيش افراد اليق، کاردان و با ابتکاری را برای همکاری يا عضويت در 

ن همين افراد اليق و مديريت صحيح رضا شاه بود که توانست در مدتی کوتاه بدو. دولت خود انتخاب ميکرد
 .  انجام برساند خارجی طرح های زيادی را به مرحلۀبرخورداری از درآمد نفت يا استقراض از دول

 
سيس فرهنگستان بود که عمده وظيفه اش بهسازی زبان اد ماندنی اين مرد ايران دوست، تأيکی از اقدامات بي

دند ولی بکار خود ادامه  با آن مخالفت می کرگرچه مذهبيون و بخصوص متحجرين وقت شديدًا. پارسی بود
 . در اواخر ربع سوم و اوائل ربع چهارم حکومت رضا شاه انجام گرفتتاسيس فرهنگستان احتماًال. ميداد

 
چون لغات مصطلح آن زمان ممکن است برای بعضی نا آشنا باشد تعدادی از اين لغات در اين يادداشت ها آورده 

 : شده است
   

 جــــــديـــــد قـــديــــم جــــــديـــــد قـــديــــم
 شهرداری بلديه وزارت دادگستری وزارت عدليه
 ژاندارمری امنيه وزارت دارائی وزارت ماليه

 فرهنگ معارف وزارت کشور وزارت امور داخله
دبستان، دبيرستان، دانشکده، دانشگاه،  مدرسه استان ايالت

 هنرستان،آموزشگاه، هنرسرا
 ،دبير،استاد،استاديار،دانشيارزگارآمو معلم شهرستان واليت
 دادگاه محکمه بخش قريه 
 پژوهش استيناف روستا ده

 پاسبان  عسس-گزمه استاندار والی 
  دانشجو–دانش آموز  محصل فرماندار حاکم 

 وزارت بهداری صحيه وزارت کشاورزی وزارت فالحت
 بيمارستان مريضخانه وزارت راه وزارت طرق و شوارع

 چاچخانه مطبعه ربانیشه نظميه
 شناسنامه سجل نخست وزير رئيس الوزراء
 گواهينامه تصديق گروهبان وکيل باشی
 نگهبان قراول استوار معين نايب

 سرباز قزاق ستوان نايب 
   سروان کاپيتان
 چون قبال نيروی: درجات نيروی دريائی  سرگرد  ياور–ماژور 
  آن مثل دريائی وجود نداشت درجات  سرهنگ کلنل

 دريادار، دريابان، ناوبر پس از تشکيل  سرتيپ مير پنج
 نيروی دريائی در زمان رضاشاه   سرلشگر سردار سپه
 .نامگذاری شد  آتش نشانی اطفاء حريق

    زندان–بازداشتگاه  محبس 
  آزمايشگاه، ورزشگاه،واژه های مثل  اهواز بندری ناصری

 ، پادگان، از زمان رضا کارگاه،فروشگاه  خرمشهر محمره 
شاه مصطلح و مورد استفاده قرار گرفت  ماه شهر بندر معشور
   مازندران طبرستان
   رضائيه اروميه 
   شاپور سلماس
   مشکين شهر خياو
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سير، مثقال و نخود همه به گرم و اضعاف و ) چارک(خروار، من شاه، من تبريز، چهار يک : اوزان قديم
 . که از فرانسه گرفته شده بود مبدل شد و معيار بين المللی رواج يافت) لو گرم، ميلی گرمکي(اعشار آن 

اداره . مبدل شد) کيلومتر، متر، سانتی متر، ميليمتر(مقياس ها، فرسخ، ذرع، گره به متر و اجزاء و اضعاف آن 
 . ای بنام اوزان و مقياس ها برای توزيع وزنه ونيم متری آهنی گشايش يافت

 
ئيد  تأ تقريبا متوقف شد و وظيفه اش عمدتًایسازه ژليت بهسازی زبان پارسی و وا فعا١٣٢٠س از شهريور پ

ارزش گواهينامه های تحصيلی فارغ التحصيالن خارج از کشور و يا يافتن معادل آن در سيستم آموزشی ايران 
هوری اسالمی هم از چند سال قبل البته جم. شوخی، هيچکس دست خالی از آنجا باز نمی گشت فردبود که بقول 

 کلماتی نيافتبلکه درجهت (!) در صدد برآمد از فرهنگستان بهره برداری کند اما  نـــه در جهت عربی زدائی 
واال با (!)  چرخ بال = نما بر، هلی کوپتر = رايانه، فاکس = برای مقابله با کلمات و لغات غربی مثل کامپيوتر 

ک بازرگانی را به بانک تجارت و دادگستری را به قوه قضائيه و شهربانی را به بان. عربی مخالفتی ندارد
 . نيروی انتظامی مبدل کردند

 
 تصويب شد اما بمعنی واقعی اولين اقدام رضا ١٩١٨هرچند قانون متحد الشکل کردن قوای نظامی ايران در 

 . منظم برای حفظ امنيت در مملکت بود) ارتش(شاه ايجاد قشون 
 

کسانی که در قشون آن زمان شاغل بودند اغلب افراد . آرتش آنزمان اصال سازمان و تشکيالتی وجود نداشتدر 
هرم ت فگررضا شاه تصميم . بی سواد و بی اطالع از فنون نظامی بودند که بطور پراکنده در خدمت قشون بودند

ت و آموزش نفرات اين هرم دبستان، و برای تربي. سازمانی ارتش های معمول جهان را در ايران نيز ايجاد کند
.  نظام را بوجود آورددبيرستان

سپس دانشکدۀ افسری را تأسيس 
 فارغ التحصيالن دبيرستان کرد تا
 درآنجا به تحصيل فنون ،نظام

دستور داد . نظامی ادامه دهند
برای هريک ساختمان مخصوصی 
بنا کردند که هنوز هم پس از بيش 

جود  سال ساختمان آنها و٧٠از 
آموزشگاه گروهبانی قدم . دارد

ديگری برای آموزش درجه داران 
. بود که تحصيالت کمتری داشتند

چند سال بعد که تعداد افسران 
تحصيل کرده به درجات باالتر 
رسيدند دانشگاه جنگ را نيز 
افتتاح کرد که ساختمان مخصوصی 

 . نزديک سه راه طرشت داشت
 

سيس کرد که به موجب  تأیسربازار و اعزام جوانان به خدمت ا برای احضهمزمان اداره نظام وظيفه عمومی ر
 تمام مردان جوان در سنين جوانی بايد خدمت سربازی را انجام دهند و به سربازگيری موسمی ،قوانين مصوبه

 . ودلخواهی خوانين و مالکان پايان داد
 

در هر . کان و آموزش سربازان بنا کرددرشهر هائی که وجود ارتش راالزم ميدانست پادگان هائی برای اس
 . لشکر يا تيپ های مستقل باشگاهی برای تفريحات و سرگرمی افسران بنا نمود

 
 دادرسی ارتش را منحصرًا. سيس شدتأ ديگر برای ارتشيان در تهران و چند نقطۀبيمارستان های اختصاصی 

ش نيرو های مسلح چه در ابتدا و چه در به آموز. برای رسيدگی به جرائم حين خدمت نظاميان بوجود آورد
 سردوشی ميرگرفتند و سرباز ، ماه آموزش۴حتا سربازان وظيفه پس از . مراحل خدمت اهميت زيادی قائل بود

 . شناخته ميشدند
 



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 

  برگ 45 از ١٥برگ 

جنوب غرب (و قلعه مرغی ) انتهای خيابان ژاله(سيس نيروی هوائی در اراضی دوشان تپه سپس مبادرت به تأ
آموزش افراد نيروی . روی دريائی را خاصه برای حفاظت از آبهای جنوب ايران بوجود آوردني. کرد) تهران

عده ای از افراد نيروی هوائی و دريائی را برای آموزش به خارج اعزام . دريائی در شمال ايران انجام ميگرفت
 . ضمنا از مربيان خارجی هم برای تعليمات افراد استفاده می کرد. کرد

 
و کارخانه تسليحات ديگری ) خيام(انه که بعضی تسليحات سبک را می ساخت در خيابان جليل آباد سيس قورختأ

 . کردند نساختزمان شروع به  را درايران بعضی تسليحات آن. در خيابان ژاله بنا کرد
 

ازمانی تنظيم آيئن نامه س. تنظيم آئين نامه های انضباطی ارتش برای امور روزمره نظاميان چاپ و تکثير شد
ارتش که در آن سالهائی که هردرجه برای ارتقاء بدرجه باالتر بايد طی کند و شرح وظائف ادارات در آن آمده 

 .بود
 

 آن که هريک وظائف خود را مثل امور مالی و تامين مايحتاج وادارت تا بعۀ) ستاد ارتش(ان حرب ايجاد ارک
 . يک و غيره را داشتندافراد، امور پرسنلی، اطالعات و ضد جاسوسی، استراتژ

 
 با وجود خيانتی که دوسه نفر از افسران رده باال که ١٣٢٠ارتش ايران آنقدر کارآمد شده بود که در شهريور 

وابستگی هائی بدولت انگليس داشتند مرتکب شدند معهذا توانستند مدتی در مقابل بزرگترين ارتش دو ابرقدرت 
تا فداکاری و دالوری نيروی دريائی در خليچ فارس ح. اومت کنندجهانی آن زمان يعنی انگليس و شوروی مق

ساختمان هائی که برای باشگاه افسران و . مورد تحسين همه قرار گرفت) دريادار کهنموئی که کشته شد(
 . سال هنوز سر پا است٧٠بيمارستان ها و دانشکده افسری، شهربانی و دانشگاه جنگ  بنا کرد پس از 

 
 ): دادگستري(عدليه 

 
 عدالتخانه که آرزوی دراز مدت مردم : به اصطالح معروف( بودسيس وزارت عدليه رضا شاه تأديگراقدام 

سيس شد که در ابتدا با کمبود پرسنل تأ) دادگستری( و بعد وزارت عدليه لحيه نخست بصورت ُص،)ايران بود
 مدعیياز به دادسرا، بازپرس، ديد نچون در سيستم ج. وارد به امور قضائی حتی امور دفتری مواجه بود

ا استفاده از فارغ ب. مدنی و کيفری تدوين و تکثير شدقانون . و قاضی و منشی بود) دادستان(العموم 
.  بعهده گرفتند مشاغل مزبور را،التحصيالن دارالفنون و بعضی روحانيون و افراد باسواد به تدريج افرادی

در اين قانون حداقل . ی صادر کنند نه به دلخواه و سليقه خود رأشتند فقط در چهار چوب آن قانونقضات حق دا
 . وحداکثر مجازات برای هر جرم و خالفی مشخص شده بود

 
با تشکيل دانشکده حقوق . ادارات عدليه ابتدا در مرکز اياالت و سپس بتدريج به واليات هم توسعه يافت

از تحصيل بکار وزارتخانه ميامدند پس از فراغت  دانشجويانی که برای کارآموزی به اين ،درانشگاه تهران
سپس ديوان عالی و ديوان کيفر کارمندان دولت برای . ند جو جديدی در آن ايجاد کرد،ندقضائی مشغول می شد

 سپس دادگاه انتظامی قضات برای رسيدگی به کار قضات تشکيل ،رسيدگی به جرائم کارمندان در حين خدمت
ری از آن مرد است که ساختمان ا يادگ،با عالمت ترازوی حکاکی شده بر ديوار آنساختمان دادگستری . گرديد

 . پا برجا است آن هنوز محکم
 

 ): فرهنگ(معارف 
 

 سطح شهر در) دبستان(اولين مدارس ابتدائی » وزارت معارف و صنايع مستظرفه«سيس رضا شاه پس از تأ
کافی نبود از آخوند ها هم برای تدريس در  يس بحدچون معلم برای تدر. سيس کردتهران و مراکر اياالت تأ

کالس های اول و دوم ابتدائی استفاده ميکردند و برای آنکه سواد آموزی توسعه پيدا کند هيچ محدوديت سنی 
 ساله هم حضور ١٨ – ١٧درکالس های ابتدائی بعضی محصلين . (برای نام نويسی محصلين وجود نداشت

از خانم های باسواد که از معلم سرخانه يا تحصيات خصوصی . معلم داشتمدارس دختران مشکل ) داشتند
دراينجا هم . باسواد شده بودند درخواست شد که يا بطور افتخاری يا با حقوق به تدريس دختران بپردازند

محدوديت سنی وجود نداشت و هرکس با هر سن وسالی ميتوانست دراين مدارس نام نويسی وسواد آموزی 
 . کند



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 

  برگ 45 از ١٦برگ 

 
درآن موقع جمعيت تهران به پانصد هزار نفر . (سيس کردتان دولتی در نقاط مختلف تهران تأ دبيرس۵س سپ

بموازات اين اقدامات مدارس خصوصی که آن روزها مدارس ملی خوانده ميشد بهمت و جهت کسب ) نمی رسيد
) دانشسرای مقدماتی(م پس از مدتی مدرسه تربيت معل. درآمد عده ای درسطح ابتدائی و متوسطه گشايش يافت

 .جهت تربيت معلم برای مدارس ابتدائی سپس دانشسرای عالی برای تربيت دبير مدارس متوسطه گشايش يافت
 

سپس . کتاب های درسی برای به تقليد از گرامر فرانسه در همين ايام نوشته شد که در مدارس تدريس ميشد
ل و تدريس دردانشگاه به فرانسه و آلمان وعده ای به عده ای از فارغ التحصيالن متوسطه برای ادامه تحصي

 .  انگلستان اعزام شدند
 

 سال دوره ابتدائی، سه سال سيکل اول متوسطه که دروس عمومی تدريس می ۶مدارج تحصيلی در آن زمان 
 .  سال سيکل دوم متوسطه بود که شامل سه رشته ادبی، رياضی و طبيعی بود٣شد و 

 
 گشايش دبيرستان ها ميگذشت دستور به تشيکل دانشگاه را به دکتر صديق اعلم وعلی پس از چند سال که از

طب، داروسازی،  ( ١٥دانشگاه تهران در شمال آنروز شهرتهران که شامل دانشکده طب . اصغر حکمت داد
شروع ، دانشکده فنی و علوم، دانشکده ادبيات و هنر های زيبا و دانشگاه حقوق می شد تشکيل و )دندانپزشکی
. برای هريک از داشکده هاساختمان مستقلی ساخته شد که هنوز از آن ساختمان ها استفاده ميشود. به کار کرد

 معموال داوطلبين تحصيل از تعداد ظرفيت تجاوز نمی نر يا آزمايش ورودی وجود نداشت چودر آن روزها کنکو
 . رگزار می شدکرد به تدريج برای هر دانشکده امتحان ورودی به آن دانشکده ب

 
در بعضی از استان ها هم هنرستان هائی بنا شد، سپس . هنرستان صنعتی به کمک آلمانی ها بنا نهاده شد

که اغلب دختران بی سرپرست در آن از تحصيالت و زندگی  هنرستان دختران. هنرسرای عالی تشکيل يافت
 .سيس گشتشبانه روزی برخوردار بودند تأ

 
مربيان  .ورزشگاه هائی در تهران و بعضی شهرها بوجود آورد. ران تشکيل يافتايسازمان پيشاهنگی در

 .خارجی شاگردان مدارس را در امجديه تعليمات ورزشی ميدادند
 

مدارس که اولين آن جنب دارالفنون بود برای درمان محصلين مدارس بوجود آمد که پس از ) بهداری(صحيه 
 .  به تعطيل کشيده شد١٣٢٠شهريور 

 
 . يل موزه ايران باستان و ساختمان خاصی برای موزه از اقدامات رضا شاه استتشک

 
 . کتابخانه ملی در جنب موزه ايران باستان نيز تشکيل و بکار مشغول شد

 
. در مدارس ابتدائی نت خوانی و موسيقی تدريس ميشد. رضا شاه به هنر و موسيقی نيز توجه خاصی داشت

 . ارس متوسطه ادامه داشتتدريس نقاشی تا سيکل اول مد
 

.  مخصوصی برای توسعه و ترويج اين هنر بوجود آوردموسيقی دانان حمايت ميکرد و ادارۀرضا شاه از 
 . در ايران توزيع شده بود... صفحات آواز چند خواننده مثل قمر الملوک وزيری و بديع زاده و

 
که » دختر لـُر«فيلم . ورد حمايت دولت بودندچند سينماو تئاتر در تهران و بعضی شهر ها بوجود آمد که م

 .ايرانيان مقيم هندوستان در آن کشور تهيه کرده بودند و در ايران به نمايش گذاشته شد
 

.  صبح ها شروع شد،"ايران" عصرها و سپس روزنامه "اطالعات" روزنامه انتشار مرتب شش روز درهفتۀ
کوتاه و بلند در ايران رواج ) رمان(نوشتن داستان های . کتاب های ادبيات کالسيک ايران چاپ و تکثير شد

را در ايران آن زمان منتشر کرد و هر هفته يک ) ويکتور هوگو( بينوايان يکی از کسانی که اولين ترجمۀ. افتي
 .ستعان بودرمان منتشر می کرد حسينقلی ُم

                                                 
 . سالن تشريح در دانشکده طب باوجود مخالفت مذهبيون بوچود آمد-١٥



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 

  برگ 45 از ١٧برگ 

 
 از اقدامات ١٣١٨راديو ايران در سال افتتاح  و  بی سيم قصر،ايجاد فرستنده راديوئی در جاده قديم شميران

چون تعداد گيرنده های راديوئی در . ديگری بود که در جهت خبر رسانی و توسعه و اشاعه موسيقی انجام داد
يکی از بلند .  شهر با نصب بلند گو صدای راديو به گوش مردم ميرسيدۀدر چند نقط. آن زمان بسيار معدود بود

 . مان تلگرافخانه آن زمان نصب شده بودگو ها در ميدان سپه در ساخت
 

 :احداث شركت سهامي بيمه ايران
 

 سال هنوز هم آشنائی چندانی ٧٠ آشنائی نداشتند و حتی بعد از  با آنکه مردم آن زمان ايران با بيمه اصًال
امی بيمه و برآن تابلوی شرکت سه. ندارند، در خيابان سعدی تهران بنائی سه طبقه برای اين منظور ساخته شد

ايران نصب کردند ه برای بسياری از مردم مفهومی نداشت ولی بتدريج فعاليت خود را برای بازرگانان کاال های 
 . صادراتی آغاز کرد و توسعه داد و در چند استان شعباتی باز کرد

 
 ): كشور(وزارت امور داخله 

 
) فرمانداران(حاکمين ) استانداران(اليان وزارت امور داخله با وظائف سازمانی زير تشکيل يافت؛ انتصاب و

برای هريک از آنان و منطقه تحت مديرتشان پرونده هائی تشکيل داده شد که وقايع .  بخشداران با حکم کتبی
 .  برخورد آن مديردر منطقه خود منعکس باشدآن منطقه وضمنًا

 
اداره آمار و ثبت و  ًاضمن. اجتماعاتبرگزاری انتخابات، سرشماری ورسيدگی به امور اتباع خارجی، برگزاری 

احوال ژاندارمری، شهربانی و شهرداری و هرگونه انجمن شهری و گروهی زير نظر وزارت کشور قرار داده 
 . شد
 

 :آمار و ثبت احوال
 

بايد به اين نکته توجه داشت که تا قبل از تشکيل اين اداره در سالهای اوليه حکومت رضا شاه مردم ايران نام 
» حسن ولد محمد«، يا »محمود ولد علی«مثل . يل نداشتند و فقط با نام خود و نام پدرشناخته می شدندفام

تاريخ تولد هم برای خانواده های معدود با سواد نوشتن تاريخ تولد با تقويم قمری در صفحه سفيد اول قرآن 
) ١٣٠٢ (١٩٢٣ و احوال در به موجب قانون ثبت اسناد. وجود نداشت) شناسنامه(اصال سجل . معمول بود

 نام پدر –) خانوادگی( نام فاميل –که در صفحه اول نام . شدند) شناسنامه(تمام افراد مکلف بداشتن سجل 
تمامی آمار های مربوط . و در صفحه آخر تاريخ فوت نوشته می شد) اخيرا گوئی نام مادر هم اضافه شده است(

اين اولين گام در دادن . در اين اداره جمع آوری ميشد) ف و غيره سنين مختل- مرد-زن: مثال(به نفوس ايران 
هستند و صادر ) شناسنامه(جل هويت به مردم ايران بود که احساس می کردند از غنی و فقير همه دارای يک س

 . و عمومی است دولتی کنندۀ آن نه فردی خاص بلکه يک موسسۀ
 

در .  ساخته شد که هنوز هم گويا در آنجا استبروی باستيونروساختمان اين اداره همان زمان در خيابان سپه 
ضمنا بعضی خانواده ها برای فرزند . اوائل امر استقبال چندانی خاصه از سوی خانواده های مذهبی از آن نشد

 از منافع آن اما چون به تجربه ديدند زيانش بيش. خود شناسنامه نمی گرفتند که به سرباز نرود) پسر(ذکور 
 .  مردم پس از تولد فرزندانشان برايشان شناسنامه ميگيرندگر تقريبا همۀاست دي

 
 منسوخ شد و از ،»الکمم«، »ملک«، »سلطنه«، »دوله« دوران قاجاريه مثل  ١٦طبق همين قانون القاب 
 . شناسنامه ها حذف گرديد

 
 ):شهرباني(نظميه 

                                                 
.  شاه فرستاده بود که لقبی به او بدهدبرای ناصرالدين) ميرزا آقا خان نوری( يکی از مردم زنجان بنام چراغعلی پيشکشی توسط صدر اعظم -١٦

 ناصرالدين شاه پس از اخذ پول گفت به او لقب سراج الملک بدهيد . هم اين تقاضا را تائيد ميکرد) آقا خان نوری(نخست وزير 



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 

  برگ 45 از ١٨برگ 

 
 ايران باستان بر ديوار آن شده در باغ ملی بين ساختمانی که برای شهربانی در تهران با آن تصاوير حکاکی از

احکام رياست . بعضی ساختمان ها نيز در شهرستان ها بر پا گرديد. خيابان فردوسی و سوم اسفند پا برجا است
 پليس شهربانی دانشکدۀبرای ترتيب افسران . شهربانی شهر ها توسط رئيس شهربانی تهران صادر ميشد

زش پاسبانان در آموزشگاهی هم برای آمو. بايدديپلم کامل متوسطه داشته باشندافتتاح شد که دانشجويانش 
 .  ديگر ايران بوجود آورده بودتهران و دوسه نقطۀ

 
کالنتری ها را در نقاط مختلف شهرها دائر کرد که هر کالنتری موظف به حفظ امنيت در حوزه استحفاظی خود 

گزارده شده بود که تمام قعه او ساعته باز بود دفتری بنام دفتر ٢۴ در دفتر افسر نگهبان در کالنتری ها که. بود
 . وقايع حوزه استحفاظی و نام شاکيان و مراجعين و مورد اختالفات در آن ثبت می شد

 
خدمت در بين درجات ورۀ مقررات پرسنلی افسران و درجه داران شهربانی مشابه افسران ارتش بود و حتی د

ئم و مرتکبين برای پگيری جرا.  حين خدمت آنان در دادگاه های ارتشی رسيدگی می شدتخلفات. م بودَهمشابهِ 
 .  آن در کالنتری ها تشکيل شدِبَع اگاهی و ُشجنايت در مرکز ادارۀ

 
 .  مردم عادی تشکيل شدسابقه به ءی از مجرمين و صدور عدم سواداره انگشت نگاری برای انگشت نگار

 وظيفه ،بانی عالوه بر جلوگيری از ارتکاب جرائم عادی و دستگيری مرتکبينضمنا در دوران رضا شاه شهر
در زمان محمد رضا شاه به تشکيل ساواک منجر شد که حفظ . جلوگيری از جرائم سياسی را بعهده داشت

برای امور درمانی .  ملی از جمله وظائف آن بود،امنيت
 . پرسنل شهربانی بيمارستان مخصوصی دائر کرد

 
) تصديق(راهنمائی و رانندگی و صدور گواهينامه  ادارۀ

ذکر اين نکته هم برای . رانندگی در آن زمان تشکيل شد
يادآوری بد نيست که اوائل حکومت رضا شاه واگنی اسبی 
در روی ريل راه آهن مردم تهران را از نقطه ای به نقطه 

البته آن موقع تهران دو سه خيابان . جابجا ميکرد ديگر
سپس چند دستگاه اتوبوس زيس روسی . شت بيشتر ندا

وارد کردند که جانشين واگون اسبی شد؛ بعد از روی 
                  و اتاق همان اتوبوس ها نجار های ايرانی اتاق اتوبوس

                  خيابان سعدی شمالی 
اين قانون تا سال . ميشد کاميون ساختند و ورود اتوبوس و کاميون با اتاق ممنوع شد و فقط شاسی وارد 

ضمنا درهمان روزها حدود .  وارد کرد ادامه داشت که زاهدی نخست وزيرشد اتوبوسهای بنز از آلمان١٣٣٢
 اولين ماشين حمل جنازه يا باصطالح نعش کش در گاراژی در خيابان ری تهران ساخته شد ١٣١٢-١٣١١سال 

غ های سبز و قرمز راهنمائی در چند چهار راه تهران ضمنا چرا. و جانشين ارابه چهار چرخه حمل جنازه شد
 . نصب شد

 
 ): ژاندارمري(امنيه 

  
ی را انجام داده بودند برای دورۀ کسانيکه خدمت سرباز.  ايجاد امنيت در روستا ها بودوظيفه ژاندارمری

 .  ميشدندموريت اعزامستاده می شدند و پس از پايان دورۀ آموزشی به محل مأکوتاهی به آموزشگاه فر
 

يک ستاد کل در تهران داشت و در مراکز استانها و شهرستان ها بر حوزه . سازمان ژاندارمری شبيه ارتش بود
افسران ژاندارمری از ارتش به ژاندارمری منتقل می شدندو از آنجا . حفاظتی خود و پاسگاه ها نظارت ميکردند

 در حين خدمت، در دادرسی ارتش تحت ،خالف و جرمهر افسر يا درجه دار درصورت ارتکاب . حقوق ميگرفتند
 . رسيدگی قرار ميگرفتند

 
 .نظارت بر مرز ها و نه دفاع از آن به عهده ژاندارمری گذاشته شده بود يعنیامور مرزبانی  
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 ):شهرداري(بلديه 
 

 شاه تخريب قرار داشت که در زمان محمد رضا) توپخانه(ساختمان شهرداری تهران در ضلع شمالی ميدان سپه 
 خيابان پشت آن را سبب،بهمين .  استشده توقفگاه اتوبوس های شهری محل،ن آن و تسطيح شد و اکنو

 . خيابان پشت شهرداری می ناميدند
 

رضا شاه بلديه را در خدمت 
خيابان الله . عموم قرار داد

زار و ناصر خسرو امروزی 
راکه قبال ضميمه بازار بود 

زبور تخريب و به دو خيابان م
خيابان های معدود . تبديل کرد

تهران آن زمان، که هنوز 
اسفالت نشده بود و بعلت 
عبور درشکه، گاری، و 
حيوانات بارکش از مدفوع 
حيوانات پوشيده ميشد، همه 
روزه نظافت و آب پاشی ميشد 
و اين آب پاشی بخصوصی 
توسط رفتگر ها در فصل 
تابستان طراوت خاصی به 

 . محيط ميداد
 

 قبل از رضا شاه در تهران در مالکيت خصوصی افراد بود که به ميرآب ها ميفروختند و ميرآب ها از آب تا
رضا شاه آنرا در اختيار شهرداری قرار داد و از هر خانه ساليانه . طريق جويهای آب به منازل منتقل ميکرد
 .مبلغی جزئی بابت پول آب دريافت ميکرد

 
دولت گندم از کشاورزان می خريد و آرد به قيمت يکسان وثابت تحويل . تنان تحت نظارت شهرداری قرار گرف

باين ترتيب نان به قيمت ثابت در .  از نانوائی ها بازديد ميکردرضا شاه در اوائل شخصًا. نانوائی ها ميداد
ار مالکين در ساير نقاط ايران نيز اين برنامه به اجرا درآمد و نان از انحص. سرتاسرتهران پخت و توزيع ميشد

.  از آن استفاده ميشد بعد توسعه داده شد٣٠در جنوب تهران سيلو ساخت که تا اواخر دهه . بزرگ خارج شد
 .بشکل مستطيل پخته می شد که در زمان جنگ توزيع ميشد Loaf درآن نان گرده

 
 آن را به غرب آن سنگلج که يکی از قديمی ترين و مخروبه ترين محالت تهران بود را کال تخريب کرد و اهالی

محل يعنی حد فاصل بين خيابان های شاهپور و اميريه فعلی منتقل کرد و با اين ترتيب خيابان سنگلج تبديل به 
خيابان سپه . پارک بزرگی شد که اکنون پارک شهر نام دارد و بين خيابان خيام و خيابان شاهپور قرار دارد

 . ن را سنگ فرش کردفعلی را مستقيما تا باغشاه ادامه داد و کف آ
 

 . اين تغيير و تحوالتی که در تهران انجام ميگرفت در استانها و بتدريج در شهرستان ها هم تقليد و باجرا در آمد
 هائی بود که اول شب گزمه ها روشن و به فانوس بازار های شهر بوسيله چراغ  تهران قبال در–روشنائی 

 که امتياز ضرب سکه را داشت، اولين ١٧صرالدين شاه امين الضرب در زمان نا. ديوار بازار ها نصب ميکردند
اين کارخانه که ظرفيت بسيار محدودی داشت از اول غروب تا نيمه شب . کارخانه يا ژنراتور برق را وارد کرد

 ١٨. خيابان ری و امير کبير کنونی را روشن ميکرد و بقيه ساعات دستگاه تعطيل بود
 

                                                 
 و هاس سماور را جوش آورد يکبار که ناصرالدين شاه به ميهمانی کوتاهی به خانه امين الضرب رفته بود وی برای خوش خدمتی و تملق با اسکن-١٧

 .چای دم کرده بود
 
 ک- ح– بهمين دليل اين خيابان به خيابان چراغ برق مشهور شده بود – ١٨
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بموجب قرارداد با اشکودا . ای چک اسلواکی قرارداد روشنائی تهران را منعقد کردرضا شاه با کارخانه اشکود
يک نيروگاه برق در ميدان ژاله کنونی که آنموقع بيابان بود نصب و ساخت پايه های سيمانی و سيم کشی روی 

 . بطوريکه با بکار افتادن کارخانه نيروی برق قابل انتقال بود. آنها را شروع کرد
 

 مردم بخصوص مذهبيون از قبول برق امتناع می ورزيدند ولی بتدريج که به مزايای آن پی بردند نصب درابتدا
 امتياز برق در منازل بازار سياه پيدا کرده ٢۵ – ١٣٢۴کنتور برق در مناز زياد تر شد بطوريکه در سالهای 

 .بود و به قيمت زيادی امتياز کنتر برق دست به دست می شد
 

با تشکيل اداره متوفيات، سرپرستی محدود گورستانها را هم بعهده گرفت تا بتواند شناسنامه ضمنا شهرداری 
 . افراد فوت شده را باطل کند

 
عالوه برآن روزانه آمار هائی از فعاليت ميادين بار و قيمت ها و ماهيانه از پزشکان، داروخانه ها، صاحبان 

 شروع شده بود و بوزارت کشور ارسال ميشد که پس از کسب و کار تهيه ميکرد که در بعضی از شهرها هم
 .  بفراموشی سپرده شد١٣٢٠شهريورد 

 
 . آتش نشانی هم تابع شهرداری های محل بود

 
 : وزارت امور خارجه

 
 در ابتدای امر به اين وزارتخانه تشکيالتی داده ١٩. بنای کنونی وزارت خارجه از يادگار های رضا شاه است

حصيل کرده زبان دان و  بتدريج افراد تبعدًا. ل با کمبود پرسنل زبان دان و کارآمد مواجه بودگرچه در اوائ. شد
چون . روابط ايران در آن دوران با همسايگان مشکلی نداشت. اين وزاتخانه به استخدام درآمدندحقوقدان در

ا مسدود کرده بود بدون ميدانست دولت شوروی قصد نفوذ سياسی در ايران را دارد هرگونه راه نفوذ کشور ر
با ترکيه روابط حسنه ای . آنان روابط تجارتی داشتحتا با. روئی يا تلخی وسردی روابط منجر شودآنکه به رويا

. با افغانستان هم مشکل خاصی در دوران حکومتش بوجود نيامد. داشت و بديدن کمال آتاتورک به ترکيه رفت
 . در کشور های مختلف گشايش ميافتبه تدريج سفارتخانه های ايران بطور رسمی 

 
 ): وزارت طرق و شوارع(جاده و راه 

 
يکی از مشکالت ساختن جاده يا راه آهن نقشه برداری قبل از ساختمان است که عالوه بر اينکه از چه شهر 

 تونل و هائی از جنبه اقتصادی و اجتماعی بايد عبور کند کوتاه ترين فاصله، داشتن کمترين شيب، حداقل نياز به
 . پل در آن مورد توجه قرار ميگيرد

 
اين کار ممکن است مدت ها بدرازا بکشد چون تقريبا تصويری از تمام مسير بايد در اختيار سازندگان راه يا راه 

 و وسيله نقليه موتوری بهمين نداشتبردار نداشت، جاده ای وجود در آن روز ها ايران نقشه . آهن قرار گيرد
 خاصه در نقاط کوهستانی و صعب العبور که بناچار از حيوانات بارکش ، استفاده قرار می گرفتدليل کمتر مورد
 . استفاده می شد

 

                                                 
برای مدت يکماه با وسائل پيشرفته کندن و جمع آوری خاک و .  در يک مورد شاهد باز کردن قسمتی از ديوار بين دو اتاق اين ساختمان بوده ام-١٩

قطر ديوار نزديک به يک متر بود در وسط ديوار به يک تکه ورقه آهن .  کار کردند چند کارگرز دو طرف ديوار بين دو اتاقسيمان کنده شده ا
. قطر اين ورقه آهن بقدری بود که سه روز برای بريدن با دستگاه اکسيزن و جوش وقت صرف شد. برخورد کردند که الی جرز ديوار گذاشته شده بود

يک چنين ساختمانی برای مقابله با هر بمب و حمله ای ساخته شده بود . فقط در اين اتاق نصب نشده بود و درسرتاسر ديوار بوداين ورقه موضعی و 
 ک-ح. که هنوز هم موجود است
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با استفاده از دانش فنی آنان و رقابت . رضا شاه پس از استقرار در حکومت به آلمان ها بسيار نزديک شد
 در نتيجه راه آهن ٢٠.  برداری را بکندسياسی بين انگلستان و آلمان توانست از اين موقعيت بهترين بهره

 . سرتاسری ايران و قسمت بزرگی از جاده های ايران با کمک وهدايت فنی آلمان ها بوجود آمد
 

فعال بندر امام خمينی نام گرفته (تبعيد ميرفت راه آهن تهران از بندر شاهپور  به ١٣٢٠رضا شاه وقتی در سال 
عنی از جنوبی ترين تا شمالی ترين نقطه ايران و از تهران تا شاهرود ي) ترکمن امروزی( تابندر شاه ٢١) است

 عملی رسانده بود و کار زير سازی و  بهره برداریبه  رادر مسير شرق و از تهران تا ميانه در مسير غرب
  .حتا ساختن ايستگاه های بين راه را هم تا مشهد و تبريز باتمام رسانده بود که فقط ريل گذاری مانده بود

 
پل ورسک که از شاهکار های معماری است و بار آنهمه تجهيزات متفقين را تحمل کرد و لقب پل پيروزی 

 سال هنوز دست نخورده کارآئی دارد نمونه ٧٠گرفت و ساخت تونل های مسير و پل های متعددی که پس از 
 . طراحی و ساخت صحيح است که فقط زير نظر رضا شاه ميسر بود

 
هن تهران که روزانه چندين قطار از زيرا آن براه می افتد وآن ارتعاش شديد را ايجاد می کند ايستگاه راه آ

  ٢٢. هنوز پس از سالها پابرجا واستوار است
 

جاده های کوهستانی مثل تهران چالوس، تونل کندوان، جاده کناره از بابلسر به رامسر که هنوز هم همان جاده 
مشهد،  – جاده های اصلی مثل تهران . شانه های جاده تعريض شده استبا همان عرض استفاده می شود فقط

                                                 
اسی بود که در  علت مهم نزديکی رضا شاه به آلمان نفرت شديد رضا شاه از انگليسی ها و رفتار های ناشايست آنان در گذشته و فشار های سي-٢٠

انگليس مانع ساخت هرنوع راه آهن و جاده در ايران بود وبهر بهانه ای از انجام توسعه و پيشرفت در ايران . امور داخلی ايران اعمال می کردند
 آلمان که در آن برای فاصله گرفتن از انگليس به کشور. جلوگيری می کرد برای رسيدن به اين هدف از همکاری روحانيون بهره فراوان می گرفت

زمان تنها کشوری بود که نيت استعماری و توسعه طلبی نداشت و با شرائط بهتر و ارزانتری علم و صنعت را در اختيار ايران می گذاشت نزديک 
ن در جنگ وقتی به آلمان مراجعه شد هيتلر هنوز به مقام رهبری آلمان نرسيده بود و هيجکس نمی توانست پيش بينی کند که روزی جها. شد

  .ک-ح. خانمانسوزی با آلمان درگير خواهد بود
 
.  معلوم نيست علت اين نامگزاری بنام خمينی مثال در مورد همين بندر، ميدان سپه، بيمارستان پانصد تختخوابی پهلوی، خيابان سپه چه بوده است -٢١

عينا . آن نقشی داشته است و خمينی حتی بندر شاهپوررا يکبار هم نديده بودچون معموال ابنيه و تاسيساتی را بنام کسی می کنند که در ساخت يا ايجاد 
  (*) .مثل رضائيه، بندر شاه و ساير تغيير نام های اجباری که خدمت محسوب نمی شود خطای سياسی ناشی از ايدئولوژی حاکم است

هر تغيير نام ميليون ها . که هيچگاه مجبور به تغيير آنها نشويمای کاش روزی برسد که نام های ملی و ميهنی بجای نام های اشخاص را بگيرد (*) 
 ک-ح. تومان هزينه دارد و تاريخ مارا مخدوش می کند

 
 و بعد ها که با مقاومت رضا شاه  کردمصدق که با نيرنگ نظر انگليسی ها را در مجلس اعمال ميکرد نطق های زيادی برعليه ساختمان راه آهن -٢٢

او اصرار داشت راه آهن دو مستعمره انگليس يعنی هندوستان در شرق و عراق .  راه آهن در مسير شمال بجنوب مخالفت ميکردمواجه شده با ساخت
 در رد اعتبار نامه سيد ضياء االدين طباطبائی گفته ١٣٢٢در نطق شانزدهم اسفند ماه . ادامه ميداد اينکار را با اصرار. در غرب را بهم وصل کند

مگر رضا شاه راه آهن را برای بيگانه کشيده بود، آن راه آهن هنوز هم مورد استفاده » ..تاتور با پول ما وبه ضرر ما راه آهن کشيدديک... «: است
مردم ايران است و آن پول به هدر نرفته که هيچ ميليون ها ميليون منفعت داشته يکی حفظ تماميت ارضی ايران است که نگذاشته کشور به دونيم شود 

و بيست سال برای متفقين امروز ما تدارک ...«  !!! بهم وصل کرده بجای هم جدا کردنمال و جنوب را که مورد ادعای روس و انگليس بودو ش
 تاسيس ا بتافکر بود از انگليس دوری کند به اين موقعی که رضا شاه راه آهن را می ساخت نه متفقی بود و نه جنگی در کار بود او » ...مهمات ديد

ه آهن که مخالف نظر انگليس بود و به نفع ايران اقدام کند، حتا در آن روز ها انگليس و آلمان باهم معامله های بزرگی کرده اند که اسناد آن موجود را
 ١٣٠۶ تا ١٣٠۴در سال های .  مصدق در خاطرات خود  اشاره ای به راه آهن ندارد ولی در هر مورد مخالفت شديد با آن را ابراز داشته است. است

ايجاد راه آهن خوب است ولی دو راه دارد، اگر ما از «در دوره های پنجم و ششم مجلس در زمانی که رضا شاه در مجلس حضور داشته گفته است 
ر راه آهن بنظر وی راهی که ما را به بهشت می برد مسي» راه صحيح برويم به بهشت وارد می شويم و اگر از راه غلط برويم داخل در جهنم می شوم

 پس از تاسيس سازمان ١٣٢۶در سال !  شرق و غرب بود که مستعمرات انگليس را بهم وصل ميکرد نه دو بندر مهم تجاری ايران با دنيای بيرون
 اگر پدر شما اشتباه بزرگی کرد که راه آهن سراسری ايران را ساخت« : شاهنشاهی خدمات اجتماعی به واالحضرت شاهدخت اشرف پهلوی گفته است

برای ايجاد راه آهن دو :  در مجلس شورای ملی گفته است١٣٠۵در جلسه دوم اسفند » !او اينکار را نکرده بود ايران طی جنگ جهانی اشغال نمی شد
علت خط بيشتر نيست آن که ترانزيت بين المللی دارد ما را به بهشت می برد و راهی که به منظور سوق الجيشی ساخته شود ما را به جهنم و 

وقتی مهندس کمپانی بولن آمريکا به رضا شاه گفته بود »  ..ل دوم همين راهی بود که اعليحضرت ساخته بودندلبدبختيهای ما هم در جنگ بين الم
يم با ما خودمان هم ميتوان«: ب شوسه ساخته شود رضا شاه عصبانی شده و گفته بودوکشيدن خط راه آهن بودجه زيادی ميخواهد بجای آن راه های خ

شماها اگر مرد ميدان هستيد بيائيد به من کمک کنيد تا راه آهن در اين کشور ايجاد کنم و اين را هم بدانيد . بيل و کلنگ راه بسازيم آنهم راه های خوب
ن را خواهند فروخت تا که اگر به من کمک نکنيد من اين کار را خواهم کرد و مطمئن باشيد که اگر هم قرار باشد زنان ايرانی گوشواره های گوششا

او چنان سخن گفته بود که رئيس موسسه بولن مصمم شده بود وسائل ايجاد راه آهن سراسری را آماده کند، از » ..در اين ممکلت راه آهن بوجود آيد
اه معتقد بود کار شکنی ها، خرابکاری رضا ش. قرار قتل ماژور ايميری که به احتمال با نيرنگ انگليس اتفاق افتاده بود آنان را از ايران بدر برده بود

ها، تحريکاتی که از طريق ايادی انگليسی ها  در ساخت راه آهن بود تا نظرات استعماری خود را اعمال کنند از موانع و مشکالت جغرافيائی و 
وشه های ناديده و فراموش شده زندگی گ"دکتر جالل متينی و کتاب " محمد مصدق"برای آگاهی بيشتر به کتاب . طبيعي خطرناک تر و مشکل تر بود

نوشته آقای مهدی "  رضا شاه بزرگ و محمد مصدق-راه آهن سرتاسری ايران"نوشته محمد مجزا  وبه کتاب  پژوهشی و ارزنده " محمد مصدق
 ک -ح. شمشيری، نگاه کنيد
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همچنين جاده های فرعی که توسط ادارات راه  خرمشهر، وکرمانشاه و-تبريز، تهران –شيراز، تهران  –تهران 
 . در استان ها و شهرستان ها باخته شد يادگار رضا شاه است

 
 .  نوشهر، بندرشاه همه کار های انجام شده رضا شاه استتوسعه و ايجاد بنادر خرمشهر، آبادان، بوشهر،

 
 . رضاشاه بيمارستان هائی هم برای پرسنل راه آهن در تهران وشمال و جنوب تاسيس کرد

 : پست و مخابرات
 

ادارات پست در تمام .  در خيابان سپه تهران گشايش يافتيکی هابلژن مرکزی پستخانه تهران با کمک ساختما
صندوق پست در بسياری از . شهرستان ها تاسيس و باانجام عمليات مختلف پستی بکار ادامه دادنداستان ها و 

 . نقاط کشور نصب شد
 

. بانصب تير و سيم در کنار جاده های ساخته شده تلگراف به تمام استان ها و شهرستان ها گسترش يافت
 .گرديدار رقسرويس تلگرافی با خارج از کشور نيز بر

 
ز تلفن اتوماتيک تهران توسط وزارت پست و تلگراف وتلفن در خيابان اکباتان راه اندازی شد و اولين مرک

سپس در رشت با سرمايه خصوصی بکار افتاد و در ساير شهرها از تلفن مغناطيسی استفاده می شد که بتدريج 
مجهز به تلفن بعضی شهر های بزرگ به تلفن اتوماتيک تبديل شد و تلفن های مغناطيسی شهرهائی که 

 . اتوماتيک شدند بطور موقت به نقاطی که فاقد تلفن بودند انتقال ميافت
 

 ): صحيه(بهداري 
 

مراجعت دانشجويان اعزامی به خارج برای تحصيل شک خارجی برای آموزش دانشجويان وبا استخدام چند پز
بيمارستان سينا در خيابان در تهران . پزشکی بتدريج وضع درمان و پزشکی در ايران سرو صورتی ميگرفت

، فارابی برای درمان )در زمان محمد رضا شاه به آسايشگاه روانی تبديل شد( درخيابان شاهپورسپه، رازی
، سه زايشگاه در جنوب و  ٢٣. بيماری های چشم و پانصد تختخوابی که همه نوع بيماری ها را درمان ميکرد

عالوه برآن . افتتاح و بکار مشغول شدند) دار المجانين(نی شمال تهران آن زمان، دو آسايشگاه بيماران روا
 زيرنظر وزارت بهداری قرار افراد نيکوکارهم بهمت خود مبادرت به تاسيس بيمارستان هائی کردند که بعدًا

 مثل بيمارستان وزيری درخيابان پهلوی پائين تر از سه راه شاه، که به همت آقای نجم آبادی، بيمارستان گرفت،
ير بيمارستان و درشهرستان ها نيز اشخاص َخ ري آبادی در شهر صديق اعلم در سعدی شمالی، و فيروزدکتر

 اينها بيمارستان های مخصوص پرسنل عالوه بر همۀ. ای دولتی کمک ميکردهائی ساختند که به بيمارستان ه
متعدی نيز در تهران و درمانگاه های . سيس و مشغول کار بودهربانی، وزارت راه، راه آهن هم تأارتش، ش

بطوريکه با وجود مراجعات بيماران از شهرستان ها . شهرستان ها، بيماران را بطور رايگان درمان ميکردند
 . به تهران تقريبا بيماران برای تخت خالی در بيمارستان ها در صف انتظارنبودند

 
تهران شعبه ای گشود که در ابتدا مديريت انيستيتو پاستور فرانسه برای توليد مايه آبله و تحقيقات مشابه در 

 .آن به يک فرانسوی داده شده بود
 

 . رضا شاه می باشدبهداشتی جمله اقدامات  عام به دوش های انفرادی ازیخزينه هاتبديل حمام های عمومی از
 

 :د در دوران رضا شاهااقتص
 

 :كشاورزي
 

                                                 
ی و آزمايشگاه و عکسبرداری به آن اضافه شده و به بيمارستان  بعدا پانصد تختخواب ديگر به اين بيمارستان اضافه شد و ساختمان های جديد تحقيق-٢٣

 ک-ح. هزار تختخوابی مشهور شد
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 امور کشاورزی و دفع برای بهرودی و توسعۀ) کشاورزی(حت  فالتوزار. در اين زمينه گامهائی برداشته شد
کشت چای، چغندر قند، و توتون که يکی از اقالم بزرگ وارداتی شده بود در ايران معمول . آفات تشکيل شد

کارخانه  چای خشک کنی و انحصار دخانيات و، کارخانه های کوچکبموازات آن کارخانه قند کهريزک. گرديد
های مجاور تها در ايران بلکه در کشورآن زمان نه سيگار ايران در. ر بوجود آمدسيگاآن برای تبديل توتون به 

 .  شيخ نشين ها از مرغوب ترين سيگار ها شناخته می شدو صادر می شد،خاصه
 

 :اداره شيالت
 

بی رويه ماهی اوزون برون ممنوع شد و بسته بندی يد ص. ع وزارت کشاورزی بود بوجود آمدشيالت که تاب
 . ار برای مصرف داخلی و خارجی استاندارد شد و بصورت بهداشتی درآمدهای خاوي

 
 . مشروبات الکلی زير نظر دولت قرار گرفت و ازآنها عوارض اخذ می شد٢٤کشت ترياک و توليد

 
 شرکت نفت ايران و انگليس ساخته و راه اندازی شد رگترين پااليشگاه جهان بود بوسيلۀپااليشگاه آبادان که بز

 از واردات نفت و محصوالت جنبی آن مثل بنزين و قير بی نياز شد که توانست اسفالت خيابان ها را و ايران
 . شروع کند

 
بانک . بانک سپه برای کمک به پرسنل نظامی تاسيس شده بود به افراد غير نظامی نيز ارائه خدمات ميکرد

 . سيس شدبرجا هستند تأبعضی شهرستان ها پا ملی با ساختمانهائی که هنوز هم در تهران و 
 

 بانک شاهی انگليس بود به بانک ملی ايران و سپس به بانک مرکزی ونشر اسکناس که قبال در انحصارچاپ 
.  واحد پول ايران ش٢٥ ريال. ضرب سکه معمولی و طال به ضرابخانه دولتی ايران داده شد. ايران منتقل گرديد

 . فت بتدريج به اعداد و ارقام رياضی تبديل شدمحاسبات مالی که قبال با خط سياق انجام ميگر
 

. مبنای ساعت قبال وقت غروب بود مثال گفته می د دو ساعت به غروب و ظهر گفته می شد موقع اذان ظهر
 ساعت با گرينويچ که مبنای بين المللی بود بطور يکسان در همه ايران ۵/٣رضا شاه ساعت را با اختالف 
 و وقايعتثبيت زمان و ساعت در ثبت اين .  نيمه شب قرار داد١٢ بعد از ساعت باجرا گذاشت و شروع روز را

قمری را به هجری شمسی هجری تاريخ . مبنای تعيين زمان در مبادالت تلگرافی خارجی نقش مهمی داشت
 .  مبدل کرد و تاريخ ميالدی را نيز در تقويم ها وارد کرد

 
ختن و  در سا زمان فقط سرمايه گذاری را در زمين کشاوری و احيانًا اينها اين بود که مردم تا آنمهمتر از همۀ

 خطر راهزنان به محموالت تجارتی در ويا تجارت بعلت خطر ورشکستگ هحتا ب اجاره دادن خانه ميدانستند،
 . خشکی ويا به غارت رفتن و يا غرق شدن در دريا تمايلی نشان نمی دادند

 
... نيات و ل قند کهريزک، نساجی شاهی، گونی بافی، سيمان شهرری، دخارضا شاه با ايجاد کارخانه هائی مث

ايران همين دليل کارخانه های متعددی درب. صنعت سرمايه گزاری مناسبی استبمردم آموخت که ايجاد 
 . بطوری که اصفهان منچستر ايران لقب گرفت. بخصوص در اصفهان ايجاد شد

 
 مصنوعات مختلف برپا گرديد و مردم به تدريج به سرمايه گزاری کارگاه ها ی کوچک صنعتی نيز برای ساخت
   ٢٦. صنعتی و غير کشاورزی رغبت پيدا کردند

 

                                                 
 . س بوددِرـُ ماليات بر رسومات، ايجاد کارخانه الکل کشی و عوارض گرفتن از آن از پيشنهادات م-٢٤
 
  . ريال واژه اسپانيائی است که جانشين قران ترکی شد-٢٥
 
د کرد که بعد ر که بکار لباس کار می خوضخيم  شهر قزوين اقدام به احداث کارخانه بسيار مجهزی برای بافت پارچه های يک خانواده تبريزی در -٢٦

اين کارخانه امروز به علت مرگ صاحبان اصليش از بين رفته است و ساختمان آن تا مدتی . ها به اولين کارخانه توليد جين در شهر قزوين تبديل شد
 ک- ح- بودپيش هنوز پا برجا
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رضا شاه با ايجاد ارتش و شهربانی و ژاندارمری منظم و سازمان يافته، شهرداريها، وزارتخانه ها، دانشکده 
 مؤسسات فرهنگی، ی و خصوصی،سيسات پزشکی، و درمانی عمومها، مدارش در تمام شهرستان ها، تأ

زيادی را به کار سيس کارخانجات در بخش دولتی و خصوصی، ايجاد ميهمان خانه ها و هتل ها عده بانکها، تأ
 ضعفی ه نفس باالئی برخوردار بود و نقطۀچون از اعتماد ب. را بوجود آورد جديد متوسط مشغول کرد و طبقۀ

 . ه هراسی نداشتدر خود احساس نمی کرد از پيدايش اين طبق
 

خانه به ديگی محتاج باشند و اخالفش که اين ) ٧(ا محمد خان ميگويد کاری ميکنم که هفت آنجائی که آق
يا در جمهوری اسالمی وقتی بهشتی .  دستورالعمل را سرمشق خود قرار دادند از همين طبقه هراس داشتند

المی اس توحيدی ورژيم مرتبا از جامعه بی طبقه وسياست گزاران و مردان » ديگه همه فقير هستيم« : ميگويد
 ٢٧. البته بجز خودشان و وابستگانشانصحبت می کنند منظورشان جامعۀ يکدست فقير است،

  
از کارهای فراموش نشدنی رضا شاه کشف حجاب بود که گذشته از نظر اجتماعی اهميت خاصی که داشت 

ترانه، مدارس مختلط، در رشته های وابسته پزشکی، در مدارش دخ. آزادی زنان و اشتغالشان به کار بود
اما تصويب قانون برابری زن و مرد تا انقالب سفيد پسرش بدرازا . پرستاری، هنر و تئاتر به فعاليت پرداختند

 مبارزه زنان و مردان آزاديخواه بتدريج اين حقوق ی اسالمی ابتدا ملغی شد و در سايۀکشيد که توسط جمهور
. اما تا براندازی جمهوری اسالمی زن ازنظر حقوقی با مرد برابر نخواهد شد. از پس آمدهاز دست رفته ب
 . به رشد فکری، فرهنگی و سياسی جامعه بسته استبرابری اجتماعی

 
 .٢٨.بانوان در بعضی کارخانجات و کارگاه ها هم استخدام شدند و کم کم به دانشگاه ها هم راه يافتند

 
جنوب وغرب به بهانه وجود جاسوسان يس از شمال وامپراتوری انگلی شوروی و ارتش ها١٣٢٠در شهريور 

ارتش جوان ايران که در مقابل آن دو ابر قدرت زمان، توانائی چندانی نداشت و . آلمانی به ايران حمله کردند
ند خاصه بطوريکه شايع بود به دليل خيانت بعضی از افسران ارشد که وابستگی هائی به انگليس ها داشت

از رضا شاه خواسته شد . و ايران به اشغال نيرو های بيگانه درآمد. شکست خورد و ايران بال شرط تسليم شد
 .  چون از ماندنش هراس داشتند نگران بودندو بالفاصله خاک ايران را ترک کند،که استعفا دهد 

 
رفته ه در بندر بوشهر پهلو گانگليسی ک) نه حمل مسافر(يک کشتی باری . رضا شاه ناچار به ترک ايران شد

را سوار کند و ) يک پسرش و يک دخترش و چند نفر ديگر(موريت يافته بود که رضا شاه و همراهانش بود مأ
 ابلقهوای بسيارگرم و مرطوب و غير . دکشتی رهسپار بمبئی ش.  دستور داده خواهد شد برساندًابجائی که بعد

صل أشی نداشت آنها را بی طاقت و مست آساي باری که هيج وسيلۀيور ماه و کشتی اقيانوس هند در شهرلتحم
 که تا زمانی که کشورمحل اقامت آنان همراهانش از کاپيتان کشتی درخواست کردند به آنها اجازه دهد. کرده بود

کاپيتان کشتی با فرماندار انگليسی بمبئی تماس گرفت و . بمبئی اقامت کنندمشخص نشده است درهتلی در
پاسخ داده شد که چون ممکن است پارسيان هند بدورش جمع و شورش . ارهم از لندن کسب دستور کردفرماند

 موريس اعالم کرد که رضا شاه را خواهد باالخره فرماندار جزيرۀ. ی بمانندهمچنان در کشتی باق،ايجاد شود
شتی حامل مسافرين پهلو  موريس بود در کنار ک از خاور دور عازم افريقا و جزيرۀکشتی ديگری که. پذيرفت

 نا سازگاری آب و مدتی بسببو پس از .  و همراهان با آن کشتی عازم جزيرۀ موريس شدندگرفت و رضا شاه
 . منتقل گرديد) ژوهانسبورگ(  به آفريقای جنوبی،هوای آن جزيره بنا بدرخواست رضا شاه

 
                                                 

 چون ساختار دوران پهلوی از زمان رضا شاه بر اساس درستی بنا شده بود آخوند ها در بوجود آوردن جامعه بی طبقه اسالمی موفق نشده اند و -٢٧
 ک-ح. اين گروه بصورت طبقه ای که سکوت کرده است منتظر موقعيت می باشد. هرروز در مقابل فشار مردم قرار دارند

 
 در شانزدهم اسفند ساو در نطق دوره چهاردهم مجل. ق با آزادی زنان شديدا مخالف بود و به روشنفکری و آموزش کينه می ورزيدمحمد مصد -٢٨

 قانون اساسی را تفسير ٨٢ او عقيده و ايمان رجال مملکت را از بين برد، امالک مردم را ضبط کرد و فساد اخالق را ترويج و اصل «:  گفت١٣٢٢
ادگستری را متزلزل کرد برای بقای خود قوانين ظالمانه وضع نمود چون به کميت اهميت ميداد بر عده مدارس افزود و بکيفيت عقيده نمود و قضات د

اگر بتدريج که دختران از مدارس خارج می شدند نداشت سطح معلومات را تنزل کرد کاروان معرفت به اروپا فرستاد نخبه آنها را ناتوان و معدوم کرد 
 اگر خيابان ها اسفالت نمی شد چه می شد؟ و اگر عمارت  رفع می شد چه می شد رفع حجاب از زنان پير و بی تدبير چه نفعی برای ما داشت؟؟حجاب

 خانه ای در اختيار -ها و مهمانخانه ها ساخته نشده بود بکجا ضرر می رسيد؟ من ميخواستم روی خاک راه بروم و و طن را در تصرف ديگران نبينم
اشتن به از شهريست که دست ديگران است؟ اين است کار سياستمداران وطن پرست که کسی را آلت اجرا مقصود قرار می دهند و پس از اخذ نتيجه د

 آبادی و ملک داشت و مادرش يکی از ثروتمند ترين ٩٠مصدق يکی از فئودالهای بزرگ بود و بيش از » ..از بردن او به مردم منت می گذارند
" تمديد ماموريت حاکم محکمه عدليه حاصل نمی شود مگربه رضای خود او: " قانون٨٢اصل -.  بود که تعداد ملک های او هرگز مشخص نشدمالکان

همانطور که می بينيم اين ماده به نفع محاکم شرعی است و دادگستری که رضا شاه در نظر داشت دوری از محاکم شرع بود و مصدق در اينجا با 
 ک- ح. و بر ضد رضا شاه نطق می کندجهت هم ست نشانده انگليس ها هستند ماليان که د



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 
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دستور صريح دولت، هيچکس نمی توانست بموجب . باشيم داشتهيستی مروری بر گذشته نزديک در اينجا نيز با
رسيده باشد يا !) رجعيتدرسی يا َماجتهاد يا ُم ( مگر آنکه تا آن زمان به مرحلۀاز لباس روحانيت استفاده کند

 چون شرکت در دانشکدۀ. ی کرده باشدآنکه دانشکده معقول و منقول را که آنموقع در مسجد سپهساالر بود ط
کامل متوسطه ادبی بود به آخوند ها اين امتياز داده شده که اگر مراجع روحانی مزبور مستلزم داشتن ديپلم 

 ادبی است می توانند در اين دانشکده شرکت ادبی و عربی آنها درجه ششم متوسطۀگواهی کنند که تحصيالت 
  ٢٩. قليلی هم به مشاغل ديگر روی آوردنددی در اين دانشکده شرکت کردند عدۀعده بسيار معدو. کنند

 
در آن ايام بسياری از خانواده ها، حتا آنانکه بضاعت چندانی نداشتند روضه خوانی در منزلشان را ولو اينکه 

بطور هفتگی يا . و خير و برکت می دانستندنداشت موجب اجر و پاداش ) شنونده ای(بجز خودشان مستمعی 
روضه .  منازلشان دعوت می کردندبه راماهانه يا روزهائی در ماه های محرم، صفر و رمضان روضه خوان 

خوانها که نمی خواستند اين مشتريان خوش حساب ودرآمد آنرا ازدست بدهند کيف و کيسه ای همراه خود 
 . که عبا و عمامه را درآن می گذاشتند و در موقع ورود و خروج بمنازل تغير لباس ميدادندند تداش

 
رضا شاه کرسی . ه وهستند بود هاششمن آشتی ناپذير رضا د) تی امروزوح( آخوندی آن زمان ۀجامعبنابراين 

علوم جديد . مردم را با سواد کرد. بود از دستشان خارج کردآخوندها قضاوت را که منبع قدرت و درآمد و نفوذ 
 کشف خوندهاآينها بدتراز نظر اهمۀاز . آخوند هم بايد مثل يک فردعادی شناسنامه ميگرفت. را رايج کرد
وورود دختران به دانشگاه، دادن کار به زنان، بردن ) دبستان و دبيرستان( دخترانه مدارسح حجاب، افتتا

منع دختران دانش آموز به ميادين ورزشی، افتتاح راديو و پخش موسيقی از آن و از همه اينها ناگوارتر 
 .لباس روحانيت بود پوشيدن

 
 چشم و گوش بسته هامان که در جادوی طلسم آخوندجامعه آنز(!) اينها همه معاصی نا بخشودنی رضا شاه بود 

وبعضی ( ندگفته آنها را فتوا و دستور العمل رستگاری دو دنيا ميدانستو، حرف ندبود انتسليم او ونظرياتش
 ايمان و و می گوينددر بارۀ رضا شاه می گفته آخوندها  نا دانسته به آنچه نا خواسته و آنها .)هنوز هم ميدانند

 . ه ودارندداشتاعتقاد 
 

به محض عزيمت رضا شاه از ايران، دولت انگليس با وجودی که بخش بزرگی از کشور را در اشغال خود 
لذا دستور داد که اين اسطوره شکسته شود و رضا شاه زدائی . داشت نگران عکس العمل احتمالی مردم بود

. مجلس گفتند اين شخص را دستگير کنيدعلی دشتی ويکی ديگر از نمايندگان مجلس فرياد کنان در . آغاز گردد
 . که دروغ محض بود. جواهرات سلطنتی را با خود برده است

 
روزنامه ها و نشريات خلق الساعه بخصوص آنهائی که بهر جهتی خرده حسابی با رضا شاه و حکومتش 

نيون و آخوند ها بودند  روحا،ثرتروازهمۀ اينها بدتر و مؤ. و دشنام به رضا شاه کردندداشتند شروع به بدگوئی 
گذشته را به دل داشتند و هرروز مثل قارچ می روئيدند و در هر محفل و مجلسی زبان به بدگوئی های که کينه 

 را لمس  حيرت زده و مبهوت ايران که خدمات او را ديده و آثار آنجامعۀ. می گشودندو حتا تکفير رضا شاه 
افراد ميهن پرست جنبش ها با آنکه از ناحيۀ . ا را ميپذيرفت آخوند هثير مذهب، گفتارکرده بودند تحت نفوذ و تأ

باالخره دولت . نکردافکار عامه که آخوند ها علمدار آن بودند، جائی باز آغاز شده بود، درفشارو حرکاتی 
 .  فرستادکااررا به بهانه طرفداری از آلمان بازداشت و به  ایانگليس عده 

 
 برای آنکه بيشتر بی آبرويش کنند  ضمنًا ٣٠. در آفريقای جنوبی دچار بيماری شدرضا شاه پس از مدتی اقامت

 کتبی او  بدادگاه شکايت کرد که بدون اجازۀ صاحبخانه ای که خانه را بااو اجاره داده بود، از رضا شاهظاهرًا

                                                 
با مطبعه ای در خيابان ناصرخسرو شريک شد که اولين ورق . جوان بود، شغل آزاد انتخاب کرد. جزو همين گروه بود!!) واعظ شهر( فلسفی -٢٩

مرجع شيعيان آن زمان سيد .  تصميم گرفت به اين لباس وحرفه بازگرددپس از شهريور مثل بسياری از آخوند ها. بازی ايران در آن به چاپ رسيد
باالخره با فشار واصرار بروجردی به حرفه . ابوالحسن اصفهانی بود که با اين کاب بعلت اينکه اين شخص ورق بازی چاپ کرده مخالفت ميکرد

بروجردی . و شايد به سليقه شخصی از شاه سرسختانه دفاع ميکرد به تبعيت از بروجردی د شاي١٣٣٢ امرداد ٢٨پس از وقايع . روحانيت بازگشت
ر سقوط هواپيما جان سالم بدر برده است ولی عمال برای تائيد ط امرداد به مناسبت اينکه شاه از خ٢٨اولين تلگراف تبريک را چند هفته پس از وقايع 

 .  امرداد به شاه مخابره کرد٢٨ عوقاي
 
 (*).ران نوشته شده بود که به جذام مبتال شده است نميدانم صحت داشت يا نه چون جذام بيماری فقرا است در يکی از روزنامه های اي٣٠

 ک -ح. ينظر نمی آيد اين مورد درست باشد رضا شاه در اثر بيماری قلب ويا احيانا دوری از وطن و تنگدلی درگذشته است(*) 
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که در روزنامه های رضا شاه با حالی بيمار و نزار بنا بر عکسی . در خانه دست به تعمير و بازسازی زده است
 (!).ايران بچاپ رسيده بود در دادگاه حضور يافت و بپرداخت جريمه محکوم شد

 
اخته و در ذيل عکس رضا شاه را با آن حال رنجور اند) احتماال وابسته به بيگانه(يکی از روزنامه های وقت 

 ٣١.» بسيار داردا هچرخ بازيگر از اين بازيچه «:و در عنوان آن آورده بودآن خبر را نوشته، 
 

 علت انتقام جوئي دولت امپراتوري انگليس چه بود؟ 
 

س  اما دولت انگلي٣٢. (!)  که رضا شاه با موافقت و ياری آن دولت در ايران به قدرت رسيدترديدی نيست
 ايالت، فئودالها و خوانينی که باو وابستگی يا سرسپردگی داشتند را همچنانميخواست که شيوخ، سران قبايل و

استحکام پايه های رار واما رضا شاه پس از استق. بعنوان حفظ موازنه قدرتش در اختيار خود داشته باشد
قدرتش ميخواست به ملوک الطوايفی در ايران پايان داده و قدرت حکومت و دولت مرکزی را در سراسر ايران 

 . مستقر و جاری سازد
 

مذاکره و گفتگو و رضا شاه سعی کرد با . لستان بودشيخ خزعل مرد قدرتمند خوزستان از سرسپردگان انگ
با آنکه ميدانست هرگونه بی مهری به . اما موفق نشد ، از حکومت مرکزی واداردطاعته ااربا اولتيماتوم او ر

و به تهران ه دکر، بناچار با ترفندی دستگيرش شيخ خزعل باعث رنجش و حتا خشم دولت انگليس ميشود
 فارس و لرستان و بختياری که بهيچوجه حاضر به ز سران قبايل وايالت در منطقۀضی ادرمورد بع. آوردند

                                                 
درتاريخی که پادشاه سابق . آمده؛خورشيدی تنظيم شده است  ١٣٢٣ با ميـالدی برابر ١٩۴٣  شاه درگذشت رضا ماه پيش از ٩ ی که گزارشدر -٣١

 اما .نشده است تکرار عوارض حمله قلبی ازآن نوع که هنگام اقامت درجزيره موريس برای ايشان پيش آمد؛ ايران وارد ژوهانسبورگ شده اند؛
 او که عـوارض انفاکتوس قلبی در گرفت ومعلوم شد وسيله دکتر موردمعاينه پزشکی قرارداربن ب شهر ورود بــــه ژوهانسبورگ در مشاراليه پيـش از
 و .پايش هـويداسـت سرتا وعالئم شکستگی در آثار در پشـت سرگذاشته و پـرمــرارتی را زندگی طوفانی و فراموش نکنيم که اين مرد .باقيـمانده است

اگــر شاه سابق  .ميکشد اندازه سيگار بيش از بخصوص که دراين اواخر .به زندگانيش خاتمه دهد دلحظه حمله قلبـی تازه ای ميتوان هر براين مبنا
ژوهانسبورگ  در او .که مهمترين آنـها تکليف جسدايشان وهزينه آنست مسائل متعددی خواه ناخواه پيش خواهدآمد ناگهانی فوت کند؛ ايران بطور

اش  هزينه زندگی او وخـانـواده .تهران باين حساب حواله مـــيشود پانزده هزارليره از نيز نـد ماه يکباروهرچ هزارليره اندوخته دارد نزديک به يکصد
حسابجاری  همـــين موجودی که دربانک بارکليز دارد؛ از ليره است وهيچ قرينه ای دردست نيست که وی غير ١٠٠٠تا ۶٠٠در ژوهانسبورگ ماهانه 

 .داشته باشـد بانکی ديگر موجودی ديگری در يا و
 

انقالب واقعی ايران آن  ديدگاه تاريخ؛ ميگويد از سقوط خود و انگلستان درايران درکتاب غرور انجام آنکه سرآنتونی پارسونزآخرين سفيرکبير وسر
 باهدف باز ش نبود؛انقالب بي درايران انجام گرفت يک ضد ١٩٧٨ رضاشاه ادامه يافت آنچه که درسال بدست محمد و که بدست رضاشاه آغازشد بود

 .آن بمبارزه برخاستـه بود شاه با سال پيش ازآن رضا ۶٠گرداندن آن ساختـار قرون وسطائی که 
 

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

 
بهمين دليل .  احمد شاه در دوران خود نه تنها شاهی نکرد بلکه همواره در همان سنين پائين هم همانند اسالفش به عياشی بيشتر عالقه نشان ميداد-٣٢

رت خارجه انگليس وزا. حتی انگليسی ها که صاحب عنان اين قوم بودند از آنها خسته شده و وامانده شده بودند که چه کسی را بر سر کار نگاه دارند
همزمان ژنرال آيرون سايد بدون اينکه هم آهنگی با وزارت خارجه . بهمين دليل هم قوای خود را از ايران خارج کرده بود. در صدد برنامه ريزی بود

چون ) ه باشد وجود نداردسندی مدلول بر اين که ژنرال آيرون سايد با سفارش وزارت خارجه با رضا خان سردار سپه تماس گرفت(انگليس کرده باشد 
قرار نبود که احمد شاه عزل شود و بنا براين قرار هم نبود . رضا خان را قابل ميدانست بر آن شد برای آرامش بخشيدن به اوضاع از او کمک بگيرد

وجه شد همه چيز آماده است که کودتائی صورت گيرد و فقط رضا خان سردار سپه برای آرام کردن مرکز به سوی تهران حرکت نمود ولی بعد که مت
ازگزارش محرمانه سرپرسی لورن سفيرانگلستان . تا اعالم کودتا شود بدون مشورت با کسی دست به کودتا زد و اين مقدمه سرنگونی رژيم قاجار شد

رگز مامور انگليس ها نبوده  بر می آيد که رضا شاه ه )١٣٠٢ارديبهشت  ٣١ ؛١٩٢٣ماه می ٢١( کرزن وزيرامورخارجه انگلستـان به لرد درتهران؛
 نميگيرد؛ انجام  کابينه است وهيچکاری بدون موافقت او نيرومند فرمانده کل قواست ولی عمال مرد رضاخان اکنون وزيرجنگ و: "است او می نويسد

 داد يعنی يا ی تصميم قرارخواهدبرسردوراه مارا موردحمايت ما؛ مرد اقدام برای سرکوبی شيخ خزعل؛ با يازود عقيده شخصی من اينسـت که وی دير
 ."که الزمه اش تقويت خزعل واشغال جنوب ايران است يا بگيريم و را جلوقدرت او بايد

 گرفته ١٩١٩وزارت خارجه انگلستان نصرت الدوله فيروز را که رشوه کالنی برای عقد قرار داد ) ١٩٢٠ (١٢٩٩بطوريکه ميدانيم، پيش از کودتای 
اما در اين زمان ژنرال آيرون سايد که دستورات خود را از وزارت جنگ انگليس می گرفت و . ست وزيری در نظر گرفته بودبود را برای احراز نخ

اسناد آن در بايگانی وزارت خارجه انگليس موجود (با مسئله قرار داد آرميتاژ سميت نا آشنا بود و از تصميمات وزارت خارجه انگليس بی خبر بوده 
می و آشوب به تنگ آمده بود ازرضا خان که مرد قابلی بود برای سرپوش گذاشتن به آشوب ها و سردرگمی های دربار قاجار و از ناآرا) است

سيد ضياء اول چند تن از ايادی . سيد ضياء الدين طباطبائی را به نخست وزيری پيشنهاد می کند. ميخواهد تا به تهران بيايد و آرامش برقرار کند
 را با ١٩١٩اينکار تسجيل و اجرای قرار داد . صر الدوله فيروز کانديد وزارت خارجه از طرف انگلستان را به زندان می افکندانگليس از جمله ن

 ک-ح.  روز دولت کودتا را ساقط می کند٩٠وزارت خارجه انگليس بالفاصله دست بکار می شود و با دسايسی بعد از . اشکال مواجه می کند
 



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 

  برگ 45 از ٢٧برگ 

اطاعت از دولت مرکزی نبودند ناچار با اعزام نيروی نظامی و جنگ با آنها شد و بااين شدت عمل به سيستم 
  ٣٣.ملوک الطوايفی در ايران پايان داد

 
 و سياسی حسنه و گسترده ای بود که با دولت  رضا شاه از نظر انگليسی ها روابط اقتصادیخطای بزرگتر

بيشتر . رضا شاه از رقابت سياسی بين آلمان و انگلستان حد اکثر بهره برداری را کرد. آلمان برقرار کرده بود
 احداث جاده ها، پل ها،  تونل ها، پل معلق، .تددبوطرح های عمرانی آن زمان با کمک دولت آلمان انجام گرفته 

بسياری از ابنيه دولتی، ) سقف سالن راه آهن تهران هنوز نقش صليب شکسته دارد(ری، راه آهن سرتاس
سازماندهی ارتش، اسلحه سازی، ايجاد هنرستان صنعتی با رشته های ماشين وبرق، جوشکاری، صنايع چوبی 

ی عالی فارغ که تا آن زمان صنعتگران ايرانی با آن آشنائی نداشت وکسانيکه از اين هنرستان و هنرسرا... و 
 ذوب آهن به آلمان داده  کارخانۀحتی سفارش. ثير عميقی گذاردندصيل شدند در پيشرفت صنعت ايران تأالتح

شده بود و ساخت آن در آلمان باتمام رسيده وبرای حمل به کشتی سوار کرده بودند که بعلت جنگ جهانی دوم 
. تخليه شد) احتماال آرژانتين(ور های آمريکای التين و بناچار در يکی از کش نتوانست به بنادر ايران وارد شود

  ٣٤. توسعه تلگراف، تلفن در ايران همه با همکاری متخصصين آلمانی انجام گرفت
 

دولت انگليس، خاصه در زمانی بدولت آلمان اعالم جنگ داده بود، از اين روابط گسترده ايران و آلمان بخشم 
 هايش در نقاط ديگر با آرتش آلمان درگير ونيرچون . از قدرت گرفتناری رضا شاه آمده بود، تصميم به برک

يرغم آنکه از بود و فکر ميکرد، ارتش ايران در مقابل حمله انگليس به جنگ مقاومتی طوالنی دست بزند، عل
 هاشوروي . ز شمال به ايران حمله کنندبسيار نگران وناخرسند بود، از آنها خواست ان ارايورود شورويها به 

از اين پيشنهاد که آرزوی ديرينه آنها بود با روی باز و خوشحالی استقبال کردند، ايران از جنوب و شمال به 
 ٣٥. اشغال در آمد

 
ما رضا شاه «: چرچيل در کتاب پنج جلدی خاطرات جتگ جهانی دوم، در آنجا که به ايران می رسد می نويسد

از آيرون سايد خواستيم کسی را برای سلطنت ايران .  بودرا از سلطنت ايران خلع کرديم چون عنصر نامطلوبی
پسرمحمد . پس از مدتی آيرون سايد اطالع داد که از خاندان قاجار فرد مناسبی را نيافته است ٣٦. در نظر بگيرد

 سرگردی دارد زبان فارسی نميداند و نميتوان حسن ميرزاوليعهد احمد شاه که درنيروی دريائی انگليس درجۀ
  ٣٧.که زبان فارسی نميداند بمردم تحميل کردرا کسی 

                                                 
د برخالف نظر انگليس ها عمل کند و نه هرگز ر نه جرات ميک،ی دهد که رضا شاه دست نشانده و منتخب انگليس نبود وگرنه همين نکته نشان م-٣٣

 ک-ح. آنچه مسلم است رضا شاه از انگليس ها نفرت داشت.  او ميدادهانگليس چنين اجازه ای ب
 
سر کار آمده بود نمی توانست غير از نظرات انگليس که با همه اين پيشرفت  دليل موجه ديگری که اگر رضا شاه با نظروزارت خارجه انگليس بر -٣٤

را آهن يک خار بزرگ در چشم انگليس بود . ها و توسعه صنعتی مخالف بود عمل کند و ايران را مثل دوران قاجار در فقر و بدبختی نگاه می داشتند
ليس رفتار شود، همانطور که در نطق های مکرر محمد مصدق می بينيم از و هرگز نمی توانست از سوی يک مرد دست نشانده برخالف ميل انگ

 ک-ح. سياست انگليس در مقابل راه آهن طرفداری می شود
 
 و در همان زمان  وبکارنقاشی ساختمان مشغول بود هنگاميکه رضا شاه با آلمان قرارهمکاری ميگذاشت هنوز هيتلر به رهبری آلمان نرسيده بود-٣٥

ولی بهرحال حاضر نبود کشور ديگری بجزدولت فخيمه با ايران روابط دوستی يا . با آلمان روابط دوستی و همکاری اقتصادی داشتانگليس خود 
اين هم يک دليل ديگر است که رضا شاه نمی توانست عامل انگليس باشدوگرنه برخالف نظرات انگليس با يک کشور رقيب وارد . اقتصادی داشته باشد
 ک-ح. ت بزرگی بشوديک چنين معامال

 
که آيرون سايد پس از .   رضا شاه را قبال شاپور جی، مردی زرتشتی، به آيرون سايد معرفی و اورا مردی اليق و مشتعد تشخيص داده بود-٣٦

 . در مورد جانشين نيز از آيرون سايد نظر خواسته شده بود. بررسی نظراورا تائيد و به دولت انگليس وی را توصيه کرد
 
يعنی فقط پنج روز پيش از عزيمت ) ١٢٩٩بهمن  (١٩٢١ فوريه ١٥ بطوريکه در اسناد وزارت خارجه انگلستان ثبت است آيرون سايد در روز  -٣٧

آقای نورمن را از گفتگوی «: آيرون سايد نوشته است. قزاقان از قزوين به سوی تهران نورمن وزير مختار انگليس را از نقشه خود باخبر می کند
من يکماه . نی خود با رضا خان گذاشتم و با همکاری او تاريخ قطعی خارج شدن بريگاد قزاق از زير چتر حمايتی فوای بريتانيا را تعيين کردمطوال

 به او گفتم .او بسيار بيمناک بود که مبادا شاه کشته شود. پيش از عزيمت نيروی شمال از قزوين را به عنوان مناسبترين تاريخ برای اينکار پيشنها درکد
 سر دنيس رايت ترجمه –ايرانيان در ميان ايرانيان » . اعتماد دارم و دير يا زود مجبور ميبودم قزاقان را به حال خود رها کنم] خان[که به رضا 

زير آگاهی نداشته و   وزير خارجه انگليس نسبت به انجام کودتا و تعيين سيد ضياء طباطبائی به عنوان نخست و-٢١٣لطفعلی خنجی زير نويس صفحه 
با اين عمل بجای نصرت الدوله يا فرمانفرمای رسوا، منفورو بدنام . لذا نمی توانست نظر دولت فخيمه انگليس به انتخاب رضا خان درست بوده باشد

به اين جهت چون . ه استشخصی گمنام و فعال بر سرکار می آمد، از رجال و طبقه اشراف قديمی هم نبود و در گذشته هم از بلشويک طرفداری کرد
از او . قزاق ها همواره مخالف انگليس و طرفدار روسيه محسوب شده بودند نمی توان گفت رضا خان برای بر سر کار آمدن در نظر گرفته شده بود

رار چند م دست بزند و از ققرار بوده سيد ضيا به اقدامات ضد انگليسی ه. فقط برای اجرای مقاصد به نخست وزيری رساندن سيد ضياء استفاده ميشد
بنابراين آيرون سايد بنا به مسئوليت خود و بنا به اختياراتی که کابينه .  عيان و اشراف فاسد و بدنام را زندانی کندااز نوکران و جمعی از طبقه تن 

يشين يعنی مشير الدوله  به دفعات مورد درگذشته هم وی در مورد انتصاب نخست وزير پ. انگليس به وی داده شده بود اينکار را به انجام رساند
بنا به اسنادی که موجود است قراراوليه اين بوده است که نورمن کوچکترين اشاره ای به . بازخواست وزارت امور خارجه انگليس قرار گرفته بود

 بقيه در برگ بعدی                  >   ----دکنند آنچه که بنا بر تصميم آيرون سايد قرار بوده تا چند روز ديگر در ايران رخ دهد سکوت شود و وانمو



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 
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لياقت و شايستگی  ،هضرـُع با آنکه ميدانستيم، محمد رضا فرزند رضا شاه، اصًال«: سپس چرچيل ادامه ميدهد
اين مقام را ندارد برای اينکه شورويها از موقعيت سوء استفاده نکنند و بخواهند جمهوری خلق در ايران علم 

مفسر رويداد های خارجی (اين کتاب را آقای تورج فرازمند » رضا شاه رضايت داديمکنند به سلطنت محمد 
متن فرانسه به فارسی ترجمه کرد ولی برای آنکه مشکلی پيش نيايد  از)  ايران در زمان محمد رضا شاهراديو

 . اين بخش را از آن حذف نمود
 

 :دهنداما مخالفين وی در سه مورد رضا شاه را مورد انتقاد قرار مي
 اورا به ديکتاتوری متهم می کنند -١
 سوء رفتار و تخلفات کارکنان امالک شمال -٢
 . اگر به آلمان آنقدر نزديک نشده بود ايران به اشغال در نمی آمد -٣

 
 آن بی سواد اکثر جمعيت. ی سنتی و عقب افتاده مذهب سال قبل جامعه ای بود شديدًا٨٠ايران در حدود  -١

. ی، دموکراسی غربی و انتخابات آزاد ميتوانست جائی داشته باشدآيا در چنين جامعه ا. بودند
مردم افغانستان .  سال قبل وضع سياسی و اجتماعی پيشرفته تری دارد٨٠افغانستان امروزی از ايران 

سال ها است از راديو و تلويزيون و روزنامه بهره مند بوده اند يک دولت کومونيستی مدتی بر آن 
رک  ميليون نفر آواره در کشور های ديگر داشته است که در باال بردن د٧ز بيش ا. حکومت می کرد

موجود ميتوان در افغانستان دموکراسی را  طيشراآيا در . سياسی و اجتماعی آنان مؤثر بوده است
پياده کرد؟ حال اگر بفرض در آن زمان به جامعه ايران، اجازه انتخابات آزاد واقعی هم داده ميشد، چه 

آيا اينها برای . جز آخوند ها، سران اياالت و قبايل و خوانين و فئودالها به مجلس راه ميافتندکسانی ب
 مردم آزادی می آوردند؟ 

 
سپس قانونمندی و اطاعت از قانون . در جوامع عقب افتاده و بی سواد، اول بايد مردم را باسواد کرد
 آنگاه بتدريج خود مردم خواهان .را به مردم آموخت تا مردم شخصيت و هويت خود را بيابند

  همگانی و عمومی شد خود بخود جامۀ وقتی خواستدموکراسی، قانون و آزادی ميشوند و مسلمًا
ترکيه با آنکه بمراتب بعلت همجواری با اروپا از ايران پيشرفته تر بود، هنوز . عمل می پوشد

چين با آنکه .  رتش ترکيه ميزنددموکراسی به شکل واقعی جا نيفتاده است و حرف اول و آخر را ا
اين . ست نيافته استمائو بيشتر مردم را باسواد کرد با آن رشد اقتصادی باال هنوز به دموکراسی د

 حاکمه نيست که دموکراسی واقعی به چين راه نيافته است بلکه اکثريت جامعه فشار طبقۀدرنتيجۀ فقط 
 . هنوز درک الزم را از آن پيدا نکرده اند

 
کنيم آن آزادی خيالی هم داده ميشد آيا با نفوذی که آخوند ها در مردم داشتند و هرنوع سواد فرض 

آموزی و علوم جديد را خالف شرع ميدانستند و بيشتر امور را حق مسلم روحانيون ميدانستند، ايجاد 
 ممکن بود؟... آن همه مدرسه، دانشکده پزشکی و تشريح، دادگستری ووو

 

                                                                                                                                               
 بقيه از برگ پيشين 

 
پاسخ به پرسش های سپهدار را عقب بياندازد تا اينکه کابينه ساقط گردد و نصرت الدوله خود زمام قدرت را که وی قصد دارد به توصيه نصرت الدوله 

 از مرز ايران خارج شده و به پاسگاه مرزی قره تو، واقع در منتها اليه راه ١٩٢١ه  فوري٢٠ بعد از ظهر روز ٣آيرون سايد در ساعت . بدست گيرد
 ١٩٢١ فوريه ٢٣آهن بعداد در خاک عراق فعلی رسيده بود از تاريخ ورود آيرون سايد به بعداد آگاهی در دست نيست ولی ميدانيم که وی در تاريخ 

: سر دنيس رايت با اشاره به يادداشت های آيرون سايد می نويسد.   از وقوع کودتا آگاه شده بوددر بغداد بوده و همانروز به احتمال) ١٢٩٩ اسفند ١٥(
تصور می کنم که همه مردم ... رضا خان در تهران کودتا کرده است ولی بقولی که به من داده وفادار مانده و نسبت به شاه اعالم وفاداری کرده است«

اسمايت نير مدعی شده است که کودتا را او سامان داده بوده و سفارت بريتانيا از اين امر مطلع » ...بری کردممی انديشند که من کودتا را طرح و ره
در اينکه آيرون سايد و کلنل اسمايت آنرا سازمان داده ترديدی وجود . مطالب موجود با اسنادی که سر دنيس رايت ارائه ميدهد مطابق است.(!) بود

از شواهد چنين بر ميآيد که .  از آن بی خبر بود وقوع کودتا بود که بهيجوجه به وزارت خارجه انگلستان گزارش نشده بودندارد اما آنچه بريتانيا
بهمين دليل هياهوی بعدی . چرچيل وزير جنگ انگليس اطالعات زيادی از آنچه قرار بوده در ايران رخ دهد به کـُرزن در وزارت خارجه نداده بود

 . به احضار آيرون سايد از ايران گرديدوزارت خارجه منجر 
 

درمقابل دشمنان به تهران بروند و به احتمال قوی حتی خود ) احمدشاه(طبق نقشه قرار بود افراد قزاق برای حفظ امنيت در پايتخت و محافظت از شاه 
ظاهرا سيد ضيا الدين طباطبائی . وی واگذار کرده اندرضا خان نيز نميدانسته است در سناريوئی که تنظيم شده چه نقش حساس و پر اهميتی را بعهده 

مرحله بعدی اين بود . سايد معرفی شده استون توسط سروان کاظم خان افسر ژاندارمری که در امر تعليم و آماده سازی قزاق ها کمک ميکرد به آير
 ک-ح. که يکنفر غير نظامی کنترل دولت را بدست گيرد



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 

  برگ 45 از ٢٩برگ 

منصور الملک پدر ( او برای اقويا و قدرتمندان گذشت نداشت - مرد مستبدی بودمی گويند رضا شاه
به رضا . در زمان رضا شاه وزير راه بود) حسن منصور نخست وزير محمد رضا شاه که ترور شد

دستور داد خانه اش را دقيقا جستجو . شاه گزارش دادند که از مقاطعه کاری رشوه بزرگی گرفته است
. ندانداز زندانش بهدستور داد . بخاری خانه اش هشتاد هزار تومان وجه نقد پيدا کردنددر لوله . کنند

معلوم شد وکيل . وزير دادگستری را احضار و علت آزاديش را پرسيد. چندی بعد شنيد آزاد شده است
ر بوده و با التماس و التجاء از او برای آزادی منصو) مادر محمد رضا شاه(منصور از دوستان ملکه 

رضا شاه روز بعد وزرا و مقامات را احضار کرد و به آنها . توصيه برای وزير دادگستری گرفته است
اخطار کرد که هيچ يک از افراد خانواده اش حق دخالت در کار های دولت را ندارند و اگر در آتيه 

او برای . دموردی مشاهده شود که به توصيه و سفارشی از اين مورد عمل کرده اند مجازات می شون
 بدون اطالع آنکه نانوا ها به مردم اجحاف نکنند يا در کالنتری ها با مردم چگونه رفتار ميشود شخصًا

 . قبلی از آنها بازديد می کرد
 

 ست ميافت تمام افراد خاندان سلسلۀ جديدی که به سلطنت دشته، درايران رسم بود که هر سلسلۀدرگذ
رضا شاه با قاجاريه . آنهامثل باغبان و آشپزرا قتل عام ميکردند ، حتا خدمۀقبلی، دبيران و منشيان

احمد شاه حقوق دريافت می کرد و پس از . احمد شاه با احترام تا مرز اسکورت شد. خصومت نورزيد
دان  از خاناریبسيافراد . با قاجاريه ازدواج کرد. فوت احمد شاه اين حقوق به پسرش منتقل شد

 . شدند منصوبقاجاريه به مقامات باال 
 

با اينکه گفته ميشد رضا شاه کومونيست ها و کسانی را که منافع شوروی يا کمونيسم را تبليغ و 
نامبردگان پس از شهريور .  نفر کومونيست را فقط زندانی کرد۵٣ترويج ميکنند تحمل نمی کند 

 . سيس کردندزاد وحزب توده را پايه گذاری و تأ آ١٣٢٠
 
 : مال امالک شدربارۀ ادارۀ -٢

. ميتوان گفت، فعاليت عمرانی رضا شاه در گرگان و مازندران از همه جای ايران گسترده تر بود
غرب ولی توجه رضا شاه به . بعضی علت را آن ميدانند که رضا شاه زايچه پلشت فيروز کوه بود

. رق بودسيسات و ابنيه ای که در غرب مازندران بنا کرد بيش از شمازندران بيش از شرق بود و تأ
 با وسائل آنروز اعجاب انگيز ٣٨دو جاده تهران فيروزکوه و تهران چالوس خاصه با تونل کندوان 

 کناره از بابلسر به را به مازندران متصل ميساخت، جادۀعالوه بر اين دو جاده که تهران .  بود
اد خيابان و  شهر سازی ها و ايجرامسر، جاده سازی بين شهر های مازندران با مسير های متنوع،

سيسات بندری، سکله و ابنيه دولتی در شهر ها همه از کار های انجام تأسيسات عمومی و پارکها، تأ
مدت زمان  در و آن زمانابزارپل هائی که بر روی ردوخانه ها و بين کوه ها ساخته شده با . شده است

 فقط در زمان رضا  کهست خود شاهکار معماری ا نوبه بهوهمگی شده وبه اتمام رسيد،تکميل  معين
 . شاه ميسر بود

 
 سال ۴٠ ضمن سفر هائی که به مازندران داشتم با چندين نفر از اهالی که حدود ١٣٣٠در اواخر دهه 

رگيری شديد پيدا کرده  تصرف زمينش دا اداره امالک در بارۀيا بيشتر سن داشتند، حتا با کسی که ب
قبل از رضا شاه، ) مازندران( می گفتند طبرستان قريبًاهمگی ت.  رضا شاه بحث می کردمبود، دربارۀ

در مازندران به علت همين باطالق های . مازندران شاهنامه بود، جنگل، باطالق و ديو سفيد، پشه
به تبع آن ماالريا اهالی . وسيع  پشه چنان زياد بود که کسی شبها جرات روشن کردن چراغ را نداشت

اليل ومشکالت و نبودن راه ارتباطی با تهران در کمتر نوشته ای از بهمين د.  رنج ميدادرا شديدًا
طبرستان برای قاجاريه فقط يک قطب مالياتی . شده است) طبرستان(دوران قاجار ذکری از مازندران 

رسيده و جاده های ) ترکمن کنونی(وقتی راه آهن از مسير فيروزکوه و ساری به بندر شاه . بود
 . ن به بهره برداری رسيد، ناگهان مازندران شکوفا شدارتباطی تهران مازندرا

 

                                                 
با آنکه متخصصين تذکر داده بودند که اين جاده چون درخط زلزله خيز است کوه مرتبا ريزش و . ا شاه ساخته شد جاده هراز در زمان محمد رض-٣٨

تونل کندوان را در جمهوری اسالمی حدود . جاده هم بعلت همين ارتعاش مداوم و هميشه دچار خرابی است؛ اما فشار مقاطعه کاران بر منطق غلبه کرد
ا وسائل امروزی خواستند تعريض و دو طرفه کنند که مدت شش هفت سال تونل بسته بود ولی ساخت آن با وسائل آن روز  سال بعد از ساختمان، ب٧٠

  .طول کشيد سال ٢در زمان رضا شاه 



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 

  برگ 45 از ٣٠برگ 

بازديد ميکرد و » سخت سر«وقتی رضا شاه از . بابلسر، رامسر، نوشهر، در آن زمان وجود نداشت
گفتند اينجا سخت سر است و . کاخی برايش بسازندآنجا را مستعد گسترش يافت دستور داد در آنجا 

 . موفق شد و نام آن محل به رامسر تغيير يافت. نيمگفت رامش ميک.  آبادانی نداردمکانا
 

شهر را . مخروبه ای با خانه های محقر و دو بازار کوچک. نيشن يا مرکز استان، شهر بابل بود-والی
ساری را به مرکز استان مبدل کرد چون راه آهن از آن عبور ميکرد . توسعه داد و نوسازی کرد

 . و از نظر جغرافيائی در مرکز مازندران بود) تبيمارستان راه آهن هم در آنجا ساخ(
 

اداره امالک پس از خشک کردن باطاق ها و تسطيح قابل کشت کردن اراضی متروکه، آنها را بنام خود 
ضمنا اگر اراضی کوچکی بين اين نوع اراضی باطالق يا متروکه که متعلق به مردم . به ثبت ميرساند

 با طفره رفتن هی مختصر که مورد قبول مالک زمين نبود يا اصًالبود، اداره امالک يا با پرداخت وج
اين .  آنهارا بنام اداره امالک به ثبت ميرساند و جزواموال امالک شمال مياورد،از پرداخت بهاء زمين

روز به روز به اين .  امالک مسير قانونی اين شکايت را سد ميکردکار موجب شکاياتی شد ولی ادارۀ
 يکروز که رضا شاه برای سرکشی به شمال رفته ١٣١٩در نيمه دوم سال .ه می شدشکايت ها افزود

بود يکی از فارغ التحصيالن اولين دوره های دانشکده کشاورزی کرج، که به عنوان افسر وظيفه 
 ضمن .اندسمير امالک اعزام شده بود خود را به رضا شاه  خدمت سربازی به شمال و ادارۀجهت

.  امالک را به رضا شاه گزارش ميکندحات شفاهی، مشکل مردم وتعدی ادارۀضي و توهاه نامارائه 
 .رضا شاه برآشفته می شود و دستور رسيدگی فوری وقاطع صادر می کند

 
 .ی از آن شغل برکنار می شوندو عدۀ ديگر) که گويا در رأس آن اداره بوده( افشارطوس سرهنگ

گفته اند که رضا شاه يکبار همراه افشار طوس در . ند به ارتش انتقال پيدا می کافشار طوس مجددًا
بازديد از دهات از گرگان تا آستارا مسافرت ميکردند و وقتی افشار طوس می گويد تمام شد رضا شاه 

لذا ژست بعدی از روی بی اطالعی ! رضايت خاطرش را پنهان کرده و می گويد خاک بر سرت همين
 . نبود

 
 معوق می ماند و بعدا گويا اراضی ١٣٢٠يرد ولی بعلت وقايع شهريور ميگپرونده مورد رسيدگی قرار

 از قرار صاحبان زمين های دو ١٣٣٢ امرداد ٢٨ پس از وقايع . به صاحبانش برگردانده می شود
 .به شيروخورشيد پرداختند تا قباله بگيرندبرای هرمترمربع تومان ) ٢(
 
 خدماتی که به تعبير خودش انجام داده بود بسيار  از اين نا سپاسی رضا شاه، در مقابلسافشار طو 

چون محمد رضا شاه هم از او استمالتی نکرد، کدورت خود را از خاندان پهلوی . آزرده خاطر شده بود
 از شاه بود ،گفته ميشد دکتر مصدق با اطالع از همين تکدر خاطر افشار طوس.  بر زبان می آوردعلنًا

شت و  سرلشگری داۀافشار طوس در آن موقع درج  ٣٩. منصوب کردکه اورا به رياست شهربانی خود
 . ارتش از افسران ناراضی را نيافته بودشاه هنوز قدرت و امکان تصفيۀ

  
 : نزديکی به آلمان و چرا زود ترقطع رابطه نکرد که منجر به اشغال ايران نشود -٣

آلمانی .  برنده را دردست داشتآلمان حتا مدتی پس از مداخله بنفع متفقين در جنگ جهانی دوم، برگ
در آفريقا پيش روی های سريعی .  در باکو و مسکو رسيده بودندی هاوشورها تا نزديکی منابع نفتی 

گذشته از آن در آن ايام در .  جنگ آلمان استکه برندۀکرده بودند و حدس غالب جهانيان برآن بود 
فقط در .  بوجود آمده بودد انگليسی شديدی جنبش ض، هندخاورميانه وحتی آفريقا و شبه قارۀتمام 

 هندوستان، گاندی و بسياری از سياستمداران نظرشان اين بود که استعمار پير و فرتوت شبه قارۀ
 . انگليس ديگر رفتنی است

 
خاصه با اخباری که از خشونت و بی رحمی های ژاپنی ها در مناطق   راژاپنی های تازه نفس

مشتاق استقبال از دولت اکتر از انگليسی ها ميدانستند واال اکثريت هند متصرفی آنان ميرسيد، خطرن
 . مقابله با انگلستان بودندت جهآلمان در 

                                                 
از .  رسد افشار طوس پس از انتصاب به رياست شهربانی دکتر مصدق، توسط مخالفين دکتر مصدق بعنوان مذاکره در منزلی، ربوده و به قتل می-٣٩

خطيبی و چند افسر ديگر بودند که دستگير و پس از ) رئيس حزب زحمتکشان ملت ايران وسردبير همان روزنامه(ائی  قجمله عاملين قتل دکتر مظفر ب
 (!).  آزاد شدند١٣٣٢ امرداد ٢٨وقايع 



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 

  برگ 45 از ٣١برگ 

 
، اردن، مصر، سودان و حتا ترکيه که )آن زمان تحت قيموميت انگلستان بود( فلسطين –درعراق 
جا اين تحريکات ضد انگليسی  به آلمان گرايش داشت همه  اعالم بی طرفی کرده بود ولی عمًالظاهرًا

 . آغاز شده بود
 

» پائيز خشم« انورسادات بنام  االهرام مصر در کتاب زندگی نامۀمجِلۀحسنين هيکل، سردبير سابق 
سياستمدارانی که پس از ملک فاروق درمصر قدرت را در دست گرفتند در زمان جنگ «: می نويسد

ت نظر دولت انگليس بود، محرمانه با آلمانيها  و حکومتش تح،جهانی دوم با آنکه مصر در اشغال
از آن گذشته وقتی دولت انگلستان به ايران التيماتوم برای اشغال ايران ميداد، رضا » همکاری داشتند

شاه پيشنهاد کرد که محموالت متفقين در جنوب تحويل دولت ايران شود و در شمال به شوروی ها 
 . انگلستان قصد خلع يد از رضا شاه را در سر داشتاين پيشنهاد هم رد شد چون. تحويل شود

 
 :داني قرار نگرفتعمران وخدماتش به ملت ايران مورد قدر اماچرااين همه نوآوري،

 
 :علت اين بی مهری يا نا سپاسی وياعدم توجه را ميتوان به دو عامل مرتبط دانست

 باورشان شده بود که آنچه ، فراگيرثير بمباران تبليغاتی شديد، مستمر، ويت مردم ايران تحت تأاکثر -١
 ٤٠.گفته می شود، منطبق با حقيقت است

 . نگرش منفی وشايد بتوان گفت نفرتی که محمد رضا فرزندش از پدرش داشت -٢
 

پس از عزيمت رضا شاه از ايران، محدوديت هائی که برای آخوند ها وضع شده بود، ديگر به  -١
مل آنان در منابر و منازل هم صدا با عوا. زايش ميافتتعداد آخوند ها هرروز اف. فراموشی سپرده شد

رضا شاه پرداختند، تا از او چهره ای حتا تکفير  گوئی وايران، به بدو وابستگان سياست انگلستان در
انديشه مردم داشتند گفته هايشان بانفوذی که برذهن و. مردم ترسيم کننداسالم شقی وحريص برای ضد

محدود ويا ممنوع بود دو مرتبه توسط ای عزاداری و قمه زنی که قبالً دسته ه. بر دل امت می نشست
 . خود را باز يافته بود" امت اسالم"سردسته های اوباش محالت تشکيل شده 

 
شورويها هم که کينه چندين ساله ای از رضا شاه بدل داشتند به حزب توده فشار می آوردند که از 

 حزب توده در ابتدا بموجب اعتراف ايرج اسکندری ضمنًا.  کنندرضا شاه هرچه تند تر و شديدتر انتقاد
هزينه تشکيل حزب توده و «: ليدر يا رهبر حزب توده قبل از نورالدين کيانوری، در کتابش گفته است

 فاتح رئيس ايرانی طفیصميا رياست  توسط ( مدتی توسط شرکت نفت انگليس روزنامه مردم تا
س از مدتی که حزب پا گرفت و اعضاء زيادی پيدا کرد شرکت نفت  پ  ٤١.اخت می شددپر) شرکت نفت

هم » نفتی حزب توده«بنابراين جناح انگليسی يا بقول دکتر مصدق، . از پرداخت وجه خودداری کرد
 .(!)ازرضا شاه بد گوئی ميکرد

 
 مين می شد نقشته هزينه اش از طرف دولت فخيمه تأ خلق الساعه ای که البۀاز طرفی روزی نام

به مديريت عباس خليلی هرروز اقال يک مقاله برعليه » اقدام«روزنامه . خود را بخوبی بازی ميکرد
عالوه بر روزنامه ها . رضا شاه می نوشت و از رضا شاه مرد گدای حريصی را به تصوير می کشيد

قلم ب» بازيگران عصرطالئی «نشريات بناميکی از اين . نتشر می شدنشرياتی هم بطور پراکنده م
گرچه عنوان آن فريبنده و دوران .  بود که درجزوات کوچک منتشر ميشد٤٢ ابراهيم خواجه نوری

البته اينجا و آنجا، گاه گاهی . ولی محتوای آن ضد رضا شاه بود،پهلوی را عصر طالئی نام داده بود
ی ادر غوغ افرادی وطن پرست به طرفداری از رضا شاه بر ميخاست اما اين صدا ها يۀصدائی از ناح

 .محو می شد" امت"
                                                 

ده اند صورت می گرفت وآنها را در قالب الفاظ  بخصوص که اين تحريکات از سوی روحانيون که همواره گوش به فرمان انگلستان باقی مان-٤٠
 ک-ح. مذهبی و از قول قرآن و امام بطوری تشريح ميکردند که به ذهن اکثريت بی سواد خوش آيند بود

  
 ک- ح– ناصر خسرو – تا نيک نظر کرد و پر خويش در آن ديد        گفتا زکه ناليم  ازماست که برماست -٤١
 
در جمهوری اسالمی هم ظاهرا شغلی .  به طرفداری از سفارت انگليس بود بعدا از سوی شاه به سناتوری منصوب شد خواجه نوری که مشهور-٤٢

تشيع .   تشکيل داده بود Meditation جمعيت مشابه) . ١٩٩٩سال دوهزار يا (هفت يا هشت سال قبل در تهران فوت شد . نداشت چون بسيار پير بود
 .برگزار کردندجنازه باشکوه و شلوغی برايش 
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 تعليم و تربيت محمد رضا بسيار جدی و سخت گير بود و خود را  رضا شاه در بارۀ-محمد رضا شاه -٢
ميخواست ازاو از . موظف ميديد که کارهای فرزندش را که وليعهد او بود دقيقا زير نظر داشته باشد

سفانه در اين متأ. اعتماد به نفس بسازد با فردیی مردی مطلع و قوی، با اراده و نظرعلمی و اجتماع
محمد رضا گاه زير رگبار شماتت ها و بازخواست های پدر، حتا در حضور . هدف توفيقی نيافت
رضا شاه که فکر . ت مقابله وجوابگوئی نداشت و درمانده بخود می پيچيد اما جرأمعلمش مستاصل

 پسر يکی از( محمد رضا را با فردوست ميکرد تغيير محيط می تواند تحولی در فرزندش ايجاد کند،
 گفته. در آنجا هم کاری ازپيش نرفت.  تحصيل به سوئيس فرستادبرای ادامۀ) گروهبانان محافظ کاخ

ت خالی به ايران باالخره با دس.  سوئيسی را بگيردمی شود حتا نتوانست ديپلم متوسطۀ مدرسۀ
حتا .  کنترل، مراقبت و نظارت رضا شاه بودافسر فرستاده شد ولی همچنان تحت دانشکدۀبه . بازگشت

ل انديشی و آينده نگری رضا شاه ملک فاروق پادشاه مصر مأخواهر ، ازدواجش با فوزيه گفته می شد
اين احساس حقارتها و شرمندگی ها و محدوديت های انباشته شده در  . نه خواست خودش،بود

 ٤٣.آورد که تاوان آن را ملت ايران داد عقده ای نا گشودنی بوجود ،طفوليت و نوجوانی در او
 

گفته می . رضا شاه در موقع ترک تهران از فروغی قول گرفت که پسرش را دررسيدن به سلطنت ياری دهد
. شود که سفارت انگليس هم چون انتخاب ديگری جز محمد رضا نداشت به فروغی همين توصيه را کرده بود

أم با موافقت وتی اعتماد  رأای و، با ترفندی ماهرانه وزيرکانه بر قول و يا توصيه هردنابيهرحال فروغی 
 . را با سلطنت محمد رضا شاه جلب کرد مجلس

 
شبی که در اصفهان توقف کرده بود قبل از حرکت، نامه ای به  آن صبح در ،رضا شاه در راه تهران به بوشهر

در اين . کاردانی و درستی آنها اعتماد کندو در آن نام افرادی را نوشت که وی ميتواند به  ارسال کرد پسرش 
 نده شده که موتميالبته شن(دومی الهيار صالح صورت من نام دونفر را ميدانم که يکی محمد علی فروغی و 

اما به رغم توصيه پدر، با !)  مطمئن نيستمولی هم جزو اين ليست بوده اند ٤٤ الملک پيرنيا و دکتر مصدق
م و صبوری بود، او را به سلطنت رسانده بود و بعد هم برای تحبيب محمد رضا اينکه فروغی آدم بسيار مالي

نخست وزير .  بعد از چندی او را مستعفی کرد،شاه او را باخود به کوی و برزن در متن اجتماع مردم می برد
 : هايش عبارت بودند از

ت اسرائيل رشوه گرفت تا آن که سيصد هزار تومان از دول(، ساعد مراغه ای )آدم خوش نامی نبود(سهيلی 
، محسن صدر االشراف )فردی بسيار سالخورده و ناتوان(، حکيمی )دولت را بعنوان دوفاکتو برسميت بشناسد

انتصابش مرهون رابطه اش با اشرف بود؛ فردی متملق، نامه هايش به شاه (حسين عال، اقبال ) جالد باغشاه(
                                                 

 نويسنده با کم لطفی تمام تاثيرات تربيتی که در مدرسه سوئيسی بر روی شاه گذاشته شده بود و از او يک فرد دموکرات و رقيق القلب و انسان -٤٢
و به روش سوئيس محمد رضا شاه فردی انسان دوست و رئوف بود . دوست و بی آزاد بوجود آورده بود را به تربيت غلط رضا شاه نسبت داده است

  ک-ح. در موقع الزم بسيار مدبر و آگاه بود و از اقتدار خود بهره می گرفت. را نداشتتربيت شده بود و هرگز قصد آزار و يا رنجاندن کسی 
 
ر و علی اصغر نخست وزي) داماد مصدق( مصدق نميتوانست در اين ليست باشد زيرا يکروز رضا شاه درحاليکه عصبانی بوده احمد متين دفتری -٤٤

حکمت وزير کشور را احضار و مدت بيش از يکساعت در پشت در آنها را معطل کرده و در جلسه ای که کسی از مذاکرات آن آگاهی ندارد و به 
ده گزارش سرپاس مختاری رئيس وقت شهربانی که در کاخ حضور داشته جلسه با فحش وکتک و فرياد رضا شاه پايان يافته و رضا شاه دستور دا

هردو از سمت هايشان استعفا بدهند و در خانه هايشان تحت نظر باشندعلت اخراج آنها اين بوده که احمد متين دفتری برای مقامات آلمانی جاسوسی 
 که اثری براثر تصاحب الشاريته آلمانها در يک قطار فرانسوی اسناد محرمانه ای بدست مياورند. ميکرد و خود را دوست نزديک آنان بحساب ميآورد

بالفاصله پس از .از آن به اطالعاتی که احمد متين دفتری در اختيار داشته ديده می شود آلمان ها به او مضنون می شوندکه دوجانبه جاسوسی می کند
محمد مصدق و گرچه رضا شاه بی طرفی اعالم ميکند ولی از قرار متين دفتری، . کسب خبر آلمان ها خالفکاری وی را به رضا شاه آگاهی ميدهند

بعد ها مصدق نوشته . اصغر حکمت از عبور هواپيما های شناسائی انگليس بر فراز ايران خبر داشتند ورضا شاه را کامال در بيخبری گذاشته بودند
ين پادشاه قرار  در سالهای بعد از سلطنت رضا شاه مورد بی مهری ا١٢٩٩است و طرفدارانش نيز نمک پاشی کرده اند که بعلت مخالفتش با کودتای 

اسناد غير قابل انکاری در دست است که سفارت انگليس در تهران با تمام قوا به منظور جلوگيری از ايجاد آرامش و امنيت در ايران تالش می . داشته
انست اسماعيل سيميتقو را تنها آگاهی از اسرار، نقشه ها، دستورات و گزارشات نظامی بين وزارت جنگ و فرمانده ارتش در آذربايجان می تو. نمود

شکست اسماعيل سميتقو با استفاده از اين اطالعات بصورتی کامال مرموز و افسانه ای در آمده .راهنمائی کند تا موجبات دردسر برای رضا شاه باشد
منبع (!) ی نظامی آگاهی پيدا ميکرداسماعيل سميتقو از نقشه ها. اما رضا خان سردار سپه و فرمانده ارتش در آذربايجان متوجه نکته ای شدند. بود

رضا شاه به عنوان احتياط دستور داد تلگراف رمز ديگری بطور مستقيم برای حبيب اهللا خان شيبانی فرمانده ارتش (!) اطالعات در درون ايران بود 
بزودی نتيجه اقدام احتياطی مشخص . ه باشند تغييری داد به مصدقارسال دارند بدون اينکه در وضع سابق يعنی ارسال اطالعات از طريق متين دفتری

رضا خان به فرمانده ارتش آذربايجان دستور داد از پذيرش دستورات مصدق از طريق متين دفتری . شد و اسماعيل سميتقو ضربات شديدی خورد
 های ضد رضا شاه توسط ايادی روس و  آذربايجان بود به صورت شبنامهوالیبرخی از دستورات که از طريق متين دفتری به مصدق که . پذهيز کند

مصدق پس از آگاهی از لو رفتن جاسوسی او به نفع سميتقو و حفظ وضعيت موجود و . با کمک کنسولگری انگليس در سرتاسر ايران پخش می شد
پس از اين . آذربايجان استعفا دادهشورش های اسماعيل آقا سميتقو و عدم تمکين حبيب اهللا خان شيبانی فرمانده ارتش آذربايجان از ادامه خدمت در 

چند روز پس از ورود او . جريات چون خود سرتيپ شيبانی هم مورد سوء ظن بود بجای او سرتيپ امان اهللا خان جهانبانی به منطقه اعزام می شود
 به .نيز به سرتيپ جهانبانی محول می گرددبنابراين کفالت ايالت آذربايجان . والی آذربايجان يعنی محمد مصدق به علت کسالت مزاجی استعفا می دهد

 ک-ح. اين ترتيب مصدق هرگز نمی توانست در ليست رضا شاه بوده باشد زيرا مصدق مورد اعتماد رضا شاه نبود
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واگر مشکلی ) که افتخارش نوکری وداللی محبتت برای شاه بود(لم ، ع)با امضاء چاکر خانه زاد پايان می يافت
از کارهايش مثل خروج شوروی از ايران (درپيش بود که حل آن از عهده اين افراد بيرون بود از قوام السلطنه 

برخالف راه و روش پدر، با روحانيون .  او را مستعفی ميکرد،استفاده ميکرد و پس از رفع مشکل)  تير٣٠يا 
 به ديدن بروجردی درقم ميرفت و حتی در بعضی از انتصابات نظر د و شخصًاروابط بسيار نزديکی برقرار کر

 . ويا می شدجاورا 
 

گفته ميشد ترور رزم . به تبع اين نزديکی، بطور غير مستقيم با گروه های اسالمی مخفی هم رابطه برقرر کرد
  وقتی پزشکی خارجی ٤٦ . گروه های اسالمی بوده است با اشاره و چراغ سبز او به٤٥آرا، هژير و منصور 

 معالجه بر بالين منصور آوردند پس از معاينه گفت اين شخص دوبار ترور که برای ظاهرًا) احتماال فرانسوی(
رابطه اش با آيت اهللا کاشانی که گروه های .  کارساز نبوده استگويا تير تروريست ها کامًال. شده است
همين گروه  همباالخره که  –حمايتش از آنان همه موجود است  اسنادر نظرش بودند و اسالمی زي تروريست

 . های اسالمی باعث براندازيش شدند
 

او برخالف پدرش . محمد رضا پس از رسيدن به تاج و تخت، ضعف و ناتوانی خويش را بيشتر احساس می کرد
لذا اطرافيانش .  فکر مستقل استفاده کندی و داشت نميتوانست از افراد صاحب رأبعلت شخصيت ضعيفی که

از طرفی بر خالف . چاپلوسان و کاسه ليسانی بودند که برای منافع شخصی بهر رذالتی و پستی تن در ميدادند
زمان پدرش که هيج از افراد خانواده رضا شاه اجازه مداخله در امور مملکت را نداشت، خواهران و برادران و 

 مداخله و حتی  شاه در تمام امور مملکت خاصه وقتی منافعی در ميان بود صريحًابرادرزاده های محمد رضا
 . قانون شکنی می کردند

 
انتخاب نخست وزير با تصميم و يا موافقت اشرف انجام می گرفت بيشتر مقامات مملکتی به اشرف پاسخ گو 

 دستش ساخته نبود و وقتی که به ياد او از اين همه ذلت و نابسامانی در امور رنج می برد اما کاری از. بودند
بقول .  در برابر او احساس حقارت و احساس حسادت می کردنفوذ کالم و قدرت مديريت پدرش می افتاد شديدًا

، او از واقعيت می "دروغ گفت و به محمد رضا شاه نمی شد راست گفت  به رضا شاه نمی شد:"علی هيئت
 : دو مورد کافی استبرای شناخت ناتوانی او ذکر اين. ترسيد

 

                                                 
س گفت که تا اينکه در موقع بحث اليحه بودجه در مجل.  منصور هميشه در جلسات دولت به فساد گذشته اشاراتی داشت و شاه را خشمگين ميکرد-٤٥

 .بودجه سالهای گذشته همه ساختلگی و غير واقعی بوده است که ديگر تحمل شاه و کاسه صبرش را لبريز کرد
 

محمد مصدق در همه اين قتل ها از پيش آگاهی داشته و در .  کامل نداردی نويسنده از جزئيات ترور رزم آرا و هژير و منصور  آگاهبنظر ميرسد -٤٦
 محمد مصدق و حاجيعلی رزم آرا هردو نفر در .حتی مصدق در ترتيب ترور شاه دخالت مستقيم داشته است. نظر قاطع داده استترتيب و تنظيم آنها 

همه حتی محمد رضا پهلوی . هردو برای هدف خود کوشش می کردند. صدد واژگون کردن سلسله پهلوی بوده و درنظر داشتند سلسله جديد برپا کنند
هم رزم آرا و هم مصدق . مصدق که مبتال به يک جنون جاه طلبی بود بعلت مهارتی که در عوامفريبی داشت نقش بازی می کرد. داز اين داعيه آگاه بو

حاجيعلی رزم آرا سازمان تروريستی مجهزی ترتيب داده بود که اداره آن را . ميدانستند که بدون تضعيف دولت نمی توانند به مقصود برسند
اولين . اين شخص همانند داماد مصدق به نظرات مصدق بسيار اهميت و احترام قائل بود. وبرادر داماد مصدق بعهده داشتمحمددفتری نوه برادر 

در اين . است) ١٩٤٩ فوريه ٤ (١٣٢٧ بهمن ١٥اقدامی که با دخالت محمد دفتری به مرحله اجرا در آمده سوء قصد به جان محمد رضا پهلوی در 
 ٧ (١٣٢٩ اسفند ١٦درتاريخ . گردان اصلی بشمار ميآورد و شوربختانه رزم آرا خودگرفتار همين تله ای که گذاشته بود شدتوطئه رزم آرا خود را کار

راهنمائی های محمد . اما اينبار کارگردان اصلی محمد مصدق بوده است در حاليکه همه گناه ها را به گردن محمد رضا انداخته اند) ١٩٥١مارچ 
هم . از آنجائيکه محمد مصدق به نخست وزيری ميرسد با يک تير دو نشان زده است . منجر به قتل حاجيعلی رزم آرا شده استمصدق به محمد دفتری 

 به دوش شاه گذاشته و نوه برادر خود را نيز به نان و  گناه رابا اينکار منتی. خود را به شاه نزديک کرده و هم رقيب خود را از ميان برداشته است
محمد مصدق پس از رسيدن . ده است و از طرف ديگر اين عامل مخفی بيگانه را به عنوان يک شاهدوست سرسخت به شاه قالب کرده استنوائی رسان

به نخست وزيری دور دوم، بالفاصله محمد دفتری را از اروپا خواسته وبدون اينکه وقعی به مخالفت های ديگران بگذارد در مقابل تعجب و ناباوری 
حمايت بی قيد و شرط محمد مصدق از . ا که ديگران عامل قتل رزم آرا می دانستند به فرماندهی گارد مسلح گمرک منصوب نموده استهمگان وی ر

يک قاتل بنام سرتيپ محمد دفتری دو نتيجه بزرگ و زيان بخش برای ملت ايران داشت؛ اول ايجاد شکاف و اختالف در جبهه ملی نتيجه دوم که مورد 
هواداران مصدق بدون توجه به . داران مصدق است و اين نويسنده به آن اعتقاد چندانی ندارد سقوط دولت و زندانی شدن محمد مصدق استاستناد طرف

 هيچوجه به ضرر محمد مصدق نبوده است اين نکته را غالمحسين صديقی می نويسد وقتی مصدق ١٣ امرداد ٢٨ تا ٢٥وقايعی که در فاصله بين 
ای کاش بوديد و ميديديد اين افسر «يا به او اعتماد داريد مصدق جواب داد آمرداد سرتيپ دفتری را حکم رياست شهربانی داد پرسيدم  ا٢٨فردای روز 

 امرداد با چه گريه ای گفت آقا به من خدمتی رجوع کنيد من چه موقع مناسب تر از حال ميتوانم به شما خدمت ٢٨ با ما هم نسبت دارد صبح روز هک
ديگران را اهميت نداده بلکه اورا به ) شايعه سازی(نخست وزير معتقد نبود که يکی از بستگانش خيانت کند : سرهنگ غالمرضا نجاتی می گويد» کنم

هرچند که طبق دستور تلفنی مصدق ابالغ سرتيپ دفتری به عنوان فرماندار نظامی «: سرتيپ تقی رياحی می نويسد. مقام رياست شهربانی رساند
 امرداد اتفاق نمی افتاد اگر ٢٨مسلم آنکه جريانات روز »  صادر شد ولی همان موقع مخالفت خود را با چنين انتصابی به آگاهی مصدق رساندمتهران

مصدق با همين روش در ديگر قتل ها هم شرکت داشته است که . مصدق با اصرار سرتيب دفتری را با آن فوريت به مقام رياست شهربانی نمی رساند
 ک- ح. نوشته آقای مهدی شمشيری مراجعه شود" اسرار قتل اتابت اعظم"برای آگاهی بيشتر به کتاب .  جمله قتل اتابک اعظم می باشداز
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 انتخاب مسير، نقشه برداريهای متعدد ساختن راه آهن پلها و تونل ها از جنوبی همطالع: راه آهن ايران -١
ترين تا شمالی ترين نقطه ايران و از تهران به شاهرود و تهران به ميانه زير سازی و ساخت ايستگاه 

همه اين کار ها در زمان . ذاری آنها مانده بودهای بين شاهرود و مشهد و ميانه و تبريز که فقط ريل گ
سال و ميانه به تبريز ١۶فقط ريل گذاری شاهرود به مشهد .  سال انجام گرفت۶١رضا شاه در مدت 

و ارتعاش ين قطار از زير آن عبور کرده، سال بطول انجاميد سالن راه آهن با آنکه هرروز چند١٧
سقف برباد ساخت با آنکه  فرودگاهی که محمد رضا در مهرآالنيا سآ. ايجاد می کند هنوز پا برچا است

  وسيله ای استفاده نمی شد پس از مدتی فرو ريخت که تلفاتی جانی زيادی بهمراه داشت، ياآن از هيچ
 . پل روی رودخانه کرج در روز افتتاح فروريخت

شمال به از   ٤٧ تهران ١٣٢٠در شهريور :  تهران بدون درنظر گرفتن اصول شهرسازیتوسعۀ -٢
خيابان شاهرضا، از شرق به خيابان شهباز، از غرب به خيابان سی متری و از جنوب به خيابان 

. ه بوددر زمان رضا شاه بوجود آمد اين خيابان ها جديد الحداث و توسط شهرداری. شوش محدود بود
 اراضی  نفر بقيۀبا جمعيت کمتر از يکهزارو بجزچندين آبادی   موات بوداراضی تبديل به خيابان شدۀ،

 . ندراضی موات بوداهمگی  ،علی-اطراف تهران تا شميران و کرج و آب
رضا شاه با آنکه به اروپا حتا سفری هم نکرده بود احتماال بعلت مشاوره يا توصيه اطرافيان بصير و ميهن 

 پست مدرسه،عمومی و رفاهی و تفريحی مثل پارک، بيمارستان، سيسات ، ميدانست که شهر نياز به تأپرسش
 آن زمان، در آن لذا برای تهران. دارد... خانه و مخابرات، زمين و ميدان ورزش، پاسگاه پليس، دادگاه و و

 آن ، قديمی سنگلج پا کرد و با تخريب و تسطيح، محلۀ مخروبۀ ساختمانهای اداری متعددی بر، کوچکمحدودۀ
چندين استاديوم و زمين ورزشی، اسب دوانی در . دمبدل کر)  شاهپور-حد فاصل خيابان خيام(را به پارک شهر 

 تقاطع پهلوی و شاهرضا که کافه شهرداری در)  به نام پارک فرح و سپس الله ناميده شدکه بعدًا(ميدان جالليه 
 .گردشگاه و چند زمين تنيس داشتوبه تئأتر شهر و پارک تبديل شد 

 
تفاده های ن که پس از رفتن رضا شاه از آنها اسساختمان دبستان های متحد الشکل در نواحی مختلف تهرا

 کوچکی در غرب تهران اراضی مزروعی  و محدودۀ)دوالب( اينها در شرق تهران عالوه برهمۀ. اداری می شد
 .  وجود داشت که مردم از آن هم برای تفريح و تفرج بهره مند می شدندختکاریردو 
 

بعد آمريکائی ها هم به آن اضافه شدند، شيرازه  امور پس از اشغال ايران توسط انگلستان و شوروی که 
نا امنی بخصوص در مناطق تحت اشغال شوروی که حزب توده قدرت و تسلط . مملکت تقريبا از هم گسسته شد

مشکالت عديده ای برای مردم ايجاد ) ازقزوين تا آذربايجان، گيالن، مازندران، گرگان و شمال خراسان(داشت 
ايست غذای ارتش ايران عالوه بر آنکه می ب.  فقر و گرسنگی هم مزيد بر علت شده بودبيکاری و. می کرد

مين کند چون شورويها بعلت هجوم آلمان دچار کمبود غالت شده بودند مقدار زيادی غالت از های اشغالگر را تأ
ه زيادی از وعد در نتيجه بيشتر شهر های بزرگ دچار قحطی نان شده بود.  صادر می شدیوشورايران به 

 . گرسنگی تلف شدند
 

 بعلت نبودن امنيت يا فقر و گرسنگی روانه تهران ،مجموع اين عوامل باعث شد که بسياری از اهالی شهر ها
طبقات خانه . در ابتدا زمين هائی که سند داشت بفروش رفت. اين تازه واردين به مسکن احتياج داشتند. شوند

دونفر که دو سند دست نويس . ين خواران بجای دولت وارد ميدان شدندسپس زم. ها به دو يا سه طبقه رسيد
ساختگی روی کاغذ معمولی در دست داشتند و باهم شريک بودند، ظاهرا از يکديگر بدادگاه شکايت می کردند 

قطعات گاهی چند صد هزار متری يا متجاوز از يک ميليون متر (که بموجب سند مالک اين قطعه زمين هستند 
. قاضی، اعضای دادگاه دادستان و همه ميدانستند که اين دعوا و مدعيان دعوا همه ساختگی است) بودمربع 

بموجب . حق و مالک شناخته می شد به شکايت رسيدگی می شد و يکی از آن دونفر صاحب دعوا ذياما ظاهرًا
                                                 

 در شمال اين خيابان بجز دانشگاه تهران، دبيرستان فيروز بهرام – خيابان شاهرضا – شمال ١٣٢٠ حدود تهران در زمان رضا شاه و شهريور -٤٧
جنوب خيابان هم شروع به ساخت و ساز کرده . و دبيرستان البرز و پادگان قديمی عشرت آباد همه اش زمين باير و موات بود)  زرتشتيانوابسته به(

 در غرب خيابان فقط دبيرستان نظام وپادگان قديمی باغشاه قرار داشت بقيه اراضی ماده طرشت - خيابان سيمتری از شاهرضا تا راه آهن-غرب. بودند
در شرق خيابان سی متری ساختمان خانه ها . ده بسيار کوچکی بود و کمی اراضی مزروعی داشت و بعد از آن همه اراضی باير و موات بودکه 

 شرق خيابان اراضی مزروعی دوالب و ده کوچک ديگری در نزديکی آن و قهوه خانه ای – خيابان شهناز -شرق. بطور پراکنده شروع شده بود
غرب خيابان کامال ساخته نشده بود ميدان .  که مردم برای تفريح بانجا ميرفتند و يک ميدان ورزشی که همان ايام ايجاد شده بودمعروف به خرابات

 در شمال آن ساختمان ها و انبار هائی ساخته شده بود و کم کم ساختمان های کوچکی – خيابان شوش –جنوب . فوزيه يا شهناز ميدان بی سرو تهی بود
در شمال نياوران، شاه آباد، . منا در اطراف تهران حدود سی آبادی نشين يا ده کوچک قرار داشت که در ميان اراضی باير مشخص بودض. ميشد

در . زرکنده، دذاشيب،دربند، پس قلعه، اراج، اقدسيه، سلطنت آباد، جماران، ولنجک، کامرانيه، فرمانيه و قصر صاحبقرانيه، اوين، درکه، سعادت آباد
در شرق حشمتيه . در جنوب يافت آبا، نعمت آباد، نازی آباد، ياخچی آباد...  کن، سولقان، پونک، فيض آباد، طرشت، فرحزاد،امامزاده حسنغرب

 ...شمس آبادی، نارمک) آبجو سازی(مجيديه) زندان قصر و خيابان پشت آن(
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ات و اسناد ساختگی در آنقدر اين شکاي.  تعلق پيدا می کردمالکاه سند صادر می شد و زمين به ی دادگرأ
 . دادگستری تکرار شد که به توصيه مقامات دادگستری زمين خواران اسناد را بنام خانواده خود می نوشتند

 
لطف اهللا ترقی که . پس از مناطق شمال و غرب و شرق تهران بنوبت به جاده های کرج و سپس کرج رسيد

اينکه  علت. ی بنام خود در اين اراضی بوجود آورديکی از اين زمينخواران بود در کرج شهرک بسيار بزرگ
 از اين زمينخواری جلوگيری نمی کرد اين هاچطور دادگستری با علم و اطالع برساختگی بودن اسناد و دعوا

بود که خواهران و برادران محمد رضا شاه از اين زمينخواران در پشت پرده بطور قاطع و مستمر حمايت می 
  .ميشد ن درآمد کالن و باد آورده به جيب آنها سرازيرکردند و قسمت اعظم اي

 
غالمرضا هم در .  قسمت بزرگی از کرج را متصرف شد و نام آنرا مهر شهر گذاردشمس خواهر شاه علنًا

در اصفهان قطعه زمين بسيار وسيعی را بلعيد که سرو صدای زيادی . تهران وهم در شهر های ديگر فعال بود
 پس زمين خواران. تهران پارس را هم يک زرتشتی بهمين ترتيب بدست آورده بود. داختدر اصفهان به راه ان

از دريافت سند مالکيت بنا بر سليقه و انصاف خود، اراضی را به خيابان اصلی و فرعی و کوچه تقسيم 
که در بهمين دليل بسياری از کوچه ها آنقدر باريک و کم عرض بود که به موجب مقررات شهرسازی . ميکردند

 متر باشد، که در زمان نوسازی ۶اواخر سلطنت محمد رضا شاه وضع شاه بود، عرض کوچه ها بايد حد اقل 
 .خانه های ساخته شده اين مقررات به اجرا در ميايد

 
ديده بود که در هر محل پارک، و امامحمد رضا شاه که مدتی به عنوان تحصيل در اروپا زندگی کرده بود و 

ت نمی کرد به اين زمينخواران بگويد که در مقابل ميليون ها متر و رفاهی وجود دارد، جرأسات عمومی سيتأ
زمين که مفت بدست آورده اند، يک صدم آنرا برای خدمات به ساکنين اين محالت دراختيار شهرداری يا دولت 

ائد مرتبا مينوشتند   ضمنا در سالها ده چهل که جر٤٨.بگذارند، چون توان روياروئی با فاميل خود را نداشت
تهران فاقد ريه است، به ابتکار فرح يکی از زمين خواران که اراضی غرب خيابان پهلوی را در اختيار داشت 
احضار و از او زمينی برای پارک مطالبه کردند که در نتيچه پارک ملت که آن ايام پارک شاهنشاهی ناميده 

ن نا مسطح بود نظر زمين خواران را جلب نکرده بودو پس  پارک ساعی هم بعلت اينکه زمي٤٩.ميشد بوجود آمد
 . از فوت مهندس ساعی در سانحه هوائی بنام او نامگذاری و به پارک تبديل گرديد

 
.  مخالفت ها با محمد رضا شاه ابعاد بيشتری يافت٥٠ و برکناری مصدق ١٣٣٢ امرداد ٢٨پس از کودتای 

عالوه برتشکيل ساواک .  تحت فشار و کنترل بيشتری قرار دهدتصميم گرفت با گسترش سازمان امنيت مردم را
با کمک آمريکا و سپس اسرائيل در رکن دوم ارتش سازمان های اطالعات و ضد اطالعات را بوجود آورد، در 

 همۀ.  امنيت ضد اطالعات ايجاد کردشهربانی و ژاندارمری برای مبارزه با موارد امنيتی سازمان اطالعات و
ارتش، شهربانی و ژاندارمری را   او بود که گزارش های ساواک، زير نظر فردوست و دفتر ويژۀجموعهاين م

پناه رئيس  پس از فوت مرتضی يزدان.  گزارشی برای مطالعه شاه تهيه ميکردۀدريافت و پس از تلفيق آنها
تگاه های دولتی  برای رسيدگی به امورو شکايت از دسظاهرًا کهسازمان اين (سازمان بازرسی شاهنشاهی، 

                                                 
ان پارس و مهرشهر کرج را ناديده گرفته و اين را به صورت نقطه  بدور از انصاف است که پارک و استخر های بوجود آمده در نارمک، تهر-٤٨

 ک-ح به آن اشاره کرده ام ٩٨شماره زيريت  زير نويس  همان خدماتی است که درپارک شاهنشاهی بر درستی. ضعف به محمد رضا شاه نسبت بدهيم
 
 ک-ح. بناميم  پروتکل نگارش اجتماعی اقتضا می کند که ما اشخاص را با القاب درست آنها-٤٩
 

 يك واژه فرانسوي است و برانداختن حكومت –آودتا «:   کودتا را اينگونه معني می کند١٦٤٨٠ صفحه ١١ جلد   فرهنگ لغات عالمه دهخدا در-٥٠
ان به عملی که به درستی می تو» رجوع شود به الروس. با استفاده از قوای نظامی آشور و تسلط بر اوضاع و روی آار آوردن حكومتی نو، می باشد

  ادامه ١٣٣٢ آغاز کرده بود وتا ١٣٣٠ امرداد رخ داد نام کودتا داد که طی آن مصدق السلطنه پيرو اقداماتی که از سال ٢٨ تا ٢۵در روز های بين 
و شاهنشاهی را منسوخ کند يا  داشت قصد براندازی رژيم خاندان پهلوی را داشت و طبق نوشته پشت قرآن بنا نداشت به قانون اساسی بی احترامی کند 

منظورش از اين کار اين بود که پادشاهی را به خاندان قاجار که خود از نطفه آن خاندان بود برگرداند و چون کسی بجز خود را شايسه نمی دانست و 
 در  که عقيم ماندين عمل مصدقتالش می کرد اقصد پادشاهی لذا بکسی جز نخست وزير بعد از کشته شدن شاه نمی توانست قدرت را در دست بگيرد 

 رژيم ايران رژيم شاهنشاهی ١٣٣٢ امرداد ماه ٢۵تا پيش از آخرين کودتای مصدق السلطنه در بايد گفت در ادامه تعريف کودتا . قالب کودتا می گنجد
گند خود مصدق السلطنه هم بر اساس   شاه حق عزل نخست وزير را در غيبت مجلس به شاه داده بود و حتی سو١٩٠۶بوده که طبق قانون اساسی سال 

 امرداد و پس از آن قانون و سيستم اداره کشور و پادشاه، نظام ارتش و نظام اداری بدون تغيير باقی ماند لذا چگونه ٢٨همين قانون بود؛ در پيش از 
ند و بهم آمده و از وقوع يک حادثه ناگوار و  امرداد را که از سوی مردم با همکاری ارتش که نگران جان و مال خود شده بود٢٨ميتوان رستاخير 

درمفهوم دقيق واژه کودتا ميتوان اين رستاخيز را يک ضد کودتا برعليه اقدام . افتادن اداره کشور به دست حزب توده جلوگيری کردند کودتا نام گذاشت
 ک-ح.   امرداد قلمداد نمود٢۵روز 

 گون سار شود هر که در او غش باشد    که ن   خوش بود گر محک تجربه آيد به ميان   
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 ٥١) برای ايجاد اشتغال برای افسران پس از بانشستگی و پرداخت حقوق به آنان بودبوجود آمده بودولی عمًال
و گفته می شود همسر اولش برای شاه ) ١٣٣٢ امرداد ٢٨از عوامل اصلی کودتای(نصيری رئيس ساواک 

 برای آنکه از تسلط فردوست ٥٢) رآورده بود زن جوانی را بعقد خود دنصيری بعدًا. داللی محبت ميکرده است
خارج شود، باالخره با اصرار به شاه قبوالند که فردوست را بعنوان رئيس بازرسی شاهنشاهی بجای يزدانپناه 

نصيری سپس به بهانه اينکه امور امنيتی سياسی بايد در يک .شاه باالخره تسليم اين تقاضا شد. منصوب کند
و قرار شد آنها فقط جرائم عادی را  ت شهربانی و ژاندارمری را ضميمه ساواک کردواحد متمرکز باشد اطالعا

بر ارتش و ساير سازمان های اما ساواک عمال بر تمام امور شهربانی و ژاندارمری و سپس . تعقيب کنند
ژه ، دفتر ويييروزحتی دفتر نخست . مسلط شد و خالصه تمام مملکت را در قبضه قدرت خود در آورد کشوری
 شغلی اما فردوست که از برکناری از دفتر ويژه و انتصاب به رياست بازرسی شاهنشاهی که عمًال.  دائر کرد

 .وده بدشتشريفاتی بود بسيار ناراضی 
و مجامع پنهانی اسالمی تماس برقرار کرد بهمين دليل  لفانامخ قبلی که در دفتر ويژه داشت با با اطالعات

پس از آن هم برای جمهوری اسالمی . کرد ن سازمان بعنوام مردمان شريف يادخمينی پس از انقالب از اي
شناخته )  آمريکا CIAمثل سيا (او در موقع تشکيل ساواک از اينکه افراد ساواک . خدمات ارزنده ای انجام داد

گر خود را شده باشند، مخالف بود بهمين دليل در سازمان امنيتی جمهوری اسالمی افراد امنيتی ناشناسند و ا
 ضمنا گفته می شود که اعدام سپهبد مقدم رئيس ساواک پس از نصيری که ٥٣. معرفی کنند مجازات می شوند
 .  فردوست بوده استويا خدماتی انجام داده بود باشارۀبرای جمهوری اسالمی هم گ

 
بخصوص .  کرد احساس امنيت و آسايش نمی،اما محمد رضا با اين همه سازمان های امنيتی و سرکوب مردم

پدرش با آن شهربانی کوچک و حوزه عمليات محدود؛ عملکردش به مراتب بهتر و امنيت  کهوقتی بياد مياورد 
  رضا شاه ٥٤.احساس حسادتش به او شديدتر می شد. تر بودشده خود او و خواهر و برادرانش و مردم تامين 

  ٥٥. شبها در خيابان پهلوی تنها قدم ميزد و وحشتی نداشت
 
 سال گذشته ٢۵٠٠مانی که قرار بود تاريخ هجری شمسی به شاهنشاهی تبديل شود، قرار براين بود که ز

 گفته شود ١٣٠١از آنجا به بعد بجای .  شمسی که ابتدای کار رضا شاه هم بود١٣٠٠شاهنشاهی تا اول 
ئی مردم به تقويم  اين مسئله به تصويب رسيده بود و برای آشنا٢۵۴٧ گفته شود ١٣۴٧ يا مثال بجای ٢۵٠١

 از سال ٢۵٠١ولی ناگهان قبل از شروع جشن ها اعال م شد که . جديد در جرائد بهمين نحو منعکس گرديد
 ١٢٠٠اين تغيير باعث شد که اختالف دو تقويم بجای .  يعنی آغاز سلطنت محمد رضا شاه خواهد بود١٣٢٠

ات و حتا در مکاتبات به دو رقم سمت راست  از طرفی مردم در مکالم٥٦.  سال تغيير پيدا کند١١٨٠سال به 
                                                 

 اين روش در تمام کشور های متمدن برای حفظ امنيت و برای مقابله با نفوذ بيگانگان و عمليات ضد ملی در قالب سازمان های امنيتی و اداره -٥١
يقی و پژوهشی ويا کمک در تصميم هائی برای جاسوسی و ضد جاسوسی ضرورت حياتی دارد و اشتغال افسران و درجه داران در سازمان های تحق

  ک-چرا در کشور های ديگر برازنده ولی در ايران موجب ننگ و بدنامی است؟ ح. گيری ها و حفظ امنيت کشور مرسوم است
 
ميت ارضی  اگر اين نوشتار در جهت قدردانی از رضا شاه و خانواده او است چه لزومی دارد اين مسائل را همانند توده ای ها و دشمنان تما-٥٢

 ک-ح. يک نوشته سنگين براساس احترام و رعايت پروتوکل نويسندگی و اجتماعی هرگز با رکيک نويسی خواننده پيدا نمی کند. کشورتکرار نمود
 
 ک-ح.  تطبيق می کند MI6 & MI5 آنچه با روش انگليسی و موذيانه ام آی شش و ام آی پنج -٥٣
 
 ک-ح.  و چگونه می توان در مورد احساس يک فرد اين چنين با جسارت و قاطعيت ابراز عقيده نمود چه سندی برای عنوان اين موضوع هست-٥٤
 
 ک- ايا اصال می توان اين دوره ها را باهم مقايسه کرد؟ ح مقايسه نمود؟١٣٥٧ را بتوان با ١٣٠٠ چقدر منصفانه است که دو دوران-٥٥
 

 : تحقيقت اين اس.  اين تعبير به هيچوجه درست نيست-٥٦
اگر عرب مبدأ تاريخ خود را برپايٌه هجرت محمد قرار داده است، ايرانی هم يکپارچگی ايران را مديون سلسلٌه هخامنشی خصوصأ کورش بزرگ 

 . ميداند و شايسته است که گاهنامه ايرانی را براين پايه قرار دهد
ناخته می شود بهترين تاريخ ممکن برای اين منظوراست، زيرا تاريخ صدور بيانيه معروف کورش بزرگ که اولين منشور حقوق بشر تاريخ ش

 .بزرگترين افتخار تاريخی ملت ما را ياد آوری می کند
اصالت تاريخ تغيير ناپذير است و در هيچ زمان و به هيج دليلی نميتواند فدای سياست های متغير روز بشود، در آن صورت چيزی بنام تاريخ وجود 

 .نخواهد داشت
کوروش، مسيح خداوند و آزادی ) Bible(م به ياد آوری باشد که بمناسبت صدور همين اعالميه حقوق بشر در کتاب مقدس يهود و مسيحيت شايد الز

ميليارد ها مردم مسيحی و يهودی جهان که اين کتاب را بصورت کتاب مذهبی خود می پذيرند  بخش روی زمين شناخته شده است و بدين ترتيب برای
 که بصورت های مختلف در جهان مسيحی به افرادی (Cyrus)ی کامال استثنائی يافته است که ده ها و شايد صد ها هزار نام سيروس کوروش مقام

 . داده شده نشانگر آن باشد
يری است که يکی از فرمان های انسانی بی نظ) استوانه کورش که در بابل کشف شده و اينک در موزه بريتانيای لندن است(بيانيه جهانی کورش 

 . بشريت از آغاز تا کنون بخود ديده است
 . زينت بخش سازمان ملل است که افتخارجهانيان بخصوص ايرانيان می باشد" سعدی"اين بيانيه به همراه شعری فلسفی از شاعر بزرگ مان 
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 سال رسيده ١١٨٠در وضعيت جديد که اختالف به .  ميگويند۵٧ را سال ١٣۵٧سنوات اشاره ميکنند مثال سال 
 مخالفت ميکردند که  بی تفاوت بودند صريحًاحتا کسانی که قبًال. بود تطبيق سنوات برای مردم مشکل شد

 او در تقويم هم به پدرش حسودی ميکرد.  خودش شديخ هجری شمسی بوسيلۀبازگشت به تارباالخره منجر به 
 . (!)و اين امتياز ناچيز را هم از پدرش دريغ کرد

 
مثل (جشن هائی که قرار بود به مناسبت پنجاهمين سال سلطنت خاندان پهلوی برگزار شود، بعضی از مديران 

براق و چاپ  کاغذاين نشريه در . ه چاپ برسانندب برای خوش خدمتی نشريه ای خواستنديم) جشن های مشابه
 بنا به دستور "آژنگ"نامه زورسردبير . ايندگان فرستاده می شدرنگی و نفيش چاپ و برای صاحبان مقام و نم

مطالبی نوشته  هم  نشريه مشروح ومفصلی تهيه کرده بود که در آن از رضا شاه٥٧مدير، سيد کاظم مسعودی 
نشريه روز .  شاه فرستاده شودبه حضور،  برای تصويب،اين نشريات قبل از چاپ نهائیقرار بر اين بود . بود

» کار های ما از کار های پدرمان کمتر نيست«: بعد مرجوع گرديد و روی آن شاه با خط خودش نوشته بود
می آن ايام آقای مهدی قاس. قسمت رضا شاه بجز دو سه عکس و خبر حذف گرديد و مورد موافقت قرا گرفت

 .  مشابهی درست کرده بود که بهمين سرنوشت دچار شده بود و مفسر اخبار داخلی راديو، نشريۀنويسنده
 

فوزيه و ثريا با خاطره ای . متاسفانه سه بار ازدواج هم نه تنها کمکی به او نکرد بلکه بر بار مشکالتش افزود
 محبوبيتی کسب کند از همان ابتدا در تجمل،  وجهه و احتماًالبرايشفرح هم که ميتوانست .  شدندتلخ از او جدا

کار خانه عطرسازی فرانسوی که به . با اشرف سخت رقابت می کرد. تظاهر و مظاهر رفاه غوطه ور شد
عطری با نام جديد عرضه کرده بود گفته بود بشرطی که اين عطر را به افراد خاندان پهلوی و کسی ديگری 

 ٥٨(!) ه دو سال در انحصار مصرف فرح باشد بخردنفروشد حاضر است به قيمت زيادی ک
 

  فريده ٥٩.قوم و خويش بازی فرح هم بر مشکالت اين مرد ضعيف النفس افزوده بود اما کاری نميتوانست بکند
مادر فرح که تحصيالتی هم نداشت در طراز دانشمندان قرار گرفته بود و رياست عاليه دانشگاه داشت و هم 

                                                                                                                                               
چنين فرمان جهان شمولی آغاز سال ايرانی بوده با توجه به آنچه در عظمت بيانيه صلح جهانی کورش بزرگ گفته شد شايسته است که سال اعالم يک 

 .  قرار دهد٢۵۴۴) ٢٠٠۶+۵٣٨=٢۵۴۴( سال پيش از ميالد مسيح ۵٣٨و هر ايرانی مفتخر به قبول آن باشد، يعنی هر ايرانی مبداء گاهنامه ايران را 
 ٢۵۴۵ تاريخ صدور اعالميه کورش بزرگ که برابر با پيشنهاد می شود از نوروز امسال بجای استفاده از هر مبداء بيگانه، مبنای گاهنامه ايران

 . خواهد شد معين شود و هر ايرانی آنرا با اصرار در همه جا مورد استفاده قرار دهد
 . اين تاريخ نه ريشه مذهبی و نه ريشه پادشاهی بلکه ريشه ای تاريخی و جهانی داردو بهمين صورت نيز پذيرفته شده  است

عه به چندين کتاب تاريخ، از جمله کرونولوژی تاريخ ايران نوشته دکتر پاسارگاد، تاريخ ايران نگارش حبيب اهللا شاملو، و چند اين مبداء بعد از مراج
  بقيه در برگ بعدی--- ماخد ديگر و مشورت با دوستان فرهيخته و مطلع و همچنين رهنمود های استادانه و صميمانه جناب آقای دکتر شجاع الدين شفا

 .. برگ پيشين بقيه از
 

 .  مشخص شده بود
 

مبنای تاريخ شاهنشاهی که در دوران پادشاهی محمد رضا شاه «: جناب آقای دکتر شفا بصورت دستخط و همچنين شفاهی به اينجانب توضيح دادند
 همان زمان نيز پيشنهاد شده پهلوی اساس تاريخ شاهنشاهی قرار گرفت، ميبايست برمبنای تاريخ صدور بيانيه معروف کورش بزرگ می بود که در

بود ولی بجهات سياسی وقت که بسيار هم قابل درک بود با وجود منطقی بودن امر صالح دانسته نشد ولی امروز که آن مالحظات سياسی برطرف شده 
رزی ايران و عراق، کشمکش مالحظات آنروز مسائل اختالف م» .مبنای تاريخ ايران بر اساس بيانيه جهانی حقوق بشر کورش بسيار بجا می باشد

های بين اعراب و ايران و درگيری های آنان با اسرائيل بود و لذا شاهنشاه آريامهر تصور کرده بودند اگر تاريخ صدور اعالميه کوروش مبدا باشد 
 سال با تاريخ تاجگذاری کوروش ١٩ه موجبات تشنج در منطقه خواهد شد و احتمال خواهند داد ايران از اسرائيل طرفداری می کند لذا اين تاريخ را ک

. برای آگاهی بيشتر به تارنما مراجعه کنيد. ارتباطی به تاجگذاری رضا شاه ويا تاريخ شروع محمد رضا شاه ندارد. اختالف دارد به عقب کشيده بودند
asp.Gahnameh/org.years1400.www://http   ک-ح 

 
اما دالل و واسطه سياسی قابلی .  مدير آژنگ سواد روزنامه نگاری نداشت، حتا امتياز روزنامه بنام خواهرش صادر شده بوددی سيد کاظم مسعو-٥٧
 . دبا تمام رجال مربوط بو. آشتی کنان هويدا و نصيری در خانه اش انجام شد. شاه او را به اسم کوچکش سيد کاظم صدا می زد. بود
 
گ کردن و قدر دانی از رضا شاه می باشند؟ اگر منظور قدردانی و تقدير از زحمات رضا شاه بزرگ است زر آيا اينها مطالبی است که در جهت ب-٥٨

. ردانی می کنيماين خانواده مربوط به او بوده و نميدانم اگر خود رضا شاه اين مطالب را می خواند خشنود بود که ما اينچنين غير مسئوالنه از او قد
شهبانو فرح تنها کسی بود که با جذاميان و بيماران، با . هرچه باشد اين خانواده روزی در کشور ما که ما به آن افتخار می کنيم خدماتی انجام داده اند

ز اين افراد بشود که روزی به دليل آيا انصاف است چنين يادی ا. دهاتی ها و با نانوايان ايران روی زمين نشسته در استکان جذامی چای نوشيده است
 صداقت اين مطلب را تايپ و زير نويسی کرده ام اين مطالب را در شان و مقام ل بنظر اينجانب که با کمابودنشان ما هم از نعماتی برخوردار بوديم؟ 

اگربرخی از خوانندگان .  های مذهبی ميدانمنويسنده تشخيص نميدهم و آنرا را نوعی حرف های ضد ملی و از نوع تهمت های توده ای ها و ضد ملی
 ک-ح-قلمدا نکنند » خاله زنگی«فرهيخته در آينده آنها را حرف های 

 
 ک- آيا همه ما مردان با قوم و خويش بازی همسرانمان و رفتار هائی که ما را خوش نمی آيد ميتوانيم کاری بکنيم؟ ح-٥٩
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پسر دائی فرح مهندس ) (!). دستبوسی پروفسور رضا از ايشان. (ز او دعوت ميشد افتتاح ا٦٠برای مراسم 
ملی  مردم که از برنامه تلويزيون. قطبی که قبال قرار بود با او ازدواج کند به رياست تلويزيون ملی منصوب شد

برای . ی کردنداستقبال نکرده بودند همچنان به تلويزيون خصوصی ثابت پاسال توجه داشتند و آن را تماشا م
 تصميم گرفته شد آن فرستنده تلويزيونی از ثابت پاسال خريداری و ملی شود و ،رفع اين مشکل مهندس قطبی

 صبح تا ٧جالب توجه اين بود که تلويزيون ثابت پاسال با آن همه بيننده و برنامه های جالب که از . انجام شد
 نفر ٢٨فقط ...)  باغبان و-مثل شوفاژکار(و محوطه  شب بال انقطاع ادامه داشت بجز خدمه ساختمانی ١٢

،  ١٣٠٠٠  حقوق بگيران دو کانال را به  دتعداحقوق بگير داشت و سود هم ميبرد و قطبی پس از چند سال 
البته نه سابقه روزنامه نگاری داشت نه کار در .  منشی يا سکرتر داشت١٣خود مهندس قطبی . نفر رسانيد

» برادرزاده بانو فريده به سرتاپای تبليغات ريده«: رين قلم طنز نويس مرحوم ميگفتز. بخش راديو تلويزيون
 . و البته چوبش را هم خورد

 
 کيلو گرم شمش طال کشف شد،چون ٧۵بعد از انقالب از منزل دائی فرح، مهندس قطبی که از ايران گريخته بود 

مينی  شده و شمش های آهنی که رويش آب طال نتوانسته بود با خود ببرد که احتماال نسيب شاهزاده احمد خ
 . روانه پاکستان بود احتماال همين طال های سرقتی باشدوداده بودند 

 
********** 

****** 
 *** 
** 
* 

 
 

 پايان نامه
 شده توسط ويراستاراضافه 

 
 شكوه ميبخشند مردان بزرگ تاريـخ را ميـسازند،  تـاريخ را ملتها

که  در اين م ميدانم گوشه بسيار حساس و مهمی از تاريخ را پيش از پرداختن به ليستی از خدمات رضا شاه بزرگ الز
 : اشاره بکنمتسخالی انوشتار جای آن 

 بر ايران حاکم می ید  اوضاع سياسی حااش خوانده ام" نزديک به استعمار بيگانه«در دوران قاجار که من آنرا دوران 
ديگر نصرت الدوله هم . را موجب می شود ١٩١٩د شود اين عمل نفرت شديدی بين مردم بر عليه امضا کنندگان قرار دا

در اين شرائط قرعه بنام ميرزا احمد قوام، قوام السلطنه برادر وثوق الدوله و . تمايلی به نخست وزير شدن نشان نمی دهد
مور و گوش به فرمان عبدالحسين ميرزا فرمانفرما أم ) پسر دائی نصرت الدوله (  السلطنهميرزا محمد مصدق، مصدق

زادی از زندان آقوام السلطنه بعد از .  ر بيايندافتاده است که به ترتيب در سمت های نخست وزير و وزير ماليه بر سر کا
 از سوی احمد شاه حکم نخست وزيری را می پذيرد و فوری محمد مصدق را به ١٢٩٩ خرداد ٢٠سيد ضياء در تاريخ 

 .  وزارت ماليه معرفی می کند

 در اولين جلسه ١٩٢١ ژوئن ٢٢ – ١٣٠٠چهارم مجلس شورای ملی در روز چهار شنبه اول تيرماه بعد از افتتاح دوره 
در اين تاريخ وجوه مربوط به حق االمتياز . قوام السلطنه کابينه خود را که محمد مصدق وزير ماليه است معرفی می کند

 ليره انگليس ٥٨٥،٠٠٠ به مبلغ ١٩٢١ارچ  م٣١ تا ١٩٢٠ اول آوريل در١٩١٩ قسط اول از تسجيل قرارداد ايران بابت
 قرار بوده است که در زمان تشکيل مجمع عمومی به ايران تحويل شود و اولين مجمع ١٩١٩محاسبه وطبق قرارداد 

 از معرفی مصدق پس روز ٧٤يعنی  ١٣٠٠ آذر ٢٩ – ١٩٢١ دسامبر ٢١عمومی شرکت نفت ايران و انگليس در تاريخ 
اين پرداختی در زمان تشکيل شدن مجلس شورای ملی به حساب دولت ايران . يل شده استبه عنوان وزير ماليه تشک

 گرديده و بدون روبرو شدن با مخالفت يا اعتراضی از جانب کابينه ويا وزير ماليه محمد مصدق پذيرفته و به زواري
                                                 

. شاه از همه گران تر بود.  خاندان سلطنت قيمت مخصوص داشت که قبال بايد به حساب ريخته شود شرکت در مراسم افتتاح برای هريک از افراد-٦٠
 . (*) شاهپور ها هم نرخ مخصوص خود را داشتند و اشرف چند سالی بود که در مراسم افتتاح شرکت نمی کرد–بعد فرح بعد مادرش 

 
مرسوم در کشور های متمدن از جمله، کانادا، آمريکا، فرانسه، آلمان و ژاپن، که جای شوربختی است که نويسنده بدون توجه به مراسم رسمی (*) 

مراسم افتتاح يا سخنرانی را برای جمع آوری اعانه ويا پرداخت هزينه های مربوط همراه است را ناديده گرفته و اينکار را " بشقاب"همواره با فروش 
 ک-ح. ی کمک به بيمارستان سازی ويا مصرف در کار های عام المنفعه باشد ايراد می گيردکه ميرفت در ايران هم به صورت جمع آوری اعانه برا



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 

  برگ 45 از ٣٩برگ 

مورد اين قرار داد که با نام اصلی  که کمتر کسی در  سميت ا-رميتاژآمصرف رسيده و با اين عمل خيانتکارانه قرار داد 
شايد مادر روزگار هرگز نزايد کسی را که به بيگانه چنين . ئيد و تسجيل گرديده استأ ت معروف شده استامضا کننده آن

 ! خدمتی کرده باشد

اهی  با همر)مذهبی-ملی (که همان حزب های ضد " انگليس و روسيه تزاری"برخی از طيف طرفدار باقيمانده استعمار 
حزب توده و چپ سنتی باشد با کمال بی انصافی اين قضيه را به رضا شاه که تازه به دولت راه يافته بود نسبت می دهند  

بلکه بزرگترين  کمال بی انصافی  نه تنها به رضا شاه١٩١٩ ارتباط قرار داد ، اسناد اين خيانت بودن رس–در دست با 
ارد که اگر ادامه يافته بود و رضا شاه برسر کارنيامده بود امروز ما به خيانت به گوشه مهمی از تاريخ کشور ما د

  .صورت يک کشور استعماری جزو انگلستان محسوب می شديم
 

دل ينگه دنيائی های شمال در " ارباب استعمار" غيض و کينه ای که به دليل رفتار ملی گرايانه  رضا شاه و سد شدن راه 
 غم وپرروزهای , ناسيوناليستهای ايرانیغير قابل توجيه ده و کوتاهی  وسکوت بی دليل ودی آنان بوجود آم ايااروپا و

 تبليغات شديد وحساب شده به تاريخ ما اضافه شده که جبران آنها نياز به سالها دوباره نويسی و تکرار وتفکربرانگيزی 
مجالی باقی  يآورد که وهمچنان موردهعمل آ  روی ملی کردن نفت جنوب ب)یپروپاگاند(ين طيف چنان تبليغات هم.  داردای

نگذاشته تا تفکر وانديشه ايرانيان به ديگرامتيازاتی که خارجيان قبل از سلطنت رضاشاه بزرگ درايران داشته اند وبه 
 .معطوف گردد ,همت اولغو وملی شده اند

 
, ران داشته اند که اليحه ملی کردن آ نراو تبليغات مزبورچنان بوده که گوئی خارجيان تنهايک امتيازنفت جنوب رادرايَج

 . بود  مستعمرهيا نيمه"نزديک به مستعمره" درحاليکه همانطور که اشاره کردم ايران .مصدق به مجلس برد
 

حقليق وامتيازاتی درايران وجود داشته که بحث پيرامون  ,در ورای تبليغات شديدی که روی اين اقدام مصدق جريان دارد
  .تحت الشعاع قرارميدهد , مسئله ملی کردن نفت را آنهم درحدی که به مصدق مربوط است , هريک ازآ نها

 
بلکه تنهايکی  ,مطرح گردد آنهان امتيازات وآثارحقوقی واقتصادی واستعماری ين نيست که يکايک آ ادر اينجا قصد ما

  .ازآنهاموردبحث وگفتگوقرارميگيرد 
 

, ويابعبارت ديگر ازات زيرازطرف قاجاريه بکشورهای خارجی داده شده بودامتي ,هنگاميکه رضاشاه به صدارت رسيد
 . است  ازباب امتيازات به بيگانه چنين صورت ارثيه نکبت بارقاجاريه

 
 :امتيازات به انگلستان 

 خورشيدی با  ١٢٨١ قمری مطابق باسال ١٣١٩امتيازمعادن نفت ايران به استثنای اياالت شمال ايران بسال  .١
 .ناکس دارسی بامضاء رسيد ويليام 

بين دولت ايران به پادشاهی , قمری١٣٠۶سيس بانک شاهنشاهی ايران وطبع ونشراسکناس بسالأامتيازت .٢
     .به امضارسيد با انگليسی ها ناصرالدين شاه وصدارت ميرزاعلی اصغرخان سپهساالر

 تهران و بلوچستان قمری وسپس بين١٢٨٠خانقين بسال , تهران, امتيازخطوط تلگراف بين بوشهر .٣
 .قمری بامضا رسيد ١٣١٩بسال

  ١٣٣١دربعضی ازشهرهای ساحلی, باحق ساختن بنادر, امتيازخط آهن خرمثهرتا خرم آباد .۴
 .امتياز کشتيرانی در کارون .۵
 .امتيازتاسيس پليس جنوب  .۶

 
 :امتيازات به روسيه 

  .١٢٩۵امتيازشيالت سواحل دريای خزر بسال .١
 .روسيه امتيازبانک استقراضی .٢
 .امتيازساختن راه جلفا به تبريز .٣
  .١٣٢١امتيازساختن راه آهن جلفابه تبريزبسال  .۴
  .١٣١۶امتياز استخراج معادن قراچه داغ بسال  .۵
 .امتيازبهره برداری از جنگلهای مازندران .۶
 .امتيازخط تلگراف بين جلفاوتهران .٧
 . قمری ١٣٣۴امتيازنفت شمال بسال .٨
 .امتياز تاسيس بريگاد قزاق .٩

 ٨قمری برابربا ١٣٢۵رجب سال ٢١ تقسيم ايران به دومنطقه نفوذ بين دولتهای روسيه وانگلستان دروسرانجام
 . ميالدی١٩٠٧ آگست سال ٣١خورشيدی وبرابر١٢٨۶شهريورسال 

 
 :امتياز به فرانسه 



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 

  برگ 45 از ٤٠برگ 

 . قمری١٣٠١امتيازباين کشور فقط محدود ميشده است به حفريات وباستانشناسی در شوش بسال 
 

 :بلژيک امتيازات به 
 . امتياز احداث وبهره برداری راه آهن تهران به شهرری -١
 . امتيازبهره برداری ازکارخانه قند-٣.  امتيازگمرکات کشور-٢
 

 :امتياز به عثمانی 
 .امتياز صدور تنباکو ازايران

 
. ران گرفته بودبنابموقعيت وقدرت خودامتيازاتی ازاي, درحقيقت هرکشوری که درصحنه سياست آنروزجهان حضورداشته

ازدولت روسيه . امتيازات ديگری نيزوجود داشت که براساس وام های دريافتی ايران بوجود آمده بود, درکناراين امتيازات
و ١٣٢٠و١٣١٨تزاری جمعا سی ودومليون وپانصدهزارمنات بعالوه يک مليون و يکصد ويازده هزارليره دربين سالهای 

 .يدات گمرک ايرانتضمين عا سال با٧۵قمری بمدت ١٣٢٩
 

گمرکات خليج , پستخانه وتلگرافخانه, ازدولت انگلستان جمعا حدود دومليون ليره باتضمين عايدات شيالت دريای خزر
که ,  محاسبه ميزان بدهی کشوروتعادل آن بابودجه کشور– قمری با ١٣١٨سال ازسال ١۵بمدت , فارس واهواز ومحمره

, پنجاه ودوهزاروهشتصد ريال بوده که باين ترتيب تا قبل ازسلطنت رضاشاهبرابربا يکصد و شش مليون وپانصد و 
 .کشورايران بيش ازپنج برابربودجه يکساله خود وام وبدهی داشته است

 
 :آيا ميدانيد که

ايران هيچ بدهی بکشورهای خارجی نداشت ويکی از سه کشوری درجهان بود که نه , درپايان سلطنت رضاشاه بزرگ
 نه قرض خارجی داشت ؟قرضه داخلی و

 
باستثنای امتياز نفت دارسی که آنهم به کيفيت ((وآ ياميدانيد که درپايان سلطنت اين راد مردبزرگ هيچيک ازآن امتيازات 

 باقی نبودوتماما لغو ويا ملی گرديده بود؟)) مطلوبی بنفع ايران تجديد نظرشده بود
 

سال ميهن ۵٠نکه بمدت پس ازآ, حافظ منافع ملی کشورباشدملی که  کباپايان دادن به امتيازبانک شاهنشاهی وتشکيل بان
نسبت به ملی کردن .  افتتاح شد خورشيدی رسمًا١٣٠٧سرانجام درسال  , پرستان ايران برای ايجاد آن کوشش ميکردند

, ی ايران بانک مرکزملی وبعدًا بانک شاهنشاهی وامتياز چاپ اسکناس وتمرکزقدرت مالی وسياست پولی کشور دربانک
بکلی ,  سال ميهن پرستان درتالش تحقق آن بودند۵٠چيز زيادی تاکنون منتشر نشده ونسبت باين تصميم تاريخی که

اين ننگ بزرگ ,  مجلس بودۀ مجلس حتی دورانی که مصدق نمايند درهيچيک ازجلساتدربوته فراموشی رفته بود وابدًا
 بيگانه چه ميکند ووقتی هم که رضاشاه بزرگ اين مهم راتحقق ايران دردستحياتی کسی نگفت اين رگ ! مطرح نشد ؟

 !کسی نگفت وننوشت که اوچه کرد؟, بخشيد
 

, ما مردم هيچ چيزی ازکيفيت امتيازات عديده خارجيان واقدام رضاشاه درملی کردن ويا لغو آنهانميدانيم ولی درعوض
ن تسليم کننده بجائی نرسيد ومتقابال آنهم بدست آ که تسليم يک اليحه ملی کردن نفتهزاران هزارصفحه ومقاله به جهت 

 قهرمان ملی ساخته ، وميشود واز يک عوامفريب خودکامه نوشته شده، کشيدمملکت رابه ورشکستگی وهرج  ومرج
  !ميشود

.  کردملی شدن نفت راه بازار رقابتی را در ايران سد کرد و آنرا برای انگليس يکته تاز منابع نفتی خاورميانه خصوصی
ديگر  راهو داشت ابقا شد " امتياز استخراج و بهره بردادی"آری انگليس در زمين هائی که طبق قرارداد های پيشين 

 . کشور ها مثل فرانسه ، آمريکا و شوروی که حاضر بودند با شرائط بهتری با ما معامله کنند مسدود شد
 

که به حکـم انصاف   حتی به يک مورد برنخـواهيدخورد،ويـدستی ومدعيان راه مصـدق رابکاهمـه ادبيـات احزاب کموني
 برقـراری حق رای زنـان  به يـک مـوردمثـًال،درکنارنقـل قولها وشرح عدم رعايت حقوق بشر وسرکـوب درنظـام پيشـين

ی مثبت يـادکردن  امرۀ به مثابـ،چـون ازآن. يـم پيشيـن بپردازنـد رژۀ مثبتی درکارنـامۀويـا مـواردمشابـه بعنـوان نکتـ
 !ازنظرايـنان تبليـغ برای سلطنت طلبان است

 
ايـن نگرش قبل ازآنکه تبليـغ برای پادشاهی باشد؛ سياست موذيگری وحق کشی است کـه دودش درنهايـت به چشـم خود 

 و در ،ـاد کردبه نيکی ي  هـم ازبرخـی اعمال پهلوی هـا،ميـتوان. که بـرايش بدآموزی اسـت آنها ونيـزجامعه ای ميرود
نـد که  مخالفـان پادشاهـی اگرناچارنـد درجائـی اعتـراف کن، برعـکس استامـامعمـوًال. کنارش بازهم پادشـاهی راردکـرد

يـا ميگويـند  و ، تخطئـه کرده، سرمايـه وقدرتهـای بيـگانه بوده بنـام ايـنکه به نفـعنـرامعـموًالآپيشـرفت وترقـی هم بوده؛ 
ـم  بلکـه هررژي!رتباطـی به پهلوی ها نداشته است ا،رفتهای اقتصادی واجتماعی شده بود پيشۀ زميـنآنچـه کـه در

فراموش ميکننـد که قبل ازپهلوی هـا دويسـت ! خـودبه خودانجـام ميـگرفت  آن پيشـرفتها،وهرکسـی هم که روی کارميـامد
 .يشـرفت خودبه خـودبه ايران نيامـد ولـی علـم وپه جهـان چهـاراسـبه پيشرفت ميکردک سالـی بـود
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رقـی رادردوران پادشـاهان مخالفيـن پهلوی هـا با بـی انصافـی وغـرض ورزی ميخـواهند آن حـس تعهـد بـه پيشـرفت وت

 . کتمـان کننـد اساسـًا،پهلـوی
 

ـاشـاه؛ لقـب روشـنفکران مـن به بسيـاری ازروشـنفکران عصـــر محمـدرض«: تا جائيکه آقـای علی ميـرفطـروس ميگويـد
 .»هميشـه طلبـکارداده ام

 
 : مازندران چنيــن مينويــدۀضاشاه بزرگ دربخشی ازکتاب سفرنامر

 راء ديده ام وحتـی دراغلب ُققصبات مهم آنراتمامــًا واليات وشهرهاو اياالت و. ايران رابخوبی ميشناسم من وطن خود
اخالق وعادات ورسوم اهالی واقف  احدی درايـران بقدرمن ازجزئيات تصورميکنم. ودهکده های آن بيتوته کرده ام

زيراافرادبرجســته و مشخص آنرا، درهرضلعی ازاضالع مملکت که باشند، شخصاِمشناسم وبه اصول زندگـی . شنانيستآو
دقايق آن امرمطلع هرکس بکاری گمارده ميشود، بــايد بجزئـيات و. واقفم طرزتفکر، ايمان وعقيده، تخيالت وتوهمات آنها

 . خاصه پادشاهی که دامنه وظايـف اوحتــی بر سرحدات مملکت هم محدودنيـست . گـردد
 

هرشخص ناآگاهی راواجب است که به . رخوت وبيعالقگی وعدم رشدعلمی وسياسی باشند درمملکتی که اهالی آن دچار
زيـراکه درچنين . ـق امورنصب العين خودسـازدواصول فداکاری ومجاهدت را درتمام دقاي. حدودکارهای خوداکتفانکنـد

ومطمئن باشدکه سايرچرخها  اجرانمايد مملکتی چرخهای کشوربا توازن وتوافـق کارنميکند، تاهرچرخی وظيفه خودرا
سايرماشينهای خفته  الواقع بايد دراينصورت آن چرخی که درحرکت ودرکاراسـت فی. وحرکت خودراانجام ميدهند نيـزکار
 . نده مملکت راهم بگـردش درآوردوازکارما

 
 ثردراوضاع بوده، همت گماشته ام که تاغايت قوت خودؤزی که خودرادرمقامی ديده ام که مبشهادت خداوندمتعال ازرو

 بمن مفوض کرده است، ومرامسئول نظم وعهده دار درمقابل آن جامعه ای که بلندترين مقام را. کارکنم وساکت ننشينم 
رجحان بدهم وبرهمه ثابت ومستقـر سازم  ده اســت من نيـزموظفم که صيانت وطن رابرحفظ جان خودرفاهيت خودقراردا

 . کـه همه چيزبرای وطن
 

خوشـگذرنی وتـن   و مرحله تفريح وتفرج وعيش طفوليت وارد بدو از اساسا. ام شب وروزاستراحت رابرخودحرام کرده
 يکساعت ازآن واخـيرًا. ساعت نميـخوابم انه روز بيـش ازچهاربرطبق عادت هميشگی درتمام شب. آسـانی نبوده ام

 .چهارساعت نيزصرف تفـکرو تتبـع ميشـود
 

اگر بخواهيم دوران پهلوی را تشريح کنيم ميتوان ليستی به شرح زير فراهم کرد که شايد باز هم قسمتی از کار های آنجام 
 شده است نه تمام آن

 
 : دوران رضا شاه بزرگ

 
برانداختن گردنکشانی مانندشيخ خزئل، سردار فاتح بختياری،  و  آرامش وامنيت درسراسرکشورپديدآوردن •

. . .  اسماعيل سميتقو، ميرزاکوچک خان جنگلی، کاظم قوشچی، بهرام خان، شيخ عبدالقادر، سيدجاللچمنی و
 . که هريک برای خوددرگوشه ای ازکشورحکومت ميکردند

 . بــرانداختن کاپيـتوالسيون  •
 . اسيس وزارتـخانه های نــوينت •
 . ايجاد وتـوسعه وگسـترش راهها •
 . ازدرآمدقـندوشـکر,ساختن راه آهن سرتاسری ايران •
 . سروسامان دادن به وزارت دارائی وتنظيم اموراقتصادی کشور •
 . سسه دفع آفات نباتیؤسيس مأتوسعه وبهبودکشاورزی وت •
 . سيس دانشـگاه تهرانأتـ •
زنان درفعاليت های اجتماعی وجانشين نمودن قوانين مدنی بجای قوانيـن واپسگرای کشف حجاب وشرکت دادن  •

 . مذهبی درتمام زميـنه ها
 . . . . کارخانجات دخانيات، قـند، نسـاجی، سيـمان، برنج،  پنـبه ،  روغـن و:کارخانه های گوناگون ازجمله بنياد •
قـوق وکوتاه کردن دست روحانيـون وپايان دادن سيس مدرسه حأادگستری وسامان دادن به کارآن وتسيـس دأت •

 . مشهد وسرکوب شورش شيخ بهلول درطوس،به احکام سنگسارزنان وبريدن دست وپا
 . گسيـل دادن دانشجويـان به اروپا •
 . ايجاداوليـن فرستنـده راديـوئی وتلگراف وبـی سيم •
 . وکشـاورزی)بعنوان ناشراسکناس(گشـايش بانکهای سـپه، ملـی •
 کتـابخانه ملی وموزه هاودستورساختن آرامگاه فردوسی واحياءهنرهای دستی وباستانی ايجاد •
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 . به جای پـرشيا> ايران<سيـس فرهنگـستان زبان فارسـی وانتخاب نامأت •
 . ِسس جمعيــت شيـروخورشيدسـرخ أت •
 . سيس اداره ثبت احوال وامالک ودادن شناسنامه به ايرانيانأت •
 .  کيددرحفظ ونگهداری آثارتاريخی باستانیأ کشوروت تاريخیپژوهشهای باستانی درنقاط •
 . انتخاب گـاه شمارخورشيدی بعنوان تقويم رسمی کشوربجای ماههای قمری عربی  •
 . کيداودربزرگداشت وبرگذاری مراسـم ايرانی، رواج موسيقی وهنرسراهـاأت •

 
 :دوره محمدرضاشاه پهلوی

مين امنيت کشتيرانی در أهای سه گانه خليج پارس و ت جزيره مين و تضمين حق حاکميت تاريخی ايران بهأت •
 ).خط ميانی در عميق ترين نقطه(بر پايه خط تالوگ ) شط العرب(آبهای اروند رود 

 بار ها عالمت گذاری ها و خط مرزی مورد ١٩٧٣مين و تضمين مرز های خشکی با عراق که تا قبل از سال أت •
 .تجاوز همسايه غربی قرار ميگرفت

 . مان واگذاری همه امالک ودارائی موروثی به دولت تادررفاه اجتماعی ملت مـورد استفاده قرارگيـردفر •
 . عقـدپيـمان اتحادبين ايران ومتفقـين  •
 . عضويـت ايران درسـازمان ملل متحد •
 . نجات آذربايجان ازچنگال بيگانگان وعوامل آنها •
 . برای کمک به ايجادصنِايـع و استخراج معـادن ايرانسيس بانکهای صنعتی ومعدنی أتوسعه سيستم بانکی وت •
 . درسـی ابتـدائی يع رايگان کتابهایزسيس سازمان شاهنشاهی خدمات وبيمه های اجتماعی وتهيه وتوأت •
 رايگان کردن آموزش تاپايان دانشگاه واجباری نمودن آن تاپايان سيکل اول دبيرستان •
 با سراسرکشور، ايجاد کالسهای پيکار ده هزاردبستان در ازتغذيـه رايگان دانش آموزان مدارس دربيش  •

 . ــوادیسبي
 . تقسيم زمينهای شخصی بين کشاورزان وتصويب قانون فروش خالصجات •
 . سيس بنيادپهلوی وتشکيل بانک عمران برای کمک به کشاورزان أت •
رسـانی به  ای امدادتوسعه فعاليتهای شيروخورشيدسرخ ايران چه درداخل کشوروچه درکشورهای ديـگربر •

 . آسيب ديدگان
 . سسان وتشکيل اولين مجلس ســناؤقانون اساسی مجلس م ٤٨تجديدنظردراصل •
 پافشاری درملی شدن صنعت نفت وپيروزی برکمپانيهای بين المللی نفتـی وتوسعـه  •
 .شرکـت ملی نفت ايران که ازلحاظ درآمدمقام اول رادرجهان بدست آورد •
 . ه های کرمانشاه، تهران، اصفهان، تبريزوتکميل پااليشگاه آبادان راه اندازی پااليشگا •
 . ايجادسازمان اوپک وبدست گرفتن رهبری آن توسط ايران  •
 دانشگاه١٩سيسأتحصيالت عالی ودانشگاهی ازجمله تتوسعه کمی وکيفی همه جانبه در •
  .آموزشگاه عالـی ٩ موسسه آموزشی و ٥  مدرسه عالی، ٣٠دانشـکده مستقـل، ١١ •
 . تصويــب واجرای قانون اصـالخات ارضـی •
 ٥٣٩ ديگربيماريهای بـومـی و ايجاد تراخم و و  همگانی وريشه کن کردن ماالريا واگيرداربيماريهای با پيکار •

 مرکزدرمانی درگوشه وکنارکشور، بويــژه در روستـاها درمانگاه و ٢٧٥٠ بيمارستان و
 . . . . . . . . ددارو، فارما وسيس کارخانجات داروسازی، داروپخش، توليأت •
توسعه پيوندسياسی واقتصادی ايران بابسياری ازکشورهای جهان وايجادزمينه سرمايه گـذاريهای دوجانبـه  •

، شرکت کودشيميائی مدرس وشرکت ملی تصفيه کنندگان نفت )درهند(سدَرشرکت پااليشگاههای َم :ازجمله
 . ل انــگلستان آفريقای جنوبی، شرکت کـروپ آلمان ونفت شـما

  و کارخانه ١٠٠٠٦کارخانه های بزرگ مانند پتروشيـمی، ذوب آهن، آلومينيوم، ماشين سازی وبيش از  بنياد •
 . کارگاه صنعتـی  ٣٩٣٠ توليـدی ديـگرو

وتربيت ) . . .هنـری موزه، تئاتر، مــدارس(سسات فرهنگی وهنری متعددؤسيس مأاعتالی فرهنگ وهنروت •
 . هنرمنـدان

سيس وتوسعه شبکــه تلويزيون ملی ازطريق أی راديوئی وپست وتلگراف وتلفن وتوگسترش ايستگاهها بنياد •
 . مراکزمخابرات اسدآبادوخريد يک ماهواره مخابراتی بنام زهره

مجموع  ١٣٥٠ سال  در.شهرسازی، جداازاتوبانهای تهران، قم وتهران، قزوين واصفــهان و گستـرش راهها •
 کيلومتر ٨٣٥١راههای فرعی و متر کيلو ٢٢١٦٦کيلومتروراههای شوسه ١١٣٦٥راههای اسفالته کشور

 . بودند
 . که يکی از آرزو های رضا شاه کبير بودذوب آهن •
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آبادان، بوشهر،  شيـراز،:تکميل فرودگاههای بين المللی و سيس شرکت هواپيمائی ملی ايران وايجادأت •
جهان بودکـه فاصله تهران، نيويورک   شرکت هواپيمائیشرکت هواپيمائی ملی ايران نخستين. بندرعباس وکيش

 . وياتهران، پکن رابدون توقف طی ميکـرد
و فروش آن به خارجيان  بمنظورگازرسانی به شـهرهـا )طرح شاه لوله گازايران(ايجادخط لوله گازسراسری •

 . ذوب آهـن  صنايع سنگين مانندتسحيالت حرارتی برای وايجاد 
برگ درنيروهای  ن دانش نظامی وقدرت دفاعی کشوربامدرن نمودن تجهيـزات و سـازوتقويت ارتش وباالبرد •

 . قلمداد ميشدجـهان   دارای پنجمين ارتش نيرومنــدايران. زمينی، هوائی ودريـائی
 .  گسترش وتوسعه راه آهن به اصفهان، کرمان، مشهد، تبريزواتصال راه آهن ايران باروپا •
 . روجنگل کاری درسطح وسيع وترميم جنگلهای مخروبهملی کردن جنگلهاومراتع کشو •
فروش سهام کارخانجات دولتی وخصوصی به کارگران وکارمندان وسهيـم کــردن کارگران درمنافع کارگاههای  •

 . توليدی وصنعتی برای باالبردن درآمـد آنـان
 . ايجادسپاه دانش برای روستاهائی که بمراکزآموزشی شهرهادسترسی نداشتند •
 . ـل سپاه بهداشت واعزام آنان بمناطق دوردست روستاهاتشکي •
 .گرفت د روحانيون قراراصالح قانون انتخابات وآزادی زنان وشرکت آنان درانتخابات که مورداعتراض شدي •

 . وايـجادسـازمان زنان
 . ايجادسپاه ترويج وآبادانی برای نوسازی روستـاهای کشـور •
 . شگالت مردم روستاهـاسيس خانـه های انصـاف، برای رفع مأت •
 . ملی کردن آبهای کشـوروساختن بنـدهای بزرگ •
 . سـد، نيمه تمام باقی ماند١٣ســدعظيـم آبياری که ازاين تعداد٣٧ ايـجاد تـعداد •
 مـس  های استخراج واحـد سيس شرکتهای فوالدايـران، شرکت توليدی مـس سرچشـمه که دررديف ششمين أت •

 .دردنياست
 . نهائی محصوالت آن به سه مليون تن درسال ميرسـيد پتروشيـمی ايران که توليــدشرکت ملی سيس أت •
 . سيلوی گندم ودانه های روغنی وانبارهای ميوه وگوشت٧٠ايجادبيش از •
صنايع الستيک سازی وداروئی وشيميائی، صنايع آهن وفوالدو آلمينيوم، صنايع سيس أ تصنايع چاپ وانتشـار •

مراکزصنايع . ديـزل واتومبيل سـازی  برقی وصنايع ابزارماشينی وصنايـــعوصنايع توليدات کاغذسازی
 و فوالدايران خودبصورت دانشگاهی درآمده بود کـه کارگران ايران رابرای ديگرصنـايع تربيت وآماده ميکرد

 . اعزام ميشدند واحدهای صنعتی کشور از صنـايع مادر به ديگر کارآموز ٧٠٠٠ساالنه
 . . . .  خارک، خرمشهروۀادرنفتی وبازرگانی ازجمله جزيربنسيس أتوسعه وت •
 . کاخ مرمـر وتبديل کاخ گلسـتان بعنوان موزه  اهـداء •
 . برافراشتن پرچم ايران برفرازجزايرايرانی تنب بزرگ وکوچک وابوموسی •
 ان ملل متحدسپاه داوطلب بنــام طرح ايجادلژيون خدمتگذاران بشردردانشگاه هاروارد، که درسازمان ملل متحد •

 . بوجـودآمد
 . ١٣٥٧دالردرسال٢٧٥٠دالربه١٠٠رساندن درآمـدسـرانه مردم اززير •
آماده بهره برداری  ١٩٩٥آلمان، فرانسه وآمريکا، که ميبايست تاسال قراردادخريدبيست نيروگاه اتمی با •

 .  آنهاراملغی کـردۀهم١٣٥٧يـگرفتند، که فاجعه اسالمیقرارم
 . کشور ها و ايجاد سفارتخانه و دفاتر مدرن در سراسر دنيا ۀری با کليرقراری روابط حسن همجواب •
 .مين بودجه برای بورس های دانشجوئی در سراسر دنياأت •
اعزام سفير سيار مخصوص به اروپا و آمريکا برای جذب مغز های تعليم ديده و دعوت آنان به همکاری در  •

گروهی که مايل به مراجعت ميشد از حقوق باال، . ايعادارات، سازمان ها، بيمارستان ها، مهندسی ها و صن
اتومبيل و حتی پيشخدمت بهره مند ميشدند و اگر حاضر ميشدند در روستا ها و نقاط دور افتاده کار کننداتومبيل 

 .جيپ هم در اختيار آنان گذاشته ميشد
پول . ر های دنيا شناخته ميشد ريال ايران جزو ده پول اول دنيا دربين همه کشو–باال بردن ارزش پول ايران  •

 .ايران در بازار چين آسان تر از دالر آمريکا به يوآن چين قابل تبديل شده بود
 صنايع نظامی •
 صنايع گاز •
و نقل و نزديکی تصفيه  سيس پااليشگاه های متعدد درگوشه کنار کشور برای جلوگيری از هزينه سنگين حملأت •

 .خانه ها به صنايع
 .شرکت شيالت •
 .ن اسکله و پالژ های تفريحیساختما •
مين پوشش امنيت  فضائی أدستگاه های شناسائی آواکس برای تسفارش خريد هواپيما های بوئينگ مجهز به  •

 .ايران و منطقه



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 

  برگ 45 از ٤٤برگ 

 که همه ساله تعدادی از روستا های حاشيه کوير به زير ماسه و شن –جلوگيری از شن های روان در کوير  •
 .فرو ميرفت

 .ايع وابسته و بهره برداری از معادن غنی ذغال سنگ سمنان، شاهرود، خراسانايجاد ذوب آهن و صن •
 .ايجاد صنايع مس و بهره برداری از معادن مس سرچشمه •
 ايجاد صنايع پترو شيمی و توسعه بندر شاهپور •
  که با-طرح و برنامه ريزی برای تاسيس بندر چاه بهار و احداث صنايع تعمير کشتی های اتمی و ناوگان ها •

هجوم ماليان پروژه ناقص ماند و بعدا در دوره جنگ عراق با ايران با هزينه های سنگين تری از جانب شرکت 
 .زير پوشش سنگاپور ساخته شد،های چند مليتی 

 .سيس انبار های بندی مجهز به سردخانه در بنادر جنوب از جمله چاه بهارأطرح و برنامه ت •
 جاده قزوين، شاهراه های ،ه ها که تمام پروژه ها از جمله بزرگراطرح و برنامه ريزی راه های اسفالت و •

شاهنشاهی، جردن، کرج و جاده معروف به سنتو از مرز پاکستان، افغانستان تا اتصال به شاهراه های اروپا از 
 . طريق ترکيه

ای حمل و نقل، مين امنيت برای عبور کاميون هأی تعمير و توسعه جاده ها درجهت تپرداخت وام به ترکيه برا •
 . در حال سفر به اروپا بودنداتوبوس ها و ايرانيانی که مرتبًا

مين امنيت مخابرات و تبادل أيل فنی پيشرفته برای تمين امنيت ملی در سرتاسر ايران و استفاده از وساأت •
 . شداطالعات بين سفارتخانه ها و وزارتخانه ها بصورتی که از ديد و شنود پنهانی بيگانگان بدور با

 
 

 ت ايران در خارج از کشورااليشگاه های شرکت ملی نفپ
 ١٩٧٩ برابر با ١٣۵٧قبل از سال 

 
 :س هندوستاندَرپااليشگاه َم

 ٠٠٠/۵٠٠/٢ هزار بشکه نفت خام در روز و يا ۵٠ با ظرفيتی معادل ١٣۴٨ ارديبهشت ١١اين پااليشگاه در 
  .تن در سال شروع بکار کرد
آن از پااليشگاه % ٧۴از ميدان نفتی داريوش در خليج فارس تامين ميشد، معادل نفت خام مورد احتياج آن 

% ١٣و ) آموکو(به شرکت نفت بين المللی آمريکا  % ١٣متعلق به دولت هندوستان و بخش خصوصی هندی؛ 
 .بقيه به ايران تعلق داشت

 .  بشکه در روز افزايش يافت٠٠٠/۶٠ ظرفيت اين پااليشگاه به ١٣۵٢در سال 
س را که در کنار دَر درصد از سهام کارخانجات کود شيميائی َم۵/٢۴ شرکت ملی نفت ايران ١٣۵٠رسال د

اين کارخانه اولين کارخانه کود شيميائی در جنوب . پااليشگاه مدرس ساخته شده بود، تحت کنترل گرفت
و بعالوه بزرگترين توليد را تامين ميکرد کشورهندوستان بود که ازت، فسفر و پتاس مورد لزوم کشاورزی اين 

 .  تن بود٧۵٠کننده آمونياک به ميزان روزانه بيش از 
 

 :پااليشگاه سالسبرگ آفريقای جنوبی
 درصد و بقيه ٣٠ شرکت فرانسوی توتال – درصد ۵/١٧سهم ايران در پااليشگاه سالسبرگ در آفريقای جنوبی 

شرکت ملی نفت ايران .  تکميل شد١٣۵٠همن ماه  ب٢٩اين پااليشگاه در . متعلق به کشور آفريقای جنوبی بود
 سال به عهده گرفته بود و نفت مورد نياز آن از ميدان ١۵تامين احتياجات نفت خام اين پااليشگاه را برای مدت 

 .نفتی ساسان در خليج فارس تامين ميشد
 

 : ايراسنکو–پااليشگاه سنگال 
گرديد شرکت مشترکی بين ايران و سنگال بنام  امضاء ١٣۵۴طبق قراردادی که در ارديبهشت ماه سال 

 بشکه نفت خام در روز و يا ٠٠٠/۵٠اين شرکت مشترک پااليشگاهی با ظرفيت . ايراسنکو تاسيس شد
 . تن در سال را در سنگال احداث نمود۵٠٠/٢/٠٠٠

 



  چرا رضا شاه به فراموشی سپرده شد؟–خدمات رضا شاه 

  برگ 45 از ٤٥برگ 

 : کره جنوبی–پااليشگاه سئول 
 
جمهوری کره جنوبی در تهران به امضا  نيز قراردادی بين شرکت ملی نفت ايران و ١٣۵۴ مهر ماه ٢١در

 دالر در ٠٠٠/٠٠٠/١٧٠ بشکه نفت در روز با سرمايه ٠٠٠/۶٠رسيد که طبق آن يک پااليشگاه با ظرفيت 
 . آماده بهره برداری گرديد١٣۵۶اين پااليشگاه در سال . جنوب شهر سئول ساخته شد

 
ميدان اردشير در خليج فارس روزانه معادل نفت مورد نياز اين پااليشگاه از نفت خام فالت قاره ايران، 

در ضمن طبق اين قرار داد، نفتکشهای ايران در .  سال ميبايست تامين ميشد١۵ بشکه برای مدت ۶٠/٠٠٠
 .حمل اين نفت حق تقدم ميداشتند

 
 

ل نصرت آيا بی توجهی به اينهمه ميهن پرستی و خدمت بی انصافی نيست که آن دو مرد را خائن بناميم و کسانی مث
     ؟ .الدوله و مشيرالدوله ها و متين دفتری ها و مصدق را وجيه المله

 
 

 .  به اين نگارش اضافه شده استک-ح    بخش توسطاين 
 

  Espand 2545  Sunday,  February, 25, 2007  6  =     ******          ٢٠٠٧    فوريه   ٢٥    =٢٥٤٥  اسفند     ۶    شيد  هرم
 to Medina 539 years BC, 1160 years prior to the deceptive    .سال پيش از فرار خفت انگيز از مکه به مدينه ١١٦٠ سال پيش از ميالد  ٥٣٩

escape from Mecca 
-This date effective Farvardin 2545 will be updated in every e    تا زمانی که هر ايرانی... هرروز تازه خواهد شد٢٥٤٥اريخ از فروردين اين ت

mail … 
 Pure Iranian calendar         نیتاريخ ايرا

 until such time that every Iranian uses it      ..را جايگزين تاريخ ننگين عرب بکند
 رشيد، مهشيد، بهرامشيد، تيرشيد، اورمزد شيد، ناهيد شيدکيوان شيد، مه: روزهای هفته

  است  آمده» ايرانيان  «   و » ايرانی  « بار نام  ٣٥٠   و »ايران  «    نام  بار ٧٢٠   فردوسی در شاهنامة
 Days to Now-Rooz 23   روز به نوروز٢٣
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