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کشور انگلســتان که در جنگ اول جهانی، با 
بدخواهی فراوان علیه ملت ایران عمل کرده بود 
و در جریان مشروطه نیز خوی معوج خود را بر 
همگان نشان داد، به منظور تحقق اهداف ناکام 
خود در حکومت قاجار، به ویژه قرارداد 1919 و 
تقویت و تثبیت جایگاه و منافع خود در منطقه 
و ایران، در جریــان روی کارآمدن رضاخان نیز 
تمام قد وارد صحنه شد و در تمامی وقایعی که 
در کودتای سوم اسفند1299 در ایران صورت 
گرفت، به صورت مستقیم  یا غیرمستقیم، نقش 
به سزایی ایفا کرد. در این نوشتار و به مناسبت 
سالروز سقوط رضاخان و همچنین تقارن آن با 
خبر مرگ ملکه انگلستان، درصدد تورق تاریخ و 
بررسی فرازهایی از اقدامات انگلیس علیه مردم 

ایران در آن دوره برآمدیم.

ردپای منفعت طلبی انگلیس در روی کار آوردن 
رضاخان

بنا بر اســناد و مدارک تاریخی، انگلیســی ها برای 
تأمین منافــع خود در ایران، ســعی کردنــد تا با 
راه انــدازی کودتا، قاجاریــه را منقــرض کنند و 
رضاخان را به سلطنت بنشــانند. برای نمونه باید 
به »کمیته آهن« که بعدها بــه »کمیته زرگنده« 
مشهور شــد و کامال به انگلستان وابســته بود و یا 
»بانک شاهنشاهی« که وابسته به انگلیسی ها بود و 
توسط آنها اداره می شد، اشاره کرد. افرادی هم مانند 
اردشیر جی، میرزا کریم خان رشتی، سیدضیاءالدین 
طباطبایی و... که عوامل انگلستان بودند، در پشت 
ماجرا قرار داشتند. لذا تشکل های متعدد و وابسته 
به انگلستان، در کودتای 3اسفند1299 نقش فعال 
داشتند. اردشیر  ریپورتر نیز در وصیت نامه  خود، در 
مورد حمایت انگلیس از کودتا می نویسد: »به دستور 
وزارت جنگ در لنــدن و نایب الســلطنه در هند، 
همکاری نزدیک ژنرال آیرونساید و من آغاز گردید. 
من برای نظرات رضاخان درباره نیروی قزاق، اعتبار 
فراوانی قائل بودم و سرانجام او را به آیرونساید معرفی 
کردم... مالقات آیرونساید با رضاخان و تکرار آن، به 
حمایت انگلیس از رضاخان منتهی شد و سرانجام 

کودتا شکل گرفت... .«)1(
همچنین سندی در وزارت امور خارجه آمریکا وجود 
دارد که نشان از نقش انگلیس در کودتای رضاخان 
می دهد. در این ســند )گزارش  سفیر وقت  آمریکا 
درتهران  به  وزیر امور خارجه ( آمده است: »بلشویسم  
امری  غیرقابل  اجتناب  می نماید، اما در واقعیت  بیش  
از هر حادثه   دیگری  که  برای  ایران  رخ  دهد، به  مذاق 
دولت  انگلیس  و وزارت  هند خــوش  نمی آمد، زیرا 
ایران  بلشویکی  برای  هند، خطر همیشگی  خواهد 
بود. در عصر یکشنبه  بیستم  فوریه ، مردم  از حرکت  
حدود 1500نفر از نیروهای  قزاق از قزوین ، که  در 
چند مایلی  بیرون  تهران  هستند، تعجب زده  شدند. 
گفته  می شد که  آنها می خواهند پایتخت  را به  تصرف  
درآورند. در عصر همان  روز وزیرمختار بریتانیا، برای  
هواخوری  به  بیرون  شــهر رفته و  تاحدود ساعت5 
بازنگشته . قبل  از این  ساعت ، کنسول  هیأت  بریتانیا، 
سرهنگ  دوم  هیگ  و سیدضیاءالدین، برای  مالقات  
با قزاقان  به  بیرون  شهر رفته بودند. هدف  این  2نفر، 
تحقیق  درباره   نیــات  قزاقان  مهاجم  بوده  اســت  و 
قزاقان  آشکار ساختند که  به  هر یک  از آنها، بریتانیا 
قبل  از ورود به  شــهر، 5تومان  حدودا معادل 5دالر 
داده  است . اینطور گفته  می شود که  پیش  از خروج  
قزاق ها از قزوین، کلنل  اسمیت  )رئیس  قزاق ها در 
قزوین (، پول  الزم  را برای  تحویل  به  قزاق ها دریافت  
داشته  است . الزم  به  تذکر است  که  مبلغ  مورد نظر، 
با امضای  اســمیت  از بانک  برداشت  گردید. مشهور 
اســت  که  وزارت  خارجه  انگلیس  از سفیر خود در 
تهران  و عدم موفقیــت  او در انجام  کارهایی  که  باید 
انجام  می شــد، ابراز  نارضایتی  کرده است . از این رو 
از انجام  این  حرکت  بــدون  اطالع  وی، نباید تعجب  

کرد. به  سرعت  معلوم  شد که  بسیاری  از چهره های  
اصلی  جنبش، پیش تر دارای  تماس های  دوستانه ای  
با بریتانیا بوده اند، ســرگرد مسعودخان در قزوین، 
دستیار شخصی  کلنل  اســمیت  بوده  است . کلنل  
رضاخان  که  به ریاســت  قزاق ها رســید، در هیأت  
نظامی  انگلیس  - ایران  خدمت  کــرده  و به صورت  
عملی  جاسوس  رئیس  هیأت  بوده  و برای  چندمین  
ماه، با بریتانیا در قزوین  همکاری  نزدیک داشــته 

است. .. .« )2(
براساس اسناد، انگلیس سعی داشت با جلوگیری از 
هرگونه تشنج، این تصمیم را عملی سازد. سر ریدر 
بوالرد نیز نیاز دولت انگلیس به ثبات را مورد تأکید 
قرار می دهد. همچنین بنابــر منابع تاریخی بعد از 
وقوع کودتــا، نورمن به دولت متبــوع خود توصیه 
کرد از رژیم جدید حمایت کنــد، زیرا برای منافع 
بریتانیا مناســب ترین دولتی است که می توانست 

پدید  آید. )3(

ایران عقب مانده؛ خواست انگلیس
یکی دیگــر از رویکردهــای انگلیــس در دوران 
قدرت گیری رضاخان، تالش بــرای عقب ماندگی 
ایران بود. همزمــان با روی کار آمــدن قزاق، دور 
جدیدی از اقدامات و سیاســت های انگلســتان، 
برای عقب نگه داشتن کشور و ظلم به حقوق ملت 
ایران آغاز شــد. »عبدالحسین  مســعود انصاری« 
از دولتمردان  مطلع  عصر پهلــوی اذعان می کند: 
»انگلیس ها همیشه  با هر اصالحی  در ایران  مخالف  
بودند و نمی خواستند ایرانی  در راه  ترقی  و تعالی  گام  
بردارد و مانند کشورهای  پیشــرفته  جهان  بشود، 
بلکه  سعی  داشــتند ایران  همیشه  به صورت  خراب  

باقی  بماند... .«
بنابر خاطرات انصاری: »انگلیسی ها نمی خواستند 
که  در ایران  صنایعی  به وجود بیاید و ما قوه  و قدرتی  
پیدا کنیم. آنها میل  نداشتند که  در کشور ما قشون  
منظم  و مقتدری  به وجود بیاید. آنها به  آتش  ناامنی ها 
و نابه سامانی ها در کشور ما دامن  می زدند، تا ما برای  
تأمین  هزینه های  قشون کشــی  بیشتر، به  آنها نیاز 
پیدا کنیم  و بیشــتر زیر بار قرض  آنهــا برویم. آنها 
نمی خواســتند که  اوضاع  مالی  ایران  سر و صورتی  
پیدا کند. آنها با تغییــر تعرفه  گمرکی  ما، که  کامال 
برخالف  مصالح  ما و به  نفع  آنها تنظیم  شــده  بود، 
مخالفت  می ورزیدند. با هرگونــه  اقدامی  از طرف  
ما، برای  جلوگیری  از دخل  و تصرف  در منابع  نفتی  
ما مخالفت  می کردند. آنها می خواســتند که  رژیم  
منحوس  کاپیتوالســیون، در ایران  باقی  بماند و به  
لغو هیچ یک از امتیازاتی  که  به  زور یا دسیســه  از ما 
گرفته  بودند، تن  در نمی دادند و با در دست  داشتن  
بانک  شاهنشاهی  ایران، می خواستند که  بر سرنوشت  
اقتصادی  و مالی  کشــور ما حاکم  باشند. خالصه، 
آنها می خواستند که  آقا باشــند و بر ما فرمانروایی  

بکنند... .« )6(

سرکوب  عشایر به فرمان انگلیس
از دیگر خیانت های انگلیــس، حمایت همه جانبه 
از قزاق برای سرکوب ایالت و عشــایر ایران است. 
به طوری که رضاخــان پــس از روی کار آمدن در 
طــول 12ســال )1312 - 1300(، بــه کمــک 
انگلیــس توانســت ایــالت لرســتان، بختیاری، 
کهگیلویه و بویر احمد، فارس، بلوچستان، کردستان، 
آذربایجان، خراســان و خوزســتان را با حمالت 
نظامی و کشــتارهای بی رحمانه خود، ســرکوب 
و یکجانشین کند. به گواه اســناد، اندیشه »قلع و 
قمع« ایل بویراحمد، پس از مکاتبات انگلیســی ها 
با دولت ایران در تیرماه1309، به جد در دســتور 
کار رژیم رضاخان قــرار گرفــت. در تاریخ  پنجم 
تیرماه1309، مدیر کمپانــی نفت انگلیس- ایران، 
در نامه ای به »تیمورتاش« وزیر دربار رضاخان، از 
به اصطالح مزاحمت ایل بویراحمد برای انگلیسی ها 
گالیه می کند. در پاسخ نامه »جکس«، تیمورتاش 
می نویسد: »مستر جکس عزیزم، اوامر مقتضیه در 

سرکوبی آنها صادر شده است...«. )7(
همچنین در نقلی تاریخی آمده است که روزی یکی 

از وابستگان سفارت انگلیس در مالقاتی با رضاخان، 
نسبت به از بین بردن عشایر - که با عملیاتی نظامی 
و خشن صورت گرفت - تشکر می کند. او در این باره 
می گوید: »قبل از سرکوب عشایر، اگر می خواستیم 
چیزی از ایران ببریم، باید به هزاران نفر از عشــایر 
رشوه می دادیم و درنهایت هم موفق نمی شدیم، یا 
اگر موفق می شدیم چندان بهره ای برایمان نداشت. 
اما امروز با حضور شما، دیگر الزم نیست به هزاران 

نفر رشوه بدهیم....«

مزه نفت ایران در ذائقه انگلیس
چپاول نفت ایران در رژیــم رضاخان، یکی دیگر از 
خیانت های دولت انگلیس در حق ملت ایران است. 
به عنوان نمونه، تاریخ اسناد و منابع فراوانی از چپاول 
نفت ایران در پی قــرارداد1933 )1312ه .ش( که 
مدت امتیازنامه دارســی را 30سال افزایش داد، به 
ثبت رسانده است. »مصطفی فاتح« معاون شرکت 
نفت ایران و انگلیس، در مورد پایمال شدن حقوق 
ملت ایران در نتیجه این قرارداد، می گوید: »قبل از 
الغای امتیاز دارسی، دولت ایران موقعیت فوق العاده 
مستحکمی در قبال شــرکت داشت، که متأسفانه 
زمامدار وقــت آن را کامال درک نکــرده بود و اگر 
به آن پی برده بود، می توانســت بــدون جنجال و 
هیاهو، استیفای حق ایران را بنماید. خسارت وارده 
به دولت ایران در نتیجه فروش نفت ارزان از طرف 
شرکت به دولت انگلیس، یکی از ادعاهای مشروع 
و دنیاپســندی بود که در هر جایی طرح می شــد، 
به محکومیت شــرکت و پرداخت خسارت منتهی 

می گردید... .«)9(
گزارش بانک جهانی نیز آشکار می سازد: »براساس 
برآوردهــا، شــرکت ]نفــت ایــران و انگلیس[ با 
عدم اجرای درســت و توأم با حسن نیت تعهداتش 
در چارچوب امتیاز دارســی و با مهندســی کردن 
نحوه تعویض امتیاز دارســی با قــرارداد نامطلوب 
سال1933، ایران را از درآمدی بالغ بر 1200میلیون 
دالر ]معادل 1.2میلیارد دالر[ محروم ســاخت« 
)10(. درواقع به گــواه تاریخ، انعقاد قرارداد1933، 
بزرگ ترین خیانتی بود کــه یک دولت برای حفظ 

منافع بیگانگان علیه مردمش مرتکب شد.

پیمان سعدآباد به کارگردانی انگلیس
از دیگر فجایع انگلستان نســبت به کشور و مردم 
ایــران، می توان به تــالش این دولــت در تنظیم 
قراردادها و پیمان هــای بین المللی اشــاره کرد؛ 
به عنوان نمونه مورخان و کارشناســان، انگلیس را 
کارگردان اصلی انعقاد پیمان ســعدآباد می دانند. 
آنها معتقدند که انگلیســی ها برای آنکه حلقه ای 
پوالدین در اطراف روسیه کشیده باشند و بخشی 
از پازل بــزرگ تامین منافع شــان در خاورمیانه را 
پیش ببرند، باید پیمانی چهارگانه بین ایران، ترکیه، 
عراق و افغانســتان به وجود آورند. نکته مهم درباره 
این پیمان نامه، این اســت که در هر 3کشور طرف 
پیمان نامه، وابســتگی به انگلیس وجود داشت؛ در 
ترکیه مصطفی کمال پاشــا، در افغانستان امان اهلل 
خان و در عراق فیصل، همین وابستگی را داشتند 
و هر سه یک سیاســت را اجرا می کردند. به همین 
دلیل شاهد هستیم که وقتی در ۴ســال بعد و در 
ســال1320، بریتانیا و شــوروی ایران را اشــغال 
کردند، پیمان دوستی با همسایگان نیز به کار نیامد 
و هم پیمانان ایران نه تنها کمکــی نکردند، بلکه از 
اظهار تأســف هم خودداری کردند. بنابر یافته های 
تاریخی نیز پیمان سعدآباد هم از لحاظ مادی و هم از 
نظر سیاسی، به زیان ایران و به نفع کشورهای ترکیه، 
افغانستان و عراق بود . چه اینکه قسمتی از ارتفاعات 
آرارات، که دارای موقعیت سوق الجیشی مهمی بود  
به ترکیه واگذار شــد. در تعیین خط مرزی ایران و 
عراق نیز، رضا شــاه منابع نفتی غرب ایران و نصف 
شــط العرب را به عراق واگذار کرد تــا از بابت عبور 
کشتی های نفتکش از آبادان، ایران مبالغ هنگفتی 
به دولت عراق - تحت الحمایــه انگلیس - بپردازد. 
سیستان نیز تجزیه و دشــت ناامید به افغانستان 

واگذار شد. )11(

اتمام تاریخ مصرف رضاخان برای انگلیس!
انگلیسی ها در طول 16سال سلطنت رضاخان، از او 
پشتیبانی کردند و از این پشتیبانی، منافع فراوانی 
نیز عاید خود ســاختند. با همه این خدمات، منافع 
انگلیســی ها در 1920 ایجاب می کرد که رضاخان 
را از سلطنت برکنار کنند. این اما از سر بی  اعتمادی 
به رضاخان نبود، بلکه بیشتر عکس العملی از طرف 
انگلیسی ها در مقابل افکار عمومی جامعه ایرانی بود و 
نیز گونه ای از آماده ساختن آنان برای تغییری که قرار 
بود در کشورشان رخ بدهد.  انگلیسی ها می خواستند 
با شــریک آن مقطع خود یعنی شــوروی، ایران را 
اشــغال بکنند. از یک طرف روس ها اصرار داشتند 
که رضاخان باید از ســلطنت کنار برود و از ســوی 
دیگر، برکناری رضاخان در جهت پیشبرد اهداف و 
برنامه های اشغال مفید و الزم بود، چراکه با توجه به 
میزان نارضایتی های مردم ایران از رضاخان، متفقین 
تحمل اشغال و تداوم ســلطنت رضاخان به صورت 
همزمان را برای مردم ایران ســخت می دیدند که 
می توانست در شرایطی که دیکتاتور دیگر آن اقتدار 
ســابق را ندارد، منجر به بروز انقالب شود. لذا وقتی 
انگلیســی ها از طریق رادیو دهلی و بی بی سی علیه 
رضاخان افشــاگری کردند، نشــان می داد که آنها 
می خواستند ضمن اعالن برائت از جنایات رضاخان، 
به نوعی جامعه ایرانی را متقاعد کنند که اکنون اگر 
کشور اشغال می شــود، حداقل دیکتاتور از عرصه 
خارج خواهد شد! بنابراین انگلیسی ها، قید رضاخان 
را برای تامین منافع مهم تر خویــش زدند و به این 
نتیجه رسیدند تا قزاق را که دیگر در آن زمان تاریخ 
مصرفش به اتمام رســیده بود، در شهریور1320 از 
ســلطنت خلع کنند. البته در این میان ریسک هم 
نکردند و به جای او فرزندش را به سلطنت رساندند 
تا از طریق این خاندان بتوانند منافع خود در ایران را 
تامین و جای پای خود را محکم تر کنند. بدین ترتیب 
خیانت ها در دوره پهلوی دوم نیز ادامه یافت، چنانچه 
شاهد هستیم انگلیسی ها در سال1332 و با همکاری 
متحد خود آمریــکا، اوج خباثت خــود علیه مردم 
ایران را به نمایش گذاشتند و با راه اندازی کودتا در 
جهت تثبیت رژیم مستبد و دست نشانده خود، گام 

برداشتند.

قزاق حذف شد تا اشغال قابل تحمل باشد
انگلستان، ایران تحت سلطه رضاخان و خوانش یک کارنامه سیاه

الهام دانایی سرشتگزارش
روزنامه نگار
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وقتــی انگلیســی ها از طریــق رادیــو 
بی بی ســی و دهلــی علیــه رضاخــان 
افشــاگری کردنــد، نشــان مــی داد کــه 
آنها می خواســتند ضمن اعــان برائت 
از جنایات وی، بــه نوعی جامعه ایرانی 
را متقاعــد کننــد کــه اکنــون اگــر کشــور 
اشــغال می شــود، حداقل دیکتاتــور از 
عرصه خارج خواهد شــد! البته در این 
میان ریســک هم نکردنــد و به جــای او 

فرزندش را به سلطنت رساندند

 بازخوانی ریشه های فروپاشی
 ارتش نوین رضاخانی، در برابر متفقین 

 خودمان او را آوردیم
 و خودمان او را برداشتیم!

ارتش دستاورد ویژه و رکن اصلی سیاست ورزی و نظامی گری 
رضاخان محسوب می شد. اما با وجود هزینه های هنگفت برای 
تجهیز و سازماندهی نیروهای مسلح، ارتش رضاخانی دارای 
قدرتی پوشالی و شکننده بود که با کوچک ترین تحرک خارجی 
نسبت به مرزهای ایران، بدون مقاومت تسلیم شد و مهاجمین 
با خیال راحت، کشور را اشغال کردند. در همین راستا، در این 

مجال مهم ترین نقاط ضعف ارتش رضاخانی مرور می شود:

1- اختالفات درونی
اغلب فرماندهان ارتش رضاخان، بر سر مسائل مختلف با یکدیگر 
اختالف داشتند. رضاخان هم نه تنها جلوی این درگیری و منازعات 
در ارتش را نمی گرفت، بلکه خود بــه آن دامن می زد و فضایی از 
تحریک، دسیسه و بی ثباتی در فرماندهان عالی ایجاد می کرد.)1(

2- فساد مالی و اداری
در دوران سیاه حکومت رضاشاه، ارتش به عنوان ابزار وحشیانه حفظ 
رژیم استبدادی، به شدت از مردم فاصله داشت و صاحب منصبان 
نظامی با حمایت شخص شاه، ثروت های هنگفتی به دست آورده 
بودند )2( و امالک و اراضی گســترده ای از مردم را، با زور و فشار 
به تملک خود درآوردند و به وسیله این جنایات و فساد اقتصادی، 
فرماندهان نظامی به یکی از زمینداران اصلی ایران تبدیل شدند.)3( 
به همین دلیل بود که وقتی متفقین در شهریور1320 به  ایران حمله 
کردند، با وجود ظاهر پرزرق و برق ارتش رضاخانی، نظامیان غرق در 
رشوه گیری و فساد و چپاول اموال ملت، در بی اطالعی تمام و نوعی 
استیصال و بی سروسامانی سیر می کردند و غافلگیر شده و ناتوان از 

اتخاذ هرگونه آرایش تدافعی شده بودند. )۴(

3- بی توجهی نسبت به نیروهای نظامی غیرمرکز
رضاخان تنها به تقویت ارتش مرکزی همت گماشــت و ســایر 
نیروهای نظامــی در مناطق مختلف کشــور، از چنان قدرت و 
جایگاهی برخوردار نبودند که بتوان به آنها در شــرایط مختلف 
نظامی اعتماد کرد. عدم رسیدگی صحیح شاه به نیروهای نظامی 
مســتقر در مناطق مرزی و بی تفاوتی وی نسبت به فرماندهان 
نظامی در مناطق دوردست، منجر به شکنندگی ارتش در برابر 
دشمنان خارجی و هراس بنیادین آنها در برابر مهاجمان بیگانه 
شد. این مسئله گواهی بر این بود که ارتش پهلوی که در داخل به 
سرکوب مردم مشغول بود، هیچ قدرتی در برابر نیروهای خارجی 
نداشت و زورآزمایی آنها، فقط در برابر مردم بی دفاع ایران بود و با 

کوچک ترین تهدیدی، فرار را به قرار ترجیح دادند.

4- نفوذ قدرت های خارجی و مستشاران انگلیسی
انگلیس بعد از تسلط رضاخان بر سرنوشت ملت ایران، تالش کرد تا 
ساختار نظامی ایران را، براساس نیازهای خود سازماندهی کند و حتی 
تغییراتی در آن ایجاد کرد)5( و در همین راستا، فرصت خوبی برای 
نفوذ و رخنه در نهاد ارتش به دست آورد. چنانچه اغلب فرماندهان 
نظامی در دوره رضاشاه، به قدرت های خارجی به ویژه سیاست های 
استعماری انگلستان وابسته بودند. )6( نفوذ و رخنه نیروهای خارجی 
در بدنه نظامی پهلوی، به حدی بود که چرچیــل و روزولت اذعان 

کردند؛ »خودمان او را آوردیم و خودمان او را برداشتیم.«)7(

5- عدم تشکیالت منظم و آمادگی برای دفاع نظامی
نقاط ضعف بسیاری در سازمان نظامی به اصطالح مدرن رضاشاه 
وجود داشــت که از منظر گزارش های مأموران آمریکایی، این 

ضعف ها به قرار زیر است؛
»الف. اگرچه تجهیزات فعلی ارتش تجهیزات خوبی اســت، ولی 
مقدار آن کافی نیست و کمبود مهمات برای سالح های سنگین 
به قدری است که می گویند فقط کفاف یک روز جنگ را می دهد.

ب. با توجه به مکانیزه شدن بخشی از پیاده نظام و توپخانه، کار با 
ماشین آالت نظامی مدرن و پیچیده برای سربازان مشکل است.

ج. آموزش های نظامی بسیار کوتاه و ناچیز و تاکتیک های جنگی، 
هنوز ابتدایی است.

د. فقدان افسران قابل به خوبی مشهود است و می گویند که ارتش 
در کارهای ستادی نیز، بسیار ضعیف عمل می کند.

ه  . از آنجایی که ارتش ایران سابقه جنگیدن ندارد، احتماال در مواقع 
اضطراری رهبری خوبی نخواهد داشت و روحیه سربازانش بسیار 

پایین خواهد بود.« )8(
به همه ضعف های ارتش رضاخان، باید یک مورد دیگر نیز اضافه 
کرد و آن ضعف و زبونی شخص رضاخان در برابر دولت های غربی 
بود. به طوری که ترس او از دول غربی باعث می شــد، هر لحظه به 
فکر فرار و پنهان شدن باشد و این ترس از طریق رضاخان، به ارتش 
او نیز منتقل می شــد. چنانچه جعفر شــریف امامی، استاد اعظم 
لژ فراماسونری و از وابســتگان و وفاداران جدی رژیم پهلوی، در 
خاطرات خود می نویسد: »روزی موقع خروج دیدم که سرگرد لئالی 
معاون پلیس راه آهن، در ایستگاه راه آهن یک گوشی تلفن به دست 
راست و یک گوشی دیگر را به دست چپ گرفته و مطالبی را که از 
یک طرف شنید، به طرف دیگر بازگو می کند. چند دقیقه ایستادم. 
دیدم می گوید که روس ها از قزوین به سمت تهران حرکت کرده اند 
و ایستگاه بعد نیز مطلب را تأیید کرده و بدون )تحقیق(، موضوع را به 
رئیس شهربانی با تلفن اطالع می دهد و او موضوع را به هیأت وزیران 
و از آنجا به دربار و به اعلیحضرت خبر می دهند. ایشان ]رضاخان[ 
هم دستور می دهند که فورا اتومبیل ها را آماده کنند که به طرف 
اصفهان حرکت کنند. به راه آهن تلفن کرده و خط قزوین را گرفتم. 
پس از بررسی و پرسش از ایستگاه ها، معلوم شد چند کامیون عمله 
که بیل های خود را در دست داشتند، به طرف تهران می آمده اند و 
چون هوا تاریک بود، نمی شد درست تشخیص دهند، تصور کرده اند 
که قوای شوروی است که به طرف تهران می آید. لذا بالفاصله مطلب 

را به اعلیحضرت گزارش دادم تا از حرکت خودداری شود... .«)9(
* پی نوشت ها در سرویس تاریخ همشهری موجود است.

پیاده آمده ام
کتاب»پیاده آمــده ام« با عنوان 
فرعی: عکس هایــی از پیاده روی 
اربعیــن حســینی، مجموعــه 
عکس هــای سیداحســان باقری 
از پیــاده روی میلیونــی زوار 
امام حسین)ع( در اربعین حسینی 
است که از ســوی انتشارات سوره 
مهر چاپ و منتشــر شده و مراسم 
اربعیــن را با عکس هایــی از این 
مراســم روایت کرده است. کتاب 

رنگی پیاده آمده ام با هدف نمایش پیاده روی خیل مشتاقان 
زیارت اربعین منتشــر شده اســت. این عکس ها در فاصله 
زمانی 6سال و از اربعین1387 تا اربعین1393 گرفته و ثبت 
شــده اند. کتاب حاضر با مرور کوتاه تاریخچه زیارت اربعین 
آغاز شده است. سپس عکس ها ردیف شده اند؛ تصاویری که 
 نویسنده گاه در حاشیه آنها توضیح، حدیث یا نقل قولی هم

 آورده است. 
در بخشــی از مقدمه کتاب پیاده آمده ام چنین آمده است، 
»توصیف زیارت اربعین محال است! نه با زبان، نه با عکس، 
نه با فیلم و نه با هیچ چیز دیگــر. حضور در این رود متالطم 
تا رسیدن به دریای کربال، ســفری است که تا تجربه نکنی، 
دریافتی از آن نخواهی داشــت و البته هر سفر با سفر قبل 
متفاوت است. دوربین، در این سفر مبهوت است و به درستی 
وظیفه اش را انجام نمی دهد. با علم به این حقیقت، حداقل 
زکات توفیق این سفر را برای خود، آوردن سوغات چند قطعه 
عکس و روایتگری سفر نورانی زیارت اربعین می دانستم. این 
عکس ها چند قطعه صدف است که از کنار دریایی پر از رمز 
و راز و اعجاب و شگفتی، سوغات آورده شده است. دیدن آن 

دریا را توصیه می کنم.«

روزی روزگاری مردی
کتاب »روزی روزگاری مردی« 
داستان زندگی شــهید محمد 
بروجردی به قلم حسین فتاحی 
اســت که از ســوی انتشارات 
سروش چاپ و منتشــر و روانه 
بازار کتاب ایران شــده اســت. 
یکی از ویژگی هــای اصلی این 
کتاب کارکرد مؤثر زبان در بیان 
محتوای این اثر اســت. در این 

کتاب، نویسنده با زبانی ساده و روان ابعاد و مراحل مختلف 
شهید بروجردی را از کودکی تا زمان شهادت بیان می کند و 
سعی دارد نوع نگرش این شهید به زندگی را به سادگی برای 
مخاطب تصویرسازی و روایتگری کند. کتاب»روزی روزگاری 
مردی« اثری در رابطه با رشادت ها و از خودگذشتگی مردی 
است که برای دفاع از دین خدا و مرزهای کشور خود خالصانه 
جنگید و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نبود. شرح 
زندگی شهید بروجردی در این کتاب نشان می دهد که در هر 
پست و مقامی آنچنان با همرزمان خود گرم و صمیمی بود 
که همه او را مانند برادر خود دوست داشتند و تا لحظه آخر 

زندگی همپای او ایستادند. 
در بخشی از این کتاب آمده است: نیمه های خرداد بود و تازه 
دبستان ها تعطیل شده بود. محمد کالس اول را تمام کرده 
بود. یکی دور روز که گذشت، همراه برادرش علی به کارگاه 
تشــک دوزی رفت. محمد کنار چرخ خیاطی علی ایستاد. 
علی روتشکی ها را می دوخت و محمد به او نگاه می کرد. باید 
صبر می کرد تا اســتاد پیکر بیاید. علی می خواست با پیکر 
صحبت کند تا محمد هم بتوانــد در کارگاه کار کند...« این 
کتاب 116صفحه ای به تازگی در 500نســخه به چاپ دوم 

رسیده است.

تاریخ تحلیلی اسالم
کتاب»تاریخ تحلیلی 
اسالمی«، به قلم جواد 
سلیمانی امیری تالیف 
و از ســوی انتشارات 
مؤسســه آموزشــی 
امــام  پژوهشــی  و 
خمینی)ره( منتشــر 
شده اســت. این کتاب 

پژوهشی در قلمرو تاریخ اســالم است که به ارائه 
تحلیل نو و مبتنی بر معارف وحیانی و ســخنان 
معصومیــن)ع( از انحراف جامعه اســالمی پس 
از رحلــت پیامبر اســالم)ص( و کیفیت مواضع 
اهل بیت)ع( در مواجهه با این انحرافات، پرداخته 
اســت. نگارنده در بخش نخست، سیمای جامعه 
در ۴ مقطع تاریخ جاهلیت، عصــر بعثت، دوران 
حکومت 3 خلیفه نخســت و روزگار پادشــاهی 
فرزندان ابوسفیان را، به طور مختصر ارائه کرده و 
اوضاع ارزشی، اخالقی، اقتصادی و سیاسی هر دوره 
را، بیان کرده و در ادامه، با مقایسه تطبیقی عصر 
بعثت و دوران 3خلیفه نخست و عهد معاویه و یزید 
با عصر جاهلیت عــرب، فروکش کردن خصایص 
جاهلی را در عصر بعثت و حیات دوباره آن در عهد 
3خلیفه اول و استقرار کاملش در دوران معاویه و 
یزید را، نشان داده است. افزون بر این، مسئله محو 
ارزش های دینی و حذف پیشوایان راستین در مقام 
دومین بالی جامعه اسالمی در عهد خالفت معاویه 

و یزید، مورد بررسی قرار گرفته است.
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1316، رضاخان و فرزندش در حاشیه بازدید
 از یکی از مراکز نظامی
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