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 هادیپة پنج رضاخان فرماند ریم دنیو رس ۱۲۹۹ یطرح کودتاموفقیت  ایبر

آن روزگار  ةیپا رجال بلند از یا عده ،یها به مقامات عال نظام گروه قزاق

خدمت کردند. آنچه که اکثر  مانهیو صم دندیکش اریت بسازحم

در مورد این چگونگی متفق القول  دیو شا سندگانینظران و نو صاحب

پادشاه  نیآخر ،سلطان احمد شاه یستگیو شا اقتیعدم ل ،اند کرده ابراز

فرد نخبه و  کیشاه  احمد نقییاست. به جهت ادارة کشور قاجار  ةسلسل

 ،که در آن افتاده بود یجالبمن را از رانیبود تا بتواند کشور ان یاستثنائ

وضع او را آن طور  دیبابرای داوری در این مورد نخست  یول ،نجات دهد

 .میکه بود بدان

انتخاب  یسال داشت به پادشاه ۱۲را که فقط  ی ولیعهدرزایاحمد م ،سیاستدست اندرکاران با خلع محمدعلیشاه، 

 هر وزلو گ الملک قرهالملک و ناصرخان عضد رضایعل :دندبو فرما السلطنه بر او حکم بیدو نا ،د. قبل از بلوغنکرد

او انتخاب کرده  یوحش مهیو ن هستیپدر ناشاراهی که  رینظ یراه باداکه م ه بودندشد ادآوریدو بارها به احمد شاه 

ور ثغحدود و  دیاست و با همشروط یپادشاه حکومت وهمواره به خاطر داشته باشد که ا دیبا و ردیگ شیدر پ بود

 نیتا آخر ناچارو  داشته باشد یا عالقه ینست به مقام پادشاهاهرگز نتو حمدشاهاشناسد. ب یخود را به خوب ییتوانا

 .و مجلس بود لتصد در صد تابع دو وشد نمرتکب اساسی برخالف قانون  مهمی خود عمل یروز حکومت ظاهر

او  ی. تنها دلخوشبود یمکان دلتنگ اریبس و قرار داشت یگوددر که در فرخ آباد تهران بود  مدشاهحا گاهاقامت

را بگذارند.  امیاتا بود خود  یقوگرامافون ب با ها و نواختن آن یخارج یاه از سفارت خانه یقیگرفتن صفحات موس

نشان  یالعمل  عکس نینخواست کمتر ایخود نتواست  یها ییتوانا ةبا هم ترضاخان که دولت وق یاز کودتا سپ

 گاریو س انداخت یهم م یدر مقابل او پاها را رو دیّروبرو باشد. س اءیض دیبه نام س گاریننامه با روز دیدهد، او با

به مند  هعالقشدیداً که او  ای جای شگفتی نیست بسته طیوضع ناهنجار و مح نیچن طبعاً در. کرد یخود را روشن م

بزرگان و رجال  دشواری، بیشتر در چنین شرایطکه ضمناً به نظر می رسد . بودشده از کشور  ارجبه خمسافرت 

رضاخان را  پنج ری. لذا دنبال مخواستند یم کتاتورید مهیقدرتمند و ن یخود پادشاه ثروتحفظ مقام و  یبرا رانیا

 .کردند پشتاحمد شاه  به و باال بردند یگرفتند و او را تا مقام پادشاه

 سلطنت رضاشاه است ةدور ةتوجه به گروه خدمتگزاران از نظر افتاد باشد یطور مسن یا ءنگارندهچه که مورد نظر آن

 خان لیمانند ا یاشخاص گمر است.گرفته  از ابهام قرار یا از آنان در هاله یاریبسو یا به حاشیه رفتن  مرگ که
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 ،یمانند ذکاء الملک فروغ یخدمتگزاران یرکنا و بر رهینصرت الدوله و غ ،سردار اسعد ،تاش موریت ،یاریبخت

 .گرید ةستیها شا و ده بانیسرلشکر جهان

و  مبهممطالب  نیدر مورد اکه  در اختیار دارماطالعات الزم را نه و  یستگیشا نه با اذعان به این مطلب که من

را که آنچه  دیبا نیزم  رانیو دوستداران ا خیمندان به تار هعالق ةهمکه  چون بر این باورم ،کنماظهار نظری  دهیچیپ

پیرامون  خور توجه باشد در یتا حدودرا که شاید  یا ندیشههای خود و ا شنیدهتنها ، سندیو بنو ندیبگو دانند یم

  بیان می کنم.این موارد 

و در ذهن خود  هاندیشید میخردسال خود دائماً  عهدیو سلطنت ول یپهلو ةتداوم سلسل ةمسلماً دربار اشاهرض

راه  دتوانستند سّمیبه گمان او که  یاشخاصاز بین بردن  یحت ای یبر کنار دیشابرای نمونه . ه استداشت یئها طرح

 عهدیول ازرضاشاه همواره بعالوه باشد. ی یادشده ها از طرح یکی ،به مقام سلطنت باشند دنیرس یبرا شعهدیول

 .دشبا داشتهدست در  رامسلح های روین یمقام فرمانده شهیهم هکخواسته  می

بودند از صف  دهید نیکه او را در مقامات پائ ای با سابقهافسران  جیتدر که رضاشاه به  ضمنا باید اضافه کنم

مأمور اصالح را سپهبد دوران او بود  نیو آخر نیکه اوّل یاحمدامیرطور مثال سپهبد   . بهکرد یخارج م رانیگ میتصم

عمارت  کیباشگاه افسران که  استیداشت به ر یکه قدرت فرمانده یفضل اله خان زاهد پیسرت کرد، باسنژاد 

 را به شهرداری تهران گمارد ذرجمهریخان بو آقا میسرلشکر کر ،کردصوب نسوّم اسفند بود م ابانیدو طبقه در خ

  کرد.صناعت  کل ةادار تیریمددار  جهانبانی را عهده رزای ماهلل و امان

مبرز  لیحسن مدرس وک دیّس :صحبت کنم  گذشتهسه نفر از بزرگان  ةدربارتنها  کرد خواهم ینوشته سع نیدر ا

که با پدرم رضا شاه  دربارمقتدر  ریتاش وزموریتعبدالحسین و  یدارائ ریوز اوراکبر د  ی، علی ملیمجلس شورا



               ۱۸شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

127 

 

 

 یپادشاهگیری و  قدرتشانزده سال دوران همچنین و  ۱۲۹۹ یها قبل از کودتا سالدر جهانبانی که  رزایم اهلل امان

 شد یت دولتاکه منجر به اخراج او از خدم ۱۳۱۶سمت او در سال  نیآخر و داشت یو همکار یرضاشاه با او آشنائ

  .اند داشتهزیادی تماس آشنایی کامل و  ،کل صناعت بود  ةادار ریاست

 دارند یدوران شاهان پهلو یدادهایو رو عیبه وقا یتوجه خاص خیتاربه مندان  هاز مردم و مخصوصاً عالق یاریبس

نیز  سندگانیاز نو یاریاند. بس قرار گرفته شیو ستا نیتحس همو مورد طعن و لعن هم ها  از سوی تودهارها که ب

 .دنرس ینظر نم  درست به ها اند که اغلب آن رضاشاه نوشته ةدور عیوقا ةچند دربار یمطالب

 یصنعت و کشاورز یعنی بخش مهم اقتصادیدو  یواجب است که بدانند برا یخوانندگان گرام یبرا حیتوض نیا

این که  نجاستیداشتند. عجب ارا کّل  استیعنوان ر بخش دو مسؤوالن اینمقام وزارت در نظر گرفته نشده بود و 

 .کردند یشرکت موزرا  تأیهجلسات در افراد 

 کردند یم فیتعر یکه پدرم هر از چند یجالب مطالب ةیدر ساما توانستند  ةدوران سلطنت محمّدرضا شاه خانواد در

به از آن گفته ها  زیاز هر چ بیشکه  آنچه .کنند دایپ یقدرت رضاشاه آگاه ةسال  ستیاز حوادث دوران ب یاریاز بس

سه نفر ناشایست و سرانجام مات خد ،یداستان زندگهایی از  گوشهمخصوص داشتم،  ةها عالق خاطرم مانده و به آن

 .داشتند  آشناییبا پدرم  یونحه بود که بان ذکر شده بزرگاز 

 

 «یدارائ ریداور وز یخودکش»

نوشته  یمطالب سندهینو نیچند ،اتفاق افتاد یشمس ۱۳۱۵که در سال  یدارائ ریاکبر داور وز  یعل یمورد خودکش در

...  «ریرضا شاه به داور گفت برو بم» می نویسد: یکی .دنبه نظر نمی رسکرده بودند که درست  هایی و اظهار نظر

  .«بلکه او را خفه کردند ،نکرد یداور خودکش» :نوشته که یگرید
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آن چه  یول ،کرده بود دایپ ییها یبه داور دلتنگ  که رضاشاه نسبت  است نیا هآنچه که اتفاق افتادپدرم  ءبه گفته اما

. رضاشاه به دیآ یم شیپ یا شاه و داور مشاجره نیوزراء ب تأیدر هروزی که بود   نیهم زد ا  که اساس کار را به

بارها اعتراض  یشورو ریسف وآمده   شیپ ریمرتباً تأخ یشورو هیبه روس ها حمولهدر ارسال م دیگو یبه داور م یتند

 ازیاظهار داشته که محصوالت مورد ن داور .کرده است دیارسال آن تأک ریخأداشته، مخصوصاً در مورد پنبه و ت

 اریدر اخت زیچ  آنجا همه و شود هیمناطق شمال ته یکشاورزبخش  قیاز طر شتریب دیباجهت صادرات به شوروی 

از خود شماست.  ها یآنجا ندارد، همه کوتاه داتیدر تول یدخالت یدستگاه چیقرار دارد و ه یامالک اختصاص

. داور از جا بلند کند یفاصله جلسه را ترک مو بال« ها یچه دغل باز» :دیگو یشده و م یشدت عصبان  رضاشاه به

  .شود  یو خارج م میهست یباز  ما همه مشغول دغل دیگو یشاه راست م دیگو یوزرا م ةبه هم یو رو شود  یم

و  اکیاز کن یوانیکرده بود در ل لیکه از وزارتخانه تحص اکیچند لوله ترحل کردن با از آن واقعه  بعدشب داور 

شب که در خواب بودم درب اتاق مرا به  مهیاظهار داشت که ن رزای. امان الّه مرود یآن به رختخواب م دنیسرکش

 دارند یداور دو نفر آمده و اظهار م یکه از منزل آقا تاظهار داش ینظام ءشدم گماشته داریب یوقت .دندیشدت کوب

که در همسایگی خودمان زندگی داور به آقا دست داده. به سرعت خودم را به منزل  یگنوع حالت خف کیکه 

 فویبه منزل دکتر آگاپ لیخودم را با اتومب ،بالفاصله با لباس خواب دمیو حال او را خراب د مرساندکرد  می

ه ب یبه زبان روس وانیداخل ل عیما دنیشچبدن داور و  ءنهیدکتر پس از معا .برداشته به منزل داور بردم و او را اندمرس

 ةآن روز در جلس یفردا .ردیم یبخورد م یآنقدر مسموم است که اگر گوشت بدن او را کس شخصن یگفت ا من

به من داد که به  یا داور نامه یگفت آقا رااز وز یکیکرد.  ثراز اقدام داور اظهار تعجب و تا وزرا رضاشاه تأیه

تعجب در آنجا بود که رضاشاه گفت نامه را خودتان بلند  .آورد رونیخود ب بیرا از ج یعرض برسانم و پاکت

خدمات خود را شرح داده بود. فقط در آخر نامه تنها داور و وجود نداشت  یاهانت نیدر آن نامه کمتر .دیبخوان

. رضاشاه نامه را گرفت و در نمیب ینم یاند عاقبت خوش گرفته شیدر پ تکه اعلیحضر یبود با روش یادآور شده

 .کار خود را ادامه داد تأید گذاشت و جلسه هخو بیج

داشت که  میاظهار  یول د،یناممی دانشمند  یکرد و او را فرد می ادی یکین هاکبر داور ب  یعل یآقا پدرم همواره از

شده و  یدچار سردرگم جیتدر به  رانیدر ا یانحصار یاه روش یمختلف و برقرار یها شرکت لیداور با تشک

مخصوصاً  شود، یم یرشد اقتصاد عثبا یانحصار یها شرکت جادیداشت که ا دهیداور عق .نگران وضع خود بود

 شیپ یها مشکل شرکت یمواجه خواهند شد. او مطمئن بود که برا یروشن و بهتر یاه متیا قبکنندگان   مصرف

های  شرکت اماآن ضرر را جبران خواهند کرد.  گرید یها ضرر کند درآمد شرکت یاگر شرکت رایز ،نخواهد آمد
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مخصوصاً  .در عمل با شکست روبرو شدند و ضرر کردند گسترده تشکیالتیانحصاری به خاطر داشتن هزینه های 

 .بنشانند یشان ندادند تا بتوانند هدف داور را به کرسن امر آن همت و پشتکار را از خود نیلؤومس

در  یموتور ءهیط نقلیوسا ریو سا لیکه ورود اتومب کرد  شنهادیاز جلسات داور پ یکیدر که  کرد یم فیتعر پدر

من و  کینزد ای تیهداور در آ ترسم یم» :. رضاشاه با خنده گفتکرد انحصار دولت باشد و از رضاشاه کسب اجازه 

 «!وزرا را هم جزو انحصارات به شمار آورد تأیه

 

 

 «حسن مدرس دیّسسرانجام »

حسن مدرس به شهر خواف واقع  دیّس دیتبع ،خدمت پدرم در خراسان اتفاق افتاد ءمهّم که در دوره عیاز وقا یکی

 .در مرز افغانستان بود

 یمدرس عالم که سدینو یدر احوال او م ه ایسندینو .شده است نوشته  اریحسن مدرس رساله و کتاب بس دیّس درباره

 ینداشت و با سادگ ییاعتنا ایبه مال دن .باهوش و با ذکاوت بود یاستمداریناطق، برجسته و س یلیروشن فکر و وک

چند بار مورد حمله و  ،که در مجموع نظر چندان مناسبی به رضاشاه نداشت. مدرس دیگذران یرا م یزندگان

بازداشت و به شهر خواف  ۱۳۰۷در سال  ، لیکن سرانجامکرده بود دایآسا نجات پ و معجزه هقرار گرفت یراندازیت

 .شده بود دیتبع

یک  یکه روز کرد یم فیداشت. نامبرده تعر یشمس سمت بازرس رزایلشکر شرق، سروان ارسالن م التیتشک در

مدرس که  واصل شد. رضاشاه دستور داده بود که هر چند یانبجهان رزایاله م لشکر امان  ریتلگراف رمز خطاب به ام

نظارت  ،و عدم هرگونه تماس او با خارج شتبه بازدا نسبت  دیقشون هم با ،( قرار داردی)شهربان هیتحت نظر نظم

  :اضافه کرد که رزایداشته باشد. ارسالن م
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مخصوصاً خواف  یمرز یها متوجه قسمت شتریخود را ب یها یبه من دستور داد که بازرس رزایالّه م  امان»

 ینیرزمیرا در ز درس، مآن روز عازم خواف شدم یبا مدرس تماس داشته باشم. فردا کیو از نزد مینما

مدرس با پدر من شاهزاده  .نمودم یعرض ادب کردم و خود را معرف دمیبه او رس یمنزل داده بودند. وقت

من اظهار  داریکامل داشت و از د یدربار احمد شاه بود آشنائ حضور مؤثری درها  شهاب الدوله که مدت

ولی او داشتم  یقابلمه خوراک کیناهار من  ینکرد. برا یتیکرد. او از وضع و حال خود شکا یخوشحال

 هیداشت. او در شهر با ته یکه به او زهر بخورانند نگران  نیاز ا دیشا .بخورد یزیچاز آن حاضر نشد که 

 مهینظر آمد و قبول کرد که از قابلمه ق  آشناتر به دمی. در سفر بعد که او را دکرد یم هیمرغ و نان تغذ تخم 

. مدرس گفت اگر فرماییدب دیالزم دار یزیاگر چ مدیپرس یکند. در موقع خداحافظ تناول یمن قدر یپلو

 افتی نجایا و خشت بخورمریش یمقدار شهیمن عادت دارم هم، دیدر حق من بکن یمحبّت دیخواه یم

 «.دیینما هیمن ته یاز آن برا یاز بازار مشهد قدر دی. اگر توانستشود ینم

 ارسالن میرزا افزود: 

گفتند از  رزایالّه م  رساندم. امان رویاز مدرس را به عرض فرمانده ن داریخود و د یها یمشهد بازرس در»

که هرگز   نیبا سوگند بر ا ،به زادگاه خود اصفهان بروند توانند یباشند م لیمدرس بخواه که اگر ما یآقا

ولی  کنم. یامر راض نیرا به ا اشاهرض توانم یاگر موافق باشند من م .دیننما یدخالت یاسیدر امور س گرید

ندارد، عاقبت  یا دهیفاخان شازده جون با رضا :من موافقت ننمود و گفت یدر برابر اصرارهامدرس 

 «!گرگ زاده گرگ شود

برود و  انیخراسان از م یاستاندار و تیتول ای هینظم قیمدرس از طرنبود  لیمعتقد بود که رضاشاه ما رزایم نارسال

 ۱۳۰۹در سال  یا محرمانه شنهادیکه پ گفت یم او .کند دایپ یامر راه نیا یبود که قشون برا لیما شتریکه ب نیمثل ا

 هیدستورات اول» :بود که دهیشده بود. او صراحتاً با تلگراف رمز به عرض رسان نهیزم نیدر ا رزایالّه م به امان 

  به رزایارسالن م و به زعم«. ما خارج است ظایفاز و یدستورات ثانو یقشون باشد، ول فیجزو وظا توانست یم

 .در خراسان ادامه داشته باشد رزایالّه م نشد که خدمت امان  لیما گریعلت رضاشاه د  نیهم

 دیبعتسال  ۹از  مدرس پس چنین مشهور است که از ابهام قرار دارد.  یا مرگ مدرس حداقل از نظر من در هاله امّا

 یاچو چون  رود یبه آنجا م هیافسر نظم کی. چند روز بعد شود یبه کاشمر فرستاده م ۱۳۱۶در خواف در سال 

که  ۱۳۱۶و در نظر داشت که در سال  دید دی. حال بادینما یاو را خفه م کند یمخلوط با زهر در مدرس اثر نم

 ؟و درمانده داشته باشد ریپ یاز مرد چه ترسی می تواند گریرضاشاه در اوج قدرت است د
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تر  در خواف آسان شده بود  فراموش یانسان باًیکه تقراو بردن  انیاز م ،واجب شده بودنیز قتل او  یلیحال اگر به دال

دوباره مطرح شود و در کاشمر او را مسموم و خفه  نامشکه  ودداده ش یبیکه ترت نیتا ا دیرس ینظر م  به تر یعیو طب

 .کنند

خود  یبه خودو رنج سفر  دوران تبعید ةصدمات چند سالرنج و در اثر مدرس تنها قبول کرد که  شود ینم ایآ

 ؟!باشددرگذشته 

 

 
 تاش موریتقتل 

سلطنت رضاشاه است. پدرم  زمان تاش در موریمورد توجه من بود و هست محو شدن ت زیاز هر چ  شیبکه  یا واقعه

ها با  اگر روسکه  ستینبود. البته معلوم ن مند دهیعق یبه او عالقه داشت و به ارتباط او با دولت شورو  نسبت

تا  اورا به تهران فرستادند و  یمخصوص ةنمایندشدن او  یچرا پس از بازداشت و زندان ،نداشتند یتاش ارتباطموریت

به زندان مراجعه  وقتی ریسف .دیرا در زندان مالقات نما تیمورتاشرفت که تقاضا کند  شیتاش پموریآنجا در مورد ت

 .درگذشته است یبر اثر سکته قلب مورشیکه دو روز قبل ت دهند میه او خبر ب کند یم

نفر روس مهاجر نوشته بود به  کیها قبل  را که سال یشرح یرانیاز مجالت ا یکیاواخر سلطنت محمّدرضا شاه  در

نوشته بود که نامبرده کارمند  کایبه آمر یروس ةو پناهند یفرار کیمقاله  نیدست آورده و ترجمه کرده بود. در ا
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فراهم  یو موجبات آزاد پناهنده شود یایکه به دن ردیگ  یم میتصم یلیبوده و باالخره به دال نیدفتر استال یخصوص

  نام داشته نوشته «بازانُف سیبور»روس که  یفرار .از طریق ترکستان به خراسان رساندکه بتواند خود را  کند یم

ها در مدارس نظام  سال یانبجهان رزایه ملالّ امان یعنیقشون آنجا  ةکه فرماند شود یاست که در مشهد آگاه م

فوراً  افزاید: یماو است.  بوده  کالیامپراطور ن یجزو گارد خصوصنیز  یندچپرداخته و  لیبه تحص هیروس یامپراطور

 رزایه ملالّ العاده مورد لطف و مرحمت قرار گرفتم. هنگام ترک خراسان به فرمانده امان   رفتم و فوق شانیا داریبه د

 .دارد یسَر و سِرّ یتاش جاسوس است و با دولت شورو موریت یعنیاطالع دادم که رئیس دربار رضاشاه 

حال با توجه به  .را به عرض شاه برساند هیجرأت نکرده بود که قض رزایه ملالّ  امانمجله اظهار نظر کرده بود که 

که  میدان یاتفاق افتاده باشد و م ۱۳۰۸در سال  تواند یماکثر حد هواقع نیا رزایه ملالّ  امان یو فرمانده تیمدّت مأمور

که آن مرد روس   نیبا توجه به ا یالنمدّت طو نیکه در ا ستیقبول ن  لذا قابل اعدام شده، ۱۳۱۲تاش در سال  موریت

به اطالع  یمهمّ نیبه ا ی، چطور ممکن است که مطلبهامر گذاشت انیرا در جر ها ییکایو آمر ها یسیحتما انگل

را در  یا برگ برنده نیچن رزایه ملالّ  شد که اگر امان میگفته  دیعالوه به مترجم مجله باب ؟باشد دهیرضاشاه نرس

 موریت کیاز دوستان نزد رزایه ملالّ  نبود. چون امان انیتاش خائن در م موریاز قدرت ت یمیب گرید ،دست داشت

ایران را محال بود که او  رزایه ملالّ  امان یپرست هنیکه با توجه به م  نیله در خور توجه است، اول اأمسدو تاش بود، 

رسانید و او  به اطالع او می قضیه راو اگر دوستی او با تیمورتاش بسیار عمیق بود باید  ساده کند یدوست فدای یک

 را وادار به فرار می کرد. به هر حال این مطلب و داستان نیز گنگ و مبهم باقی مانده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


