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میرزا  امان اهلل، هر وقت صحبتی از مرحوم پدرم ام هایی که حضور داشته ییدر بسیاری از مجالس و گردهما

ولی در گفتگوها گاهی  ،دادند که شناختی از او داشتند، او را مورد ستایش قرار می آمد، کسانی جهانبانی به میان می

میرزا از ارتش اخراج شد و چندی  امان اهللبه دستور رضاشاه  ۱۳۱۶جهت در سال  شد که چرا بی اظهار تأسف می

 نظر قرار گرفت. از طرف شهربانی بازداشت و تحتنیز بعد 

 ه دلیلی ارائه نشده بود.بار در این همهنماید، با این  غلیظ و تنبیهی به این بزرگی کنجکاوی انسان را جلب می ۀامری

. اکنون در نودمین سال زندگی خود فکر باره اظهارنظری بکنم، یا دلیلی بیاورم من هیچوقت نخواستم که در اینالبته 

ماند تا داستان این رویداد را  کردم اینک که من سالمندترین مرد خاندان جهانبانی هستم و بعد از این کسی باقی نمی

دانم با  خود دانستم که اطالعات و نظرات خود را بنویسم و آنچه را می ۀو بیان نماید، وظیف آنطور که بوده بداند

 خوانندگان محترم در میان بگذارم.

ولی بطور مسلم  ،تاریخی نیست که دانستن یا ندانستن آن اثر چندانی داشته باشد ۀاین اتفاق یک فاجع بی گمان

نظران هستند که از  سازد و بسیار عالقمندان و صاحب آنها تاریخ را می مجموعۀهمین وقایع کوچک هستند که 

 دانند. های خود مفید می یا نوشته ها پژوهشرا برای های الزم  ها بهره گونه آگاهی همین
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و حادثه به دنبال هم نبود که بتوان به شاه دمیرزا به موجب یک یا  امان اهللرنجش خاطر و غضب رضاشاه نسبت به 

 امان اهللدارد که شاید  میرزا را خطاکار دانست. شدت عمل رضاشاه انسان را به این فکر وامی امان اهللو  حق داد

امور  ۀرسانده و منافعی داشته یا در زمین ها می ها و انگلیسی ها، مخصوصاً روس میرزا اسرار نظامی ایران را به خارجی

ینطور نبود. آنچه موجب این امر شد، عدم تفاهم بود. در هرگز الیکن مالی و جابجاکردن آنها سهمی داشته است! 

فکری بنظر  نوعی عدم همکاری و هم هها و اهداف رضاشا و خواست وها و اقدامات ا طول خدمت پدرم بین روش

 رسد. می

که  شاید بتوان گفت که بین دوران سردار سپهی رضاخان و دوران پادشاهی او تفاوت کلّی به وجود آمد، بطوری

 ران و همراهان صدیق و شایسته نتوانستند خود را با او هماهنگ سازند.همکا

 

  آشنایی اولین

المللی  در بحبوحه جنگ بین میرزا و رضاخان را که جالب توجه است بیان نمایم. امان اهللنخست باید اولین آشنائی 

کرمانشاه همراه فرمانده جدید آنجا سروان  قزاقاد یمیرزا با درجه سروانی به سمت فرمانده توپخانه آتر امان اهللاول 

 شوند. عازم مسافرت می ،«مونُفام»

گردند. سربازان به صف  ل وارد سربازخانه میوپیمائی به محل رسیده و برای تحویل و تح پس از چندین روز راه

م افسری بلندباال با نظا در رأس سربازان پیادهکه نویسد  های خود می میرزا در یادداشت امان اهلل، ایستاده بودند

 نظام بود. کرد. او سرهنگ رضاخان فرمانده پیاده ای را جلب می ای مصمم ایستاده بود که توجه و نظر هر بیننده چهره

کند که کالً به زبان  دربارة وظایف سربازان و اهمیت انضباط در نیروهای نظامی ایراد می افیروسی نطق کش ةفرماند

میرزا اظهار تمایل و عالقه  امان اهللشود. پس از پایان مراسم  ا برای سربازان بازگو میمیرز امان اهللفارسی توسط 

  کند: میخاطر نشان های خود  میرزا در یادداشت امان اهللکند که سرهنگ رضاخان را مالقات نماید.  می

متقابالً رضاخان تسلط مرا به زبان روسی من نظم و ترتیب سربازان پیاده را مورد تمجید قرار دادم و 

هائی زدند که درست و  تحسین نمود، و مخصوصاً سفارش کرد که اگر بعضی از ایرانیان بلندپایه حرف

عاقالنه نبود باید آنها را به صورت بهتری برای افسران روس ترجمه کرد. من خود یادآور شدم که همواره 

 ام. این نکته را رعایت کرده
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 به  چقدر  بود که  معلوم کرد و  همچنین دربارة نیروهای نظامی و عملکرد آنها صحبت رضاخان 

نظام به سنگرهای دشمن، توپخانه چه  که در هنگام حملۀ پیاده پرسیدمند است. از من  هگری عالق نظامی

خانه توپ ةتواند از پیادگان خودی داشته باشد. من اطالعات خود را با تحصیالتی که در دانشکد حمایتی می

 العاده آنها را پسندید و تحسین کرد.  امپراطوری روسیه کرده بودم، بیان داشتم که فوق

ی نظامی خودمان را تقویت رضاخان از اوضاع خراب مملکت دلتنگ بود و عقیده داشت که باید هرچه بیشتر نیرو

امان عاً سرهنگ رضاخان و سروان جدید برپا شده بود. طب ةنمائیم. فردای آن روز یک مهمانی شام به افتخار فرماند

حضور یافته بودند. ضمناً چند افسر انگلیسی و چند خارجی دیگر نیز جزو مدعوین هم در این مجلس میرزا  اهلل

پس از مدت کوتاهی بر اثر  و کنند بر عادت همیشگی در نوشیدن ودکا افراط می ها بنا بودند. در سر میز شام روس

 زنند. هم می فریاد نظم مهمانی را بهداد و و خواندن سرود و های باز  مستی، آنها با یقه

 :گوید میرزا می امان اهلل

سویی پرتاب کرد و با ه بداری را از دست داده و قاشق و چنگال را  رضاخان ناگهان آرامش و خویشتن

تی را ترک میز شام به طرف پنجره رفت و به تماشای بیرون پرداخت. من به کنار او رفتم و علت ناراح

جویا شدم. رضاخان اظهار داشتند که حرکات ناشایسته این افسران در حضور ما و جمعی خارجی 

 باشد. ها بسیار زننده است و موجب سرشکستگی ایران می مخصوصاً انگلیسی

 میرزا اظهار داشته بود که ایرانیان حاضر در سر میز شام نهایت درجه مؤدب بودند، حال اگر چند افسر امان اهلل

چهره  که گفت میرزا می مان اهللاد ادب رفتار کردند، ننگی برای روسیه است نه برای ایران. وروسی خارج از حد

به  :گفتمیرزا  مان اهللاراست گفتی، ما چرا نگران باشیم حاال چه باید کرد؟  :رضاخان باز شد و تبسم کرد و گفت

گونه برخوردها یک نوع ارتباط  ینا سر میز بازگردید و صرف شام را به پایان برسانید که همانطور هم رفتار شد.

 معقولی را بین آن دو افسر شایسته ایرانی به وجود آورد.

به فرماندهی نیروهای مسلح ایران منصوب « سردار سپه»رضاخان با لقب  ،به دستور احمدشاه ۱۲۹۹پس از کودتای 

سردار سپه این موضوع را  میرزا شخص قابل اعتمادی بود و امان اهللدهی ارتش نوین پرداخت.  شد و به سازمان

میرزا به احمدشاه بیش از هر چیز توجه رضاخان سردار سپه را جلب  امان اهللدریافته بود و مخصوصاً عدم عالقه 

 کرده بود.

 

 



               ۱۹ماره ش                                                                            آرمان                                                                  

 

158 

 

 

  ایران ۀتوپخان فرماندهی مقام در میرزا مان اهللا خدمات

میرزا را فرمانده قسمت توپخانه ایران نمود و با توجه به پشتکار و شایستگی او پس از مدت  امان اهللسردار سپه 

. از آن تاریخ به بعد داشت کلّ قشون )ستاد ارتش( منصوبرا به ریاست ارکان حزب  واحمدشاه، اکوتاهی با تأیید 

در  ۱۳۰۱و در سال قمیرزا هرچه بیشتر مورد توجه سردار سپه قرار گرفت. سرکوبی اسماعیل آقا سمیت امان اهلل

العاده  میرزا بود. سردار سپه فوق امان اهللکردستان مستقل اقدام بزرگ  ۀخوردن اندیش همه ماندن و ب کردستان و عقیم

 داد. های اروپائی عالقه نشان می به پیشرفت ارتش ایران و رساندن آن به رتبه و مقام ارتش

میرزا رئیس ستاد ارتش به سردار سپه توجه داد که بدون وجود فرماندهان آگاه وآشنا به امور  امان اهلل ۱۳۰۲در سال 

نفر  ۶۵پذیر نیست. در نتیجه تصمیم گرفته شد که تعداد  های موردنظر امکان فتدانشگاه جنگ پیشر ایجادنظامی و 

 های الزم به مدارس نظام فرانسه فرستاده شوند. از افسران ایرانی برای تکمیل دانش و آگاهی

 

  فرانسه به میرزا مان اهللا اعزام

میرزا در ایجاد آرامش کامل در شرق ایران از او  امان اهللرضاشاه با رضایت کامل از زحمات  ۱۳۰۹در سال 

انقالب روسیه او نتوانست  ۀرساند که در نتیج میرزا به عرض می امان اهللپرسد که چه پاداشی را خواستار است.  می

دورة دانشگاه جنگ روسیه را ببیند و خواستار است که اجازه فرمایند برای مدت دو سال در فرانسه دورة مدرسه 

که تعدادی از افسران فرانسوی برای  می شودتار و خواس می کندجنگ فرانسه را طی کند. شاه بالفاصله موافقت 

 آموزش و ایجاد دانشگاه جنگ به ایران دعوت شوند.

در پارک سعدآباد به ولی میرزا قصد داشته که گزارش مبسوطی برای شاه تهیه کند،  امان اهللدر مراجعت به ایران 

 امان اهللتواند به گزارش  کافی دارد و می قتوگوید که  شود و رضاشاه با اشتیاق می پادشاه روبرو میبا طور اتفاق 

 :کند های خود چنین ذکر می میرزا در نوشته امان اهللهای او از ارزش نیروهای خارج توجه نماید.  میرزا و برداشت

بود که من نتوانستم مطالب را بطور منظم و پسندیده به عرض  غیرمنتظرهقدری ناگهانی و ه این برخورد ب

ز مدت کوتاهی گفتگو را کوتاه کرد و گفت، پس مسافرت و تحصیل شما چندان مهم برسانم. شاه پس ا

 !؟نبوده و حاصل چندانی نداشته است

شد و یا  کردم که چقدر بجا بود که فالن مطلب گفته نمی گفتند در مراجعت به منزل مرتباً توجه می میرزا می امان اهلل

 .دادم بهتر و بیشتری می چقدر مناسب بود که در مورد فالن واقعه توضیحات
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 مسجد گوهرشاد ۀآشوب مشهد و واقع

گرفتند  کسانی که مورد غضب و خشم او قرار می ةشدن دربار به طور کلی رضاشاه از شفاعت و به اصطالح واسطه

و تیراندازی  ۱۳۱۴مسجد گوهرشاد در سال  ۀمثال در آشوب مشهد و واقع برای رسید. راضی و خوشحال به نظر نمی

التولیه آستان قدس در شورش به اثبات رسید،  خان اسدی نایب نظامیان به سوی مردم پس از آنکه دخالت محمدولی

دادگاه حکم به اعدام او داد. دخالت ذکاءالملک فروغی ریاست وزرا که با اسدی نسبت فامیلی داشت در تأخیر 

عفو او از رضاشاه آنچنان شاه را خشمگین کرد که دستور داد هرچه زودتر اسدی اعدام شود  اعدام و تقاضایفرمان 

 و فروغی نیز برای همیشه از دستگاه دولت طرد شود.

در که کرد  میمیرزا تعریف  امان اهللکه است  ای را که در جریان امر اسدی و اعدام او باید یادآور شوم این نکته

شغول بازرسی به وضع نظامیان آن منطقه بود. هنگام غروبی مأمور مخابرات مراجعه کرده آن هنگام او در سیستان م

آنرا روی میز تحریر  ۀمیرزا گفته بود ورق امان اهللفوری از تهران مخابره شده، ر دهد که یک دستو و اطالع می

رسد. در آن  شان مییبه نظر اشود و با تأخیر طوالنی  های دیگر مخلوط می بگذارید. این نوشته با بعضی از نوشته

میرزا بالفاصله عازم مشهد شود و به وضع ناهنجار آنجا رسیدگی کند.  امان اهللتلگراف رضاشاه دستور داده بود که 

شود، ولی کارها با  عازم مشهد می یمیرزا با نگرانی و کوتاهی در اجرای امر فوری شاه، با هواپیمای ارتش امان اهلل

 رسیده و اسدی پس از محاکمه محکوم به مرگ شده بود.نابسامانی به پایان 

دارد که آقای اسدی خواهش کرده که هر طور هست او را  او مراجعه و اظهار می ی بهگفت شخص میرزا می امان اهلل

میرزا اظهار  امان اهللکار آسانی نبود، ولی  می شدمالقات کنید. البته دیدار با محکومی که سحرگاه باید اعدام 

 :شتدا 

مانند اسدی را ندیده بگیرد و به دیدارش نرود. به هر طریق بود به چگونه ممکن بود که خواهش دوستی »

کردند. اسدی با حالتی بسیار مضطرب روی زمین نشسته بود و به   زندان رفتم و مرا به اتاق او راهنمایی

خواهند مرا بکشند.  زا میمیر امان اهللمحض رؤیت من به طرف من دوید و مرا در آغوش گرفت و گفت 

توانید به او مراجعه و حکم آزادی مرا بگیرید. یک دنیا متأثر  شما با سابقۀ خوبی که با رضاشاه دارید می

را چگونه من چنین کاری  شدم و گفتم آقای اسدی اکنون شب است و رضاشاه شاید خواب باشد،

که مرا به طور راحت بکشند؟ در جواب ایشان شود  ولی آیا نمی ،گویید او گفت راست می ؟توانم بکنم می

ولی تیرباران به نظر  ،ام که دقیقاً بدانم بهترین و آسانترین راه کدام است که من تا به حال اعدام نشده مگفت

تر از هر روش دیگر است. در آخر به او گفتم که حاال بهتر است که مردانه بمیرید و اظهار عجز  مناسب

 «نکنید.
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خان اسدی  مورد نباشد این است که شایع بود که رضاشاه از محمدولی که شاید بیان آن بیموضوع دیگری 

موجود  آستان قدساسکناس ایران آنچه طال یا نقره در انبار  ۀالتولیه آستان قدس خواسته بود که برای پشتوان نایب

های آستان قدس که به  د. یکی از طلبهاست در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. او با اکراه این امر را اطاعت کرده بو

السلطنه گفته بود، سحرگاه روزی که اسدی را برای اعدام  بانو شوکت ممعروف بود به مادربزرگ« شازده آقا»

خواهم  . از تو میمنکردخیانتی یا حضرت رضا من به تو خیانت کردم ولی به رضاشاه » :بردند او فریاد زده بود که می

میرزا به  امان اهللدر مراجعت به تهران  «گناه را از رضاشاه بگیری. دانی انتقام خون من بی میصالح که هر طور که 

گوید خیر، شما نخواسته بودید  حضرت دیر به دست او رسیده بود. شاه می رساند که اوامر اعلی عرض رضاشاه می

 که در آن ماجرا نقشی داشته باشید.

 

 میرزا امان اهللهای  دخالت

میرزا بارها در برابر خشم و  امان اهللبا وجود عدم عالقۀ رضاشاه به شفاعت دیگران، جای تعجب است که 

شدن فکر  برای روشن .ه استگرفت مورد قبول قرار نیز و اغلب  بودههای شاه، گذشت شاهانه را خواستار  قلدری

 میرزا را بیان نمایم. امان اهللهای  خوانندگان باید بعضی از دخالت

الدوله سفیر اسبق ایران و روسیه،  فرزند ارفع ،میرزا بود امان اهللتاحدودی شاگرد مکتب  که خان ارفع سرتیپ ابراهیم

ای به  نحو شایستهه میرزا ارفع را در بدو خدمت ب امان اهللو جامعه ملل و یک بانوی هلندی بود. سوئد، نروژ، عثمانی 

رجسته و تسلط کامل به چند زبان خارجی به تدریج مورد توجه خاص خدمات ب ۀنماید. ارفع با ارائ شاه معرفی می

دهد. این امر  کافی در اختیار او قرار می ۀهای سنگین را با بودج شاه خرید اسلحه گیرد، تا آنجاکه رضاشاه قرار می

میالدی  ۱۹۳۲گیرد. در سال  خواران قرار می مخصوصاً مسائل مالی و پول بیش از هر چیز مورد حسد و توجه مفت

هنگام درگیری رضاشاه با دولت انگلیس در مورد نفت و احتمال جنگ و درگیری بین دو کشور مخالفین شایع 

کردند که ارفع از خرید سالحهای سنگین و مناسب خودداری کرده تا ایران در درگیری احتمالی موفقیت نداشته 

در اروپا اعالم داشته بودند، تا آنجا که گردش ب باشد و تالش او را برای یافتن بهترین سالحها به قیمت مناس

دهد و دادگاه نظامی او را به اخراج از ارتش و سه سال زندان با اعمال شاقه محکوم  رضاشاه امر به توقیف او می

 کند. می

ها  یگوید افسری که همیشه مورد تحسین شما بود، خائن و جاسوس انگلیس میرزا می امان اهللدر این مورد رضاشاه به 

عمق میرزا  امان اهللبه نظر رسیده و اینک حکم دادگاه است که برای تأیید من فرستاده شده، نظر شما چیست؟ 
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حتی نبوغ ذاتی ارفع کمترین تردیدی ندارم. و گوید در شایستگی  رساند و می مشکالت و حقایق را به نظر شاه می

ولی  ،کشد ا اعمال شاقه خط قرمز میی حکم زندان برواو بهترین افسر ارتش ماست. شاه پس از تحقیقات بیشتر 

مشغول « اکسسکامپ» دانمارکی و ساختمانی گردد. او پس از رهائی در شرکت مهندسی ارفع از ارتش اخراج می

که از ارفع بخواهند  می دهدمشالتی بین ارتش ایران و یک شرکت آمریکائی، رضاشاه دستور  با بروزکار شد. 

مریکائی شخصیت ارفع را مورد ستایش قرار داده بود که آ کمپانیعازم سفر به امریکا شده و مشکل را حل نماید. 

ارفع دوباره دعوت به کار شد و به مقام ریاست مطالعات دانشگاه  ،در شاه اثری نیکو بخشید. در مراجعت از سفر

 نگ دوّمی مفتخر نمود.نظامی رسید و شاه او را به درجه سره

اله شیبانی  مرحوم سرلشکر حبیب ،دلیل نسبت به او عالقه بسیار داشت مورد دیگر آنکه، یکی از افسرانی که پدرم بی

کرد که موجبات ترقی او را فراهم آورد. حتی در دورة ریاست ارکان  میرزا سعی می اهللامان  ،یبود. در هر مقام

نگ بود برای معاونت خود انتخاب کرد و همیشه ارزش او را در نظر شاه باال حزب )ستاد ارتش( شیبانی را که سره

آن برنیامد. در مرحلۀ انجام  ةاو به خوبی از عهد ه بودبرد. بعدها رضاشاه هر کاری را که به شیبانی ارجاع کرد می

یبانی با افراد خود وارد ها شیبانی را انتخاب نمود. در منطقۀ بویراحمد ش آخر شاه برای زد و خورد با بویراحمدی

گیرد. در نتیجه زد و خورد تعداد زیادی سرباز  شود و بالفاصله در محاصره قرار می می «تامرادی ۀتنگ»ای به نام  تنگه

 شوند. و چند افسر کشته می

ه محکوم ب اثباتدهد که شیبانی را محاکمه و در صورت  العاده عصبانی شده و دستور می رضاشاه از این امر فوق

و برای گزارش امور  هکه در مسافرت و مأموریت خارج بود به کشور بازگشتاعدام نمایند. در همان زمان پدرم 

گوید،  میرزا می امان اهللحضرت قبل از هرچیز با حالت خشم و دلتنگی به  مسافرت به دیدار شاه رفت. اعلی

موجب مرگ تعداد زیادی سرباز  متجاسرینرد با ای که آنقدر مورد نظر شما بود، آقای شیبانی در زد و خو فرمانده

گوید در زد و خوردهای جنگی  میرزا می امان اهللو چند افسر شده و قرار است او را محاکمه و شاید اعدام نمایند. 

فرماندهی را  ،اینگونه تلفاتحضرت امر فرمایند که به علت  تلفات نظامی یکی از وقایع حتمی است، حال اگر اعلی

حضرت دیگر هیچ فرماندهی جرأت یک حرکت محکم نظامی  ا اعدام نمایند، در آینده در سلطنت اعلیمحاکمه ی

گوید این نظریه کامالً درست است بروید و بگوئید از اعدام او  رضاشاه می یا بکاربردن ابتکاری را نخواهد داشت.

 ولی باید از ارتش اخراج گردد. ،صرفنظر شود

ها ایران را  که روسها و انگلیسی ۱۳۲۰اطالع خوانندگان باید بنویسم که شیبانی به آلمان رفت و در سال  مزیدبرای 

دور خود گردآورد. پس ه را به وجود آورد و جمعی را ب «ایران آزاد» گروهاشغال کردند، او با کمک دولت آلمان 

که  ه بوده او داشت از سفیر شوروی خواهش کردای که ب میرزا با عالقه امان اهللاز شکست آلمان و اشغال برلن 
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حالت فرار با شلیک و در که او در برلن با داشتن چمدانی در دست  ه بوددربارة شیبانی تحقیق شود. معلوم شد

او عملیات خود را شرح داده و  ،هایی به موجب نوشتهشیبانی آید. در چمدان  مسلسل یک سرباز روس از پا درمی

 ایران داشته است. آرزوی آزادی برای

توان همه آنان را گناهکار  وطنان نیز عقیده داشت که نمی های هم گری ها و یاغی میرزا در مورد آشوب امان اهلل

حتی درباره رؤسای آنها عقیده داشت که  .زیرا بعضی از آنان واقعاً مورد اذیت و آزار قرار گرفته بودند ،پنداشت

بسیاری از آنان  ةنظر داشت. او دربار ند، شاید بتوان گذشت و مهربانی را مدّاگر پوزش بخواهند و اظهار ندامت کن

 از رضاشاه تقاضای گذشت کرد که مورد قبول واقع شد.

اند بعضی از اوقات به حق یا ناحق برای حفظ  خود ساخته ۀرا پیشاما فرماندهان مقتدری که تا حدودی دیکتاتوری 

های داخلی در  دانند. در یکی از شورش همکاران شدّت عمل را الزم میمقام خود و ایجاد رعب و وحشت در دل 

 مالی قرار دهد. میرزا خواسته بود که آنان را به شدت مورد گوش امان اهللجنوب شرقی ایران شاه با عصبانیت از 

کردم که جمع وقتی به آنجا و به آنها رسیدم، مشاهده  ای چنین خاطر نشان کرده است کهمیرزا در نوشته  امان اهلل

 ةگلوله یا سرپر آماد های تک نسبتاً زیادی مسلح به آنچه در دسترس آنها بود از شمشیر و خنجر تا حد تفنگ

های  تیر و مسلسل های پنج درگیری و جانبازی هستند. از طرفی نگاه کردم که افراد تعلیم دیدة ما با داشتن تفنگ

نابود خواهند  سرینمتجا ۀبرخورد ناهنجاری را با هم خواهند داشت و در زمانی کوتاه هم هسنگین و حتی توپخانه چ

 شد.

دوخان )از بلوچها( که همواره در خدمت او بود پیام فرستاد که مایل است چند نفر از سرکردگان بع ۀوسیل بهپدرم 

های آنان قرار شد  ها و دردمندی ن گلههای نامساوی و ضمناً شنید آنها را ببیند. در مالقات با آنها با تشریح قدرت

های  متجاسرین قبول کردند که اسلحه را زمین گذاشته و به خانه که به مشکالت آنها توجه و رسیدگی کامل شود.

 خود بازگردند و نسبت به میهن خود وفادار باشند.

بدون آتش تفنگی شورش از میان غائله به پایان رسید و در نتیجه  ،شد تبدیلدوستی گری به  به این طریق یاغی

پس از  ه،ای غرّه بود تا اندازهخویش به حضور رضاشاه از موفقیت  شرفیابیمیرزا که در  امان اهللبرداشته شد. 

آشوب و شورش جنوب به زبان  ةکشد رضاشاه کالمی دربار توضیحات الزم در مورد کارها هرچه انتظار می

بود باید به عرض برسانم که شورش جنوب به خوبی به پایان رسید. رضاشاه میرزا گفته  امان اهللآورد. ناچار  نمی

  «ام. البته طبق معمول شما آنها را نصیحت فرموده بودید! بله شنیده» پاسخ می دهد:
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 آتاتورک با دیدار در رضاشاه با میرزا اهلل امان همراهی

. رضاشاه اجرای کلیۀ امور شود میرضاشاه بنابر دعوت مصطفی کمال پاشا آتاتورک عازم ترکیه  ۱۳۱۳در سال 

. آنچه که بسیار درخور توجه می رسندکه بخوبی به انجام  ه بودمیرزا گذاشت امان اهللدة ها را به عه مسافرت و برنامه

این مسافرت بود. او هرگز نمی توانست باور کند که  ۀاست تقویت یا بهتر بگوئیم دگرگونی افکار رضاشاه در نتیج

 ه بودرضاشاه متوجه شدضمنا با وجود شکست ترکیه در جنگ جهانی هنوز ترکیه دارای چنان ارتش معتبری باشد. 

 های مختلف بر ایران برتری دارد. ترکیه در زمینه  که تا چه حد

برای ایجاد دانشگاه جنگ و دعوت افسران شایسته  د تاهخوامی میرزا  امان اهللدر مراجعت به ایران رضاشاه از 

 توانند د که تا میهدمی ها دستور  عازم فرانسه بشود. همچنین به فرماندهان نظامی در شهرستان ،جهت آموزش

داوطلبان واجد شرایط در استانها تعداد های نظام بپذیرند. با توجه به کمبود  داوطلبان بیشتری را برای دبیرستان

نداشته باشد الزم را فرمان شاه هر دواطلب را ولو آنکه شایستگی  امتثالندهان نظامی مجبور شدند که در فرما

بپذیرند. چه بسا جوانان درمانده یا ناهنجار که به صفوف ارتش راه یافتند و به مقام شامخ افسری رسیدند، و 

 طریق بنیان و آبروی ارتش ایران را بر باد دادند. بدین

 

 بازرس عالی ارتش مقام به جهانبانی هلل امان گزینش

دارد که من مایلم از وضع قشون به طور دائم آگاهی کامل  میرزا را احضار و اظهار می امان اهللبعد رضاشاه  چندی

الزم را به آگاهی من برساند.  طالبالزم است که در نهایت درستی و صمیمیت مرتباً م یلذا شخص امین ،داشته باشم

میرزا نهایت  امان اهللدر این سمت  نمایم. در نتیجه شما را به عنوان مفتش کل قشون )بازرس عالی ارتش( انتخاب می

تواند دشمنان بسیاری را برای  و می نیستبازرسی و تفتیش شغل مناسبی  ،صمیمیت را به کار برد. البته در جمع

 شخص فراهم سازد.

نفر بودند، تحت فرماندهی ژنرال  میرزا هیئتی از افسران فرانسوی را که حدود سی امان اهلل ،بنابر امر رضاشاهو اما 

نیفرم ارتش ایران درآیند و ورضاشاه دستور داد که آنها باید به لباس و ا ژاندر به ایران آورد و به شاه معرفی نمود.

درجه ترفیع حدمت کند.  که هر افسر فرانسوی با یکولی موافقت کرد  عالئم نظامی فرنگ را ترک نمایند.

پرداختند و دروس الزم را تهیه کردند. در جنگ مستشاران نظامی فرانسوی با همت و پشتکار بسیار به ایجاد دانشگاه 

ایران،  رةفرانسوی ارگان حزب کمونیست فرانسه با نشر مقالۀ مفصلی دربا ۀسال دوم خدمت آنها یک روزنام
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که  اندوزی متهم کرد. رضاشاه با آگاهی از این امر از دولت فرانسه خواست به اعدام افراد بیگناه و مالرضاشاه را 

 مربوطه را توقیف و نویسنده را بازداشت نماید. ۀروزنام

آمد و عذرخواهی الزم اعالم داشته بود که بنابر قانون آزادی  دولت فرانسه با اظهار نهایت تأسف از این پیش

رضاشاه در جمع افسران ارشد با این همه،  تواند خواست شاه ایران را اجابت کند. در فرانسه دولت نمی ،مطبوعات

اند و بنابراین باید کشور  که در یکسال گذشته مستشاران نظامی فرانسه وظایف خود را انجام داده ه بوداظهار داشت

د. نکن نظر شاه را تأیید می ،رئیس ستاد ارتش ،سرلشگر ضرغامیافسران ارشد مخصوصاً  ۀایران را ترک کنند. کلی

گوید  میرزا می امان اهللپرسد و  او می ةرا داشت، شاه از عقید جنگمیرزا ریاست دانشگاه  امان اهللدر آن زمان چون 

میرزا خدمت کوتاه آنها را کافی  امان اهللپرسد نظر خود شما چیست؟  حضرت باید اجرا شود. شاه می اوامر اعلی

گوید حداقل ده سال. رضاشاه  میرزا می امان اهللنظر شخص شما چه مدت الزم است؟ ه گوید ب ند. رضاشاه میدا نمی

حقایق  عرضو او اظهار داشته بود که جز خدمت و  ؟ها هستید با عصبانیت گفته بود، پس شما هم طرفدار فرانسوی

 نظر دیگری ندارم و به هیچ کشور خارجی وابسته نیستم.

 

  خود قدرت تحکیم برای رضاشاه محاسبات

کرد و تاحدودی هم علیل شده بود، برای تداوم سلطنت خاندان  شاید رضاشاه که احساس پیری میبه گمان من 

و  پهلوی و پادشاهی فرزند خردسالش شاهپور محمدرضا تصمیم داشت که موانع مهم را از جلوی پای او بردارد

سردار اسعد، تیمورتاش و الدوله،  طلب را از پا درآورد. کسانی مانند نصرت اشخاص خطرناک و جاه برای نمونه

توانست  میرزا هم می امان اهللنحوی بمیرند یا دور شوند. وجود افسری شایسته مانند ه رؤسای مقتدر ایالت باید ب

میرزا با نسبت نزدیک به شاهان قاجار و مخصوصاً محبوبیت بین افسران تحصیل  امان اهللموجبی برای دردسر باشد. 

توانست  شناختند و هریک از آنها مقام و منصب مهمی را اشغال کرده بودند، می ود میکرده که او را استاد و معلم خ

نیز مزاحم باشد و امکان داشت با پشتیبانی یکی از کشورهای خارج به نحوی سد راه ولیعهد شود، پس بهتر که او را 

ا افسران قدیمی را که . رضاشاه همچنان کوشید تودو شخصیت و ارزش وجودی او را تضعیف و خرد نم هرددور ک

تدریج از مناصب فرماندهی دور کند. بطور مثال ه دیده بودند، بتابع افسران روسی و او را در مقام یک افسر قزاق 

 اهلل سرتیپ فضل و سپهبد امیراحمدی که باالترین مقام نظامی ارتش را داشت به مقام اصالح نژاد اسب گمارده شد

م بود، ریاست باشگاه افسران را که عمارتی دوطبقه در خیابان سوم اسفند بود، نا زاهدی که بالنسبه شجاع و خوش

انبانی به همیرزا ج امان اهللشکر لآقا بوذرجمهری ریاست شهرداری تهران را داشت و سر پیدا کرد. سرتیپ کریم

 کل صناعت برگزیده گردید. ةریاست ادار
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 های دیگر سوء تفاهم و شاید رنجش

رتبه خارجی در مقابل شاهان یا فرماندهان مافوق خود نهایت درجه انضباط و ادب نظامی را  الیها و افسران ع ژنرال

 کرد. همان طریق عمل میه میرزا پرورش یافته بود و ب امان اهللهمین تعلیمات،  ۀدر سای .نمایند رعایت می

آهن ایران را  و بطور کلی وضع راهمیرزا در مقام مدیرکل اداره صناعت، پیشرفت  امان اهللبنا بود که  ۱۳۱۴در سال 

میرزا با در دست داشتن چوب بلندی که  امان اهللاطالع واالحضرت ولیعهد برساند. برخورد مؤدبانه از روی نقشه به 

و او در  ه بودمدبه مذاق واالحضرت خوش نیا ،ته بوددادن نقاط مورد نظر روی نقشۀ ایران در دست گرف برای نشان

و مؤدبانه نخوانده بود و حق با ولیعهد بود.  ستمیرزا را در امان اهللاین زمینه به رضاشاه شکایت کرده بود و رفتار 

میرزا تفاوت کلی  امان اهللسودن افسران دیگر در موقع شرفیابی با رفتار متین   زیرا روش خاکسارانه و روی بر زمین

 داشت.

میرزا بخواهید هر طور صالح  امان اهللشت، تفاوت را دریافته بود و گفته بود از رضاشاه با هوش خدادادی که دا

جزئی رنجشی هم و البته شاید در ته کار و قضاوت خود او  داند این رنجش را از ذهن ولیعهد پاک کند می

 توانست بوجود آمده باشد؟! می

و انتقاد از ها  مخالفت ،گردید منعقد میهای ستاد فرماندهی که هر از چندی در حضور شاه  در جلسات و نشست

افزود. یکبار رضاشاه  بر معضالت میناچار میرزا  امان اهللبا  نظرات سرلشکر ضرغامی رئیس ستاد ارتش و رویارویی

از قدرت آدولف هیتلر در مقام ریاست ستاد ارتش آلمان و عنوان صدراعظمی اظهار نگرانی کرده و پرسیده بود 

که کرده بودند عقیده اظهار در اروپا وجود دارد یا نه؟ اکثر فرماندهان و مخصوصاً ضرغامی که آیا امکان جنگ 

 آن کشورزیرا که ارتش  ،تواند داشته باشد نمی چندانی ند که ارزشه انیز معتقد بود شورویهرگز و دربارة ارتش 

ش ارتش شوروی را در حدّ باال وقوع جنگ را حتمی دانسته و ارزبرعکس میرزا  امان اهلل حالت پراکندگی دارد.

 گوید، جنگ خواهد شد. میرزا درست می امان اهللتوصیف کرده بود. رضاشاه گفته بود 

گوید روزی برای عرایضی  میرزا دارد که جالب توجه است. می امان اهللای به  الملک در تعاریف خود اشارهورصمن

اتاق بوی تند ادوکلن فضا را پوشانده بود. از  اخلچند قرار شد که به حضور اعلیحضرت رضاشاه شرفیاب شوم. د

آید بوی گند عطر او انسان را  میرزا می امان اهللتندی بوی عطر تکان خوردم، شاه متوجه بود و گفت بله هر وقت 

 میرزا بنابر عادت هر امان اهللکند. شاه به یکی از خدمتگزاران گفت پنجره اتاق را باز کند. علت این بود که  خفه می

داد. هرجا که او حضور داشت آن  و صورت را صفا می ریخت و سر روز مقدار زیادی ادوکلن را کف دست می
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میرزا نسبت به شاه و  امان اهللکاری به فنای خدمتگزاری  ۀاما ضرب پذیر نبود! رسید، و البته دل عطر تند به مشام می

 آمد.در مقام ریاست اداره کل صناعت به وجود  ۱۳۱۶مملکت در سال 

اندوزی خود به این نتیجه رسیده بود که توجه به کار کشاورزی و  رسد که رضاشاه در دوران مال مقدمتاً به نظر می

جایی نخواهد رسید و سود از راه ه کشاورزی ضعیف و سنتی ایران ب ۀآوردن مال از طریق کشت و کار در سای فراهم

سازد. جمعی با توجه به صدور ابریشم  سانتری را فراهم میصنعت، مانند دخانیات یا نساجی درآمدهای بهتر و آ

تواند ایران را در این زمینه  ایران در دوران صفویه شاه را متقاعد کرده بودند که یک کارخانه مدرن حریربافی می

 المللی نماید. وارد بازارهای بین

اند  ایرانیان در این زمینه دیگر کار نکرده شتند که بدانند سالهاستنداپیشنهادکنندگان آن بصیرت و دانائی کافی را 

میرزا دستور  امان اهلل، تقریباً فراموش شده است. رضاشاه به «داری نوغان»و داستان پرورش کرم ابریشم و به اصطالح 

دهد که در چالوس باید کارخانه حریربافی ساخته و آماده برداشت شود. چون فرانسه بیش از هر کشور دیگری  می

د. رضاشاه در این مورد بسیار عجله داشته و وش آالت به آنها سفارش داده می مینه موفق بوده، خرید ماشیندر این ز

میرزا با مذاکرات الزم با فرانسویان و  امان اهللبوده که کارخانه هرچه زودتر برپا و زمان افتتاح آن معین شود.  شایق

دارد که در  شتی و مشکالت بنادر و غیره به شاه اعالم میحمل و نقل در آن زمان وسیله ک دشواریهایبا توجه به 

خود وفا کنند. در تیرماه وقتی  ةبه وعد ه بودندتیرماه کارخانه مشغول به کار خواهد بود. متأسفانه فرانسویان نتوانست

ه، شدتأخیر باعث اً میرزا عمد امان اهللکه  گمانه این بیند، بیشتر ب کند و کارخانه را برپا نمی شاه به محل مراجعه می

ها  کارها و سمت ۀبه عالوه در هم !ام، او را از ارتش اخراج کنید زند که من از دست این مرد خسته شده فریاد می

او بالفاصله ه و بودندائی آسمانی یک جهانبانی مشغول کار است. این فریاد و امریه، برای سرلشگر عزیزاله ضرغامی 

تا آنجا جلو رفته بود که دستور  و ها اعم از خوب یا بد از ارتش اخراج شوند جهانبانیدهد که کلیۀ  دستور می

ست که کارخانه ا الزم به توضیح و یادآوری میرزا را نیز صادر کرده بود. امان اهللاخراج سرهنگ قهرمان، برادرزن 

 ده بود. برداری گردی با یکماه تأخیر افتتاح و آماده بهرهتنها در شانزدهم مرداد، یعنی 

 

  میرزا امان اهلل بازداشت برای شاه رضا دستور

نشناسی به شاه  دادن نمک گناهی کامل و نسبت میرزا و ادعای بی امان اهللهای اطرافیان و انتقادات خود  دلسوزی

 نظر قرار گیرد. بازداشت شود و تحتمیرزا  امان اهللکه رضاشاه به شهربانی دستور بدهد که  ه بودندباعث شد
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  میرزا اهلل امان آزادی

دهد و  درم خانم اخترالسلطنه اختیار خود را از دست میروز ما سال از بازداشت پدرم، یک پس از گذشت یک

پناه را  های بی بچهمن، مخصوصاً  ةزند که شاه حق ندارد بدون هیچ دلیل منطقی شوهر و سرپرست خانواد فریاد می

 امان اهللای بنویسم و بخواهم که به خواست من توجه نماید و  بازداشت و زندانی نماید و من باید برای ایشان نامه

میرزا را آزاد کند. پس از نوشتن نامه، با توجه به اینکه همسران رضاشاه یعنی ملکه توران و ملکه عصمت هر دو از 

معتبری نامه را برای ملکه توران  شخصهای قاجار بودند و با ما نسبت فامیلی داشتند، مادرم توسط  شاهزاده خانم

دانند آنرا به نظر  کند که به هر طریق که صالح می میفرستد و خواهش  مادر واالحضرت شاهپور غالمرضا می

 فرستد که: برسانند. چند روز بعد ملکه توران پیام میاعلیحضرت 

ولی با احترامی که نسبت به خانم اخترالسلطنه دارم این  م،ا مدتهاست که اعلیحضرت را از نزدیک ندیده»

هر دو اعالم داشتند که اعلیحضرت صراحتاً از امر را با ملکه عصمت و ملکه مادر در میان گذاشتم و آن 

میرزا یاد کرده  امان اهلل. ملکه مادر با حسن نیت از نداند که در امور سیاسی دخالتی نداشته باش خواسته آنان

 «اند نامه را توسط واالحضرت ولیعهد به عرض برسانند. گرفته  و اعالم داشته بودند که تصمیم

که پدرم حال خوشی داشت نامه را تقدیم کردم و  زمانیکه چند روز بعد  بودبعدها واالحضرت تعریف کرده 

بودند که آیا سرپاس مختاری آنجاست یا نه؟ مختاری شرفیاب  گفتند که شاه نامه را به دقت خوانده و پرسیده

میرزا در  امان اهللو اما  میرزا را مرخص نمائید. امان اهللگوید بنابر وساطت ولیعهد بهتر است  شود و رضاشاه می می

 :مورد آزادی خود تعریف کردند که

خواهند شما را  سرگردی به اتاق من آمد و سالم محکم نظامی داد و اظهار داشت که سرپاس مختاری می

پذیرد. پدرم  را می امان اهللببینند. پس از ورود به اتاق انتظار که جمعی در آن بودند قبل از همه مختاری 

و پس از  بیدهای خود را برای احترام من به هم کو میز خود بلند شد و محکم چکمه گفت او از پشت

احوالپرسی من را دعوت به نشستن کرد و پرسید که رفتار افسران و پاسبانان با شما چگونه بوده و من، 

 او دستور داد برای من یک استکان چای بیاورند. رفتار نیک آنها را یادآور شدم. پس از آن

مختاری با توجه به این  میرزا فکر کرده بود که چای ممکن است زهرآلود باشد، بنابراین آن را ننوشیده بود. امان اهلل

اکراه اظهار داشته بود که چای خوبی است، میل کنید و ایشان بالفاصله مشغول نوشیدن چای شده بودند. مختاری 

یک درشکه بگیرند و بعد با بلندشدن از جا گوید برای حضرت اجل  نماید و می همان سرگرد را احضار می

 .شود پس از مدت کوتاهی یک درشکه با سرنشین پیدا میاما ای نبود،  کند. در خیابان درشکه خداحافظی می
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گوید از اینجا دور شوید و به پدرم  میدرشکه دهد و به مسافر  سرگرد وسط خیابان رفته و دستور توقف می

 :میرزا می گفت امان اهللمائید. گوید درشکه حاضر است، بفر می

هستیم. ولی افسر با احترام کامل سالم نظامی داد. پرسیدم به کجا یقین داشتم که عازم زندان قصر قاجار »

 «هرکجا که مایل باشید.ه باید بروم و او گفت ب

ام وزیر کشور از رئیس جناب فروغی در مق ۀمیرزا در کابین امان اهلل، ۱۳۲۰پس از خروج رضاشاه از ایران در سال 

شدن او را پیدا کند. رئیس شهربانی چندی بعد اعالم داشته بود  پروندة مربوط به زندانیتا شهربانی وقت خواسته بود 

میرزا از مختاری رئیس سابق شهربانی هم خواهش کرده بود که  امان اهللکه کمترین اثری در این باره وجود ندارد. 

 ود داشته اعالم دارد.ای که وج هر مطلب یا نوشته

شفاهی داشته  ۀامور مربوط به این واقعه جنب ۀمختاری که احترام و عالقه خاصی به پدرم داشت به او گفته بود که هم

طور بیان داشته بود که هر هفته او بارها به حضور  . مختاری واقعه را اینتشکیل نشده بودای  و هرگز نوشته یا پرونده

 ة. مختاری اضافه کرده بود که با ختم فرامین شاه اجازانجام دهدرسیده تا مطابق دستور او اقدامات الزم را  شاه می

یان آن تردید کند که شاه مطلب خاصی دارد که در ب ولی در یکی از جلسات او احساس می ،گرفته مرخصی می

احترام نسبت به او اقدام  با ولی ،میرزا را توقیف کنید امان اهلل :گوید خواهد شاه می مرخصی می ةدارد. وقتی اجاز

 !برای او کامالً تازگی داشت «بازداشت با احترام»شود و مختاری اضافه کرده بود، 

هبان شهربانی درنظر گرفته شود. این اتاق به میرزا اتاق افسر نگ امان اهللمختاری دستور داده بودکه برای اقامت 

بعالوه  حمامی مجهز با وان و دوش وجود داشته است.نیز بهترین وجه با میز و صندلی آماده شده بود. در کنار اتاق 

تواند از غذای منزل استفاده کند و برای  میرزا می امان اهللشهربانی  ۀمختاری پیام داده بود که به جای غذای روزان

 رفتن در حیاط شهربانی محدودیت زمانی نداشته باشد. هرا

ای بود و مثل اینکه قادر نبود عواقب کارها را  میرزا، به نوعی آدم ساده امان اهللدر پایان باید بگویم که پدرم 

 هر وقت دربارة گذشتگان .رده باشدمن تقریباً به خاطر ندارم که او هیچگاه از افراد بدگوئی ک .بینی کند پیش

خود از دوستان قدیمی را آن شخص  ،اصراربا شد و وجود شخصی مورد انتقاد و بررسی بود، پدرم  صحبت می

اندوزی ناروا نسبت به همه چیز حساسیت پیدا کرده  ! همانطور که اشاره شد، رضاشاه در ایام پیری و مالخواند می

توانست مورد خشم شاه واقع شود. مثالً او به  ه میبود، ولی باید بگویم که پدرم نیز اشتباهاتی را مرتکب شده بود ک

های سفید عالقه  زیبایی از روس ةعلت اقامت طوالنی زمان تحصیل در روسیه تزاری و در ازدواج دوم با دوشیز

کرد. مسلماً  فراری و پناهنده کمک می یها توانست نسبت به روس داد و تا می ها نشان می نسبت به روسمفرطی 
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وجود هم های خطرناک  ایران بودند و حتماً در بین آنها جاسوسبه تعداد بسیاری از مهاجرین فقط به ظاهر پناهنده 

هائی نسبت به  که رضاشاه دلتنگیهم کرد. بعدها  داشت و این امر همواره خاطر شاه و دولت ایران را مشوش می

روابط بسیار میرزا با تسلط بر زبان فرانسه و تحصیل در مدارس عالی آن سامان  امان اهللباز  ،ردها پیدا ک فرانسوی

ین نظامی آنها و سفارت فرانسه در تهران داشت. یکبار رضاشاه به پروفسور شمس از نزدیکی با فرانسویان، مشاور

 منسوبین ما و طبیب مخصوص خود گفته بود:

 «. من راضی نیستم .آنقدر با فرانسویان الس نزنداز قول من به آن قرتی بگو، »

لباس تنیس پوشیده   راکت و توپی در دست داشت و که میرزا را دیدم امان اهللگفت فردای آن روز  پروفسور می

میرزا گفت، شاه  امان اهللبازی کند. وقتی دلتنگی شاه را گفتم،  گفت قرار است با دختر سفیر فرانسه تنیس بود و می

های  ها توأم با افترا و بدگویی اعتنائی بیگونه  در زندگی خصوصی دیگران دخالت کند. بدیهی است این حق ندارد

 اثر باشد. ای چون رضاشاه بی ور و خودکامهتچارچوب قضاوت دیکتاتوانست در دیگر حسودان نمی 

اعتماد  ،ا درجه سرلشگری ترقی دادمیرزا به جا آورده بود. او را ت امان اهللبا این همه، رضاشاه محبت زیادی نسبت به 

باالترین نشان نظامی ایران  ،کرده بود که او که از شاهزادگان قاجار بود، اولین رئیس ارکان حزب قشون او باشد

خود را با شنل مخصوص  نوشت به پاس خدمات گذشته یک پرده تمثال دست، را به سینه او زد ریعنی نشان ذوالفقا

همچنین موافقت کرد که مدت دو سال به خرج ارتش و  هواپیمای نظامی به مشهد فرستاد ۀبه وسیلبرای او نظامی 

میرزا به  اهلل امانتنبیه این همه ایران دورة مدرسه نظامی فرانسه را برای تکمیل اطالعات و دانش خود طی نماید. با 

 مقام سلطنت رضاشاه پهلوی نبود.  ۀصورتی که واقع شد، شایست

 مجید جهانبانی

  ۲۰۲۲ آمریکا، ژانویه

 

 


