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یکشنبه  28خرداد 1396

خاطرات جبهه15

روایت وزیر مختار آمریکا از کودتای رضاخان

کار ،کار انگلیس بود

«جان الرنسكالدول» وزیرمختار وقت آمریکا در
ایران نخس��تین گزارش خود را از كودتا 22 ،فوريه
 ،1921س��اعت  10صبح مخابره ميكند« :نزديك
به  1000قزاق ايراني روز گذشته از قزوين به سمت
تهران حركت كردند و بدون روبهرو ش��دن با هيچ
مقاومتي ،پايتخ��ت را به تصرف خود درآوردند .آنها
ب��ه غير از رئيسالوزرا مابقي اعض��اي كابينه را فورا ً
دستگير كردند .همچنين مقامات بلندپايه پيشين،
ثروتمندان ايراني ،مشروطهخواهان و ناسيوناليستها
نيز در امان نماندند .به تعويق افتادن حقوق قزاقها
علت اين اقدام قلمداد شده است .رئيسالوزرا دست
به دامان انگليس��يها شده و به سفارت بريتانيا پناه
برد .بريتانيا منكر هرگونه دخالت در اين قضايا شده
اما كامال روش��ن است كه اوضاع فعلي بر وفق مراد
آنهاست و شواهد حاكي از آن است كه نيروي نظامي
آنها اين حركت را تقويت ميكند« .سيدضياءالدين»،
س��ردبير روزنامه رعد و از تحتالحمايگان بريتانيا،
رهبري اي��ن جريان را بر عه��ده دارد .وي در زمان
«وثوقالدوله» ،در مقام مشاور محرمانه رئيسالوزرا
خدمت ميكرد .مردم ايران تقريباً مطمئن شدهاند
تمام اين قضايا يك نقش��ه و توطئه انگليسي است.
[با اين حال] نظم و آرامش بر شهر حكمفرماست».
احمد ش��اه  23فوريه  1921سيدضياء را به رياست
وزرا منصوب ميكند« :نظر به اعتمادي كه به حسن
كفايت و خدمتگزاري جناب ميرزا سيدضياءالدين
داري��م ،معزيالي��ه را به مقام رياس��ت وزرا برقرار و
منصوب فرموده و اختيارات تامه براي انجام وظايف
رياس��ت وزرائي به معزياليه مرحم��ت فرموديم».
كال��دول تصميم ش��اه را اينگونه تش��ريح ميكند:
«شاه ،س��يدضياء را با اختيارات تام به رياست وزرا
منص��وب كرد و او در حال تش��كيل كابينه اس��ت.
حكومت نظامي شدیدی بر شهر حکمفرما گردیده
و هیچکدام از روزنامهها اجازه انتشار ندارند .ارتباط
تلگرافي در سراس��ر ايران ممنوع است و از هرگونه
«محمدعلی فروغی» حلقه واس��ط نسل کهن
ماس��ونهای عهد قاجار (ملکم و مشیرالدولهها) با
ماس��ونهای نس��ل بعد بود .او در رأس حلقهای از
متفکران و برجستگان فراماس��ونری ایران (حسن
پیرنیا ،تق��یزاده ،محمد جم ،علی منصور ،ابراهیم
حکیمالملک و )...روح فراماسونری را از طریق اهرم
حکومت و سیاست ،در کالبد فرهنگ جدید ایران
که در دوران پهلوی ش��کل گرف��ت ،دمید .فروغی
در س��الهایی که بهظاهر خانهنشین بود ،به جذب
استعدادهای برجسته علمی و فرهنگی پرداخت و
با کمکهای بیدریغ مادی و سیاس��ی آنها را مورد
حمایت قرار داد و بدینس��ان بر مشاهیر فرهنگی
زم��ان خود نفوذ معنوی چش��مگیر یافت .فروغی
اندیشهپرداز س��لطنت پهلوی بود .نطق فروغی در
مراسم تاجگذاری رضاخان ،تمام عناصر ایدئولوژی
«شووینیسم شاهنشاهی» و «باستانگرایی» را که
بعدها توسط پیروان و ش��اگردان فروغی پرداخت
ش��د ،در برداشت .او در نطق خود رضاخان میرپنج
را «پادش��اهی پاکزاد و ایرانن��ژاد» و «وارث تاج و
تخ��ت کیان» و ناجی ایران و احیاگر شاهنش��اهی
باستان و غیره و غیره خواند .اشتباه است اگر نطق
فروغی را یک خطابه تملقآمیز تصور کنیم! فروغی
به تملقگویی از رضاخان نیاز نداشت .او میخواست
به دیگ��ران بیاموزد از این پس باید چگونه به خود
بنگرند! رضاخان قزاق ،دیگر «خان» و «میرپنج» و
حتی «سردارسپه» نیست؛ او اینک «شاه شاهان»
و «وارث ت��اج و تخت کیان» و جانش��ین کورش و
داریوش و نوشیروان است! انتخاب نام «پهلوی» نیز
ابتکار فروغی بود و پهلویهایی مجبور به تغییر نام
خود شدند تا رضاخان حتی در عرصه نام نیز «یگانه»
و «بیهمت��ا» بماند! آری! فروغ��ی ایدئولوژیای را
پیگذارد که طی دوران سلطنت پهلوی اول و دوم،
با صرف هزینههای گ��زاف و با بهکارگیری انبوهی

اجتماع عمومي حتي در خانهها ،جلوگيري به عمل
ميآيد .درخواست بسياري از مردم كه خواهان بست
نشس��تن در سفارت آمريكا بودند ،رد شد؛ روی هم
رفته  100نفر دستگير شدهاند .در ميان آنان  4تن
از رئيسالوزراهاي پيشين ،شماري ديگر از مقامات
دولتي و ثروتمندان ش��هر نيز به چشم ميخورند.
ت��وده م��ردم از اين اوضاع به خش��م آمده و مدعي
هستند تمام اين قضايا ،یک كودتاي انگليسي است.
س��فارت بريتانيا تمام اين اتهامات را رد ميكند اما
شكي نيس��ت كه نيروي نظامي انگليس در قزوين
از اين حركت حمايت كرده است .رهبران و پيروان
اين جريان ،همگي تحتالحمايه بريتانيا هستند و اگر
نبود حمايت همهجانبه ارتش اين كشور ،اين حركت
به شكس��ت ميانجاميد ...زندگي ش��اه در معرض
خطر قرار دارد و به نظر بنده وي مترصد اس��ت در
نخستینفرصتممكن،كنارهگيريكند.رئيسالوزرا
اعالم كرد در نظر دارد شماري از بازداشتشدگان را
اعدام كند» .كالدول درباره كودتا چنين مينويسد:
«بعدازظهر يكش��نبه بيس��تم فوريه ،خبر رس��يد
ك��ه  1500نيروي قزاق از قزوين به س��مت تهران
حركت كرده و به چند مايلي ش��هر رسيدهاند .اين
خبر موجب نگراني مردم ش��د .شواهد حاكي از آن
بود كه آنها درصدد تصرف پايتخت هستند اما کسی
از غرض اصلي ایشان خبر نداشت .بعدازظهر همان
روز ،وزيرمختار بريتانيا به خارج از شهر رفت و ساعت
 5بعدازظهر بازگش��ت .چند ساعت پيش از خروج
وزيرمختار ،سركنسول سفارت بريتانيا ،سرهنگ دوم
هيگ ،به همراه سيدضياءالدين ،رئيسالوزراي فعلي،
براي گفتوگو با قزاقها از شهر خارج شدند .براساس
شواهد موجود ،اين دو نفر به منظور مطمئن شدن از
مقصود قزاقها شهر را ترك كردند اما خود نيروهاي
ق��زاق اعتراف كردن��د دقيقاً پي��ش از ورود آنها به
پايتخت ،نفري  5تومان (تقريباً  5دالر) از [مقامات]
بريتانيا دريافت كردهاند .الزم به ذكر است اين قزاقها

تحت فرمان كلنل اس��ميت هس��تند .اين فرمانده
انگليسي مدتی است در استخدام دولت ايران است و
چند ماه پيش تصدي اداره اطالعات در قزوين را بر
عهده گرفت و البته پيش از آن نيز فرمانده نيروهاي
ق��زاق در آن منطقه بود .وي مكررا ً به تهران س��فر
ميكرد و بر كسي پوشيده نيست كه در اين سفرها
بخش عمده وقت خود را در حضور سيدضياءالدين
به سر ميبرد .همچنين مشخص شده است اندكي
پيش از حركت قزاقها به س��مت تهران ،پولي كه
قرار بود ميان اين نيروها پخش شود به دست كلنل
اسميت رسيد .اما به نظر ميرسد كلنل ترجيح داد تا
رسيدن به تهران صبر كند و بالفاصله پس از رسيدن
به پايتخت ،مبلغ مذكور در ميان آنها پخش شد .اين
وجه به امضاي كلنل اسميت از بانك برداشت شده
بود .اما نكته جالب توجه اين است كه به نظر ميرسد
نه دولت ايران و نه سفارت بريتانيا تا زماني كه قزاقها
به چند مايلي ش��هر نرسيده بودند ،هيچ كدام خبر
نداشتند كه قزاقها به منظور تصرف پايتخت حركت
كردهاند و اين در حالي اس��ت كه نيروهاي مستقر
در قزوين (قرارگاه نيروهاي بريتانيا در شمال ايران)
تحت فرماندهي افسران بريتانيايي هستند و شهر را
به همراه تجهيزات نظامي اين كشور ترك كردند و
پس از گذشت  4روز و پشتسر گذاشتن  100مايل
به دروازههاي تهران رسيدند .اين دو شهر با خطوط
تلفن و تلگراف با هم در ارتباط هستند و همچنين در
هر دو شهر ،ايستگاههاي راديويي بيسيم در اختيار
انگليسيها است .همه اين اتفاقات كام ً
ال حساب شده
و از پيش تعيين ش��ده پيش رفت و كام ً
ال مشخص
اس��ت كه بدون تباني و سازش ،هرگز چنين امري
محقق نمیش��د ...اندكي پس از نيمه شب بيستم
فوريه ،قزاقها وارد تهران شدند .نيروهاي ژاندارمري
كه موظف به حفاظت از پايتخت و مناطق داخلي
كش��ور هس��تند نيز به قزاقها پيوستند .شاه يكي
از افس��ران س��وئدي را به منظور متوقف ساختن
قزاقها در خارج از پايتخت ،متصدي هنگ مركزي
س��ربازها كرد .اما اين افسر متوجه شد سربازها نيز
به قزاقها پيوس��تهاند 3 .گلوله توپ و چند گلوله
هوايي نیز ش��ليك ش��د .تنها نيروهاي پليس در
مقابل اي��ن عده مقاومت كردن��د .در اداره مركزي
پليس پيش از دس��تگيري تم��ام نيروهاي پليس،
 2نفر كش��ته ش��دند .به هر حال ،به نظر ميرسد
كودتا بدون خونريزي به پايان رسيده است .بزودي
روشن شد كه تمام چهرههاي برجسته اين جنبش،
ارتباط تنگاتنگي با [سفارت] بريتانيا دارند .سرگرد
«مس��عودخان» ،كه پيش از اين بر مس��ند وزارت
جن��گ نيز تكيه زده ،از چن��د ماه پيش تاكنون به
عنوان معاون ش��خصي كلنل اس��ميت در قزوين،
مش��غول به خدمت است .سرهنگ «رضاخان» كه
به فرماندهي نيروهاي قزاق منصوب شده است ،در
هنگ نظامي انگليس -ايران خدمت و در عمل براي
فرمانده اين هنگ جاسوس��ي ميكرد .وي در چند
ماه گذش��ته همكاري بسيار نزديكي با انگليسيها
در قزوين داشته است .سيدضياءالدين ،رئيسالوزرا،
مالك روزنامه نيمهرسمي رعد است؛ بريتانيا حامي
مالي اين روزنامه است .همانطور كه پيش از اين به
اطالع وزارتخانه رسيد ،روزنامه رعد همان روزنامهاي

است كه پاييز  1919شديدا ً به آمريكا ،ملت و آداب
و رسوم اين كشور حمله كرد .سيدضياءالدين مردي
اس��ت که  35س��ال از عمر وی میگذرد« .سيد»
واژهاي اس��ت كه به فرزندان پيامبر [محمد(ص)]
اطالق ميش��ود و تا پيش از كودتا سيدضياءالدين
دستار س��ياه بر سر ميكرد كه نش��ان ه سيدبودن
او ب��ود اما پس از آن «كاله» س��ياه كه س��رپوش
معمول مردم ايران اس��ت ،بر سر ميكند .وي يكي
از ايرانيان پرتوان و استثنايي است .ضياءالدين معاون
م��ورد اعتماد وثوقالدوله بود؛ اكنون نيز همه مردم
ميدانند انگليسيها روزنامه او را تأمين مالي كرده
و ش��خصاً نيز از بريتانيا وجوهي را دريافت ميكند
اما با اين حال ،بعضي از مردم كم و بيش نسبت به
تالشهاي سيدضياءالدين خوشبين هستند و گمان
ميكنند وي در صدد تشكيل دولتي شايستهتر در
اين كشور اس��ت» .كالدول اضافه ميكند« :يك يا
دو روز پس از كودتا شاه رسماً سيدضياءالدين را با
اختيارات تام به رياست وزرا منصوب كرد .حكومت
نظامي مجددا با شدت و حدت هر چه تمامتر اجرا
شد .همچنان قزاقها به نيروي پليس اعتماد نداشته
و در هر يك از ايستگاههاي پليس نيروهاي قزاق نيز
مستقر شدهاند .تا چند روز پس از كودتا ارتباطات
داخلي توسط پس��ت يا تلگراف ممنوع بود و هيچ
روزنامهاي اجازه انتشار نداشت .با اين حال ،پس از
يك هفته اين محدوديتها برداشته و روزنامه ايران
به عنوان روزنامه رسمي اجازه انتشار يافت .تجمع
مردم حتي در منازل شخصي همچنان ممنوع بوده
و انتشار هرگونه انتقاد از دولت نيز قدغن است».
■■تكذيب و انکار بريتانيا

بريتانيا هرگونه دخال��ت و اطالع از اين كودتا را
صريحاً رد كرد .به عنوان مثال در گزارش پرسش و
پاسخ مجلس عوام به تاريخ دوشنبه  28فوريه 1921
ميخوانيم:
دريابان كنورثي از نخس��توزير چنين س��وال
كرد :آيا دولت اعليحضرت در كودتاي قزاقها براي
سرنگوني دولت ايران ،هيچگونه دخالتي داشته است؛
آيا تجهيزات و دس��تمزد اين قزاقها توسط دولت
اعليحضرت فراهم شده و رويكرد دولت اعليحضرت
نسبت به اين اقدام چيست؟ آقاي سسيل هارمزورث:
از آنجا كه اين سوال پاسخي نسبتاً طوالني دارد ،با
كسب اجازه از نمايندگان محترم حاضر در جلسه،
آن را در گزارش رس��مي منتش��ر خواه��م کرد».
گزارش رس��مي« :يگانهاي مختلف قزاق كه تمام
نيروهاي آن ايراني هستند تحت فرماندهي افسران
ايراني از قزوين به سمت تهران حركت كرده و 21
فوريه اندكي پس از نيمه شب وارد پايتخت شدند.
افسر ايراني اين نيروها اذعان داشت قزاقهاي ايراني
كه تجربه رويارويي با بلشويكها را داشتند ،از اينكه
دولت��ي بيكفايت جايگزين دول��ت بيكفايتتري
ميشود ،خسته ش��دند .دولتهايي كه نتوانستند
از پيش��روي بلشويكها جلوگيري به عمل آورند و
به دليل اهمالكاري ايشان ،نيروهاي بريتانيا نيز از
ايران خارج ش��دند .قزاقها وفاداري خود را به شاه
اعالم كرده اما تصريح كردند مشاوران شيطانصفتي
را كه اعليحضرت را احاطه كردهاند ،كنار خواهند زد.
افسران ارشد قزاقها ،حسننيت خود را درباره اتباع

بیدادی که بر فردوسی رفت!
از محقق��ان و مصنفان و دانش��گاهیان درجه اول،
پرداخت ش��د .این ایدئول��وژی تجلیات فرهنگی و
سیاس��ی فراوان داشت .از جمله ،سالشمار هجری
حذف ش��د و بهجای آن «تاریخ شاهنشاهی» ابداع
گردید! «جش��نهای  2500س��اله» با زرق و برق
خیرهکنن��ده خود اوج نمود مادی و سیاس��ی این
ایدئولوژی بود .این ایدئولوژی ،سرانجام منجر به این
ادعای گزاف شد که« :کز پهلوی شد ایران /صد ره
بهتر ز عهد باس��تان»! برای تدوین و پرداخت این
ایدئولوژی بود که ماس��ون باس��واد و پرکاری چون
حسن پیرنیا (پسر میرزا نصراهلل خان مشیرالدوله،
متوف��ی 1341ش) به تألیف کتاب  3جلدی ایران
باستان دست زد .این باستانگرایی،
نه از سر عالقه علمی و تحقیقی و
نه بهخاطر دلسوختگی نسبت به
احیای میراث فرهنگی ایران ،بلکه
با اهداف سیاس��ی مش��خص بود.
در مقاب��ل ،دوران اس�لامی تاریخ
ایران ک��ه در واقع اوج تمدن ملی
ماس��ت ،آماج حم�لات محققان
فراماس��ون قرار گرفت و با تالش
زیرکانه و با پوشش بهظاهر موجه
«عربزدای��ی» ،ته��ی س��اختن
فرهن��گ ملی ای��ران از درونمایه
اس�لامی آن به اوج خود رس��ید.
عالقه عجیب فروغی به ش��اهنامه فردوسی در این
راستا بود .فروغی بخش مهمی از وقت خود را صرف
شاهنامه کرد و به تنظیم خالصه دوجلدی و منتخب
یک جلدی آن پرداخت .تالش فروغی بعدها توسط
ش��اگردان و پیروان « مکتب» او پیگرفته و حتی

به افراط کش��یده شد .در نتیجه ،شاهنامه «حکیم
ابوالقاس��م فردوسیطوس��ی» به «کتاب مقدس»
ایدئولوژی شاهنشاهی بدل گردید .چیزی که روح
حکیم فرزانه طوس که شاهنامه خود را «ستمنامه
عزل شاهان» و «دردنامه بیگناهان» میخواند ،از
آن بیزار بود .اس��تفاده جهتدار از اشعار فردوسی،
خارج ک��ردن ابیات از متن و کاربرد متملقانه آن و
حتی تعریف فردوسی و جعل ابیات ،به چنان ابتذالی
کش��ید که مرحوم «ملکالشعرای بهار» را به فریاد
آورد .او گفت« :اشعار بیپدر و مادر را پهلوی هم قرار
دادهاند و اسم آن را شاهنامه گذاشتهاند .بنده وقتی
میگویم این شعر مال فردوسی نیست ،میگویند تو

وطنپرست نیستی ...آقا! این وضع زندگی نیست...
افرادی میخواهند احساس��ات وطنپرستی مردم
را بدینوس��یله تحریک کنند و باال بیاورند ،هرچه
دلش��ان خواس��ت در آن میگنجانند و هرچه در
آن گنجانیده شده قبول میکنند و میگویند این

شاهنامه ملت ایران است» .بهراستی نیز باید با این
قضاوت «شاهرخ مسکوب» موافق بود که« :در تاریخ
سفلهپرور ما بیدادی که بر فردوسی رفته است ،مانند
ندارد» .همه این اقدامات یک هدف داش��ت :ترویج
اندیشه روانشناسی مبتنی بر ضرورت یک حکومت
مقتدر و متمرکز که در آن شاه نه انسانی مانند سایر
انس��انها ،بلکه «ابرمرد» و حتی «نیمهخدا» است.
زیرا تنها چنین ش��اهی است که میتواند به عنوان
یک دیکتاتور مطلقالعنان بر ت��وده «عوام» فرمان
راند و سلطه سیاسی -فرهنگی نواستعمار را تأمین
کند .فروغی ش��خصا بر چنین باوری بود و ش��کل
حکومتی پادشاهی را تنها فرم مناسب با فرهنگ و
روان ایرانی جماعت میدانست! در
زمان حکومت رضاخان ،شایع شد
ابوالحسن فروغی (برادر محمدعلی
فروغ��ی) مأموریت یافت��ه تا یک
فلسفه جدید «عرفانی» به سبک
ه��گل ،تدوین کن��د و همانگونه
ک��ه «هگل» س��لطنت «پروس»
را عالیترین تجلی «ایده مطلق»
میدانس��ت ،او نی��ز چنین کند و
شاید مثال با تحریف میراث واالی
عرفان اس�لامی (بوی��ژه حکمت
اش��راق) «شاهنش��اهی ایران» را
تحقق «نوراالن��وار» بنمایاند! این
«فلس��فه سلطنتی» تدوین نشد و شاید تنها علت
آن ای��ن بود که در میان محققان «مکتب فروغی»
کسی همسنگ هگل یافت نشد! ولی تالشهایی در
این راستا صورت گرفت .از جمله ،اندیشههای حکیم
مسلمان شیخ شهید سهروردی ،نه به عنوان شاخه

خارجي ابراز داشته و تأكيد كردند جاي هيچ نگراني
و ترس براي اتباع خارجي نيس��ت .از آنجا كه هيچ
نيروي نظامي مانع ورود آنها به ش��هر نشد ،قزاقها
به راحتي ش��هر را تصرف كردن��د ،ادارات دولتي را
تحت كنترل خود درآورده و خيابانها را قرق كردند.
ژاندارمري و پليس محلي به ايشان پيوسته و نظم و
آرامش در شهر برقرار شد .طبيعی است به دنبال این
اقدامات ،دولت سپهدار سقوط كرد و رئيسالوزرا به
سفارت اعليحضرت شاهنشاهي بريتانيا پناه آورد .اما
متعاقباً وادار به ترك سفارت شده و به وي اطمينان
داده شد مورد تعرض قرار نخواهد گرفت .انقالبيون تا
اين تاريخ دست به تشكيل دولت نزدهاند اما بسياري
از مقامات برجسته كشوري را دستگير كردهاند .بازار
تعطيل شده و در بيستودوم فوريه شهر در آرامش
كامل فرورفته است .دولت اعليحضرت شاهنشاهی
بریتانی��ا هيچ دخالتي در اين امور نداش��ته و هيچ
مس��ؤوليتي را در قبال اعمال قزاقه��اي ايراني بر
عهده نميگيرد .كمكهزينههايي كه بريتانيا براي
حفظ و نگهداري از اي��ن نيروها پرداخت ميكرد،
از م��ه س��ال  1920متوقف ش��ده اس��ت .دولت
اعليحضرت نسبت به قزاقها موضع بيطرفانه اتخاذ
كرده است» .واالس اسميت موري ،كاردار سفارت
آمري��كا ،در يكي از گزارشهاي س��ال  1925نظر
خود درباره انكار دولت انگليس در هرگونه دخالت
در كودتا را چنين تفس��ير ميكند« :نيروي نظامي
فعلي ايران مبدأ و سرچش��مه خاص خود را دارد؛
همانطور كه وزارتخارجه مطلع است ،اين نيرو در
زمان كودتاي  21فوريه  1921س��يدضياءالدين به
وج��ود آمد؛ زماني كه رهبران كودت��ا  800قزاق را
به فرماندهي س��رهنگ رضاخان راهي تهران كرده
و حكومت متزلزل سپهداراعظم را سرنگون كردند.
(جناب آقاي بالفور در كتاب خود تحت عنوان وقايع
اخير در ايران ش��مار اين قزاقها را  2500نفر ذكر
ميكن��د) .در واقع هنگ قديمي قزاقها كه پس از
اخراج افسران روس ،به فرماندهي افسران انگليسي
در قزوين مستقر شد ،به سختي ميشود باور كرد
كه كودتا بدون اطالع و رضايت سفارت بريتانيا اجرا
ش��ده است .عالوه بر اين ،كلنل «گلروپ» ،فرمانده
ژاندارمري تهران و ژنرال وستداهل فرمانده نيروهاي
پليس ،در شب پرحادثه  20-21فوريه به نيروهاي
خود دستور دادند از قرارگاههاي خود خارج نشوند.
در پي اين خوشخدمت��ي ،دولت بريتانيا به دليل
«وفاداري به منافع بريتانيا در ايران» ايشان را مفتخر
به دريافت نش��ان « »G.C.M.Gك��رد .اين وقايع
بيش از پيش ايرانيان را به دخالت بريتانيا مظنون
كرد و آنها را مطمئن ساخت كه اين كودتا خود به
خود صورت نگرفته اس��ت .جداي از وقايع مذكور،
سيدضياءالدين پس از اينكه زمام قدرت را به دست
گرفت ،بهرغم اينكه وي به داليل سياسي ميبايست
توافقنامه انگليس -ايران را «باطل اعالم میکرد»،
در پي عملي كردن آن بود و با عزت و احترام فراوان
با هيأتهاي نظامي و اقتصادي انگليس��ي برخورد
كرد؛ اين رفتار مؤید این بود كه او نيز يكي از عوامل
بريتانياست».
------------------------------منبع :دکتر محمدقلی مجد ،از قاجار به پهلوی

پرباری از حکمت و عرفان اسالم ،که بهمثابه «میراث
دانای��ان ایران باس��تان» و «اندیش��ههای حکمای
پهلوی»! قلمداد ش��د و محقق توانا و برجس��تهای
ترجم��ه خود را از حکمهاالش��راق س��هروردی به
محمدرضا پهلوی تقدیم داش��ت ،زیرا ب��ه زعم او
«میراث شاهان بلندپایه به شاهان باز آید»!
ب��ه ه��ر روی« ،عرفانی» که توس��ط «مکتب
فروغی» اشاعه ش��د ،نه عرفان اسالمی با مضامین
غنی و تعالیبخش فردی و اجتماعی آن ،بلکه نوعی
صوفیمنش��ی و «خرابات»نشینی بود که با تعالیم
فراماسونی و حتی بابی و بهایی همخوانی داشت و
تنها به درد «خانقاه»های فراماسونها و دولتمردان
و نظامیان بازنشس��ته میخورد ک��ه در پیروی از
آن بهراس��تی نیز «خرابه»نشین بودند .خالصه! در
«مکتب فروغ��ی» در برخورد به متون عرفانی این
گنجینه واالی فرهنگ اسالمی از مضمون تهی شد
و تنها به قالبهای زیبایی متعلق به گذشتههای دور
بدل گردید که گویا تنها در خور تنفیذ و تحش��یه
ادبی اس��ت و الغیر .چنان «فلس��فه» و «عرفان»
مغلق وکهنه و «فاضالنه»ای که طبعاً باید در برابر
«حکمت اروپا» رنگ میباخت .نتیجه این تالشها
اشاعه نوعی «جهان وطنی» فرهنگی به سود سیطره
فرهنگ مغربزمین بود .فروغی به عنوان یک محقق
و اندیشهپرداز دارای تصنیفات متعددی است .او به
عنوان یک دولتمرد ،نماین��ده دورههای اول و دوم
و سوم مجلس ش��ورای ملی بود و در مجلس دوم
چندی به مقام ریاست نیز رسید 5 .بار وزیر خارجه،
 4بار وزیر دارایی 3 ،بار وزیر دادگستری 4 ،بار وزیر
جن��گ ،یک ب��ار وزیر اقتصاد و  4بار نخس��توزیر
ش��د .فروغی  5آذر  1321هنگام��ی که وزیر دربار
محمدرضا پهلوی بود ،بر اثر عارضه قلبی ُمرد.
------------------------------منبع :فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی

■■ مرا به حساب نمیآوردند

اولی��ن باری که جبهه رفتم س��ال  65بود.
البت��ه با هزار دوز و کل��ک و زحمت .در «تیپ
کماندویی مالک اش��تر» ،وابس��ته به «قرارگاه
رمضان» بودم و از آنجا ب��ا اصرار فراوان خودم
را به واحد تخریب منتقل کردم .غیر از  50روز
آموزش عمومی 75 ،روز دوره تخصصی تخریب
دیدیم .روی واحد ما خیلی حساب میکردند.
بع��د از توجیه ب��رای عملیات ب��رون مرزی با
«گردان ذوالفقار» که جزء تیپ بود وارد خاک
عراق ش��دیم .در نقطه میله مرزی چند نفر از
برادران کرد به عنوان بلدچی به ما پیوس��تند.
به محض اینکه چشمش��ان به من افتاد شروع
کردند پچ پچ کردن .آخر دلشان طاقت نیاورد
و یک��ی از آنها گفت :تو میخواهی با ما بیایی؟
گفتم :معلومه .گفت :میتوانی روی قلههای بلند
بروی و دویست کیلومتر پیاده روی کنی؟ گفتم:
چرا نتوانم .دیگر چیزی نگفتند.
بعد از  90کیلومت��ر راهپیمایی به یکی از
ارتفاعات نسبتا بلند رس��یدیم ،با شیبی تند.
فرمانده برای اینکه برادران احس��اس خستگی
نکنند گفت :ص��ف را به هم بزنید و آزادانه هر
طور میخواهید بروید .ح��اال موقعش بود که
نشان بدهم آن قدرها هم که آنها فکر میکنند
بچه نیستم .این بود که خودم را به هر سختی
بود به س��رعت رساندم به قله و به تک درختی
ک��ه آنجا ب��ود تکیه کردم و مش��غول خوردن
کمپوت شدم .دوستان کرد ما بعد که آمدند باال
و مرا دیدند رویشان را برگرداندند و با فاصلهای
از من نشستند.
■■ منور و صلوات

س��اعت ده ،یازده ش��ب بود .کنار س��نگر
با جمعی از دوس��تان دور هم نشس��ته بودیم
و چ��ای میخوردی��م .منتظر بودیم س��اعت
نگهبانی -دوازده شب -بشود و سر پست برویم.
نیروهای بعثی منور زدند .یکی از دوستان که تا
آن موقع نمیدانستیم بار اولش است به جبهه
آمده با دیدن نور به خیال اینکه هالهای آسمانی
است بیاختیار و بلند صلوات فرستاد .نتوانستیم
خودمان را کنترل کنیم و زدیم زیر خنده.

■■ ترس و وحشت تمام وجودم را گرفت

اولی��ن روزی بود که وارد «گردان اخالص»
میش��دم ،یعنی همان «گردان تخریب» .خبر
دادند فرمانده گردان برای ما جلس��ه گذاشته.
داخل نمازخانه جمع ش��دیم .بعد از س�لام و
علیک و معارفه ش��روع کرد به صحبت کردن.
در حین س��خنرانی متوجه ش��دم دو ،س��ه تا
انگشت ندارد .در ادامه وقتی این پا و آن پا شد
فهمیدم یک پایش هم قطع است .و باالخره بعد
از جلس��ه و چهره به چهره شدن دریافتم یک
چشمش هم مصنوعی اس��ت .از همان لحظه
ترس و وحش��تی تمام وجودم را فرا گرفت که
نگ��و و نپرس .پیش خودم فکر میکردم یعنی
من هم به زودی به همین وضع دچار میشوم؟
تا اینکه به تدریج همه چیز برایم عادی شد.

■■ دستگاهم

خرداد م��اه  66به عنوان امدادگر به منطقه
اع��زام ش��دم .آن موقع اف��رادی را ک��ه بار اول
جبهه ب��ود در امور خدمات��ی و نظافت به کار
میگماشتند .برای اینکه تن به این کارها ندهیم
با چند نفر از دوستان گفتیم :ما بار دوممان است
اما از بدشانسی که داشتیم گفتند :بسیار خوب؛
آماده بشوید برویم خط مقدم .بناچار و با ترس
و ل��رز قبول کردیم .آنج��ا موقعی که آرپیجی
میزدند خیال میکردیم دارند سنگ به قوطی
حلبی میزنند .یک روز ش��نیدیم یک نفر داد
میزند :دستگاهم ،دستگاهم .چون امدادگر بودم
دویدم طرفش .فکر کردم خودش صدمه دیده.
آم��د نزدیک .هیچ اثری از جراحت و خونریزی
نداش��ت .اش��اره کرد به جلو .فهمیدم دستگاه
بولدوزرش را میگوید که خمپاره خورده است.
■■ هرچه میخواهد بشود بشود

فرماندهای داشتیم در جبهههای غرب ،که
به خاطر هماهنگی بیشتر با محیط لباس کردی
میپوش��ید .بعد از عملیات بر اثر فشار دشمن
عدهای خواس��تند عقبنش��ینی کنند .خیلی
ناراحت شد .لباسهای کردی را از تن در آورد
و لباس فرم سپاه پوشید و گفت :اگر قرار است
شهید یا اسیر بشوم بگذار در همین لباس باشد.
این حرکت خیلی در روحیه دوستان تأثیر کرد.
■■ دروازه تهران کجاست؟

در شرق «بصره» حملهای سنگین کردیم.
داخ��ل کانالها از بس جنازه عراقی ریخته بود
راه عبور نداشتیم .خیلی از بچهها شب را کنار
همین جنازهها خوابیدند .چون تشخیص مرده
از زنده مشکل بود .منطقه فتح شده ،یک افسر
عراقی مجروحی را میآوردم پشت خط .در بین
راه با عربی شکسته بسته به او حالی کردم که:
یادت هس��ت «دروازه اندیمشک» که رسیده
بودید میگفتید« :دروازه تهران کجاست؟» حاال
میبینی که با سر و کله خونین بعد از چند سال
هنوز در «دروازه بصره» هستید .شروع کرد به
واهلل ال واهلل گفتن و میخواست بفهماند که من
بیتقصیرم .زور بود ،زور.
منبع :دائره المعارف «فرهنگ جبهه»

