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 شکوهجالل از مرگی بیروایتی بی

 

اهمیتی که  در پهی میایهک یتایهت اروپاشهی   ها  متن کوتاه و پر

 .رضاشاهی است از دیک عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی وقت

دکتههر قاسهه   هه  اول  ۀدسترسههی  هه  ایههن مههتن گرا بههها را در در هه

های ارهنگی و سیاسی شهاص  شخصیتهستی  ک  از مکیون غنی 

و  در  گهههارن  ن ظهههاهراش مشههوا گلشههائیان و  ههادر ایههران اسههت و

سهس    هوده. کشهورا جا  این صکمت  زرگ    شناصت وقایع تاریخ 

را در میان ماترک پکر یااته  و  ها  سیروس غنی ک   ن ارز کن   

( منتشهر سهاصت  اسهت. ۴۸۹۱استفاده از امتا ات مو ود )در سهال 

چنههک کههار عمههکه ههها و اسههناد پههکر، یاداشههت ۀوی  هها ا تشههار مجموعهه

 هه   و  هه   هها  ورده ،چنا تهه   ایههکیههف ارز ههکی را  کهرده. اول اینتهه 

 ر سهت  که   یشهتر  ۀایهن چههر ااتار و اعمالشناصت ا عاد مختلف 

ایههن  ۀ هه  صههاصر تصههوین دیههوان یههااد و توقیههف در ایههوال و زما هه

 هه   و  اینتهه . دشههناصت  شههکه اسههت، یههاری رسهها که ،شههاعر  ههزرگ

دار هک،  کسا ی ک  سودای صکمت    ایران و ارهنگ ایهن کشهور را

وصههههن امههههری  عالقهههه   هههه  سرمشههههف درصههههوری عرضهههه   مههههوده.
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عاصفیسههت، و ههی ا ههراز ایههن عالقهه  کههار اوقههی  یسههت.  ایههک   ههرا از 

گرات و دکتهر قاسه  غنهی از ایهن  مله  اسهت.  کسا ی ک   لک ک، ارا

 ر صالف  سهیاری از ورا  ایهن قبیهس اسهناد که  تهو هی اینت    صر

اما تی را   ها  کار ک،  بالق   ارزن میرا  و مسئو یت صویش در 

ک  ملهت ایهران و  خصهو    هایی  ن انمخاصب    ،ک   زدن  وده

 پژوهشگران تاریخ این کشور ک، رد کرده است.

 

 که سخن میگوید
اکبهر داور  هود که  همهراه عباسقلی گلشائیان از  رکشیکگان علهی

وی از دادگستری    دارایهی راهت و  هاقی کهاریر صهویش را در  ن 

صا هه  گارا ههک. او از  سههس کارمنههکا ی اسههت کهه  داور  ههرای وزرات

یهال پشهتیبان دستگاه دیوا ی  وین ایران، تر یت کرد، در هم  ۀادار

  ههها یرمههت و مرتبتههی داشههت و  ۀو مشوقشههان ما ههک و در چشهه  همهه

مرئوس و رئی   کاشت و  یشهتر  ۀ گاه داشت ک  ارتباصی    را ط

یسهت اگهر گلشهائیان در ا تهکای مناسهبت  از قمان شهیفتگی  هود.  هی

یتایههت وههعود صههود از معاو ههت  هه  وزارت دارایههی،  هه  دو ر یهها 

اشاره میتنک ک  قرار است  شارت این ترایع را  ه  صهودن و یتهی 

از دوستا ش داده  اشک و در هر دوی   ها داور  قش مرکهزی دارد. 

 هروزی   هاییسهت که  مهورد  ۀگویی وی از  ن  هان  یز در ا کیش

 ا ک.هش  ودهتو 

عصهههر پهلهههوی اول )و  سهههر مکان  هههوینگلشهههائیان، ما نهههک دیگهههر 

دو (، قبههس از هههر چیههز کارمنههک اسههت،  هها  قههاص قههوت و ضههعف ایههن 

منصور و اروغهی، کفیهس وزارت و سهس   ۀگروه. وی در دو کا ین

شههاص   ۀوزیههر دارایههی  ههوده اسههت. از  هتههی میتههوان او را  مو هه

 هرای  ،ی اتهوریتر دو پهلهویپرسنلی  ه  یسهاآ  ورد که  یتومتهها

کشهههور میطلبیک هههک و  ههه  کهههار میگراتنهههکن کارمنهههک، کهههاردان،  ۀادار

شناس و  هکون ههیا ادعهای سیاسهی.   اه  را که  مینگهارد از وظیف 
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ایهن دیههکگاه اسههت،  هه  از دیههک مههور  کهه   یسههت و  هه  پژوهشههگر کهه  

 ادعای   را  کارد و    سیاستمکار ک   بایک  ا  ن اشتباه شود.

 

 که سخن میگویداز 
 هنگهها . اول متو هه  اسههت  هه  رضاشههاه ۀ گههاه گلشههائیان در در هه

 ا همان سهرعتی یرکهت  میتنهک که  عقر هۀ  شقلم ، گارن روایت

از سرعت صویش میتاهک ، هر  ا ک  رضاشاه یاضر است، زمان

 و    اکر  زئیات میسردازد.

که  سها ها مرکهز قهکرت  هوده اسهت و اسهت کسهی موور داستان 

اداره کههرده و تهها تمهها ،  اقتههکارو  هها  هه  صههور  المنههاز  کشههور را 

روزی ههه  کهه  اسههتعفا میکهههک و از مملتههت صههارع میشههود، مر ههع 

 ه  اصاعهت همگان  هایی و اولی تصمیمگیری است. صی سا یان، 

ا ک و در عین اینت  مرگ سیاسهیش کردهصو ی چون و چرا از وی 

متصهور  یسهت. را    چش  شاهک ک، راتاری صالف عادت  رایشان 

ی را اسهاده کسی  رأت  کارد هشکاری  ه  او  کههک. یتهی ههر صبهر

مبههادا تهها  ، ههار سههبس و سههنگین میتننههک چنههکین ،شراعرضههیقبههس از 

 گیر ک.قرار  شاههکف صش  

در تصههههویری کهههه  گلشههههائیان از رضهههها شههههاه عرضهههه  میتنههههک، 

کوچتترین اثری از مخا فت یا معا هکت  یسهت.  هرعت ، وی دائه  

یها  ،مثبتهی، سهخن درصهوری ۀت تا اگر کوچتترین  قطهدر وکد اس

موقعی میبینک،  ا تأکیک    صوا نکه عرض   مایک.   ا   ۀراتار شایست

پسهنکد،  ها تأسهف  قهس میتنهک و روشهن اسهت که  را ک  میبینک و  مهی

هههایش میار ههک. پا نههکیش  هه   قههس دقیههف وقههایع،  ههر دیگههر د مشهه و ی

، و ههی  گهاه اسهت کهه  درسهت اسهت که  کارمنههک یتومهت وقهت اسهت

همهها طور کهه  متو هه  یفههد  ههواهرات  اوسههت. ۀدرسههتتاری وظیفهه

شهاه، اهوراش  ه  گاوونکوقشهان سهسرده،   کون دستورو  ه ودسلطنتی 

 ما رسا که است.اصال  های شاه را  یز    ها و کردهگفت 
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رضاشههاهی کهه  گلشههائیان در شهههریور  یسههت دیههکه، اههردی اسههت 

اسهباآ اهرار  ه  همراههی  ۀکد تهیهصما ، در همان یا ی ک  در وه

و یعهههک اسههت، چشههمش هنههوز د بههال  ههاآ ایههن و مههال  ن میههکود و 

هنگامی ک     او میگوینهک ارتهش شهوروی  هوایی شهمال و گرگهان 

ش که   قهاص را اش ال کرده، واکنشش ایهن اسهت که   گویهکن ایهن  تمامها

قلههکر اسههت، از تشههر و  ازصواسههت وا میما ههک و  ؛)!( امههالک ماسههت

ی  ویسنکه این است ک  در چنک مهاهی که  از  زدیهس  ها شهاه د خوش

هوشههی کهه   هه  او  ؛ر  کیههکه و اوههش  شههنیکهتمههاس داشههت ، از او ت ی هه

ا ههک، در غیبههت راهنمهها و مشههاور و معلهه  کهه  همهه  را یهها  سههبت داده

کشت  و یا را که و یا تارا که،  یش از همهان  یسهت که  همیشه   هوده 

قلهکری قزاقهی  هوده و در صهول گر زی روسهتایی که  متمهس  ناست

اینهها،  ۀسا های سلطنت یتی تران ه   خورده است. عالوه  ر همه

ارتهش شهوروی که  پایتخهت را  ه   ۀ   کلی صود را  اصت . در منگنه

دری از اجهایع اش ال تهکیک میتنک و تبلی ات رادیو  نکن که   ها پهرده

تنههها  هه   شههاه، عمههالش تهههران را اههتن کههرده اسههت،  هه  کلههی الهه  شههکه.

صهود  ۀچیزی ک  اتر میتنک    در  ردن  ان و مهال صهود و صها واد

از معرکهه  اسههت و  هه  اتههر چیههزی کهه   یسههت سر وشههت مههرد  و 

ای کهه  مملتههت. هما یسههت کهه  همیشهه   ههوده و یههال،  عههک از یملهه 

پشهتش پنههان شهود.  تهااسباآ قکرتش را  ا ود کرده، یجها ی  هکارد 

 عیان شکه.  وهرن ، اصواهصطر، صواه ۀدر هنگام

واکههنش اوههلی رضاشههاه در  را ههر یملهه ، اتههر اسههتعفا و اههرار 

اسهت، ا بته   ها همهراه  ههردن  هواهرات سهلطنتی، در عهین تهاکر  هه  

دو ت ک   ایک  عک از راتن هه   ه  اتهر معهان او  اشهک و عهالوه  هر 

این،  گاارد زیماتش ارامون شود! یهس  هار میگویهک متفقهین اقه  

 ههرود تهها مملتههت وههکم   بینههک؛ یههس  ههار  د بههال او هسههتنک، پهه   ایههک

در پایتخت اش ال شهکه  ما هک  میگویک در شأن سلطنت  یست ک  شاه

هرچنک، ایتماالش ترس از مهرد  و ا بهار  ه  پاسهخگویی اعمهال  و...

 دوران دیتتاتوری،  یشترین مایۀ  گرا ی او  وده است.
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متو هه   ،ای از کوشههش دو تیههان خههش عمههکه ،تهها پایههان داسههتان

 ۀک از صروع از پایتخت میشود تا شیرازهرف کردن او و و یعمنص

اروغههی اسهت که   هه  او و  ،امهور  ه  کلهی از ههه   گسهلک. در  هایهت

یها ی میتنهک که  کوشهش تهر اسهت، ترسهیکهکه  از پهکر هه  ارز کن 

 ههرای اههرار  یهههوده اسههت زیههرا اگههر ههه  از پایتخههت  توا نههک صههارع 

ان هه   هاز اروغهی اسهت ک، از کشور  خواهنهک توا سهت. در پایه شو

کهه  شههرای  صههروع از کشههور و ا تقههال سههلطنت  هه  پسههرن را  هها 

سفرای صار ی،  کون یضور و اصال  هیأت دو ت و  ه  ترتیبهات 

 .متتو  ما که است، یس و اصس میتنکو شروصی ک  تا    یال 

 ه   .اسهت مها مهانصبر شهکن از  یهات  اولی رضاشاه، ۀدغکغ

نته  ههر چه   ن تن ی   مایهک،  هرای ای رای اینت  سیاستی  ر اساس 

داههع شههود.  ،  لتهه  صطههر  هه  ایههن ترتیهه  از سههرنسههایردمیخواهنههک  

صهالف  هر  ،دیسلماتههای   مها یکه   میتننهک یتی وقتی متفقهین تقاضها

  هر هیهأت   هرعت ، ،      ها مسهترد شهو کا ملسیقوا  یناوول 

هههای صههود گشههت  و معتقههک اسههت کهه  متو هه  مسههئو یتدو ههت کهه  کهه 

 میتوان چنین صواستی را     سا ی پهایرات، اوهرار دارد که  کهار 

 هر چ  زودتر و مطا ف میس اش ا گران، ایصل  پیکا کنک.

کسا ی ک   زدیتی شهان و گفتار تو   صا  گلشائیان    راتار 

- هه  ا گلسههتان  ههر همهه  روشههن اسههت و در وههکر   ههها امیههر شههوکت

لس ک  پسرن دامهاد ا ما ملس عل  ک  عضو دو ت است و  یز قوا 

دو ت ا جا  شکه است و  قلشان  ه    ن یات  یکسموض شاه است، 

 قصک  گاه کردن صوا نکه.

 

 از چه سخن میگوید
موضو   وشت  از ه  گسیختن   ا  رضاشاهی اسهت در  را هر 

متفقهین  ه  ایهران در شههریور  یسهت. ایهن   ها   ه   ه  یز هی  ۀیمل

شن است که  پایگهاه مردمهی واتتا داشت،        هادی   یر  ن و ر

دسهههتگاه   هههامی و دیهههوا ی،  تالشهههی ، ههه  همهههین د یهههس .هههه   کاشهههت



 عباسقلی گلشائیان

10 

 ها  –ضهرآ یمله  واقهع گشهت   خسهتینمترادف مرگش  هود که   ها 

زدگهی از سرعتی ک     سهختی میتهوان  هرایش   یهری یااهت.  ههت

 در سراسر  وشت  موع میز ک. ،این امر و  یز  گرا ی از عواقبش

تهرین  خهش تش و ارار ارما هکهان  ن، مفتضهناز ه  پاشیکن ار

 هه  اسههتثنای ااسههران و صکمههۀ  یههروی کوچههس ایههن اروپاشههی اسههت. 

اقتکار صهود رضاشهاه  ۀامرا و ااسرا ی ک  هرککا  در یوزدریایی، 

کهههوچتی  ود هههک و در زورگهههویی و صمهههع از ارما هههکه و ا گویشهههان 

را هر زدگی و    سرعت تمها ، از  سرمشف گرات   ود ک،  ا ویشت

داها  و زیردسهتان را در  را هر  یروهای مها   گریختنک، مرد   هی

دشههمن رههها  مود ههک، امههوال ارتههش را غههارت کرد ههک و صههود را  هه  

، رسههها ک ک. ای کههه  تصهههور میترد هههک امهههن اسهههت زدیتتهههرین  قطههه 

زیردستا ش ما ک که   ها همهان  ا گوی، تا  صرین د ، ارما که کس قوا

 و مهال  هان در  هردن   تی، در پی سر سیمگی و گاه همان صامکس

چهین ها  قطه  ای یتایت گلشائیان  ا روایت این  زد ی ود ک.  ای

 شکه است.

تهها   جهها کهه   هه  ارتههش مر ههوص میشههود، اکههر یههس  تتهه  در ایههن 

 وشت   سیار یائز اهمیت است و  ن اینت  رضاه شاه، صود دسهتور 

ه اسههت. مسههتقر در پایتخههت را داد ۀمههرص  کههردن سههر ازان وظیفهه

دعوایی ک  وی  عک، در یضور دیگر امرای ارتش،  ها  خجهوان و 

ریاضی کرده و    کتس زدن   ها منجهر گشهت ، در  هاآ پیشهنهادی 

ا ههک. در  ههوده کهه  اینههها  ههرای موقههوف کههردن   هها  وظیفهه  داده  ههوده

مههرص  کههردن  ، در وههورتی کهه ااههواه ایههن دو  هها ههه  مخلههوص شههکه

ی اول یملهههه  کهههه   هههه  اقهههه  سههههر ازان وظیفهههه  در همههههان روزههههها

کهار دسهتگاه  ۀهها را صها ی کهرد،  لته  یفهد   ه  و ادامهسر ازصا  

مشههتس سههاصت، اتههر صههود  ،دو ههت را در  ن وضههعیت اضههطراری

ش کهه   رضاشههاه  ههوده اسههت ،  هه  از کودتههای   ههامی میترسههیکه قاعتههکتا

 ا ک.زیردستا ی ک  صیال صرا تاری داشت 
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 هرای گسهترا کن  ،ولا ۀدر در  ،ارتش رضاشاهی   هر یال، 

از راه  نقکرت  نیا گاارن  ر سراسهر ایهران،  نیهان  ههاده شهکه  هود

سرکوآ و غارت  خبگان مولی و  ا ود کردن  یروهای مسهتقس از 

دو ههت مرکههزی و ا بتهه  مهههار  معیههت شهر شههین،  خصهههو  در 

ایهن کارهها صهوآ هه   رمیامهک. اگهر در  هایی که   ۀاز عهک ؛پایتخت

ش  مهک، چنهان راتهاری از صهود  شهان داد، از پای داها  از وصهن پهی

این  هت  ود ک      رای چنین کاری ساصت  شکه  ود و    تر یهت. 

شههعار وصنسرسههتی، گفتههاری تبلی ههاتی  ههود کهه  مثههس مههارن   ههامی 

همهراهیش میتههرد و  هه  یرکهاتش هیبتههی میههکاد که   کاشههت. صبیعههی 

مگهر در   ود ک  اثر چنکا ی  ر عملترد واقعی ارتش  کاشت   اشهک،

مراتهه   ههین ااسههران  ههوان کهه  هنههوز از وههاای ترقههی در سلسههل 

  ها  رضاشهاهی  شهو ک.  رصهی از  ۀتا درست قهوار ، گاشت   ود ک

  ها کشت  شک ک و  یشترین شمارشان سرصورده و سرااتنکه، شهاهک 

 اش ال وصن گشتنک.

ا بتهه  دسههتگاه دیههوا ی ههه  از ایههن ضههعف  ههزرگ سههاصتاری کهه  

دیتتههاتوری ایجههاد میتنههک، در امههان  بههود. اههرار صههکمت  هه  دسههتگاه 

 سیاری از شهرداران، ارما کاران و استا کاران از موس صکمتشهان 

راتهار ارتهش  هود.  ۀو رها کردن مرد     یال صود، متمس و قرینه

 ه  ارتهش مهها   شهوروی اروهت  ،گلشائیان میگویک ک  این گریهز

صف توههت اشهه ال منهها ۀ کاشههتن مخاصهه ،  ههرای ادار ۀداد تهها  هه   ها هه

 لشههویتی داشههتنک، ااههرادی را  ۀصههود، از میههان مههها را ی کهه  سهها ق

 رگزینههک و در مقهها  شهههردار و ارما ههکار و... قههرار دهههک و  هه  ایههن 

 تسل  صویش را  ر این مناصف موت  کنک. ۀترتی  پای

گلشههائیان  هه  روشههنی  هه   ۀدیگههری ههه  کهه  از ورای  وشههت ۀ تتهه

ا گر منطف استبکاد است،  کا  هودن صود  ی ۀچش  میخورد و     و 

 یتهههکیگردسهههتگاه دو هههت از   هههامی و غیر  هههامی کامهههس دو  خهههش 

است. دو صهرف ارتبهاصی  ها هه   کار هک،  ها صهرز اتهر و عمهس هه  

 شههنا  یسههتنک و عههالوه  ههر ایههن،  هه  ههه  سههاظن  یههز دار ههک.  هها  ههروز 
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 وههران،  ههزو  ارتبههاص  ههین   ههها هویههکا میگههردد، امهها وقتههی وزیههر 

   دستور رضاشاه،  رای اول  هار در هیهأت دو هت شهرکت  نگ، 

میتنهههک، کسهههی از وزرا او را درسهههت  میشناسهههک و  ههه  او اعتمهههادی 

میترسهههنک  ههرای شهههاه صبههر  بهههرد. همهه  منت هههر راهههتن وی  – ههکارد 

 میما نک تا یراهای  کی را  ین ه   ز نک.

گلشههائیان مههنعت  گشههت  کهه  رقا ههت و عههک   ۀدر  وشههت ایههن  یههز 

ین ارتشیان  سیار  یشهتر  هوده اسهت تها دیوا یهان. د یهس امهر اعتماد  

روشههن اسههت. رضاشههاه، صههود، قههکرت را  هه  یههاری قشههون وههای  

گاه اولیش هیاگاه  ز ارتش  بود.    همان ا هکازه شکه  ود و تتی 

ان  ههود، از   ههها میهراسههیک و تهها یههک کهه  موتههاع ااسههران عا یرتبهه 

د. از دیهههههکگاه منهههههااع امتهههههان میتوشهههههیک در تفرقههههه   گاهشهههههان دار

ه ش را مصهروف  هکا  گهاه شخصیش، منطقهی  هود که   یشهترین هم 

از یتکیگر و تروی  رقا ت و ساظن  ین   ها،  امرای ارتشداشتن 

 ،در روز کهارزار ،ا بت  این ه  منطقی  هود که  چنهین ارتشهی .ک تن

    هیا کار  یایک و ال  شود.

زدایههی از ای کهه  یتههایتش پههیش چشهه  ماسههت، سیاسههتدر دوره

ایههران  هه  یههک اعههالی صههود رسههیکه  ههود و  ۀدسههتگاه دو ههت و  امعهه

شهرو   ازگشهت پهاورچین پهاورچین  ۀمرگ سیاسی رضاشاه،  قطه

 .و  امع  سیاست است    دو ت

در ال  و سر سیمگی شهاه، دو تیها ی که  شهاهک کوشهش او  هرای 

ک     صهود میاینهک، چهون میبیننهک که   ه  گریختن از ایران هستنک، ک 

-،    ههیا عنهوان  مهیرتا یش  رای اراشاه و  ی صود اصتگید یس 

 ۀ اصواه مسئو یت  یشتری  هر عههکتوا نک روی او یساآ کننک. صواه

  ههان ااتههاده،  خصههو  کهه  صههرف مههااکره  هها دول مههها   هسههتنک و 

عواقه  وادادگهی شهاه را موهکود  ، ایک در این زمینه ، تها یهک امتهان

 یز هست ک   ایهک اتهر یسا رسهی اهردا   ماینک، و  صر از هم ، این

اشهه ال کشههور هسههت و ههه   ۀههه  غصهه ،را ههه   تننههک. در راتارشههان

شههادی صالوههی از دیتتههاتور. اول  هه  اتههر مشههورت صواسههتن از 
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شهان  ه  قبهس از پهلهوی میرسهک و از ر هال قهکیمی میااتنهک که  سها ق 

سیاسهههت چیهههزی یادشهههان هسهههت و در  هایهههت، علیهههرغ  مخا فهههت و 

، همتههای وثههوا ا کو هه   هه  صعنهه کهه  او، ه، اروغههی را مقاومههت شهها

 تومیس میتننک. وی   میشمارد، 

عههین همههین را طهه   هها سیاسههت را در مههورد مجلهه  ههه  میبینههی ن 

ش مطها ف   ازگشت    ییات سیاسی و شهرو   ه  تورکهاتی که  مطلقها

. صههودن در میگههرددو  هها واکههنش تنههک وی موا هه    یسههتمیههس شههاه 

میگویک که  میخواههک از ایهن په  مملتهت هیأت وزیران    اروغی 

اداره کنک! و هی  ها او هین ا هراز اوول مشروصیت و قا ون را صبف 

و هههود مجلههه ، از کهههوره در میهههرود و از رئهههی  مجلههه  مااصهههاه 

میتنههک.  هه  هههر یههال، قال ههی  ههودن  ماینههکگان، مهها ع  میشههود تهها  هه  

موههض ایسههاس  زادی، در اصتیههاراتی کهه  قهها ون اساسههی  هه    ههان 

تتشههان را  هه  وکا ههت ه، شههتی  تننههک، یهها در یههف کسههی کهه  تههسداد

منصههوآ کههرده، تخفیفههی قائههس گرد ههک.  هها صههروع شههاه از کشههور و 

معراههی سههریع  ا شههینش، اروههتی  ههرای یسههاآ صواسههتن از وی 

در مههورد  ههواهرات سههلطنتی،  ،اقهه  از وزیههر دارایههی ؛یا نههک مههی

 گیر ک.صلبنک و میتوضین می

. اشهارات دار کروایت گلشائیان  را در کمترین سه مرد  ایران 

گهارایی کهه   هه    ههها میشهود، یههاکی از سر سههیمگی و سههرگردا ی و 

ههای رسههمی پنههاهی اسهت. از هههیا چیهز،  ههز از صریهف اعالمیهه  هی

 ۀدو ههت و ارتههش و تبلی ههات رادیههو  نههکن، صبههری  میگیر ههک. در ادار

مملتههت دصهها تی  کار ههک و اروههتی ههه   ههکا ان عرضهه   میشههود تهها 

سیاسهت  ۀهنهوز  و هت  ازگشتشهان  ه  وهون – توا نک یرای  ز نهک 

 هه  یتهه  وظیفهه ، متو هه   ، شههکه. صبیعههی اسههت کهه  اگههر ههه  دو تیههان

ایوال   ان هستنک، از  زو  این تو    هرای  لهوگیری از شورشهی 

ش  ا واکهنش صشهن رضاشهاه  ک  میتوا ک  کاش مو ک صطر  اشک و اییا ا

 موا   گردد، غااس  یستک.
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ئیان،  ههه  اشهههاره،  ههه  زیمهههاتی کههه   ههه  یهههاری کارمنهههکان گلشههها

ان،  رای  لوگیری از  هروز قوطهی در پایتخهت متقبهس وزارتخا  

گشت ، اشاره میتنک. صود رضاشهاه  یهز چنهان از وقهو  شهورن در 

پایتخت میهراسیکه ک  وقتی    د یس کمبهود گنهک ، موااقهت میتنهک تها 

ایش یا ههک،  هه  رغهه  قیمههت  ههان در مشهههک  هه  هههر منههی شههش   ااههز

کاردا یش مورد تأییک و تقهکیر او هه   ا راز مخا ف وزیر دارایی ک 

هست، قیمهت  هان را در تههران  ه  دو   کهاهش میکههک تها  ها ایهن 

رشههوه،   ههر مثبههت مههرد  را  هه  سههوی صههود  لهه   مایههک و ا بتههه  

  میگیرد. دشنا عوضی  ز 

 

 چگونه سخن میگوید
عهادات امالیهی دوران اسهت،  هها هها تها ع شهیوۀ  گهارن یادداشهت

گههههااری،  ههههکون مجههههزا کههههردن مطلهههه  در  نههههکهای یههههکاقس  قطهههه 

 و هی .عهال..اا از قبیس تطها ف هادقتی   عالوۀ  رصی  ی مشخ ...

روایت  سیار من   است و روشن و صطی، چنا ت  گزارشی  اوس

 تو   صویش منورف  میگردد.  کا وناداری؛ زوائک  کارد و از 

ههای دکتهر غنهی، یادداشهتمجموعهۀ در  نتشهر شهکهممتن ظاهراش 

چههاا ااسههت  سههس  ویسههی و  هها همههان ترکیهه  دستنوشههت   هه  ماشههین

عتهه  یهها اتههوکسی  وشههتۀ گلشههائیان در دسههترس سههسرده شههکه اسههت. 

 بود تا  توان  سخۀ مو ود را  ا  ن مقایس  کرد یا از اساس ترتیه  

، و هههی ایجهههاد  رصهههی  کیهههکی  هههرای یروااینهههی مطلههه ، ریخهههت

گهااری شهکه تها در  سخۀ اعلی، متن  قطه  .ت ییرات در  ن الز   ود

که تا از وهورت صوا ک ش تسهیس شود،  نکهای مطل  از ه   کا ش

یها ی  ههت تهاجهزا شهکه  وشت     چنک  خهش م و صومار  یرون  یایک

عالوه  ر اینها،  وشتۀ گلشائیان یا ت یادداشهت  . سان شود در متن

اشههاره  هه  تههاریخ وقههو  یههواد   ،مناسههبتو ههی  هه   ،روزا هه   ههکارد

توههول امههور روشههن شههود، ایههن  زمهها ی  ههرای اینتهه  سههیر میتنههک.

سهههت شهههکه،  اههههایی کههه   گار هههکه اقههه   ههه  اشهههاره  ههه  اشهههارات یتک
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اکتفهها کههرده، تههاریخ  «...روزی کهه  در مجلهه   ههودی »، «دیههروز»

 روزهفته   ها  دقیف در میان کما    مکه و در یس مورد ه  ک  روز

 ن  تت  یاد وری گشت  است.صوا ک، ایمیماه  

ش زمههان  گههارن مطلهه  در  ههایی اکههر  شههکه، و ههی   یههک اقاعههکتا

 عیهک  ه  و در هر وهورت  داشت   اشکوقو  یواد    اااولۀ کمی 

زیهرا  . اشهک ۴۸۱۱یها یهکاکثر  ۴۸۱۱از سهال   ر میایک ک  دیرتر 

 گار ههکه در  ههایی کهه  از یملههۀ   مههان  هه  شههوروی وههوبت میتنههک، 

سر وشت  نگ را ت ییهر دههک. یعنهی « شایک»یگویک ک  این واقع  م

هنوز پیروزی   مهان را ممتهن میکا سهت  اسهت، امهری که   هاممتن 

  رای هم   شتار شکه  وده. ۴۸۱۱ ود ش، از پایان 

تهر ای مفصهسموتمس است ک  متن مو ود قسمتی  اشک از  وشت 

ه در صههول را هع  ه   ن  خههش از وقهایع سیاسهی مملتههت که   ویسهنک

ییات صویش شاهک  وده است. وی چنک  ا اشاره    مطها بی میتنهک 

ک   سطشان    موقعیتی دیگر موکول گشت ، و ی در   ا     دست 

مها رسههیکه اسهت،  یسههت. ایتمهاالش گلشههائیان رو وشهتی از ایههن  خههش 

ههایش را در اصتیهار دکتهر غنهی گااشهت  اسهت.  سهیار مهه  یادداشهت

ز  ازما ههههکگان وی گراههههت و شههههایک ههههه  از سههههراآ  ههههاقی را  ایههههک ا

ههههایی کههه   عهههک از مهههرگ ر هههال وهههای  سههها ق ، زیمهههت سهههاواکی

منطبههف  هها پاکسههازی میههرا    ههها را میتشههیک ک تهها اسههنادی را کهه  

یتومت وقت و منااع سلسلۀ پهلوی  بود، ضهب  کننهک و از  سیاست

  ین  بر ک.

 گلشههائیان شههرو اروپاشههی   هها  رضاشههاهی را  هها  ثههری اداری،

صطا ی و اارآ از ههر  قهش و  گهار اد هی،  ارودو  اراز کون هیا 

هه  شهایک و   گاشت  است. شایک مو بی  رای ایهن کهار  میکیهکه اسهت

 .قلمش این توان را  کاشت 

هههای اد ههی، و  هها پیههروی از کلیشهه از دیههک   هههایی کهه   هه   ا جهها 

تصور میتننک ک  هر وقت پای سهقوص پادشهاهی در میهان  هود،  ایهک 

، ایههن  قطهه  ضههعف گراههتتی اخههی   ههرای  قههس یادثهه   هه  کههار سههب
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موسوآ صواهک شک، در وهورتی که   یسهت. اگهر  زرگهی در  فه  

واقعهه ، یهها  هه  عبههارت دقیقتههر در مههنش و رون  ههازیگران واقعهه  

  ن درست اسهت که  رای  ا داد ش در روایت  یست.  ی باشک، د یل

پسنک را ارضأ باگو   پردازن اد ی     ثر  الیی میکهک ک  صبع زی

مینمایک و از ورای  ن    واقع   ال ی میبخشک ک   رصهی را صهون 

  یجها  ه  همهان ا هکازهاست  میایک، و ی اگر  ا جا  اشک، اق  دروغی

ههکف از گهزارن یها  صوا نکه را از یقیقت دور میتنهک. ود سایر ک  

-پژوهش تاریخی،  قس و  ستجوی یقیقت است،    ارضای  مهال

اگر زیبایی    کاری  یایهک،  لهوه  خشهیکن  ه   ،ین زمین صلبی. در ا

یقیقههت اسههت  هه  ا قههای ع مههت  هه  موضههوعی کهه  از  ن  ریسههت. 

داستان سقوص رضاشاه،    رغ   لنکی مرتبهت و تلخهی یتایهت او، 

 و روایهههتدر  ثهههر  شهههتوهی هههیو ایهههن  از ههههر  زرگهههی صا یسهههت

 است. یاات  ا عتاسی درصورگلشائیان 

 

 رامین کامران

 0232وردین فر
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 ت که وقوع آن خیلیروزی اسشرح وقایع چند 

 مترقب بودغیر
 

 عهههک از راهههتن سهههرتی   ،سههه  مهههاه اسهههت کههه  کفا هههت وزارت دارایهههی

ای از ایهن پهیش  مهک شهرو    مهن واگهاار شهکه اسهت. شهم  ،صسرویامیر

 شود.داده می

 

 از وزارت دارایی امیرخسرویانفصال 

دوازدههه  مجلهه ،  ۀیعنههی روز ااتتههاو دور ،0201  ههان  5در تههاریخ 

 قهههای  ههه  ت ییهههر یااهههت.  قهههای دکتهههر متهههین داتهههری کههه  وزارت  ۀکا ینههه

دادگستری  ها او  هود ) ایهن وزارت هه  داسهتا ی دارد که  در مهوقعی که  

ر مجههال  اشههک یادداشههت مههی شههود(،  هه  ریاسههت وزرا ا تخههاآ و  قههای   ههک 

که  چنههک  امیرصسههروی  وزیهر دارایهی، ت ییههر یااهت و  هه   های او سهرتی

سا ی رئی   ا س ملی  ود،    وزارت دارایی منصوآ شک. این شهخ  

  وا ی است  وا هوس و  ی سواد. چنک وبایی  رای توصیس و مطا عه 

ز هک. اهوا غله  یهاد گراته  یهرف مهی ۀ   پاری  رات  و چنک کلم  ارا س

ا عهاده صودصهواه، صهراع و  هی یسههاآ اسهت. چنکسها ی اسهت کهه   رزوی 

زارت دارایی را داشت  و یاال  ه  مقصهود صهود رسهیکه اسهت. صالوه  و
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هههای اعلههی، اکههر سهها ق  و مههکت صههکمت او در مقصههود از ایههن یادداشههت

وزارت دارایههی  یسههت )ایههن قسههمت صههود صههود داسههتا ی اسههت کهه  موقههع 

دیگر    اکر  ن صواه  پرداصت(. صالو   عک از یس سال و هشهت مهاه 

تن تما  دارایی کشور، منفصس شهک. ا مهاالش وزارت دارایی و ازه  گسیخ

 شود.شریی از علت ا فصال او یادداشت می

موسهههههوس شهههههک کههههه  کهههههار سهههههرتی  [ 0231]از اوایهههههس اهههههروردین 

هایی ک  از داتر مخصهو  ه  دیگر تما  است. چون  ام  امیرصسروی

رسهیک،  وههن  سهیار صشههن و  هکی داشهت کهه  شهایک در هههیا زمهان ایههن مهی

شهک. کارههای اداری  سهیار  هک ت دارایهی  وشهت   مهیصور کاغا    وزار

 ۀ ههود. موضههو  صیلههی قا ههس تو هه ، موضههو  ارزاا  ههود کهه   هه  واسههط

گنههک   بههود و هههر  ۀصشتسهها ی سههال قبههس، در ا بارهههای کشههور هههیا اصیههر

ش در شهههرهای در هه اول،  ۀروز و هههر سههاعت، صطههر قوطههی مخصووهها

ها، را ع    صریک لیسیها و ا گکرد. مااکراتی  ا روسهم  را تهکیک می

 ه  همهین مناسهبت،  ؛ها مقکاری اروصت   ود هکگنک  درمیان  ود. ا گلیسی

ها زیهاد  هود که   یشهتر مسهاعکت تجهارتی توقعات و تقاضاها از ا گلیسی

هها اقتضها ها ه  یا واقعا صیال کمس داشهتنک یها سیاسهت  ن تننک. ا گلیسی

داد هک. چهون  شان میکرد،  رعت  یس سال قبس، صیلی روی صون می

دریهایی ا گلهی   هرای  ۀصریک کاال از سایر کشورها موتاع    تهی  ا هاز

ههها  ههرای تهیهه  کشههتی کمههس  ن  هه  عههالوهرسههیکن  ههن   هه   نههکر  ههود و 

ضههههرورت داشههههت. وا سههههت  تجههههارتی ا گلههههی  در صهههههران کامبر هههها  

Camberbach اظهار کرد ک  یس شرکت ا گلیسی ک  وا ست     دو ت ،

عنقری     صهران  مکه و تما  کارهای  ازرگا ی را ا جا  صواهک است، 

داد و  عههک معلههو  شههک ایههن شههرکت  ههرای تمهها  تجههارت ا گلههی  در شههرا 

میا  ، در هر کشوری  ماینکه دارد. این شرکت،    اس  شهرکت ایهران و 

 ریتا یهها، در صهههران  هه  ثبههت رسههیک. ایههن شههرکت صریههی تهیهه  کههرد کهه  

ار  یره  ن     دو ت  فروشک، از قبیهس گنهک ، یاضر است تا ششصکهز

چای، دوا، مواد مورق  و غیهره و در مقا هس پشه  و سهایر کاالهها  گیهرد. 

 یهک، یعنی  ن     ایران  ورده،  های  ن را صبف مهوااقتی که   عمهس مهی

  و  051ای  ههرای کههاالی در هه  دو    گراتهه ، از قههرار هههر  یههره

  و  021 ههیش از  ههر  معمههو ی کهه   ، یعنههی  011در هه  سههو  
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  اسههت و تفهههاوت را ههه  اظههههار میترد ههک  ا هههت یههف ا زیمههه   011

های دریایی و غیهره اسهت. کسهی که  شرکت در تهی  کشتی و ا ازه  ام 

این قرارداد را  ایک مورد مطا ع  قرار دهک، صا   گلهک برگ رئهی  اداره 

صههودن داسههتا ی  معههامالت صههار ی وزارت دارایههی اسههت )ایههن زن ههه 

 دارد ک  ممتن است چنک سطری ه   عکاش را ع    او  نویس (.

ا گلی ، قرارداد را  ست و  عک از موااقت دکتهر  ۀاین زن دست  شا ک

امینههی مههکیر کههس وزارت دارایههی،  ههرای سههرتی  ارسههتاد ک و  هها اوههرار 

زیههاد سههرتی  قبههول کههرد و  الااوههل   ههرای صریههک پشهه  سههی میلیههون   

 ا س ملی داد ک که   ه   ا هس شهاهی  کههک.  ا هس هه  سهی میلیهون یوا   

ههههای صهههود کههه    را پرداصهههت و رئهههی   ا هههس ضهههمن وورتوسهههاآ

رسهها یک، گههزارن  ن را  یههز  هه  شههاه روزههای  معهه   هه  عههری شههاه مههی

  شان داد.

ایههن امههر در وضههعیت اسههتناس اثههر صیلههی موسوسههی داشههت و تعجهه  

 ع    این موضو   وشت تا قضهی  صواهیک کرد چرا  ایک چنک سطری را

معنهی سهرتی  در سهال قبهس و کسهر و خر ی  هی ۀروشن شود.    واسط

 ود   کشور، مقکار استناسی ک  در  ریهان  هود که  و ایتیا هات مهرد  

کرد و    اورار زیهاد رئهی   ا هس و تواشهی شهاه، و دو ت را راع  می

اس داده شههکه  ههود.  شههر اسههتن ۀ ههاالصره اصیههراش پنجههاه میلیههون ریهها ل ا ههاز

یههاال تصههور  فرماییههک  هها ایههن ترتیهه ، صههارع کههردن سههی میلیههون   از 

 کرد. های  ا س ملی و توویس  ن     ا س شاهی، چ  تأثیری میونکوا

در ههههر وهههورت،  قهههای اهههرزین رئهههی   ا هههس ملهههی، ضهههمن تقهههکی  

که   نهای  ا س و تو   شاه    ایهن  تته ، اظههار کهرده  هودوورتوساآ

وزارت دارایی، این سی میلیون داده شهکه اسهت. شهاه هه   ۀیوا  ریس  

ا عهاده  ه  سهرتی  کهرده سرتی  را ایضار و در مقا س ارزین ت ییر اوا

اردیبهشت ماه، سرتی  چنک دقیق   یشهتر در وزارت  32 ود. روز شنب  

گراته  شهود. از قهرار دارایی  ما که و ا ت ار داشت  سبت    او تصمیمی

هیهأت دو هت  مهکه، موضهو  را مطهرو و  ها  ۀاه  ه   لسهاصال ، شه  شه

 های  اسزا، او را منفصس و از همان  لس  صارع کرد.تشکدات و اوش
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 ورود به دولت علی منصور
راهت ، ها را پیاده    اداره مهیوبن روز  عک، من مثس همیش  ک  وبن

در  ههین راه پیشههخکمت را دیههک  کهه  دوان دوان  لههوی مههن  مههک کهه   قههای 

نصور  خست وزیر  ا تلفن شما را چنک  ار صواست  و الز  است ک   ه  م

وزارت پیش  و هنر ک  ضمناش صود  قای منصهور متصهکی  ود هک،  هرو . 

 نکه    وزارت پیشه  و هنهر راهت ، دیهک   قهای منصهور و  قهای اهرزین و 

داد  ههود.  نههکه اظهههار کههرد  ردکتههر امینههی  ود ههک و وههوبت همههین قههرا

ووین ه   ود،  را ی این ک  از چنکی  ه  ایهن صهرف،  اصالعی  کار  و

روی مخا فت  ا سرتی ، من    هیا و ه  مکاصله  در کارههای معهامالت 

-کرد  و کارهای معامالت صار ی را  قای دکتر امینی مهیصار ی  می

کرد ک.    هر وورت،  قای منصور اظهار کرد ک ک  شهاه صیلهی از ایهن 

هها په       هر قیمتی شکه، این پهولوضعیت مت یر است و قرار است ک

 گرات  شود.

اعههالش شههما مراقهه   اشههیک، چههون دیگههر  نضههمناش ش  هه  مههن اظهههار کرد ههک

سههرتی   هه  وزارت دارایههی  خواهههک  مههک، تهها مههن امههروز شههرایاآ شههکه و 

شود.  نکه وقتی  لنک شک   هست     ایشان گفت  ک  صواهشمنک   بین  چ  می

مرا پیشنهاد  تنیک، چون من میس  کار   ،یک ا اصالعی ک  از یال من دار

    شاه  زدیس شو .

   وزارت دارایی ک   مهک ،  ه   قهای عضهکی که  معهاون اول وزارت 

ش ه   می  ایسهتی دارایی  ود ک، امر  قای منصور را ا الآ کرد . ا بت  یقا

ههای همهان مخا فهت ۀمن کفا ت وزارت دارایی را  تن ، چهون  ه  واسهط

 ،  عک از راتن  قای وا ن ک  معهاون اول وزارت دارایهی  ا  قای سرتی

 ود،  قای سرتی ،  قای عضکی را ک  مکیر کهس وزارت دارایهی  ود هک، 

 قههای  یههازده هه  معاو ههت اول ا تخههاآ کرد ههک. در هههر وههورت، سههاعت 

منصور تلفن کرد ک ک     وزارت دارایی صواه   مک. در سهاعت مز هور 

ر کرد ک ک  صبف امر اعلیوضرت، کفا ت    وزارت دارایی  مکه و اظها

 وزارت دارایی    من واگاار شکه است.

 نها  نها راتنک و اصاا صلوت شک،  ه  ایشهان گفهت  عک ک   قایان مکیر کس

 ود ک  این کار    من واگاار  شود. اظهارکرد ک ک  امرورین شهاه  هود 
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اظههار  ؟والو اسهت مهن رد کهن  نای  کاشت .    ایشان گفت و من مکاصل 

    هیا و    ایز  یست. نداشتنک

ش کفا ههت وزارت  31و  هه  ایههن ترتیهه ، روز یتشههنب   اردیبهشههت رسههما

دارایی    من واگاار شک و ایهن کشهتی سهتان شتسهت  را که  ههر سهاعت 

-صطر موا   شکن  ا گرداآ را داشت،    من سهسرد ک. در ایهن  ها  مهی

ت دارایههی متومههس صههواه   هه  کههار و زیمتههی کهه  در زمههان کفا ههت وزار

شک ، اشاره کن ، اقه  موضهوعی که  یادداشهت  ن در ایهن  ها ضهرورت 

اردیبهشت ماه، ش  صوا ی دیهک   31دارد، این است ک  دو روز قبس از 

 ک  در این  ا مینویس .

هههایی کهه  در صههکمت مریههو  داور  ههود ، مقههرر صههواآ دیههک  مثههس سههال

عمهوالش مریهو  چهون مت )است ک     مساارت  هروی .  زدیهس وهبن اسه

کرد ههک(. درمنههزل از  صههف شهه ، یرکههت مههی چهههار  عههک داور سههاعت

مریهههو  داور هسهههتی  و اتومبیهههس یاضهههر اسهههت. مریهههو  داور  مک هههک از 

ا کرون  یرون. من  زدیس اتومبیهس ایسهتاده  هود . ایشهان رسهیک ک، کیهف 

این را  گیر تا مهن مرا عهت کهن . مهن  ندستی صود را    من داده و گفتنک

ا گراتهه  ایشههان  هه  ا ههکرون راتنههک،  عههک از چنههک دقیقهه  یسههن صههان کیههف ر

 یهه  شههما ارماینههک مههن  مههی قهها مههی ن هه  مههن گفههت ، ههوکر مریههو  داور  مههک

 رویک. من هه  سهوار اتومبیهس شهک  و یرکهت کهرد ... و از صهواآ  یهکار 

زد  ممتههن اسههت کههار  هتههری پیههکا کههن  و شههک . از ایههن صههواآ یههکس مههی

زارت دارایهی را عههکه دار  اشه ، اهمیهک  صهوا ی وقتی مقررشک کفا ت و

 ا  تعبیرن این  وده است.ک  دیکه

ش صهوا ی که  یهس  فهر از راقها ) دکتهر  چون وهوبت صهواآ شهک، ضهمنا

اردیبهشههت مههاه  31مهههکی  امههکار(  ههرای مههن دیههکه  ههود و روز یتشههنب  

کرد صواآ  رای من  قس کرد،  ا دارد در این  ا اشاره شود. اظهار می

در یهس مولهی که  مثهس یهس ییهاص یها  هاآ پهایرایی  ،ه است ش  استدیک

ههای مرته  یاضهر ک. در ایهن گیهرودار است، اشخا  مختلهف  ها  بهاس

کهرد. یههس داور هه  پیهکا شهک، صیلهی  شهان و صنهکان  ه  همه  تعهارف مهی

مرتب  یس دری  از شهک و شهاه پیهکا شهک، یهس تسهبین هه  مثهس همیشه  در 

،  ز داور. یتراست شاه  هزد داور  مهکه، دست داشت. هم  تع ی  کرد ک

تسبین صود را    او داد. داور  گراهت و گفهت مهن دیگهر چیهزی از شهما 
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صواه .  عک یس ووبتی مثس این که   هسهت  شهاه  ها داور کهرد. داور  می

( و  هزد گلشهائیاندر  معیتی  گهاه کهرد،  مهک و دسهت مهرا گراهت )یعنهی 

این  هوان را  نشاه گاارد و گفترا توی دست  گلشائیانشاه  رد و دست 

 هه  تههو سههسرد ، و ههی  هه  او  ههک متههن و اایههت  رسههان.  ههاز دو مرتبهه  داور 

توا ی ه   سیبی    او  رسا ی، چون ارواو صی به  پشهتیبان ایهن  می نگفت

  وان هستنک. صواآ تما  شک.

مههن گههاارده شههک، صیلههی  گههران  ۀوقتههی کفا ههت وزارت داریههی  هه  عهههک

یاضهر  شهرص  بنهک  که   نصواآ صود را گفهت و گفهت  ود . دکتر  امکار

اهم  درست گفت  از شاه گز کی    تو  رسک. یاال ک  شاه رات  است، می

چون در این مکت چهارماه ک  از  زدیهس  ها شهاه کهارکرد ، صوشهبختا   

یس یرف زشهت و درشهت از شهاه  شهنیک  و یتهی مهورد ت یهر هه  واقهع 

  شک .

 

 ن و شورویمناسبات تجاری با انگلستا
 اری، یس ماهی ک  از عمر کفا ت من گاشهت، روزی  قهای منصهور 

ای دار هک که  قهرارداد  ها مها درسهت هها زمزمه ا گلیسهی ناظهار کهرد که 

 شود و ما یاضر  رای هم  قس  همتاری هستی . ا را  می

اظهههار  ؟مگهر قههراداد  ها ایشهان   ههو شهکه نشهاه در هیهأت از مههن پرسهیک

ر  ورد   هه   قایههان، صبههف   ههر اعلیوضههرت، کهه  صیههر، اقهه  اشهها نکههرد 

االمتهان در  ا هس ملهی  ازکننهک و از سهی میلیهون هایشان را یتهییساآ

استناس ک  سرتی  یوا   داده  ود،     ا س شاهی  کهنک، ده میلیهون  ن 

گوینهک،   هها را اگهر راسهت مهی نپ  گراته  شهکه اسهت. شهاه  ه  مهن گفهت

سههفارن  ههکهی . مخصووهها ریههس،   خههواه و  گههو مهها یاضههری  همهه   ههو 

  وکوموتیو و اسلو  از هرقس .

 ازرگهها ی ا گلههی  را صواسهههت  و  هه  او گفهههت .  ۀمههن کامبر هها  وا سهههت

کههن  دیگهر دیهر  اشهک. مههن کههن ، و هی تصهور مهیسهعی مهی ناظههار داشهت

در سههال گاشههت  صههود مههن ایههن  ناظهههار کههرد ؟تعجهه  کههرد  کههرد  چههرا

وقت کرد ، یعنی همان وقت ک   نا  هود  پیشنهاد را     قای وزیر دارایی

دو ت ا گلی  پهن  میلهون  یهره قهری  ه  دو هت  کههک  هرای صریهک، و هی 
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وزیر دارایی قبول  ترد. و ا بت   عک ه  مقهاالت روز امه  و  ن هیهاهو و 

 ااتضایات  فت پیش  مک.

 نمن این  واآ را    شاه  کاد ،  رای این ک  ایتیاص کرد  و اق  گفهت 

پههکر  نکنههک کهه   ایههک  هه   نههکن تلگههراف کنههک. شههاه صنکیههک و گفههتاظهههار مههی

 ها    ما اسلو   فروشنک.گویک، ممتن  یست ا گلیسیسوصت  دروآ می

 ۀدر صههالل ایههن روزههها، موضههوعی کهه  یههس مرتبهه  پههیش  مههک، قضههی

ههها و کودتههای عههراا و  مههکن رشههیکعا ی  هه  سههر کههار و  نههگ ا گلههی 

یههی و  نههگ و مفتههی السههطین و صالوهه  اههرار رشههیک عهها ی و وزیههر دارا

غیره،    ایران  ود. هر ش  در هیأت، مهکتی وهوبت از صهرز راتار ها 

عهراا صاتمه   ۀایشان  ود. چنا ا  مطلع هستیک،  عک از پها زده روز غائله

یااهت و مجهکداش امیههر عبهکب  هه    هکاد مرا عهت و در  تیجهه  مسهتقر شههکن 

ری  پهیش  مهک که   ه  قوای ا گلی  در عراا گردیک.  عک ه  موضو  سهو

 ها تما  شک. فع ا گلی 

ههها، در امههر در صههالل ایههن مههکت مههااکرات وزارت دارایههی  هها روس

 ازرگهها ی  ریههان داشههت. گرچهه  چنههک روز اول،  عههک از راههتن سههرتی  

، قکری سرد شکه  ود ک، و ی  عک کار  ریان عادی صود را امیرصسروی

 گرات.

ههها و    گرا ههی روسدر روزهههای اول مو هه امیرصسههرویایههن راههتن 

هها صیلهی مسهاعک اسهت، شک ک  چهون او  ها روسهایی ه  میشایک زمزم 

ش او را عوی کرده. این زمزم   قکری شایع شک که  یتهی  شاه مخصووا

را ایضار و    او اظههار مالصفهت کهرده  هود.  امیرصسرویروزی شاه 

 در همان روز ه  مرا ایضار کرد.

-که  راهتن امیهر ا روس  فهمهان   هر صهوری شهکه ضهمن مهااکره  ه –

هها  کاشهت   لته  اقه  و اقه   ه  صسروی هیاگو   ارتباصی  ا کهار روس

هها  مهوده ای  هود که  دریهف ا گلهی کمس  ی مورد و  هی ا هازه ۀواسط

  ود.

 

 آلمان به شوروی ۀحمل
که  در اول تیرمهاه پههیش  مهک کهرد کهه  شهایک  تیهه  موضهو   سهیار مهمههی

]یملههۀ   مههان  هه   روس و   مههان  ههود  نههگ را ههه  ت ییههر دهههک،  نههگ
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. دو هههت واقهههع گشهههت[ 0231تیهههر  0، 0410ژوئهههن  33شهههوروی در 

روسههی  کهه  در  ههکو  نههگ  هها  ن اوههرار  ماینههکگان ارا سهه  و ا گلههی  

یاضر  رای  نگ  شک و یتی  ا دو ت   مان پیمان عهک  تعهری  سهت، 

 یس مرتب   ا   مان وارد  نگ شک. 

ش ت گفتنک ک  چنهک ما  مرد  ایران  لت  د یا، میدر روز اول و دو  تقریبا

دو ت روسی  مضموس و د یها از صطهر  لشهویس  جهات  ،ای  گاشت هفت 

ها ک  در تهران  ود ک،  سبت    کاالهای ایران ک  از یاات  و یتی   ما ی

داد ک ک  در ظرف شش هفت  دیگهر  نهگ  مک، وعکه میراه شوروی می

مین اشتباه  اعث شهک که   ک ختا ه  شهاه و روسی  تما  است.      ر من ه

 یههز راه غلطههی در سیاسههت پیمههوده و در یقیقههت  ،ا ههوزرامنصههور رئههی 

توان گفت مو    ک ختی امروز کشور صودشان شک ک. گرچ  ظهاهراش می

ا عاده صوشوال  هود. چنهک روز کرد، و ی در  اصن اواشاه اظهاری  می

تی  هه  وزارت صار هه  و ههها، سههفیر ا گلههی  یادداشهه عههک از  نههگ روس

تیر است[  31تاریخ یادداشت  ،تر  مکه]  طور ک  پایینرئی  دو ت داد 

-هایی ک  در ایران هستنک در اتر ا قالآ و کودتهایی مهیک  چون   ما ی

 اشهنک و ایهن امههر  ه  صههالف مصها ن دو هت شاهنشههاهی و ماسهت و چههون 

 ههت متو هه  دار هک، دوسههفارت   مهان راههت و  مههکی هههای عهراا  ههااهراری

ههها را از کشههور و  اشههک و شههایک وههالو کشههور اسههت کهه  ایههن قبیههس   مههان

 صکمت دو ت صارع کنک. 

 قای منصور مضمون این یادداشت را در هیأت اظهار کرد ک و  کون 

این ک  صوا که شود، اظهار کرد ک  من      ها صاصر  شان کرد  ک  ایهن 

ران  ه  ههیات  ها پو  اسهت، دو هت صهودن مراقه  اسهت. در ایهیرف

 شود.  کون  هت روادیک داده  می

در همهان  لسه  وهوبتی  ه  میهان  مههک که  واقعهاش ضهرر  هکارد تههو هی 

ش   مهان صواهنهک ا جها  دهنهک، هها یهس اعلهی در ایهران مهی شود، شایک واقعا

هها  اه  گا ه    یر عملیات عراا.  قای منصور اظهار کرد ک این یهرف

ها  شک.  عک از چنکی ه  که  ا گلی است.    هروورت صبری دیگر از 

از  قههای منصههور در هیههأت پرسههیکی   ن موضههو  چهه  شههک، اظهههار کههرد 

 قضی  را تما  کرد  و دیگر موضوعی  کارد.
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ش دو هت ااهراد اصیهره ضمناش  سهت  و گریخته  شهنیکه مهی شهک که  ایتیاصها

-  ا  وظیف  را اراصوا که و قشون    سمت  ار ایجان و صوزسهتان مهی

هها مختهس شهک. یتهی یهس شهبی رات  رات  کار تجارت ما  ها روس ارستک.

 ؟ ینهکها دیگر  ه  وزارت دارایهی مهیروس نشاه از من پرسیک ،در هیأت

کهن   قایهان  ن چه  یه  مهی ن   شهاه گفهت  ؟معامالتشان چ  وورتی دارد

-اوالش مثس این است ک  ا ت اری دار ک، دیگر پیرامون کار تجارت  می

 گرد ک.

ار صیلههی شههاه را  گههران کههرد.  عههک از راههتن ایشههان،  قهههای ایههن اظههه

صوآ  شک ک     این ورایت    شاه عری شک.  نمنصور اظهار داشتنک

امروز اگر راست قضی  را  گهویی ، چنهک روز  عهک ملتفهت صواهنهک  نگفت 

 شود.شک و دروآ ما روشن می

در هر وورت، درهمان روزها، سفیر کبیر شوروی ایضار و سفیر 

ی  ه  اسه  اسهمیر وف وارد شهک که   الااوهل  هه   قهای منصهور را دیگر

ش از صهرف مو وتهوف پی ها  دار   مالقات کرد و اظهار داشهت مخصووها

ک  من مأمور  روا   اقتصادی  ین دو کشور را    اعلی در    رسا  . 

ان هه   ه  شهاه، همهین اظههار را کهرد، و هی درعمهس در موقع تقکی   امه 

 زیاد ارقی  ترد.

ک روز  عهههک از ورود سهههفیر شهههوروی  ههه  ایهههران، یهههس روز سهههفیر چنههه

   وزارت صار   رات  و یس  Bullardشوروی و وزیر مختار ا گلی  

 35تههاریخ یادداشههت  ،تههر  مههکه]  طههور کهه  پههایینداد ههک یادداشههت رسههمی

های مقهی  ک  مفاد  ن این  ود ک   ایک وکی هشتاد از   ما یمرداد است[ 

ون و هود اینهها  طمه   ه  اسهتقالل ایهران و مهورد ایران صهارع شهو ک، چه

چ  مها عی  ن گرا ی است. یادداشت در هیأت مطرو شک. شاه اظهار کرد

 دارد، قبول  تنیک.

ش  هه   قایههان وعههکه داده  ههود کهه  قبههول کننههک و   قههای منصههور گویهها شههفاها

 وا ی ه  تهی  کرد و  ورد و در هیأت در یضور شهاه صوا هک.  ک ختا ه  

ش مقکمهه   ههوا آ  هها  وههن مسههاعکت تهیهه  شههکه  ههود، و ههی درصاتمهه  وههریوا

- وشت  شکه ک  قبول تقاضای شما  رصالف اوهس یاکمیهت کشهور و  هی

-صرای ایران است،  نا راین دو ت ایران صود وظیفه  صهود را  هتهر مهی

ایهن  هواآ مقتضهی  یسهت. اظهههار  ندا هک.  ه   قهای منصهور گفته  شهک که 
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ش  قایان را متق نکرد ک ا ، و هی  ها وهرین داده ۀاعهک کهرد  و وعهکمن شفاها

موااقهههت صودشهههان، قهههرار اسهههت ایهههن صهههور  هههواآ دههههی  و  هههواآ را 

ارستاد ک. یتی دو روز  عک شاه در هیأت پرسیک از  قای عامری معهاون 

هها درسهریک ایهران از قرار اصالعی ک  رسهیکه ا گلهی  نوزارت صار  

 سرسهیک مقصهود از ایهن ا ک و از سفیر ا گلی  قوای زمینی متمرکز کرده

 ؟یرکت چیست

شهک که  های مقی  تهران شنیکه مهی ست  و گریخت  ه  از  ایی  ا گلی 

 Boniteشو ک. یتهی روزی مسهیو قشون روس و ا گلی  وارد ایران می

مها  ایتا یهایی اسهت که  سهال گاشهت   ها ۀایتا یایی ک  مر وص    یس ماسسه

معروف است    موض این  گفت ،پنب  و قمان کرد،  زد من  ود ۀمعامل

 رسنک، قشون روس و ا گلهی  وارد  Odessaاودسا  ۀک    مان    درواز

ایههران صواهههک شههک.  نههکه تعجهه  کههرد  و شهه  در هیههأت،  هه   عضههی راقهها 

 صصووی گفت .

در ایههن  هها  ههی مههورد  یسههت اشههاره شههود کهه  پهه  از  رامههش عههراا، 

ش قشون وارد   کاد میا گلی  ک در هیهأت، شهاه  ه  کرد ک. ش   عهها مرتبا

ها ده میلیهون   اسهتناس از اههواز من گفت گزارن رسیکه ک  ا گلی 

 ه  ایشهان گفته   ؟   صرمشهر منتقس کرده ا ک،  هرای چه  مقصهودی اسهت

شک اصالعی  کار . قرار شهک رسهیکگی و گهزارن دهه . اهردای  ن روز، 

-ش  امه از ستاد ارته ناز  قای ارزین مکیر کس  ا س پرسیک  اظهار کرد

هههر  نا ههک کهه  رسههیکگی کههن . گفههت ای رسههیکه و ایههن موضههو  را صواسههت 

توقیقی که  کردیهک، مهرا هه  مستوضهر سهازیک. از  ا هس شهاهی پرسهیک ، 

اظهار کرد ک که   هرای کارههای  ازرگها ی اسهت.  عهک معلهو  شهک هیجهکه 

های اهواز،    صرمشههر و   هادان میلیون    وده ک  از تهران و  ا س

 کرده ا ک. منتقس

ا هک، در ها از  واآ ما قها ع  شهکهها و ا گلی  گرا ی    این ک  روس

داد پرسهیک.  قهای منصهور وعهکه مهیهیأت  ود و صود شاه ه  هر ش  می

-ک  قضی  تما  شکه است، و ی این ویشت در هیأت  ود. یرکهات روس

ی کهرد،  هراها در کار  ازرگا ی ه  یتایت از پیش  مک غیر مترقبی می

 رد تا     ایی رسهیک  مک و  ار میهای   ها صا ی میاین ک  مرت  کشتی

صو سهت  نک  شبی در هیأت من موضو  را      هر شهاه رسها ک  و گفهت 
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اوههالش دیگههر  لههوگیری کنههی  کهه   ههن   بر ههک. شههاه قبههول کههرد. اههوراش  هه  

گمرکههات شههمال دسههتور داده شههک از وههکور  ههن  صههودداری کننههک و  هه  

ش  وشت  شک.گی  اک ماین  زرگا ی ه  کتبا

 

 متفقین به ایران ۀحمل

شهههریور کهه  در من ریهه   شههن  0ایههن وضههعیت  ههود تهها روز شههنب  

  هاد  هه  هیههأت  شهن،  هه  کها  سههعک ۀاردوی پیشهاهنگی  ههود.  عهک از صاتمهه

 مک، گرچ  مکتی در اصراف  شن  ا  قای راتی . شاه      ر  ارایت می

هها در پرسیک چرا ا گلهی مرت  می وزیر ارهنگ مااکره کرد، و ی  از

ش قوای موتهوریزه  سریکات و غرآ قوای زیاد متمرکز کرده، مخصووا

هها  اشهک. ا بته  کنیک  رای یمل     ما یا ترککرد تصور  میو اظهار می

گفت، و ی کسی  رأت  کاشت اظههار کنهک شهایک  هرای هرک  چیزی می

دا هه  صبهری  بهود. یمل     ایران است. صالو   ن ش  هه  گاشهت، اهر

 قای  هها گیر مهکیرکس  ،شهریور ک     اداره رات  2وبن روز دوشنب  

کنک،  ها تلفهن  ه   فت و امتیازات را می ۀوزارت دارایی ک  کارهای ادار

ممتهن اسهت من گفت  قای ااتن  ا تلفن    ایشان گفت  امروز وقایع مهمهی

ارت دعوت کرده ها و اعضای کمسا ی  فت را سفر  دهک، چون ا گلی 

در سفارت شهری ا گلی   مع شو ک و  کون اصال  سهفارت از سهفارت 

صارع  شو ک. این امر صیلی معنی داشت.  نکه اوری  ا تلفهن صواسهت  که  

 ا  قای عامری، معاون وزارت صار ه ، وهوبت کهن ،  بیهن  چه  صبهری 

سهعک دارد.  قای عامری  ا تلفن    من    ارا س  گفتنک ک  اوری  ه  کها  

شههود.  نههکه تعجهه  کههرد ، اههوری راههت   هه    ههاد  یاییههک، هیههأت تشههتیس مههی

سعک  اد.  قای منصور را دیک  در روی ایوان کا  سهفیک که  هیهأت وزرا 

 نز نهک، صیلهی ر هگ پریهکه.  عهک از سهال  پرسهیک شود، قک  میتشتیس می

 ؟چ  صبر است

امههروز وههبن صههواآ  ههود ، سههاعت چهههار  عههک از  صههف شهه ،  نگفههت

یههر مختههار ا گلههی  و سههفیر شههوروی  هه  منههزل مههن  مههکه، یادداشههتی وز

ش داد ک ک  صالو   ن این است که  چهون دو هت ایهران تهو هی  ه   مشترکا

-اسههباآ اغتشههان و  ههیههها در ایههران تههااکرات مهها  تههرد و و ههود   مهها ی
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اصمینا ی دو تین اسهت،  نها راین  اچهار متوسهس  ه   یهروی صهود شهکه که  

 ها از ایران صارع شو ک.کرد ک تما    ما ی اقکا  کننک و تقاضا

قشون روس از سهریک  لفها و پهلهوی  ،در همان موقع ،از قرار معلو 

و قشون ا گلی  از کرما شاهان و صوزستان، وارد صاک ایران شکه ا ک. 

در اینجهها،  قایههان وزرا رسههیک ک. منصههور صیلههی  ارایههت و  گههران دیههکه 

وس و ا گلی  راته   هود،  مهک و  ه  شک.  قای عامری ک     سفارت رمی

مالقات شاه رات.  عک از چنک دقیق  دیگر، وزیر مختهار ا گلهی  و سهفیر 

کبیر شوروی  ه  کها  سهعک  اد ایضهار شهکه و شهرایاآ شهک ک. مهااکرات 

مالقهات  ۀ  ها تا  ی  سهاعت  ه  ظههر صهول کشهیک.  قهای عهامری در  لسه

 نریهان را اظههار کهرد که یاضر  ود.  عک ک  راتنک، شاه    هیأت  مک،  

 نگفتنهک ؟صواهیهکچه  مهی ؟من این  قایان را صواست ، گفت  مقصهود چیسهت

 ها  کاری .ما هیا کاری  ز  یرون کردن   ما ی

ها را صارع کنی ، یتی  ا   مان شاه      ها گفت   ود ما یاضری    ما ی

د هک که  ه  قطع را ط   مایی  و  ا شما متوک شهوی .  قایهان  هواآ گفته   و

په  دسهتور  نما  ایک    کشورهای صودمهان مرا عه  کنهی . شهاه گفته   هود

 کهیههک قشههون  لههو  یایههک تهها  عههک  ههواآ کشههورهایتان  رسههک. اظهههار کههرده 

 این دستور راه   ایک مقامات ارتش  کهنک. ن ود ک

 نصالو ، صبف اظهاری ک   عک  قای عهامری کهرد،  قایهان گفته   ود هک

-را  کاشتی  و اگر از اول  ا صود شاه مهااکره مهیما هیا چنین ا ت اری 

رسههیک.  هه  هههر وههورت، شههاه صیلههی کههردی ، شههایک  هه  اینجاههها کههار  مههی

عصههبا ی  ههود. دسههتور داد اههوری شههرو وقههایع را یاضههر کههرده و  لسهه  

مجلهه  شههورای ملههی تشههتیس و  هه  اصههال  مجلهه   رسههک و از  ۀا عههاداههوا

 هیأت راتنک.

مجله   شهود، تهیه  و درهیهأت صوا هکه ای که   ایهک در وورت مهااکره

شک.  عک قرار شک  قای منصور عصر شرایاآ شکه،  رای شهاه قرائهت و 

در مجل  یاضر  اشی . یهس سهاعت  عهک از ظههر  ن  س ما هم  ساعت 

روز، یس دسهت  صی هارات ا گلهی   هر اهراز صهاک تههران  مک هک و مقهکار 

 هی    تهاکرات مها زیادی کاغا و  یا ی  ریختنک ک  چون دو ت ایران تو

 کاده و ستون پنج  ممتن  هود در ایهران اقهکا   ه  عملیهاتی  تننهک،  اچهار 

ها  کاری  و ههر وقهت  یروی ما    ایران  مکه و   ری  ز اصراع   ما ی
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مجله   سه ها صارع شو ک، ما هه  صودمهان صهواهی  راهت. سهاعت   ما ی

مهتن  ن ایهالش  تشتیس گردیک.  قای منصور شریی را ک  تهیه  شهکه  هود و

 ندرمجل  صوا ک ک ،شوددرع می

 

صوریتهه  از ا تههکای وقههو   نههگ کنههو ی،  نهها  هه  ارمههان    هه»

صراههی ایههران را دو ههت شاهنشههاهی  ههی ،ملوکا هه  مقههرر گردیههک

ش ایهن سیاسهت را  اعال   مود و  ا تما  وسهایس و قهوای صهود دقیقها

پیههروی و  ههه  موقهههع ا هههرا گااشهههت  و  ههها یهههس رویههه  وهههرین و 

دریفههد کشههور از صطههر سههرایت وقههایع  نههگ و در  روشههنی،

  ویا ت یقوا مشرو  تما  دول ک   ا ایهران روا ه  دار هک،  ه

ویههژه دول همسههای ، کوشههیکه، چنا تهه  تهها  هه  یههال  هه  هیاو هه  

صطههری در ایههران از هههیا صههرف  هه  هیایههس از   ههها، متو هه  

  گردیک.

  ا این یهال، دو هت ا گلهی  و  عهک از اتفهاا  ها دو هت شهوروی،

ش، اظهههاراتی مبنههی  ههر  گرا ههی از و ههود یههس عههکه  هههر دو متفقهها

تیرمهاه و  31  ما ی در ایران  مود ک و در دو  و ت، از تاریخ 

 ماینهکگان  ۀمرداد،  ر صبف اظهارات مز ور،  وسهیل 35تاریخ 

-  مها ی ۀهایی تسلی  داشتنک ک  اصراع قسمت عمکصود، تاکاری 

 کرد ک.ها را درصواست می

شههفاهی و  ۀایههن اظهههارات، چهه  ضههمن مههااکرات عکیههکدر پاسهخ 

ش  21مههرداد و تههاریخ  1هههای تههاریخ چهه  تاکاریهه  مههرداد، کتبهها

های دو ت ایران  سبت  ه  راتهار های کاای در مراقبتاصمینان

 ۀاتبههها   یگا ههه  و عهههک  امتهههان  هههروز مخهههاصراتی از عهههک ۀکلیههه

معههکودی   مهها ی کهه  در ایههران مشهه ول کارهههای معینههی هسههتنک، 

شههکه و  ههرای مزیههک اصمینههان دو دو ههت، اقههکامات مقتضههی دهدا

ها،  ه  عمهس  مهکه و   ما ی ۀمعتنا هی از شمار ۀ رای کاستن عک

    ریان ااتاد و مرات  مترر چه  در تههران و چه  در مسهتو 

-دو هت ا گلهی  و شهوروی صهاصر ۀو  نکن،    مقامهات مر وصه

ن  شههان و   اهه  ممتههن  ههود،  ههرای یصههول اصمینههان و روشهه

   ها، کوشش گردیک. ۀساصتن   ری
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متأسفا    ا تما  این مجاهکات ک  دو هت ایهران  ه  من هور یفهد 

صهود  ۀامنیت و  سهایش کشهور و راهع  گرا هی دو دو هت همسهای

مسهها مت  میههز قضههی ،  ۀ مههود، در عههوی یسههن تفههاه  و تسههوی

 چههار تیج  این  اشک که   ماینهکگان شهوروی و ا گلهی  سهاعت 

ریور(  هه  منهزل  خسههت وزیهر راتهه ، هههر شهه 2وهبن امههروز )

کهکا  یادداشههتی مبنههی  ههر تتههرار مطا ه  گاشههت  کهه   ههواآ   ههها 

ها، توسهس صهود را داده شکه  ود، تسلی   موده و در این یادداشت

هههایی کهه  اصطههار کرد ههک و مطهها ف گههزارن هه   یههروی   ههامی

  هها در تهاریخ همهان سهاعت رسیکه، معلهو  شهکه  یهروی   هامی

-گان   ها در منزل  خست وزیر مشه ول مهااکره  هودهک   ماینک

ا ک، از مرزهای ایهران تجهاوز  مهوده،  یهروی ههوایی شهوروی 

در  ار ایجان  مباران شهرهای  از و  ی داها  پرداصته ، قهوای 

ا ههک، در صوزسههتان قسههمت  لفهها  هه  تبریههز اعههزا  داشههت  زیههاد از

-شهتیقوای ا گلی      نکر شاهسور و صرمشههر یمله   هرده، ک

 ا ک.های ما را غاالگیر کرده، وکم  زده

 یروی هوایی  ن دو هت  ه  اههواز  مه  ریخته ، همانهین قهوای 

-ا عهاده زیهاد، از صهرف قصهراهوا ۀا گلی   ا وسایس موتهوریز

 اشهنک. قهوای متجهاوز شیرین    سمت کرما شاه، در یرکت می

در هر  قط  ک   ا  یروی ارتش شاهنشاهی موا   شکه، تصاد  

زدوصههوردی صبعههاش روی داده، دو ههت  ههرای روشههن سههاصتن و 

 «وضعیت،    اوریت اقکا   موده و منت ر  تیج  است.

 

ای  شهود.  عهک از ه   ا وکال مااکره شکه  ود ک  ههیا  هو  مهااکره قبالش 

  اد  ا یضور شهاه مجل ، مجکداش  لس  هیأت وزیران درکا  سعک ۀصاتم

 ) رعت  همیش (، تشتیس گردیهک و و یعهک ک  در  لس  یاضر شکه  ود

 مههکن قشههون . تلگرااههات کهه  رسههیکه  ههود و یههاکی از  لههوشهههریور[ 2]

روس و  مبههاران شهههرها  ههود، صوا ههکه شههک. قبههس از  مههکن شههاه  هه  هیههأت، 

مااکرات مفصلی شک ک   ایک یتماش یس را ط   ین دو ت و ارتش  اشهک و 

چنههک  ،عههالوه   ههمسههبوا  اشههک.  ،شههودصالوهه  دو ههت از اقههکاماتی کهه  مههی

موضو  مه  مورد   ر واقع گردیک و یادداشت شک ک     عری  رسهک. 
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در تهران، اقهکا  در تشهتیس از  مل  مسایس مه ، تأسی  یتومت   امی

کمیت  صوار هار  هرای تهأمین  اوقه  شههر، چهون اقه  مصهرف  هرای سه  

روز  یشتر در تهران گنک   بود، همانین  سبت    سایر  اوقه . گمهاردن 

ههها و غیههره، گههارد در  ا ههس ملههی وعمههارت گلسههتان، تعطیههس سههاصتمان

 گاهی مرد  در مقا س صطهرات ههوایی که  چه  اقهکاماتی  ایهک  تننهک، ایهن 

مطا هه  کهه   هه  شههاه  هها صیلههی ایتیههاص گفتهه  شههک، اظهههار کرد ههک  هها ارتههش 

 نشینیک و  لس  کنیک و هرکهاری که  الز  اسهت  تنیهک. ضهمناش ش چهون در 

-ی ارزین مکیر کس  ا س  زد من  مکه  ود و اظهار میروز مز ور،  قا

ش  ایهک  کرد مهرد   هرای گهراتن یسهاآ صهود  ه   ا هس اشهار  ورده و یتمها

ش کسه  تتلیهف  سهبت  ه   مقکاری استناس در  ریان گاارده شود، ضهمنا

اصیره صال و  قره کرد. من    شاه گفت  ک   قای اهرزین مهکیر کهس  ا هس 

ش  ه  تقاضا داشت وک میلیون    استناس در  ریان گاارده شود. ضمنا

اگر ا ازه ارماینک  واهراتی ک  در عمارت موزه است،  ه   نایشان گفت 

 ن ای امنی یعنی در مخزن  ا س ا تقهال داده شهود. ایشهان اظههار کرد هک

صهههوآ شهههک  خهههاصر  وردیهههک، ایهههن  نضهههمناش ش گفهههت ؟چههه  ایتیههها ی اسهههت

و  عهک  –ور شهوی  ایهران را  واهرات اثاثی  سلطنت است و اگر مها مجبه

 ترک  گویی ،  ایک همراه  اشک. –اوالو کرد ک و گفتنک تهران را 

 عک مهااکرات دیگهر شهک و  لسه  صاتمه  یااهت. از ایهن اظههارات شهاه، 

 گرا ی درمهن ایجهاد شهک. وهبن که   ه  وزارت دارایهی راهت ، اهوری  ه  

عمهارت یس  االمهر،  ایهک ایهن  هواهرات  ه   ن قای عضکی معاون گفت 

موزه     ا س ملی منتقس شود. اهوری  رویهک  ها یضهور وزیهر در هار و 

قههها ع  صهههیری و وهههکیف ا سهههلطان کههه   هههواهرات توویهههس   هههها اسهههت، 

 ریک    صزا ه   ا هس. و پهیش  واهرات را  ا یس وورتمجل   ست  می

صود اتر کرد  ک  این کهار  هتهرین صهکمتی اسهت که  ممتهن اسهت ا جها  

و گیهههرودار ممتهههن اسهههت  ههه  ایهههن  هههواهرات  شهههود، چهههون روز مبهههادا

  ن دامنگیر من شود.دستبردی  ز نک و  ک امی

 

 جلسه در ستاد ارتش و واکنش شاه
ای  هها در هههر وههورت، وههبن اصههال  داد ههک کهه  در سههتاد ارتههش  لسهه 

شهود.  ه  وزارت  نهگ راهت ، اصهاا سر شهتر یضور دو ت تشتیس می
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رئی  ستاد تلفن ضرغامی خجوان وزیر  نگ. ایشان     قای سر شتر 

ای تشتیس شکه،  ایک ارما کهان هه  یضهور  ه  االمر  لس کرد ک  یس 

دون ه  رسا نک. از تلفنی ک  شک معلهو  گردیهک  قهای سر شهتر ضهرغامی

دا ستنک    وزارت  نگ  یاینک. از همان  ا اهمیکی  ک   ین شأن صود می

 صودشان ه  اصتالاات شکیک هست.

ارتش راتی .  قای سر شتر ضرغامی، چنک  فر ااسهر  االصره    ستاد 

را    اس  ستاد  نگ معرای کرد هک، مهااکراتی که  شه  شهکه  هود، گفته  

 ۀشههک. وههبن ههه  شههاه امههر کرد ههک تعههاصی ااتههار شههود. قههرار شههک کمیتهه

-صوار ار در وزارت دارایی تشتیس شود. گویا پیشنهاد یتومت   هامی

اه هنوز تصمی   گرات   ود. ه  از صرف وزارت  نگ شکه  ود، و ی ش

کی  نههزین  ههود کهه  در از کارهههایی کهه  قههرار شههکه ا جهها  شههود،  یههره  نهه

ههای سهواری و  هاری و ایهن امهر مو ه  شهک که  اتومبیهس ؛تهران ک   ود

ههای دو تهی تصهمی  گراته  شهک شهک. سهاصتماناتو وس در شههر دیهکه  مهی

 هه  یههال  یتههار و مههرد  در شهههر  ۀزیههادی اعلهه ۀتعطیههس شههو ک. یههس عههک

شهر صیلی رقت  ور  ود.  عهک  ۀشک. من رصاقتی دیکه میاضطراآ و  ی

 ۀا عههاداههوا ۀصبههر داد ههک کهه   لسهه ،از ظهههر کهه  منههزل راتههی   ههرای  اهههار

ش ههه  اصبههار مههی  ههاد تشههتیس مههیهیههأت در کهها  سههعک رسههک کهه  شههود. مرتبهها

تبریههز، رشههت و پهلههوی و سههاری و  ا ههس و مشهههک و ز جههان را  مبههاران 

ش  اگفته   ما هک که  ا ک. عصر  لس  درکا  سعککرده    اد تشتیس شک. ضمنا

در  لسهه  شهه  گاشههت ، شههاه  هه   قههای عههامری و همانههین  قههای منصههور 

اگههر  ؟صواهنههکههها چهه  مههیههها و ا گلههی صالوهه  روس ناظهههار کههرد کهه 

کهن  و یتهی دسهتور داد. قشهون ها هستنک، هم  را صارع میمقصود   مان

ود  رداشههت ،  عههک هههر پیشههنهادی دار ههک،  یاینههک   ههها دسههت از یرکههات صهه

 مااکره کنی . 

وقتی  لس  تشتیس شک،  قای ا ت ها  رئهی  تشهریفات،  ه  اصهاا هیهأت 

 ه  عمهارت شهاه راتهی ، در  .کرد در عمهارت دیگهر منت ر هک  مکه اظهار

اصاا داتر شهاه  ها و یعههک  شسهت   ود هک. صواسهتی  در   جها  نشهینی ، و هی 

 هتهر اسهت  ه  عمهارت کها  سهعک  اد  ن ود، شاه گفهتچون اصاا کوچس 

  روی . 
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از  ن  ا یرکت کردی  و     ای اینت     اصاا هیأت  روی ، در یس 

سا ن  زرگی، دورتا دور ونک ی و مبس  سیار عا ی چیکه شکه  هود و  ن 

اصاا را من  کیکه  ود ، وارد شکی . شاه پهلوی  خاری  شسهت و و یعههک 

 ه   شستی .ه  پهلوی او، ما 

ههای دور  بین ایهن سهنگ نشاه  کواش     قای  هی وزیر دادگستری گفت

اصاا را چقکر مرمر قشنگی است، یس قس  دیگرن هه  هسهت که  مثهس 

 هاالصره ایهن  ناین اسهت که   هر   پاچیهکه ا هک.  عهک  ه   قهای عهامری گفهت

ن و  یا  واآ تلگراااتی ک  وبن گفتی  قایان     نهک ؟گوینک قایان چ  می

صیهر، اظههار  ن قهای عهامری اظههار کهرد ؟ا ک، رسیکه یا صیرمستو کرده

 هرای مها صیلهی  من  هواآ دار . نکننک هنوز  واآ  رسیکه. شاه گفتمی

 ن اعههث تعجهه  شههک. یههس پاکههت الک و مهههر شههکه دسههت شههاه  ههود. گفههت

 ن ههواآ ایههن اسههت.  عههک رو کههرد  هه   قههای سهههیلی وزیههر کشههور و گفههت

 .سهیلی  گیر و  خوان

سهههیلی شههرو   هه  صوا ههکن کههرد. معلههو  شههک صبههری اسههت در یتههی از 

هها  نهک و رادیوها. مضمون صبر این  هود که  چهون دو هت ایهران  ها  هازی

دهههک، ههها قههرار سههت داشههت  و میخواسههت  ایههران را مرکههز اقههکامات  ههازی

 نا راین قشون روس و ا گلی  وارد صاک ایهران شهک ک که  کشهور را از 

 ون پنج ،  جات دهنک. ها و ستصطر  ازی

دا    هرای مهن ها میتما  این یرف ؟اهمیکیک مقصود چیست نشاه گفت

من است. ما تصمی  صود را گرات  ای  که  مها  هروی  تها تتلیهف  ۀو صا واد

گیههر  کهه  کمتههر کشههور روشههن شههود. و ایههن تصههمی  را  ههرای ایههن مههی

یهاره صو ریزی شود. چون سهساه مها هرچه  د یهر  اشهنک  لهوی تا هس و ص

رو  توا نک  تننک. من صکمت صود را    این کشور کرد ، یاال مهیچ  می

صهواه  که   ه    رومنهکی راته   اشه . مجله  را  هرای اهردا دعهوت و می

ش اسهتعفا مهیکنیهک و مهن  هه  مجله  مهی صواسهت  ایههن دههه ، مهیرو  و رسههما

  تت  را     قایان  گوی  و مشورت کن .

منت ر و مترق   ود ک  مکتی  قکری غیر ایک تصکیف کنیک ک  این صبر 

قر ههان  هتههر  نتمهها  ماههها را  هههت گراههت.  عههک  قههای منصههور اظهههار کههرد

اسههت دو ههت  ههرود و در همهه   ههای د یهها ههه  هههر وقههت   ههری  هه  ت ییههر 

شههود و در ایههن موقههع ههه  صههوآ اسههت سیاسههت اسههت، دو ههت عههوی مههی
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مههورد ا ههازه دهیههک دو ههت اسههتعفا دهههک و یههس دو ههت دیگههری کهه  کههامال 

 ها  اشک، سرکار  یایک.اصمینان ا گلی 

صواهنهک  رو هک. ترسهنک و مهی قایان از صودشان می نو یعهک اظهار کرد

این اظهارک  صیلی  ا  ون  ا  گا   گفت  شک، تأثیر عجیبی درهمه  کهرد، 

ش  قای سهیلی ک  صرف سخن  ود و  ا یا ت گریه   هواآ داد  نمخصووا

صهر اهکاکاری کنهی  و ایهن اظههاری که  شهک   ۀصیرما هم  یاضری  تا دقیق

کنهک  رای این است ک  تشریف  ردن شاه مملتت را یس پارچ   تهش مهی

و  یشههتر صههو ریزی صواهههک شههک. شههاه از ایههن اظهههار صیلههی وههمیما   و 

صهوآ اسهت یهاال  نههایش  مهک. گفهتصا  ، متهاثر شهک و اشهس در چشه 

    قایان  رو ک مشورت کننک و  عک مرا مسبوا  ماینک.

هیأت از اصاا صارع و در اصاا دیگر ک  اصاا هیأت  هود، یاضهر و 

کردی . موقع  قکری  اریس و غیر مترق   هود مکتی همکیگر را  گاه می

 ۀداشت  یشتر از این مبهوت  اشی . در همان موقهع، قبهس از مهااکرک   ا

ایههن  ن قههای ا ت ها   هه  اصهاا  لسهه   مهک. ا ههالآ کهرد کهه  شهاه گفههترسهمی،

 یک صیلی مورما    اشک و    کسی گفت   شود.سخن  ا

اگهر  ، هتهرین راه یهس نصالو  مکتی ووبت شک.  قهای منصهور گفهت

ش شههاه چنههین تصههمی  دارد، ایههن اسههت کهه  و یعهههک  اشههک و شههاه اسههتعفا  واقعهها

دهک. گفت  شک از مهااکراتی که  کرد هک، معلهو  شهک   هر  ه  ایهن اسهت که  

-ن اسهت که  و یعههک از شهاه دسهتیهتما  صا واده  رو هک،  ه  عهالوه مثهس ا

ش گفته  شهک موقهع  سهیار پاچ  ش صهودن  خواهنهک ما هک. ضهمنا تراست و قطعها

است.  هتر است  ا چنک  فر از عقال و اهی  مثس اروغی، یهاع سهیک مهمی

 صرب تقوی، وکراالشراف ، یاع موتشه  ا سهلطن  هه  مشهورت شهود 

 ک   عک از راتن ایشان چ   ایک  شود.

در  تیج  ایهن صهور تصهمی  گراته  شهک که   ه  شهاه گفته  شهود   االصره،

رسک راتن شاه    هیا و ه  وهالو  یسهت و الاقهس  ن ر ما این صور می

اگر مصم  و قطعی  اشنک،  هتر است و یعهک    سهلطنت ا تخهاآ شهود و 

دهنک، اوالش موضو   ها دو ت ه  اوری استعفا  کهک، و ی اگر ا ازه می

ش  قهای منصهور صیلهی چنک  فهر از عقهال و  اههی   یهز مشهورت شهود. ضهمنا

 شک. ان  ثار صوشوا ی ه  دیکه می یش از هم  متفتر  ود، و ی از قیاا 
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ش مههااکره شههک کهه  اگهر موااقههت  تننههک،  اچههار  ایهک یههس  فههر  ههرای  ضهمنا

رئی  دو ت و مملتت ا تخاآ شود و مااکره شک ک  ههیات  در کشهور 

(، شایسههتگی ایههن کههار را  ههکارد.  ههیش از  قههای اروغههی )اکهها  ا ملههس

صالو      قای ا ت ا  گفت  شود اصال  دهنک ک  مشورت تمها  شهک، اگهر 

  رسک.    عریدهنک،  تیج  ا ازه می

که   عک از چنک دقیق  ک  شاه  مک، در عمارت پایش  ه  قا یاه  ا ریشهمی

ااتاده  هود، صهورد. قا یاه   رگشهت و دوال شهک. قا یاه  را  ادسهت وهاف 

ش متو   شک ک  کنار قا یا   و   شکه، سرایکار را وکا کرد و  کرد. ضمنا

-ک میهارا اگر دقت  تنیک،  یکنیک، این قا یا اوش داد چرا مراقبت  می

  ر من این شهخ    اکر این  تت  در این  ا  رای این است ک   ز ک.)

یا صیلی اعصاآ قوی داشت ک  در سخت تهرین موقهع،  هاز کهار ز هکگی 

 داد یا قصک داشت ک  صیال صود را منصرف کنک.(از دست  میصود را 

 ؟چه  شهک ن   هر یال    اصاا  مک و  شسهت و و یعههک هه   هود. پرسهیک

ما هر چ  اتر کردی  این تصمی     ضهرر کشهور و  ن قای منصور گفت

مو هه   شههفتگی مملتههت وصههو ریزی زیههاد صواهههک شههک. مهها کهه  تهها کنههون 

بت کرده ای .  هتر این است ا هازه دهیهک هرچ  ممتن  ود،  ا  قایان وو

دیگهری  مهکه و  ها صهرز دیگهری  ها  ۀکا ین  ازکار کناره گیری کنک، کا ین

   ها ووبت کنک، شایک  هتر  توان  ا   ها کارکرد. 

اایهکه  هکارد، مهن یقهین دار   ناعلیوضرت قبول  تهرد و اظههار داشهت

هههر یههال ا ههرا  ای دار ههک کهه  دراینههها  ههواآ  خواهنههک داد و یههس  قشهه 

ش  نسس  اظهار داشتنک صواهنک کرد.   ؟ ا این دو  ایک چ  کرد واقعا

 ،ضهمن اظهارشهان ،سهفیر ا گلهی  و روس ن قای عامری اظههار کهرد

کرد هک، شهایک زودتهر و  مهیاهما ک ک ک  اگر   امیان اقهکامیاین صور می

 شک. هتر وضعیت روشن می

ا هک، غهاالگیر شهکه و داها   تهرده ههای مها که  اقهکامی  امی نشاه گفت

 ۀهمه ن عهک گفهت ا هک و یتهی  ه    هها گفته  شهکه اسهت مصهادا   تننهک.کرده

 ؟ قایان اظهار   ر کننک، اوالش چ   ایک کرد

هرک     مقتضای یال سخنی گفت. یتی گفت صهوآ اسهت  ه  وزیهر 

مختار صودمان در  نکن و مستو تلگراف اوری شود ک    هها  ها مقامهات 

نک. ا بت  گفت  شک ما عی  کارد، دیگری گفت اگهر اعهالن ووبت کنرسمی
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 شکه، اعالن شود. شاه یس  واآ داد و     ن مقو   صاتم   سی  عمومی

دا سهت  چه  صهور  هواآ اگر من وک  مباردی  داشت  صود  می نداد. گفت

-ای  ههود.  عههک اضههاا  کههرد کهه دههه .  هه    ههر مههن  سههیار  ههواآ شایسههت 

 نگنهک، و هی گوشهت هسهتنک و صهوآ هه  مهی سر ازهای مها  سهیار صهوآ

 نتوا هک صاقهت  یهاورد.  عهک گفتنههک هکن  لهوی تا هس و هواپیمها چطهور مهی

ش در مههااکرات  هها  قایههان سههفرا گفتهه  شههود کهه  قشههون مهها اوههالش  مخصووهها

سهفیر  مریتها  یهز  وارد  نگ  شکه و اق  داا  کرده و  یز دستور داد  ا

من گرات  شکه، اردا را وبن  ه   تصمی  نمااکره شود.  عک اظهار کرد ک

 مجل  صواه  رات،  رای اعال  استعفا. 

پ  عجل   فرماییک، ا ازه دهیک  ن قای  خست وزیر    عری رسا ک ک

شریی ک  من  ایک  نپ  اردا مجل  دعوت شود. قبول کرد ک، و ی گفتنک

ش اظهار کرد ک ر این را  ایک  قایان  کا نهک مهن د ن خوا   تهی  شود. و ضمنا

های اروپا و  مریتا، یس  یره یها یهس دالر هه   هکار . راسهت تما   ا س

است در ایران متمول هست ، و ی در صارع هیا چیز  کار  و دو ت  ایک 

 اتر صرع من  اشک.

ش اظهههار کرد ههک ازمههن گاشههت ، مههن  یسههت سههال صههکمت کههرد  و  نضههمنا

ت شود روی کارهای مهن کاهگهس مها ی شهود، و هی اتهر مهرد   هک خ می

ا بتهه  ایههن  نایههن کشههور هسههت  کهه  چهه  صواهههک شههک. سههس  اظهههار داشههتنک

ها مورما   تا پ  اردا صواهک ما ک و از هیهأت  ها و یعههک صهارع ووبت

 شک ک.

 

 سردرگمی هیأت دولت
 هتر است  روی      هاآ وزارت صار ه ،  ن قای منصور اظهار داشتنک

ها هیهأت ا ستانقکری ووبت کنی . از  ن  ا     اآ وزارت صار   ک  ت

همه  ایهن  هود که  موضهو  مهمتهر  ۀشک، راتی . عقیکدر ان  ا تشتیس می

-از   ست و قبول مسئو یت مملتت  ا این وضع ک  ایهن مهرد  ها صها واده

صواهههک اههرار کنههک و کشههوری را در  تههش  گههاارد، کههار  سهها ی ان مههی

و  یست. هم  متفف شک ک ک  صو ست  ا  قایهان اروغهی، موتشه  ا سهلطن  

مشورتی شود و اهمیک  ایک چ  کرد.  قای  ،یاع سیک  صرب و امثال   ها
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ا هک  ه  ههیا و ه  وهالو چون ا هازه  فرمهوده نمنصور اظهار داشتنک ک 

 ممتن است مورد ایراد واقع شوی . اال      یست ک  مشورت شود و

 ،یهس عههکه از هیهأت عقیههکه داشههتنک  ایهک کا ینهه  صههود  خهود اسههتعفا  کهههک

مسئو یت امر متو   دیگران  شود. از اشخاوی که  ایهن عقیهکه   گااری 

کهردی .  ه  ههر را داشتنک، یتی ه  صهود مهن  هود و کهان هه  اینطهور مهی

سهتاد  ۀاصالعات اعالمیه ۀوس شک، در روز امیال چیزی ک  صیلی مض

قههکری ایههن امههر   شههود.  ههیههس( درع شههکه  ههود کهه  ایههالش درع مههی ۀ)شههمار

گفت  شک که  پادشهاه   هر داریه  و ههر دقیقه  مضوس  ود ک  یک  کاشت. 

 ۀ..( کنی  پ  اعالمیناخواناگویی  ما  نگ )..های میه     سفارت صا  

پرسهیکه  ا تلفن از رئی  ستاد  قای سر شتر ضهرغامی ؟ نگی یعنی چ 

 یس  االمر است. ناظهار داشتنک ؟شک ک  مقصود از این اعالمی  چیست

صواهههک  ههرود، اوالش اال کهه  شههاه مههیصیلههی در هیههأت مههااکره شههک کهه  یهه

مکاصل   تنک و یس ترتیبی  شود ک  قشون صودسری کنک و  ایک تا ع   ر 

چه  اایهکه که  مها اقهکامات سیاسهی  تنهی  و  قایهان  هکون  اال  دو ت  اشنک و 

و  نگههی. مههااکره شههک صههوآ اسههت اصههال    ههر دو ههت، اقههکامات   ههامی

که  شهاه چهون   هری دار هک، از   قایان را صبر کنهی  و  ه    هها گفته  شهود

یاال اتر اساسی  رای تهأمین وضهعیت شههر  شهود. گفته  شهک ایهن  قایهان 

ها چون همه   ها هه   کا هک و از هه  یهرف شهنوی  کار هک، هرکهکا    امی

ش که  هنهوز اقکاماتی صواهنک کرد و  کتر ا قالآ ایجاد می کننک. مخصووها

رقرار  شهکه. مقهکاری از  ا این ک  گفت  شکه الز  است،  یتومت   امی

اصبار و تلگرااات وضعیت و  لو  مکن قشون روس و ا گلهی ، صوا هکه 

شک. از وزارت دارایی    من صبر رسیک ک   واهرات را  ا تشریفات  ه  

صزا    ا س منتقس کرده ا ک. گزارن  ن    هیأت داده شک و از این اقهکا  

شه ، در اصهراف  هکا   رایهت شهک. تها پاسهی از وصیلی مسهرور شهک  و 

مجهکد هیهأت در عمهارت  ،همین یس  اآ مااکره و قرار شهک اهردا وهبن

  ادگر تشتیس شود.

   هیأت ک  در عمارت  ادگر  ود،  ،شهریور 5وبن روز چهارشنب  

راتههی . ا بتهه  قههبالش  هه  وزارت دارایههی راههت  و دسههتورات اکیههکی را ههع  هه  

 هه    هه سههاعت وضههع صوارو ههار شهههر و ارسههتادن گنههک  داد  و سههس  در 

ههای اشهخا  معلهو   هود که  مثهس صهود مهن عمارت هیأت رات . از قیاا 
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 ،هیاتکا   خوا یکه  ودی ، چون  گرا ی وضعیت و مااکرات دیروز شاه

ها تو یک کرده  ود. یتی ترس از پیشامک  ه  کشهور ما ۀی  عجی  درهم

و دیگههری امیهههک  جهههات کشهههور از یههس دیتتهههاتور کههه   هههرای همههه  وزرا 

یجاد کرده  ود.  قای منصهور از همه  متفترتهر  هود. تلگرااهاتی ویشت ا

های روس و ا گلی  مش ول مختار ما رسیکه  ود ک   ا دو ت یاز وزرا

مههااکره هسههتی . تلگرااههی ههه  از  قههای شایسههت  وزیههر مختههار ایههران در 

 مریتا رسیکه  ود ک  دو روز قبس که   ه  وزارت صار ه   مریتها راهت ، 

دور مرا گراتنک و من گفهت  ایهن شهایعاتی که  را هع  ه  ها روز ام   وی 

صراهی صهود را صرف هستی  و  یگوی  ما  یکشور ما است، وریواش می

یفد صواهی  کرد، هرک     مها یمله  کنهک  ها قشهون داها  صهواهی  کهرد. 

در ایههن موقههع تلفههن وههکا کههرد و اعلیوضههرت  قههای منصههور را ایضههار 

 کرد ک.

 ه   هرای مالقهات وزیهر مختهار ا گلهی   قای عامری در وزارت صار

رات   ود.  قای منصور     قای  هی اظههار داشهتنک شهما مهتن اسهتعفا ام  

را تهی  کنیک تا من مرا عت کن .  قای  هی مش ول شک ک  ا مهکاد  وشهتن. 

 قههای سهههیلی شههوصی کرد ههک کهه  ایههن مههکاد را  عههک  هه  مههن  کهیههک چههون 

کراتی شهک که   قهای را  رئهی  یادگاری است و تاریخی صواهک  هود. مهاا

کشاورزی در امر  ان شهر و  قای وثیقی کفیهس  ازرگها ی در امهر  هر   

 و قنک و شتر،  ا وزارت دارایی تشریس مساعی کننک.

 

 وضعیت نظامی
هیهأت مقهرر اسهت در  ۀاز سهتاد ارتهش تلفهن کرد هک که   لسه ساعت ده

راتهی . تمها   . ما     اشگاه ااسهرانشهریور[ 5] ستاد ارتش تشتیس شود

-ضر  ود هک. از وزرا  جهز  قهای  خسهتارما کهان از سرتی      اال یا

کرد هک، همه  وزیر و  قای عامری معاون وزارت صار   که  کفا هت مهی

های قشون صوا که شک ک  قشهون  ار ایجهان تبریهز یاضر  ود ک. گزارن

را تخلیهه  و قشههون روس وارد شهههر شههکه ا ههک. قشههون  هه  سههمت مراغهه  

ا هک.  ا هس و سهاری را کنک. در شهر رشت قشون وارد شکهینی می شعق 

ا ههک و هنههگ سههاری  هه  کههوه پناهنههکه شههکه، قشههون ههه  قشههون روس گراتهه 

پاصهاقی را  ۀ اشهنک. گرد هشرا متواری و قشون روس  زدیس مشهک می
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اظهههار شههک.  قههای سر شههتر ضههرغامیا ههک.  لسهه  رسههمیههها گراتهه روس

 خهش  یسهت، از  شهترها رسهیکه، رضهایتهایی ک  داشتنک چون گزارن

امروز وبن گزارن    صاکسای مبارک تهی  شکه ک  شورای داا  توهت 

ریاست عا ی  و یعهک  ا یضور تما  ااسران ارشک و هیأت دو ت تشهتیس 

 و  بینی  چ   ایک کرد.

گزارن صوا که شک. گزارشی  ود    ص   قای سرتی  ریاضهی عضهو 

ن شکه  ود ک  قشهون از سهمت  ار ایجهان ستاد  نگ ک  در  ن  ا تصری

ش  لو می  یک و گرد   پاصاقی گراته  شهکه و تها چنهک سهاعت دیگهر  ه  مرتبا

رسنک و تا تهران هیا ما عی در  لو  یست. از سمت شهمال، از میا   می

 ینک. از سهمت مشهرا، شههر راه چا وس و قزوین و ایروز کوه،  لو می

  در تههران پنجهاه ههزار  فهر قشهون  ینهک. اقهمشهک گرات  شهکه، پهیش مهی

 بودن کامیون و  بودن  نزین قشهون قا هس توهرک  ۀ اشنک ک     واسطمی

ش در گزارن  وشت  شکه  ود چون صیلی  یست ) این عبارت ک  مخصووا

 ،مضوس  هود یادداشهت شهک(.  نها راین صهوآ اسهت شهورای عها ی داها 

صهمی  عها لی تشهتیس و ت ، ا یضهور هیهأت دو هت ،توت ریاست و یعهک

گرات  شود. ایهن گهزارن مهورد تصهوی  از  قطه  تأسهی  شهورای داها  

 ،واقع شکه  ود، و ی گفت   ود ک و یعهک الز   یسهت. در اصهراف گهزارن

 را، سههرتی  هههکایت و سههرتی  ریاضههی عضههو سههتاد  قایههان سههرتی  رز 

 ، نگ  ا  قش  توضهیوات کهاای داده که  تها چههس و هشهت سهاعت دیگهر

شهههک و تهکیهههک اسهههت و قشهههون روس وارد تههههران صواهنهههکتههههران مهههورد 

اظهارکرد ههک ارسههتادن کمههس از تهههران مقههکور  یسههت، چههون کههامیون 

 کار ههک و صو سههت قشههون در کههرع و ایههروز کههوه متمرکههز شههود و یههس 

ستون صرف ساوه و صوار  رود و شاه  الااول  تههران را تهرک کهرده، 

اظت کننک ک  شاه  توا ک    اوفهان  رود و این قشون در  قاص مز ور یف

    اوفهان  رود.

 قهای سر شهتر  ؟مااکره شک اووالش  ها ایهن ووهف  ایهک  نگیهک یها صیهر

 ها ایهن ترتیه   ه  ههیا و ه   ن خجوان کفیس وزارت  نگ اظههار کرد هک

وههالو در  نههگ  یسههت و  ایههک تههرک مقاومههت شههود. سههایر ااسههران ههه  

قیهکه داشههتنک که   ایههک همهین عقیهکه را داشههتنک. اقه   قهای سههرتی  ههکایت ع

قشههون همهها طور کهه  گفتنههک  ههرود کههرع و مشهه ول  نههگ شههود و در ایههن 
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شهود که  زن گیرودار شاه    اوفهان  رود و اظهارکرد هک یته  عمهومی

گهااری ههای سهر راه تههران اهوراش مهینها تهران را ترک کرده، پسو  ا 

ههها صههراآ شههود و تهها  صههرین ههها پههس هه  موههض  زدیههس شههکن روس ،شههود

ر از داا  و  نگ کنی ،  عک ه  اگر  ا ودشهکی ، شهراات صهود را یفهد س

صهون  ۀکرده ای .  قای سر شهتر  هوار مهری هه  اظههار کرد هک تها قطهر

 صر صود را ایک  ریزی ، و ی دیگران گفتنک    وسیل  داری ،     نزین،    

 اوقهه . یتههی گفتهه  شههک اگههر تهههران مواوههره شههود، دو روز  یشههتر  ههان 

 یست و یس  لوا و غوغایی صواهک شک.درتهران  

 االصره در این گیهرودار،  قهای منصهور  مهک و  ریهان  ه  ایشهان گفته  

ا بته  ایساسهات و مهیهن دوسهتی درهمه  ماهها  نشک. ایشهان اظههار کرد هک

هسههت، و ههی  ایههک کههار یخودی را  تههرد و مملتتههی اسههت کهه  امههروز  هه  

داشههتی ، چطههور   مههی هه   اوقهه  و اگههر ههه ،کامههس داریهه ،  هه   نههزین ۀاسههلو

عهالوه،   ممتن  ود در مقا س دو دو ت قوی روس و ا گلی ،  جنگی .  ه

ش  ممتن است دوستا   راه یلی پیکا شود، کما اینت  وزرای مختهار تلویوها

کننههک اگههر قشههون تههرک مقاومههت کنههک، شههایک زودتههر راه یلههی اظهههار مههی

 قطهه    ههر پیکاشههود و  هها ایههن گههزارن کهه   هه  شههاه داده ایههک کهه  قشههون از 

ای چه  راتن یهس عهکه نگ  ز از  ین ۀقا س مقاومت  یست،  تیج  امی

 ؟ای دارد تیج 

صالو  تصمی  گرات  شک ک  گزارن    شاه داده شود ک   ایک مقاومت 

شههود. گههزارن را  قههای منصههور دیتتهه  کههرده،  قههای سههرتی  ریاضههی 

أت ا ههک از هیهه وشههتنک و  هه  امضههای تمهها  اعضههای کمیسههیون کهه  عبههارت

 قای منصور رئی  ا وزرا و وزیر پیش  و هنر،  قای  هی وزیر  ندو ت

ور، دکتههههر سههههجادی وزیههههر راه، علهههه  دادگسههههتری، سهههههیلی وزیههههر کشهههه

امیرشههوکت ا ملههس( وزیههر پسههت و تلگههراف، مههر ت وزیههر ارهنههگ، )

کههس کشههاورزی،  ههواد  ۀوثیقههی کفیههس وزارت  ازرگهها ی، را  رئههی  ادار

کفیهس وزارت دارایهی، و  گلشهائیان، عامری معاون وزارت امورصار ه 

کفیس ستاد ارتهش و  قای سر شتر ضرغامی نااسران ارشک    شرو زیر

 نگ، سر شتر  خجهوان کفیهس وزارت  نهگ، سهسهبک ایمهکی ارما هکار 

تهههران، سر شههتر  خجههوان کفیههس وزارت  نههگ، سههسهبک ایمههکی   ههامی

ول تههههران، سر شهههتر  هههوار مهری ارما هههکه  شهههتر اارما هههکار   هههامی
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 را، مرکهههز، سهههرتی  رز  دومرکهههز، سر شهههس  قهههکی ارما هههکه  شهههتر 

 سرتی  هکایت، سرتی  ریاضی اعضای ستاد  نگ.

گزارن    وزارت  نگ داده شک صودشان    عهری  رسها نک.  لسه  

وهبن که   نراتهی ،  وادعهامری  ه  مهن گفهتصت  شک. در  ین راه که  مهی

ش اظهار کرد ک ک      منصور اعتماد  کار هک و سفرا  زد من  مک ک وریوا

 یاضر  رای مااکره  ا او  یستنک.

 قای عامری اظههار کهرد که  مهن  ه  شهاه موضهو  را مورما ه  گفهت ، 

 عک از ظهر  هزد ایشهان  هرو  و منصهور  دو و  ی شاه گفت  رای ساعت 

را ه   رای ساعت س  صواست  اسهت.  عهک از ظههر قهرار شهک  هاز هیهأت 

ش ایهههن دو روز دیگهههر  نهههزین  ههه  درعمهههارت  هههادگر تشهههتیس شهههود. ضههه منا

هها مهرد   سهیار  هک  هود. صیلهی ۀشهک. روییههای سواری داده  مهیاتومبیس

بهس وعهکه ق ۀشرو     صارع شکن از تهران کرده  ود هک. چهون در وهفو

سهتاد  نهگ درع شهود و ارامهون شهکه، عهین  ۀداده شکه  ود عین اعالمی

 شود.اعالمی  ایالش درع می

 

 ستاد  نگ  ۴شماره  ۀاعالمی»

شههریورماه ارتهش شهوروی در شهمال و  2 روز 1ساعت  –0

ارتش ا گلی  در  اصتر و  نوآ  هاصتری، مرزههای کشهور را 

 مورد تجاوز و تعری قرار داده ا ک.

، صهههوی، میا هههکو آ، رضهههائی شههههرهای تبریهههز، ارد یهههس،  –3

مها اد، میا  ، اهواز،  نکر پهلوی مهورد  مبهاران ههوایی واقهع، 

زیهههاد و  سهههبت  ههه  رده  سهههبت  ههه  مهههرد  غیهههر   هههامیتلفهههات وا

کننههک،   امیههان،  هها و ههودی کهه  سههر از صا هه  را  مباردمههان مههی

ش که   هوده اسههت. یهس هواپیمهای مههها   در  معهاا س تلفهات  سههبتا

تیرا کازی توپخا   ضهک ههوایی، سهر گون  ۀتبریز در تیج ۀ ایی

 شکه است.

لفههها، شهههوروی درموهههور   ۀ یهههروی موتهههوریزه و متههها یز –2

ارتههش  ۀمر ههک، پههس دشههت، مههاکو و  یههروی موتههوریزه و متهها یز

ا گلی  درموور صا قین، قصر شیرین،   هادان،  نهکر شهاهسور، 

 ا ک.   تعری پرداصت 
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ههههای دریهههای صهههزر و  یهههروی دریهههایی شهههوروی درکرا ههه  –1

 یروی دریایی ا گلهی  در  نهکر شهاهسور و صرمشههر، تعهری 

  موده ا ک.

ا هک، در یهکود هنشاهی ک  غهاالگیر شهکهوایکهای ارتش شا –5

امتان    استقبال   ها شهتااتنک و در  قهاص مختلهف  ها   هها تمهاس 

زره پهون مهها    ۀیاوس  موده و    داا  پرداصتنک و دو ارا ه

 هههاصتر مهههورد اوههها ت و از کهههار ااتهههاد و پیشهههروی  ۀدر  قطههه

منههههاصف شههههما ی و  ۀمههههها مین را متوقههههف سههههاصتنک و در کلیهههه

اههههها ی  سهههیارصوآ و تقاضهههای دصههههول در  ۀییههه هههاصتری، رو

-وفوف ارتش و یرکهت  ه   بهه  را  هرای داها  ازمهیهن مهی

 « ماینک.

 

رسهک. های شمال میتلگرااات مفصلی هر روز از وضعیت شهرستان

صالوههه  قشهههون روس تههها قهههزوین رسهههیکه  هههوده، از صهههرف شهههرا هههه  

ای هههها هههک. شهرسهههتانهههها را اشههه ال کهههرده و تههها شهههاهرود  مهههکهشهرسهههتان

ها  هود. ههر دقیقه  تصهور پیشهرات ماز کران و رشت ه  در دست روس

 شود.قشون روس    سمت تهران می

 

 استعفای منصور و انتصاب فروغی

 نکه   ه  هیهأت راتهی ، مهن  ه   قهای منصهور گفهت شههریور[  5]عصر 

 قای رئی   ا س تقاضا داشت ک   از یتصک میلیون استناس  ه   ریهان 

-ین موضو  را وبن ک   قهای منصهور شهرایاآ مهیگاارده شود.  نا را

 شو ک،    عری رسا ک ک.

امههروز وههبن  ناظهههار کرد ههک ؟رسهها کیک  هه  عههری ناز ایشههان پرسههیک 

میسر  شک، امشه  صودتهان  ه  عهری  رسها یک چهون مهن دیگهر  یسهت  و 

استعفا داد . صیلی ه  مضطرآ  ود. از  قای عامری  ویا شهکی . معلهو  

ک از ظههر که  شهرایاآ  هود، شهاه گفته   هود مصهم  شک دوساعت و  ی   عه

شک  ک   قای منصور را کنار  گااری  و از  قای عامری مشهورت کهرده 

 هود که  کههی رئهی  دو هت  اشههک،  قهای عهامری  قههای اروغهی را پیشههنهاد 

په   هتهر اسهت  رویهک  نا ک و گفت   هودکرده  ود. شاه صیلی عصبا ی شکه
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 قای  هی  اشک. در هر  ندشان گفت   ود کوثوا ا کو   را  یاوریک.  عک صو

اعضای کا ین  عوی  خواهنک شک و از  ین  نوورت  قای عامری گفتنک

 صود ما رئی  ا وزرا ا تخاآ صواهک شک.

در هر وورت اعال هی در شههر منتشهر شهک که   قهای منصهور اسهتعفا 

داده و کا ین  مستعفی است و تا تعیهین  ا شهین،  قایهان معهاو ین، و کفیهس 

 ها مش ول  اشنک.وزارت صا  

ش درع می  نشوداین صبرعینا

 

 خست وزیر، اسهتعفای صهود را امهروز عصهر  ، قای منصور»

، تقههکی  یضههور ملوکا هه   مههوده و قههرار اسههت تهها چهههارسههاعت 

ههههای ههههای وزارتخا ههه تعیهههین دو هههت  کیهههک، معهههاو ین و کفیهههس

 «مختلف، کارهای  اری را ادام  دهنک.

 

ا ههک وزرا همه  در سههاعت معهههود در که  ارمههودهدر هیهأت مههااکره شههک 

  هاد   هاد یاضهر  اشهنک. در سهاعت شهش  ه  کها  سهعکهیأت در کها  سهعک

راتههی . قبههس از  مههکن شههاه، مههااکره شههک کهه  چهه  کسههی ممتههن اسههت رئههی  

دو ههت شههود. همهه   رزو کههردی  کههان شخصههی کهه  در   ههر داشههت   اشههک 

 ناز تصمی  داشهت گفهت هیاتکا  از ماها  باشی .  قای عامری ک  اصال 

  االصره واضن گفت ک   قای  هی است. از صودمان است.

مااکره شک در این وهورت صهوآ اسهت شهاه را قها ع کنهی  که  دیگهری 

 اشک.  االتفاا هم    ر داد ک صو ست اروغهی  اشهک، و هی  گهران  هودی  

کهه   یهها شههاه قبههول صواهههک کههرد.  ههاالصره در سههاعت مقههرر یعنههی سههاعت 

منصهور اسهتعفا داد، مها هه  قبهول  نارد شک و اظهار کهرد که شاه و ،هفت

کردی ، چون دیکی   سبت    ایشان اظههار عهک  اعتمهاد از صهرف دو تهین 

شما اردا کا ینه   نشود.  عک روکرد ک     قای  هی ک روس و ا گلی  می

را    مجله  معراهی کنیهک،  قایهان در کارههای سها ف صهود  هاقی صواهنهک 

 شود و  قای عامری وزیر کشور.یلی وزیر صار   میما ک اق   قای سه

شهاه  اگر ا ازه دهیک دیگری ا تخاآ شود. ن قای  هی استکعا کرد ک ک 

 ن قهای  ههی اظههار کرد هک .ری ما کسهی را  هکا ؟دیگری یعنی کی نپرسیک

درد   او کهه  پیرمههرد اسههت، از کههار ااتههاده اسههت،  هه ناروغههی. شههاه گفههت
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قر ان مقصود  ودن یس سرپرسهت اسهت،  نصورد.  قای سهیلی گفت می

کههرد. اوههرار از صههرف دهههی . شههاه قبههول  مهیمها کارهههایش را ا جهها  مهی

هیههأت شههک،  ههاالصره روی اکههراه قبههول کههرد.  قههای  هه  وزیههر در ههار را 

تلفن کنیک منزل اروغی  بین هست یا صیر.  واآ داد هک  نصواست و گفت

 هرو  قهای  نو گفهت منزل اسهت. ا ت ها  رئهی  تشهریفات را صواسهت نک 

 ها مها کهار  ناروغی را  یاور و  ا یس اتومبیهس. زود  هرو  یها !  عهک گفهت

کرده، شخ   ی اصالعی  یست، و ی    کلی چنکین سهال اسهت از کهار 

دور  وده و  ایک یاال هفتاد سال داشت   اشک، چون  ن موقع ک   ا مها کهار 

ن اسههکی او را مههرد امینههی اسههت، منتههها   نپیههر  ههود.  عههک گفههت ،کههردمههی

 صراآ کرد. 

یاال دیگر یس ر هع سهاعت اسهت گاشهت ، شهاه یووهل  ان سهر راته  

کهه  معمههوال ازهیههأت  هشههتاسههت.  هه  سههاعتش  گههاه کههرد کهه  از سههاعت 

شک، چنک دقیق  گاشت   ود. صواست  هرود و در   هر داشهت که  صارع می

اروغی اردا وبن شرایاآ شود.  رای این ک  مبادا از اترن منصرف 

از صههرف مهها اوههرار شههک کهه  یههاال صواهههک  مههک. ایشههان ههه  قبههول  ،شههود

 قای  ه   ؟تلفن  تن  مک ک یا صیرکرد ک، و ی  از  قای    را صواستنک ک 

 تلفن کرد ک و  واآ  ورد ک ک  ر ع ساعتی است یرکت کرده ا ک. 

 گوییهک  ها  ندر این موقع وکای اتومبیس ه   لنک شک.     قهای  ه  گفتنهک

توا نهک  هاآ  یاینهک چهون  قهای اروغهی پیرمهرد هسهتنک و  مهی اتومبیس توی

 قهههای اروغهههی وارد شهههک ک.  ،ایهههن سهههر االیی را  یاینهههک. در ایهههن ضهههمن

 قهای  ناعلیوضرت  سبت     قای اروغی صیلی ایترا  کرد ک.  عهک گفهت

گفتیههک.  عههک ایوا سرسههی کههرد و ههها مههیاروغههی اینقههکر پیههر  یسههت کهه  شههما

مشهه ول  وشههتن و  ناروغههی عههری کرد ههک قههای  ؟کنههکپرسههیک چهه  مههی

  اشنک.صوا کن کتاآ می

 ینیهک، در این موقع ک  وضع کشور را مهی ناعلیوضرت اظهار داشتنک

مصلوت  هود کا ینه  ت ییهر کنهک و  ها مشهورتی که   ها  قایهان شهک،  ه  شهما 

ا ههک کهه   گاار ههک شههود و ایههن  قایههان تعهههک کههردهتتلیههف تشههتیس کا ینهه  مههی

ا بته   نوکم   ز ک.  قهای اروغهی  ه  عهری رسها ک ک زیادی کار    شما

شود، و ی چون من از  ریان اوامر مبارک قا س ا راست و اصاعت می

هاسههت دور هسههت ،  ایههک  یشههتر در کیاسههت  هها مههن کمههس شههود. کههار سههال
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وزرا ههه  در اصتیههار شههما  نا بتهه .  عههک گفتنههک ناعلیوضههرت اظهارکرد ههک

 ،صواهیههکداریههک و هههر کههکا  را مههی  گههاه ،صواهیههکهسههتنک، هرکههکا  را مههی

هاسهت از کههار  نههکه سهال نوارد کا ینه  کنیهک.  قهای اروغههی اظههار داشهتنک

ا ههک و کسههی راههه  دور . ا بتهه   قایههان همهه  مههورد اصمینههان اعلیوضههرت

ش  کار  ک   خواه  وارد کا ین  کن .  عک اعلیوضرت کا ینه  را ایهن  شخصا

هستنک  اشهنک، اقه   قهای سههیلی هایی ک  وزرا همانصور معرای کرد ک 

 وزیر صار   و  قای عامری وزیر کشور صواهنک  ود.

 عک مکتی مااکره در اصراف  ریهان  ریهان سیاسهت  مود هک و اظههار 

هها اعهال  تهرک مقاومهت شهود و شهما  ایهک اهوراش  ه  سهفارتخا   نکرد ک ک 

 دو هت و ۀاوری اعالن ترک مقاومت را همین امش  تهیه  کنیهک و  ر امه

وزرای دو ههت را  هه  مجلهه  معراههی  ماییههک و چههون دیههر  ههود، از هیههأت 

راتنک.  عک قرار شک هیأت در  هاآ وزارت صار ه  تشهتیس شهود. یرکهت 

 مک ک   ا عجله  کردی .    درآ  اآ ک  رسیکی ، اتومبیس اعلیوضرت می

ا هک که  د بال هیأت     اآ وزارت صار    مکه  ود ک، رسیک ک  امر کرده

 نی ، اوری    قصر مرا ع  کردی .مرا عت ک

در صیا ان  اآ سعک   اد، اظهار کرد ک من ور این  ود ک  امش  اعال  

دو هت تهیه  و اهردا  ه  مجله  اعهالن  ۀترک مقاومهت الز   یسهت.  ر امه

ها ا الآ شود. مجکداش مرص  ترک مقاومت گفت  شود،  عک    سفارتخا  

ت تشهتیس شههک.  ه  روز امهه  کرد هک.  ه   ههاآ وزارت صار ه  راتههی  و هیهأ

ایران  هکواش تشهتیس کا ینه  گفته  شهک که  در روز امه  صهود درع کنهک.  عهک 

دو ت و شریی ک  را ع    تهرک مقاومهت  نها  هود اعهالن شهود،  ۀ ر ام

صههول کشههیک. در ایههن موقههع،  یههازدهتن ههی  و ایههن امههر تهها  زدیههس سههاعت 

 هر اهراز  ها صامون و سوت صطر کشیکه شک. معلهو  شهک صیهاراتیچراآ

ای کهه  ا ههک، و ههی اثههری  شههک. در اینجهها الز  اسههت یههس  تتهه تهههران  مههکه

-1]ارامون شکه، تهاکر داده شهود. در شه  پهیش، یعنهی سه  شهنب  شه  

ک  هیأت در کا  تشتیس  هود، ضهمن اقهکاماتی که  مهااکره شهک شهریور[ 

در یضور شاه ا جا  شود، یتی ه  این  ود ک      مریتا متوسس شهوی ، 

تلگراای قرار شک از قول شاه  رای مستر روزو ت رئهی   مههور یعنی 

 مریتا تهی  شود و استمکاد شود ک  دو تین روس و ا گلهی  قشهون صهود 

را از صاک ایران صارع کننک. متن تلگراف توس   قای منصور تهی  شهک 
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و مضمون  ن این  ود ک  ا بت  عا یجناآ از  ریان سیاست اصیر دو تهین 

اصهال  داریهک که   ها و هود قبهول دو هت  ، سبت    ایرانروس و ا گلی  

ا ووهف قشهون روس و ا گلهی ، ها از ایهران، مهعایران    اصراع   مان

ا هک و  ها داا  را  مبهاران کهرده اگهان    ایران یمل   رده و شهرهای  ال

ا ووهههف دسهههت از یرکهههات صهههود و هههود تهههرک مقهههاومتی کههه  شهههکه، مهههع

اش ال مینماینک. شما که  علمهکار دموکراسهی   ر کاشت  و مرتباش شهرها را

د یا هسهتیک، از دو تهین مز هور  خواهیهک که  چه  مقصهودی دار هک و اقهکا  

 ماینههک کهه  هرچهه  زودتههر قشههون قههوای روس وا گلههی  از ایههران صههارع 

 شو ک.

ایههن تلگههراف تر مهه  شههکه و مههکتی مههااکره شههک از چهه  راهههی مخهها ره 

گتن ممتهن اسهت تلگهراف شهود از شود. معلو  شک تنها راهی ک   ا واشن

راه  نکن اسهت.  ه  ایهن مناسهبت، اوالش سهعی شهک تلگهراف کشهف  اشهک  ه  

ش  ون  ن صیلی ترسیکه  باشک.  هواآ ایهن تلگهراف  ک ختا ه  در  رمز، ثا یا

ده پهها زده روز  عههک رسههیک کهه  مضههمون  ن را در موقههع صههود یههاد وری 

 صواه  کرد.

-2] تشتیس شک و روز پنجشنب  اردای  ن شبی ک  کا ین   قای اروغی

از صههواآ  رصاسهت . هنههوز مشهه ول  هشههت ههود، وههبن سهاعت  شههریور[

تران وورت در شمیران  ود  ک  وکای صیاره  ر اهراز تههران شهنیکه 

شهک و  الااوههل  وههکای ا فجههار  مهه   مهک. چههون منههزل مههن در شههمیران، 

راته    هاالی پشهت  ها  ،امامزاده قاس   ود و تههران صیلهی صهوآ پیهکا  هود

  هاد و معلو  شک چهار صیاره روسی هستنک ک  چنک  م   زدیهس سهلطنت

 سی  قصر قا ار ا کاصتنک. ی

مجل   اشی ،  ه  عجله   بهاس پوشهیک . ا بته   هشتچون  نا  ود ساعت 

کسان من مرا منع  مود ک، و ی اهمیتی  کاده  ه  مجله  راهت . در مجله  

ا هک،  هاز تی که   عهک رسهیکهه   از وکای چنک  م   مک. معلو  شهک صیهارا

وکال صیلی  هک  هود. همه   یمنهاک و  ۀا ک. وضعیت روییچنک  م  ا کاصت 

مجلهه  تشههتیس شههک،  قههای اروغههی  ،ویشههت زده  ود ههک. در هههر وههورت

کا ین  صود را    مجل  معرای کرد ک.  عک  یا اتی اظهار کرد ک ک  مهتن 

 نشود  ها ایالش درع می
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موتههر  از  یههات مقههکس اعلیوضههرت صههاصر  قایههان  ماینههکگان »

اوالیات و پیشهرات امهور کشهور  ۀهمایون شاهنشاهی در  ار

هههایی کهه  متههرر از کههامالش مستوضههر اسههت و در ضههمن  ر امهه 

های وقت پیشنهاد مجل  شهورای ملهی شهکه اسهت، صرف دو ت

ا ک.  نا راین دو هت امهروز  ه  ورود در  ر امه  مالی   ارموده

و همینقهههکر  ههه  استوضهههار صهههاصر   ینهههکتفصهههیلی یههها تی  مهههی

رسا ک ک   ا  هایت  کیت در یفهد سیاسهت  ماینکگان موتر  می

ش همسههههایگان و ) ( ناخوانااااایسههههن   هههها دول صار هههه  مخصووهههها

اوالیاتی ک  من ور   ر اعلیوضرت همایو ی و عمو  ملهت 

است، صواهنک کوشیک. ضمناش صاصر  قایان موتهر  را مستوضهر 

 گاهی دار ک، دو ت و ملت ایران سازد ک  چون  طوری ک  می

 اشهنک،  هرای ایهن ومیما   صراکار ولن و مسا مت  وده و می

ک  این  یت تز زل  اپایر کامالش  ر  ها یان متشوف گهردد، در 

این موقع که  از  ا ه  دو دو هت شهوروی و ا گلسهتان اقهکا   ه  

عملیهاتی شهکه کهه  ممتهن اسههت مو ه  اصههتالل وهلن و سههالمت 

صواها هه  اعلیوضههرت پیههروی از  یههات وههلن گههردد، دو ههت  هه 

کشههور هه  اکنههون دسههتور همهایون شاهنشههاهی،  هه  قهوای   ههامی

دههک که  از ههر گو ه  عملیهات مقهاومتی صهودداری  مایهک، تها می

مو بهههات صهههو ریزی و اصهههالل امنیهههت مرتفهههع شهههود و  سهههایش 

 «یاوس گرددعمومی

 

، دو ههت از  عههک از ایههن کهه  کا ینهه  معراههی شههک و رأی اعتمههاد داده شههک

هایی ک  را ع  ه  تهرک مجل  صارع و    عمارت  ادگر رات ، یادداشت

 قای اروغهی سهفیر کبیهر  ،ها گردیک. سس تسلی  سفارتخا   ،مقاومت  ود

شوروی و وزیر مختار ا گلی  را پایرات ، مکتی مش ول ووبت  ود هک 

ک   ا و ود تهرک مقاومهت از صهرف قهوای ایهران، دیگهر ادامه  عملیهات 

 ما   موردی  کارد.صص
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 شاه از پایتختخروج  ۀوضعیت تهران و شایع
ا بت   ریان این دو س  روزه مهرد  تههران را ویشهت زده کهرده  هود، 

ای در وهکد صهروع از تههران  ر مک هک و چهون  فهت و    صوری ک  عکه

 نزین در تهران که  شهکه  هود، از صهرف وزارت دارایهی دسهتور وهادر 

هایی ک  یامس گنک  هسهتنک،  کهنهک. و هی ایهن امیونشک ک   نزین  ز    ک

عمس ما ع  شک ک  اشخا   ه   ههای صیلهی گهزاف  نهزین تهیه  کننهک و از 

مجکداش  لسه  در کها  شهریور[  2]تهران    سمت  نوآ  رو ک. عصر 

سههعک  اد تشههتیس گردیههک، تلگرااههات زیههادی کهه  از والیههات شههکه رسههیکه و 

شکن قهوای روس  ه  ز جهان و  مهکن  یاکی از  مباران شهرها و  زدیس

رسا ک ک که      عریقوا    شهسوار و  ا س و شاهی  ود.  قای اروغی 

هاسهت. شهاه  ه  وزیهر مقصود این  قایان از این راتار صارع کردن   مان

هیهأت  ۀها را صارع کننک. در لسهصار   دستور داد هر چ  زودتر   مان

صبهری  بهود. روز را [ شههریور 1]و یعهک هه  یاضهر ود.  معه  وهبن 

مههن  ههه  شهههر  مهههکه، یمهها  راهههت . در موقههع صهههروع از یمهها ، صیهههارات 

شهوروی را دیهک  که   ههر اهراز تههران  مهکه و اقهه  مقهکار زیهادی کاغهها و 

 یا   صطاآ    اها ی ایران ک  ما  ا شما کاری  کاری ، اق   رای اصراع 

اهوا ا عهاده  ۀسها  مکه ای ، ریختنک. عصر  مع ، صبر کرد ک ک   ل  مان

 ه   چههارشهود. سهاعت در  اآ وزارت صار  ، تشتیس مهی چهارساعت 

 هاآ وزارت صار ه  راهت ، اعضهای دو ههت  ود هک. رئهی    میه ، رئههی  

ارکان یهرآ کهس، رئهی  سهتاد  نهگ و دو  فهر معهاو ینش رئهی   شهتر 

تههران. مهااکره در اول و دو  پادگان مرکز و سسهبک ایمکی یاک    امی

هها  لهوتر  یاینهک و  ه  سهمت تههران  یاینهک، ن  ود ک  اگر روساصراف ای

  امیان این  ود که   ایهک  ۀعقیک ؟چ   ایک کرد،  یا  ایک  نگ  تننک یا صیر

-های قهزوین  هرود و یهس  شهتر  ه  صهرف گرد ه یس  شتر صرف کوه

هههای قهه  و در ایههن دو  قطهه  متمرکههز شههو ک، تهها اعلیوضههرت همههایو ی و 

دیگهر عقیهکه داشهتنک اوهوالش  ۀتههران  رو هک. یهس عهک سلطنتی از ۀصا واد

صههوآ اسههت دو ههت از تهههران  ههرود و اوههفهان پایتخههت شههود. در ایههن 

- مک هک سهری مهیمنصبا ی ه  مثس سرتی  زاهکی مهیگیرودار، وای 

 راتنک.کشیک ک و می
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از قههرار معلههو ، در  اشههگاه ااسههران، ااسههران  مههع و اینههها صبرچینههی 

گفتنک ک   ایک کرد ک و  عضی مییگر را تشجیع میکرد ک و هرد  همکمی

 ارار کرد و رات.

اتفهاا   صالو  ساعت شش    کا  ایضارشکی . تما  اعضای هیأت  

و رئی  ارکهان یهرآ،  ه  کها  ، یاک    امیدوو  یسارما کهان  شتر 

سههعک  اد راتهه ، هیههأت  هها یضههور اعلیوضههرت همههایو ی و واالیضههرت 

گراای والیات صوا که و تعلیماتی شاه    وزارت تشتیس شک.  از اصبار تل

اقکاماتشهههان و  ۀصار ههه  داد کههه  از  ماینهههکگان ا گلهههی  و شهههوروی  تیجههه

 لس  تعطیهس شهک. در  هفتهای  نکن و مستو را  خواهیک. ساعت  واآ

 ههاآ، اعلیوضههرت رئههی    میهه  را صواسههتنک و مههکتی مورما هه  وههوبت 

وی ،  ها چنهک تهن از وزرا پیهاده کرد ک. وقتی از  اآ صواستی  صهارع شهمی

قهراول گفهت قهکغن اسهت  ،تصمی  گهراتی  تها سهر پهس  یهایی . د  درآ  هاآ

ش پهر معنهی کسی صارع شود. این اظههار قهراول صیلهی  هی تناسه  و ضهمنا

 ود. در این زمین  ک  ما مش ول ووبت  ا قهراول  هودی ، رئهی    میه  

گفت و مزای   از عق  رسیک و  ا صنکه    وای  منص  کشیس چیزی

امشه  در ایهن قصهر صبهری  نما  شک ک. من    دکتر سجادی و راقها گفهت 

ا ک کسی از قصر صارع  شود و اقکا  یرکت است ک  گویا دستوری داده

 ؟ک  هنوز غروآ ه   یست چ  معنی دارد هفتساعت   امی

 ها مهها پیهاده  مهک،  عهک سهوار اتومبیهس شههکه، رئهی    میه  هه  چنهک قهکمی

کرد و رات. ما تا میکان تجریش  مهکی . مهرد  همه   ههت زده  صکایاا ی

 ،دیک هک مهک، مهیهای ما را ک  از عقه   طهور دسهت   معهی مهیو اتومبیس

کرد ک، مثس این ک  ا ت هار  کاشهتنک مها هنهوز در تههران  اشهی . تعج  می

از سیمای مرد  و یشت و ا ت ار یس امر غیر مترقبی، مشهود  ود.  ه  

 ه  امهامزاده قاسه  و  ه  منهزل  مهک ، راقها هه  راتنهک. و هی هر یال شهکه، 

در  اشگاه ااسران، مجکداش  لس  هیأت دو هت  ها شهورای داها   دهساعت 

ادامهه  داشههت ، منتهههی  ، عههک از  صههف شهه  دوتشههتیس شههکه و تهها سههاعت 

 .وشبختا      من صبری  کاده  ود کص
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 بمباران تهران

ارایهی راهت ، مهکیران کهس و ک   ه  وزارت دشهریور[  1]وبن شنب   

سهلطنتی  ه  اوهفهان  ۀشاه و صا واد نمعاو ین  زد من  مک ک اظهار کرد ک

صیهههر،  نگفتنهههک چنهههین  یسهههت، مههها دیشههه  در هیهههأت  هههودی . نگفهههت  راتنهههک.

ههای  هاری و سهواری ا هک متهرر اتومبیهسش  دیکه دهاشخا  از ساعت 

   اد صارع شکه ا ک.تی ک  از سعکسلطن

در قصهر در شه  گاشهت ، مهرا  ه  شهس ا هکاصت که  یرکت  ن   امی

ش  شهه  گاشههت  کهه  در هیههأت  ههودی ،  ،قطعههاش موضههوعی تههازه اسههت. ضههمنا

ضهمن اصبهار،  مههکن قشهون روس  ه  گرگههان راشهنیک . در ههر وههورت، 

عههالوه   وههبن در وزارت دارایههی ما ههک  چههون کارهههای زیههادی داشههت   هه

شهک و مراقبهت شهکیک مهی  ایک تعلیماتی داده ،را ع    رسا کن گنک  تهران

 شک.می

شهوروی پیهکا شهکه و شهرو   ه   ۀوهبن، چنهک صیهار دهدریکود ساعت 

 مباران کرد. از قرار معلهو ، از چنهک روز  ه  ایهن صهرف، یهس عهکه از 

ااسران  وان  ا یرارت، از این دورویی و  ی تتلیفی    ستوه  مکه،  ه  

 ی اوری پهرواز موض اینت  صیارات شوروی پیکا شک ک، دو صیاره ایرا

های صیاره ز ی،  رای پهایین کرده  رای یمل     صیارات شوروی. توا

معلهو   ، وردن صیارات ایرا ی، شرو     تیرا هکازی  مهود. در  هکو امهر

  بود این تیرا کازی توپخا   است یا وکای  مباران شکیک.

های مختهس در هر یال، در اثر این عمس، وضعیت کار در وزارتخا  

ههها وزارتههی، تمهها  از اصههاا ۀعضههای وزارت دارایههی یعنههی یههوزشههک. ا

ههای صارع و درآ اصاا من ا تما  کرد ک. دستور داد  درآ زیهرزمین

زیر عمارت وزارتخا   را  از کننک ک  اعضا      جا پناهنکه شهو ک. په  

وکای تیر توا صامون شک و    هیأت رات . دیک   قایهان  ،از  ی  ساعتی

هههها، اوالش،  هههرصالف مههه  سراسهههیم . ایهههن راتهههار روسا هههک و ههمههه   مهههع

ش  نجها ی را ایجهاد  ش، ایهن ااسهران قطعها مهااکرات روزههای قبهس  هود. ثا یها

صواهنک کرد. در این  ین تلفنی از سعک   هاد رسهیک و  قهای سههیلی را شهاه 

هها چهرا  ایهک روس نپای تلفن صواست و را ع  ه  واقعه  پرسهش کهرد که 

هها مهااکره شهود. دستور داد اوری  ا سفارتخا   و ؟این یرکات را  تننک

سهفیر  ن قای سهیلی    سفارت روس رات.  عک از مرا عهت اظههار کهرد
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-روس مههکعی اسههت از صههرف صیههارات شههوروی  مبههارا ی  شههکه و  مهه 

 هایی ک  ااتاد مال صود ایران  وده و از صیارات ایران  وده است.

   هیهأت یاضهر و  قای سر شتر  خجوان و  قای سر شتر ضرغامی

هها پی ا  شاه ک      قایان دستور داده  ود ک  توقیهف شهود چهرا  هاز روس

ا ک،  ورد ک.  ه   قایهان گفته  شهک سهفیر شهوروی ایهن  م     تهران ریخت 

کنک.  قایان اظههار داشهتنک صهالف اسهت. قهرار شهک اهوری صور اظهار می

ان و یتهی دو روس و ا گلهی   ها  قهای سر شهتر  خجهوهای   امی تاش 

گفتنهک  زدیهس  فر دیگر از  قایان وزرا،    مولی که   مه  ااتهاده که  مهی

های   رپزی  یرون شهر است، رات  و معاین  مولی  ماینک.  قایهان کوره

مههر ت وزیههر ارهنههگ و  قههای را  رئههی  اداره کههس کشههاورزی، مههأمور 

  موهس شهوروی و ا گلهی ،  هههای   هامیشک ک و    اتفاا  قایان و اتاشه 

هههای  مهه  را همههراه راتنههک.  عههک از ههی  سههاعت کهه  مرا عههت کرد ههک، تتهه 

 ورده  ود ک، اظهار داشتنک دو عکد  م  در سر کوره ااتهاده و در  تیجه  

هههای  مه  کهه  همهراه  ههود، مهارک شههوروی دو فهر عمله  را کشههت  و تته 

 داشت.

قرار شک  قای سهیلی  رود  ها سهفارت مهااکره کنهک. صالوه  ایهن عمهس 

بن و راههتن صهها واده سههلطنتی شهه  گاشههت  از تهههران، مههرد  شهههر را وهه

صیلهی مضهطرآ کهرده  هود و گههروه  یشهماری از مهرد  تههران  ه  سههمت 

ش ک  چنک صبر از قه  رسهیک که  صها واد  ۀاوفهان یرکت کرد ک. مخصووا

سلطنتی و  قای    وزیر در ار را دیکه  ود ک ک  از ق     سمت اوفهان 

 راتنک.می

 05اشههخا  شههکه و یلبههی  هه   ۀاسههتفاداس ۀ نههزین وسههیل  یههره  نههکی

تومههان رسههیکه  ههود. در هههر وههورت، وضههعیت شهههر از وههورت عههادی 

صههارع و دکههاکین تمهها   سههت  شههکه  ههود. راههت و  مههک  ههین شهههر و شههمیران 

 کاشهتن  ۀصیلی مشتس و اشخاوی ک  اتومبیهس دو تهی  کاشهتنک،  ه  واسهط

زیهادی از مهرد   ۀراتنهک. عهکی نزین و  بودن اتو وس،  اچار  ا گهاری مه

شهری ک  شهمیران  ود هک، همهان روز شهرو   ه   مهکن  ه  شههر کرد هک. 

و  11   ههود  هه   35ا ههی  31کشههی کهه  معمههوال گههاری  ههرای اسههباآ

  رسیکه  ود. این ویشت و  گرا ی  ه  صهود دو هت هه  سهرایت  011

تنهک. کرده،  عضی از کارمنکان دو ت ترک صکمت کرده،  ه  اوهفهان را
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هها عقیهکه داشهتنک که  صهوآ اسهت منت هر  شهک و از  قایان وزرا ه   رصی

ها عقیکه داشتنک تا موس هست، صوآ است شاه و دو هت  ه  رات و  رصی

اوههفهان  ههرود. از  ملهه  کسهها ی کهه  اعتقههاد  هه  راههتن داشههت،  قههای علهه  

)امیرشوکت ا ملس( وزیهر پسهت و تلگهراف  هود که  چهون  ها  قهای قهوا  

سههلطنتی  ۀلت صهها وادگی داشههت و اصههال  از راههتن صهها وادشههیرازی ووهه

داشت، عقیکه منک  ود ک   ایک رات و صهرز وهوبتش صهوری  هود که  مها 

 تهران را ترک صواهک گفت. ،یقین کردی  ک  او قطعاش ظهر یا ش 

دراین  ا یس  تت  ه  ارامون  شود گفت  شود. ش  گاشت  که  ملته  

ها، عاز  اوفهان  ود هک، ها و  ا  ا شم  و اشرف پهلوی و سایر صا  

 قههای علههی قههوا  دامههاد شههاه کهه  اشههرف پهلههوی عیهها ش  ههود، از راههتن  هه  

صههود  یههز کوتههاهی و مقاومههت  ۀاوههفهان صههودداری و یتههی از دادن  اهه

کرده  ود و درموقع سوار شکن، کارشان  ها ملته   ه  اوهش و  اسهزا هه  

 بهود، همهان  و ایهن یتایهت را که  اگهر وهک در وهک وهوین رسیکه  ود.

دا سههتنک، چههون روز اشههخا  یمههس  هه  زوال دو ههت و قههکرت پهلههوی مههی

شک ک  قوا  از  ریان ها ک  معلو  است. گفت  میمناسبات قوا   ا ا گلی 

 عضی کارها اصال  دارد ک  پسرن تا این ا هکازه  سهور و گسهتا  شهکه 

 است.

ار در هر یهال، چهون تها دو سهاعت  عهک از ظههر در هیهأت  هود ،  اچه

 رای ورف  اهار    منزل رات  و قرار شک عصر زودتر، دومرتب  در 

هیههأت یاضههر شههوی .  عههک از ظهههر کهه  منههزل راههت ،  هه  اتههر ااتههاد  کهه  

صههود را از شههمیران  هه  شهههر  فرسههت  و  هها مختصههر  ۀمقههکاری از اثاثیهه

ای تا چنکی دیگر در شمیران  ما ی .  رای ایهن من هور کهامیو ی  ها اثاثی 

زائهک  ۀر گهزاف ا هاره کهرده  هود  و مشه ول  مهع کهردن اثاثیه های  سیا

 ود  ک   قایان عضهکی معهاون وزارت دارایهی و دکتهر امینهی رسهیک ک و 

اظهار داشتنک ک  وضعیت صیلی صراآ است، ممتن است امروز عصهر 

ش امهروز صواههک راهت. روس ،تا اردا هها  ه  تههران  یاینهک و شهاه هه  قطعها

ا ک ک  یس عهکه  رو هک گرد ه  یسهن   هاد داده چون دستوراتی      امیان

 پست  کهنک ک  شاه عبور کنک.

همسهای  مههن معتمکا سهلطن ،  ههرادر وثهوا ا کو هه  هه  کهه  دامهاد ااسههری 

قشهون یته  عمهومی ۀدارد    اس  اوالدو ک و سروان اسهت، ادعهای ارائه
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رود و  ایک تما    امیان کرد ک  تصرین داشت شاه    اوفهان میرا می

ا ک، اصراع شو ک.  قایهان  ه  مهن پیشهنهاد کرد هک که  یف  ک  دعوت شکهوظ

تا مجال است، اتومبیس ه  یاضهر اسهت،  ها صها واده  ه  اوهفهان  هروی . 

مهن که   خهواه  کهرد، چهون عضهو دو هت  چطهور ممتهن اسهت  نمن گفهت 

ا  را  فرسهت  از تههران ترک صکمت کن ، و ی  ی میهس  یسهت  که  صها واده

کهه  مههن در تهههران مههادامی ن رو ههک.  هها صهها   مشههورت کههرد ، ایشههان گفتنههک

 هست ، یرکت  خواهنک کرد.

ای ههیا قرینهه  ن قایهان عضهکی ودکتهر امینهی اوهرار کرد هک. مهن گفهت 

ش دو ت ه  صواهک    ین .   رای راتن شاه  می عالوه، اگر شاه  رود، صبعا

رئههی   ناظهههار داشههتنک ؟چههرا یههاال عجلهه  کنههی رویهه ، راهت.  ن وقههت مههی

 ن  می  رات ، اکثر ااسران ارشک راته  ا هک. یتهی  قهای دکتهر امینهی گفهت

را  هار ضهرغامی  قای سر شهتر ۀامروز وبن دیک  ک  چنک کامیون اثاثی

 ود. )توضین ایهن که    ا  او را و مش ول یرکت ۀکرد، یتی درشتمی

 ود و عروس ایشان  ین راه ق   ووینسر شتر ضرغامی ۀراتن صا واد

 اارآ شک.( ،و اوفهان چون یامل   ود

من یاضر  یست ، در ههر وهورت صهواه  ما هک.  قایهان  ن    قایان گفت 

-پ  چنک یله   نهزین  هرای تهو تهیه  مهی نچاره ا کیشی ک  کرد ک، گفتنک

یرکههت  ۀارسههتی  اگههر واقعههاش وضههعیت غیههر عههادی شههک، وسههیلکنههی  و مههی

قرار شک شه  دو هاره  ه  منهزل  نهکه  مهکه و مهن  ه   قایهان  داشت   اشی و

 اقکامات و اصباری ک  هست اصال  ده . ۀ تیج

 

 اصرار شاه به خروج از پایتخت

مجکداش  ه  عمهارت هیهأت شهریور[  1]عصر  س در هر یال، ساعت 

راتههی  و  قایههان وزرا متههکر اش یاضههر شههک ک.  قههای علهه  تهها سههاعت چهههار 

ردی     اوفهان رات  است و یرکات این دوسه  روزه  یامکه  ود. یقین ک

دا نهک یضهرات  ه  تههران  خواهنهک  مهک، همه  را ههایی را که  مهیو وعکه

کههرد. همهه  ا ت ههار داشههتی  هههر دقیقهه  صبههر  ههکی  رسههک. اصبههار سسههت مههی

تلگراای یاکی از  مکن قشهون روس تها  یشها ور و سهبزوار و دام هان و 

 یز یس عکه از قشون ا گلی  از صرف سمنان و یتی ایروز کوه  ود و 

کرما شهاهان  هه  سههمت همهکان و مالیههر. در ایههن گیهرودار، سههفیر  مریتهها 
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تقاضای وقت مالقهات از  قهای سههیلی کهرد. اهوری تقاضها شهک  ه  هیهأت 

دار  و صبر صیلهی مورما ه  و مهمهی ن یاینک.    هیأت  مک و اظهار داشت

ش قشههون روس و ا گلههی    هه  تهههران  خواهنههک  مههک.  ن ایههن اسههت کهه  قطعهها

 اشهنک، و هی امروز ه  یادداشتی  رای  قایان رسیکه و مش ول تر م  می

 اظهار داشت این صبر را از من  شنیکه  گیریک و رات.

مااکره شک ک  این موضو     شاه گفت  شود یا صیهر.  عهک از مشهاوره، 

ت  را    گفت  شک ما عی  کارد    شاه گفت  شود.  قای اروغی  ا تلفن مرا

شاه عهری کهرد. ا بته  گفهتن ایهن صبهر مو ه  شهک که  هریهس ر هع یهس 

های  قایان رسیکه یها صیهر و چهون شک ک  یادداشتمرتب ، تلفن از شاه می

شهک  ه   قایهان اصهال  داد، چهون سهفیر  مریتها درصواسهت کهرده  هود  مهی

ههای صبری ک  داده مورما ه   ما هک،  اچهار در یا هت اضهطراآ،  هواآ

علو   یست، صبری  یست، از صرف  قای سهیلی یا  قای اروغهی هنوز م

ش از سهفارت روس و  پن  و  ی شک. تا ساعت داده می  ود ک  تلفنی مشترکا

ا گلی  رسیک ک   قایان میس دار ک اوری  قای اروغی و  قهای سههیلی را 

مالقات کننک.     قایان وقهت داده شهک. ماهها  ه  اصهاا دیگهر راته ،  قایهان 

و سهیلی مش ول پایرایی  قایان شک ک. ا بت  صیلی هم  مضطرآ  اروغی

 خهش  ودی  ک  موضو  چیست، ا بت  اظهارات سفیر  مریتها قهکری امیهک

 ود. در همین موقع  از صیارات شوروی پیکا شک ک، و ی این مرتبه  اقه  

رسیک.    ریختن کاغا اکتفا کرد ک. در این موقع مترر از در ار تلفن می

ی اسههتات شههاه گفتهه  شههک کهه   هه  عههری رسهها نک  قایههان سههفیر اقهه   ههرا

 ا ک و یادداشت  ورده ا ک.شوروی و وزیر مختار ا گلی   مکه

این مالقات دو ساعت صول کشیک.  عهک که   قایهان  ماینهکگان راتنهک،  ه  

ههها کهه   هه  روسههی و ا گلیسههی  ههود،  هها اصههاا هیههأت راتههی ، مههتن یادداشههت

ران ک   ورده  ود هک، مالی ه  شهک. ا بته  و یس  قش  ایغیر رسمی ۀرقیم

معلو  است عجله  و اضهطراآ ههر کهکا  از ماهها که  زودتهر  فهمهی  چه  

هها در موقهع صهود که  گوینک و چ  میخواهنک چقکر  ود. عهین یادداشهتمی

ش درع صهواهی  کهرد.    مجله  داده شهک و شهرو  ن  وشهت  مهی شهود، عینها

هها از ایهران ایهن  هود   مها ی شهود که  صالوه اق  من  اآ تاکر گفت  می

 رو ههک، سههفارت   مههان و ایتا یهها از ایههران صههارع شههود، قشههون روس و 

 ک. در ههر ا ک تا صاتم   نگ صواهنک ماا گلی  از ساعتی ک  تعیین کرده
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هها  هرای ایهن که  توهت ا لف هی یادداشهت ۀوورت، شرو  شهک  ه  تر مه

سهاعتی صهول یاضر  اشک ک   شود    عهری  رسها ک. ایهن تر مه  یهس 

 کشیک.

اگر موضهو  زیهاد صهول دارد،  نگویکتلفنی از در ار رسیک ک  شاه می

ا ک اردا وبن  ه  ایشهان مرا عه  شهود.  هواآ     قای شتوه دستور داده

 شود. االن تر م  یاضر و هیأت شرایاآ می نداده

  هاد راتهی . عصر،  اال تما   ه  قصهر سهعک شش و  ی صالو  ساعت 

  اد شک،  لهو درآ عمهارت کها  اتومبیس وارد  اآ سعک    موض این ک 

سفیک، اتومبیس شاه و شاهسورها یاضر  ود. شاه دیکه شک ک  شنس صود را 

گرات ک  سوار اتومبیس شود و پهایش روی داشت از دست پیشخکمت می

رکاآ اتومبیس  ود. در اتومبیس دیگر شاهسورها  ود ک. و یعهک ه  منت هر 

های ما ایستاد.  قای اروغی  لو راتنهک ر شود. اتومبیس ود ک  تا شاه سوا

ها رسیکه است و یاضر اسهت. شهاه ایسهتاد، و عری کرد ک ک  یادداشت

عقهه  راههت. صواسههت وههوبت کنههک، دیههک   امیههان ایسههتاده ا ههک. چنههک قههکمی

را مطا عهه  کنیههک و هههر  ههها سههیارصوآ، یادداشههت ن لههوی درآ  ههاآ گفههت

ک. مههن چههون صسههت  هسههت ، در   ههر  ههوا ی مصههلوت اسههت، تهیهه   ماییهه

ا  چنک روزی  ا و یعهک    اوهفهان  هرو .  ه  شهتوه هه  قهبالش گفته  گرات 

ش ا الآ کنک که  هیهأت دو هت  ها مجله ، کارهها را که   ها  قایهان   ود  رسما

اسههاس  ۀتمها  کرد ههک، مهها  ه  تهههران مرا عههت صههواهی  کهرد، چههون شایسههت

ینک و ما در   جا  اشی ، ا بت  سلطنت  یست ک  قشون ا نبی    پایتخت  یا

کنیههک مهها را  هها تلگههراف مستوضههر سههاصت  و کسهه  کهه  مههیاز هراقههکامی

 دستور صواهیک  مود.

راهت، مو ه   ههت مها گردیهک.  قهای این اظهار ک  هیا ا ت ار  ن  می

هها را تو ه   فرماییهک، صهوآ اسهت ایهن یادداشهت ناروغی اظههار داشهتنک

 اشهیک، مها عی  هکارد. شهاه قبهول  تهرد و اگر  از تصمی   ه  راهتن داشهت  

این  ا  لو درآ  هاآ  ن ن را  گوییک. اروغی عری کرد ۀصالو نگفت

 کن     عمارت تشریف ارما شویک.مناس   یست، استکعا می

ماهها  اال مها  اسهتکعا شهک چنهک  ۀشاه ا ا و امتنا  داشت. از صرف هم

ش از  قای و ی عهک ه  همین استکعا دقیق     عمارت تشریف  یاور ک. ضمنا

شهک. که  که ، شهاه یاضهر شهک  ه  عمهارت  یایهک. در ایهن ضهمن،  قهای می
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اروغی ک  دیهک زمینه  یاضهر شهکه اسهت، اسهتکعا کهرد اوهوالش راهتن را 

موقوف کننک و اورار زیاد کرد ک  راتن شاه در این موقع    اوهفهان، 

ش مای شهون روس گردد و  هترین  ها   صواهک  ود ک  قاغتشان می ۀمسلما

و ا گلههی  وارد تهههران شههو ک و  هه  قههکری ا وههاو کههرد کهه   ههاالصره شههاه 

متو   شک ک  راتن او ممتن است اثرات  کی داشت  و    ضرر صهودن 

پ  تو  هرو، چهون منت هر مها  نتما  شود. قبول کرد، و ی    و یعهک گفت

 شود تنها گااشت.هستنک و یس زن و  ا  را  می

ک  مهن اصمینهان  هکار  شهاه را تنهها  گهاار .  و یعهک  کاش استنتاف کرد

مکتی ه  در این زمین  مااکره شک.  االصره شاه عصبا ی شک،  ه  و یعههک 

کن  تهو  ها شهاهسورها  هروی و صهودن  ه  سهمت گفت  ا ت یر ک  یت  می

عمارت یرکت کهرد.  قهای  ههی قهکری متهث کهرده و  ها و یعههک شهرو  

او ه   رود. صالوه  شهاه و مها کرد    ووبت کرد و اورار    این ک  

شههک راتههی . اروغههی  هه  کهها  سههفیک، هما جهها کهه  هیههأت همیشهه  تشههتیس مههی

مهن  نها و  قش  را در  ورد، صواست  خوا ک، شاه گفهتوورت یادداشت

 هتهر هه   ندا   این  ا     ما عالقمنک است و  خواههک راهت. گفته  شهکمی

 این است ک   رود.

ش   اگفت   ما ک ک  در  اآ، از کسا ی که  شهاه   نا راین شاه قا ع شک. ضمنا

کرد، صود و یعهک  ود ک  صیلی عجل  داشت و گویها را    راتن تهیی  می

کهرد. از وزرا هه   قهای عله  ویشت و ترس او را وادار    ایهن کهار مهی

)امیر شهوکت ا ملهس( که   عهک معلهو  شهک همهان شه  قهرار  ها  قهای قهوا  

هان  رو ههک و میههس داشههت کهه  شههاه شهه   هه  اوههف هشههتداشههتنک کهه  سههاعت 

 رات   اشک ک    ها  عک  رو ک. 

پ     و یعههک  گوییهک  یایهک.  ه  و یعههک اصهال  داده  نصالو  شاه گفت

هها را توضهین داده یادداشهت ۀشک و ایشان ه   مک ک.  قای اروغی صالو

ش  قش  را  شان داد ک  منطق اشه ا ی روس، ماز هکران و گرگهان  ۀو ضمنا

ها کرما شاهان و اش ا ی ا گلی  ۀگیالن و  ار ایجان و منطق و قزوین و

صوزستان است.  عک از صواستن توضین ک  این قشون از این منطقه  هه  

ها کارهای داصلهی کشهور  ها مها  لوتر صواهنک  مک یا صیر، در این منطق 

رتبهه  یههس صواهههک  ههود و  یهها قههوای امنیهه  و   میهه  صههواهی  داشههت، یههس م
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پهه   نتأسههف و تعجهه  گردیههک. گفههت ۀمایهه اش ت کهه  یقیقتههعبههارتی شههاه گفهه

 این  قاص ک  تما  امالک ما است. شود؟امالک ما چ  می

 سههیار صههوآ،  بینیههک اگههر  نگفههت ، عههک مثههس ایههن کهه   ههاز اصمینههان  ههکارد

مصلوت است قبهول کنیهک.  ها ایهن ترتیه   هودن مها در تههران ضهرورتی 

از  ن مهک، گفهت ر  کن  مهی کارد و ما صواهی  رات. و یعهک ه  از این  

مگهر اینهها قهول  کاد هک که   ؟شهود کهردکجا اصمینهان  ه  یهرف  قایهان مهی

دیگر شهرهای ما را  مباران  تننک، امروز  از  مباران کرده ا ک. تها راه 

هههای  نههو ی تهههران را اگههر اینههها  مک ههک و راه اال   ههاز اسههت  ایههک راههت، و 

 تهران مواوره صواهنک گرات.شود رات و ما را در گراتنک، دیگر  می

داد هک و  ن ایهن  هود که  اهری کنیهک  قای اروغی  واآ  سیار من مهی

راه تهران     نوآ  از  اشک، راه کشهور  ه  صهارع که   هاز  یسهت. تمها  

سریکات ما در دست   هاست و اگر   ها چنین   هری داشهت   اشهنک، چه  

، هنهوز مها د یلهی کنهک.  ه  عهالوهتهران چ  اوفهان  رای   هها اهرا  مهی

مجبهور کهردی   های   ها را  اور  تنهی ، مگهر مها   هها را کاری  ک  یرف

اگهر ایهن یادداشهتها را تها  یسهت روز دیگهر  ؟ها را  کهنهکک  این یادداشت

 ورد ههک، مهها کهه  وسههیل   کاشههتی  از   ههر   ههها چیههزی  فهمههی .  هه  ههه   مههی

ش  ینههی شهکه  ههود، هها اشهه ال تههران ههه  پهیعهالوه، اگههر در ایهن یادداشههت

 توا ستی  کاری  تنی .مگر ما می

-مهن صهواه  ما هک و  مهی ن از مااکرات زیادی شک،  هاالصره شهاه گفهت

مها که  وسهیل   نرو .    و یعهک گفهت  هرود. او هه  اسهتنتاف کهرد و گفهت

ممتهن اسهت از  ن کاری  در تهران  ما ی ،  شسز و هم  رات  ا ک. گفته  شهک

 نی  و پیشخکمت  یاور ک.  االصره شاه گفتوزارت صار    شسز و سرو

ش ما  خواهی  رات و    و یعهک گفتنک پ   رو    شهاهسورها  گهو که   نقطعا

شاه اتری کهرد  ؟شوددستور چ  می ن  ها اوری  رو ک. و یعهک  از گفتنک

و دیگهران  گهو اقهکا   تننهک و  رو  ا تلفن    سر شتر ضرغامی نو گفت

 و یعهک  یرون رات.

ل  فهمیکی  مقصود از دستور چ   ود، و هی روز  عهک اهمیهکی  که  ما او

-   قشون داده  ود ک  شاه  ه  اوهفهان مهییت  عمومی ،عصر  ن روز

های یسن   اد و علهی و گرد  های   امیرود.  شتر اول و دو  موضع

کننههک تهها شههاه عبههور کنههک. ضههمناش یتهه  شههکه کهه  کلیهه    ههاد را مواا ههت مههی
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ایهن  ۀکه  ایضهار کهرده  ود هک، اصهراع کننهک. در  تیجه   امیان وظیف  را

هههای صهها ی یته ، از قههرار معلههو ، از غههروآ  ن روز، تمهها  سههر ازصا  

-ها  هی سرپرسهت ما هکه  ود هک. ااسهران  هیشکه  ود،    صوری ک  اس 

-کهامیون ها را    ی ما و  هاهم  چیز ه  تما  صوار ار و ملزومات هنگ

وههه ، پنجهههاه هزار فهههر قشهههون یاضهههر ههههای قشهههو ی،  هههرده  ود هههک. صال

های  هین راه های تهران متالشی شک. یس عکه راتنک    گرد  سر ازصا  

ای مرصصی، یس عهکه هه  اهرار کرد هک و ایهن  رای راتن شاه، یس عکه

شاه    کلی قشو ی ک  در تهران ما که  هود را متالشهی  ۀمطا عیرکت  ی

وآ  ههکارد و مههردمش کههرد. گرچهه  قشههو ی کهه  ترتیهه   ههکارد و ااسههر صهه

ااتههاد. صالوهه  شههاه وظیفهه  شههناس  یسههتنک،  هه  همههین روز ههه   ایسههتی مههی

ها همه  راته   ود هک،  ه  او ز گ زد، عباس سرایکار  مک چون پیشخکمت

دستور داد ک  ما  خواهی  رات،  رای ما شا  تهی  کن.  عک معلو  شهک از 

 کاا  شهرداری شا   رای شاه  رده ا ک.

   سهسهبک و وزیهر  نهگ و سر شهتر  ن مک، شاه پرسیک و یعهک    اصاا

 لهی. در ههر وهورت، شهاه  نو یعهک اظهار کهرد ؟دستور دادیضرغامی

هها مهوااق ،  سیار صوآ مطا عه  کنیهک. مهن  ها اوهول ایهن یادداشهت نگفت

و ی سعی کنیک اقهالش از قهزوین و ماز هکران قشهون روس  هرود و در ایهن 

هها و درکرما شهاهان . منتها در سر ازصا  ها ما قشون داشت   اشی منطق 

ش در امهور داصلهی صودمهان  زاد  اشهی .  ه  ما قشون داشهت   اشهی  و مسهلما

صیهال  ن رویک مشاوره کنیک. چون قکری تأمس ما را دیک ک گفتنهک ن عک گفتنک

 ،رو اینطور  یست. من وقتهی گفهت   مهی ؟صواه   رو کنیک ک  من میمی

  رای من  اشک.  خواه  رات، و و صطری

چون امر ورین  ود، ما ه  اصاعت کرده از قصر صارع شهکی ، و هی 

 ا ااتار پریشهان.  عضهی از  قایهان عقیهکه داشهتنک شهاه مها را گهول زده و 

صواست  است از چنگ ما صال  شهکه،  ه  موهض ایهن که  مها راتهی ، او 

ه  صواهک رات.  رصی دیگر عقیکه  کاشهتنک. صالوه ، قهرار شهک شه  را 

  منزل  روی .  نکه ک  منزل رات ، گفتنهک منهزل معتمکا سهلطن ، عضهکی  

 اشهنک.   جها راهت ، همه  گفتنهک کهار و دکتر امینی هستنک و منت هر مهن مهی

 تما  شک، شاه رات،  ایک اوری ما ه   ایک  روی .
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است، شاه هنهوز    اینطور  یست و تا االن ک  ساعت  نهرچ  من گفت 

صیر. یتی سهروان اوالدو هک دامهاد  نگفتنکایان میدرکا  سعک  اد است،  ق

ش در قشهون ا هالآ شهک که   نگفهتاسهت، مهیمعتمکا سلطن  که    هامی رسهما

 گفتنک شاه رات  است. شش و  ی رود و ساعت شاه    اوفهان می

اگر مصهلوت  یسهت  ن عک  قایان عضکی و امینی مورما      من گفتنک

  و دامههادن،  هتههر اسههت  هه  مههن چیههزی  گههوی  در یضههور معتمکا سههلطن

ش  خواهک  منزل ما  روی . راتی  منزل،     قایان اصمینان داد  ک  شاه قطعا

ش  هه  تهههران  خواهنههک  مههک و یادداشههت  راههت. قشههون روس و ا گلههی  قطعهها

داد ک.  قایان مطمئن شکه و راتنک و    این ترتی ، قسهمت اول ایهن رسمی

که   ها ایهن ترتیه   هاز صواههک   مایشات تما  شکه و شاه شهایک مطمهئن شهک

 ما ک و  گرا ی عمو  ه  راع گردیک.

ت خااواه  «قساامت دو »هااا را بعاادت تحاات عنااوان یادداشاات ایاان ۀدنبالاا

 نگاشت.



 عباسقلی گلشائیان

60 

 



 0231شهریور های یادداشت

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت دو 
ههها را  قههای ، قههرار شههک مههتن یادداشههتشهههریور[ 4] روز  عههک وههبن

دمههان سهههیلی و  قههای اروغههی مطا عهه  و مهها هههر کههکا   هه  وزارتخا هه  صو

 روی  و  زدیس ظهر،    هیأت یاضر شهوی ،  هرای مشهاوره. وهبن  ه  

وزارت دارایههی راههت . موضههوعی کهه  ازهمهه   یشههتر صیههال مههرا  ارایههت 

تهران  هود که   ها و هود قشهون روس در قهزوین و  ۀداشت، موضو  غل

راههت، رسهها کن  ههن   هه  تهههران  ههای ههها کهه  مههی لههوگیری از کههامیون

ای از مهأمورین وزارت دارایهی را مهأمور ه گرا ی  هود.  اچهار یهس عهک

کرد  ک     دهات اصراف  رو ک  رای  مع  وری  ن  و قهرار گااشهت  

مهها تین اصههراف تهههران ههه  دعههوت شههو ک کهه  تعهههکی سههسرده، صودشههان 

هرچ  ممتن  اشک، گنک  تهی  و    شههر  ورده شهود. در اینجها  هی مهورد 

شهریور  ه   1ک  روز های سفارت ا گلی  و روس  یست متن یادداشت

 وزارت صار   ایران داده شک،  قس شود.

 

 0231شهریور 1سفارت شوروی و ا گلی   ۀ ام

ش  طوریتهه  قههبالش ههه  تههاکر داده شههک،  –0»  قههای وزیههر، موترمهها

سازی  ک  دو تین اعلیوضهرت صاصر  نا عا ی را مستوضر می

پادشههاه ا گلسههتان و شههوروی، هههیا  قشهه   رعلیهه  اسههتقالل و یهها 
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ا ههک مامیههت ارضههی ایههران  کار ههک و علههت ایههن کهه  مجبههور شههکهت

 عمهس  ورد ههک، ایهن  هوده اسههت که  دو هت ایههران اقهکامات   هامی

تههو هی  هه  پیشههنهادات دوسههتا     ههها  نمههوده اسههت.  ههیتن، ایههن 

گو   اقکامات  ر علی  صود ایران اتخاا  گردیهکه، اقه   هر علیه  

در قههاص مههه  تمهها   هههایی  ههوده کهه   مهها ی ۀتهکیههک اقههکامات ممتنهه

کشور ایران قرار گرات  ا ک. چنا ا  دو هت ایهران اعهالش یاضهر 

 هه  تشههریس مسههاعی  اشههک، علههت  ههکارد کهه  عملیههات صصههما   

 ادام  پیکا  مایک.

دو تین اعلیوضرت پادشاه ا گلستان و شهوروی، صواسهتار  –3

 اشنک که  اعهالش دو هت ایهران در یقیقهت هایی می عضی ضما ت

ا  تقاضاهای عادال     ها هستنک. تقاضاهای مز هور مایس    ا ج

 ن   قرار زیر است

دو ت ایران  ایک امر وادر  مایک ک  قشهون ایهران  هکون  –ا ف 

مقاومهههت  یشهههتری از شهههمال و شهههرا صطهههی کههه  از صههها قین، 

  اد، مسهجک سهلیمان، هفهت گهس، گاسهاران و کرما شاهان، صر 

واقع است، عق   شینی از   جا     نکر دیل  ک  در صلی  اارس 

 مایههک. در شههمال قشههون ایههران  ایههک از قههاص اشههنو، ییههکر   ههاد، 

میا کو آ، ز جان، قزوین، صر    اد، شهسوار،  ا س، زیهر  آ، 

گرگهان، عقه   شهینی کنهک.  قهاص  –سمنان، شهاهرود، علهی   هاد 

ش  وسیل  قشون شوروی اش ال صواهک شک. ۀ امبرد   اال، موقتا

یستی در ظرف یس هفت  کلی  اتبها    مها ی دو ت ایران  ا – آ

   استثنای اعضای یقیقی سفارت   مان و چنکین  فر اشهخا  

 باشههنک، از ایههران هههای مجههاز اسههت یهها   ههامیانههی کهه  در  نگههاه

هههای مز ههور را  ههرای   مهها یصههارع  مههوده و وههورت اسههامی

موااقت  ماینکگان سیاسهی ا گلیسهی وشهوروی در تههران، تهیه  

  مایک.

دو ت ایران  ایسهتی تعههک  مایهک که  اتبها    مها ی دیگهر  ه   – ع

 صاک ایران وارد  شو ک.

دو ت ایران  ایک تعههک  مایهک که  مها عی در راه یمهس و  قهس  – د

 ههواز  کهه  شههامس ادوات  نگههی  یههز صواهههک شههک و از راه صههاک 
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ایران  ین  یروهای ا گلی  و شوروی  عمس صواههک  مهک، قهرار 

ک  مایههک وسههایس تسهههیس یمههس و  قههس ایههن قبیههس  ههکاده و  لتهه  تعههه

- واز  را ک   وسیل  راه ص   هن و یا از صریف ههوا یمهس مهی

 شو ک، اراه  ساز ک.

  ماینک ک میدر مقا س دو تین ا گلی  و شوروی موااقت  – 2

ایهران را کمهاای ا سها ف  ۀیقوا مر هوص  ه   فهت و غیهر –ا ف 

  سرداز ک.

ایتیا هات اقتصهادی ایهران را  وسایس تسهیس  هواز  مهورد – آ

 اراه  ساز ک.

پیشههروی زیههادتر  یروهههای صههود را متوقههف سههاصت  و  هه   –ع

ا ههازه دهههک، قشههون صههود را موههض ایههن کهه  وضههعیت   ههامی

 ازصاک ایران صارع  ماینک.

 مایک ک   ی صرای صهود را عالوه  ر این، دو ت ایران تعهک می

اع دو تهین ا گلهی  ادام  داده و هیاگو   عملی ک   رصالف منا

و یا شوروی  اشهک، در ایهن مبهارزه که   راثهر تجهاوز   مهان  هر 

 «  ها تومیس گردیکه است،  نماینک.

 

ش همهین مضهمون  هود،  ۀ ام  های   ایهن که   ه اال  سفارت شوروی تقریبها

یهف مر ههوص  هه   فهت، دو ههت شههوروی موااقههت  ها پرداصههت یههف االمتیههاز 

 شیالت  ور صزر را  موده  ود.

شهریور مورد مطا ع  قرار گرات  01و  4های مز ور در روز  ام 

 هه   ن  ۀ ههاالصره  ههوا ی از صههرف دو ههت تهیهه  و پهه  از ایههن کهه  صالوهه

 نشاه رسیک    این مضمون داده شک عری

 

 ورده  شهری»

  قای وزیر مختار 

ش در پاسههخ  امهه  ن  نههاآ اشههعار  0231شهههریور  1ۀ موترمهها

ت اعلیوضههرت پادشههاه دارد اینتهه  مرقههو  شههکه اسههت دو ههمههی

ا گلستان و دو ت اتواد  ماهیر شووری ههیا قصهکی  هر علیه  

استقالل و تمامیت صاک ایران  کار هک و در وهورتی که  دو هت 
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ایههران یاضههر  ههرای همتههاری  اشههک عملیههات صصههما   ادامهه  

-اتخاا سهنک مهی خواهک یاات، دو ت ایران از این اظهار رسمی

دارد از اقههکامات  ن دو دو ههت  مایههک و  هها اعتمههاد کامههس ا ت ههار 

ش وعههکه داده ای  هه  اسههتقالل ا ههک، هههیا  ههو   طمهه چنا اهه  وههریوا

کامس وتمامیت صهاک ایهران، وارد  خواههک  ورد واینته  اظههار 

  هها را رعایهت  ۀا ک دو ت ایران تضمین کنک ک  منهااع یقهکرده

دههک که  صواهک کرد، دو ت شاهنشاهی ایران کامالش اصمینان مهی

  منهااع گاشت  و    در  ینکه، هیا قصک  کاشت  و  کارد که   در 

 ههرصالف  ن دو دو ههت در ایههران مختههس شههود، یهها اقههکامی ۀیقهه

دوستی و مناسبات همجهواری که  در  هین  هوده و هسهت،  عمهس 

مز ههور از دو ههت ایههران  ۀ یههک. امهها در  ههاآ تقاضههایی کهه  در  امهه

 ن موده ا ک

   قوای صود امر دههک  ه  ا ک دو ت ایران اینت  تقاضا کرده –0

صرف شمال و مشرا صطی که  از  قهاص صها قین و کرما شهاه و 

صر    هاد، مسهجک سهلیمان، هفهت گهس، گاسهاران و رامهرمهز و 

گههارد، عقهه   تشههک و قههوای دو ههت ا گلسههتان در  نههکر دیلهه  مههی

 وایی  نو ی و غر ی این ص   قامت کننهک و  یهز دو هت ایهران 

 ۀز م هرآ  ه  مشهرا از قصهبقوای صهود را  ه  صهرف  نهوآ ا

  ههاد و میا ههکو آ در و ییههکر رضههائی اشههنو در  نههوآ غر ههی 

  اد در  نوآ و ز جان و قزوین و صر  رضائی  نوآ دریاچ  

  هاد  آ و سهمنان و شهاهرود و علهیدریای صهزر و  ا هس و زیهر

ش در  در مشهرا  گهارد،  ه  عقه   تشهنک و قهوای شهوروی موقتهها

شهود که  ص  اقامت کننک، اظهار مهی  وایی واقع  در شمال این

دو ههت ایههران اوههوالش ایههن پیشههنهاد را  ههرای مههکتی کهه  اوضهها  

ش چهون یقهین دارد کنک، می نگ کنو ی ایجاآ می پهایرد و ضهمنا

ک  صود دو تین ه  قصک دار ک  وایی ک  در   جا قوای صهود را 

ش اقامت می دهک، وسهیع  اشهک و  یهز   هر  ه  مالی هاتی که  موقتا

ش   ۀکنههک در هههت  نههو ی، یههکود  اییههگفتهه  شههک، تقاضهها مههی شههفاها

  هاد، دزاهول من ور   ر صوری معین شهود که  شههرهای صهر 
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در  ن  ایی  واقع  شود و در قسمت شمال ه  شهرهای قزوین، 

 ز جان و شاهرود از این ص  صارع شود.

 ندر این موضو  الز  است  تات زیر را اشعار  کهک

کنک دو ت ا گلستان موااقهت ر میدو ت شاهنشاهی تصو –ا ف 

 دارد ک  قوای ایران شهر کرما شاهان راتخلی   تنک.

صهود تصهرین  ۀ نا  ر اولی ک   ن دو دو ت در  غهاز  امه – آ

ا ک، مسل  است ک  در  هوایی که  قهوای دو هت شهوروی یها کرده

 ریتا یای کبیر  قامت صواهک کرد، متعلقات دو ت و ملت ایهران 

اصتیهارات دو هت ایهران،  ریسه  اسهتقالل تها  کهامالش موفهوظ و 

صود، را ع    وظایفی ک   سبت    امور کشهور  رعههکه دارد، 

کامالش  رقرار صواهک  ود و از صرف قوای  ن دو دو ت    هیا 

و   عملیاتی ک  مناای  ا  ن اصتیارات  اشهک، واقهع  خواههک شهک 

طها ف و ادارات دو تی و ملی ایران،  زادا ه   ه  وظهایف صهود م

مقهررات کشههور ایههران، عمههس صواهههک کههرد و قههوای شهههر ا ی و 

 امنی   یز مشمول همین اوس صواهک  ود.

قههوای دو تههین ا گلسههتان و اتوههاد  مههاهیر شههوروی هر هها  – ع

اقامههت دار ههک، از ییههث تههکارک صوارو ههار و  ههواز  ز ههکگی و 

ایهران تومیلهی  خواهنهک داشهت مستن و سایر یوای ،  ر دو ت 

صودشان صواهک  ود و در قسمتی  ۀیس مز ور    عهکوسا ۀو تهی

 ماینههک،  ایههک مطهها ف مقههررات کشههور  هه  کهه  از داصلهه  تهیهه  مههی

 صریقی  اشک ک  مضیق  پیش  یایک.

مههأمورین دو تههین ا گلسههتان و اتوههاد  مههاهیر شههوروی، در  – د

 قاصی ک  قوای   هها اقامهت دارد، دسهتورهای الز  صواهنهک داد 

 ههور و ااههراد   ههها، یتهی االمتههان تمههاس  هها  ه  ایههن کهه  قهوای مز

اههها ی  کاشههت   اشههنک تهها از وقههو  ایتمهها ی قضههایای  ههامطلوآ 

 ایتراز شود.

 ،ا هک دو هت ایهران در ظهرف یهس هفته این ک  تقاضا کرده – 3

ها را    اسهتثنای کارمنهکان سهفارت   مهان و  عضهی تما    ما ی

اص  ها اعمهال متخصصین انی ک  کار   ها مر وص    وسایس ارتب

دارد دو ههت  باشههک، از ایههران صههارع  ماینههک، اشههعار مههی  ههامی
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دارد و چههون ایههران موااقههت صههود را  هها ایههن تقاضهها اعههال  مههی

هایی  اشک ک  قوای  ن دو دو ت در   جها صروع   ها  ایک از راه

 قامت دار هک، ا بته  اقهکاماتی صواهنهک  مهود که  اتبها    مها ی که  

مزایمت از  ن  وایی عبور  ماینک و از  شو ک    داعصارع می

 صرف قوا و مأمورین  ن دو دو ت تعری      ها  شود.

را ع    این ک   عک از این دو ت ایران ا هازه  کههک اتبها   – 2

  ما ی    صاک ایران وارد شو ک، اشتا ی  یست و  کیهی اسهت 

اعلههی  ههین  ن دو  ۀایههن قیههک موههکود  هه  مههکتی اسههت کهه  مخاوههم

   مان ادام  دارد.دو ت و 

ا هک دو هت ایهران  ه  ههیا و ه  اشهتا ی این ک  تقاضا کرده – 1

 رای یمس ا ناس و مهمات    مقصک اتواد  ماهیر شوروی و 

های شوس   ریتا یای کبیر پیش  یاورد و یمس  ن را  وسیل  راه

هایی هوایی تسههیس  ماینهک، ا بته  تسههیالتی که  و راه  هن یا راه

اههک  مهود، دریهکود تمتهن و مو ودیهت وسهایس دو ت ایران صو

تضههییقی  ههرای دو ههت ایههران و  ۀصواهههک  ههود،  هه  صوریتهه  مایهه

 ایرا یان، اراه   شود.

ا هک که  دو هت ایهران تعههک کنهک که   هی این ک  اظهار داشت  – 5

 تنههک کهه  منههااع دو ههت ا گلسههتان و دو ههت صههرف ما ههکه و اقههکامی

ا  ا دو هت   مهان صللهی اتواد  ماهیرشوروی در این منازع    ه

ش اشههعار مههی صراههی،  هه  دارد کهه  را هع  هه   ههیوارد  ورد،  زومها

ا ک، دو ت ایران از  غاز  نگ اروپا،    صوری ک  اصال  داده

صی  صاصر  ی صرای صود را اعهال  داشهت  و  ه  ههیا و ه  از 

شههرای  ایههن  ههی صراههی تخلههف  تههرده  ههود و  عههکها  یههز در ایههن 

ک ما ههک و  یهههز دو ههت ایههران هیاگهههاه تصههمی  صههود  هههاقی صواههه

 ن دو دو هت در  ۀراضی  بوده و  خواههک  هود که   ه  منهااع یقه

ایران صللهی وارد  یهک و امیهکوار اسهت که   ن دو هت  یهز تفسهیر 

این عبارت و تطبیف این معنی  ا موارد عمس یسن تفاه  را از 

 مک   ر دور  کار ک تا از  روز مشتالت ا تناآ شود.

ا ک ک     دو ت ایهران صود وعکه داده ۀک  در ام   صوری  – 2

در یهههوای  اقتصهههادی  ن مسهههاعکت شهههود، یقهههین اسهههت کههه  در 
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ا ههرای ایههن مقصههود، صریههک کاالهههای وههادراتی ایههران را  یههز 

من ههور داشههت  و  یههز اقههکا  الز   عمههس صواهههک  ورد کهه  ا نههاس 

متعلف    ایهران که  تهاکنون دریهکود متصهراات ا گلسهتان و یها 

دو ت شوروی مو ود و متوقهف ما هکه، هرچه  زودتهر  درصاک

   ایران یمس شود و از این ییث  رای ایهن دو کشهور گشهایش 

 دست دهک.

ا هههک کههه  وهههریوی کههه   ن دو دو هههت داده ۀ سهههبت  ههه  وعهههک – 1

پیشهههرات قهههوای شهههوروی و ا گلهههی  را متوقهههف سهههاز ک و ههههر 

  هها را از صههاک  ،روزی که  اوضهها   نهگ کنههو ی ا هازه دهههک

 مایهک و اعتمهاد ن  یرون  بر هک، از ایهن اقهره اتخهاا سهنک مهیایرا

 دارد.صود را  سبت    این اظهارات دو دو ت اشعار می

ا ک یف االمتیاز  فهت شهرکت ا گلهی  و اینت  اظهار داشت  – 1

ایههران ما نههک گاشههت  پرداصههت صواهههک شههک و دو ههت شههوروی ههه  

و هت ، یقهوا د0431اکتبهر  0 موااف قرارداد شوروی مور 

ایههران را از  ا ههت شههیالت سههوایس  نههو ی  وههر صههزر، کماکههان 

 صواهک پرداصت، مو   امتنان است.

دارد که  چهون در ضهمن عملیهاتی که  در صاتم  اشعار می – 4

شهههریور  هه   عههک واقههع شههکه، ممتههن اسههت اسههلو  و  2 از روز

مهمات و اشیایی ک  از قوا و متعلقات ایران  ه  دسهت قهوای  ن 

ده  اشههک،   ههر  هه  مراسه  دوسههتی کهه  ایمهها ین ایههن دو دو هت ااتهها

دو ت  ا دو ت  ریتا یای کبیهر و دو هت اتوهاد  مهاهیر شهوروی 

 رقههرار اسههت، دو ههت ایههران ا ت ههار دارد کهه    ههها را مسههترد 

سهههاز ک و  یهههز چهههون در ضهههمن عملیهههات قهههوای  ن دو دو هههت 

ههها و اتههالف  فههوس واقههع شههکه اسههت، صسههارات مهها ی و صرا ههی

 یات دوسهتا   و منصهفا    ،از صرف  ن دو دو ت امیکوار است

صاوههه  کههه  قسهههمتی از ایهههن  ؛تهههرمی    هههها ا هههراز شهههود ۀدر  ههار

قضایای  اگوار په  از  ن روی داده اسهت که  دو هت ایهران  ه  

 «قوای صود امر ترک مقاومت ه   موده  ود.
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ش همهین مضهمون  هود  شریی ک     سفارت شهوروی  وشهت  شهکه تقریبها

ر قسهمت پرداصهت یهف االمتیهاز  فهت، یهف االمتیهاز شههیالت ایهن که  د اال  

ههای مز هور شهود که  مهتن یادداشهتاکر شکه  ود. ضمناش صاصر  شان مهی

توس  صود  قای اروغی تهی  شک و  عک از این که  یضهوراش  ها  ماینهکگان 

 ها ارسال گردیک.شفاهی کرد ک، یادداشت ۀشوروی و ا گلی  مااکر

 

 اخراج اتباع آلمان

هها شهریور در همان روزی ک  متن  هواآ 4ت   ما ک ک  در روز  اگف

تهی ، و ی هنوز ارستاده  شکه  ود، یادداشت دیگری از سهفارت ا گلهی  

 نرسیکه    مضمون ایس

 

 سفارت ا گلی »

 0231شهریور  4قلهس، 

سهههفارت اعلیوضهههرت پادشهههاه ا گلسهههتان تعاراهههات صهههود را  ههه  

ش  دارد ک    هر اشعار می وزارت صار   ایران اظهار و موترما

 ۀ   یواد  و  ریا ات سریع چنک روز اصیهر که  در  تیجه  کلیه

 هر  ،توا نهک از ایهران صهارع شهو کهها از  ن مهیصرقی ک    مهان

روی   ها  ست  شکه، دو هت اعلیوضهرت پادشهاه ا گلسهتان یهال 

هها  ه  عهوی ایهن که  توسه  دو هت شاهنشهاهی مایلنک که    مهان

ای ا گلهی  یها سهویت تسهلی  شو ک،    قو ایران از کشور اصراع

 «گرد ک.

 

این یادداشت ک  رسیک مسهتقی   ه  سهفارت   مهان گفته  شهک. اهوا ا عهاده 

رصالف مقههررات و قههوا ین عصههبا ی شههک ک و اظهههار کرد ههک ایههن عمههس  هه

ی اسهت و ا بته    هها هه  متو ه   ود هک و هرچه   ها  قایهان مهااکره ا ملل ین

 و  در هیأت  ه  یضهور شهاه عهری شهک.شک، اایکه  بخشیک و ش  موض

ههیا مها عی  نشاه ک  اهوا ا عهاده صهود را  اصته   هود، اهوری اظههار کهرد

  کارد، تسلی  شو ک.

سیاسی،     ن  سا ی ه   بود و  ۀوران ر از  نب ،و ی ا بت  موضو 

ش تما  اسامی ۀاتبا  مز ور ه     واسط های   ها در یادداشتاین ک  تقریبا
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ارات روزهههای اول ریختهه  شههکه  ههود، درع  ههود، صههود چههاپی کهه   هها صیهه

را مخفههی کههرده  ود ههک یهها در سههفارت پنهههان شههکه  متو هه   ههوده و یهها صههود

ش   ود هک. ایهن موضهو   یهز  اگفته   ما هک که  عهالوه  هر اتبها    مهان، شههفاها

عههراا اههرار کههرده و در  ۀسههفیر ا گلسههتان  هه  مفتههی اع هه  کهه  از واقعهه

وزها مخفی شکه  ود و یتهی دو فهر دیگهر ز جان توت   ر  وده و این ر

کرد ک ک  پیهکا شهو ک و صبهری از   هها ها، هر روز سفارن میاز عراقی

  بود.

در وههفوات قبههس گفتههی  کهه  صهها واده سههلطنتی، تمهها   هه  اسههتثنای شههاه و 

و یعهک و    وزیر در ار،    اوفهان رات   ود ک و مقرر  ود ک  شاه ه  

 از راتن منصرف شک. رود ک  وقایعی ک  پیش  مک 

 قای سرپاس مختاری ه  همان ش   ا صا واده سلطنتی راته ، گویها تها 

یزد و کرمان ه  رات   ود. ش  در هیأت، شاه  ا  وهن صشهن،  هرای ایهن 

کهه    میهه   ههی سرپرسههت  باشههک،  هه   قههای سههسهبک امیرایمههکی کهه  یههاک  

را  شههکه  ههود، ایههراد گراههت. سههسهبک  قههای سههرهنگ عبههکا علی مقههک   ههامی

 معرای کرده  ود و ایشان ه  کفیس   می  شک.

  یههاکی از متالشههی شههکن قشههون  هه ،رسههیکاصبههاری کهه  از والیههات مههی

 ورده و ارما هکه رد از یزد سهرصوری ک  ارما که  شتر شرا موتشمی،

 (، از مالیر.ناخوانا شتر غرآ سر شتر )

کهرد، وضعیت صوار ار تهران صیلی  ک شکه  ود، وسایس  قلی  کار  می

علتش ه  این  ود  نزین را ک  در تهران مو ود  ود، دسهتور داده  ود هک 

ههای شههری های یامهس غله  و اتو هوس یره  نکی کننک و اق     کامیون

 کهنک. در  تیجه  وضهعیت شههر غیهر عهادی  هود. مقهکاری گنهک  در  نهکر 

ههها  ههود، ا ههازه شههاهسور داشههتی ، و ههی راه  هههن  نههوآ کهه  دسههت ا گلههی 

 ه   ،داد که  گنهک  یمهس کنهک.  اچهار روزی سهفیر ا گلهی  را صواسهت  می

ش گفت  ک  اگر سیاستشان اقتضا می کنک تهران قوطی و  لهوا ایشان وریوا

ش ایجهاد قوطهی  اال  شود، من یرای  کار  و   رسیکن گنک     تهران، مسلما

و  لوا صواهک کرد.  ها ایهن ترتیه ، چنهکی  عهک ا هازه داد گنهک   ه  تههران 

هههای دو تههی چههون اههرار کههرده  ود ههک، از شههاه صواسههت  سههک. کههامیون ر

هههای قشههون را در اصتیههار وزارت دارایههی  گاار ههک کهه   فرسههت  کههامیون

ازکرما شهههاهان و همهههکان گنهههک   یاور هههک.  ههها و هههود سهههختی وضهههعیت، 
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مأمورین مخصو     تما   قاص ک  ممتن  ود از  ن  ا گنک   ه  تههران 

ه موااقهههت کهههرد، و هههی دیگهههر  هههرای قشهههون  رسهههک، ارسهههتاده  هههود  و شههها

هها را ااسهران  هاز کهرده  ود هک و تمها  کامیو ی  ما که  ود. تمها  السهتیس

 ها صراآ و شتست   ود.کامیون

در هههر وههورت، وضههعیت وزارت دارایههی و مههن صیلههی سههخت  ههود، 

چون هر ساعت  ی  قوطی تهران و در  تیج  عصبا یت مرد  شههر  هود 

 هت  صر عمرن یس عکه را  ی ۀاین چنک روزو شاه ویشت داشت ک  

قر ا ی کنک. چون هنهوز اصهس تا سهتان تمها   شهکه  هود، راهت و  مهک  هین 

تهران و شمیران مشهتس  بهود و اشهخا   ها گهاری اسهبی ایهاآ و اههاآ 

-کرد ک.  رای تقسی  قنک و شتر و  ر  ، ههر روز تقاضها زیهادتر مهیمی

رت دارایههی کمههس کننههک، وزیههر شههک. قههرار شههک دو  فههر از  قایههان  هها وزا

روزه کشاورزی و وزیر  ازرگها ی هه  مهأمور شهک ک.  لسهات متعهکد ههر

شک، و ی در مقا س تقاضاهای  یشماری ک  در وزارت دارایی تشتیس می

کلی  یاکی از  گرا ی  ود، اوالش مجال  هرای مها ممتهن  بهود، گرچه   ها 

مصهرف سه  و  ۀازمقکار  ر   و قنک و چای  ای  گرا هی  بهود و  ه  ا هک

چهارماه تهران، مو ود  ود، و ی در ظرف س  روز،  هیش از مصهرف 

 کاشهت. یس ماه  ر   وادر شک و ازدهها  درآ ا بارههای دو تهی تمهامی

مترقبهه  و عههک  ا بتهه  تمهها  ایههن  ریا ههات یههاکی از یههس پههیش  مههک غیههر

 اصمینان     تی   ود و هم  را  گران داشت.

 بهود  هز کسها ت قلبهی و  اگهها ی ر مهمهیدر این چنک روزه، دیگر صبه

- قههای اروغههی  خسههت وزیههر کهه   رصههی  ن را ظههاهری و تصههنعی مههی

پنکاشتنک و یتی این اتر در صود اعضای هیأت ه   ود، و هی  ها توقیقهی 

ک  از اصبای معا   گردیک، معلو  شک ووت دارد. در هر وورت  جهز 

منههزل  قههای  لسههات هیههأت در  ۀ لسههاتی کهه  در یضههور شههاه  ههود،  قیهه

 شک.اروغی تشتیس می

مااکراتی  ا سفارت ا گلی  و روس را ع    اصراع اتبا    مهان شهک، 

شههریور  01و ی    تنها  تیج  مثبت  کاد  لته  شهایک مو ه  شهک که  در 

تقاضهها  ، ماینههکگان دو تههین شههوروی و ا گلههی   هه  وزارت صار هه   مههکه

ا ی و همانههین اتبهها  هههای   مههان و ایتا یهها و مجههار و رومهه مود ههک سههفارت

 دو ت ایتا یا و مجار و روما ی ایران را ترک  ماینک.
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شهریور  واآ یادداشت دو ت ایران را همهراه  ورد هک  05در تاریخ 

 ن شرو زیر

 

 0231شهریور  05»

 نا عها ی  ۀ ناآ  قای سهیلی وزیر امورصار ه ، در پاسهخ  امه

شههههریور  هههاری(،  01سهههستامبر ) 0 ۀمورصههه 2205شهههماره 

ش مرات  ایس را  مو  نرسا  استوضار  ن  ناآ می  ترما

در عری چنک روز گاشت ، اوضا  مولی صیلی ت ییهر یااته  و 

 ۀدوسههتکار، تعلیمههاتی را کهه   امهه ۀاز زمهها ی کهه  دو ههت متبوعهه

اوت  ر  ن مبتنی  هود، تن هی   مهود، پهیش  21 ۀاینجا   مورص

 ههت امههر  هههت دو ۀ ینههی  گردیههکه  ههود، از  وههاظ ایههن کهه  تصههفی

ایههران  سههان تههر گههردد، قههوای متوههکین شهههر تهههران را اشهه ال 

های دول موور این صودداری را اق   نمود ک،  یتن سفارتخا  

عالمت ضعف پنکاشتنک و از  زادی ک  ایهن رهگهار  ههت   هها 

پههیش  مههکه  ههود، اسههتفاده  مههوده،  هه  وسههیل  هجههو و تنقیههک دو تههین 

یر شهههوروی و اعلیوضهههرت پادشهههاه ا گلسهههتان و اتوهههاد  مهههاه

توس  تبلی هات مولهی و رادیهوی   مهان و تخری  ااهان عمومی

 ایتا یا، زیمت و اشتال  رای دو ت ایران اراه   موده ا ک.

 نها راین، دو هت اعیوضهرت پادشهاه ا گلسهتان  هاگزیر اسهت  ه  

دو ت ایران اصال  دهک ک  الز  است    اسهر  اوقهات ممتنه ، 

 ۀههای دیگهر که  توهت ادار سفارت   مان  ه  ا ضهما  سهفارتخا 

ههههای ایتا یههها، مجارسهههتان،  اشهههک، یعنهههی سهههفارتخا    مهههان مهههی

 روما ی،  ل ار  رچیکه شو ک.

ش     نا عا ی ا الآ گردیک،  تن مقتضهی  این تقاضا امروز شفاها

ش  یز اظهار داشت  و صاصر  ن  ناآ را متاکر می دا    ن را کتبا

اال  سههت   شههکه، دو ههت هههای  ههشههو  کهه  تهها زمهها ی کهه  سههفارتخا  

 مایههک یوضهرت پادشههاه ا گلسههتان از دو ههت ایههران تقاضهها مههیلاع

کلیهه  تسهههیالت مر ههوص  هه  پیههس و رمههز را موقههوف  مههوده و 

صود  ۀسی  ارستنکهای  یمز ور، از دستگاه ۀ گاار ک سفارتخا 

ها ایهاآ و استفاده کننک و درمورد اشخاوی ک   ا  ن سفارتخا  
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همانهههین در  هههاآ عملیهههات و اقهههکا  ایهههن  ماینهههک و اههههاآ مهههی

تفتهیش و مراقبهت کامهس ها ک  مورد سو  ظهن اسهت، سفارتخا  

  عمس  ور ک.

ش  هه   ههواآ  امهه  اههوا ا ههاکر  نا عهها ی مبههادرت  اکنههون مشههرویا

 ن مای می

گرچهه  دو ههت اعلیوضههرت پادشههاه ا گلسههتان  –ا ههف  – نههک اول 

از  یاضههر  یسههتنک هههیا یههس از شهههرهای مقههرر و مشههروو را

 وایی متصرای ک  قبال    دو ت ایران ا هالآ گردیهکه، مجهزی 

اووالش ایرادی  کار ک    این ک  در موس ترتیبی ایمها ین  ، ماینک

شهود که  ایهران داده ۀا گلی  و مهأمورین وا سهتمأمورین   امی

ایههران،  ههرای   هه  و  ۀای از ارتههش یهها امنیهه ههر صبههف  ن عههکه

ینههک. معهههاا، دروههورتی کهه   رامههش  ن  قههاص ا جهها  وظیفهه   ما

ا گلههی  ایجههاآ  مایههک، ترتیهه   ههامبرده ممتههن ایتیا ههات   ههامی

 است مورد تجکیک   ر قرار گیرد.

در  ههوایی متصههرای، الز  صواهههک  ههود مههأمورین اداری  – آ

صههود را  هها معاضههکت کامههس  ۀایههران مشههاغس و وظههایف  اریهه

رده  ه   هامبا گلی  ا جا  دهنک. مأمورین   امیمأمورین   امی

-سهمی  صود سعی صواهنک  مود تا یکی ک   ا ایتیا ات   هامی

ا گلههی  موااقههت  مایههک، تمهههایالت یقهها ی ا  یههای امهههور اداری 

 ایران را ا جا  دهنک.

ا گلی ،    هیاو ه  میهس  کار هک از ییهث مأمورین   امی – ع

 اوق  و مستن و سایر ایتیا هات تومیهس  هر دو هت ایهران  هوده 

ایهران، ترتیبهاتی داده  ۀاضکت کامس مهأمورین ادار اشنک و  ا مع

ا گلههی ، در ایهههن صواهههک شهههک کهه  ایتیا هههات مههأمورین   هههامی

ای  هههت ایههن کشههور مههورد،  هه   وههوی تههأمین شههود کهه  مضههیق 

 تو یک  گردد.

اقههکامات الزمهه   عمههس صواهههک  مههک کهه  از یههکو  یههواد   – د

 شود. اگوار ایما ین قوای متصرای و ساکنین موس،  لوگیری 

ههها اتخههاا  مههوده ایهه  و ای را کهه  در  ههاآ   مههانرویهه  –3 نههک 

شهههههریور(، اکههههر شهههههکه، در  1اوت ) 21دوسههههتکار  ۀدر امهههه
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 ،یادداشتی ک  روز عک تسلی   مهود ، ت ییهر یااته ، امهروز وهبن

ش   ریات دو هت اعلیوضهرت پادشهاه ا گلسهتان را  هرای  موترما

  ممتهن اسهت  نا عا ی تشرین  مود ،  ه  اسهتثنای اشخاوهی که

های سیاسی ا گلی  و سهویت در تههران مورد تصوی  میسیون

واقههع شههو ک، هیههأت   ما ههها )غیههر از سههفارت   مههان کهه  در اههوا 

اشههعار گردیههک(،  ایسههتی  هه  مههأمورین ا گلههی  یهها  هه  مههأمورین 

 سویت توویس گرد ک.

دو ت پادشاه اعلیوضرت ا گلستان موااقت دار هک که   5–2  نک

  ههها  هه  ایههران، اقهه  موههکود  ههورود   مههانموضههو  مر ههوص  هه  

 صول مکت  نگ  ا   مان  وده  اشک.

تسهیالت را ع    ترا زیت کاال و مهمات  نگی،  هر  2–1 نک 

توا هک صواههک شهک،  تهن دو هت ایهران مهیصبف ایتیا ات   هامی

اصمینان داشت   اشک ک  اقکاماتی  رای اوهالو و تتمیهس وسهایس 

عمس صواهک  مک و   مو ود است،   مرا ط  و مخا ره ک  اکنون

ای تو یهک  یز سعی صواهک شک  هت دو ت و ملت ایهران مضهیق 

  شود.

دو ت اعلیوضرت پادشاه ا گلستان  ا تقاضهای دو هت  1–5 نک 

ایران دایر  ر این ک  معاضکت اقتصادی شامس صریک وادرات 

ایران  وده  اشک،  ا   ر مساعک و همکردی  اظر  وده و  ن چ  

 توان  هرای ا جها  ایهن تقاضها  ه  عمهس صواههک  ورد. امها در را 

 اآ تقاضای دیگری ک  ممتن است  رای رها کهردن کاالههای 

 اشهک،  ه  عمهس متعلف    ایران که  ا وهال در صهاک ا گلهی  مهی

 یک، الز  صواهک  ود قضایای ا فرادی،    مناسبت صصوویات 

ی صواهک هر یس، مورد مطا ع  و رسیکگی واقع شود.  تن سع

 شک این قبیس کاالها در هم   ا ک  ممتن است،  زاد شود.

دو ت اعلیوضرت پادشاه ا گلسهتان،  ها  هزو  ملوهوظ  1–2 نک 

ا بههین،  هه  من ههور ایتههراز از هههر گو هه  داشههتن یسههن تفههاه  اات

 اشتا ی، موااقت دارد.

دو هت اعلیوضهرت پادشهاه ا گلسهتان، یاضهر صواههک  4–1 نک 

 هات و مهمهات  نگهی را در موقهع لو  ود موضو  ار ا  اسه
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مناس  مورد مطا عه  قهرار دههک و  یهز یاضهر صواهنهک  هود در 

وقتهههی کههه  قهههوای متصهههرای ا گلهههی  از ایهههران صهههارع شهههو ک، 

تقاضهههاهای عادال ههه  را کههه  ممتهههن اسهههت دو هههت ایهههران  ا هههت 

غرامت و صسارت وارده    اتبا  ایهران در صهی مهکت اشه ال، 

 «دهک. مورد رسیکگی و مالی   قرار

 

در همین زمین   وا ی ه     همین تاریخ از سهفارت کبهرای شهوروی 

ههای اهوا، رسهیک. یادداشهت ، ا مختصر اصتالااتی را ع  ه  یهف شهیالت

در  لسههات هیههأت کهه  درمنههزل  قههای اروغههی  هه  مناسههبت کسهها ت ایشههان 

 شک، مورد  وث واقع و مرات     عری شاه رسیک.تشتیس می

ت  شک،  قکری دست پاچ   ود که   هکون مطا عه  شاه، چنا ا  قبس ه  گف

تعجیس کنیهک! ا بته  مها که  شهایک ویشهت و گرا هی شهاه را  نکرداظهار می

 کاشیت  و یقین داشهتی  اگهر روزی اوضها  سیاسهت صهار ی صهور دیگهر 

ش شاه می گفت تقصیر  ا دو هت اسهت،  یشهتر موضهو  را قا هس شود، قطعا

ش تسهههلی  اتبههه وهههث مهههی ا    مهههان  ههه  قشهههون روس و دا سهههتی ، مخصووههها

 ا گلی .

ش، موضوعی ک  در همهین روزهها واقهع شهک و  هی اهمیهت  یسهت، ضمنا

 واآ تلگراف مسهتر روزو هت رئهی   مههور  مریتها  هوده  ه  شهاه که  

صالو   عک از تعاراات و اکر یس سلسل  مقکمات ک   ایک د یا  ا اوهول 

صره را هع دیتتاتوری  جنگهک و یتومهت دموکراسهی تقویهت گهردد،  هاال

   شتایت شاه از عملیات شوروی و ا گلی ،  صیوت داده  ود ک   هتر 

اسههت  هها مناسههبات همجههواری کهه  در  ههین اسههت، موضههو  را صودتههان 

دوستا   یس کنیک، چون عمس شوروی و ا گلهی   اچهاری و اضهطراری 

شههک. ا بتهه  ایههن  ههواآ شههاه را  یشههتر  اامیههک  هه   ههوده و  ایسههتی ا جهها  مههی

 د و اورار    موااقت تما  تقاضاهای  قایان.وضعیت کر

عههالوه  اچههاری،   دو ههت  یههز  اچههار  هها اوههرار شههاه و  ههی تتلیفههی و  هه

شهههریور  هه   01هههای دو تههین تهیهه  کههرد و در تههاریخ  ههوا ی  هه   امهه 

 نهای شوروی و ا گلی   وشت،    این مضمونسفارتخا  

  ناآ  قای وزیر مختار »
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یور  اری  نا عا ی و در تعقیه  شهر 05تاریخ  ۀدر پاسخ  ام

شهههریور صههود، را ههع  هه  یههس مسههایلی کهه   01تههاریخ    امهه   هه

دو هت ا گلسههتان و  هرصالف ا ت ههار  هر اثههر ورود قهوای   ههامی

پههیش  مههکه و  ،دو ههت اتوههاد  مههاهیر شههووری  هه  صههاک ایههران

مطرو گردیکه اسهت، اینجا ه  اصتیهار دارد مطا ه  زیهر را که  

دو ههت شاهنشههاهی ایههران  ههر اوههالو  ۀد یههس منتهههای یسههن اراد

 ن اشک،    استوضار  ن  ناآ  رسا کاات ا بین می

های   مان و ایتا یها و رومها ی را ع     رچیکن سفارتخا   – 0

ا هک  سهبت  ن  نهاآ صواسهت  ۀو مجارستان و اقکاماتی ک  در ام

 هه   ن سههفارت صا هه  و اتبهها    مههان  عمههس  یههک، صههاصر شههما را 

ک   رای ا راز کمال یسن  یهت و مسهاعکت  داردمستوضر می

 سهبت  هه  راههع  گرا ههی دو هت ا گلسههتان و دو ههت اتوههک  مههاهیر 

شوروی، دو ت شاهنشاهی ایران موااقت  مهوده و اقهکا  اهوری 

 عمههس  ورده کهه  ترتیهه  ا جهها  تقاضههاهای  ن دو دو ههت در ایههن 

تفههاه  هرچهه  زودتههر داده قسههمت  ههرای مرتفههع سههاصتن هههر سههو 

-دا ک متهاکر گهردد که  عهالوه  هر پهیش  ینهیز  میشود، و ی ال

هههای گاشههت  و  هها اقههکاماتی کهه  از صههرف دو ههت در همههین چنههک 

اتفهاقی  عمهس  مهکه، روزه  یز  رای  لهوگیری ازههر گو ه  سهو 

ت ییری در اوضا  مولی ر   کاده و مشتالتی  ر اثر اقهکامات 

 شههکه هههای مقههی  تهههران  ههرای دو ههت ایجههاد ههها و ایتا یههایی  مههان

اسههت، تهها  ههای  ن  اشههک کهه  موضههو  عههک  ورود قههوای دو تههین 

ای ا گلستان و شوروی را    تهران ک  هیاگو   سهب  و  ها ه 

 ه   رای  ن  بوده است، تاکر دهنک.

دو ت شاهنشاهی ایران متأسف است ک  دو ت ا گلستان و  – 3

ا ههک مختصههر تقاضههای دو ههت اتوههاد  مههاهیر شههوروی  خواسههت 

را یتهههی در صهههارع سهههاصتن شههههرهای سهههمنان و دو هههت ایهههران 

  اد و دزاول از صطی ک  در یادداشت شاهرود و قزوین و صر 

 ا ک،  سایر ک.او ی صود معین کرده

هرچنک      ر دو ت ایران مهو بی  هرای رد ایهن تقاضها  بهوده 

  هاد و ا هک در  قهاص صهر است و  سبت  ه  ایهن که  موااقهت کهرده



 عباسقلی گلشائیان

76 

ا گلههی  و یبههی  ههین مههأمورین   ههامیدزاههول و کرما شههاهان ترت

ای از مههأمورین وا سههت  ایههران داده شههود کهه   ههر صبههف  ن عههکه

ارتش یا امنیه  ایهران  هرای  رقهراری   ه  و  رامهش صهر    هاد 

وکرما شاهان  وده  اشهنک، دو هت شاهنشهاهی ایهران  ها اصمینهان 

 ۀاز این ک  یفد     و  رامش درهمه   ها مهورد تو ه  و عالقه

تان اسهت، امیهکوار اسهت موااقهت صواهنهک  مهود که  دو ت ا گلس

قهوای  ،همین روی  در قاص دیگر ه  ک  صبف یادداشت اول شهما

ش در   جاها متوقف می ش  ن دو ت موقتا گرد ک،  رقرارشود. ضمنا

 مایهک که  موضهع  هزو  و هود    ایهن  تته   یهز  له  تو ه  مهی

مهورد  امنی  در سایر  قاص موس توقف قوای دو تین هه  همهواره

  اشک.موااقت  وده و مورز می

را ههع  هه  معاضههکت متقا ههس ادارات کشههوری دو تهههی، از  – 2

دو تههین در  قههاصی کهه   ملهه  امنیهه  و شهههر ا ی  هها قههوای   ههامی

یسن  ۀ اشک، دو ت ایران امیکوار است رویموس توقف   ها می

قههوای  ۀتفههاه   ههین   ههها کههامالش اسههتقرار یا ههک کهه  ایتیا ههات یقهه

ر ورده شههود و مههأمورین ایرا ههی ههه  مطهها ف مقههررات دو تههین  هه

 وظایف صود  ر ینک. ۀکشور،  کون ما ع از عهک

 نها راین مراتهه   هاال، دو ههت شاهنشهاهی یقههین دارد اکنههون  – 1

ک  از هر  هت وسایس اصمینان صاصر دول اعلیوضرت پادشاه 

ا گلستان و دو ت اتواد  ماهیر شهوروی اهراه  گردیهکه اسهت، 

ماثر  ه  قهوای  ن دو هت وهادر صواهنهک  مهود که   اوامر اوری

هههای یاوههل  عمههس  ماینههک تهها مههأمورین دو ههت در یهکود موااقههت

وضهعیت عهادی و ا جها  وظهایف  ۀایران در  ن  قاص  رای اعاد

ش اقکا   ماینک.  «صود، من ما

 

  یر همین یادداشت    سفارت شوروی  یز ارستاده شک. در ایهن چنهک 

ش  اگفتهه   ما هههایی از یرکههت قشههون روس در  ههک کهه  گههزارنروزه ضههمنا

رسهیک که  شهاه یکود ایروز کوه و قوای ا گلهی  در عهراا و مالیهر، مهی

داد از کههههرد و متههههرر  هههه  سهههههیلی دسههههتور مههههیرا  یشههههتر  گههههران مههههی

 های مز ور توضین  خواهنک.سفارتخا  
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 گزارش به مجلس
دو تهین   رای این ک  مجل  از  ریان مااکرات  ین دو ت و  ماینکگان

شهریور  01اوا ا عاده مجل  در روز س  شنب   ۀمستوضر  اشک،  لس

 تشتیس شک.

 ۀ هه  واسههط ن قههای اروغههی  هها یا ههت کسهها ت یاضههر و اظهههار داشههتنک

    عهرین اقکامات دو ت را رتوا   گزا تی ک  دار   میضعف و کسا

 مجل   رسا  . 

 ن قای وزیر امورصار   اظهار داشتنک

 

ا و پههیش  مهکهای اصیههر اسههت که    ههر  هه  سهخن  ههر سهر قضههای»

اهمیت   هها، الز  اسهت صهاصر  ماینهکگان موتهر  و عمهو  ملهت 

 از  ن  گاه  اشنک.

اه  روز وههبن شههنب  ششهه  ایههن مههاه واقههع شههکه،  هه  استوضههار   

صهههاصر دار هههک کههه  روز    قایهههان  ماینهههکگان رسهههیکه اسهههت و  ههه

پنجشههنب  هیههأت دو تههی کهه  همههان روز  هه  مجلهه  شههورای ملههی 

صود، اصال  داد که  دو هت ایهران  ۀعرای شک، در ضمن  ر امم

  ر     یهت وهلن صواها ه  و مصهلوت کشهور، تصهمی  گراته  

است که  در مقا هس قهوای دو تهین شهوروی و ا گلهی ،  ه  قهوای 

صود امر دهک ک  ازمقاومت صودداری  ماینک.  ماینهکگان موتهر  

  ن تصههمی  را تصههوی  ،ههه  در ضههمن رأی اعتمههاد  هه  دو ههت

  مود ک.

 نههها راین، همهههان روز شهههریی  ههه  سهههفارت کبهههرای شهههوروی 

وسههفارت ا گلههی   وشههت  شههک کهه  دو ههت شاهنشههاهی ایههران  هها 

صرای، پیوست  کوشش داشت  است مناسهبات رعایت سیاست  ی

صهود،  ۀههای همسهایدوستا   صود را  ها تمها  دول،  هویژه دو هت

 موفوظ  کارد.

اتواد  ماهیر شوروی در این موقع ک  ه   یروی  نگی دو ت 

ا ههک، دو ههت ایههران  ههرای و دو ههت ا گلسههتان وارد صههاک گردیههکه

ا راز کمال یسن  یت و یفد مناسبات همجهواری، مبهادرت  ه  
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قههوای  ن دو دو ههت اقههکا   هه   ، نههگ  نمههوده اسههت.  هها ایههن یههال

عملیات  نگی و  مباران شهرها  موده و  یهروی پادگهان ایهران 

ش در شهرستان ای که   ه    هها شهکه، در مقا س یمل  ها ه  ک  صبعا

  اگزیر از صود داا  و مقاومت  موده ا ک.

 عههکاش دو ههت شاهنشههاهی  ههرای اثبههات  یههت وههلن صواها هه  صههود، 

دسههتور داد کهه   یههروی دو تههی  هه  کلههی تههرک مقاومههت  مههوده از 

 صودداری  ماینک.هرگو   اقکامی

وزیهر  ماینکگان دو تین    مالقهات  خسهت  شهریور 1در روز 

 ههها قههبالش )مههتن ایههن یادداشههت ی  کرد ههکهههایی تسههل مههکه و یادداشههت

شههریور،  ها  01 وشت  شک(. سس  دو هت  عهک از مشهاوره، در 

هههها را داد.  عضهههی ت ییهههرات و اوهههالیات،  هههواآ یادداشهههت

  وشت  شکه است(  االترها ) واآ یادداشت

ههایی  هواآ شهریور     عک را تا 4های سس   ریان یادداشت

شهههریور  هه  سههفارتین داده شههکه  ههود،  قههای وزیههر  01کهه  در 

امورصار   قرائت کرد ک و اظهار داشتنک  ن چ  تا کنهون واقهع 

شکه است، اینست ک   ی که  و زیهاد  استوضهار رسها یک و ا بته  

  عکها ه  هرچ  واقع شود،    اصال   قایان صواهک رسیک.

ران همهواره  سهبت  قایان  ماینکگان موتهر   ایهک  کا نهک دو هت ایه

ا هک،  ه    هر ایتهرا  کشورهایی ک   ا ما مناسبات داشت  ۀ   کلی

 گریست  و همیش  اهتما  کرده است یقوا   ها را رعایهت کنهک 

و سعی  موده اسهت مناسهبات دوسهتا    رقهرار و روا ه  عهادی 

ش  سههههبت  هههه  دول  را ادامهههه  دهههههک و ایههههن مناسههههبات مخصووهههها

 ه است.همجوار،  ا   رصاوی رعایت شک

همیش  سعی  موده ای  از ایهن  نهگ  رکنهار و  هی صراهی صهود 

را یفد کنی . مها امیهکواری   ه  زودی عللهی که  سهب  ایهن پهیش 

 مک  اگوار شکه، مرتفع گردیهکه و  ها اصمینهان  ههایی که  دو تهین 

های صود و چ  کراراش ضهمن اظههارات شهفاهی تأییهک چ  در ام 

 «ایران را ترک کننک. ا ک، قوای   ها صاکو تصرین کرده
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مکهایی کهه  اایههان وکههال  هها اظهههار تأسههف از پیشههپهه  یتههی دو  فههر از  ق

شکه، مااکراتی را ع    توقیف اشخا  و مکاصله  مهأمورین شهوروی و 

ا هههک دو هههت ا گلهههی  در کارههههای داصلهههی و غیهههره  مهههوده و تقاضههها کهههرده

 اقکامات شایست   نمایک.

 نمودسس   قای  خست وزیر  یا ات زیر را  

 

اهمهی  که   قایهان دا هی  و مهی نکه و همتاران  نکه    صو ی مهی»

ثر أا گیر چقکر قلو شان متهیشامک اسف ماینکگان موتر  از این پ

ااههراد  ۀو متههأ   اسههت.  قایههان  ماینههکگان کهه   هه   ههای صههود، همهه

ایرا ههی از ایههن وقههایع قلبشههان مجههروو اسههت. د یهها در یههس  تههش 

هههها و و دول گراتهههار دشهههواریسهههوزد. اکثهههر ملهههس عجیبهههی مهههی

ها و کشتارها و صسارات ما ی و  ها ی اهراوان و اهوا مصیبت

ا عههاده هسههتنک. مهها از دو سههال پیشههتر کهه   نههگ شههرو  شههکه، 

این  تهش سهوزی زیهاد  ۀهمیش  دعاگو و  رزومنک  ودی  ک  دامن

وسعت پیکا تنک. یتی االمتان کمتر ملهس و  نهکگان صهکا گراتهار 

ش ما ه  موفهوظ  مها ی . معلهو  مهیاین مصیبت شو ک، ض شهود منا

تقکیر این صهور  هوده اسهت که   تهش  ههان سهوز  اشهک و مها هه  

صههواه  عههری کههن ،  رکنههار  مهها ی . یههاال چیههزی کهه   نههکه مههی

 ریس  مقررات و ترتی  یتومت پار ما ی، هر هیهأت دو هت 

متلف است  ه  ایهن که  ایساسهات  ماینهکگان ملهت را  سهبت  ه  

دیگهری  ۀش  کا هک. اظههار ایهن ایساسهات و ههصودن و عملیات

کههن  رأی  ههکارد  ههز ایههن کهه  رأی  کهنههک.  نهها راین تقاضهها مههی

 ایساسات صودشان را  سبت    دو ت اظهار دار ک.

ا بت  این رأی یا رأی اعتماد است یا عک  اعتماد. اگر رأی عهک  

مطل  معلو  اسهت و توضهین الز   هکارد.  ن چه   ،اعتماد دادیک

صهواه  صهاصر همه  را متو ه  کهن ، ایهن اسهت دا   و می نکه می

ک  اگر  نا را  ر رأی اعتماد گااشتیک، ا بت   ه   قایهان  ماینهکگان 

 ا این  یت رأی صواهنک داد،    مها و ههیات  دیگهر،  بایهک ایهن 

 مهک رأی را این صور تفسیر کنک ک   قایان  ماینکگان از این پیش

 صشنود هستنک.
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توا هک  کهههک. ا بته  ایههن را هی چنههین رأیهی  مههیمسهل  اسهت هههیا ای

صههور  یسههت، اقهه  معنههی  ن ایههن اسههت کهه   ماینههکگان اظهههار 

صواهنک کهرد دو هت یاضهر در اقهکامات صهودن  ه  صطها  راته  

 ها  ،است و  قایان  ماینکگان موااقت دار هک که  ایهن هیهأت دو هت

مساعکت ایشان، اقکامات و ا جا  وظایف صودشهان را مهکاومت 

-این است عرایض  نکه،    این د یس است ک  عری مهیدهنک. 

کن  میس دار  مجل  شورای ملهی ایساسهات صهودن را اظههار 

 « کارد.

 

سس  رأی گرات  شک و    اکثریت    دو ت رأی اعتماد داد هک و  لسه  

 33]در ثبت تهاریخ اشهتباه روی داده،  شهریور 33 یز    روز یتشنب  

 موکول شک. شهریور[ 32شهریور شنب  است و یتشنب  

 

 حمالت رادیو لندن
از یتی دو روز    ایهن صهرف، رادیهوی  نهکن شهرو   ه   شهریاتی  ه  

در اصراف وظایف مجل  و شاه و این ک  در مشهروصیت  ،ز ان اارسی

چهه  مسههئو یتی مجلهه  دارد و چهه  اصتیههاراتی شههاه کهه  صالوهه  مههرد  را 

ا عنهان و مطلهفا رقهاآ متو      این ک  شهاه درمملتهت مشهروص  ما هس

 یست و هرش   سبت    ش  گاشت ، قکری تنکتر و  ست   ست  از ایهن 

ک  شاه یف تملهس مهال مهرد  را  هکارد و صریهک و غصه  کهردن امهالک 

 کار شاه  یست.

ش دو اصالعههات و  ۀ، شههاه مههکیر روز امههشهههریور[ 02] روز قبههس ضههمنا

 ایهههران را صواسهههت  و دسهههتوراتی داده  هههود. شههه  روزی کههه  درمجلههه 

ای منتشههر شههک اصالعههات مقا هه  ۀمههااکرات اههوا مطههرو شههک، در روز امهه

دو تهین و تهأثر مهرد  و  فهرت  ۀیاکی از ایساسات سخت  سهبت  ه  رویه

  مکها،  ود.از این پیش

 01] در هیهههأت  هههود  کهههه  و یعههههک ایههههن روز امههه  را  ورد و صوا ههههک

-ن. ا بت  شاه تصکیف مطا    ن را کرد، و ی اظهار شک  ا یسشهریور[

دا نههک  هها ایههن کهه  دو تههین مههی ،شههود، ایههن مقههاالتکهه  دارد پیههکا مههیتفههاهمی

مطبوعات ما توت   ر   می  و دو ت است، اثر سویی صواهک  خشیک و 
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همینطور ه  شک. سهفیر ا گلهی   ه  وزارت صار ه   مهکه و  ها ون صیلهی 

عصبا ی و تعری  میزی، گل  کهرد و یتهی  وشهتن مقا ه  را منتسه   ه  

  )ایهن قضهی   هرای مها  هاالصره روشهن  شهک و یتهی  ماینهکگان شاه دا سهت

ش ایهن مقا ه  را قبهس از درع دیهکه اسهت. و هی  صار ی گفتنک و یعهک شخصها

کهن   ها کهن  و صیهال مهیکهرد،  نهکه تعجه  مهی ا صرز  یا ی ک  و یعهک می

 اصال  صود شاه  ود.(

اصالعهات صبهف دسهتور شهاه، توقیهف شهک و  ۀدر هر وورت، روز امه

   ماینکگان دو تین ه  گفت  شک ک  روز ام  صودسر این مقا   را  وشهت   

اعله  رئهی  ا تشهارات و و توقیف شک و شهاه دسهتور داد که  دکتهر وهکیف

 تبلی ات را منفصس کننک.

 قای اروغی دکتر وکیف را صواست  و از او توضین صواست  ک  چرا 

سههیک ک مقا هه  را رده و یتههی پرایههن مقا هه  را  ههکون اصههال  ایشههان درع کهه

ش متشهبث شهک ک که  چهون مهن در دو هت  ناظههار کهرد ؟ایهکدیهکه  لهی. ضهمنا

شو ، از سیاست دو ت اصال   کار  ک  این صور مطا    ایک یاضر  می

درع  شود. و ی از صرز  یان و راتار ایشان، این صهور اهمیهک  که  یهس 

ی کاسهه  زیههر  ههی  کاسهه  اسههت و از شههاه  سههبت  هه  ت یههر  هه  او ههه  صیلهه

 سرسری تلقی شک.

در هههر وههورت، ایههن مقا هه   ها هه   ههود یهها واقههع ایههن صههور  ههود،  وههن 

رادیههوی  نههکن یههس مرتبهه  ت ییههر کههرد و شههرو   هه  هتههاکی و یههاوه گههویی 

 ۀ مههود، یتههی شههاه را مههته  سههاصت کهه   ههواهرات سههلطنتی را  هه  وسههیل

ا ههک و را ههع  هه  امههالک ماز ههکران و سههرپاس مختههاری،  هه  کرمههان  ههرده

 اه و عملیات و مطامع او، هتاکی را    یک ااراص رسا ک.در مک ش

 

 وضعیت ادارات

شهریور ک  درکها  سهعک  اد  ها یضهور  04در لس  هیأت چهارشنب  

هها وهادر و  یهز شاه تشتیس گردیک، شاه اوامهری را هع  ه  اصهراع   مهان

را ع    موضهو   مهع  وری ارزاا و صوار هار تعلیمهاتی داد، موااقهت 

یه  اضهاا  شهود که   توا نهک درامهر  مهع  وری غله  و  یهز کرد یقهوا امن

در اهایی ک  قشون دیگر  خواهی  داشت،  رای یفد امنیهت اقهکا  کننهک. 

ضههمناش  سههت   سههت   هه  ایشههان گفتهه  شههک کهه   ایههک صههرز راتههار مههأمورین 
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ممتهن  اال  عوی شود، ر سای امالک اصتصاوی یتماش عوی شهو ک و 

تمها  ایهن مقهکمات، هنهوز کسهی یهارای  است، اصتالااتی درموس  شود.  ا

وههوبت کههردن واضههن و علنههی را  کاشههت و تمهها  ایههن مطا هه  صیلههی  هها 

 شک. فاا  گفت  می

تلگراای از  قای پهاکروان اسهتا کار و  ایه  ا تو یه  صراسهان را هع  ه  

عههری رسهها ک .   وضهع  ههان رسههیکه  ههود و  هاال  ههردن  ههها و غیههره که   هه

ش از  ا ازه داد هک  ههای  هان درمشههک  ه  شهش   ترقهی داده شهود. ضهمنا

ایشان تعریف کرد ک ک   رعت  سایر ارما کاران، موس صکمت صهود را 

 ترک  ترد و در  تیج  کارهای   جا ال   شکه است.

ههها شههتایت زیههادی از  قههاص متصههرای صههود در ایههن چنههک روزه، روس

که  ارار اسهتا کاران و ارما هکهان، ههیات   یسهت  ۀداشتنک ک     واسط

 ا   ها صرف شهو ک،  اچهار صودشهان از مهها رین، شههردار و ارما هکار 

و ز جههان،  رضههائی درسههت کههرده  ود ههک. مههن  ملهه  در قههزوین، تبریههز، 

اشتهار    اشتراکی  هودن داشهتنک، ارما هکار  ۀاشخا  ما را و ک  سا ق

 ۀکرد ههک و در  تیجهههههایی وههادر مههیو شهههردار معههین کرد ههک.   ههها  یا یهه 

شو ک ک  چون ارما کار  یسهت، ارت صار  ، تما  متوسس میشتایت وز

 دهک.این اتفاقات ر  می

یعنی  ،و تبریز و مشهک و ماز کران ه   ست   ود رضائی ص  تلگراف 

شهک، شوروی، تلگهراف مهیاز  ن صرف توت سا سور ارما کهان   امی

شک تلگراای کهرد. شهاه از ایهن  ههت صیلهی مت یهر و ی از این صرف  می

داد. در این شه ، ود و    وزیر کشور ) قای  وادعامری( تعلیماتی می 

 و تبریز معین کنیک. رضائی یس  فر را  رای  ن االصره گفت

وههورتی  هه  ایشههان تهیهه  و داده شههکه  ههود،  ههاالصره موااقههت کههرد  قههای 

ا مما ههس( کهه  )اهههی  ا ملههس( اسههتا کار تبریههز و  قههای اردالن )عههزاهیمههی

 مأمور شو ک. رضائی  ود و ارار کرده  ود،    استا کار تبریز 

، دستور داد ک   رو ک     قایان اصال  دهنهک شهریور[ 04] همان ش 

ک  درهیأت یاضر شهو ک. مهأمور عقه   قایهان راهت، و هی چهون سهاعت 

شهک، گفهت اهردا از هیأت صارع می هشتشک و معموال شاه ساعت  هشت

 وبن  قایان شرایاآ شو ک.
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را    وزارت دارایی رات . شهریور[  31]شنب  وبن اردا، روز پن  

 کواش  رای این ک  تعلیماتی را ع    صوار ار گنک  داده شود. در این چنک 

روزه ههه  یههس عههکه از مههأمورین صههوآ وزارت دارایههی را مههأمور  مههع 

ش   ها ه  زیمت می کشیک ک و ههر صهوری  وری گنک  کرده  ود  و ا صااا

عهالوه مصهرف   شهک، تهأمین و  هتن می 351   ود  ان تهران ک  روزا 

 چنک روزی ه  در ا بار اصیره کردی .

شههک و صالوهه   هها تمهها   شههفتگی در تقسههی   ههر   ههه  کمههال مراقبههت مههی

 ا ی  لنک  بود. ی  کهرده  هود  که  از ههیا کشور، از هیا  ا وکای  ی

،  ها شک ا ی  یست و مسل   ود اگر ا قال ی میچیز  کتر  رای ا قالآ،  ی

ش شاه  ا یا ت عصبا ی ک  داشت،  مهی -استعکادی ک  در مرد   ود، قطعا

 داد.گاشت و شفقت  خرع  می

عصر  لس  در  هاآ وزارت امورصار ه  تشهتیس  هود، یاضهر شهکی . 

عصههر، شههاه  هها و یعهههک سههرزده وارد  ههاآ وزارت  شههش اگهههان سههاعت 

ش متعلههف  ههه  ا ههوا فتن  میهههرزای صار هه  شههک ک. ایهههن  ههاغی  ههود کههه  سهها قا

ا کو ه   هود و  عهک  ه  ملت  عصهمت پهلهوی دصتهر مجلهسدو تشاهی عموی

شهاآ صسروا ی مقاصع  کار اروصت  و وزارت صار   از شهاآ ا اره 

کرده  ود.    موض این ک  اتومبیس شاه وارد شهک از اتومبیهس پیهاده شهک ک 

 هه  عههری رسهها ک ک متعلههف  هه   ؟ ههاآ صههو ی اسههت مههال کههی اسههت نگفتنههک

گفت مهن چیهزی این پکرسوصت  ک  می نمیرزا  ود. اظهار کرد ک ا وا فتن

 ههکار ، ایههن  ههاآ  هه  ایههن صههو ی را از کجهها  ورده اسههت ؟ دروههورتی کهه  

-چنکان  اآ اوا ا عهاده صهو ی هه   بهود، و هی ایهن اظههار یهاکی از   هر

 تنگی شاه  ود.

عری شک که  در  ؟چ  صبر ندر هر وورت  مک ک،  شستنک و پرسیک ک

کننهک، هنههوز راه تلگهراف  ههاز ههها مکاصله  در تمهها  کارهها مههیشهمال روس

که  معهین  شکه و صبری از مأمورین  کاری . امر کرد ک ک  اوری یتامی

 ا ک یرکت کننک.شکه

ش  ؟مقصهود رادیههوی  نهکن از ایهن  یا ههات چیسهت نپرسهیک ک و مخصووهها

دستور داد ک    وزارت امورصار   ک   ا سفیر ا گلی  ووبت کننک که  

ش مههی   مقصههودی از ایههن یرکههت دار ههک.چهه صواسههتنک صبههر دیگههری ضههمنا

-ای ووبتپاره صیر. نعری شک ؟امروز مجل   ود ن گیر ک، پرسیک ک
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 ؟ قهای اروغهی کجاسهت نها ه  را هع  ه  کلیهات کارهها  مهود و پرسهیک ک

مههریض و در منههزل هسههتنک و  عههک از صههت   لسهه  هیههأت  هه   نعههری شههک

 صواهک رات.منزل ایشان  رای دادن گزارن 

 عک یرکت کرد ک و راتنک.  عک از راهتن ایشهان توقیهف شهک، معلهو  شهک 

ای در مجلهه  تشههتیس شههکه کهه  شههاه از  ن مورما هه  ۀدر ایههن روز  لسهه

  لس   ارایت  وده است.

 

 جواهرات سلطنتی ۀمسئل
صالو  کاغای از مجل  رسیک صطاآ    من ک  را هع  ه   هواهرات 

رتی دارد ک   رای  واآ یاضهر شهویک. سلطنتی یتی از  ماینکگان مشو

    اصال  هیأت رسیک و قرار شک  واآ داده شود.

سس   قای سرپاس مختاری    هیأت یاضر و امر شهاه را ا هالآ کهرد 

 ان در تهران ارزان شود و یس مهن دو  شهود.  نک  شاه ارموده است

مهوردی  هکارد،  ناین موضو  در هیأت مطرو و مهن اظهارعقیهکه کهرد 

مهن امهر شهاه را ا هالآ  نون زیان هنگفتی صواهی  داشت. سرپاس گفتنهکچ

 کن ، دیگر    من ارتباصی  کارد.می

صواست  شرایاآ شو ، از قصر توقیف کرد ، گفتنک اعلیوضرت یمها  

-ها از شهریفتشریف دار ک. ضمناش صبری از تلگرااخا   رسیک ک  روس

صواستنک این را ه     شاه  ا ک.اما  یرکت کرده  اد قزوین    سمت ینگی

 گوینک.  االصره چون شاه یما   ود،    و یعهک  قای سهیلی  ا تلفن گفتنک. 

ش   قههای وزیههر امورصار هه   هه  سههفارت روس راههت. گفتنههک تمامیههت  ،ضههمنا

صههود را  هها اتومبیههس   هامی ۀ ینههک.  اچههار  تاشههقشهون روس  هه  تهههران مهی

  را صیلی  ارایت  هود  و از ارستاد ک  رو ک  لو، صبر  گیر ک. ا بت  ش

قراری ک   قهای سههیلی اظههار کرد هک، تها وهبن، و یعههک مرته   ها تلفهن 

امهها   مههکه و کههرد.  عههک معلههو  شههک یههس سههتون قشههون تهها ینگههیتوقیههف مههی

-مرا عههت کههرده و از سههفارت روس گفتهه   ود ههک صبههف مقههررات   ههامی

ون یهاکی ا ک، و ی  ون رادیوی  نهکن و ایهن یرکهات قشهگشت شبا   زده

ش،  قههای وزیههر امورصار هه ، در  از یههس واقعهه  غیههر مترقبههی  ههود. ضههمنا

روز امه  اصالعهات  ۀ لس  اظهار داشتنک ک   قای سفیر ا گلهی  از قضهی
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کنک ک  شهاه   هها را اریه  داد و در هار مخها ف صیلی د تنگ و اظهار می

 است.

 رای موضو  یادداشهت شهریور[  30]در هر وورت، وبن  مع  

  ههاد راتهه  و ا ههع  هه   ههواهرات و  یههز توضههین  ن  هه  کهها  سههعکمجلهه  ر

کنک ک  صبهف امهر وهرین شهاه، شرایاآ شک . )این  تت  را  یز اشاره می

از وزرا کسهها ی کهه   ههکون وقههت صواسههتن قبلههی، یههف شههرایا ی داشههتنک، 

عبههارت  ود ههک از  خسههت وزیههر، وزیههر دارایههی، وزیههر صار هه ، وزیههر 

ع مه ، سایر وزرا  ایک قبالش وقت شرایا ی دادگستری، وزیر راه. در موق

صواستنک.(    هر یال، وبن شرایاآ شک .  قای ارزین رئی   ا هس می

شههک، ههه  ملههی ههه   ههود )رئههی   ا ههس ملههی روزهههای  معهه  شههرایاآ مههی

  هههای شخصههی شههاه را  ههداد ههه  وههورت یسههاآگههزارن  ا ههس را مههی

 رسا ک.(عری می

ا هک  هواهرات سهلطنتی کهردهاز مجل  ساا ی را ع  ه   نعری کرد 

-   مجل  چ  مر وص است، اضو ی مهی نک   واآ داده شود. شاه گفت

شود و اصمینها ی که  مها هایی ک  می ا این ووبت نعری رسیک    ؟کنک

داری ، چ   هتهر سهاا ی شهود و  هواآ دههی .  ه  عهالوه مجله  هه    هر 

 مخصووی  کارد،  رای تستین صیال مرد  است.

 قهای اهرزین هه  اظههار  ؟تهو چیسهت ۀعقیک نرزین پرسیکشاه از  قای ا

، اثههر صههو ی د سههیار  مههورد و  جاسههت و اگههر  ههواآ داده  شههو نداشههت

، وقتههی مهها صبههر داریهه   ههواهرات تمهها  االن در  هه  عههالوه خواهههک کههرد. 

  ا س ملی مو ود است، چرا  واآ  کهی .

یههأت  لههی،   ههر ه نگفههت  ؟اروغههی ههه  همههین عقیههکه را دار ههک نپرسههیک ک

- االتفاا  ر این است ک   هواآ داده شهود. گفتنهک که  چطهور  هواآ مهی

شود،  عک همهین وقهایع که  ساال میرسمی ۀدر  لس نعری کرد  ؟دهیک

 واهرات سلطنتی از تاریخ عزل سلسل  قا ار تا کنون، در کجا  هوده و 

په   هواآ را  نشهود.  عهک گفتنهکچ  شکه، صبف مکارک و اسناد، گفت  مهی

 ،  که  قای اروغی ه   بیننک و در هیأت  رای من  خوان.تهی  کن

ش     قای ارزین گفتنک هها ت ییهر وهورت مقکاری از ایهن  هواهر نضمنا

-پیکا کرده در موقع عروسی،    این ک  از  ین راته   اشهک.   هها چه  مهی

وقتی مو ود اسهت، ت ییهر وهورت که   ن قای ارزین اظهار کرد ک ؟شود
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ی دارد. مقصهود ایهن اسهت که  ایهن ایها  اصیهر اضطراری  هوده، چه  عیبه

ها اشهتا ی  هکارد. ایهن  واهرات دست  خورده  اشک و  ن ت ییر وورت

ش  ا یضهور وزیهر در هار و رئهی  ا هوزرا و وزیهر دارایهی  ت ییرات یتما

ش شهاه گفهت  نوورت گرات  و ال ک در داتر مر وص  ثبت شکه است. ضهمنا

وه شکه.  هواهرات صهود مها هه  که  در این ت ییر، مقکاری ه   ر   ها عال

پیشتش داده  ود ک، ورف کهرده ایه . مخهارع  ن را هه  که  مها صودمهان 

 دادی ،    یساآ دو ت  رات .

رئی    میه  امهر مبهارک را هع  ه   ههای  ن عک    ایشان عری کرد 

 رسها   ایهن     عهری ان را ا الآ کرد ک  یس   کسر کنی . صواست  

 هری  و چهون زیهان هنگفتهی مهی ،و    اثر مادی ردعمس     فع معنوی دا

صیهر  نشود. اظهار کرد کای گرات   میاز پایین  ردن  های  ان ه   تیج 

ش  ما مقصودی داری ، تو اتهر ضهررن را  تهن، ضهررن را مهن شخصها

 ده .  رو اعالن کن.می

ا بتهه  دیگههر  ههای گفتگههو  بههود. راههت  اعههالن کههرد ، و ههی همهها طور کهه  

،  تیج  ک   کاد سهس است، تما  اعال ات ک     در و دیوار زد یکس می

شهود، مهرد  پهاره االمر  های  ان دو   معهین مهیچسبا که شک ک  یس 

کرد ک و کلمات رکیس روی  ن  وشتنک. چون مهرد  توریهس شهکه  ود هک 

شک ک و از وضهعیت پیهکا  هود که  دیگهر و هر دقیق  ه   یشتر توریس می

 ۀها  فرت مرد  را چ     وسهیلست و هر د  ا گلی اوضا  شاه صوآ  ی

 زد ک.پروپاگا ک، در تهران دامن می ۀرادیوی  نکن و چ  وسیل

ای در مجلهه  مورما هه  ۀمعلههو  شههک  لسهه شهههریور[ 30] روز  معهه 

تشتیس شکه و  عضی از  قایان وکهال یرارتهی  خهرع داده  ود هک که   ایهک 

چنک  فهر از وکهال  لسه  را  هه  تتلیف مملتت و شاه را معین کرد. گویا 

وسهیل  شههر ا ی ده هزارتومهان  ه    زد ک. در صارع شنیکه شک ک  شهاه  ه

 ه   ز نک.  یعنی  عضی از وکال، داده  ود ک   لس  را   ،اشخاوی

 

 

 دیدار شاه از فروغی
عصر از منزل  خست وزیر اصال  داد ک که  غهروآ  لسه  در منهزل 

یاضهر شهوی . وقتهی منهزل ایشهان  شهود و قای  خست وزیهر تشهتیس مهی
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راتی ، دیکی   قای اروغی در رصتخواآ صوا یکه و اظهار داشهتنک امهروز 

  عک از ظهر، منزل ایشان  مکه است. چهارعصر، شاه ساعت 

عصهر  چههارشرو  مکن شاه    منزل  قای اروغی این  ود ک  ساعت 

یشهان شهریور، شاه    منزل  قای اروغهی تلفهن کهرد و ا 30روز  مع  

را ایضههار کرد ههک. از منههزل  قههای اروغههی  ههواآ داده شههک کهه  چههون 

 ۀ ستری هستنک و  ه  عهالوه دکتهر قهکغن کهرده که   ه  شهمیران  ه  واسهط

 رو ههک، معاور ههک.  عههک از چنههک دقیقهه ، اعلیوضههرت  ،ارتفههاعی کهه  دارد

ش از شمیران    شهر  مکه و یتسره می  یک    منهزل  قهای اروغهی. شخصا

اروغی از این وضعیت پیشامک غیر ا ت ار، دسهت پاچه  پیشخکمت  قای 

 شود.شود و متویر میمی

دهههک، مههکتی ههه   هها اصههاا کجاسههت. سهها ن را ارائهه  مههی نپرسههکشههاه مههی

پیشههخکمت سههر کههاله کشههمتش داشههتنک، چههون شههاه رسههمش ایههن اسههت کهه  

کالهش را در دست گرات ، وارد اصاا  شود، و ی پیشهخکمت اوهراری 

 گیرد و  ه   های  بهاس  ویهزان کنهک. در ههر وهورت،  داشت  ک  کاله را

شهود. پیشهخکمت شود و شاه وارد سا ن منزل  قای اروغی میمواف  می

 ندارد    قای اروغی ک  در اصاا مجاور سا ن صوا یکه  ود، اظههار مهی

 شاه  مکه است.

کشک، در اصهاا سها ن پوشک، ده دقیق  صول میتا  قای اروغی  باس می

. سهر خاری اصهاا سها ن  قهای اروغهی، چنهک عته  تهاریخی ز هکقک  می

داشت. یتی عت  تا گااری شاه که  صودشهان  ه   قهای اروغهی که  در 

 ن زمان رئی  دو هت  ود هک، هکیه  کرد هک. یتهی عته  عصهمت اینو هو 

 قهای اروغهی سهفیر کبیهر ترکیه  که  رئی   مهور ترکی  که  در مهوقعی 

   قهای اروغهی داده ا هک. یتهی  ود ک و ایشهان رئهی  ا هوزرا ی ترکیه ،  ه

عت  مصطفی کمهال پاشها که   ن هه  در سهفر ترکیه ،  ه   قهای اروغهی 

ا ک. یتی ه  عت  امیر ایصس پادشاه عراا ک  وقتی    تهران  مهکه داده

ا ک. ا بت  عته  شهاه، صهاصرات زیهادی را از  ود ک،     قای اروغی داده

-وارد اصاا شک، مهی   ر شاه مجس  کرد، چ   ن ک  وقتی  قای اروغی

  ینک ک  شاه تو   مخصو     عت  دارد.

در هر وورت، مااکرات شاه  ا اروغهی ههر چه   هود، ظهاهراش یا هت 

دیکن و ایوا سرسی داشت و این از عجای  کارهای رضاشاه  ود، چهون 
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ش ایهن ایها  اصیهر، صیلهی مسهتبعک  ه    هر مهی ،این راتار رسهیک. مخصووا

 رای ما که  غهروآ  ه  منهزل ایشهان راتهی ،  قای اروغی  ریان امر را 

اینطور  یان کرد که  شهاه امهروز مهرا ایضهار کهرد، چهون کسهس  هود  و 

 اشهه ، صودشههان تشههریف  ورد ههک و دو عههری شههک کسههس و مههریض مههی

مطل  را یان کرد. یتی این ک   ایک مرد  و مجل  را یا ی کرد که  مهن 

اره شود و مهرد   ایهک  عک ادمایل   ا اوول مشروصیت و قا ون کارها من

ههها،  هرای اصهال  عامهه ،  ایهک مقههاالتی ایهن  تته  را  کا نههک و در روز امه 

 وشت  شود. یتی دیگر این ک  مرا مأمور کرد ک از سفیر ا گلی   سرسه  

 ؟مقصود از این مااکرات و ا تشارات در رادیوی  نکن چیست

ش  ن چهه  ها بتهه  هرکههکا  از ماههها یههکس مههی -مهه  مههیزدیهه ، و ههی تقریبهها

دا ستی ، و ی  از  رأت و  سارت  بود، این ک  اووالش  ازی تمها   شهکه 

 ود و دعهوی سهر راهتن شهاه اسهت که   ایهک  هرود، و هی ا بته  اظههار ایهن 

کههن  شههاه مههااکرات مطلهه  هنههوز گفتههنش صطر ههاک  ههود.  نههکه تصههور مههی

صواسهت  کا هک مقصهود از دیگر ه   ا  قای اروغی کرده  هود و شهایک مهی

ش    او صبر داده  لسات ا ک، چیست و مورما   مجل  و  یت   ها ک  قطعا

و  هاز  مهک که  او هه  اصالعهی دارد یها صیهرشایک از  یان  قای اروغهی  فه

کن      قای اروغی را ع    استعفای صودن و این ک   یا  عک تصور می

از راتن او سیاست صار ی  ا  ودن پسرن و  ودن سلطنت موااف اسهت 

مااکره کرده است. در ههر یهال ایهن یکسهیات مهن اسهت و  قهای یا صیر، 

اروغی چیزی  یشتر از  ن چ  قبالش اشاره شهک،  ه  مها  گفتنهک و شهایک هه  

 چیزی دیگر  بود.

ههها در هههر یههال، را ههع  هه   یا ههات شههاه، قههرار شههک مقههاالتی روز امهه 

  نویسنک و  رای این ک   از مشتلی پهیش  یایهک، قهبالش  کهنهک  قهای اروغهی

ههها درع شههود. در قسههمت رادیههوی  نههکن ههه  ایههن  بیننههک،  عههک در روز امهه 

صور   ر دو ت شک ک   قای اروغی تلفنی    سفیر ا گلهی   تنهک که   ه  

شههود کهه   قههای سههفیر واسههط  کسهها ت در منههزل اسههت و صوشههوقت مههی

ا گلی  در منزل از ایشان عیادتی  تنک،  عک در ضمن مهااکره را هع  ه  

کنک،  لت  صوری  شود ک  ه  من ور معلهو  شهود، هه   رادیوی  نکن گل 

اگر  شهود،  لهوگیری شهود. همینطهور هه  عمهس شهک و اهردا وهبن سهفیر 

ایهن  ۀا گلی  قهرار گهاارد در منهزل  قهای اروغهی را مالقهات کنهک.  تیجه
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مالقات را  قای اروغهی روز  عهک  ه  مها اصهال  داد که  شهرو  ن را  عهک 

 صواه   گاشت.

-را    وزارت دارایهی راته  و  لسه شهریور[  33]روز شنب  وبن 

تهههران و اههروزان رئههی  ای  هها یضههور سههسهبک ایمههکی ارما ههکار   ههامی

شهرداری و وزیر کشهور ورئهی  کهس کشهاورزی، داشهتی ،  هرای تهأمین 

  ان تهران.

مز ور،  قای اروزان اظهار داشتنک که  دیهروز اعلیوضهرت  ۀدر  لس

سعک  اد است، سرکشی کهرده و  قهای  هایشان ک  درهمایو ی    ساصتمان

اروزان را ایضار و عصبا ی شهک ک که  چهرا سهاصتمان تعطیهس شهکه.  ه  

هها تعطیهس عری رسا که  ود از وزارت دارایهی قهکغن شهکه و سهاصتمان

هههای شهههرداری را کهه  مههأمور یمههس مصهها ن  ههرای شههکه و تمهها  کههامیون

و کس  تتلیهف  ا کهای شاه  ود،  رای یمس غل  اصتصا  دادهساصتمان

ش،  ههرای  کرد ههک. گفههت  صههود  مطا هه  را  هه  عههری صههواه  رسهها یک. ضههمنا

شههود کهه  روز اول ورود قشههون ا گلههی  و توضههین مطلهه  عههری مههی

ههههای دو تهههی یتهههی روس  ههه  ایهههران، دسهههتور داده  هههود  تمههها  سهههاصتمان

-های شههرداری که   هرای شهاه مهیساصتمان وزارت دارایی و ساصتمان

تهی دو روز،  عهک شهاه  ه  شههرداری عصهبا ی شهکه کرد، تعطیس شهود. ی

 ود ک  شهرداری مجکداش شرو  کرد، و ی  هاز مهن موضهو  را شه  در 

ها تعطیس شهود و هیأت    شاه اهما ک  و موااقت کرد ک ک  اعالش ساصتمان

 کامیو های شهرداری  رای یمس غل  اصتصا  داده شود.

 قایههان و تمهها  شههکن وقتههی اههروزان ایههن اظهههار را کههرد،  عههک از راههتن 

کمیسیون،    سعک  اد رات  و شرایاآ شک  و مشرویاش موضو  وضعیت 

صوار ههار تهههران و اهمیههت  ن را  ههرای شههاه گفتهه ، شههاه گفههت  هه  وزارت 

های قشون را در اصتیار تو  گاار ک ک  گنک   نگ ا الآ کن تما  کامیون

ش دسههتور داد کههامیون  هه  کرما شههاهان  ف رسههت  و یمههس کننههک و مخصووهها

راهت،  فله   شهود، گنکمهای امالک اصتصاوی را که   هی  سهرقت  ن مهی

یمس کننهک. از سهعک   هاد مرا عهت کهرد .  عهک شهریی که   هرای توضهین 

 واهرات الز   ود، تهی  و چون مقرر  ود  قای اروغهی  بیننهک، سهاعت 

 عهههک از ظههههر  ههه  منهههزل اروغهههی راهههت .  قهههای موتشههه  ا سهههلطن   چههههار

-مجلهه ،  ههزد  قههای اروغههی  ود ههک و  هها ههه   جههوا مههیاسههفنکیاری رئههی  
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ای تشهتیس داده و شهریی تهیه  مورما ه  ۀکرد ک، معلو  شهک مجله   لسه

دیک هک. ا ک ک   رای شاه ارستاده شهود و گویها  ن شهرو را  ها هه  مهیکرده

در هر یال شریی که   هرای مجله  را هع  ه   هواهرات سهلطنتی تهیه  

ایشان موااف  ود ک و    ایشان گفهت   شکه،      ر  قای اروغی رسا ک  و

مقهههکاری از  هههواهرات درموقهههع عروسهههی، صبهههف وهههورتمجل  کههه   ههه  

امضهای وزیهر دارایهی وقهت و رئهی   ا هس ملهی، رئهی  ا هوزرا،   هار 

 ۀ ا س، رئی  در ار، تهی  شهکه،  هرای تهیه  تهاع و  یمتهاع  هرای صها واد

ار شهاه، االن سلطنتی، ت ییر شتس داده شکه و ایهن  هواهرات، صبهف اظهه

یاضر و در در ار مو ود است و رسیک   ها راه  رئی  ا وزرای وقت 

-ا ک ک  در پرو که هست واگر مقتضی می) قای    ( درهمان موقع داده

دا نک، این قسمت ه  درشرو  وشت  شود.  قای اروغی ضرورتی  کیک هک 

و اظهارکرد ههک مقصههود ایههن اسههت کهه  ایههن  ههواهرات مو ههود و دسههت 

 اال  ه  اشههک و صبههف رادیههوی  نههکن از ایههران صههارع  شههکه  اشههک و  خههورد

 وشتن این  زییات ضرورتی  کارد. در هر وورت، شه  را  ه  هیهأت 

شههاه  هه  هیههأت  مههک.  هه  دسههت راسههتش  هفههتراههت ، مثههس معمههول، سههاعت 

 ن گاهی کرد،  هی کشیک و صیلی  هست  دست صود را  سهت. اظههار کهرد

کنههک، مثههس ایههن اسههت کهه  در راتهه  د مههیا ، دسههت  درمشههت روی میههز زده

  اشک.

 31]و هههی یقیقهههت امهههر ایهههن  بهههود، معلهههو  شهههک کههه  در دو روز قبهههس 

را ههع  هه    هها  وظیفهه  و داوصلهه ، گویهها در وزارت  نههگ شهههریور[ 

ا ههک کهه   هها وضههع اعلههی،   هها  وظیفهه  کمیسههیو ی شههکه  ههود و   ههری داده

اسهران ارتهش عری رسهیکه  هود. شهاه کلیه  ا  موقوف شود و این   ر  

را صواسهت   ههود و  عهک از ایههن که  اوههش داده،  ه   قایههان گفته   ههوده اسههت 

اسلو  تان را  از و هم  توقیف هستیک.  عک توقیف کرده  ود ک  ایهن اتهر 

از کههی  اشههی شههکه،  قههای سر شههتر  خجههوان را گفتهه   ود ههک مو ههک اتههر 

 اسههت.  عههک ایشههان و سههرتی  ریاضههی را گویهها کتههس زده و توقیههف کههرده

 ههود، در تیجهه ، دسههت شههاه  سههی  دیههکه  ههود. درهریههال، ایههن موضههع ههه  

 ها    رای رادیوی  نکن شک و از  ن ش ، قضی  کتهس صهوردن و یهب  

شکن سر شتر  خجوان ه   ر سهایر کارههای شهاه که  رادیهوی  نهکن  قهس 

 کرد، اضاا  شک.می
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را ههع  هه   ههواهرات  نپرسههیک ،در هروههورت، شههاه کهه   هه  هیههأت  مههک

 لی و  قای اروغی دیکه ا هک.  هرای  نعری رسا ک ک    ؟ی  شکه واآ ته

 ایشان  واآ قرائت شک.

 عهک رو کرد هک  ه   قایههان که  کهکا  یهس از  قایههان اصهال  داریهک مجلهه  

 قایان اظههار  هی اصالعهی  ؟ رای چ  دو روز است  لس  مورما   دارد

گوینهههک ا هههک و مهههیا   قایهههان دورهههه   مهههع شهههکهشهههنیکه نکرد هههک.  عهههک گفتنهههک

 ؟مقصهود  قایهان چیسهت ؟مشروص   ایک  شود. مگر یاال مشروص   یست

)چههون موضههو   و معلههو   ههود از ایههن ا تمهها  مجلهه   ارایههت هسههتنک

را ا بت  در صاصر  ورده  ود ک     یس قیا  و قعود،  0215مجل    ان 

 ن قضهی   سا   قا ار از  ین رات. ا بت   گهران  ود هک که  051سلطنت 

چون اصال  وویوی  گراتنهک، ز هگ زد هک  ،.( در هر یالتترار  شود

اهوری رئهی  مجله  را صبهر کنیهک شهرایاآ  نامهر کرد هک ،پیشخکمت  مهک

 شود.

 ن عک رو    من کرد ک، صیلی اظههار رضهایت  مهوده و  ه   قایهان گفتنهک

وزارت دارایی صیلی صوآ را ع    ارزاا کار کرده و من دسهتور داد  

 چ  هست    اصتیار ایشان  گاار ک. های قشو ی را هرکامیون

و یعهک ه   مک.  عک رو    و یعهک کرد هک، در یضهور ایشهان هه  ازمهن 

دا   کار تو  یست، و ی را ع     ا این ک  می نتعریف کرد ک و  عک گفتنک

زغال و روغن ه  ک  صیلی شهر در مضیق  هسهت، کمهس کهن. عهری 

 شود.تا  ن ا کازه ک  ممتن  اشک اصاعت می نکرد 

در این ضمن،  قای اسفنکیاری ک  ایضار شکه  ود ک، یاضهر شهک ک و 

در مجله  چه   ندر اصاا  لس   مک ک. شاه تعارف کرد هک و  عهک پرسهیک ک

 قههای اسههفنکیاری شههریی شههرو  کرد ههک کهه  مجلهه  وظههایفی  ؟صبههر اسههت

ان  ایهک  هاظر اوهول قهوا ین  اشهک.  لسه  شهکه  هود و دارد، صبف وظیفه 

ا چنههک  فههر از  قایههان یضههوراش شههرایاآ شههکه، یهها شههریی   ههر ایههن  ههود یهه

  وشت  شود ک  شاه  یشتر تو      اوول قا ون اساسی  مایک.

ا  شهنیکه ا بت  قکری عبارت تنک  ود و شاه این اواصر ایهن صهرز  یهان ر

 اوهالش  ؟مگهر یهاال مشهروص   یسهت نر شک گفهت ود. یس مرتب  شاه مت ی

ال هک ایهن   هها گفته  اسهت؟کی  ه    ؟ا ک من چرا  مع شکه ۀ قایان  ی ا از

 ؟ااتار  لنک از  قاست
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این عبارت کار صودن را کرد.  قای اسفنکیاری مجبور شک  از همهان 

 نههکگان اعلیوضههرت همههایو ی هههر صههور  فرماینههک، ا ههرا شههود،  نعبههارت

من وری  بود  ز ایهن که  قضهی  کسه  ا هازه شهود. چهون اعلیوضهرت 

ا ک  یشتر کارها  ام   گاران امر ارمودهصودشان     قای اروغی و روز

روی اوههول و مقههررات مشههروصیت  اشههک، ایههن اسههت کهه   ههرای ا ههرای 

  یات ملوکا  ، مش ول اصا تکا یر  ودی  و از این عبارات.

شههایک ایههن یرکههات  ؟صواهنههک  گوینهکایههن  قایهان چهه  مههی ن عهک شههاه گفههت

پاچه   هها اسهت. در ههر یهال،  قهای رئهی  مجله  دسهتتوریس صار ی

ان ا الآ صواههک غال  اصالعی  کارد. غال  اوامر مبارک را     قای نگفت

صهواه  و من صود   قایان را مهی ن االصره شاه گفت .گفتکرد. مترر می

شهههریور[  35]روز سهه  شههنب   ن هها  قایههان مههااکره صههواه  کههرد. و گفتنههک

رمهر  قایهان را اصهال  عصر، من    شههر  مهکه، در کها  م چهارساعت 

 من صود   ا  قایان ووبت صواه  کرد.  ؛دهیک  یاینک

 عک  قای اسفنکیاری مرص  شک ک. وقتهی  یهرون راتنهک،  ه   قهای  ههی 

   صان عمو  گو دست از این یرکاتشان  ردارد، این   رویهی که   نگفتنک

پهلوی من دارد،  گهاارد که  از  هین  هرود و صیلهی  ه  او  صهیوت  تهن. 

 شود.صاعت میا ن قای  هی اظهار کرد ک

توا هک  قهای اروغهی مهی ن عک قکری اتر کرد ک، از  قای  ههی پرسهیک ک

-مشهتس اسهت.  هاالراتن از پله  ن قای  هی اظهارکرد هک ؟   مجل   رود

ممتن اسهت تها پهای  نهای مجل   رای ایشان صوآ  یست. اظهار کرد ک

عنهوان را     گلشائیانپل   ا اتومبیس  رود، چون من عالق  دار  ک   قای 

 وزیر    مجل  معرای کنک.

دا ه  یهاال که  مشهروص   مهی ن عک رو    و یعهک کهرد، صنکیک هک و گفتنهک

شکه، من یف این کار را دار  یا  ایک از مجل  ا هازه  گیهر .  قهای  ههی 

در  نصیر قر ان، صبف قا ون ه  اشتا ی  هکارد.  عهک گفتنهک نعری کرد ک

را مهن  گلشهائیانا  تنهک،  قهای صواه ، مجل  قبول کنهک یههر یال من می

 دا   و همینطور ه  ا الآ کنیک.از امروز وزیر می

 عک مااکرت دیگری ه  در اصهراف  هاز شهکن صطهوص تلگرااهی شهمال 

ک  هنوز  ست   ود و  یز ا تخاآ ارما کاران  قاصی ک  ارما کار  ن ارار 

اهتن از هیأت صارع شک ک. ا بت   عهک از ر هشتکرده  ود ک، شک و ساعت 



 0231شهریور های یادداشت

 

93 

ایشان، راقا    من تبریس گفتنک، و ی من  ا این ک  در موقهع عهادی اگهر 

 مههک، و ههی در ایههن موقههع  هه  اههال  یههس  ههک   مههی ،ااتههادایههن امههر اتفههاا مههی

 ای  بود. گرات . در هر یال امری  ود وادر شک و چاره

 ه  مجله  شههریور[  32]ش  را    منزل راهت . وهبن روز یتشهنب  

اآ را ههع  هه   ههواهرات.  عههک از ایههن کهه   ههواآ را راههت   ههرای دادن  ههو

صوا هک ،  الااوهل   قهای اروغهی که   قهای  ههی امهر شهاه را ا هالآ کهرده 

 ههود،  هها و ههود کسهها ت  هه  مجلهه   مک ههک و مههرا  هه  ایههن کهه  یسهه  االمههر 

مورد رضایت صاصر اعلیوضرت  گلشائیانملوکا  ، چون کارهای  قای 

-دارایی ایشهان را معراهی مهی همایون شاهنشاهی است،    مقا  وزارت

کن . ا بت  این معرای  ا ایهن ترتیه ،  عهک از ایهن که  موضهو   هواهرات 

کرد ک ک   واهرات سلطنتی مو هود  اشهک، مطرو  ود و  قایان  اور  می

ا  و ایهن پهادان دروآ مهن اسهت که  اگهر صیهال کرد هک  نهکه دروغهی گفته 

 یقیقت داشت  زرگترین صیا ت    کشور  ود.

ر وورت  نکه زر گی ک  کرد  این  ود ک  ایس یادداشت،  ا ایهن در ه

کهه   قههای اروغههی موااههف  بههود، در همههان مجلهه  اضههاا  کههرد  کهه  ایههن 

ای از  واهرات در  ا س ملی مو ود است، هروقت از  قایان یا  ماینهکه

صواههک معاینه  کنهک، یاضهر اسهت. علهت عهک  موااقهت صهرف مجله  مهی

ش در مجله   قای اروغی ه  این  ود ک   وقتی دو ت یهس امهری را رسهما

گویهک، سهنکیت دارد و اگهر صهودن چنهین اظههاری را  تنهک، مثهس ایهن می

دو ههت اسههت. در هههر یههال، از صههرف مجلهه   ۀاسههت کهه  تردیههکی در گفتهه

ههای مقرر شک  ماینکگان معین و  رو ک  هواهرات را صبهف وهورتمجل 

 مو وده  بیننک و معاین  کننک.

یتشنب  ه     این ترتی  گاشت. رادیهوی  نهکن در هر وورت، وبن 

کرد هک این روزها دیگهر تمها  سهخنا ی که  مهرد  در صفها هه   هرأت  مهی

 گوینک، از قبیهس  هردن مهال مهرد ، سهل   زادی ااهراد، تصهرف امهالک، 

 االصره توقیف و یب  و کشتن و غیره را  ا ا تساآ    شاه،  ه  اارسهی 

ردن سر شههتر  خجههوان را ههه  گفههت و  یههز صبههر توقیههف و کتههس صههومههی

ش هر دقیق  صبهر یرکهت قشهون روس از قهزوین که   ه   منتشر کرد. ضمنا

  مک.سمت تهران می
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هیههأت  ۀاههوا ا عههاد ۀ لسهه ،عصههر، در عمههارت وزارت امورصار هه 

کهرد که  صبهف اصبهاری که  تشتیس شک. و یعههک متهرر از در هار تلفهن مهی

ن  هه  سههمت   یههس ههها از قههزویرسههک، روس وسهیل  شهههر ا ی و صههرا مههی

 ینک.  قای سهیلی  ا سفارت روس و ا گلی  مااکره،  هاالصره مجبهور می

ش  هه  سههفارت روس  ههرود. سههفارت تتههای  مههی کههرد و  ههرای شههک شخصهها

سفارت روس و ا گلی  قرار شک    سمت تستین اتر شاه،  تاش    امی

 .قزوین  رو ک ک  از  مکن قشون، اگر چنین صیا ی دار ک،  لوگیری کننک

 

 شاهرضااستعفای 
ش  درهیهأت  هودی  و ههیا کهاری  تهردی ، چهون همه   یازدهتا ساعت 

 التتلیههف  ود ههک. از قههرار اظهههار  قههای سهههیلی، اههردا کهه  او را دیههک  تهها 

کرد ههک. وهبن شهاه و و یعههک  خوا یهکه  ود هک و مهکا   ها تلفهن استفسهار مهی

  بههود. عصههر، در منههزلموضههو  مهمههیشهههریور[  31]وههبن دوشههنب  

 قههای اروغههی،  لسهه  هیههأت تشههتیس شههک.  قههای سر شههتر امیههر موثههف کهه  

 جای سر شتر  خجوان    وزارت  نهگ منصهوآ شهکه  ود هک، یاضهر 

ا هک مهن  عهک وزیهر  نههگ در شهک ک و اظههار داشهتنک اعلیوضهرت ارمهوده

 لسات هیأت یاضر شود. تا مکتی ک  ایشهان  ود هک، وهوبتی  شهک،  عهک 

ات  و  ی پروا ووبت کردی  ک  این ترتی   اچار شکی  در اصاا دیگر ر

ش از  قا س عمس  یست  ایک اتر کرد و این صور در   ر گراتی  ک  شخصها

  قای اروغی صواهش کنی  ک     شاه گفت  شود استعفا  کهنک.

 ؟اری کنهی  شهاه قبهول کهرد،  عهک چه  کنهی  ن قای سهیلی اظهار داشتنک

هها و مهااکره شهک  یها روس شویک سلطنت    و یعهک  رسک.  عهکمجبور می

ها موااف هستنک ک  و یعهک    سلطنت  رسک.  قهای سههیلی اظههار ا گلی 

کن  مخا ف  باشنک و در وورت  هزو  ممتهن اسهت  ها تصور می نکرد ک

  قایان  ماینکگان   ها ووبت شود.

صالو   عک از راتن امیر موثف،    اصهاا صهواآ  قهای اروغهی راتهی  

صهود مهن  ۀعقیهک نتی .  قای اروغی پسنکیک ک و گفتنکو   ریات صود را گف

ه  اینست، چون در مالقاتی ک   ا  قای سفیر ا گلی  کهرد ، یعنهی سهفیر 

 هه  عیههادت مههن  مههک، صبههف امههر شههاه، پرسههیک  مقصههود از مههااکرات و 
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 واآ مضوتی داد ک ک  یتایت از این  ؟ا تشارات رادیوی  نکن چیست

 از این شاه  کار ک. کنک ا گلیسها دیگر اصمینان می

-شرو مااکراتشان  ا سفیر ا گلی     این ترتی   ود که  از سهفیر مهی

صوآ  یست  رای مهرد  ایهران ایهن اظههارات را  شهنو ک.  هواآ  نپرسنک

چهرا  نپرسهکگوینهک. قای اروغهی مهیدا نهک یها  مهیمگر مرد   می ندهکمی

دیهوی اارسهی تهوا ی   لهوی رامگهر مها مهی نگویکمی ؟کنیک لوگیری  می

هها ز هک،  لهوگیری کنهی . ال هک ایهن گفته را ک  یس  فر ایرا هی یهرف مهی

 ووین است ک  مرد  ایران اینقکر عالقمنک شک ک.

از  یا ات  قای  هوالرد  ندر هر وورت  قای اروغی اظهار کرد ک ک 

شههک کهه  دیگههر کههار پهلههوی تمهها  اسههت، و ههی سههفیر ا گلههی  مفهههو  مههی

صواهنهک شهخ  رضاشهاه  هری دار هک، مهیمشخ  و معلو   یست چ   

  رود یا تما  صا واده ان.

 عک    ایشان گفت  شک ک  ما چون در   ر گرات  ای  که  از شهاه تقاضها 

دا یک شهریی  ه  ایشهان  وشهت  شهود؟ شود استعفا دهک و اگر مصلوت می

مصهلوت  یسهت  وشهت  شهود، ممتهن اسهت مهن تنهها  ن قای اروغی گفتنهک

ش   ر دو ت را    شاه  گویی .اردا وبن    کا  ر  ات  و رسما

عههری  رسهها نک کهه  هیههأت دو ههت    عههک تلفههن  هه   قههای شههتوه شههک کهه   هه

استکعا دار ک اردا وبن وقتی را ا ازه دهنک که  شهرایاآ شهو ک.  عهک از 

مکتی  واآ  مک ساعت ده وبن شرایاآ شهو ک. قرارشهک که  اهردا وهبن 

ی  مهع شهکه که   اتفههاا یهس ر هع  ه  سهاعت ده ما هکه، منهزل  قهای اروغه

شرایاآ شوی . ش   از ووبت زیهادی از  مهکن قشهون روس  ه  تههران 

سهاعت شههریور[  35] ود، در هر وورت    منهزل راتهی . ارداوهبن 

شش،  قای سهیلی  ا تلفن    مهن گفتنهک که  قشهون روس  ه  سهمت تههران 

 یههک و شههایک  هه  کههرع رسههیکه  اشههنک، اههوری  یاییههک منههزل  قههای دارد مههی

 وغی.ار

ش رسهیک ک.  ،منزل  قای اروغی ک  رسیک  سهایر  قایهان وزرا هه  تهکریجا

 قای اروغی  بود ک و گفتنهک وهبن زود شهاه او را صواسهت .  قهای سههیلی 

را ه   قای اروغی از کا   ا تلفن ووبت کرد هک که  اهوری  ه  سهفارت 

-س وضهعیت  هیروس و ا گلی   رود. ایشان ه  راتنک. ما ما هکی  در یه

 تتلیف.
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مصهلوت در ایهن اسهت که   نمااکره شک ک  چ   تنی .  االصره من گفهت 

هههای منت ههر  اشههی  تهها  قایههان مرا عههت کننههک،  عههک ههه   هه  وزارت صا هه 

هایمهان صودمان  هروی ،  گهااری  قشهون روس  یایهک مها را در وزارتخا ه 

 نتوقیف کنک.  عضهی از  قایهان مهال ا هکیش مثهس  قهای عله ، عقیهکه داشهتنک

کن ما چ  وهورتی دارد، مملتتهی اسهت اشه ال شهکه،  هروی   ه  دیگر ما 

 هایمان د بال کارصودمان.منزل

 االصره  قایان  ا اتهر مهن موااقهت کرد هک تها یهس سهاعتی که  گاشهت، 

-ههای راته ستور شاه،    سهفارتخا   قای سهیلی  مک ک، معلو  شک صبف د

یهک. اهردا قهرار قرار  بود امهروز قشهون  یا نا ک. سفارت ا گلی  گفت   ود

اینههک  هه  امههروز. سههفارت روس  یود قشههون روس و ا گلههی   هه  تهههران  هه

کار از دست ما صارع شکه، مر وص    ارما کهی قشون است. مهن  نگفتنک

ارسههت   هه  پیشههواز کهه   لههوگیری کننههک، و ههی یههاال  تاشهه    ههامی را مههی

ر معلهو  شهک اینهها یقه   هازی اسهت و   ریهاتی دار هک. د اصمینا ی  کار .

هر وورت، تلگراااتی هه  از مالیهر و عهراا رسهیک که  قشهون ا گلهی  

  ینک.ه     سمت تهران می

وبن،  قای اروغی  مک هک و اظههار کرد هک    در هر وورت، ساعت 

ش  اگفته   ما هک که  همهان وهبن  کار تما  شک. شاه استعفا داد و رات. ضهمنا

دا سهتنک که  مهی ای  هود و تمها  مهک ، در شههر هنگامه ک  من    شهر مهی

گفتنهک شهاه رسهک و همه  مهیقشون روس تا چنک ساعت دیگر    تهران می

اههرار کههرد، و ههی  عههک معلههو  شههک کهه  صیههر شههاه  راتهه   ههود و شههرو دادن 

 ن   ترتی  ایس  ود ،صبف اظهار  قای اروغی ،استعفا

ا هک  قای اروغی اظهار داشتنک ساعت شش وبن ایشان را  یهکار کهرده

.  ههزد تلفههن صواهنههک وههوبت کننههکمههایو ی  هها تلفههن مههیکهه  اعلیوضههرت ه

-اصال  داریک قشون روس صرف تهران می نکنکا ک، شاه اظهار میرات 

شهههر  نکنههک ینههک، الز  اسههت همههکیگر را  بینههی .  قههای اروغههی اظهههار مههی

شههریور  ه   05) چون شاه  هرعت  همه  سها   که   ؟ وریکتشریف  می

 ندههکشهاه  هواآ مهی شههر  یامهکه  هود( مک هنوز از شمیران  ه  شهر می

 صواه   مک و شما ه  اوری  یاییک کا  مرمر مرا مالقات کنیک.

 قای اروغی اظهار داشتنک  باس پوشیکه،    کا  مرمر رات . شاه  مکه 

 نپرسهک ینهک، مهیزد. وقتهی  قهای اروغهی را مهی ود و در داترن قک  می
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 ایهک  ه   فهع و یعههک اسهتعفا  ندههک قای اروغهی  هواآ مهی ؟ ایک چ   تنی 

اگر این کار را  تهن ،  یها  ها سهلطنت پسهر مهن موااقهت  نپرسنک کهیک. می

اسهتبناص مهن ایهن اسهت که   ندهنهک قهای اروغهی  هواآ مهی ؟صواهنک کهرد

 مخا فت  خواهنک کرد.

تشهریف  ندهنک قای اروغی  واآ می ؟ عک چ   تن  نپرسنک عک ه  می

کنیهک در راه مهزای  تصهور  مهی نکنهکمهی  ریهک  های مطمئنهی. اظههارمی

اوالش هنههوز قشههون ا گلههی   هه  قهه   ندهنههکشههو ک.  قههای اروغههی  ههواآ مههی

 کن  ک  مبادرت    این اقکا  کننک. رسیکه،    عالوه تصور  می

 قای اروغی اظهار داشتنک چون شاه را موااف  ا این   هر دیهک  د بهال 

 قهای اروغهی از  ؟امه   وشهت   چه  مضهمون  ایهک اسهتعفا   نکرد . گفتنک

روی میهههز کاغههها و قلههه   رداشهههت  و مهههتن اسهههتعفا ام  را  وشهههت  و وقتهههی 

صوا ک ک دو کلم  روی  ن قله  کشهیک ک، صواسهتنک پهاک  هوی  کننهک، چهون 

کهن  و شاه عجل  داشهت، اظههار کهرده  هود الز   یسهت،  کهیهک امضها مهی

کنهک و  عهک  ها یمیان استعفا ام  ک  دو  ای قل  صوردگی داشت، امضها مه

 قای اروغی صکایاا ی کرد. یعنی چون و یعهک یاضهر  هود، اول روی 

کنهک و یعههک را  ه   وسک،  عک روی اروغی را و اظهار مهیو یعهک را می

شهو ک و یرکهت شما سسرد  و  ا قک  متین  یرون  مکه، سوار اتومبیس مهی

 کنک.می

قعی کهه  مصههم  صبههف اظهههار  قههای اروغههی، اوالش در راتههار شههاه از مههو

ای که   ها  رای اسهتعفا شهک تها وقتهی  ه  اتومبیهس  شسهت،  هز همهان دقیقه 

و یعهک رو وسی کهرد، دیگهر ههیا  ثهار دسهت پهاچگی یها ضهعف مشهاهکه 

 شک و صیلی شاها   و  ا صو سردی تما  عمس کرد ک. می

ش درع می  نشودمتن استعفا  ام  عینا

 

چنهههک سههها    قهههوای صهههود را در ایهههن ۀ  هههر  ههه  اینتههه  مهههن همههه»

کهن  که  ا ، یه  مهیمصروف امور کشور کهرده و  هاتوان شهکه

 هوان تهری  ه   ۀاینس وقت  ن رسهیکه اسهت که  یهس قهوه و  نیه

کارهههای کشههور کهه  مراقبههت دایهه  الز  دارد،  سههردازد و اسههباآ 

سعادت و رااه ملس را اراه   ورد.  نها راین امهور سهلطنت را 

از کار کنهاره  مهوده،     و یعهک و  ا شین صود تفویض کرد  و
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است، عمهو  ملهس  0231شهریورماه  35از امروز ک  روز 

  از کشههوری و  شههتری، و یعهههک و  ا شههین قهها و ی مههرا  ایههک  هه

سلطنت  شناسک و  ن چ  از پیروی مصا ن کشور  سبت    مهن 

 کرد ک  سبت    ایشان من ور دار ک.می

 0231شهریور  35کا  مرمر 

 «رضا پهلوی

 

قای اروغی استعفای شهاه را  ه  اصهال  سهفارتین ا گلهی  و  الااول   

ی مهههأمور شهههک ک را هههع  ههه  سهههلطنت شهههوروی رسههها یک ک و  قهههای سههههیل

رضا شاه پهلوی و یعهک،  ا دو تین شوروی و ا گلی  وارد مااکره مومک

هه     ایهک اهوری تها وضهعیت شههر  ه نشو ک.  قای اروغی اظههار داشهتنک

   رسا ی  و ترتی  مقکمات سلطنت  خورده، موضو  را    اصال  مجل

و اقکامات قا و ی ک  الز  است،  رای سلطنت مومهک رضها شهاه پهلهوی، 

    عمس  وری .

  نا راین اوری    مجل  تلفن شک ک   لس  را تشتیس دهنک.

 

 اعال  سلطنت محمدرضا شاه
، هیههأت دو ههت  هه  مجلهه  یاضههر گردیک ههک. صبههر  مههکن دهدر سههاعت 

ان و راتن شاه    سمت اوفهان، در  ین وکهال قشون روس    سمت تهر

ش  ، وکهال درکها  چههارقرار  ود عصر  ن روز ساعت  ،منتشر  ود. ضمنا

یتههی از  ۀمرمهر  ههرای اوهه ای اظهههارات شههاه، یاضهر شههو ک. صبههف گفتهه

ای از وکهال، از مجل ، همان وهبن عهکه ۀدوستان  قای دکتر غنی  ماینک

ههها اقههکامات سههختی    نویشههت ایههن کهه  مبههادا عصههر رضهها شههاه  سههبت  هه

عصهر یاضهر  شهوی .  ۀ تنک،  ا ه   جوا داشتنک که   هتهر اسهت در  لسه

گفتنک مقصود شاه ایهن اسهت که  همه  وکهال را در کها  توقیهف ای میعکه

کنههک. در هههر وههورت، ویشههت ازشههاه تهها ایههن ا ههکازه دریههال  قایههان  ههود. 

 ینهک و مهیههای سرسهرای مجله   هاال همین ک  هیأت دو ت  مک ک، از پل 

ووبت استعفای شاه است، هم  د  گراتنک و  رصی    اتر هوچی گری 

 ااتاد ک.
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پهلهوی و غیهره  ۀووبت  مهوریهت و یتومهت مهوقتی، عهزل صها واد

هههههای  یتههههار از قبیههههس ههههها شههههک. در ایههههن گیههههرودار، هههههوچیورد ز ههههان

ظهیراالسال  و غیره،    اتر ااتاد ک که   هرای اوالد کوچهس شهاه که  از 

جلس ا کو   داشت، دسهت و پهایی  تنهک. در ههر وهورت قشهقرقی دصتر م

در راهروهههای مجلهه  پیههکا شههک. همهه  سههنگ ملههت و مملتههت را  هه  سههین  

شههک االن ایههن گفتگوههها  هه  هههیا و هه  زد ههک. هرچهه   هه    ههها گفتهه  مههیمههی

ها از  ی تتلیفی و اغتشان استفاده صواهنهک کهرد، مصلوت  یست، روس

هها و شایک   ریات سو  دیگر،  لوی چشه  ک ختا   غرور و صودپسنکی 

را گرات   ود و صوشبختا   متا ت و چاالکی  قهای اروغهی در ایهن موقهع 

کهار را تمهها  کههرد.  لسهه  تشههتیس شههک،  قههای اروغههی پشههت تریبههون راتهه  

  یا ات زیر را کرد ک.

 نشاه اظهار داشتنک ۀ عک از اکر مقکم  و صوا کن استعفا  ام

 

 ومکب اعلیوضرت سا ف  ا شین  صوریت  عری کرد ،   »

توا نک  وان الیف و موبو ی دار ک ک   ر صبف قا ون اساسی می

دسهت   دسهت  گیر هک و  ه  اوراش زما  امور سلطنت ایهران را  ه

گراتنک و  نکه را مأمور و مفتخر ارمود ک که   ها همتهارا ی که  

 سا ف معین شکه  ود ک،    اتفاا   ها در  ریان امور کشور،  ه 

وظایف صودمهان  سهردازی ، و هی در ایهن موقهع که  ایشهان زمها  

گیهههری ا هههک و  نههها شهههک کههه  مههها کنهههارهگراتههه  دسهههت  امهههور را  ههه

اعلیوضرت سا ف و زمامهکاری اعلیوضهرت اعلهی را  ه  ملهت 

اصهال  عامه  و مجله  شهورای   اعال  کنی ، امر ارمود ک ک   

ریهات ملی  رسا ی  ک  ایشان درامر مملتت و مملتهت داری   

صاوههی دار ههک کهه  چههون مجههال  کاشههتی  تهیهه  کههرده و  ههر روی 

تههوا   مفصههس عههری کههن ،  ههاا  هه  ا مههال کاغهها  یههاوری ،  مههی

عری میتن  و  ن این است ک  ملت ایران  کا نک ک  مهن کهامالش 

یس پادشاه قا و ی هست  و تصهمی  قطعهی مهن  هر ایهن اسهت که  

مالش رعایهت قا ون اساسهی دو هت و مملتهت و ملهت ایهران را کها

کهن  و موفهوظ  ههکار  و  ریهان عهادی قههوا ین را هه  که  مجلهه  

تهأمین کهن   ،شورای ملی وضع کرده است یا وضع صواهک کهرد
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ش یهها اههرداش تعههکیاتی شههکه  و اگههر در گاشههت   سههبت  هه  مههرد   معهها

ای ک   ن تعکیات واقع شکه  اشک، از وهکر تها  اشک، از هر ایی 

ی  کههرد از  ههرای ایههن کهه   ن ایههس مطمههئن  اشههنک کهه  اقههکا  صههواه

 االمتان  بران شود.تعکیات مرتفع و یتی

امیههههکوار  ایههههن سههههلطنت  ههههو  رملههههت ایههههران مبههههارک  اشههههک و 

صهودن دارد و  رزوههایی    رزوهایی که  ملهت ایهران  سهبت  ه

ک  ملت و میهن پرستان ایران  سبت    ایهن دو هت و مملتهت و 

کیهک وههورت تو ههات شاهنشهاه  هوان،   ۀملهت دار هک، در سهای

وقو  پیکا کنک. عجا تاش عری کرد ، چون امتان  کاشت که   ه  

تفصیس  یان کن  و توضین مفصس تهری  هکه ،  ه  ایهن مختصهر 

اکتفا میتن .  رای این ک  هرچ  زودتهر مجله  شهورای ملهی و 

-مه  صبردارشهو ک، تقاضها مهی ۀملت ایران، از وقو  این واقع

رای ملی را  هاز تشهتیس کن  ک  موااقت ارماینک اردا مجل  شو

 کهنک که  اعلیوضهرت همهایو ی تشهریف  یاور هک و  ه  وظهایف 

 «صودشان در این  اآ عمس کننک.

 

 مجل  ه  موااقت کرد.

مجل     این ترتی  صاتم  یااهت. در ایهن  ها  هی مناسهبت  یسهت گفته  

شهک و  ه  مجلسهیان مجهال شود اگر  ا تردستی و عجل  این کار ا جا   می

کهه  از ایههن یههال  هههت زدگههی  یههرون  یاینههک، قضههی   هه  ایههن  شههکداده مههی

 شک.سادگی تما   می

ش  بایک ارامون کرد که  و هود قشهون روس و ا گلهی  در تههران  ضمنا

ه   ی اثر  بهود. در ههر یهال، قهک  اول  رداشهت  شهک و  هکون ایهن که   ه  

ههها کهه  منت ههر ا قههالآ و اغتشههان  ود ههک، مجههال داده شههود، عمههس هههوچی

شهود که  دو تهین ردیک.  رای یفد و ضب  در تاریخ، یادداشت میا جا  گ

ا گلی  و روس هیاتکا  مایس     قای سلطنت در صا واده پهلهوی  بهوده 

ش پیشنهاد کرد ک ک  ریاست موقتی دو هت را  ه   و     قای اروغی وریوا

یههه  وصنخهههواهی و  هههرای  ۀدسهههت  گیر هههک.  قهههای اروغهههی،  ههه  واسهههط

 مهک سهویی، امهر را از مجهرای صبیعهی صهود  لوگیری از هرگو ه  پهیش 

منورف  ترد ک و ا بت  اگر ما را ویان  ود هک،  هتهرین مهوقعی  هود که  
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مملتهههت و شهههایک ریاسهههت  مههههوری را  ر اینهههک و  هههرای دو تهههین  ۀادار

همجوار استکالل کرد ک ک  صبف قا ون اساسی راه ساده و صبیعی  عهک از 

سهت و اگهر  خهواهی  ههر رون استعفای شاه،    سلطنت رسیکن و یعهک ا

ای پیش  گیری ، موتاع    تشهریفات مفصهس قها و ی اسهت که  مجهال تازه

ش اغتشان و ا قال ی پیش مهی -   ما را ویان صواهک داد و در تیج  قطعا

 یک ک  ه     ضرر متفقین است و هه   ه  ضهرر کشهور.  اگفته   ما هک که  

ن پهلهوی و شهخ  عمس  قای اروغی  زرگترین صکمتی  ود ک     صا کا

یههاال تاچهه  ا ههکازه قکرشناسههی  تننههک،  عههک تههاریخ  .مومکرضهها شههاه شههک

 قضاوت صواهک کرد.

شههههریور[  32]در ایههن  هها موضههو  گفتنهههی تشههریفات اههردا عصههر 

 چههارمجل  و  مکن شاه تازه    مجل  و داستان قسه   هود. شهاه سهاعت 

ک و  ه     مجل   مک. هیأت دو ت یاضهر  ود هک. شهاه  ه  اصهاا  لسه   مه

 ناین ترتی  قس  صورد

 

  سم  تعا ی»

من صکاو ک قادر متعهال را گهواه گراته ،  ه  کهال  ب مجیهک و  ه  

را  کن  که  تمها  هه  صهود  ا   زد صکا موتر  است، قس  یاد می

مصهروف یفهد اسهتقالل ایهران  مهوده، یهکود مملتهت و یقههوا 

ملههت را موفهههوظ  هههکار . قهها ون اساسهههی مشهههروصیت ایهههران را 

هبان و  رصبف  ن و قوا ین مقرره، سلطنت  مای  و درتروی   گ

ماه   عفهری اثنهی عشهری، سهعی و کوشهش  مهای  و در تمها  

شههأ   را یاضههر و  ههاظر دا سههت  و اعمههال و ااعههال، صکاو ههک عههز  

من وری  ز سعادت وع مت دو ت و ملت ایران  کاشت   اشه  

صلهب  و یو از صکاو ک متعال درصکمت    ترقی ایران، توایهف مه

 «کن .ا  یای معصو  استمکاد می ۀاز ارواو صیب

ای که   هرای همه     این ترتی  رضاشاه پهلوی از  ین رات و ا کیشه 

 ود ک   عک از مردن یا کشت  شهکن رضاشهاه، مملتهت چه  یها ی  ه  صهود 

ای ک  کرد و  ا روی گیرد، تما  شک. چون هیات  تصور استعفا  میمی

ش کشهت  ر میپیش گرات   ود، تصو رات اگر    مرگ صبیعی  میرد، قطعا

راهت، مملتهت دچههار صواههک شهک، و هی ا بتهه   ه  ههر وهورت از  ههین مهی
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 ز    این ترتیه  که  از یهکود     ،شکهرع و مرع و ا قالآ عجیبی می

 و تصور هم  صارع  ود.

 


