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ملقب به ذکاءالملک ،از رجال سیاســی اواخــر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اســت .او در دارالفنــون تحصیل و تدریس کــرد .فروغی از اعضای
فراماسونری در ایران بود .او نقش مهمی در برکشیدن رضاخان به قدرت داشت و اولین نخست وزیر پهلوی اول بود؛ اما مدتی بعد مورد سوءظن
شاه واقع و خانه نشین شد .فروغی در جریان وقایع شهریور  ،1320به نخستوزیری رسید و زمینه انتقال قدرت به محمدرضاپهلوی را فراهم کرد.

محمدعلی فروغی
( 1254 – 1321هـ.ش)

...

تاریخ معاصر
طرح شکست خورده سازمان افسران حزب توده

دست نشاندگیدرسلطنت،آوارگی و مرگ درغربت

خسرو روزبه

بارها به این مسئله در جلسات خصوصی اذعان کرده بود .حسین مکی به نقل
از یحیی دولت آبادی می نویسد«:سردار سپه در حضور مستوفی الممالک،
میرزاحسن مشیرالدوله ،دکتر مصدق ،تقی زاده ،عال و دو تن از وزرای دولت
یعنی مخبرالسلطنه و فروغی اظهار داشت  :خود من را انگلیسی ها روی کار
آوردند  » ...رضاخان یک خدمتگزار مطیع برای انگلیسی ها بود .اطاعت محض
و کورکورانه ،نداشتن سواد و مطالعه کافی و فقدان پیشینه ارتباط با دولت های
رقیب انگلیس ،از رضاخان مهره ای مطلوب برای اجرای نقشه های انگلیسی
ساخت .او پس از اجرای کودتا ،به سرعت ترقی کرد.

گروه اندیشه

info@khorasannews.com

سپیده دم روز سوم شهریورماه سال  ،1320نیروهای نظامی شــوروی و
انگلیس از شمال و جنوب وارد خاک ایران شدند .جنگ جهانی دوم به روزهای
سرنوشت سازش نزدیک شده بود و متفقین برای مهار ماشین جنگی نازی ها،
اختالفات را موقت ًا کنار گذاشته بودند .بهانه شوروی و انگلیس برای اشغال،
حضور کارشناسان آلمانی در ایران بود .شهرهای بی دفاع ایران ،یکی پس از
دیگری بمباران می شد و هیمنه ارتش رضاخانی ،با نخستین تلنگر سربازان
بیگانه فروریخت .حکومت رضاخان به روزهای پایانی خود نزدیک می شد.
ساعت یازده روز 25شهریورماه سال ،1320جلسه فوق العاده مجلس شورای
ملی برگزار شد .محمدعلی فروغی ،نخست وزیر ،متن استعفای رضاخان را
برای نمایندگان قرائت کرد .رضاخان متن استعفا را کوتاه نوشته بود .گویی
نمی خواست حتی یک لحظه را از دست بدهد .نیروهای شوروی به نزدیکی
تهران رسیده بودند و رضاخان ،که تا چند ماه پیش ،خود را حاکم بی چون و
مفری می گشت که از محاکمه نظامی
چرای ایران می دانست ،حاال به دنبال ّ
بگریزد .شانزده سال حکومت توام با رعب و وحشت به پایان خود نزدیک
می شد .انگلیسی ها مهره سوخته خود را به موریس فرستادند .آن ها برای
رضاخان میرپنج ،جای چون و چرا باقی نگذاشتند .چگونه فرجامی ،چنین
ننگین ،برای دیکتاتور رقم خورد؟ چرا او نتوانست قدرت خود را حفظ کند؟
برای پاسخ دادن به این پرسش ها ،باید گذشته رضاخان را مرور کنیم؛ گذشته
ای که پرده از شخصیت واقعی او برخواهد داشت و دالیل این فرجام تیره را
آشکار خواهد کرد.

▪«اسیمیالسیون» ،به نام اصالحات!

رضا خان و دو تن از فرزندانش در تبعیدگاه ژوهانسبورگ-آفریقای جنوبی

روز  21اردیبهشت  ،1337خسرو
روزبه ،سرگرد کمونیست و فرمانده
شاخه نظامی حزب توده ،به حکم
محکمه نظامی و تأیید شاه ،اعدام
شد .به گزارش مؤسسه مطالعات
و پژوهشهای سیاسی ،وی فرزند
دوم ضیاء لشکر بود و در سال  1303در شهر مالیر به دنیا
آمد .تحصیالت ابتدایی را در مدرسه آمریکایی مالیر و
تحصیالت متوسطه را در همدان به پایان برد؛ سپس در
دانشکدۀ افسری ،در رشته توپخانه و در دانشکدۀ فنی،
در رشته مکانیک دانش آموخته شد .سقوط رضاخان و
فروپاشی استبداد بیست ساله او ،فرصتی فراهم آورد
تا گروهها و احزاب سیاسی تکاپوهای خود را آغاز کنند؛
از جمله ،مارکسیستهای بازمانده از حزب کمونیست
ایران که به همراه گروه  53نفر ،در دهم مهر ماه ،1320
در منزل محسن اسکندری گرد هم آمدند و حزب توده
ایــران را تأسیس کردند .سازمان نظامی یا به عبارتی
سازمان افسران حزب توده هم ،در سال  ،1323توسط
عبدالصمد کامبخش ،عــزتا ...سیامک و خسرو روزبه،
تأسیس و سپس سروان خسرو روزبه ،به عنوان عضو هیئت
اجراییه سازمان نظامی انتخاب شد .این سه نفر توانستند،
با وجود ضربههای سنگین به سازمان افسران ،طی وقایع
سالهای  1324و  ،1325موجودیت آن را حفظ کنند
و در خفا به فعالیت بپردازند .بعد از حوادث آذربایجان،
در سال  ،1325سازمان افسران کوچک و فعالیت آن
محدود شد .روزبه ،در  17فروردین  ،1326توسط رکن
دوم ستاد ارتش دستگیر و در  17اردیبهشت همان سال،
توسط حسام لنکرانی ،ابوالحسن عباسی و صفیه حاتمی،
از زندان دژبان فراری داده شد .دادگاه ارتش ،غیاب ًا او را به
 15ماه زندان و اخراج از ارتش محکوم کرد .گفته میشود
خسرو روزبــه در چند قتل ،از جمله ترور محمد مسعود،
روزنامهنگار منتقد و مدیر نشریه «مرد امروز» ،نقش داشته
است .روزبه در فروردین سال  ،1327دوباره دستگیر شد
و دادستانی ارتش ،برای وی تقاضای حکم اعدام کرد .اما
در نهایت ،او به  15سال زندان محکوم شد .پس از کودتای
 28مــرداد  ،1332مدت کوتاهی به محل سکونت ایل
قشقایی رفــت .وی در ســال  ،1335در ترکیب هیئت
اجراییه موقت حزب در داخل کشور به فعالیت ادامه داد .در
این سال ،بیشتر کادر حزب توده ،دستگیر و هسته مرکزی
حزب توسط سه تن اداره میشد؛ روزبه ،متقی و ثابت که با
دستگیری این افراد ،در نیمه تیر ماه  ،1336این شبکۀ
کوچک نیز متالشی شد .خسرو روزبه در تابستان ،1336
در پی خیانت اطرافیان و به دنبال یک درگیری مسلحانه،
مجروح و دستگیر شــد .وی را پس از محاکمه ،در 21
اردیبهشت  ،1337به جوخه اعدام سپردند.

به بهانه چهارم مردادماه ،سالروزمرگ رضاخان

▪میرپنج ،شصت تیری یا پهلوی!

رضاخان میرپنج ،رضا شصت تیری یا رضا پهلوی ،در سال 1256هـ.ش ،در
ِ
آالشت سوادکو ِه مازندران به دنیا آمد .برخالف افسانه سرایی های فراوانی که
درباره اجداد و گذشتگان او ،از سوی مجیزگویان دربار ،صورت گرفته است،
اطالع دقیق و کاملی از خانواده و گذشته او در دست نیست .برخی مورخان
برآنند که پدر او «داداش بیک» ،از نیروهای قزاق مستقر در مازندران بوده ،که
پیش از تولد رضاخان فوت کرده است .با این حال «حسین مکی» با ارائه دالیل
تاریخی و منطقی ثابت کرده است که «داداش بیک» پدر رضاخان نیست.
رضاخان جوانی سرکش و تندخو بود و در  22سالگی وارد قزاقخانه شد.
او در زمره نیروهای تحت امر میرزا علی اصغرخان اتابک ،از طرفداران مشهور
استبداد ،قرار داشت .دوران جوانی رضاخان به هرزگی ،باج خواهی و قلدری
گذشت .قلدری و خشونت او در سرکوب اعتراضات ،خیلی زود نامش را
بر سر زبان ها انداخت .همین شهرت بود که باعث توجه کریمخان رشتی،
عامل مشهور انگلیس در ایران ،به او شد .با کمک کریمخان رشتی ،رضاخان
به فرماندهی آتریاد(تیپ مختلط سواره و پیاده) نیروهای قزاق در همدان
منصوب شد .رضاخان بی سواد بود .تاج الملوک آیرملو ،همسر رضاخان و
مادر محمدرضاپهلوی ،در مصاحبه خود با خبرنگار مجله «کنفیدانس» ،چاپ
پاریس ،درباره سواد رضاخان گفته بود« :پدر و مادر او از رعایای معمولی بودند
و خودش اص ً
ال سواد نداشت ».همین مسئله باعث شده بود رضاخان به سرعت
تحت تأثیر اطالعات و صحبت های کسانی قرار بگیرد که او را در راه رسیدن به
خواسته هایش یاری می کردند .وی در زمان ریاست بر آتریاد قزاق همدان،

در سال 1292هـ.ش ،با اردشیر ریپورتر ،عامل مشهور انگلیس ،آشنا شد و
به تدریج برای اجرای نقشه های انگلیس در ایران ،تحت آموزش قرار گرفت.
▪کودتا برای دیکتاتوری

وقتی انگلیسی ها ،با مدیریت آیرون ساید ،کودتای سوم اسفند را طراحی
میکردند ،رضاخان میرپنج آ نقدر برای آن ها قابل اعتماد بود که او را به
عنوان یک نظامی ،با سیدضیاءالدین طباطبایی همراه کنند .روسیه تزاری
از بین رفته بود و بلشویک های حاکم بر روسیه ،چنان درگیر مسائل داخلی
خود بودند که فرصت نداشتند به منافعشان در ایران فکر کنند .این بهترین
فرصت برای یک تسلط تمام انگلیسی بر ایران بود .اردشیر ریپورتر ،رضاخان
میرپنج را به آیرون ساید ،طراح کودتای سوم اسفند  ،1299معرفی کرد.
انگلیسی ها میخواستند با مسلط کردن رضاخان بر نیروی قزاق ایران ،عم ً
ال
قاجارها را خلع سالح کنند .همان طور که اشاره شد ،رضاخان از سال 1292
هـ.ش توسط شبکه جاسوسی اردشیر ریپورتر با انگلیسی ها مرتبط شده بود.
آیرون ساید در خاطراتش می نویسد«:به رضاخان گفتم اقدام قهرآمیزی برای
سرنگون کردن شاه صورت ندهد و مراقب باشد دیگران نیز چنین کاری انجام
ندهند .او به من قول داد که به خواسته های من عمل کند».امروزه تردیدی
در این مسئله وجود ندارد که رضاخان را انگلیسی ها به قدرت رساندند .او

رضاخان باالخره توانست حکومت را تصاحب کند .انگلیسی ها ،با کمک
عوامل خود در ایران ،راه او را برای رسیدن به هدفش هموار کردند .حاال زمان
تغییرات انگلیسی فرا رسیده بود؛ تغییراتی که برخی گمان می کنند نتیجه
اجرای آن ها ،ورود تجدد و تمدن به ایران بوده است .با این حال ،نگاهی دقیق
به برنامه های رضاخان نشان می دهد که طرح های اجرا شده توسط او ،تنها
نوعی «اسیمیالسیون» یا «شبیه غیر شدن» است ،نه وارد کردن تمدن به ایران.
رضاخان در حقیقت مجری همان سیاستی بود که باید ایرانیان را «از فرق سر تا
ناخن پا» فرنگی می کرد .اقدامات انجام شده توسط او ،با وجود تمجید برخی
مورخان ،در راستای منافع ملی ایران نبود .به عنوان نمونه ،احداث راه آهن در
ایران ،با وجود اهمیت و لزوم انجام آن ،هرگز نتوانست نقش کلیدی و اقتصادی
مورد انتظار را برای کشور ایفا کند و انگلیسی ها تنها کسانی بودند که از منافع
آن استفاده کردند .دکتر مصدق در مذمت راه آهن احداث شده توسط رضاخان
گفته است ...«:برای ایجاد راه دو خط بیشتر نیست :آن که ترانزیت بین المللی
دارد و ما را به بهشت می برد و راهی که به منظور سوق الجیشی ساخته می شود
و ما را به جهنم می برد(!) و علت بدبختی های ما هم در جنگ بین الملل دوم
همین راهی بود که شاه پیشین ساخته بود».
▪فرجام یک دیکتاتور

رضاخان اسیر قدرت خود شد .دیکتاتوری شانزده ساله ،این توهم را برایش به
وجود آورد که او دارای قدرت مطلق العنان است؛ اما واقعیت با آن چه او در ذهن
ً
اصول فاقد دانش الزم برای تحلیل درست
می پروراند ،یکی نبود .رضاخان ،که
مسائل بود ،گمان می کرد می تواند با تغییر ارباب ،بر اقتدار خود بیفزاید .تالش
او برای نزدیک شدن به آلمان نازی ،در روزهای اوج قدرت هیتلر و نزدیک شدن
او به منطقه قفقاز ،با همین هدف صورت گرفت .اما با نزدیک شدن سربازان
متفقین به ایران ،همه محاسبات دیکتاتور ،غلط از آب درآمد .رضاخان کوشید
دوباره نظر مساعد انگلیسی ها را جلب کند؛ اما کار از کار گذشته بود .او نه در
میان مردم جایگاهی داشت و نه از حمایت همیشگی بیگانگان برخوردار بود.
کالرمونت اسکراین ،مأمور تبعید رضاخان به جزیره موریس ،در خاطراتش
مینویسد ...«:به سر ریدر بوالرد [سفیر انگلیس در ایران] گفتم :شاه پیر در سفر
دریایی نزد من گله می کرد که انگلیس قبل از این که خیلی دیر شود خواسته های
خود را با او در میان نگذاشته بود تا وی به آن ها عمل کند  ». ...انگلیسی ها او را به
موریس انتقال دادند .رضاخان مدتی را به صورت تبعید در این جزیره گذراند تا
آن که پس از مدتی ،با تالش محمدرضاپهلوی ،او را به ژوهانسبورگ در آفریقای
جنوبی انتقال دادند .رضاخان ،سه سال پس از تبعیدش ،در چهارم مرداد ماه
سال  ،1323درحالی که حسرت دوران اقتدار رهایش نمی کرد ،مرد.

...

گزارش تاریخی
رازحضور شرکت های چندملیتی
در ایران پیش از انقالب
با افزایش چند برابری قیمت نفت در دهه  ،1350در
کنار گسترش بحرا نهای سیاسی داخلی ،محمدرضا
پهلوی بــرای ایجاد موقعیت و پرستیژ جهانی ،تصمیم
گرفت برنامه کمک ،رابطه و سرمایهگذاریهای خارجی
را با شرکتهای چند ملیتی ،گسترش دهد .به گزارش
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،این اضافه درآمد
حاصل از افزایش قیمت نفت ،برای رژیم پهلوی ،هر چند
یک پدیده موقتی بود ،ولی به شاه اجازه میداد پرستیژ و
وجهه ای برای خود در عرصه جهانی به دست آورد و اذهان
بین المللی را از بحرانهای سیاسی داخل ایران دور کند.
برای نمونه ،در سال  ،1353شاه مبلغ دو میلیارد و 300
میلیون دالر را صرف قرض دادن به شرکتهای خارجی،
کمکهای بــاعــوض و ســرمــایـهگــذاری در کشورهای
خارجی و خرید سهام شرکتهای چند ملیتی کرد.
این مبلغ ،در حالی هزینه شد که دقیق ًا بیشتر از دو برابر
میزان پولی بود که ایران در دو برنامه عمرانی پنجساله
اول و دوم خود ،از  1328تا  1341هزینه کرده بود .این
قراردادها به گونهای بود که حتی قبل از آنکه متخصصان
فرصت بررسی آن را داشته باشند ،منعقد میشد و هیچ
توجیه تخصصی در زمینه چرایی قرارداد وجود نداشت.
به عنوان نمونه ،مذاکره با آرنولد همر ،نماینده شرکت
نفتی اکسیدنتال ،برای خرید  30درصد سهام شرکت،
حتی بدون آنکه با شرکت ملی نفت ایران مشورتی صورت
گرفته و فواید و هزینههای آن سنجیده شده باشد ،کام ً
ال به
صورت فردی بین شاه و نماینده شرکت انجام گرفت .در
این بین ،گاهی مدیران شرکتهای چند ملیتی اروپایی
و آمریکایی در ُشـ ُـر ف ورشکستگی که به خوبی متوجه
رویکرد و شخصیت شــاه شــده بودند ،او را در محافل و
مهمانیهای مختلف احاطه و سهام شرکتهایشان را،
در ازای پول نقد ،به او عرضه میکردند .به عنوان نمونه،
جریان خرید  25درصد سهام طرح باب کوک ویلکاکس
در ژانویه  1975توسط ایــران ،از این قــرار بود که یک
شرکت انگلیسی قصد داشــت از شر سهامش در شعبه
آلمان ،به دلیل سود ده نبودن ،راحت شود؛ به همین دلیل
با نزدیک شدن به شاه ،موفق به فروش و عرضه این سهام
شد .به این ترتیب ،سرمایهگذاریها و رابطه با شرکتهای
چند ملیتی خارجی ،بر اساس روابط فردی شاه و به دور
از تخصص و نیاز کشور برقرار میشد و کام ً
ال در جهتی
خالف منافع ملی کشور حرکت میکرد؛ به گونهای که اگر
قرار بود سهام شرکتی خریداری شود ،مبنای خرید ،سود
ده بودن آن شرکت برای کشور نبود ،بلکه هدف اصلی،
کمک و جلب نظر صاحبان با نفوذ آن شرکتها بود تا این
شرکتهای ورشکسته ،با تزریق پو لهای نفتی ایران،
جانی دوباره بگیرند.
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