
  احمدرضا صدري
نزديكي به چهلمين سال پيروزي انقالب اسالمي، 
ضرورت بازخواني پيشه و پيشينه رانده شدگان از 
اين مرز و بوم را بهنگام س�اخته است. مقال پيش 
رو، س�عي در بازخواني تاريخچ�ه حيات رضاخان 
از مي�الد ت�ا س�لطنت دارد. ش�واهد مي گويد كه 
رضاخان بر افش�اي فرومايگي خانوادگي خويش 
بس حس�اس بود و از همين رو، بس�ياري از اسناد 
و تصاوي�ر در اين ب�اره، پ�س از پي�روزي انقالب 
اس�المي مجال نش�ر يافت. اميد آنكه مفيد آيد.

   
   در دوره »پاالني« بودن

هويت زادگاه و خانواده رضاخان به ش��هادت اس��ناد، 
تقريباًَ روشن است. ملک الشعرا بهار در جلد اول »تاريخ 
مختصر احزاب سیاسی« چنین نگاشته است: رضاخان 
میرپنجه، پسر »داداش بیک« افسر سوادکوهی از ايل 
»پاالنی« بود. نام اين طايف��ه در تاريخ »خانی« طبع 
پتروگراد برده ش��ده اس��ت... در بارف��روش )بابل( از 
مرحوم میرزامحمود رئیس که مردی معّمر و فاضل و 
درويش بود شنیدم که می گفت: »شاه )يعنی رضاشاه( 
از ايل پاالنی اس��ت« و بین پاالنی و »پهلوی« قرابت 
لفظی عجیبی موجود است اما گمان ندارم خود شاه 
ملتفت نام عشیره  خود بوده و اين اسم خانوادگی يعنی 
»پهلوی« را بدين مناسبت انتخاب کرده باشد. محمود 
محمود، نويسنده و مورخ معاصر، همان کسی است که 
پیش از رضا پهلوی نام  »محمود پهلوی« را برگزيده 
بوده است اما نام فامیلش را برای رضاشاه گرفتند و او به 

تکرار نام کوچکش محمود بسنده کرد.
  ازدواجي كه خشم مردم زادگاه را برانگيخت

دهکده  آالشت )زادگاه رضاشاه( در آغاز قرن سیزدهم 
هجری کمتر از هزار نفر جمعیت داشت. مشهورترين 
ساکنان اين دهکده فرزندان مرادعلی خان بودند که 
عباس��علی خان و چراغعلی خ��ان و فضل اهلل خان نام 
داشتند. عباس��علی خان چون به س��ن بلوغ رسید به 
ارتش پیوست و جزو هنگ هفتم سوادکوه شد. مدتی 
رئیس نظمیه  بابل کنار شد که آن زمان به »دراز کاله« 
معروف بود. عباس��علی خان در دوران زندگی چند بار 
ازدواج ک��رد. رضاخان حاصل ازدواج او ب��ا زنی به نام 
نوش آفرين خانم است. اين زن که اهل قفقاز بود و اقدام 
عباسعلی خان در ازدواج با وي، تعجب اهالی آالشت و 
سوادکوه را برانگیخت. او شوهر خود را در جنگ قوای 
روس با افغان ها از دست داده بود، مردم آالشت وصلت 

با بیگانگان را زشت می پنداشتند و به همین دلیل با 
بدبینی به کار عباسعلی خان می نگريستند. آنها مانع 
حضور نوش آفرين در جمع خود می شدند و عباسعلی 
مجبور ش��د او را به بابل کنار ببرد ت��ا از نگاه های تند 
و رفتارهای خشن مردم و بس��تگانش در امان باشد. 
عباسعلي اما چندي بعد، همراه با چند نفر از بستگانش 
عازم تهران شد. تصمیم عباسعلی خان با توجه به وضع 
جسمی نوش آفرين و موقعیت دوران بارداری او منطقی 
به نظر نمی رسید و همین موضوع سبب شد تا وی با 
درک شرايط همسرش، از تصمیم خود برای انتقال او 
به تهران صرف نظر کند و خودش به تنهايی عازم آن 
ديار ش��ود. مدتی بعد از سفر عباسعلی خان به تهران، 
زمان وضع حمل نوش آفرين رس��ید و رضاخان متولد 
ش��د. حدود 50 روز بعد، موقعیت س��خت زندگی در 
آالشت، نوش آفرين را برآن داشت تا با کودک خود به 
تهران عزيمت کند. تصمیم او با همکاری برادرزاده های 
عباس��علی خان به نام های نونوش خانم و کوکب خانم 
عملی ش��د. آنها نوش آفرين و فرزندش رضا را جهت 

انتقال به تهران به دايی خود سپردند.
  جدال مرگ و زندگي در امامزاده هاشم!

کاروان حامل رضاخان در اوج سرما و بوران و برف به راه 
افتاد و فاصله آالشت تا امامزاده  هاشم را با دشواری های 
فراوان پشت سر گذاشت. نوش آفرين که در طول راه 
آالشت به امامزاده  هاشم شاهد وضع نامناسب روحی 
و جسمی فرزندش بود، در محل امامزاده به قهوه خانه 
رفت و وقتی وضع کودک را مورد بررسی قرار داد نسبت 
به زنده  ماندن او سخت نا امید شد. شخص ديگری نیز 
کودک را معاينه کرد و مرگش را مورد تأيید قرار داد. 
همه به اين نتیجه رس��یدند که رضا را در همان محل 
دفن کنند. نوش آفرين با اين تصمیم مخالفت کرد و 
آن چنان گريست و نالید که بسیاری از همراهانش را 
تحت  تأثیر رفتار خود قرار داد. مردی کودک را گرفت 
و در محیط گرمی دست و پايش را مالش داد. لحظاتی 
بعد میان بهت و تعجب حاضران، صدای طفل بلند شد 

و در حقیقت رضاخان از مرگ حتمی نجات يافت.
  كودكِ بي پدر در تهران

پدر رضاخان 9 م��اه بعد از تول��د وی از دنیا رفت. اين 
حادثه که آذر 1257 ش به وقوع پیوس��ت، مشکالت 
نوش آفري��ن را دوچندان ک��رد و در روحی��ه  او تأثیر 
نامطلوب گذاش��ت، به نحوی که ادامه زندگی برايش 
دشوار گرديد. جسد عباس��علی خان را در باغ طوطی 
ش��هرری نزديک حرم عبدالعظیم  الحسنی)ع( دفن 

کردند. با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ايران، اين 
قبر با آرامگاه رضاخان و مقبره های ديگر خراب شد و 

امروز آثاری از آنها برجای نمانده است.
نوش آفرين و فرزندش رضا پس از ورود به تهران در خانه  
حاج اسماعیل خان سردار ساکن شدند. آنان روزگار 
س��ختی داش��تند و در اداره  زندگی و تأمین نیازهای 
خود ناتوان بودند. از سوی ديگر رابطه  آنها با بستگان 
رضاخان در آالشت قطع شد و کسی سراغی از آن دو 
نمی گرفت. در اين شهر فقط نونوش خانم دختر نصراهلل 
و سرهنگ ابوالحسن خان، پسر چراغعلی خان )دختر 
عمو و پسر عموی رضاخان( مراقب نوش آفرين و رضا 
بودند. دوران اقامت نوش آفرين در خانه حاج اسماعیل 
خان سردار چندان به طول نینجامید، زيرا نه اين سردار 
سفره  گسترده و پهن و بريز و بپاش داشت و نوش آفرين 

نیز در اين ايام روحی افسرده و پژمرده داشت. 
  كودِك كار و ازدواج سوم مادر!

اين وضع سبب شد تا رضاخان از همان دوران کودکی 
تن به کار دهد. ملکه مادر، همسر رضاشاه در اين رابطه 
گفته است که: »رضا در نوجوانی خیلی زحمت کشیده 
بود، آن ط��وری که خودش تعري��ف می کرد مدت ها 
ش��اگرد مس��گری و کارش دمیدن در دم آتش��خانه 
مسگری بوده است. بعدها چند شغل ديگر را هم تجربه 
می کند. آخر سر جزو ابواب جمعی اصطبل خانه  سفارت 
انگلیس می شود و در آنجا اس��ب ها را تیمار می کرده 
است و پس از اين مرحله وارد ديويزيون قزاق می شود 
و چون اصالتاً از يک خانواده نظامی بوده و روحیه اش 
با نظامی گری آشنايي داشته، در اين مسیر پیشرفت 

می کند«.
حضور نوش آفرين در خانه  برادرش ابوالقاسم بیک هم 
چندان طوالنی نشد و وی برای بار سوم ازدواج کرد ولی 
صاحب فرزندی نشد. شوهر جديد از همسر قبلی خود 
پسری داشت که او را »حد يکجان« می گفتند. وی که 
برادر ناتنی رضاخان محس��وب می ش��د، همان است 
که بعدها با همدم السلطنه، دختر اولین زن رضاخان 
ازدواج کرد. رضاش��اه در دوران پادشاهی اش با تغییر 
نام وی به نام هادی، مس��ئولیت هايی هم در ارتش به 
او سپرد. ورود همس��ر جديد نوش آفرين در خانه ای 
که رضاخان زندگی می کرد چندان کار ساده ای نبود. 
رضاخان از اين ماجرا دل  خوش��ی نداش��ت، اما چون 
نسبت به مادرش عالقه مند بود، اسباب ناراحتی او را 

فراهم نساخت.
  مراقِب سفارتخانه ها در تهران

هويت زادگاه و خان�واده رضاخان به 
شهادت اسناد، تقريباًَ روشن است. 
ملک الشعرا بهار در جلد اول »تاريخ 
مختص�ر اح�زاب سياس�ی« چنين 
نگاش�ته اس�ت: رضاخان ميرپنجه، 
پسر »داداش بيک« افسر سوادكوهی 
از ايل »پاالنی« بود. نام اين طايفه در 
تاريخ »خانی« طب�ع پتروگراد برده 
ش�ده اس�ت. در بارفروش )بابل( از 
مرحوم ميرزامحمود رئيس كه مردی 
معّمر و فاضل و درويش بود شنيدم كه 
می گفت: »شاه) يعنی رضاشاه( از ايل 
پاالنی است« و بين پاالنی و »پهلوی« 

قرابت لفظی عجيبی موجود است

همس�ر رضاخان: »رض�ا در نوجوانی 
خيلی زحمت كش�يده بود، آن طوری 
كه خ�ودش تعري�ف می ك�رد مدت ها 
ش�اگرد مس�گری و كارش دميدن در 
دم آتش�خانه مس�گری بوده اس�ت. 
بعدها چند ش�غل ديگر را ه�م تجربه 
می كند. آخر س�ر جزو اب�واب جمعی 
اصطبل خانه  سفارت انگليس می شود و 
در آنجا اسب ها را تيمار می كرده است«

88498479گفتوگو

نظري بر صيرورت هويتي رضاخان از »پاالني« تا »پهلوي«

آنچه قزاق پنهان مي كرد
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وقتی رضاخان به سن 15 سالگی رسید، دايی اش 
ابوالقاسم خان تصمیم گرفت او را وارد گروه قزاق 
کن��د. در آن زمان نیروه��ای نظامی اي��ران از دو 
گروه ژاندارمری و بريگارد قزاق تش��کیل می شد. 
ژاندارمری، نیروه��ای ارتش ايران را ک��ه بالغ بر 
90هزار نفر می ش��دند تش��کیل می داد. بريگارد 
قزاق در زمان ناصرالدين ش��اه تش��کیل شد. اين 
نیرو در مدت کوتاهی به صورت يک لشکر درآمد 
که ش��امل 7886 س��رباز و 3141 س��واره نظام 
می شد. اين لشکر را 65 افسر، 66 درجه دار روسی 
و 202 درجه دار ايرانی فرماندهی می کردند. مرکز 
فرماندهی لش��کر قزاق در تهران بود و هشت يا نه 
گروه جداگانه - که »آترياد« نامیده می شدند- در 
تهران، اصفهان، مشهد، همدان، گیالن، مازندران، 
اردبی��ل و ارومیه فعالیت داش��تند. ه��ر آترياد از 
واحدهای پیاده نظام، سواره نظام و توپخانه تشکیل 
شده بود و از نظر اسلحه و مهمات بر سربازخانه ها 
برتری داشت. دفتری مخصوص از وزارت  خارجه 
مسئولیت استخدام و اداره قزاق ها را برعهده داشت 
و وزارت  جنگ کنترل اندک و محدودی بر قزاق ها 
داشت. فرمانده روس و افسرانش خود را نماينده  
منافع روس��یه ت��زاری در ايران می دانس��تند. به 
قزاق ها و مخصوصاً به افسران ايرانی آنها اين طور 
تلفیق مي ش��د که بر ديگر نیروهاي ارتشي ايران 
برتري دارند و از سال 1910 م طبق دستور فرمانده 
روسي قزاق ها آموختن زبان روسي براي افسران و 
درجه داران ايراني اجباري شد و کالس هاي زبان 
روسي در پادگان قزاقخانه تشکیل شد. مدتي بعد 
خواندن روزنامه هاي فارس��ي در پ��ادگان مطلقاً 
ممنوع شد و رضاخان احتماالً در کالس هاي زبان 

پادگان براي چند ماهي شرکت کرده بود.)1(
رضاخان در ابتداي خدمتش که مقارن با حکومت 
ناصرالدين ش��اه قاجار بود با چند نفر قزاق ديگر 
حفاظت از راه فیروزکوه و ساري را برعهده داشت. 
حدود چهار س��ال بعد)2( وقتي شاه قاجار در حرم 
حضرت عبدالعظیم الحسني)ع( واقع در شهرري 
مورد اصابت گلوله  اس��لحه میرزارضا کرماني قرار 
گرفت، علي اصغرخان امین السلطان، صدراعظم 
وقت ش��اه، فوج س��وادکوه را که از معروف ترين 
فوج هاي س��پاه ايران ب��ود به ته��ران فراخواند تا 
پرسنل آن از سفارتخانه هاي کشورهاي خارجي 
و مراکز حس��اس تهران حفاظت کنند. رضاخان 
نیز عضو اين فوج بود و به ته��ران آمد. او در مدت 
چند س��ال به عنوان يک نیروي قزاق، مراقبت از 
سفارتخانه هاي کشورهاي انگلستان، آلمان، روس، 
هلند و بلژيک را برعهده داشت. وي به مرور زمان 
درجات مختلف نظامي را به دست آورد و سرانجام 

فرمانده قزاق ها شد.
  مدارج نظامي قزاق سوادكوهي

1- وکیل باش��ي)4( و انتق��ال به مش��هد به عنوان 
سرگروهبان محافظان بانک استقراضي روسیه.)5(

2- وکیل باش��ي گروهب��ان ش��صت تیر آترياد 
قزاق تهران. )به همین دلی��ل او به رضاخان تیر 
هم معروف بوده اس��ت(. س��فارش خريد سالح 
شصت تیر)6( که يک نوع مسلسل سبک خودکار 
بود در سال 1318ه�.ق توسط مظفرالدين شاه 
قاجار داده شد. وقتي اين اسلحه به ايران رسید، 
در قزاقخانه يک گروهبان توپخانه هم ايجاد شد 
که فرماندهي آن برعه��ده  عبداهلل خان، معروف 
به ماژور س��رهنگ، که پدرش قباًل ماژور)7( فوج 
اتريشي بود، قرار گرفت. وي به فرماندهي گروهان 
شصت تیر و رضاخان که قزاق پیاده بود به سمت 
وکیل باشي اين گروهان انتخاب شد و مدتي بعد 
فرمانده گروهان شد و رفته رفته در قسمت اداره 
کردن گروهان شصت تیر ترقي کرد و به »رضاخان 
شصت تیر« معروف شد)8( در اوايل اسفند 1287 
ش صمدخان)9( عده اي قزاق را با يک شصت تیر 
به سرکردگي رضاخان سوادکوهي و يک پزشک، 
به قراملک فرس��تاد تا از آن ناحیه حفاظت کند. 
سپاه دولتیان در 14 اسفند 1278 دست به يک 
حمله دسته جمعي زدند تا شهر تبريز را تصرف 
کنند. مجاهدان به تصور اينک��ه قراملک خالي 
از سپاه دولتیان اس��ت، به آنجا حمله کردند که 
تصرف کنند ول��ي صمدخان دس��ته هايي را به 
نگهداري آنجا گمارده بود؛ از جمله دسته قزاق 
با شصت تیر و توپچیان با توپ ها، که تا مجاهدان 
نزديک شدند، به ش��لیک پرداختند. مجاهدان 
اندکي کوش��یده، چ��ون ديدن��د کاري از پیش 

نمي برند، بازگشتند.
يکي از داليل عقب نشیني مجاهدان تبريز، شدت 
کار مسلسل قزاقخانه بود که فرماندهي آن را نايب 
اول، رضاخان به عهده داشت. پس از اتمام جنگ 
و عقب نش��یني تبريزيان به دس��تور عین الدوله، 
رضاخان ب��ه درجه س��لطان دومي ارتق��ا يافت.

)10( »ژرار دو ويلیه« نويس��نده فرانس��وي، ضمن 

اشاره به جنگ س��خت رضاخان و نیروهاي قزاق 
با ياغیان محل��ي اطراف که منجر به اس��تفاده از 
سالح شصت تیر شد، مي نويس��د: »در اين جنگ 
براي اولین بار از مسلسل جديد به نام ماکسیم که 
از فرانسه وارد شده بود، استفاده شد و رضاخان که 
با نیروهاي قزاق بود، تارومار کرد و از آن به بعد به 

رضاماکسیم معروف شد.)11(
پس از صدور فرمان مشروطیت از سوي مظفرالدين 
ش��اه قاجار و پافش��اري م��ردم ب��راي برکناري 
عین الدوله، ش��اه مجبور ش��د او را به فريمان)12( 
تبعید کند. رضاخان هم با همین سمت به عنوان 
فرمانده نیروي قزاق براي محافظت از عین الدوله 
و خانواده اش به فريمان رفت. همین جا بود که به 
سفارش صدراعظم معزول، کار خواندن و نوشتن را 
آغاز کرد و در مدت چند ماه پیشرفت بسیار خوبي 
داشت. رفتار خوب عین الدوله با رضاخان سبب شد 

تا وي همواره از او به نیکي ياد کند.
3- فرمانده گروهان شصت تیر: ابتدا فرماندهي اين 

گروهان برعهده عبداهلل خان بود ولي پس از مرگ 
او، رضاخان به درجه افسري ارتقا يافت و فرمانده 

گروهان مزبور شد.
4- درجه س��لطاني: رضاخان اين درجه را پس از 
سرکوب مخالفان در آذربايجان به دست آورد. او 
در نبرد با نیروهاي شاهسون موفق شد يفرم خان، 
رئی��س ش��هرباني را از محاصره  آنها خ��ارج کند 
و از مرگ حتم��ي  نجات دهد. رضاخ��ان پس از 
بازگشت به تهران مورد تش��ويق قرار گرفت و به 
درجه  س��لطاني نائل آمد و بعدها با همین درجه 
در مقابله با اقدام��ات محمدعلي ش��اه قاجار که 
قصد داش��ت دوباره تخت و تاج پادشاهي ايران را 
به دس��ت آورد، اقداماتي انجام داد و طرفداران او 

را تارومار کرد.
5- درجه  ي��اوري: )13( اي��ن درجه پ��س از انجام 
مأموريت رضاخان در مقابله با ناآرامي هاي منطقه  
تربت جام و باخرز به او داده شد.)14( وي به صورت 
همزمان به فرماندهي گروه تیرانداز آترياد همدان 
منصوب شد و ديري نگذشت که فرماندهي گردان 

پیاده سپاه آن شهر را به او واگذار کردند.
6- درجه س��رهنگي: حضور رضاخ��ان در رأس 
پیاده سپاه همدان چندان طوالني نبود و دو سال 
بعد)15( به درجه س��رهنگي نائل آمد. آنگاه وارد 

قزوين شد و نیروهايش را در آنجا مستقر ساخت.
7- درجه  سرتیپي: پس از دريافت درجه  سرهنگي، 
قدرت و اس��تبداد رضاخان افزايش يافت و کار به 
جايي رس��ید که با جلب اعتماد سپاهیان قزاق و 
اطمینان دادن به احمدشاه قاجار، فرمانده روسي 
نیروهاي قزاق را مجبور به استعفا و خروج از ايران 

کرد و خودش به درجه  سرتیپي نائل آمد. 
8- درج��ه  میرپنج��ي: رضاخان اي��ن درجه را 
به پ��اس خدمات��ش در س��رکوب ناجوانمردانه 
نهضت جن��گل به دس��ت آورد. مح��دود کردن 
اقدامات می��رزا کوچک خان جنگلي و کوش��ش 
براي نابودي نهضت او پس از ع��زل وثوق الدوله 
از رئیس الوزرايي و انتخاب مش��یرالدوله به اين 
سمت صورت گرفت. نخس��ت وزير براي نابودي 
قیام شیخ محمد خیاباني در تبريز و نهضت جنگل 
در گیالن به مخبرالس��لطنه)16( و فرمانده لشکر 
قزاق)17( متوسل ش��د. اين فرمانده، تیپ همدان 
به فرماندهي رضاخان را به گی��الن اعزام کرد و 
خودش نیز با نیروهاي تحت امرش، پش��تیباني 
از وي را به عه��ده گرفت. ش��یخ محمد خیاباني 
در اثر ش��دت عملیات نیروهاي آذربايجان تحت 
محاصره قرار گرفت و سرانجام به شهادت رسید. 
نهضت میرزاکوچ��ک خان جنگل��ي روز به روز 
ضعیف تر شد و باالخره با بروز اختالف بین سران 
نهضت و عقب نش��یني بعضي از نیروهاي اصلي 
آن، میرزا يکه و تنها مان��د و قزاق هاي تحت امر 
رضاخان همزمان با فعالیت کابینه  سپهدار اعظم، 
بر میرزاکوچک خان جنگلي چیره ش��دند و او را 
به شهادت رساندند. پس از اين عملیات خائنانه، 
رضاخان به درجه میرپنجي رس��ید. »رضاخان 
میرپن��ج فردي باه��وش، س��ختکوش، صريح و 
بي رحم بود و حافظه  بسیار قوي و اعتماد به نفس 
سرشاري داش��ت که در نتیجه  موفقیت به تکبر 
تبديل شد. آموزش رسمي ناچیزي ديده بود اما 
در امور سازماندهي و رهبري نظامي باتجربه بود. 
از لحاظ عاطفي، ناسیونالیس��ت بود، در انتخاب 
وسايل رسیدن به هدف پراگماتیک و در کاربرد 
ش��یوه هايي که به نظرش ب��راي تحقیق اهداف 

شخصي و ملي ضرورت داشت، بي رحم بود«.)18(
9- مقام سرداري و سردارس��پهي: حوادثي که به 
کودتاي سال 1299 ش انجامید، موقعیت رضاخان 
را تثبیت کرد و او را ب��ه يک چهره  تراز اول تبديل 
کرد. وي که در ظاهرسازي گوي سبقت را از ساير 
نیرنگ بازان ربود، در کودتا نقش خود را به بهترين 
وجه انجام داد و با اعم��ال مراتب وفاداري خويش 
نسبت به احمدش��اه قاجار، او را فريب داد و شاه، 
رضاخان را به مقام سرداري و لقب سردار سپهي 

مفتخر ساخت.
10- رضاخ��ان در پس��ت وزارت جن��گ: پس از 
پیروزي کودتاچیان، سیدضیاءالدين طباطبايي که 
عامل سیاسي کودتاي 1299 ش بود، رئیس الوزرا 
شد. او کابینه اش را روز دهم اسفند همان سال در 
کاخ فرح آباد تهران به حضور احمدشاه معرفي کرد. 
در اين کابینه، »ماژور مس��عودخان کیهان« وزير 
جنگ بود. اين فرد مورد تأيید رضاخان نبود و وي 
اين جايگاه را حق خودش مي دانست. اين مسئله 
باعث ش��د تا بین سردارسپه و س��یدضیاءالدين 
اختالفات شديدي بروز کند. رضاخان از نقشه سید 
براي دستگیري خودش آگاه شد و با بررسي هاي 
الزم و طراحي ي��ک برنامه ويژه و حساب ش��ده، 
ع��ده اي را مأمور دس��تگیري وزير جن��گ کرد. 
مأموريت با موفقیت انجام ش��د و مسعودخان به 
دست سردارسپه استعفاي خود را نوشت و از کار 
برکنار شد. سیدضیاء هم مجبور شد هنگام ترمیم 
کابینه اش رضاخان را به عنوان وزير جنگ معرفي 
کند. اين مسئولیت در چند کابینه  بعد نیز به سردار 

سپه واگذار شد.
11- فرمانده کل قوا و پادشاهي: اعطاي فرماندهي 
کل قوا به رضاخان، در دوره پنجم مجلس شوراي 
ملي و جلسه  عصر روز 25 بهمن 1303 ش مطرح و 
به تصويب نمايندگان مجلس رسید. از اين زمان به 
بعد رضاخان با قدرت بیشتر راه را براي خلع قاجاريه 
و رسیدن به پادشاهي هموار کرد. حدود يک سال 
بعد مجلس با ماده واحده اي انق��راض قاجاريه را 
اعالم کرد و حکومت موقتي را حدود قانون اساسي 
و قوانین موضوعه به رضاخان داد. سپس مجلس 
مؤسسان تشکیل شد و رسماً رضاخان پهلوي در 

سن 48 سالگي شاه ايران شد.
*پي نوشت ها در س�رويس تاريخ »جوان« 

موجود است.

  شاهد توحيدي 
مرور خاطرات گذش��ته 
همواره برای انس��ان ها 
ش��یرين و لذت بخ��ش 
اس��ت و در اي��ن میان 
خاطراتی که با گذشته 
و افتخ��ارات ملتی گره 
خ��ورده باش��د، جايگاه 
ارزش��مندتری دارد. از 
همی��ن رو می بینیم از 
میان آنانی که به نگارش يا بازگويی خاطرات خود 
همت می گماردند، اقبال از خاطرات کسانی که در 
عرصه های ملی موفق تر و کوش��اتر بوده اند بیشتر 
اس��ت. به عنوان مثال س��ه رويداد مه��م در تاريخ 
معاصر ايران ثبت ش��ده که از افتخارات مردم اين 
مرز و بوم و جزو روزهای سرنوشت س��از آنان است. 
س��ه رويداد »انق��الب مش��روطه«، »نهضت ملی 
شدن نفت« و »انقالب اس��المی 57« در سه برهه 
مختلف، اما در توالی يکديگ��ر، رخ داده اند و در اين 
میان، خاطرات کسانی که در اين سه رويداد نقشی 
ايفا کرده يا دستی بر آتش داشته اند، جذاب و قابل 

مالحظه است.
انقالب اسالمی بنا به عللی در میان اين سه رويداد 
جايگاه خاص��ی دارد: اوالً اين حرک��ت، مذهبی و 
رهبری آن با مرجعی دينی بود که هیچ گاه  از اصول 
مذهبی عدول نکرد و نقش ديگ��ر گروه ها در برابر 
رهبری او ضعیف و کمرنگ ب��ود؛ دوم آنکه انقالب 
اسالمی، توده ای و فراگیر بود و اين ويژگی از ارتباط 
تنگاتنگ علما با توده های جامعه نشئت می گرفت 
و سوم آنکه در آخرين انقالب قرن بیستم، نیروهای 
مذهبی و به وي��ژه روحانیون، نقش عم��ده ای ايفا 
کردند، طوری ک��ه گروه های داعیه دار س��ابقه در 
مبارزه همچون حزب ت��وده، جبهه مل��ی و...، جز 
نظاره گری و انتظار، کار ديگری نکردند. روحانیون 
با بهره گیری از نمادها و سمبل های مذهبی، رژيم 
گذش��ته را نقد و مردم را علیه آن بسیج کردند و در 
اين میان سنت عزاداری شیعیان- که میراثی هزار 
س��اله بود- مهم ترين و کارآمدترين س��الح مبارزه 
بود. حجت االسالم »احمد سالک کاشانی« از جمله 

اين روحانیون انقالبی اس��ت که با پش��توانه سابقه 
مبارزاتی در دوران نوجوانی، با ورود به حوزه علمیه 
قم، به جرگه طالب انقالبی پیوست. او اهل کاشان و 
فرزند يکی از علمای اين شهر است که دست روزگار 
آنان را به ش��هر اصفهان کش��اند. »حجت االسالم 
س��الک« پس از طی تحصیالت جديد، برای ادامه 
راه پدر و تحصیل علوم دينی، عازم قم ش��د. در اين 
ش��هر فعالیت های انقالبی ضد رژيم را پی گرفت و 
بعدها با طی سطوح عالی علوم دينی به عنوان عالم 
دينی، در س��فرهای تبلیغی خود اي��ن راه را ادامه 
داد. وی به هر شهر و روس��تايی که می رفت، سعی 
می کرد با شناس��ايی نیروهای مذهب��ی و انقالبی، 
هسته های مبارزه را پی ريزی کند و آنها را در پوشش 
جلسات مذهبی آموزش دهد. اين نحوه تشکیالتی 
شیعی در طول تاريخ تجربه ش��ده بود و در انقالب 
مشروطیت نیز توسط انقالبیون هوادار علما به آن 
عمل می ش��د. از اين روس��ت که نیروهای امنیتی 
تا مدت ها از فعالیت های »حجت االس��الم سالک« 
بی اطالع بودند و تنها گاهی با احضار وی به ساواک 
منطقه يا جلوگیری از سخنرانی هايش با او برخورد 
می ش��د اما اس��تراتژی مبارزه روحانیونی مانند او، 
مانع اشراف کامل دستگاه امنیتی رژيم بر اين گونه 

فعالیت ها می شد.
سرانجام »حجت االسالم سالک« در سفر تبلیغی-

مبارزاتی خود به شیراز در س��ال 1354، به همراه 
يکی از انقالبیون آن زمان، در شهر »آباده« دستگیر 
و زندانی شد. ماجرای اين دستگیری و وقايع متعاقب 
آن با شرحی دقیق و جزئی توسط راوی بیان شده و 
اسناد ساواک برای تکمیل روايت در قسمت اسناد 
آمده اس��ت. او پس از محاکمه در دادگاه نظامی و 
سپری شدن مدت زندان در بازداشتگاه »عادل آباد«، 
به زندان کمیته مشترک تهران و پس از آن به زندان 
اوين منتقل شد. خاطرات حجت االسالم سالک در 
اين مقطع اهمیت ويژه ای دارد، چراکه او زمانی پا به 
زندان اوين گذاشت که انحراف در سازمان مجاهدين 
رخ داده بود و به تبع آن، در داخل زندان، برخوردها 
و تضادهايی میان زندانیان مس��لمان ب��ا زندانیان 
سازمان به وجود می آمد. او پس از آزادی، بار ديگر به 
عرصه مبارزه بازگشت و تا پیروزی انقالب اسالمی 
در بهمن 57 از تالش بازنايس��تاد. پس از پیروزی 
انقالب اس��المی در زادگاهش به خدمت مش��غول 
شد و در رأس سپاه اصفهان قرار گرفت که در مدت 
رياستش، مسائل مهم و خطیری در شهر »اصفهان« 
و پیرامون دو نهاد »کمیته« و »سپاه« اتفاق افتاد. او 
تا هم اينک از فعاالن سیاسي و مدافعان جدي انقالب 

و نظام اسالمي است.

به بهانه انتشار اثر تاريخي- روايي 
خاطرات حجت االسالم احمد سالک

زندگي در مسير مبارزه
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