
 آخر نگران ايران تا لحظة دل
  
  فريدون جمتيمسار با گفتگو  
  

 به نظر مي رسد حمله متفين و نقض بي طرفي ايران با توجه به جو                         ـ تالش
به اين معني آه با        .  به علت خاص نداشته است         احتياجسياسي منطقه، خيلي      

از ايران تا تاجكيستان از     ( در منطقه    انگليستوجه به سابقه استعماري روس و       
طبعًا مردم ناحيه مخالف     ) غربسوي شرق و از ايران تا گرجستان از سوي             

 و انگلستان را    روسيهدولت هاي متفق و دوستدار آلمان هيتلري بودند و شكست          
 خود را استقاللمقدمه اي بر استقالل خود مي انگاشتند و شايد هم بتوان گفت آه     

 آيابا وجود اين و بجز اين زمينة تاريخي               . ا جستجو مي آردند   در شكست آنه   
 اقدام ويژه اي موجب تحريك متفقين براي حمله به ايران نشده بود؟ 

  
با ( نقض بي طرفي ايران توسط نيروهاي شوروي و انگليس                      ـ جم تيمسار

 نيروهاي آلمان به ماخاچ قلعه در           پيشرفتدر نتيجة     ) موافقت ضمني آمريكا    
 را آامًال محتمل ساخته      ايران ادامه پيشروي آنها و رسيدن به مرزهاي            قفقاز،

 حياتيبود ـ روزولت و چرچيل تقويت نيروهاي شوروي را فوري و                                    
چون فرستادن نيروها به آمك شوروي مستلزم مخارج سنگين و از       . مي دانستند

 زمان طوالني بود آنرا عملي ندانسته و آمك رساني مادي به                            مهم ترهمه   
, راه هاي ممكن براي اين آار        .  تشخيص دادند    عملي تريروهاي شوروي را       ن

 مسلح خود بطور مسلم جلو متفقين را        نيرويچون ترآيه با    , ترآيه و ايران بود   
 و وضع متفقين را به           مي آوردمي گرفت و بدتر آنرا در همراهي آلمان در                  

ولي يقينًا  .  شد دهدامراتب بدتر مي آرد، يگانه راه عملي از راه ايران تشخيص             
. نهاداحساس مي آردند آه رضاشاه آبير به همكاري با آنها گردن نخواهد                          

وجود روابط نيكو بين آلمان و ايران را نيز مانع مهمي در اين راه تشخيص                        
با مذاآراتي آه با اعليحضرت رضاشاه آبير انجام دادند، اعليحضرت          . مي دادند

اين اراده آزاد بگذارند و بعدًا اجبارًا              نشدند آه آنها را در             حاضربهيچوجه   
 مورد نظر را براي آنان به روسيه برسانند و آنان ملزم               آمك هايحاضر شدند   

 .  و هيچ دخالتي در امور ايران نداشته باشندباشندبه پرداخت هزينه حمل 
 برنامه اي خواست متفقين    چنين.  امنيت ترابري به عهده ايران باشد      برقراري   

 به    ايرانتمرآز قوائي در مرزهاي عراق و شمال                       . نمي آردرا ارضا       
ولي ايشان مي دانستند آه متفقين        . اعليحضرت رضاشاه آبير گزارش شده بود       

درخواست هايي از طرف ستاد ارتش شده بود آه اجازه            .  بهانه مي گشتند  دنبال
تر  ايران، احتياطًا مواضع پيش بيني شده را در شمال و باخ             نيروهايداده شود   

 .  احتراز از بهانه هاي متفقين اجازه داده نشدبراي. آشور اشغال آنند
 را آه جمعًا  عدة           ديگر وجود متخصصين راه آهن و سازمان هاي                متفقين   

 اعليحضرت. مهمي نبود بهانه آرده، اخراج آلماني ها را خواستار شدند                          
التي در    رضاشاه آبير اطمينان دادند آه متخصصان آلماني نمي توانند دخ                        

 ايران داشته باشند و ثانيًا اخراج آنها خالف اعالميه بي طرفي اعالم              تصميمات
 .  استايرانشده 

 و تسهيالت آن بودند، منابع آه خواستار آلي زيرفرمان گرفتن ايران،    متفقين   
 شهريورنقض بي طرفي ايران را عملي ترين راه تشخيص داده و در سوم                          

 .  با غافلگيري مطلق اجرا نمودند1320
 وضع رضايت نمي داد، مانع     اين رضاشاه آبير آه به هيچ عنوان به       باقي ماندن   

 خود با تهديداتي    مقامعمده اي تشخيص داده شد و تصميم به برداشتن ايشان از             
 . مابقي وقايع همانست آه روي داد . گرفتند

 رضاشاه آبير   ايران، قبال تجاوز شوروي و انگليس و نقض بي طرفي                   در   
 نشد  دادهپيامي به روزولت رئيس جمهور آمريكا فرستادند ولي جوابي مناسب              

 . و به وعده هاي توخالي بسنده آرده بودند



 يكمي در لشگر پياده      ستوان يادآور مي شود آه در آن روزها من فقط             مجددًا   
از . نبوده امو در جريان مذاآرات مقامات باالي آشور                گارد مرآز بودم         1

 اجرايطرف ايران مطلقًا تحريكي عليه متفقين بعمل نيامده است و متفقين در                 
 . نيات و هدف هاي خود بي طرفي آشور ايران را نقض آردند

  
 در يادداشت هاي سفراي دولت انگليس و شوروي به دولت ايران، دائمًا              ـ تالش

 در ايران و در دست داشتن پست هاي مهم و حساس آشور             اني هاآلمبه حضور   
اين مسئله چقدر   .  فشار برروي ايران قرار مي دادند       بهانةايراد گرفته و آن را        

  در ايران چقدر چشمگير بود؟آلماني هاواقعيت داشت و حضور 
  

 بديهي است متفقين براي استوار آردن بهانه خود، دنبال چيزي                  ـ جم تيمسار
و از طرفي مي دانستند            .  حقيقت جلوه آند           امرگشتند آه در ظاهر               مي 

 حساس و مهمي را در ايران         پستآلمان ها هيچ   . رضاشاه آبير نخواهد پذيرفت  
 و تجارت     اقتصاديدر بانك ملي، راه آهن و نظريه هاي              . در اختيار نداشتند    

. بودندان  تهاتري طبق قواعد خاص آار مي آردند و آامًال در حيطة  اقتدار اير              
مسلم است آه مردم ايران آه ساليان دراز زياده روي هاي روسيه و انگلستان                   

داشتند، آه در جهت بهانه جوئي     “ سمپاتي“ بودند، نسبت به آلمان نوعي       ديدهرا  
بعالوه . حضور آلماني ها در ايران بهيچوجه چشمگير نبود         . استمتفقين بوده    

 . سازي چند نفر متخصص داشتند و تفنگ ارتشآنان فقط دراداره تخشائی 
  

 روزهاي اشغال ايران در جنگ جهاني دوم و در آستانة استعفاي                   در ـ تالش
 تبليغات گسترده اي عليه شخص پادشاه به راه                    انگليسرضاشاه راديوهاي      

 انگليس و شوروي عدم پيشروي بيشتر             دولت هايعاقبت نيز     . انداخته بودند  
 ايران و پايتخت را موآول        آامل اشغال    نيروهاي نظامي خود و خودداري از       

 به شخص شاه    نسبتعلت اين تمرآز دشمني آنها       . به استعفاي رضاشاه نمودند   
 چه بود؟

  
 براي سياه آردن سابقه رضاشاه آبير در ادامه سياست خود بودند              ـ جم تيمسار

و بي بي سي بويژه    .  ضروري تشخيص مي دادند     راعليه وي    “ جنگ رواني “
 هم آه از عدم مقاومت         آلماني ها. حمالت پيگير و سختي به رضاشاه مي آرد          

 اصلي حمالت به     علت. بيشتر ايران عصباني بودند، شروع به بدگوئي آردند          
 متقاعد  و. شاهنشاه، ايستادگي ايشان در برابر خواست هاي غيرقانوني آنان بود         

 . ه با بودن ايشان نخواهند توانست نيات خود را اجرا آنندشده بودند آ
  

 در مورد وضعيت و عكس العمل ارتش ايران در آن لحظات بحراني                   ـ تالش
علت دوپارگي و دوگانگي رفتاري نيروهاي      .  دارد وجودروايت هاي گوناگوني   

ی رفتاری به اين معنا که گفته            دوگانگنظامي ايران در آن روزها چه بود؟               
 به دست متفقين، در      ايران شود؛ در حالي آه هنگام اشغال شمال و جنوب                می

اما در   . شدندبخش هاي جنوبي آشور تعدادي از نيروهاي نظامي امان آشته                 
اساسًا انتظار   . مرآز بسياري از فرماندهان پست هاي خدمت را ترك گفتند                  

يران چقدر   در برابر نيروهاي اشغالگر متفقين در آن زمان از ارتش ا             مقاومت
 مي رسيد؟ امروز آه تجربة اشغال عراق توسط قوي ترين                      نظرمنطقي به      

 پافشاري رضاشاه در ماندن و در نتيجه        داريم،نيروي نظامي جهان را پيش رو      
 بزرگ جهان چه نتايجي           ارتش هايمقاومت نيروهاي نظامي ما در مقابل                

 ممكن بود ببار آورد؟
  

شده ايران، فقط براي حفظ قدرت حكومت           نيروهاي تازه تشكيل       ـ جم تيمسار
و ارتش ايران   .  در سراسر ايران بوده است       دولتمرآزي و برقراري قدرت       

 لوجستيك و زيربنا، بهيچوجه         ونه از لحاظ آميت و يا آفيت و فرماندهي                     
نه .  نداشت  متفقًاآمادگي مقابله با تهديد خارجي، آنهم انگليس و شوروي را                     



 راو نه لوجستيك  آارساز و نه زيربناي ضروري              دفاع هوائي، نه ضد زره         
بعضي يگان هاي ايران در      . داشتيم آه بتوانيم با يك جنگ خارجه مقابله آنيم             

 .  خوزستان و آرمانشاهان فقط براي انجام وظيفه تالشهائي آردنددرشمال و 
 مدرآي بس طوالني       تهيه آمبودها براي يك پدافند آارساز، مستلزم               شرح   

 شرايط  بام است آه هر وسيله اي توانائيهاي دارد آه براي مقابله                    مسل. است
وقتي باري سنگين تر از توان از وسيله اي خواسته شود، ناچار                 . خاص است 

 . مي شكنددرهم 
بهيچوجه نه  ) War effort(“ تالش جنگ “ هم برای شرآت در      ايران ملت   

 داشت و نه      آنرارهبري شده بود، نه سازمان داده شده بود، نه وسايل الزم                      
 . بحد الزم وجود داشت“ ارادة ملي“مي توان گفت واقعًا 

 به سازمان دادن صحيح     نياز چه در گذشته و چه اآنون و چه در آينده              ايران   
 موسسات سيويل،   تماما،  تمام وزارت خانه ه . در تمام جنبه ها دارد   “ پدافند ملي “

 و  فرماندهي“تمام ملت بايد براي تالش جنگ سازمان داده شود و بويژه مسئله             
امري حياتي  ) Command and Control(“ نظارت در نيروهاي مسلح     

 مسلح ايران    نيروهايو تالشي    . اين مسئله هيچگاه در ايران پياده نشد          . است
 .  قطعًا ناشي از همين نقص است

  
آيا از  . شما در جزيرة موريس و ژوهانسبورگ همراه رضاشاه بوديد             ـ تالش

 همراه بوديد يا بعد در ژوهانسبورگ به ايشان                ايشانهمان هنگام خروج با          
.  آن هنگام داوطلب مالزمت ايشان بود        درگفته شده است؛ آمترآسي      . پيوستيد

 ديد؟ داوطلب اين امر ششماچه شد آه . اين روايت تا چه اندازه صحت دارد
  

 بخاطر دارم بعد از ظهر بود، به راديو تهران گوش مي داديم،                      ـ جم تيمسار
 سلطنت را به واالحضرت وليعهد واگذار                  رضاشاه آبيرناگهان شنيديم آه         

من با وجود بيماري و تب شديد       . فرموده اندفرموده و به طرف اصفهان حرآت       
 فرسخ  5 آرده بودم تا      خريداري قبلبرخاسته و با اتوموبيل بيوك آه چند روز          

 پياده شده، جلوي      آرده،به استقبال رو به تهران رفتم و در آنار جاده توقف                   
 ماشينماشين روي زمين دراز آشيده بودم، ساعتي بعد متوجه شدم آه يك                         

آهنه آرايه اي توقف آرده و اعليحضرت رضاشاه آبير با لباس نظامي تنها،                    
دند و معلوم شد اتوموبيل شاهنشاه در        با عصا در دست پياده ش       اسكورت،بدون  

 پياده شده و شاهنشاه سوار شده به اصفهان                            مسافرينراه خراب شده،           
 راننده با اتوموبيل ايشان مسافران را به        بودند،تشريف فرما شدند و امر فرموده      

 فرمودند؛ پسر اينجا چكار مي آني؟       زدهشاهنشاه با عصا بمن      . اصفهان برساند 
 و من برخاسته     فرموده ايديو شنيدم آه به اصفهان حرآت         عرض آردم در راد    

 و من     نشستهاعليحضرت رضاشاه  آبير در عقب ماشين              . به استقبال آمده ام    
ايشان را به محل اقامت خانواده آه عمارت بزرگي در آنار زاينده بود و                             

مقامات البته بحضور شرفياب شدند و              .  به آقاي ِدهش بود رسانيدم             متعلق
 .  حرآت به طرف بندر عباس الزم بود بعمل آمداز آه قبل اقداماتي

 بودند آه    آرده شمس از اعليحضرت رضاشاه آبير درخواست           واالحضرت   
 عباسمن فكر آرده بودم آه فقط تا بندر               . هرجا مي روند همراه ايشان باشند       

 . مرآب همايوني را همراهي آرده و پس از عزيمت ايشان به تهران برگردم
 آرمان و     طرفرآاب اعليحضرت رضاشاه آبير در روز معين به                    در   

يك . اجبارًا براي اختصار آنچه مهم است مي نويسم        . بندرعباس حرآت نموديم  
غروب روزي   .  در يزد توقف فرمودند و شب بعد به آرمان رسيديم                        شب

 ايوان جلو عمارت راه مي رفتند و من در                         دراعليحضرت رضاشاه آبير       
فريدون، متأسفانه سربازي و    : فرمودندرضاشاه آبير ناگهان   . حضورشان بودم 

 شيلي رسيديم، مقداري       ياوقتي به آرژانتين       . تانك و توپ براي تو تمام شد            
 بجاي  بايدزمين خريداري خواهم آرد و به آشاورزي خواهم پرداخت و تو                    

من عرض آردم با اجازه اعليحضرت      . ور و آمپاين براني   تانك براي من تراآت   



 تا بندر عباس در رآاب خواهم بود و پس از حرآت اعليحضرت به                     فقطمن  
! سياه پوش سياه پوش   :  برآشفته و صدا آردند             شاهنشاه. تهران برمي گردم   

شاهنشاه . او خود را رسانيد     )  بودند آرمانتيمسار سياه پوش فرمانده لشگر          (
برسان آه فريدون بايد     ) فرزندشان(د فورًا به اطالع اعليحضرت         امر فرمودن 

روز بعد به       . دهندهمراه من باشد و مراتب را به انگليسها نيز اطالع                               
يك شب در رفسنجان توقف         . رفسنجان، حاجي آباد و بندرعباس حرآت شد            

اين بود آه    .  شد و رسيد     فرستاده Tiger Mothگذرنامه با طياره      . فرمودند
 قبلي بعلت داشتن و مسئوليت             مستخدمين.  همراهان شاهنشاه شدم       من جزو  

 خودم خواستم آه      خدمتكارخانواده اجاز خواستند آه در رآاب نباشند من از                
 خود   خانوادهاو صحبت از       . نام او مهدي خان بود      . همراه اعليحضرت بيايد    

 از  به او گفتم؛ اگر قبول آند مسلمًا دربار و اعليحضرت محمدرضاشاه،              . آرد
مهدي خان گفت در اينصورت براي            .  او نگهداري خواهند فرمود           خانواده

و از اين ببعد پيشخدمت مخصوص                        . حاضرمخدمت گذاري شاهنشاه          
 . رضاشاه آبير شد

 به هيچ آشوري       ايران از حرآت از اصفهان شاهنشاه آه به غير از                     قبل   
 شيلي  ياژانتين  عالقه نداشتند، نظر واالحضرت شمس و اشرف را پذيرفتند، آر         

. را قبول فرموده بودند و طبق اطالع مورد قبول انگليسيها نيز واقع شده بود                    
اعليحضرت رضاشاه  .  اين ترتيب در هواي بسيار گرم به بندرعباس رسيديم         به

 آه در گمرك تمام اثاثيه ايشان و خانواده مورد بازرسي                  داشتندآبير اصرار    
گمرك با اآراه   !!!! تي را همراه بردند     سلطن جواهراتواقع شود تا نگويند آه        

 و شاهپورها شبانه به روي آشتي          منواآلحضرت شمس و      . اين آار را آرد     
BANDRA شاهنشاه قرار  .  به بمبئي برساند سوار شديم      را بنا بود شاهنشاه     آه

اعليحضرت بسيار افسرده دل از ترك         .  به آشتي تشريف فرما شوند      صبحشد  
. تشريف آوردند و آشتي به طرف بمبئي حرآت آرد          بامدادايران به آشتي در     

در بمبئي  ) در حدود بيست روز      (روزيقرار شده بود آه اعليحضرت چند            
 .  بطرف سانتياگو در شيلي حرآت مي آرد آماده شودآه CONVOYبمانند تا 

 آرديم و همراه شاهپورها       منتقلبارها را به باالي آشتي        .  بمبئي رسيديم   به   
 روي صندلي در    دررضاشاه آبير  . را تماشا مي آرديم  “ اج محل ت“از دور هتل    

MTB) Motor Torpido Bootاز دور ديديم چند     . هواي آزاد نشسته بودند   
تصور آرديم جزو       . با عده اي سرباز بطرف آشتي بندرا در حرآتند                      ) 

 است ولي با شگفتي ديديم سربازان روي عرشة آشتي پست گذاري                احترامات
طناب ها را جمع آوري مي آنند و .  نجات را پائين مي آورند    قايقهايتمام  . مي آنند
MTB شديم  متوجهدر اين موقع     . دور آشتي را شروع آرده اند      “ طواف “ها 

مردي با لباس سپيد و آاله مخصوص مناطق گرمسيري، با شاهنشاه صحبت                 
به حساب . بيا ببين اين آقا چه مي گويد        ! فريدون:  فرمودند اعليحضرت. مي آند
 صحبت مي آرده آه            انگليسي پارسي به لهجه تند                    به  Skrineآقاي    

 و   مي دانستممن در آن موقع انگليسي آم                . اعليحضرت هيچ نفهميده بودند       
 شده ايلذا به فرانسه آه براي من زبان شناخته . درست نمي توانستم صحبت آنم

يدم؛ آيا فرانسه مي دانيد؟ به فرانسه پاسخ داد؛ بلي، من از طرف                           بود پرس  
 مأمورم به عرض اعليحضرت برسانم، به        هندوستان Vice-Roy نايب السطنه

 و چند روز بايد در همين آشتي بمانند تا آشتي              ببرندساحل نمي توانند تشريف    
به  تني بيايد و اعليحضرت و همراهان را             هشت هزار BURMAديگري بنام    

 سخت برآشفته و فرمودند آار شما آار                  اعليحضرت. جزيره موريس ببرد    
است آه در وسط دريا، ما را متوقف و مسير ما را             ) Pirates(دزدان دريائي   

نقشه آوردند  ! ضمناً موريس آجاست؟ !!  مي بريد اسارتعوض آرده، ما را به       
راين گفت  مسيو اسك .  ماداگاسكار است  و Reunionو ديديم جزيره اي نزديك      

هر مطلبي داشته باشيد به     .  امريه اي هستم  ابالغمن اختياري ندارم، فقط مأمور      
به . هندوستان و دولت انگليس مي رسانم     ) نايب السلطنه (Vice - Royاطالع  

 در آشتي مانديم و براي جزيره موريس، لباسهاي نازك و                روزاين نحو چند     



 چون شاهنشاه در بندرعباس         در ضمن  . گرديدتابستاني و لوازم ديگر تهيه            
امر فرمودند براي     .  آنم  بارتصويب فرموده بودند آه من اتومبيل بيوك را                 

 . بگذارندواالحضرت شمس و من يك ماشين هم تهيه شود و روي آشتي 
 شديم و به طرف       منتقل اين ترتيب پس از دو سه روز آشتي آمد، بدان                   به   

 چنان موريس رسيديم از دور         وقتي به جزيره   . جزيره موريس حرآت آرديم     
 !!! مي نمود آه دست گلي بر روي آب است

دو گروهان  .  شديم پياده با لباس رسمي حضور شاهنشاه رسيد و                فرماندار   
 بستهيكي سربازان سپيد پوست و ديگري سياه پوست پاسدار تشريفاتي صف                   

ر آرده  به اتومبيلي آه حاض   . اعليحضرت شاهنشاه از سربازان سان ديد     . بودند
 باغ بزرگي با     آه VACOAS شدند، ما نيز چنين آرديم و بطرف            سواربودند  

 بنام    انگليسيدر ضمن يك افسر               . ساختمان مناسبي بود حرآت آرديم              
Capitan Pick Woed آجوداني اعليحضرت و رابط معين شده بودبه  . 

 گنجايش   اصليچون عمارت     .  در جزيره موريس شروع شده بود             اقامت   
نداشت، در نزديكي يك عمارت پيش ساخته شده براي واالحضرت شمس            آافي  

 صبح    5هر روز ساعت           .  و ايشان و من به آنجا منتقل شديم                        ساختند،
من هم هر    .  و به باغ تشريف آورده راه مي رفتند            مي شدنداعليحضرت بيدار    

در ضمن قدم   .  آه در حضورشان باشم     مي رساندمروز هر چه زودتر خود را         
از خدمات خود صحبت    . مي آردندزدن در باغ اعليحضرت دائمًا ياد ايران را           

 بنويسم آه جنبه     رامي آردند و من بعرض رسانيدم اجازه فرمايند، فرمايشات             
 به  خودمفرمودند؛ بعدًا آه بجاي ديگري منتقل شديم،             . تاريخي خواهد داشت   
 . شما ديكته خواهم آرد

 شرفياب شده، از      جزيره وقايع مهم آنكه يك روز يك هيئت از مسلمانان                 از   
 فريضهاعليحضرت درخواست مي آردند آه من بعد به حضور ايشان بايد اداي            

اعليحضرت فرمودند از احساسات شما سپاس دارم ولي         . به امامت ايشان باشد   
و .  انگليسها هستم و هرحرآت من مشكالت سياسي ايجاد مي آند         اسارتمن در   

 نامه هايي به حاآم جزيره و اعتراض مي نوشتند          شاهنشاهمرتب  . عذر خواستند 
 مي فرمودند و من آنها را به فرانسه ترجمه          ديكتهو نامه ها را به من به پارسي         

اي حاآم    تا امضاء فرموده بر        مي رساندمو ماشين مي آردم و بعرض ايشان             
 آرديم براي گردش    اصراراعليحضرت رضاشاه آبير هر قدر      . فرستاده مي شد 

 براي   فرمودنددر جزيره موريس آه زيبا بود با اتومبيل تشريف بياوردند،                      
 بيرون به اينجا نيامده ام، مرا آورده اند و تا ترك جزيره از اين باغ                              گردش

ران به متفقين پيوست، والي     موقعي آه اي  . و اين آار را فرمودند    . نخواهم رفت 
اعليحضرت . از اعليحضرت دعوت آرد      . جزيره شامي ترتيب داده      ) حاآم(

ايشان پس از شام، براي يك ربع ساعت         . برويم) من(شمافرمودند شاهپورها و     
 قرار شد من برگردم و اعليحضرت را         و. به منزل حاآم تشريف خواهند آورد      

 بود، وقتي برگشتم،      شدهينگ مقرر    چون لباس اسموآ   . به محل ميهماني ببرم     
“  لباس لعنتي  اين“شاهنشاه را ديدم، پيراهن و شلوار سياه پوشيده و از پوشيدن             

 خانهمن پاپيون را به گردن ايشان بستم و با هم به                         . بسيار ناراحت هستند    
فرماندار رفتيم و همانطور آه فرموده بودند بيش از يك ربع ساعت توقف                           

 . ودند فرممراجعتنفرموده، 
 آه اعليحضرت به      آرد ادامه داشت تا اينكه دولت انگليس موافقت                 اقامت   

 و بيست   ببرندو قرار شد بدوًا به آفريقاي جنوبي تشريف           . آانادا تشريف ببرند  
.  شود و شاهنشاه را به آانادا ببرد         تشكيل CONVOYروزي توقف فرمايند تا      

مادر (حضرت عصمت      شده بود واالحضرت شمس و واال            دادهضمنًا اجازه     
 فاطمه و واالحضرت حميدرضا         واالحضرتخواهرشان   ) شاهپورعبدالرضا

 به مراجعت باشند،       مايلآه شش هفت ساله بودند با مستخدمين ايراني آه                     
 آقاي ايزدي    بودقرار شده    . يك ماه قبل به آفريقاي جنوبي و ايران حرآت آنند            

 آفريقاو ضمنًا در      . برساندآه در خدمت رضاشاه آبير بود آنان را به ايران                  
جنوبي براي توقف بيست روزه ساختماني اجاره شود تا مجبور به رفتن به                       



 بعد از نيمه شب، مهدي خان آمد و مرا             2شبي در نزديك ساعت        . نباشندهتل  
من ناراحت  .  امر فرمودند شما شرفياب شويد        اعليحضرتبيدار آرد و گفت        

 خود را به اطاق اعليحضرت        جلهعشده تصور آردم آسالتي عارض شده به            
 و سيگار     نشسته انددر را باز آرده ديدم روي تشكي روي زمين                     . رسانيدم
 ديگريفرمودند؛ خير، آار      ! پرسيدم آيا آسالتي عارض شده است         . مي آشند
فرمودند بيا  . من همانجا نزديك در اطاق نشستم       . امر به نشستن فرمودند    . دارم
: به مهدي خان امر فرمودند      . ي امر آردم     من روي تشك بنشين اجرا           پهلوي

 و  بودند چاي آورد ولي اعليحضرت ساآت            او  “بياوربراي فريدون چاي      “
پس از تاملي آهسته فرمودند؛ ايزدي مرد خوبي است و                    . سيگار مي آشيدند  

او . عرض آردم همينطور است آه مي فرمائيد       .  اطمينان من است    آمالمورد  
فرمودند با وجود اين، چون جنگ ادامه دارد،           . استمردي خدمتگذار صديق     

 خانواده و همراهان را به ايران            خودماننگران هستم و ميل دارم يكنفر از              
فرمودند؛ بهمين  .  باشد بالمانععرض آردم غيراز من آسي نيست آه          . برساند

 خالل اين مدت به      درجهت مي خواهم شما خانواده را به تهران برسانيد و من              
 آانادا  بهخواهم گفت آه شما را       ) محمدرضاشاه(به اعليحضرت   . ته امآانادا رف 

باين ترتيب قرار شد پس از شش ماه واندي من همراه                          . پيش من بفرستد      
وقتي .  و همراهان ديگر به آفريقاي جنوبي و ايران برويم              شمسواالحضرت  

 نامه اي به حضور اعليحضرت رضاشاه آبير             درخانواده به تهران رسيدند           
 همه به سالمتي به ايران       بحمداهللا آردم همانطور آه امر فرموده بوديد          عرض
 پس از تشريف    اعليحضرتچون  (در باره خود من چه امري داريد         . رسيده اند

 به آانادا تا مسافرتفرمائی به آفريقاي جنوبي آنجا را پسنديده بودند و از ادامه           
 با تماس   هم Capitan Pick Woed) خاتمه جنگ صرف نظر فرموده بودند    

.  آرده بودند    اجارهبا مقامات آفريقاي جنوبي در ژوهانسبورگ خانه اي را                    
 .  بوده امفقط در جزيره موريس . بنابراين من در ژوهانسبورگ نبوده ام

 نحو و محبتي آه به من      بهمان به من نوشتند از شما انتظار دارم،        اعليحضرت   
 پس از جنگ معلوم     تا.  ايشان آمك آنيد   داشته ايد به اعليحضرت به پيونديد و به      

 نظاميبه اين نحو من در ايران ماندني شدم و درجات                . شود چه خواهيم آرد    
يكسال به آمريكا رفتم ويک سال هم دانشگاه فرماندهي و ستاد                 . را طي آردم   

 را طي آرده در دانشگاه جنگ، رآن سوم ستاد نيروي زميني، ستاد                 انگلستان
شكده افسري، رياست تحقيقات و ارزيابي نيروي زميني،             دان فرماندهيسنتو،  

 ارتش دو و جانشين رياست ستاد بزرگ                      فرماندهيمعاونت ارتش يكم،          
 آرده ام و شش سال آخر هم        خدمتارتشتاران و رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران        

 ) آريامهربه عنوان سفير شاهنشاه . (به سفارت اسپانيا اعزام شدم
  

 اطرافيان همواره هراسي وصف ناپذير از سختگيري ها و         گفته مي شود؛  ـ تالش
قضاوت شما آه سال هايي را با ايشان همكالم و            . داشتندخشم رضاشاه در دل      

 چيست؟همنشين بوده ايد، در اين باره 
  

 اعليحضرت رضاشاه آبير در برابر خانواده نهايت حوصله، مهر،         ـ جم تيمسار
 و نسبت به شخص من بحدي عنايت و مرحمت                   داشته اندنزاآت و ادب را         

 آردم و هنوز هم دارم آه به مراتب از پيداداشته اند آه چنان دلبستگي به ايشان    
 . پدر خودم بيشتر بود

.  صحت دارد      شاهنشاه هراس وصف ناپذير مقامات و ديگران از                          اما   
 آهاعليحضرت رضاشاه آبير ذاتًا مهربان بودند و به پيشخدمت خاص خود                      

اعليحضرت رضاشاه آبير  . دائمًا شوخي مي آردند مرتب اضافه حقوق مي دادند       
. را هيچگاه از هيچكس پذيرا نبودند              “ ولنگ و واري     “ و      تنبليغفلت و      

اختيارات ( مسئوليت مي دادند         محمدرضاشاهاعليحضرت رضاشاه برخالف         
در  مي خواستند، هيچگاه     راو فقط اجراي آامل و صحيح ماموريت           ) مي دادند

 )محمدرضاشاهبرخالف اعليحضرت . (نحوه اجرا دخالتي نمي آردند



  
 برخالف هراسي آه گفته مي شود اعضاي دولت و مسئولين از اعالم                  ـ تالش

 مبني بر استعفاي رضاشاه به وي داشتند، اما              شورويفشار دولت انگليس و       
 اين موضوع را با ايشان در          فروغيهنگامي آه نخست وزير وقت محمدعلي         

 خواستند متن     فروغيميان گذاشت، آن را در آرامش پذيرفتند، بعد هم از                        
 از تسليم   حكايتآيا اين عكس العمل رضاشاه      . استعفا را براي امضا آماده نمايد      

 آن لحظات و    موردآيا هيچگاه در دوران تبعيد در          . در برابر سرنوشت داشت   
 آردند؟ صحبتي ادلمشغولي هايشان با شم

  
اعليحضرت رضاشاه آبير در باره منافع و مصالح ايران با                       ـ جم تيمسار

 همانطور آه قبالً  هم نوشتم، حاضر       نمي آردند،هيچ آس و هيچ مقامي مماشات      
 را بدهند و دخالتي در آارهاي          وسايلبودند در صورتيكه متفقين اجاره حمل          

. بودند خواهان چيز ديگري        متفقينايران نداشته باشند با آنها آنار بيايد ولي               
آنگاه رضاشاه  .  آرد خواهندشاه را تهديد آردند آه تهران را اشغال و بمباران             

 واگذار  خودتصميم گرفتند براي احتراز از اين مصيبت سلطنت را به فرزند                 
 . آنند و خود از صحنه خارج شوند

  
 اساسًا مهمترين دلمشغولي هاي رضاشاه در تبعيد چه بود و از چه                          ـ تالش

 مي گفتند؟شتر سخن موضوعاتي بي
  

 ـ اعليحضرت رضاشاه آبير در تمام مدت اقامت در موريس شب و              جم تيمسار
دل نگران اوضاع ايران بودند و مي فرمودند؛       . مي آردندروز از ايران صحبت     

 ايران را متحول آردم، نكند آه خراب         سختيبا جان آندن و هزار گونه تحمل         
 !!!شود

  
 مي دانيم رضاشاه به عمران و آبادي و تجدد و نوسازي ايران توجه                       ـ تالش

 روحيه اي، وقتي رضاشاه وارد ژوهانسبورگ شد آه            چنينبا  . بسياري داشت 
 آن آزاد و همپاي مردان در آلية                  درشهري مانند شهرهاي اروپائي زنان             

 پشت رل    افسري،عرصه هاي اجتماعي حضور داشته و در لباس سربازي و              
. مي داد ها و آاميون ها همه جا ديده مي شدند، چه واآنشي از خود نشان                  تاآسی

 داريد؟از برخوردها و عكس العمل هاي ايشان در اين زمينه چه خاطراتي 
  

رضاشاه آبير براي ايران همه گونه ترقي و پيشرفت را آرزو                  _ جم تيمسار
ولی . فتي شدند  جنوبي و ترقيات آن بسيار در شگ         آفريقايمي آردند و از ديدن      

) در راه بندعباس   ( زندگي در حاجي آباد       وهميشه مي فرمودند من حتي اقامت         
 .مي دهمرا به بهترين جاي دنيا ترجيح 

  
 رضاشاه در مقطع حساس تاريخي و در دوران اقتدار خود بارها از                     ـ تالش

يكي از     .  از اقدامات اصالحي سخن گفته اند                       مردماعتماد به پشتياني          
 خوزستان و به منظور سرآوب        بهين آن مقاطع، هنگام لشگرآشي        برجسته تر

 ايران، به    اجبارياما هنگام استعفا از مقام سلطنت و ترك                . شيخ خزعل بود  
 شاه  ونظر مي رسد اين رابطة دوطرفه اعتماد و پشتيباني آسيب فراوان ديده                   

بت به ملت   آيا بعدها در اين باره يعني احساس اشان نس       . ديگر برآن تكيه نمي آند   
  سخني به ميان آوردند؟ ايران

  
 مسلم است آه تعصب، جهل مردم ايران عامل اصلي پيروزي                    ـ جم تيمسار

 استشورش بوده 
  

  جناب تيمسار از شما بابت وقتي آه در اختيار ما گذاشتيد سپاسگزاريمـ تالش
 


