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به » ريخ ايران در اين روزتا« سايت سری به مثل روزهای پيش،   امروز هم ،برای پند گرفتن از تاريخ
ی از چنين روزی در تاريخ معاصر ايران تا پند مزد  www.iranianshistoryonthisday.com: آدرس

با هم ميهنان در  ، اما حيفم آمد آن رابه شرح زير يافتممهم ترين اتفاق تاريخی در اين روز را  .برگيرم
 :ميان نگذارم

 
 

  روزي كه رضاشاه دوران تبعيد خود را آغاز كرد
، رضا شاه يك ماه و دو روز پس از تجاوز نيروهاي ۱۹٤۱سپتامبر سال  ۲۷

انگلستان و شوروي به ايران به همراه خانواده اش در بندر عباس بركشتي انگليسي 
روز بعد در جزيره  ۲۳اين كشتي . ا آغاز كردنشست و دوران تبعيد خود ر» بندرا«

از متعلقات انگلستان در اقيانوس هند پهلو گرفت و به رضا شاه ) موريشس(موريس 
به اين . گفته شد كه تبعيدگاه او همين جزيره است و زنداني دولت انگلستان است

م آنان ترتيب، وي به همان گونه كه با كمك انگليسي ها به قدرت رسيده بود به تصمي
 .قدرت را از دست داد

 ۱۹۲۱فوريه  ۲۱رضا شاه در زماني كه يك سرتيپ قزاق بود با كودتاي      
با  ۱۹۲٥دسامبر  ۱٥سردار سپه و بعدا وزير جنگ و نخست وزير شده بود و در 

اصالح قانون اساسي و به موجب متمم آن به شاهي رسيده بود و دودمان پهلوي را 
. ، ايران جمهوري شد۱۹۷۹سال سلطنت كردند و در سال  ٥٥تاسيس كرده بود كه 
طول كشيده بود كه ) ۱۳۲۰شهريور  ۲٥( ۱۹٤۱سپتامبر  ۱٦سلطنت رضاشاه تا 

در اين روز به اصرار متفقين كه ايران را اشغال نظامي كرده بودند كناره گيري 
 .كرده بود

قين كه در تهران گرد آمده بودند، از جزيره به خواهش پسرش از سران متف ۱۹٤۳تبعيدگاه رضا شاه، در سال     
سالگي  ٦٦در همين شهر در  ۱۹٤٤ژوئيه سال  ۲٦موريشس به يوهانسبورك در آفريقاي جنوبي تغيير يافت كه 

 ....درگذشت و جسد او به قاهره انتقال يافت تا بعدا به ايران آورده و دفن شود و 
واقع در استان مازندران به دنيا آمده بود و از جواني،  در آالشت سواد كوه ۱۸۷۸مارس  ۱٦رضاشاه در     

 . سپاهيگري را پيشه خود قرارداده بود

 

 شاه رضا

 پايان اين مطلب در سايت باال

 

در  زنده ياد دکتر محمد مصدقمحاکمه غيرقانونی اين واقعه ذهنم به جريان پس از خواندن شرح مختصر 
بعد از کودتای شوم  ين محمد رضا شاه پهلویدست نشانده آن ها در دربار فاسد و ننگبيدادگاه استعمار و 

 . وصل شد ۱۳۳۲مرداد  ۲۸آنها در 
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 که از سوی زنده ياد جليل بزرگمهر منتشر شده چنين آمده است که  در مدارک اين محاکمه غيرقانونی
 اين دليل به . ندحرفهايش ناگفته بما نخواست بعضی از مصدق در جلسات پايانی محمد دکتر زنده ياد

دادياران، همه دادرسان، همه همه دست اندرکاران از جمله رئيس دادگاه،  جلسه ای را انتخاب کرد که
 ود داشت و هم خبرنگاران بی طرفهم خبرچين خائن وج ،ناظران و حاضرانی که در بين آنهاهمه 

وی گوش می دادند يکباره با  به سخنان نفس در سينه حبس کرده و در حاليکه همگان حضور داشتند و
 :حرکات دست و سر و گردن چنين بيان نمود

  .قيد را انگليسيها در ايران شاه کردندشاه ف •

از ايران  ۲۰شهريور لندن در  .B.B.Cاين شاه باعظمت و اقتدار را با دو مذاکره در  •
دکتر مصدق در اينجا با بردن دو دست در (اگر شاه ايران بود می گفت. او شاه ايران نبود. بردند

  »ميان ملتم می مانم و نمی روم« )فراوانامتداد شانه ها و حرکت بدن کمی به عقب با شور 

 ۱۵۰شاه فقيد می گفت . تقنينيه، مجلس شورای ملی، مخلوق او بود ۵از دوره  •
هزار  ۱۵۰از اين ! وقتی گفتند برو). قشونش را می گفت(هزار سرنيزه دارم 

اَلَخيُر فيما : در مجلس شورای ملی هم گفتند. سرنيزه يکی به حمايت از او برنخاست
قبل از اينکه سر کار بيايد ديناری نداشت وقتی که از مملکت رفت  اين پادشاه .قَعوَ 

ميليون تومان پول بدست پادشاه فعلی  ۵۸غير از پولهلئی که در بانک لندن داشت 
مردم را بدون آنکه کسی اعالن ثبت آن را در  کاز امال پنجهزار و ششصد رقبه. داد

من به . او شاه ما نبود. جرايد ببيند بر طبق اوراق ثبتی به مالکيت خود در آورد
انگليسيها را از ايران بيرون کردم تا انتقام اينکه يک ايرانی را از ايران تبعيد کردند 

او با ( .لت زنده ای طرفندبروند در جزيره خود به فکر فرو روند و بدانند که با يک م
  ).حرارت مطالب باال را گفت و نشست

در دو گوشه ضلع شرقی سالن باشگاه افسران نهاده بودند دو مجسمه نيم تنه از رضا شاه و محمد رضا شاه 
عوامل جور خوشحال شدند که ( -دو دست به سينه  -دکتر مصدق بر پا خاست و به مجسمه رضا شاه رو کرد 

 :گفت) دکتر مصدق به حال تعظيم در آمده و ميخواهد توبه و انابه کند

  »کردند تمديد را نفت سال ۳۲ و آوردند انگليسيها که فقيد رضاشاه مجسمه به کنم می تعظيم« •

 : جليل بزرگمهر می نويسد

دق را بگيرند و امکانا ممانعت نمايند او هيئت حاکمه دادگاه، طول موج گفته های دکتر مص موج طول تا
دکتر مصدق باز برخاست و دستها به سينه، رو به مجسمه محمد رضا شاه . گفته و رد شده و نشسته بود 

 :ن بيان نمودچني



عزل مرا داد و انگليسيها فرمان . تعظيم می کنم به مجسمه محمد رضا شاه پهلوی « •
 . »را آورد

 

 به( ايران مبارزه برای استقاللاز طريق  فقطی که رهائی ملت ايران را مصدق همان مرد مردستاندکتر 
گفته کوتاه خود آن بيدادگاه  ، باميسر و ممکن می دانست) معنای عدم دخالت بيگانه در امور داخلی ايران

ی که سالها بعد اطرافيان برای و آن محمد رضا شاه "قدرقدرتاه رضا ش"و آن به ظاهر پر طمطراق 
رضا  او در واقع. ه بودمعرفی کرد تاريخ و نسل های آينده در به نهادند  نام» مهرآريا«خوشايندش او را 

بار اسارتدانست که وظيفه تمديد امتيازنامه ها پهلوی را مأمور وطنفروش انگليسي سرسلسله دودمانخان 
گفتند او به  گوش بسته مثل يک نوکر چشم ومأموريت  ز انجام آنپس ا به عهده اش گذاشته بودند و نفت را

 !.فرمان ارباب را اطاعت کرد و رفت او هم. برو

پس از کودتا  هک روشنی پيش بينی کرده بود به صدق به درستی ومدکتر در مورد محمد رضا شاه هم  
شاه  که و ديديم ، دوباره بياورد و بر سر سفره چپاول ثروت ملی ايران بنشاند را اانگليسی ه قرار است شاه

امروز که آخوندها بر مسند قدرت  و تا به فت انگليسی ها را بار ديگر آوردهمانطور که مصدق می گ
چنانچه خوب بنگريم امتياز  .ستآنها سپرده شده ا به دست ايران را ايران و ملت سرنوشت همچنان سوارند

بدين منوال بود که دکتر مسئله در کوتاه سخن . تعلق دارد نفت ايران از زمان قاجارها تاکنون به انگليسيها
امريکائی ها را در دست خود به  خلع يد از انگليسها  ابطال امتياز خفتبار نفت و برای می خواستمصدق 

به ابطال امتيازات نفت و اخراج  موفق با اين شيوه او. ای نگاه دارد نحو بسيار زيرکانه و سياستمدارانه
. را در ايران بجای انگليس بنشاند ئی هامصدق چنين نکرده بود تا امريکادکتر شد، اما  ايران انگليسها از

نمايندگان ترتيب اثری نداد و  امريکا در امور مربوط به نفت  به محض اينکه دکتر مصدق به دخالت های
رای دکتر را نيز دست خالی از ايران پس فرستاد آنها متوجه شدند که ب فرستاده بانک جهانیامريکا و 

اره قالل بی چون و چرا برای ايران و ملتی است که لياقت ادبيگانه است و او خواهان است ،  بيگانهمصدق
. ون نفت در ايران بودامه اقتصاد بداو به دنبال پياده کردن برن. از هر بيگانه ای دارند امور خود را بيش

 می ناميد،» صنعت نفت«او هميشه آن را  ، به همين دليلا فروش نفت خام به بيگانگان مخالف بوداو ب
 . . . . ختی و صنعتی ديگر استغير سو و مصرف محصول صدهادارای نفت خام که  می دانستزيرا 

شاه و نوکرانش در آن بيدادگاه قصد محاکمه دکتر مصدق را داشتند، اما او همه جلسات آن بيدادگاه  اگرچه
که اولی لقب آن دو جيره خوار  چهره   از پرده او. را به محاکمه رضا شاه و محمد رضا شاه مبدل ساخت

برمال نسل های آينده  تاريخ و را به خود تخصيص داده بودند برای» آريامهر« و دومی » شاه قدر قدرت« 
رها نمی  را به اين آسانی مملکت ،بودند به فرمان بيگانه شاه مردم اگر . آن ها شاهان ايران نبودند .نمود

 .بيرون نمی گذاشتنداز وطن خود قدمی کردند و 

سفر وپا از ايران به ار حتا حاضر نشد برای معالجه سرطان دهان و گلوی خود پس از کودتا، دکتر مصدق
از اينروی و بر اساس قانون اساسی . بول کرده بوديران نخست وزيری را قاو به خواست ملت ا. کند



اثری نمی ين ترتيب به دستخط عزل غيرقانونی خود از طريق محمد رضا شاه کوچک ترمشروطه نيز 
خست وزير قانونی ايران خود را ن ،در جريان محاکمه غير قانونی در بيدادگاه استعمار و استبداد داد، او

نوکر و "و  "بله قربانگو هبل"آنهمه . کستکيه او فقط به مردم بود و ديگر هيچ. می دانست و می ناميد
و " رضا شاه قدرقدرت"که در اطراف  و زاهدی و غيرهمثل دکتر اقبال و اسدهللا َعـلــَم  "چاکر خانه زاد

توسط ارباب راه تسليم و  اج از ايراناخرهنگام صدور امريه  ندبودجمع شده   "رمحمد رضا شاه آريامه"
 در برابر آتش نفرت مردم  مثل يخ بادمجان دو رقابچينو سپاه و  آنهمه لشگر. بيگانه را پيشه کردندرضای 

مثل " کتابش نوشته  هر دو را چنانکه محمد رضا شاه در مورد خودش در .آب شدند و در زمين فرو رفتند
لعن و  و امروز پس از ساليان دراز بعد از مرگشان" موش مرده ای ُدمشان را گرفتند و بيرون انداختند

 .ماندهبرايشان  نفرين

برگزيده شده  برای خدمت به آنها برخاسته و برای مردم و به خواست مردم اما مصدق که از ميان مردم ،
بودند  ان به قدرت رساندهاگر او را هم بيگانگ. و محبوب مردم خواهد بود بود همچنان محبوب مردم است

رهائی نام او بلند، و راه او تنها راه  .می شدگين آن دو شاه پهلوی م نننا همرديف در اذهان عمومینامش 
  .اعی است، منزل دوم آزادی و منزل آخر عدالت اجتممنزل اول در اين راه استقالل. ن استايرا

 

 

             

 

 

   
      


