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عنوان نویسنده
 

ه��ر پدیده ای ب��ه حکم ُعقل، بای��د از منظر  ر یخن�گا ر »هزینه و فایده« بررس��ی شود؛ اینکه برای تا
پدیده مذکور، چقدر هزینه ش��ده و قرار اس��ت متناسب با هزینه 

صرف شده، چقدر فایده و کارآیی داشته باشد.
پدی��ده »ارتش مدرن« در دوران رضاش��اه پهلوی نیز از این 
قاعده مس��تثنی نبوده و در بررس��ی میزان توسعه نظامِی پهلوی 
اول، بای��د به همین رویکرد توجه ش��ود؛ اینک��ه برای این ارتش 
چق��در هزینه ش��د و این ارتش، پس از صرفه هزینه های بس��یار 
برای توسعه و ارتقای همه جانبه اش، در نهایت چقدر برای کشور 
ایران، مفیدبه فایده بود؟ توجه شود که منظور از هزینه در نوشتار 
حاضر، فقط هزینه مالی نبوده، بلکه هزینه از بس��یاری جنبه های 
دیگر )همچون نیروی انسانی، وقت، سرمایه اجتماعی، زمین و...( 

نیز مدنظر است.
با این مقدم��ه، اکنون نگاهی اجمالی خواهد ش��د به برخی 
هزینه های مصروف برای اعتالی ارتش نویِن رضاش��اهی و سپس 

کارکردهای و فایده هایی که بر آن مترتب بوده است.
 

هزینه های ارتش رضاشاهی
همانگونه که اش��اره ش��د، هزینه های مختلفی برای ارتقای 
ارت��ش نوین صرف ش��ده بود ک��ه طبعاً یک��ی از مهترین آن ها، 
هزینه ه��ای ریال��ی و ارزی ب��ود. بودجه دفاعی س��االنه ایران در 
فاصله س��ال های 1304 تا 1320، به بی��ش از پنج برابر افزایش 
یافت؛ همچنین با پررنگ ش��دن حض��ور ژرمن ها در عرصه های 
مختلف حاکمیتِی ایران و ِمن جمله در مراودات نظامی، قراردهای 
متع��ددی در زمینه ی نظامی میان دو کش��ور منعقد گردید که 
به عنوان نمونه می توان به قراردادهای خرید تس��لیحات نظامی، 
تأس��یس مدرس��ه ی نظامی در ایران، س��اخت کارخانه ی مونتاژ 

وسایل نظامی و خرید تمام وسایل آن از آلمان و... اشاره کرد.
عالوه بر هزینه های ریالی و ارزی، می توان به هزینه ی باالی 
نیروی انس��انی در نظام ارتش جدید پهلوی نیز اش��اره نمود. در 
هم��ان فاصل��ه ی میان س��ال های 1304 تا 1320، ش��مار افراد 
به کارگرفته ش��ده در نیروهای مس��لح ایران، از پنج دیویزیون که 
مجموع��ا 40ه��زار نفر را در ب��ر می گرفت به هج��ده دیویزیون 
)127هزار نفر( رس��ید. همین افزایش چشمگیر در تعداد نیروی 
انس��انی به انضمام وضِع قانون جدید »خدمت نظام اجباری« در 
سال 1304 که به موجب آن، طی اقدامی بی سابقه، کلیه ی اتباع 
ذک��ور ایران، اعم از نفوس ش��هری و روس��تایی و ایالت و افراد 
ساکِن خارج از کشور، از ابتدای سن 21سالگی موظف به خدمت 
س��ربازی بودند سبب شد تا شمار سربازان و نیز نیروهای رسمِی 
ارتش، به طرز فزاینده ای زیاد شود. این ازدیاد نیروهای کادری و 
وظیفه، طبعاً هزینه ی نیروی انس��انِی هنگفتی را بر دوش کشور 

و ملت تحمیل می کرد.
از س��وی دیگر، احداث پروژه هایی نظیِر تأس��یس مدرسه ی 
نظام��ی، س��اخت کارخانه ی مونتاژ وس��ایل نظام��ی و... نیازمند 
تخصیص زمیِن مناس��ب برای این کار بود ک��ه همین امر، لزوم 
صرف هزین��ه در حوزه ی زمین و امالک را بیش ازپیش می نمود. 
ناگفته نماند که تصاحِب ناحق و نامش��روِع زمین های بس��یار از 
سوی شخص شاه یا دولت مدرِن او، می توانست کمک حال جّدی 

دولت برای کاهش هزینه هایش در این حوزه باشد!
بدین ترتیب، رضاش��اه با صرف هزینه هایی هنگفت در حوزه 
پولی و ارزی، نیروی انسانی، وقت و استعداد نیروی جوان کشور، 
زمین و امالک و... توانس��ت ارتش��ی به ظاه��ر توانمند و مقتدر 
فراهم نموده و آن را به عنوان مهمترین رکِن نظام سیاس��ی اش، 

به داخل و خارج معرفی نماید.

کارکردهای ارتش رضاشاهی
انتظار طبیعی هر کشوری از نیروهای مسلح و ارتش، »دفاع 
از مرزها و حفظ تمامیت ارضی کشور« است؛ به بیان دیگر، اولین 
و ابتدایی ترین وظیفه ی ارتش هر کشوری، دفاع در برابر حمالت 

خارجی و حفِظ جغرافیای سیاسِی آن کشور است.
ب��ا بررس��ی اجمال��ی درخصوص اوض��اع ای��ران در میانه ی 
س��ال های 1304 تا 1320، به نظر می رس��د که کش��ور در این 
دوره، با تهدید خارجِی جّدی مواجه نبوده اس��ت؛ از یکسو، پس 
از جن��گ جهانی اول، امپراتورِی عثمانی در س��ال 1919م دچار 
فروپاشی ش��ده و دیگر به عنوان تهدیدی تاریخی برای مرزهای 
غربی ایران محسوب نمی ش��د و از سوی دیگر، نیروهای روسی، 
متأثر از انقالب اکتب��ر 1917م، خاک ایران را ترک کرده بودند. 
در این میان، ش��اید تنها تهدید جّدی خارجی، حضور بریتانیا در 
ای��ران بود که آنان نیز در ادامه ی اش��غال ایران در جنگ جهانی 
اول، حدود 3س��ال و نیم ایران را در اش��غال خود نگه داشتند و 
نهایتاً با ترتیب دادن کودتای اس��فند 1299، رضاخان میرپنج را 
در ایران به نیابت از خود گماش��ته، خ��اک ایران را ترک کردند. 
لذا از اوائل دهه ی 1300 تا آستانه ی شهریور 1320، ایران عماًل 
با تهدید جّدی خارجی مواجه نبوده اس��ت. اکنون س��ؤالی که به 

ذهن متبادر می شود این است:
در نبود دشمن خارجِی مهم، پس کارکرد چنین ارتشی با آن 
هزینه های هنگفت که در باال ذکر ش��د چه می توانسته باشد؟ آن 
هم ارتش��ی که مهمترین رکِن نظام پادشاهی پهلوی اول را شکل 

می داد! پاسخ اینجاست که کارکرد این ارتش را باید در جاهایی به 
جز دفاع مرزی و حفظ تمامیت ارضی ایران جستجو کرد.

ارتش ایران در دوره ی رضاش��اه، اساساً ارتشی نبود که برای 
دفاع خارجی تربیت ش��ده باش��د. ارتش مذکور، بیش��تر به یک 
ژاندارمری بزرگ تبدیل ش��ده ب��ود که به مثابه نیروی دفاعی در 
داخ��ل مرزها عمل می ک��رد، بجای آنکه برای دف��اع از مرزها یا 
بیرون از آن عمل کند. در ش��هریورماه 1320 که به ایران حمله 
ش��د، براس��اس آمار موجود، مجّهزترین و کارآزموده ترین لشکر 
ایران، لش��کِر یک بود که در تهران به سر می برد. اما با حرکت از 
پایتخت به س��مت مرزها، به تدریج تعداد نفرات کمتر، تجهیزاْت 
قدیمی تر و سازماندهی ضعیف تر می شد. لشکر یِک تهران دارای 
تجهیزات مجهزی بود که از لهس��تان و فرانسه خریداری شده و 
در تهران مستقر شده بود. همچنین، هواپیماها نیز در تهران و در 
پایگاه قلعه مرغی مس��تقر بودند؛ اما در مقابل هرچه که به سمت 
خراس��ان یا شمال کشور یا کرمانش��اه می رفتیم، با فقدان منابع 

نظامی و مالی و نفرات مواجه می شدیم.
بنابراین، کارکرد چنین ارتش��ی را اساساً باید در جاهایی به 
جز دفاع مرزی و حفظ تمامیت ارضی ایران جستجو کرد. اکنون 

به چند نمونه از این کارکردها اشاره خواهد شد:

ارتش به مثابه اسکورِت شاه!
یکی از کارکردهای اصلِی چنین ارتشی، تأمین امنیت شخِص 
شاه بود. در خاطرات سپهبد امیراحمدی )از یاران نزدیک رضاشاه 
از زمان کودتای 1299 تا دوره سلطنت وی( به این موضوع اشاره 
شده است که وی به نقل از سرهنگ شهاب می نویسد: »مملکت 
چه و قش��ون چه؟ سرتاس��ر ایران یعنی امالک اختصاصی ش��اه 
و قش��ون نیز به منزله ی اسکورت ش��اه می باشد!« این اظهارات، 
ماهیِت ش��خص محوِر ارتش رضاشاهی را که هدفش، حفظ مقام 

سلطنت بود، به خوبی به تصویر می کشد.
 

استفاده از ارتش برای اجرای سیاست تخته قاپو کردن عشایر
یکی از کارکردهای مهم دیگِر ارتش شاهی، نشان دادن تیغ 
تی��زش به مخالفان محلی و داخلِی ایران بود؛ با چنین رویکردی، 
کارکرد ارتش نویِن پهلوی، بیشتر به یک نیروی منسجِم انتظامِی 
درون مرزی شبیه بود تا یک ارتش مقتدِر متمرکز در مرزها. یکی 
از مجال هایی هم که رضاش��اه این کارکرد را به خوبی به نمایش 

گذاشت، برخورد خشن او با ایالت و عشایر بود.
رضاخان در دوران سلطنت خود، عالوه بر سیاست تخته قاپو 
کردن )یک جانش��ینی اجباری( و خلع سالح عش��ایر، به کشتار 
دسته جمعی عشایر و قتل و ترور سران ایلیاتی به ویژه بختیاری ها 
و قش��قایی ها پرداخت. قتل 25 تن از دلیرترین س��ران قشقایی 
و بویراحم��دی و ممس��نی از آن جمل��ه بود. روای��ت رفتارهای 
غیرانسانی و کشتارهای وحشیانه ی ارتِش رضاخانی در برخورد با 

عشایر، روایتی تلخ و دردآور است.
 

سرکوب اقشار مختلف مردم با اهرم فشار ارتش
عالوه بر سرکوب عش��ایر و ایالت، زمین داران نیز از دخالت 
حکوم��ت و ارتش مصون نبودن��د... با روی کار آمدن رضاش��اه، 
موقعیت بس��یاری از زمین داران براساس برخی قوانین مصّوب از 
جمله قانون ثبت اس��ناد و امالک تغییر کرده و نفوذ حکومت بر 
امور آن ها بیش��تر گردید. به عنوان مث��ال، مطابق با یکی از این 
قوانی��ن، مالکیت امالک براس��اس قانون جدی��د ثبت امالک، در 
دفاتر ثبت می شد و قباله داشت؛ از این رو در عمل، شاه و ارتش 
می توانستند امالک کشاورزی و غیرکشاورزی را مصادره کنند یا 
به زور با قیمت اس��می به خرید آن ها بپردازند و ضمن تصاحب 
آن، ق��درت زمین داران را نیز کاه��ش دهند. بدین ترتیب نه تنها 
ای��ن دو گروه، بلکه بس��یاری از جنبش ها و گروه های سیاس��ِی 
مخال��ف حکومت همچون گروه های مذهبی و جنبش هایی چون 
واقعه ی مس��جد گوهرش��اد نیز توسط ارتش س��رکوب شدند. از 
این رو ارتش��ی که قرار بود با هدف حفظ کش��ور تأسیس گردد، 
نه تنها در راس��تای حفظ کش��ور از گزند دش��منان به کار نرفت، 
بلکه حتی در ش��هریور 1320 نیز نتوانست موجبات بقای قدرت 

شخِص شاه را فراهم نماید.

اجمالی از ماوقِع اشغال ایران در شهریور 1320
یکی از منابع دس��ت اول در توصیف وضعیت نظامِی ایران در 
ش��هریور 1320، کتاب »خاطرات نخس��تین سپهبد ایران، احمد 
امیراحمدی« اس��ت. وی در بخش��ی از خاطرات خود می نویس��د 
که در فقره ی اش��غال ایران، به رضاشاه گفته: »اعلی حضرت باید 
یک��ی از دو راه را انتخاب فرمائید: یکی آنکه اگر تصمیم به جنگ 
گرفته اند و می خواهند در تاریخ زندگی سیاسی اعلی حضرت این 
نقطه ضعف نباش��د که در برابر دیگران سر تسلیم فرود آورده اند، 
ستاد ارتش را به همدان ببرند و با لشکرهای کرمانشاه و کردستان 
و لرستان و خوزستان در برابر نیروی انگلیس بجنگند و مرا هم به 
آذربایجان بفرستند که با قوای موجود تا آخرین نفر در برابر قوای 
روس بجنگم. با اطمینان به اینکه غلبه با آن هاس��ت و ما کش��ته 
می ش��ویم... در آینده وقتی کتاب خدمات درخشان بیست ساله ی 
اعلی حضرت را ورق بزنند، در ورق آخر این است که سر تسلیم در 
برابر بزرگترین نیروی نظامی جهان فرود نیاورد و ایستادگی کرد و 
مردانه جان داد و نامی بزرگ در تاریخ به یادگار خواهید گذاشت... 
اگر مصلحت نمی دانید که به چنین کاری دس��ت بزنید، شّق دوم 
این است که راه به آن ها بدهید و...« که به نظر می رسد در میدان 
عمل، شاه ایران، ِش��ّق دوم پیشنهاد امیراحمدی را پذیرفت! زیرا 
که تنها دو روز پس از حمله ی همه جانبه ی قوای متفقین به خاک 
ایران، محمدعلی فروغی، نخست وزیر وقت، در آن اوضاع و احوال 
وخیم، به جای آنکه فکری به حال دفاع جانانه از مردم ایران علیه 
ق��وای متجاوز کند، با بهان��ه کردن این موضوع که »دولت و ملت 
ایران، صمیمانه طرفدار صلح و مس��المت بوده« و اعلی حضرت با 
هرگونه خونریزی مخالف است، ساده لوحانه فرمان ترک مخاصمه 

را به تمام قوای مسلح کشور صادر کرد!
بدین ترتیب، ملت مظلوم ایران، به راحتی در مقابل حمله ی 
خش��ِن دشمن متجاوز، بی دفاع ماند و شرایط تأسف آوری در این 

کشور پیش آمد:
»در همه جا... بدون اس��تثناء،... فرماندهان قشون تا آنجا که 
توانس��تند نقدینه و اشیاء س��بک وزن قشون را با خود برداشته و 
فرار کردند و س��ایر افس��ران و درجه داران و افراد هم اس��لحه و 
مهمات و آذوقه ی موجود را برداش��ته و به ای��ن و آن فروختند. 
اگ��ر در چند نقطه هم زدوخورد ]با دش��مِن متجاوز[ ش��د، قابل 

بحث و نقل نیست.«
بدی��ن ترتیب، قوای متجاوز، علی رغم ارس��ال نامه ی »ترک 
مخاصم��ه« از س��وی دولت ایران ب��ه دو س��فارتخانه ی روس و 
انگلیس در صبح شش��م شهریور، متأس��فانه هیچ وقعی به نّیاِت 
باصط��الح صلح طلبانه و مس��المت جویانه ی دولت ای��ران ننهاد 
و تغیی��ری در عملکرد او درخصوص بمباران ش��هرها و برخورد 
مس��لحانه با نظامیان به وجود نیامد! روس ها با همان خش��ونت، 
ش��هرها را بمباران می کردند و نظامیان را که تس��لیم می شدند 
به اس��ارت می گرفتند و به خارج از کشور می فرستادند. روزهای 
شش��م و هفتم و هشتم ش��هریور، بمباران مناطق شمالی ایران 
توس��ط هواپیماهای بمب افکن بس��یار ش��دید بود، به نحوی که 
غالب س��اکنان شهرهای شمالی کشور محل سکونت خود را رها 

نموده، به دهات اطراف پناه می بردند.
در این میان اّما برخورد منفعالنه ی دربار و دولت ایران در قبال 
حمالت گسترده ی متفقین، از نکات تأمل برانگیز تاریخ ایران است؛ 
اینکه چرا نظام پادشاهی پهلوی اول با داشتن آن ارتش زبانزد فقط 

3 روز )و بلکه کمتر( در مقابل قوای بیگانه تاب آورد؟!
در پاسخ به این پرسش بنیادین، گمانه های مختلفی قابل طرح 

است که در ادامه، اجماالً به برخی از آن ها اشاره خواهد شد:
1-ارتشرضاشاهی،ارتشیبرایمقابلهیدرونمرزی

همانطور که در بخش اول از این نوشتار هم آمد، ارتش ایران 
در دوره ی رضاش��اه، اساس��اً ارتش��ی نبود که برای دفاِع خارجی 
تربیت ش��ده باشد. ارتش مذکور، بیشتر به یک ژاندارمری بزرگ 

شبیه بود که به مثابه نیروی دفاعی در داخل مرزها عمل می کرد، 
نه برای دفاع از مرزها یا بیرون از آن. از این گذش��ته، این ارتش، 
نه تنها در انج��ام وظیفه ی طبیعی خود در جلوگیری از اش��غال 
نظامِی ایران موفق نبود، بلکه تمام توان خود را برای کارکردهای 
دیگری چون تأمین امنیت ش��خِص شاه و حفظ سلطنت، اجرای 
سیاس��ت تخته قاپو کردن عشایر و... مصروف داشت. لذا از چنین 
ارتش��ی، طبعاً انتظار برنامه ریزی دقی��ق و صحیح برای دفاع در 

مقابل دشمِن خارجی نمی رفت.
2-قان�وننظ�امخدمتاجباری؛فرصتی�اتهدیدعلیه

قوایمتفقین؟
تصویب قانون »نظام خدمت اجباری« در سال 1304، فصل 
جدیدی از فرآیند ملت سازی را در میان ایرانیان گشود. این قانون 
و خروج��ی آن علی رغم محاس��نی که ب��ر آن مترتّب بود معایب 
بزرگی داش��ت، از جمله آنکه قدمت زیادی نداشت ولذا خروجی 
آن، با کاستی های بسیاری همراه بود؛ مثاًل قشونی که از خروجِی 
این نظام تشکیل شده بود، یحتمل نمی توانست آنچنان که باید، 
در براب��ر ق��وای منظ��م و کارکش��ته ی روس و انگلیس مقاومت 
کن��د؛ دغدغه ای که فرماندهان عالی ارتش نیز در همان روزهای 
سرنوشت س��از، به آن اذعان داشته و نگرانش بودند. امیراحمدی 
می نویسد: »در آن روزهای سرنوشت ساز، فرماندهان عالی ارتش 
صورتجلس��ه ای تنظیم کردند مبنی بر اینکه با قشونی که از افراد 
نظام وظیفه تشکیل شده، نمی توان در برابر قشون منظم روس و 
انگلیس مقاومت کرد و ممکن اس��ت خوِد افراد برخالف اینکه با 

دشمن بجنگند، با دشمن همکاری کنند....«
3-سایهیاِشغالبرسرایران،فرصتیطالییبرایفرار

دیکتاتور
رضاخان میرپنج، الاقل به س��ه دلیل، ترجیح می داد تهدید 
حمله ی متفقین به خاک ایران را برای بقای شخص خود، تبدیل 

به فرصتی طالیی نماید:
اوالً از عکس العمل طبیعی مردم و انباشت نارضایتِی آنان در 
قبال جنایات 16س��اله اش، می ترسید و لذا خروج از کشور و دور 
ش��دن از مقابل دیدگان خش��مگین مردم را بر ماندن و دفاع از 

کیان کشور ترجیح می داد.
ثانیاً از ورود قوای روس به تهران و نتیجتاً دستگیری اش، به 
ش��دت بیم داشت و لذا خروج از کش��ور با کمک انگلستان را بر 

ماندن اولویت می داد.
ثالثاً باقی ماندن رضاخان در ایران و محاکمه ی احتمالی اش، 
دسِت دخالِت انگلستان را در بسیاری از اتفاقاِت رخداده در کشور 
رو می کرد و برای همین، انگلس��تان حتی مقصد سفر رضاخان را 
نیز خودش برای او مش��خص کرده، مقدمات و خرج این سفر را 

برایش مهیا نمود.
الاقل به همین دالیل، رضاشاه، حمله قوای متفقین به خاک 
ایران را خواس��ته یا ناخواس��ته، فرصتی طالیی برای خروجش از 
کش��ور قلمداد می کرد و لذا اس��تعفای خود را به مجلس شورای 

ملی تقدیم نموده، فرار را بر قرار ترجیح داد.
4-فربگ�ِیاقتصادِیامراءارت�ش،عاملیبازدارندهبرای

دفاعازکشور
تاریخ، همواره درس��تِی ای��ن کالم معص��وم)ع( در نکوهِش 
دنیادوس��تی را به اثبات رسانده اس��ت که: »حّب الدنیا رأُس کلِّ 
خطیئة«. خاصیت دنیاخواهی و رفاه طلبی این اس��ت که انس��ان 
را از انجام وظیف��ه ی به هن��گام و درس��ت در بزنگاه های تاریخی 
بازم��ی دارد. یکی از مصادیق این س��نت تاریخی که نمونه ی آن 
در تاریخ بشر فراوان اس��ت عدم انجام وظیفه ی درست افسران و 
درجه داران ارتش رضاشاه در مقابل هجوم قوای روس و انگلیس 
بود. در طول 16 س��ال س��لطنت رضاش��اه، وی ارتش خود را به 
عنوان مهم ترین رکن نظام شاهنش��اهی اش به دنیا معرفی کرده 
ب��ود و به تبع این تفکر، همواره امتیازات مالی، رفاهی و طبقاتِی 

خاصی را برای س��ران و بزرگان ارتش قائل می ش��د که شاید در 
میان دیگر اقشار کشوری، خبری از این امتیازات نبود.

وی س��طح زندگی افس��راِن حرف��ه ای را به س��طحی باالتر 
از زندگی س��ایر کارکنان دولتی رس��اند، زمین ه��ای دولتی را به 
قیم��ت ناچیزی به آنان فروخت، باش��گاه بزرگ��ی در تهران برای 
افسران بنا کرد و فارغ التحصیالن ممتاز دانشکده های نظامی را به 
آکادمی نظامِی »َسن سیر« فرانسه فرستاد. وی همچنین همکاران 
وفادارش را که در هنگ قدیمی قزاق بودند، به ریاست هنگ های 
ارت��ش جدید منصوب کرد. این رس��یدگِی بیش ازح��د به اوضاع 
قش��ون و خصوصاً درج��ه داراِن بلندپایه، به ُحکم س��نت تاریخِی 
پیش گفته، طبعاً در کاهش کارآمدی و اقداِم به موقِع ارتش مؤثر 
بود؛ به هر میزان که این رس��یدگی های بی حس��اب وکتاب بیشتر 
می شد، فربگِی اقتصادِی سران ارتش بیشتر و در مقابل، کارآمدِی 
نظامی آنان برای اقداِم به موقع، کمتر می گردید؛ امری که می توان 
به خوب��ی رّدپای آن را در فرار بس��یاری از س��ران و درجه داران 
ارتشی در فقره ی ش��هریور 1320 مشاهده نمود. امیراحمدی در 
خاط��رات خود، ضم��ن توصیف روحیه ی بس��یار ضعیف ارتش و 
سران آن می گوید: »سربازخانه متالشی شده و فرماندهان ناالیق 
و ناصالح، سربازها را لُخت کرده و از سربازخانه ها بیرون کرده اند.... 
افسران ارشد و امراء ارتش همینکه بوی جنگ شنیدند، هر یک از 
گوش��ه ای فرار کردند. رضاشاه در قصر سعدآباد درصدد حرکت به 
اصفهان بود که افسران، با عجله ی تمام به فرار می پرداختند. وقتی 
من اول ش��ب به باشگاه افسران رفتم، عده ای از افسران عالی رتبه 
را دیدم که آخرین چاره را فرار می دانس��تند. من گفتم این مردم 
سال ها از ما نگهداری کردند و به ما احترام گذاشتند برای چنین 
روزی و اکنون اگر شما هم فرار کنید، لّکه ی ننگی بر دامان تاریخ 
این مملکت خواهید گذاش��ت.... س��اعت 12 ش��ب که به باشگاه 
افس��ران آمدم، متأسفانه آن عده افسری هم که در باشگاه بودند، 
خارج ش��ده بودند و به جز امیرموثق نخج��وان که با رنگ پریده 
در راهروهای باش��گاه افس��ران قدم می زد و معلوم ش��د وسیله ی 
نقلیه اش را دیگران برده اند و پای فرار نداش��ته افس��رهای ارشد و 

امرای ارتش همه فرار کرده و از تهران خارج شده بودند....«
5-ازدس�ترفتنس�رمایهیاجتماعِیرضاشاهدرطول

16سال
واقعی��ت آن اس��ت ک��ه رضاش��اه در خ��الل کالن برنامه ی 
نوسازی اش، اقداماتی را صورت داد که به موجب آن، عزت ایرانی 
اس��المِی مردم را خدش��ه دار نمود: حمله به اعتقادات و باورهای 
مذهبی م��ردم در مطبوع��ات؛ تروی��ج باس��تان گرایِی افراطی و 
تحریف ش��ده به جای اس��الم گرایی؛ اِعمال طرح »عدلیه جدید«؛ 
اجرای مسئله ی تغییر لباس؛ کشف حجاب اجباری؛ برخورد جّدی 
با برگزاری هرگونه مجالس عزاداری سیدالشهدا)ع(، کشتار زائران 
رضوی)ع( در جریان قیام گوهرش��اد و... همه و همه اقداماتی بود 
که در طول 16 سال سلطنت وی، سرمایه ی اجتماعِی پهلوی اول 
را در میان آحاد جامعه به ش��دت تنّزل داد و نتیجه، آن ش��د که 
مردم از رفتن او ولو به قیمت حمله ی همه جانبه ی قوای مس��لِح 
خارجی به خاک ایران خوشحال شدند! حضرت امام)ره( در همین 
رابطه می فرمودند: »]حمله متفقین به خاک ایران[ یک مصیبتی 
بود که به ملتی وارد ش��د که اجانب وارد مملکتش شدند.... با آن 
حاِل جنگ وارد شدند و می خواستند که عبور کنند...    و در جنگی 
که با آلمان داش��تند، اینجا »پل پیروزی« به اصطالح خودش��ان 
باش��د؛ ]در این حال��ت[ به جای   اینکه این مملک��ت ما، ملت ما، 

عزادار باشد، خدا می داند که خوشحال شد!...«
 

نتیجه
ارتشی که رکِن رکیِن نظام شاهنشاهِی رضاشاه را شکل می داد 
و حتی طبق برخی گزارش��ات تاریخی، حدود یک سوم بودجه ی 
کشور را در خود بلعیده بود، در نهایت و بعد از حدود 16 سال از 
آغاز حکومت رضاشاه، در نخستین و البته تنها تهدیِد جّدِی برون 
مرزی اش در مواجهه با نیروهای متفقین در 3 ش��هوریور 1320، 
ظرف تنها چندس��اعت از هم فرو پاش��ید و پس از آن، تنها 3 روز 
بعد، فرمان ترک مخاصمه، رسماً از سوی نخست وزیر به نیروهای 
مس��لح اعالم ش��د و بدین ترتیب، ارتش مدرِن رضاشاه، در تنها 
میدان نب��رِد جّدی خود، فقط 3 روز تاب مقاوت آورد که ش��رح 
کامل تری از آن، در بخش دوم از این یادداشت، ارائه خواهد شد.

نه��اد »ارتش«، ذاتاً نهادی نیس��ت که به لح��اظ اقتصادی، 
»تولیدی« باش��د؛ بلکه نهادی ست »مصرفی« و انتظار طبیعی از 
چنین نهادی این اس��ت که در قباِل مصرفی بودنش، به وظیفه ی 
ذات��ی و طبیعِی خود که همانا دفاع از کش��ور در مقابل حمالت 
خارجی و حفظ تمامیت ارضی است، به نحو احسن جامه ی عمل 
بپوشاند؛ در حالی که مش��اهده می شود ارتش مدرِن رضاشاهی، 
نه تنها در انجام این وظیفه ی طبیعی خود مردود شد )در اشغال 
نظامِی ایران در ش��هریور 1320(، بلکه تمام توان و هّمت خود را 
برای کارکردهای دیگری چون تأمین امنیت شخِص شاه، اجرای 
سیاس��ت تخته قاپو کردن عشایر، سرکوب اقشار مختلف مردم با 

اهرم فشار ارتش و... مصروف داشت.
در ای��ن میان اما، برخ��ورد منفعالنه ی درب��ار و دولت ایران 
در قبال حمالت گس��ترده ی متفقین، از نکات تأمل برانگیز تاریخ 
ایران اس��ت؛ اینکه چرا نظام پادشاهی پهلوی با داشتن آن ارتش 
زبانزد فقط 3 روز )و بلکه کمتر( در مقابل قوای بیگانه تاب آورد؟! 
در پاس��خ به این پرسش مهم، چندین گمانه قابل طرح است که 

برهان در نوشتار حاضر، بدان ها پرداخته شد. 

   آگهى
مشــخصات محكوم له/ محكوم له ســيد جعفرشــريفى شــيرمردى  فرزند يوســف نشــانى : اســتان 
چهارمحال وبختيارى ـ شهرستان لردگان ـ شهرمال خليفه ـ خ دانش.  مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم  
على دانا ويســى  فرزند على ســينا  نشانى مجهول المكان. مشــخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم 
له/محكوم عليه  فيروز ارمش فرزند كريمداد  نشانى : چهارمحال وبختيارى ـ فالرد ـ لردگان ـ بخش فالرد 
ـ روبروى دادگســترى  نوع رابطه وكيل ســيد جعفر شريفى شــير مردى    محكوم به : بسمه تعالى  بموجب 
در خواســت اجراى حكم مربوطه به شماره 715/96 و شماره دادنامه مربوطه 9609973896800839 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ شصت و يك ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتصد 
و ســى و دو هزارو پانصد ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ دو ميليون ويكصدونودو شش هزار ريال به 
عنوان حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت تاخير و تاديه نسبت به خواسته از تاريخ چك ها 81/05/15 
و 81/05/30 و 81/02/30 در حق خواهان و پرداخت نيم عشــر هزينه دولتى در حق صندوق دولت .  
محكــوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه : 1ـ ظــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد  (ماده 34 
قانون اجراى احكام مدنى ) 2ـ ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3ـ مالى معرفى كند كه اجرا حكم و 
استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز 
كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار وقيمت همه اموال منقول و غير منقول به طور مشــروح مشتمل 
بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحونزد  اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل 
از طرح دعواى اعصار به ضميمه دادخواســت اعصار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواســت محكوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4ـ خوددارى محكوم عليه از 
اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم  حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا وماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 5ـ انتقال 
مــال به ديگرى به هــر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانــده اموال  براى پرداخت ديون 
كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى 
شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى 
روز ارائــه نمــود ازادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكــوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل 

توسط محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
.مسئول دفتر شوراى حل اختالف شماره 8 شهرستان لردگان ـ محمد جليل 

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983896800102 شوراى حل اختالف شــماره 8 شهرستان لردگان تصميم 
نهايى شــماره 9709973896800436 خواهان : آقاى ذبيح اله پورك فرزند حســن به نشــانى اســتان 
چهارمحال و بختيارىـ   شهرســتان لردگانـ  شــهر لردگانـ  شيرانى. خوانده : خانم محبوبه زاهدپور فرزند 
روز على به نشــانى اســتان چهارمحال و بختيارىـ   شهرســتان لردگان ـ لردگان ـ  مسكن مهرـ  كوچه سوم. 
خواسته : الزام به تنظيم سند خودرو.  به تاريخ 97/5/14 در وقت رسيدگى دادگاه شعبه هشتم شوراى 
حل اختالف لردگان به تصدى امضا كننده زير تشكيل شده است شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده 
ختم رســيدگى را اعالم وبه شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد . راى شــورا ـ موضوع  اين پرونده 
رسيدگى به دعوى آقاى ذبيح اله پورك فرزند حسن به طرفيت محبوبه زاهدپور فرزند روزعلى بخواسته 
الزام خوانده به نتظيم ســند رسمى يك دســتگاه خودروى كاميون ايسزو به شماره 71 ايران 332 ع 46 
مقوم به 1/100/000 ريال اســت پاسخ استعالم از اداره آگاهى مركز شماره گذارى خودروى لردگان به 
شــماره 1854/13/41/43/97 مورخ 97/3/7 حكايت از مالكيت رســمى خوانــده در اداره راهنمايى 
و رانندگــى دارد بديــن وصف قاضى شــورا دعوى خواهان را با عنايت به مفاد بيع نامه عادى تنظيم شــده 
بين خواهان و خوانده در مورخ 93/9/5 و پاســخ اســتعالم مذكور و وجود خودرو در يد خواهان كه اماره 
مالكيت مى باشد و عدم حضور خوانده جهت دفاع وارد دانسته و مستندا به مواد 220و221و22 قانون 
مدنى  حكم به محكوميت خوانده به انجام تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم ســند رســمى انتقال خودروى 

مذكــور نــام خواهان صادر و اعالم مى نمايد اين حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در 
همين شــورا و ســپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان لردگان 

است. 
                                                                                            محمدسعيد كريمى ـ قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان لردگان

آگهى
پرونده كالســه 9609983896800511 شــوراى حل اختالف شــماره 8 شهرســتان لردگان تصميم 
نهايــى شــماره 9709973896800367 خواهان: آقاى خداكرم احمدى آموئى فرزنــد على با وكالت آقاى 
اميــن جليل پيران فرزند امان اله به نشــانى چهارمحال و بختيارى – لردگان – چهارراه شــهردارى- مجتمع 
تجارى باميرى- طبقه ســوم- دفتــر وكالت. خواندگان: 1- آقاى پنجعلى جليل طهماســبى فرزند گنجعلى به 
نشــانى چهارمحال و بختيارى- لردگان- مشــكدوزان منج 2- آقاى سيد رحيم حسينى فرزند سيد ميرزا به 
نشــانى اصفهان- مجتمع مسكونى سيمرغ خ فردوسى- آرين 1 طبقه 3 . 3- گل پرى رفيعى فرزند هدايت 
اله به نشــانى اصفهان- خورزق- اســالم آباد- ك 19 انتهاى كوچه . خواســته: مطالبه وجه بابت . به تاريخ 
1397/4/26 در وقت مقرر جلســه شعبه 8 شــوراى حل اختالف لردگان بتصدى امضاء كننده زير تشكيل 
شــده است. شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده، ختم رســيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رأى مى نمايد. «رأى شــورا» در خصوص دعوى آقاى خداكرم احمدى فرزند على با وكالت امين جليل 
پيران به طرفيت 1. گل پرى رفيعى 2. سيد رحيم حسينى 3. پنجعلى جليل طهماسبى به خواسته محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ دويســت ميليون ريال، به اســتناد يك فقره سفته به شماره 177421 (سرى اى) 
و هزينه واخواســت و خســارات دادرســى و خسارت تاخير تاديه شــورا دعوى خواهان را با توجه به تصوير 
مصدق ســفته كه امضا خوانده به عنوان صادر كننده روى آن موجود اســت و به لحاظ عدم حضور خوانده از 
ايراد و تكذيب وى دور مانده اســت و اين كه وجود اصل ســفته در يد دارنده ان دليل بر مديونيت صادر 
كننده مى باشــد و خوانده دليلى مبنى بر پرداخت وجه آن ارائه ننموده اســت، وارد دانســته مســتنداً به 
مــواد 249-307-309 قانون تجارت و مــواد 198-515-519-522 قانون آئين دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ فوق به عنوان اصل مبلغ ســفته 
تصوير واخواســت نامه موضوع آن پيوســت پرونده شــده است و مبلغ ســه ميليون و پانصد و هفتاد هزار 
ريال به عنوان هزينه دادرســى و مبلغ شــش ميليون ريال به عنوان حق الوكاله وكيل ( كه 60 درصد اين 
مبلغ مربوط به حق الوكاله در مرحله بدوى و 40 درصد مربوط به حق الوكاله در مرحله تجديدنظر مى باشــد 
كه در صورت ابطال تمبر ماليات حق الوكاله در مرحله تجديدنظر و دخالت در مرحله تجديدنظر محاســبه مى 
گردد) همچنين به پرداخت خسارت تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ واخواست سفته مذكور بر مبناى 
تناســب تغيير شاخص ســاالنه اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده 
واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى اســت و 
ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و ســپس ظرف مهلت بيست روز قابل 

تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى لردگان مى باشد. 
 قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف لردگان- محمد سعيد كريمى

 رونوشت آگهى حصروراثت
  آقاى محمد شفقت نژاد داراى شناسنامه شماره 734 به شرح دادخواست به كالسه 597/97 از اين 
شــورا در خواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اكبر شفقت نژاد بشناسنامه 
1160197555 در تاريخ 97/6/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1ـ محمد شفقت نژاد ـفرزند عبدالرضا به ش ش 734 ت ت 1343 پدر متوفى  2ـ فخرى 
كارگــر فرزنــد على اكبر به ش ش 483 ت ت 1349 مادر متوفــى  3ـ افروز صادقى فرزند اكبر به كد ملى 
1160167079 ت ت 1370 همسرمتوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه 
آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شوراتقديم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
  رئيس شوراى حل اختالف شماره هشتم 

بازخوانِیارتباطمیانارتشمدرِنپهلویاولوشهریور1320؛

کارآیِی ارتش رضاشاهی از منظر »هزینه و فایده«

ان
ره
ب

هر پدیده ای به حکم ُعقل، باید از منظر 
»هزینه و فایده« بررسی شود؛ اینکه 

برای پدیده ی مذکور، چقدر هزینه شده 
و قرار است متناسب با هزینه صرف شده، 
چقدر فایده و کارآیی داشته باشد. پدیده 
»ارتش مدرن« در دوران رضاشاه پهلوی 

نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در 
بررسی میزان توسعه ی نظامِی پهلوی 
اول، باید به همین رویکرد توجه نمود


