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 ۱۹/۰۹/۲۰۲۲                                                                             دیهمحمد رؤف م

 
 !رضا پاالنی چگونه رضا پهلوی شد و پارس چگونه ایران

 
خورده است و برخی از مورخان تاریخی، تعداد همسران  به روایت تاریخ، نام فتحعلی شاه به بحث تعدد همسر گره

سرای فتحعلی، امالک سلطنتی  اند؛ اما در تاریخ ایران افزون بر حرم زن بیان کرده  ۱۰۰۰تا    ۳۰۰وی را در حدود  
 .»رضا پاالنی« نیز شهرت فراوانی دارد

برانگیز دارد و حتی در مکاتبات سفارت انگلستان  نی« برای تصاحب زمین، روایتی تأسفحرص و طمع »رضا پاال
 !شده است که شاید وی بخواهد قباله همه ایران را به نام خود بزنداز قول سفیر نیز ثبت

یام بوالرد« خوار قّهار بوده است؛ »سر ریدر ویلدانند »رضا پاالنی« یک زمیننگاران ایرانی و خارجی میتاریخ  همه
ای از اراضی کشاورزی  سفیر کبیر انگلستان در ایران، در بخشی از کتاب خود آورده است: »او مناطق گسترده

فشار گذاشتن مالکان، به دست  مرغوب را از راه مصادره به دست آورد. بسیاری از امالک دیگر را، از طریق تحت
تا زمانی که قیمت نازل پیشنهادی مورد قبول مالک اصلی قرار  عنوان مثال، از طریق قطع منبع تأمین آب  آورد. به 

ای وسیع از اراضی مرغوب در نزدیک کرند از راه خرید اش مشغول تصاحب منطقهگیریگرفت. به هنگام کنارهمی
 «.اجباری به نفع شخص خودش بود

ه فرانسوی نوشت: »در ایران  خواری رضاپهلوی چنان شهرت پیداکرده بود که در آن زمان یک روزنامآوازه زمین
خورد؛ ولی این جانور کند، با این تفاوت که شته برگ درختان را می جانور عجیبی پیداشده که مثل َشتِه عمل می 

 «...شودخورد، بازهم سیر نمیخوار است و هرچه قدر هم امالک مردم را می تاجدار زمین
ر خصوص جنون رضا پهلوی به اشغال اراضی مرغوب  ترین دوستان محمدرضا پهلوی دحسین فردوست از نزدیک

پیشنهادی را  کشاورزی عنوان کرده است: »اگر می یا  بدهد، مقام بدهد،  خواستید رضاخان خوشحال شود، درجه 
کردید و مطمئن بودید که کارتان تصویب کند، قبل از شروع، نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح می

 «.شودانجام می
هزار سند به نام خودش بزند و وسیعی در مازندران، گیالن، گرگان،    ۴۴سال سلطنت، توانست    ۱۶هلوی طی  رضا پ

گنبد، آذربایجان، لرستان، فارس، همدان، خوزستان، اصفهان، ورامین، شمیران و... را اشغال کند؛ به نقل از مورخان،  
 .گرگان و گیالن متعلق به وی بوده است های بزرگی ازتقریباً تمامی مازندران و اراضی مرغوبش و بخش

نویسد: های مردم توسط رضاخان می نگار و متفکر نامدار مصری درباره غارت زمینمحمدحسنین هیکل روزنامه
هزار دهکده بود و یک ربع میلیون   ۲، او دارای  ۱۹۴۱شود که به هنگام برکناری رضاخان در  »تخمین زده می 

 «.کردندکار می هایش رعیت مستقیماً روی زمین
خواری داشت، نام ایران را نیز از کل به جز برای قلمرو خود مصادره  در نهایت رضاشاه با حرصی که در زمین 

 .کرد
رضا میرپنج، معرف به رضا پهلوی با عنایت دولت استعمارگر انگلیس از نگهبانی اصطبل سفارت هلند به عنوان  

نشانده بر سِر کار آوردند تا کار مورد نظر را به عنوان یک عامل دستها رضاخان  شاه ایران انتخاب شد. انگلیسی
زمانی که گرایش به سمت آلمان هیتلری   خدمتی به اربابان غربی خود، سرانجامآنها را انجام دهد ولی بعد از خوش

 .پیدا کرد، توسط انگلیسی ها به جزیره موریس منتقل شد
کار آمدن هیتلر    الشعاع قرار داد، رویه، سیاست خارجی ایران را تحتتحول بزرگی که در نیمه دوم سلطنت رضاشا

از این انگلستان و فرانسه به سبب تمایالت ضد   در آلمان و پیشرفت سریع اقتصادی و نظامی آن کشور بود. پیش
سیاست تا شروع    آمیز را در پیش گرفته بودند. اینهای آلمان، سیاستی مسالمتطلبیکمونیستی هیتلر در مقابل توسعه

شدت به آلماِن هیتلری  گرفتن هیتلر، رضاشاه به زمان با قدرتجنگ دوم جهانی ادامه یافت. از این زمان به بعد هم 
متمایل شد و روابطش را با آن گسترش داد. این امر، اسباب نگرانی انگلیس را فراهم کرد. شوروی هم از این امر  

 .ناخشنود بود
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طرفی خود را به  وم، پیش از آن که انگلیس و فرانسه به آلمان اعالن جنگ کنند، ایران بیدر کوران جنگ جهانی د
توانست به طرفی ایران به سبب اهمیت جغرافیای نظامی نمیآگاهی دولت انگلستان رسانده بود اما بدیهی بود که بی

به آلمان نازی، توسعه روابط صنعتی و   دیده احترام نگریسته شود؛ عالوه بر این که بهانه بزرگی مانند تمایل ایران
تجاری با آن کشور و وجود جاسوسان آلمانی در ایران کافی بود تا هر لحظه، هراس هجوم متفقین، فضای ایران را  

 .تر کندآشفته
چنین بود که سرانجام با پیشروی فزاینده ماشین پرقدرت جنگی آلمان نازی و اشغال ناباورانه اروپا، راهی جز  این

شب دوشنبه، سوم شهریور ایران برای رساندن مهمات و سازوبرگ جنگی به روسیه باقی نماند. سرانجام در نیمه
قوای شوروی با پشتیبانی تانک و هواپیما از شمال و قوای انگلیس از مرزهای غربی، وارد ایران شدند.    ۱۳۲۰

اه را تصرف و به سوی کرمانشاه پیشروی  جبهه دوم ارتش انگلیس از مرز خسروی عبور کردند و تأسیسات نفت ش
کردند. نیروهای ایرانی در برابر آنان مقاومت زیادی کردند اما فرمان ترک مقاومت به تمام واحدهای نظامی ابالغ 

 .شد و نیروهای انگلیس و شوروی به هم پیوستند و ارتش ایران با سرعتی باورنکردنی تارومار شد
  .رسیدن فرزندش محمدرضا بودقدرت به دست متفقین، سقوط رژیم رضاشاه و بهیکی از پیامدهای اشغال ایران 

گیری کرد و سلطنت را به پسرش میالدی، رضاشاه پهلوی به درخواست بریتانیا از سمت خود کناره ۱۹۴۱در سال 
س وی به شهر  محمدرضا واگذار کرد. سپس، توسط نیروهای بریتانیایی از بندرعباس به جزیرهٔ موریس تبعید شد. سپ

 .درگذشت  ۱۳۲۳مرداد  ۴ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی منتقل شد و در همانجا در تاریخ 
نویسد: »سرنگونی و سرانجام مرگ رضاشاه در تبعید که در  یرواند آبراهامیان در کتاب »ایران بین دو انقالب« می 

ه بود، کسی را متأسف و متأثر نکرد.« رحم و مرموز تبدیل شدهای پادشاهی به مستبدی حریص و بیآخرین سال 
صورت امانت در آن کشور باقی ماند تا این که سرانجام در  پیکر رضاشاه پس از مرگ ابتدا به مصر منتقل شد و به

 «.جسد او را به ایران آوردند و در آرامگاهی در شهرری به خاک سپردند ۱۳۲۸سال 
 .طرچی سفارت هلند در تهران بودتصویر رضا پاالنی را در زمانی نشان میدهد که قا
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