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بازیگران تاریخ

درباره بهرام شاهرخ
و فعالیتهای سیاسی او

نازیستی که طرفدار انگلیس شد!
بهرام شاهرخ ،فرزند ارباب
کیخسرو شاهرخ ،نماینده
زرتــشــتــیــان در مجلس
شـــورای مــلــی ،در تهران
متولد شد و دوران تحصیل
را در زادگــاهــش ،بمبئی،
انگلستان و آلمان گذراند
و در رشته روزنامهنگاری دانــش آموخته شد.
بهرام ،با توجه به گرایشهای ضد انگلیسیاش،
با آلمانها در تهران ارتباط برقرار کرد و در سال
 1317هـــ.ش ،به آلمان رفت و با پا درمیانی
وابسته مطبوعاتی آلمان در تهران ،همکاری
با اداره تبلیغات نازیها را پذیرفت و برنامهای
برای تبلیغ در شرق تدوین کرد که به تأیید گوبلز
رسید .او پس از آغاز به کار رادیو فارسی آلمان،
به گوینده آن بــدل شد و از همین تریبون ،به
شدت علیه انگلیس فعالیت و مردم ایران را به
حمایت از سیاستهای ناز یها در خاورمیانه
تشویق میکرد .با پایان یافتن جنگ جهانی
دوم ،بهرام شاهرخ به ایران بازگشت؛ اما دیگر
از گرایشهای نازیستی او خبری نبود؛ شاهرخ
حاال دیگر انگلیسیها را دوست داشت! هنگامی
که سپهبد رزمآرا با طرح جلوگیری از ملی شدن
صنعت نفت ایــران ،وارد میدان سیاست شد و
به نخستوزیری رسید ،بهرام شاهرخ یکی از
طــرفــداران و مــشــاوران وی محسوب میشد.
بهرام ضمن نطقهای مختلفی که در مجامع
عمومی ایراد میکرد ،با اشاره رزمآرا ،مصدق و
طرفداران او را مورد حمالت سخت قرار داد؛ اما
کشف اسناد خانه «سدان» ،ارتباط گسترده وی با
انگلیسیها را فاش و بهرام را بیآبرو کرد .او پس
از آن ،دیگر نتوانست در دنیای سیاست ،س ِر خود
را بلند کند .بهرام شاهرخ در  28شهریور 1353
درگــذشــت .پــدرش ،اربــاب کیخسرو شاهرخ
دربــاره او گفته بود«:پسر سوم من ،بهرام ،به
خانواده عالقهمند است؛ ولی مزاج ثابتی ندارد
و به صداقت رفتار نمیکند!»

قرعهنخستینسردبیری«خراسان»بهنام«ملکالشعرا

»

بازخوانی چگونگی انتشار روزنامه خراسان  ۱۱۰سال پیش ،به مناسبت زادروز محمدتقی بهار

جواد نوائیان رودســری 133 -سال پیش ،در
چنین روزی 18 ،آذرماه سال  1265هـ.ش،
محله سرشو ِر شهر مشهد ،شاهد تولد یکی
از ستارگان برجسته سپهر ادبــیــات معاصر
و نــامــداری از جرگه نــامــداران اهــل سیاست
ایــران بــود .زند هیاد محمدتقی بهار یا همان
ملکالشعرای نامآور ،در خاندانی ادیب و ادب
دوست متولد شد .پدرش میرزا کاظم صبوری،
شاعری شناخته شــده بــود و ملکالشعرای
آستان قدس رضوی محسوب میشد و از این
رو ،این لقب بعدها به محمدتقی ،پسرش که در
سرودن انواع شعر ،قابلیت و استعداد فراوانی
داشت ،واگذار شد .مرحوم بهار ،سرودن شعر
را از نوجوانی آغاز کرد و خیلی زود ،حال و هوای
سالهای مشروطه ،او را به وادی آزادی خواهی
و مبارزه با استبداد کشاند و همین موضوع،
باعث شد که اشعار وی ،رنگ و بوی سیاسی به
خود بگیرد و ِورد زبان مردم کوچه و بازار شود.
بهار در زمره جوانان پرشور و مشروطهخواه شهر
مشهد بود و هنگامی که در  14مرداد ،1285
مظفرالدینشاه فرمان مشروطیت را امضا کرد،
هنوز  20ساله نشده بود.
▪تقدیر سردبیری

شـــایـــد اگـــــر لـــیـــاخـــوف روس بــــه ف ــرم ــان
محمدعلیشاه ،در تیرماه سال  ،1287مجلس
شورای ملی را به توپ نمیبست ،بهار در مشهد،
ســرش به ســرودن شعر گــرم بــود و گــاه به گاه،
به همراه دوستانش سری به انجمن معدلت
رضوی ،نخستین انجمن ایالتی خراسان میزد
تا از اوضاع و احوال سیاسی کشور مطلع شود و
البته ،ممکن بود شانسش را برای نوشتن یک
مقاله ادبی ،در یکی از جراید آن دوره مشهد،
مثل هفته نامه خورشید بــه مدیرمسئولی
میرزاعلی آقا تبریزی ،بیازماید؛ اما چرخ زمانه،
چنان که باید نچرخید و سایه استبداد ،دوباره بر
سر ایرانیان افتاد .حدود هشت ماه بعد از واقعه
«یومالتوپ» و آغاز استبداد صغیر ،تعدادی از
مشروطهخواهانمشهدیگردهمآمدندتاشعله
امید را دوباره در قلبهای مردم روشن کنند؛
یکی از آن ها ،ملک الشعرا بهار بود .آن ها تصمیم
گرفتند روزنــامـهای راه بیندازند؛ روزنامهای
که البته مخفیانه چاپ میشد و قرار بود او ًال،
اخبار مشروطهخواهی ایران و به ویژه خراسان
را پوشش دهد و ثانی ًا  ،مــردم را بــرای تقابل با

استبداد ،برانگیزاند .سیدحسین اردبیلی که
بعدها نماینده مجلس شــورای ملی شد ،پول
راهاندازی روزنامه را داد و آن را به ملکالشعرا
بهار ،جوان  22ساله و پرشور مشهدی سپرد
تا کــاری کند ،کارستان! هرچند در آن زمان
اصطالح سردبیر مرسوم نبود ،اما بهار ،به واقع
سردبیر جریده مردمی خراسان شد.
▪«رئیسالطالب» در باالخیابان

نخستین شماره یا به قول قدیمیها «نمره» این
روزنامه مخفی ،در  27اسفند  1287منتشر
شد؛ اسمش را گذاشتند خراسان؛ چرا؟ چون
قرار بود ارگان مشروطهخواهان خراسانی باشد
و پیام آن ها را به گوش همه ایرانیان برساند که
اینجا ،در این گوشه کشور ،زیر سایه سلطان
سریر ارتضاء ،حضرت امام رضا(ع) ،هنوز بخت
با آزادی خواهی یار است و تنور مشروطهخواهی
هم و غمش را گذاشت
گرم .بهار پس از آن ،همه ّ
پــای روزنامهنگاری .از آنجــا که ادیــب بــود و
با نگارش فارسی آشنا ،مسئولیت مطالعه و
تصحیح یا به قــول امــروز یهــا ،ویراستاری و
برگزیدن مقاالت را برعهده گرفت و مطالب
مورد نیاز را به اهل قلم مورد اعتماد ،سفارش
م ـیداد .تمام یادداشتهای آن روز روزنامه

خراسان ،از زیر دست او میگذشت .بهار ،به
قول خودش ،عنوان موهوم «رئیسالطالب»
را برای صاحب امتیاز خراسان برگزیده بود و
چاپخانه توس ،در باالخیابان ،نیمههای شب،
میعادگاه او و جوانانی بود که هنوز قلبشان برای
ایران و آزادی آن میتپید .بهار تقریب ًا تمام اوقات
روزانــه خود را صرف تنظیم مطالب روزنامه
خراسان میکرد؛ اما ترجیح میداد مقاالتی که
بزرگترها و باتجربهها مینویسند ،روزنامه را
منور کند .خودش میگوید که در این جریده،
اثر منثور منتشر نکرد؛ اما باالخره طاقتش طاق
شد و با انتشار شعر «کار ایران با خداست» ،نشان
داد که در سرودن شعر سیاسی ،چه اعجوبهای
اســت .هیچ کس فکرش را هم نمیکرد که
«خــراســان» ،نامی که بهار و دوستانش برای
جریده مخفی برگزیده و  24شماره از آن را
منتشر کرده بودند ،تا امروز دوام بیاورد و 111
سال بقای خود را جشن بگیرد؛ بگذریم.
▪بهار در تهران

پس از فتح تهران ،بهارمدتی را در مشهد ماند
و ایـنبــار ،خــودش روزنــام ـهای با عنوان «بهار»
منتشر کرد؛ اما تیرهای گزنده نثر او ،به دامن
اشغالگران روس نشست و به این ترتیب ،بهار

از زادگاهش رانده شد و به تهران رفت تا فصلی
تازه از فعالیتهای سیاسی و ادبی خود را آغاز
کند .خراسانیان ،بهار را به عنوان نماینده خود
برگزیدند و او به مجلس شــورای ملی راه یافت
و از همان ابتدا ،در کنار افــرادی مانند شهید
سیدحسن مــدرس ،به تقابل با وابستگان به
بیگانه پــرداخــت .هرچند در زندگی سیاسی
بهار ،مانند هر سیاستمدار دیگری ،میتوان
نقاط ضعفی هم یافت ،اما او در مجموع ،انسانی
وارسته و آزاداندیش بود .چنانکه مشهور است،
بهار پس از به قدرت رسیدن رضاشاه ،ناچار شد
برای او قصیدهای بسراید تا از شر آزار دربار در
امان باشد؛ اما هنگامی که در شهریور ،1320
رضاشاه از ایــران گریخت ،قلم بهار به چرخش
درآمد و حقیقت دیدگاه او درباره پهلوی را فاش
کرد« :انگلیسان رضای سارق را  /اندر این ُملک
پس چندی از او برنجیدند/
شه رضا کردند ِ ...
عیب او جمله برمال کردند  ...خبث او را به ُملک
جار زدند /مشت او را به دهر و ا کردند  ...چون که
بدنام گشت و کرد فرار /افتخاری دگر نصیب ما
کردند...طفلآندزدبیمروترا/اندراین ُملک
پادشا کردند» .زندهیاد ملکالشعرا بهار ،روز اول
اردیبهشت ماه سال ،1330در تهران درگذشت
و در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.

گروههای تبشیری مسیحیچگونه جاده صاف کن استعمارشدند؟

▪آغاز فعالیت مبلغان آمریکایی

این اقدامات ،تا اوایل دوره قاجار ،به ُکندی
ادامه داشت؛ اما در دوره قاجار ،بنا به دالیل
مختلفی از جمله نفوذ تدریجی آمریکاییها در
ایران ،از شتاب بیشتری برخوردار شد .هرچند
در ایــن زمــان نیز ،در فعالیتهای تبشیری
وقفههایی وجــود داشــت ،امــا افــرادی بدون
داشتن مأموریت از سمت گروه خاص یا کلیسا و
به صورت انفرادی ،اقدام به تبلیغ مسیحیت در
میان قشرهای مختلف جامعه میکردند .پس
از مدتی ،انجمن تبلیغی کلیسا ،با فعالیتهای
شخصی به نام بروس در اصفهان شکل گرفت
که از حمایت کامل انگلستان برخوردار بود .در
واقع ،موقعیت ممتاز انگلیس در میان حاکمان
قاجار ،فرصتی برای حفظ بقای انجمن تبلیغی
کلیسا در جامعه اسالمی ایــران بود و عالوه
بر آن ،امتیاز ویــژ های نسبت به رقبا محسوب
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درباره پیشنهاد رشوهای
که احمدشاه قبول نکرد

چند میگیری استعفا بدی؟!

میسیونرهای اروپایی،زیرذرهبین علما

هرچندبهطوردقیقمشخص
تاریخ معاصر
نیستکهازچهزمانیفعالیت
تبلیغی مبلغان مسیحی در
ایران آغاز شد ،اما مطابق اسناد موجود ،سابقه
ورود مبلغان مسیحی به ایران ،به زمان تصرف
جزیره هرمز توسط پرتغالیها برمیگردد.
به گــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایـــران ،در آن زم ــان ،مبلغان مسیحی ،زیر
عنوان گروههای تبشیری ،برای فعالیت بین
مسیحیان پرتغالی به ایران آمدند و پس از آن،
به تدریج در برخی مناطق کشور ما ،اقدام به
تبلیغ کردند .میتوان گفت که فعالیتهای
تبشیری ،در عصر صفویه در ایــران آغاز شد؛
هرچند نتوانست بر جامعه اسالمی ایــران،
تاثیری داشته باشد.

گزارش تاریخی

احمد شاه در سفر انگلیس

بــا آغــــاز جــنــگ جهانی
اول ،ایــــران از هــر سو
آمــاج حمالت بیگانگان
شد .در چنین شرایطی،
تعدادی از دلیران خطه
جنوب ایــران ،بــرای بیرون رانــدن اجانب ،کمر
همت بستند .منزل میرزاعلی تاجر کازرونی در
این شهر ،مرکز جلسات مهم نیروهای جنبش
مقاومت جنوب بود و ریاست این جلسات ،برعهده
شیخ «محمدحسین برازجانی» ،قــرار داشت.
شیخ ضمن حمایت از مبارزان ،فعالیتهای آنها
را هماهنگ میکرد .او همان کسی اســت که
فتوای شرعی دفاع در برابر تجاوزات انگلیسیها
را برای «رئیسعلی دلواری» فرستاد و وی را برای
ورود به مبارزه تشویق کرد .انگلیسیها که از نفوذ
شیخ «محمدحسین برازجانی» خبر داشتند،
کوشیدند تا وی را با تطمیع و تهدید ،وادار به
سازش کنند .در همین زمینه« ،پرسی کاکس»،
نماینده انگلیس در خلیج فارس ،طی نامهای،
از وی خواست که مانع از تــداوم جنبشهای
آزادی خواهانه در بوشهر و اطــراف آن شود.
پاسخ شیخ «محمدحسین برازجانی» به نامه
«کاکس» ،بسیار کوبنده و هوشیارانه بود .مجتهد
برازجانی در نامهای خطاب به نماینده انگلیس
نوشت«:گرچه نظر به صداقتم در خدمتگزاری
کلیه دول اسالمی ،علیالخصوص وطن عزیزم
ایران ،میبایست جواب شما را توسط حکومت
بنادر داده باشم ،کما اینکه میبایستی مخابرات
شما هم به توسط حکومت ایران به من برسد ،ولی
چون شما برخالف قاعده رفتار کرده و مبادرت به
مخابره مستقیم نمودهاید ،ناگزیر من هم مستقیم ًا
جواب میدهم  ...علت هیجان ملت [ایران] علیه
دولت شما ،همانا مداخالت دولت متبوعه شما در
خلیج فارس و نقاط جنوبی ایران است که هر وقت
توانستهاید ،برخالف بی طرفی ایران ،اقداماتی
کردهاید و اگر به قول شما ،آلمانیها نیز مشغول
تهییج عشایر ایــران هستند ،مطلبی اســت که
تاکنون برهان قوی برای اثبات آن در دست ندارید
و بر فرض ،چنانکه شما میگویید باشد ،شما این
طریقه غیرمرضیه را به آن ها آموختید و کمال
اسف را دارم که وطن ما را جوالنگاه مغرضانه خود
و دیگر اجنبیان نموده و بدین سبب ،ملت نجیب
ایران را مجبور به بعضی حرکات کرده و حال آن که
به خوبی مطلع هستید که هر فردی از افراد نجیب
ایرانی ،تاکنون ساعی بــوده [اســت] که شئون
بیطرفی دولت ع ّلیه خود را محفوظ و مقدس دارد
 ...ملت ایران را عقیده بر آن است که تمام صدمات
وارده از شمال به تصدیق دولــت انگلیس بوده
است .ملت ایران بعد از متابعت دیانت ،دوستدار
دولت و استقالل خود بوده و کمال احتراز را از
مخالفت با دولت خود دارد».
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میشد که از آزادی عمل تبشیری نیز برخوردار
بــودنــد .به عبارت دیگر ،نفوذ انگلستان بر
قاجار که از زمان فتحعلیشاه افزایش یافت ،از
یکطرف و تمایل دربار و کارگزاران حکومتی
بــه حفظ ارتــبــاط مطلوب بــا انگلستان ،از
طرف دیگر ،نه تنها به کسب امتیازاتی برای
مسیحیان منجر شد ،بلکه زمینههای مستعدی
را نیز بــرای فعالیت آن ها فراهم کــرد .البته
اختالف بین هیئتهای تبلیغی مسیحی و
تعیین مرز و حــوزه تبلیغات ،به تدریج باعث
شد آمریکاییها نیز ،برای تثبیت فعالیتهای
خود گام بردارند .اختالف میان فعالیتهای
تبلیغی ،فرهنگی ،زبانی و مذهبی انجمن
تبلیغی کلیسا با پرزبیتر یهای آمریکایی،
سبب شد تا بر مبنای جغرافیایی تهران ،حوزه
فعالیت آن ها به دو قسمت شمالی و جنوبی
تقسیم شــود :حــوزۀ شمال به آمریکاییها و
جنوب به انگلیسیها تعلق گرفت .به این
ترتیب ،فعالیت تبشیری آمریکاییها در
ایران گسترش یافت .آن ها به طور عمده در
ﻗﺎﻟـﺐ ﺗأﺳـﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣؤﺳﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ
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ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ همین ﻣﻨﻈﻮر ،در
اروﻣﯿﻪ ،ﻫﻤﺪان ،مشهد و ﺗﻬﺮان ،ﻣﺪارس و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهــایــی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ساخت مدرسه
در ارومیه ،از اولین اقدامات جدی مبشرین
آمریکایی در ایران بود و سبب شد گرو ههای
تبشیری آمریکا ،در ارومیه مستقر شوند .البته
وجود تعارضات مذهبی بین مردم و مدرسه،
باعث ایجاد مشکالتی شد؛ اما محمدشاه قاجار
با صدور فرمانی مبنی بر آزادی پروتستانها در
تبلیغات مذهبی و مجوز تأسیس مدرسه برای
نشر علوم و تربیت جوانان مسیحی و مسلمان،
این مشکل مدرسه را حل کرد و فعالیت آن ها
بیش از پیش گسترش یافت .به مرور زمان،
فعالیت این مدرسه توسعه پیدا کرد و در زمان
ناصرالدینشاه تعداد زیــادی از روستاهای
ارومیه ،تبریز و سلماس نیز تحت پوشش آن
ها قرار گرفت.
▪هدف از تبلیغ مسیحیت

پــس از ایــن مرحله ،پــای م ــدارس آمریکایی
به تهران باز شد و در دوره ناصرالدینشاه و

مظفرالدینشاه ،در غالب مــدارس پسرانه و
دخترانه که معرو فترین آن ها مدرسه البرز
بود ،مبلغان آمریکایی فعالیت می کردند .هدف
فعالیتهای تبلیغی مبلغان مسیحی در ایران،
تغییر آیین مردم از اسالم به مسیحیت یا حداقل
سست کــردن اعتقاد و بــاور مــردم به اســام و
ایجاد عالقه به دیــن مسیحیت بــود؛ امــا این
فعالیتها به دلیل اعتقاد قلبی مردم ایران به
دین اسالم ،نتوانست با موفقیت خاصی رو به رو
شود و طبق آمار ارائه شده توسط خود مبلغان،
پس از چند سال فعالیت مداوم ،تنها توانستند
 30نفر را به دین مسیحی متمایل کنند .در
واقع ،مردم و علما به این نوع فعالیتها بیتوجه
نبودند و در مقابل آن ،واکنش نشان دادند
و به دربــار نامههایی دربــاره اهــداف این نوع
فعالیتها نوشتند که در یکی از آن ها آمده
بود« :آنچه تاکنون از این مــدارس ،باالخص
مدرسه آمریکایی مشهود و ملحوظ گردید ،به
غیر از نشر میکروب فساد اخالق و کوشش در
ایجاد نفاق و اختالفات و تزریق اوهام و خرافات
در افکار و دما غهای نوباوگان و دوشیزگان
ایرانی و باالخره اضمحالل قومیت و ملیت که
قهر ًا منتهی به تسلط اجانب و تخریب اساس
دیــن مبین اســامــی اســت ،مقصود دیگری
نــدارنــد ».همچنین علمای بــزرگ آن زمــان،
بارها درباره فعالیتهای تبلیغی مسیحیان،
به حکومت وقت هشدار دادند و مضرات آن را
یادآور شدند .جمعی از علما در نامهای ،درباره
فعالیت مــدارس مسیحی نوشتند«:در آینده
تربیتیافتگان همین مدارس به عنوان مدیران
مدارس اسالمی فعالیت خواهند کرد و مطمئن ًا
تحت تأثیر آموزههای آنان به تربیت نسل جوان
مسلمان خواهند پرداخت».

رودسری  -یکی از مسائلی که درباره شخصیت
احمدشاه مطرح شده ،بیعالقگی وی به ادامه
سلطنت در ایران است؛ اما شواهد نشان میدهد
که احمدشاه هرگز از بازگشت به ایران و ادامه
سلطنت ناامید نشد و حتی در پاسخ به فرستاده
ولیعهد در فرانسه که به شاه توصیه کرده بود،
در صورت بیعالقگی به ادامه سلطنت ،وظایف
سلطنت یا نیابت آن را به ولیعهد واگــذار کند،
سلطنت بر ایران را حق طبیعی خود ارزیابی کرد
و گفت« :من حق ندارم ملت ایران را از شراکتی
که در سلطنت و فرمانروایی دارد ،محروم گردانم
و ملت ایــران نیز نمیتواند مرا از حق سلطنت
محروم کند ».احمدشاه که در زمــان اقامت
در فرانسه ،به تحصیل حقوق مشغول بــود ،با
تکیه بر دانــش حقوقی خــود ،قــدرت رضاخان
را نامشروع می دانست و میگفت« :تشبثات
او (رضــاخــان) و همراهانش ،تمام ًا نامشروع
است و نزد همه مسلم است  ...ســردار سپه با
این تشبثات و اقداماتی که میکند ،هیچگاه
نخواهد توانست ،تخت و تــاج و سلطنت را از
قاجارها برباید ».شواهد دیگری نیز برای اثبات
موضوع دلبستگی احمدشاه به سلطنت وجود
دارد .ماجرای مالقات ذکاءالملک فروغی و
تقاضای خرید استعفانامه احمدشاه یکی از
همین شواهد است .فروغی به آخرین شاه قاجار
پیشنهاد می کند که در قبال استعفا از مقامش،
یک میلیون لیره دریافت کند .رضاخان در پی آن
بود تا با دریافت این استعفانامه ،حکومت خود
را مشروع جلوه دهد و به افکار عمومی بقبوالند
که احمدشاه حاضر به بازگشت به ایران و ادامه
سلطنت نیست و زندگی آرام و خوشگذرانی
در اروپــا را بر مملکت داری و پذیرش زحمات
و خطرات آن ترجیح میدهد .اما احمدشاه،
رد درخواست فروغی ،پاسخ داد«:مــن
ضمن ّ
حاضر نیستم حتی به هزار برابر این مبلغ هم
[استعفانامه را] بفروشم و تو به ارباب خود از قول
من بگو که این خیال باطلی است که کردهای؛
زیرا من پیش وجدان خود در مقابل نسلهای
آینده ایران سرافرازم که حاضر شدم از سلطنت
برکنار شوم ،ولی خیانت نکردم و جز به وظیفهای
که به من محول شده ،کار دیگری انجام ندادم و
تاریخ قضاوت خواهد کرد که من برخالف اراده
ملت ایران ،از سلطنت برکنار شدهام .بنابراین،
اگر استعفا نمایم ،مثل این است که من رضایت
دادهام و سلطنت را حق خود ندانستهام ،لذا اگر
تمام دنیا را به من بدهند استعفا نخواهم داد ».با
این حال ،نباید از یاد برد که احمدشاه قاجار ،در
دوران سلطنتش ،تحت تأثیر سخنان ناصرالملک
قرار داشــت؛ نایب السلطنهای که در انگلیس
تحصیل کرده بود و همواره شاه قاجار را نسبت
به آینده ایران ناامید میکرد .شاید انتساب جمله
«کلمفروشی در سوئیس را به پادشاهی در ایران
ترجیح میدهم» به احمدشاه ،با توجه به رویکرد
وی در انبار کردن ارزاق عمومی برای باالبردن
قیمت آن ،در جریان قحطی بــزرگ کشور در
اواسط دهه  1290هـ.ش ،چندان بیربط هم
نباشد .اما خردمندانه آن است که تاریخ را سیاه
و سفید ننگریم و به این اصل مهم توجه داشته
باشیم که هر انسانی ،در شرایط مختلف ،ممکن
است واکنشهای رفتاری متفاوتی از خود بروز
دهد و در این عرصه ،تفاوتی میان شاه و رعیت
نیست .به هر حال ،مقاومتهای احمدشاه ،با
توجه به شخصیت متزلزل او ،راه به جایی نبرد
و رضاخان ،توانست با فریب ،تطمیع یا تهدید
رجال سیاسی ایران ،سلطنت را قبضه کند و به
رضاشاه تبدیل شود.

