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پهلویستایی در ترازوی تاریخ۲۸ -

ماجرای شناسايي رضاخان به وســيلة انگليسيها

اينچنيــن هويتســازيهايي تنها در مورد
تولد و پيشــينه و تبار رضاخان مطرح نبود .بلکه
زندگي نظامي او که وجــه غالب زندگي قبل از
سلطنت او بود را نيز در بر ميگرفت .براي نمونه،
در حالي که خودش در زمان پادشاهي گفت که
تا سال 1323ق همچنان يک سرباز ساده ،و در
پي  15-16سال خدمت ،يک نظامي بيدرجه و
مقام بوده است 2،دربارة او نوشته شد که رضا در
1317ق جزو ملتزمان مخصوص عبدالمجيد ميرزا
عينالدوله ،راهي مرکز و جنوب غربي ايران شد
و پس از حدود دو ســال خدمت در آن نواحي به
تهران بازگشت و به درجه وکيلباشي /گروهباني
رسيد 3.و يا نوشتهاند که در 1320ق به خراسان
منتقل شد و حدود دو سال در آن ناحيه خدمت
4
کرد و به درجه معين نايبي /استواري رسيد.
اکنون که رضاخان «ذات اقدس» شــده بود،
وزارت جنــگ نمونة دســتوري را که به حاکم
مازندران براي تعيين روز «مولود مسعود» او صادر

آيرنســايد در متن انگليسي كتاب شاهراه
فرماندهي ( 5 ،)High Road to Commandبار از
رضاخان (در صفحات ،166 ،161 ،160 ،149
 178متن انگليسي) نام برده كه  4بار با عنوان
رضاخان و يكبار با عنوان ســرهنگ دوم از او
ياد ميكند .در دستنوشتههاي آيرنسايد نيز در
 6پاراگراف از رضاخان اســم برده ميشود كه
دو بــار با عناويني چون «ســرهنگ رضاخان»
و «رضاخان كه يك ســرهنگ اســت» ،دو بار
«رضاخــان» و چند بار هــم كلمة «رضا» را به
كار ميبرد.
اينكه آيرنسايد در آســتانة كودتا ،دستكم
 3بار از رضاخان به عنوان ســرهنگ ياد ميكند،
و در اين  3بار ،يك بار به ســرهنگ دوم بودن او
تصريح ميكند ،محكمترين دليل بر اين اســت
كه رضاخان در آستانة كودتا در چشم آيرنسايد
سرهنگ تمام و يا سرتيپ ديده نشد.

چگونگي شناســايي رضاخان به وسيلة انگليســيها و معرفياش به
آيرنســايد در روشــن کردن ماهيت سياســي و پيوند وي با انگليس
اهميت بســزايي دارد .از اين رو ،طبيعي اســت که پهلويســتايان
بکوشــند اين موضوع را نيز در جهت مطلوب توجيه و تفســير کنند.
در منابع تاريخي و ســندي ايــران معاصر،
درجــة نظامي رضاخان ســرتيپ عنوان شــده
اســت اما در اين باره به دو نکتة مهم بايد توجه
داشــت .يکي چگونگي تدوين و تهيه و تنظيم
اين منابع و اســناد در دورة حکومت پهلوي؛ و
ديگر روايتهاي متعارضي که اين روايت رسمي
را به چالش ميکشاند .يکي از اين موارد ،روايت
ژنرال آيرنسايد در اين باره است .آيرنسايد خود
يك نظامي است و نظاميان معموالً در گفتههاي
خود براي به كار بردن عناوين و درجات نظامي
دقت و توجه ميکنند .آيرنسايد چند روز پيش

درجــات نظاميان بــر روي دوش آنان نصب
شده و در منظر هر بينندهاي قرار دارد ،نميتوان
گفت که آيرنسايد در جريان مالقاتهاي مکرر با
رضاخان درجة نظامي او را نديد.
همچنين ،نميتوان گفت که وي در نگارش
مطلب دچار اشتباه شده است ،زيرا مطلب را تکرار
ميکند .افزون بر اين ،نميتوان گفت آيرنســايد
با شــخصي که او را براي رهبــري آيندة ايران
در نظر گرفته و برگزيده بود ،خصومت داشــته
و براي تحقير از ذکــر درجة واقعي او خودداري
کرده است.
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بنایی و خدمات
خدمات فضای سبز
باغچه ،روفگاردن دیوار سبز
طراحی ،اجرا ،نگهداشت
0910 -9103278

پیمانکاریساختمانیاسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات
ارزان فوری عالی

09123647916

خدمات فنی و صنعتی

خرید و فروش
فیش

حج  -مکه
خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی -درب منزل
66574819 -66576981
09126993603

استخدام

مشاور حقوقی آمـوزشی
دفتر وکالی دادگستری
(مشاوره تلفنی رایگان)

قبول وکالت در دعاوی :حقوقی ،کیفری ،مواد مخدر ،طالق ،مهریه
مطالبه طلب ،چک و سفته ،ملکی ،ماده  100کمیسیون شهرداری
دیوان عدالت اداری ،دیوان عالی کشور
(با مجربترین مشاوران و وکالی پایه یک دادگستری)
ساعت کار :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  10/30صبح تا  18عصر

تلفن 4 :الی 665 665 52
همراه0912 388 4694 :

حمل و نقل
کشتیرانی آداک مارین

بستهبندی ،کشتیرانی و حمل و نقل بینالمللی

انواع خدمات بستهبندی شامل:
بستهبندی لوازم منزل و مبلمان ،پیانو ،ماشینآالت،
کاالهایتجاریوموادغذایکاالهاینمایشگاهی،آثار
هنری ،اشیاء موزهای ،تابلوهای برق و تجهیزات ،لوازم
منزلدیپلماتهایسفارتخانهها
بستهبندی و حمل بار به صورت خردهبار و
فول جهت صادرات به :کانادا ،آمریکا ،اروپا
اقیانوسیه ،آفریقا و آسیا

www.adakmarine.ir - info@adakmarine.ir

09120832801
021-88949860-65

استخدام فوری

انواع خودرو

آسانسور و باالبر
فروشگاه آسانسور سبحان

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک
چهارراه گلوبندک -کوچه بادامچی
تجاری  150متر همکف  150متر زیرزمین
با ملکیت با  2کنتور برق  3فاز

باالترین خریدار
مینیبوسهایفرسوده
بدون نیاز به بیمه و عودت
بیمه با وکالت کاری
« اسقاط  ۸۵میلیون»
0919-1609423
0910-8452624

امداد گسترآپادانا

دو قطعه زمین فروشی
با موقعیت عالی،

داخل شهرک دماوند ،گیالوند ،شلمبه
09128109747 -09934475452

کالردشت قطعات ریز
سنددار داخل بافت زیرقیمت
09120281500
09112142080
لواسان
زمین  800متری سنددار
داخل بافت در بهترین موقعیت

کرج بر اصلی جاده مخصوص
باغ ویال  7840متر
 2کله  900متر
پایان کار
کاربری مسکونی باغشهری
مناسب شهرکسازی،
قابلیت اخذ جواز تجاری
متری  7/500م

09128227707

استخدام صافکار شرکت خودرویی
« شـرق تهـران »

حداقل سابقه  5سال حداکثر سن  35سال

حقوق ثابت /بیمه /بیمه تکمیلی /پاداش  /هزینه ایاب و ذهاب

09191195101

مواد غذایی

مختلف قابل بررسی هستند ،یعنی گاه
یک رفتار سیاســی صرفاً جنبه اخالقی
نــدارد بلکه جنبه فقهی نیز دارد ،یعنی
از یــک ســو حکم اخالقــی دارد و در
اخالق سیاســت مطرح میشــود و از
ســوی دیگر حکم فقهی داشــته و در
حوزه فقه سیاســی مورد بررســی قرار
میگیرد.
لذا شواهد ذیل نیز هم از لحاظ اخالقی
یک رفتار اخالقی محسوب میشوند و
هم برخــی از آنها از لحاظ فقهی حکم
خاصی داشــته و در فقه سیاسی بحث
میشوند.
پرهیز از نیرنگ

برخی معتقدند در میدان سیاســت
و در رقابتهای سیاســی برای شکست
دادن رقیب ،تهمت زدن ،بهتان زدن و
دروغ بستن به او جایز است ،لذا معاویه
به راحتی امــام علی(ع) و یارانش را به
قتل عثمان متهم میکرد.

مـتفرقـه

77811570 -09123005669

« خریدار نقدی فرسوده»
انواع خودرو و تمام مدلها
حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842و 66800789

09123126525

خرید و فروش

سیره اخالقی امیرالمومنین علی
در سیاست

(ع)

تهیه تمام قطعات آسانسور
کششی و هیدرولیک با نصب

نگهداری از
سالمند و کودک

دشتی 0912 -6282739

مرکز توانبخشی معلولین ذهنی
حدیث مهربانی گهرباران
نیازمند فوری پرستار با حقوق
مکفی میباشد.
شماره تماس09114438740 :
آدرس :میاندرود -گهرباران
روستای قندارخیل

خرید و فروش

 -1اســناد مؤسســة مطالعات و پژوهشهاي سياســي.
س  ،1304پ  ،11ص .18
 -2عبدالحســين اورنگ« .تو سلطان مقتدر اين مملکت
خواهي شد» .سالنامه دنيا .شماره 1345 ،22ش ،صص
 216تا .220
 -3ايرج رودگرنيا .ايران از کودتاي سوم اسفند  1299تا
سقوط رضاشاه .تهران :پرديس دانش1393 ،ش ،ص .33
 -4رضا نيازمند .رضاشاه از تولد تا سلطنت .تهران :حکايت
قلم نوين 1387 ،ش ،ص .89
5- Major General Sir Edmund Ironside, High Road to
Command, The Diaries of Major General Sir Edmund
Ironside 1920-1922, Edited by Lord Ironside,
London, 1972. P. 160.
 -6سيروس غني .پيشين .ص .189
 -7همان .صص .191-190

محدودیتهای اقدام در حکومت امیر مومنان(ع)۲۰ -

نگهداری از سالمند ،بیمار،کودک
و کلیه امور نگهداری و
فیزیوتراپ در منزل
و همراه در بیمارستان
با تخفیف ویژه جهت

فرهنگیان ،جانبازان و بازنشستگان

خریدار مواد غذایی نقدی
حبوبات و برنج و ادویهجات و غیره
09123402803
02155604978

بدینوســیله به اطالع کلیه اعضاءو ســهامداران تعاونی مسکن پرسنل
هوانیروز کرمانشــاه میرســاند مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
راس ســاعت  10صبح مورخ  1401/04/22در محل تعاونی مســکن
پروژه سیمرغ برگزار میگردد .خواهشمند است جهت تصمیمگیری در
خصوص دســتور جلسه مشروح ذیل راس ساعت و تاریخ مقرر حضور
به هم رســانید .ضمنا به استناد ماده  19آییننامه تبصره  3ماده 43
قانــون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اســامی ایران هر یک از اعضای
شــرکت میتوانند استفاده از حق رای خود را برای حضور و دادن رای
در مجمع عمومی به یک نماینده تاماالختیار خود از میان اعضاء واگذار
نماید( .حضور عضو و نماینده او تواما در مجمع ممنوع است ).همچنین
اعضای محترم تعاونی که داوطلب تصدی ســمتهای مورد درخواست
در دستور جلسه هستند ،میتوانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت
حداکثر یک هفته با مراجعه به محل تعاونی درخواست خود را در فرم
مربوطه تکمیل و به هیئت مدیره شرکت تحویل نمایند.
دستورات جلسه:
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس تعاونی
 -2طــرح و تصویب صورتهای مالی و عملکرد تعاونی منتهی به ســال
 1400و ارائه تراز مالی و تمدید و تصویب مجامع اسبق.
 -3انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل بازرس
 -4تصویب پاداش و حق جلسات هیئت مدیره و بازرس برابر آییننامه
اداره تعاون
 -5تمدید و تصویب اساسنامه تعاونی
توضیح( :در مجامع عمومی یک مرحلهای) هر عضو وکالت  3نفر از اعضاء
و هر غیر عضو وکالت یک نفر از اعضاء را دارا میباشد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن هوانیروز کرمانشاه

ساخت سردخانههای ثابت و متحرک
و یخچالهای صنعتی و روباز

۳۳۶۸۴۸۳۷ - 09125387044

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی

سیستمهای
حفاظتی

22504238ـ22315131

«آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول»
شرکت تعاونی مسکن پرسنل هوانیروز کرمانشاه

* صنایع برودتی انجماد*

و ریلی کاالی وارداتی صادراتی
ترانزیت ،بازرگانی و ترخیص کاال

09123576576

بین ما و شــما بر اساس قرآن حکم شود
ولی بعد از اینکه خطر شکســت از سرش
رفع شده حکم قرآن را زیر پا میگذاشت.
ولی امام علــی(ع) نیرنــگ و خیانت
در رفتار سیاســی را خالف اخالق و دین
میدانست.
لذا هر قدر دوستانش از او خواستند با
معاویه در ظاهر معامله دوستانه بکند مدتی

آگهیهای مفقودی
آگهی فقدان مدرک تحصیلی
(نوبت سوم)

مــدرک فارغالتحصیلــی اینجانــب مریــم
خاتمســاز اصفهانــی فرزنــد غالمرضــا به
شماره شناسنامه  5382صادره از اصفهان
و کــد ملــی  1291984976در مقطــع
کارشناســی رشــته هنــر -نقاشــی صادره
از واحد دانشــگاهی علــم و فرهنگ(جهاد
دانشگاهی ســابق) با شماره 83232200
مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار
میباشــد .از یابنــده تقاضا میشــود اصل
مدرک را به دانشــگاه علم و فرهنگ واحد
دانشآموختگان -فارغالتحصیالن به نشانی
تهران بلوار اشــرفی اصفهانی خیابان پارک
صندوق پستی  13145-871ارسال نماید.

اینجانب مسعود رضاییبخش مالک
ســواری پژو پارس  ELXبه شماره
انتظامــی  874و  44ایــران 73
موتور  12690006437شاســی
 NAAN41DC0BE002742بــه
علت فقدان سند کمپانی تقاضای
رونوشت المثنی نمودهام چنانچه
هرکــس ادعایی در مــورد خودرو
مذکــور دارد ظرف مــدت ده روز
به دفتر حقوقی ســازمان فروش
شــرکت ایــران خــودرو واقع در
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه
نماید .بدیهی است پس از انقضای
مهلــت مزبور طبــق ضوابط اقدام
خواهد شد .مدت اعتبار این آگهی
یکسال است.

دعوت برای بازیگری
فیلم و سریالها

دزدگیر اماکن  ،مشاوره
فروش  -نصب و راهاندازی
انتقال تصویر
با بیش از  15سال سابقه اجرایی
«عضو اتحادیه»
86034405
86034402
0912-5404793

پخش انواع کولر گازی (اسپیلت)
لباسشویی -ظرفشویی -یخچال -تلویزیون
(با گارانتی معتبر) به قیمت بانه

 55323529احمدی 09127646980

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی
میپذیرد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت تدبیر
(سهامی خاص شماره ثبت )87906
شناسه ملی  10101323148مورخ ۱۴۰۱/3/۸

بدلیــل به حد نصاب نرســیدن مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1400/1/31
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام حقیقی و نمایندگان سهام حقوقی دعوت میشود
تا در جلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه(نوبت دوم) شــرکت ســرمایهگذاری و
خدمات مدیریت تدبیر(ســهامی خاص -شــماره ثبت  )87906که در ســاعت 10
صبح روز یکشــنبه  1401/3/8در آدرس تهران -خیابان ولیعصر -خیابان شهید
عباسپور(توانیر سابق) -کوچه شاهین -شماره  5تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به
 -2 1400/9/30انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی
به  -3 1401/9/30انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی و اطالعیههای
شرکت  -4انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل  -5سایر مواردی که در حدود
اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه است.

هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت تدبیر
(سهامی خاص) -شماره ثبت )87906

«اداره اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران»

در نظر دارد رقبات موقوفات را به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید:

 -1نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک ســال ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مســاحت  12/60مترمربع واقع در جنتآباد شمالی بلوار
مبعث کوچه بهارستان نوزده پالک  6از موقوفه حاج محمدرضا طرشتی جهت استفاده تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ  30/000/000ریال
 -2نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک ســال ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مســاحت  23/80مترمربع واقع در جنتآباد شمالی بلوار
مبعث نبش بهارستان نهم پالک  29از موقوفه حاج محمدرضا طرشتی جهت استفاده تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ  30/000/000ریال
 -3نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک سال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مساحت  11/68مترمربع واقع در میدان شهرزیبا خیابان
شــهید احمد کاشــانی مقابل خیابان آشوری پاســاژ حجت طبقه زیرزمین شماره  8از موقوفه وراث درویشیان (مسجد حجتابن الحسن عسگری) جهت استفاده
تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ  40/000/000ریال
 -4نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک سال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری به مساحت  13/00مترمربع واقع در میدان شهرزیبا خیابان
شهید احمد کاشانی مقابل خیابان آشوری پاساژ حجت طبقه زیرزمین تحتانی مسجد از موقوفه وراث درویشیان (مسجد حجتابن الحسن عسگری) جهت استفاده
تجاری پایه مزایده ماهیانه مبلغ  25/000/000ریال
 -5نوبت اول واگذاری به اجاره به مدت یک ســال ششــدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان به مســاحت  65متر مربع واقع در حکیمیه بلوار بهار خیابان
بهشــت کوچه ارکیده چهار (شــهید وحید کیانی) پالک  14شــهرداری از موقوفه حاج اســماعیل جراح تهرانی جهت اســتفاده مسکونی پایه مزایده ماهیانه مبلغ
 32/000/000ریال
روز بازدید مورخ  1401/3/7ســاعت  14و آخرین روز شــرکت در مزایده پایان وقت اداری  1401/3/10زمان برگزاری مزایده مورخ  1401/3/11ساعت
 12ظهر میباشــد .میبایســت به آدرس :جنتآباد جنوبی نرســیده به چهارراه الله نبش والفجر  8پالک  72مراجعه و نسبت به دریافت فیش واریزی به عنوان
سپرده شرکت در مزایده اقدام نماید.
بابت ودیعه (رسم قرضالحسنه)  3ماه اجاره پیشنهادی را میبایست به حساب موقوفه پرداخت نماید.

تلفن تماس44475588 :

هنگامــی که جنگ صفین به آتشبــس و مذاکره تحمیلی
با معاویه ختم شــد و مذاکره با معاویه با شکســت مواجه
گردید ،برخــی گفتند معاویه سیاســتمدارتر و زیرکتر از
آن حضرت اســت؛ لذا امام علی(ع) بعد از جنگ صفین در
ســال  38هجری در میان مردم کوفه در پاســخ این توهم
فرمود :ســوگند به خدا معاويه از من سياستمدارتر نيست
اما او نيرنگ مىزند و مرتكب انواع گناه مىشود .اگر نيرنگ
ناپسند و ناشايسته نبود من سياســتمدارترين مردم بودم
ولى هر نيرنگى گناه اســت ،و هر گناهى يك نوع كفر است.

09121798196-40550397

دوربین مداربسته هایت ویژن

جواد سلیمانی

پس از خلع خاندان قاجار از ادامة سلطنت ،در
پي مصوبة مجلس شوراي ملي ،و در آستانة برپايي
مجلس مؤسسان براي انتقال سلطنت به رضاخان،
وزارت جنگ کوشيد روز ،ماه و سال تولد او را که
اکنون نزديک به  50سال از تولدش ميگذشت
بازيابي کند .نزديکترين و شايد آگاهترين فرد،
چراغعلي خان اميراکرم پسرعموي رضاخان ،حاکم
وقت مازندران بود.
به او نوشــتند« :قدغــن فرماييد روز مولود
مســعود ذات اقــدس اعلــي حضــرت پهلوي
ارواحنــا فــداه را صحيحــاً و ســريعاً اطــاع
1
دهند».

کرده بود ،به ديگر واحدهاي نظامي براي استخراج
ســوابق و مدارج نظامي وي نيز صادر کرده بود.
اين بدان معناست که بسياري از اسناد مربوط به
هويت شخصي يا سلسله مراتب نظامي رضاخان
که اکنون در مراکز سندي ايران موجود است ،در
دورة پس از کودتا و سلطنت او تهيه و تنظيم شده
و ا ِعمال هرنوع دخل و تصرف در آنها محتمل و
در مواردي مشخص است.
بنابراين ،بسياري از روايتهاي اين دوره دربارة
رضاشاه ،حتي آنچه که به نقل از وي گفته شده و
حتي گفتههاي خود او بايد با سنجة قرائن و شواهد
تاريخي متقن مورد ارزيابي و داوري قرار گيرد.

از كودتاي اســفند  1299رضاخان را احضار و او
را مأمــور كودتا کرده بــود .او در همان روزها از
رضاخان به عنوان كسي ياد ميكند كه «اكنون
سرهنگ دوم» شده است .اصل عبارت آيرنسايد
چنين است:
5
.Reza Khan had now become a Lt- Colonel
غني اين روايت روشــن آيرنسايد را ديده اما
ظاهرا ً چون پيشــاپيش در ذهن خود به رضاخان
درجة ســرتيپي داده ،ســخن آيرنسايد را ناديده
گرفته و مينويسد« :آيرنسايد در يادداشتهايش به
رتبة رضاخان بياعتناست و با عناوين گوناگوني به
6
او اشاره ميكند ولي هيچ كجا سرتيپ نميگويد».

برعکس ،درجه و عنوان باالتر رضاخان ،انتخاب
موجهتــر مينمود .بنــا براين ،اگر رضاخان
او را ّ
از نظر آيرنســايد يک ســرهنگ تمام يا سرتيپ
شناخته ميشد ،او ميبايست عبارت  Colonelيا
 Second Brigadier Generalرا به کار ميبرد.
چگونگــي شناســايي رضاخان به وســيلة
انگليســيها و معرفياش به آيرنسايد در روشن
کردن ماهيت سياســي و پيوند وي با انگليس،
اهميت بسزايي دارد.
از اين رو ،طبيعي اســت که پهلويســتايان
بکوشــند اين موضوع را نيــز در جهت مطلوب
توجيه و تفسير کنند .غني در اين باره مينويسد:
«موضوع همكاري او [رضاخان] با افســران
انگليســي پيش از كودتاي  1299و معرفي او به
آيرنسايد ،موضوع چندين تفسير و گزارش در طول
بيست و پنج سال گذشته بوده است.
در هر حال جاي ترديد نيســت كه دستگاه
نظامي بريتانيا در ايران رضاخان را پيش از كودتا
هم ميشناخت و اين نهتنها به لحاظ رتبه و سوابق
برجستة ارتشي ،بلكه به خاطر همكاري او با افسران
ژنرال ديكســن ،كه در جريان قرارداد  1919به
ايران آمده بودند ،و البته ،نقش بارز او در بركناري
كلرژه و نيز درگيري بعدي او با استاروسلســكي
بود .و اما اينكه چه كســي اول بار رضاخان را به
آيرنســايد معرفي كرد؛ در اين زمينه حرفهاي
متضاد و ادعاهاي خودخواهانهاي كه گاه خندهآور
است فراوان وجود دارد.
نخستين و معتبرترين روايت در يادداشتهاي
خود آيرنســايد اســت كه به صراحت ميگويد
كلنل اســمايس ابتدا رضاخــان را به او معرفي
كرد .از مجموعة شــواهد موثق چنين برميآيد
كه ژنرال جسور انگليسي در رضاخان شهامت و
اراده و ميهندوستي ميبيند و او را برميگزيند.
از ايرانيان حاضر و ناظر وقايع دوم و سوم اسفند
 1299گزارشهــاي چندانــي به ما نرســيده
است.
افراد معدودي قــدرت درك تصوير بزرگتر
را داشتند ،و فقط سالها بعد اهميت آن رويداد
را فهميدنــد .روايتهاي زيــر موثقترين به نظر
7
ميرسد».
پانوشتها:

شواهد تاریخی فراوانی برای رعایت
اخالق در سیره سیاست امیرمومنان(ع)
وجــود دارد؛ لکن طرح همه آنها مجال
واسعتری را میطلبد ،لذا در اینجا تنها
تعداداندکی از آنها مطرح میشود.
لکن قبــل از ورود بــه بحث تذکر
این نکته ضروری به نظر میرســد ،که
برخی از رفتارهای سیاسی از جنبههای

برای اینکه برخی از یاران امام علی(ع)
را از چشم سپاه امام علی(ع) بیندازد شایعه
میکرد که قیس بن ســعد بــن عباده از
علی(ع) جدا شد و به من پیوست.
بــه دروغ خود را تســلیم حکم قرآن
معرفی میکــرد و هنگامی که میدید در
جنگ صفین در آستانه شکست قرار گرفته
قرآنها را بر نیزه میکرد و میگفت بیایید

او را به حکومت شام بگمارد ولی بعد از
قدرت گرفتن سرنگونش کند نپذیرفت و
از همان اول ائتالف با حزب اموی ،حزب
زرســاالری که در پی براندازی اسالم و
حکومت اسالمی بود را نپذیرفت.
پیشتر نیز وقتی ابوســفیان بعد از
برپایی ســقیفه از او خواست که با هم
ائتالف کنند و حکومــت خلیفه اول را
ســرنگون کنند ،آن حضرت نپذیرفت.
شاید کســانی که نیرنگ در سیاست را
جایــز میدانند بگویند مقتضای زیرکی
در سیاســت این بود کــه امام علی(ع)
بــا معاویــه و پدرش در ظاهــر ائتالف
میکــرد ولی در باطن با آنها دشــمنی
داشــت و در موعد مناســب آنها را از
قــدرت کنار مــیزد؛ چنانکه هنگامی
که جنگ صفین به آتش بس و مذاکره
تحمیلی با معاویه ختم شــد و مذاکره
بــا معاویه با شکســت مواجــه گردید،
برخی گفتنــد معاویه سیاســتمدارتر
و زیرکتــر از آن حضــرت اســت؛
لذا امام علی(ع) بعد از جنگ صفین در
سال  38هجری در میان مردم کوفه در
پاسخ این توهم فرمود:
«ســوگند به خــدا معاويــه از من
سياســتمدارتر نيســت ،امــا او نيرنگ
مىزنــد و مرتكب انواع گناه مىشــود.
اگر نيرنگ ناپسند و ناشايسته نبود من
سياســتمدارترين مردم بودم ،ولى هر
نيرنگى گناه است ،و هر گناهى يك نوع
كفر است -در قيامت هر غدار و مكارى
پرچم خاصــى دارد كه به آن وســيله
شناخته مىشود -به خدا سوگند من با

«آگهی فقدان مالک زمین در شهرک پرواز هوانیروز کرمانشاه»
شرکت تعاونی مسکن هوانیروز کرمانشاه

بدینوســیله مطابــق رای صــادره از شــعبه  11دادگاه
عمومی حقوقی کرمانشاه و اجراییه صادر شده به شماره
 991042831110148زمین قطعه  12از بلوک 113
واقع در شهرک پرواز به آقای محمد قنبری فرزند حسن به
شماره شناسنامه  4721واگذار گردیده است .همچنین با
توجه به اینکه ممکن است ملک مزبور در سالهای اسبق
توسط تعاونی مسکن به شخص دیگری واگذار شده باشد
که اســنادی در تعاونی مســکن بابت زمیــن فوق موجود
نمیباشد لذا طی این اطالعیه اعالم میگردد در صورتی که
شخص یا اشخاصی مالک زمین مزبور میباشند ظرف مدت
 10روز با در دســت داشتن مدارک واگذاری به تعاونی
مسکن هوانیروز واقع در پروژه سیمرغ کرمانشاه مراجعه
نمایند .در غیر اینصورت تعاونی مسکن مسئولیتی بابت
واگذاری زمین فوق نخواهد داشت.

اسامی  ۶نفر از فرزندان

تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر
نام مستعار کودک :شاهین

كيد و مكر اغفال نمىشوم و در رويارویى
1
با شدايد ناتوان نمىگردم».
پانوشت:

َ -1و اهلل ِ َمــا ُم َعا ِوی ُهًْ ب َِأ ْد َهى ِم ّ ِني َو ل َ ِك َّنهًْ يَغْدِ ُر َو
ِن أَ ْد َهى
يَف ُْج ُرَ -و لَــ ْو َل َك َراه َِيهًْ الْغ َْد ِر ل َ ُك ْن ُ
تم ْ
ــر ٌهًْ َو ُك ُّل ُف َج َرهًْ
ال َّن
ِ
ــاسَ -و لَك ْ
ِن ُك ُّل ُغ َد َر ٍهًْ ُف َج َ
ل َغا ِد ٍر ل ِ َوا ٌء يُ ْع َر ُ
ف ب ِ ِه يَ ْو َم الْق َِيامهًَْ -و
ُكف ََرهًَْ -و ل ُِك ّ ِ
َ
الل ِ َما أُ ْس َت ْغف ُ
يدهًِْ.
ِيدهًْ َو َل أُ ْس َتغ َْم ُز ب َّ
ِالشدِ َ
َل ب ِال ْ َمك َ
رک :نهجالبالغه ،خ .200

شناسنامه سبز پژو  207به شماره
انتظامی  673ن  -27ایران  40و
شماره شاسی  MJ278078مفقود
گردیده و فاقد اعتبار است.
ســند کمپا نــی خــو د ر و پــژ و
پــارس مــدل  1389بــه رنــگ
ســفید روغنــی شــماره انتظامــی
 959ق  - 93ایــران  79و شــماره
موتــور  12489052237و شــماره
شاســی NAAN21CA9AK780952
به نام وحید قاســمی شنبرکی مفقود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط
میباشد.

برگ ســبز موتورسیکلت
جهــان  125مــدل  82به
شماره انتظامی -31911
ایــران  539بــه شــماره
موتور  000969و شماره
تنــه  822660مفقود از
درجه اعتبار ساقط است.
برگ ســبز خودرو پــژو روآ
مدل  85به شماره انتظامی
 574د  -21ایــران 31
بــه شــما ر ه مو تــو ر
 1168501311و شــماره
شاسی  15417156مفقود
از درجه اعتبار ساقط است.
بــرگ ســبز خــودرو وانــت
پیــکان مــدل  85به شــماره
ا نتظا مــی  442ب -31
ایــران  41به شــماره موتور
 11285024753و شــماره
شاســی  13189999مفقود
از درجــه اعتبــار ســاقط
است.
بــر گ ســبز خــو د ر و L 90
مــدل  1395بــه رنــگ ســفید
پرشــین بــه شــماره انتظامــی
 817ب  -61ایران  10به شماره
موتور 100019606RR162119
شا ســی
شــما ر ه
و
 NAALSRALDGA260014بــه نام
روحاهلل برجــی مفقود شــده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ ســبز و فاکتور فروش و
کارت موتورســیکلت NS160
مــدل  97بــه شــماره پــاک
 -53313ایــران  143بــه
شماره موتور JEYCHF45805
بــه شــما ر ه شا ســی
 N5PHCAJGKJAJ01438بــه
نام محســن مهرابــی مفقود و
اعتبار ندارد.
برگ سبز موتورسیکلت کویر
مدل  1393به شماره شاسی
N3C***125K9302602
شــماره موتور STATE-125-
 N3C10K53335به شــماره
پــاک  -66144ایران 112
به نام حسین نوروزی مهیاری
مفقود و اعتبار ندارد.
ســند کمپا نــی و شنا ســنا مه
ما لکیت ( بــر گ ســبز ) خــو د ر و
ســواری پرایــد  131مــدل 1396
به رنگ ســفید بــه شــماره انتظامی
 846س  73ایــران  41به شــماره
موتــور  M135880820و شــماره
شاســی NAS211100H3357976
بــه نام شــمسالدین زمانی مفرد به
شــماره ملی  4199742255مفقود
شده و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی سواری نیسان تینا
به شماره انتظامی  876ط 45
ایران  83مدل  91رنگ سفید
موتور  664479Aو شاســی
NAPBBUJ32A1002229

مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.
اینجانــب هاجــر کشــاورز مالــک
سواری سمند  LX-XU7به شماره
انتظامــی  696م  91ایــران 93
موتور  124K0616039شاســی
 NAAC91VW7FF021420بــه
علت فقدان سند کمپانی تقاضای
رونوشت المثنی نمودهام چنانچه
هرکــس ادعایی در مــورد خودرو
مذکــور دارد ظرف مــدت ده روز
به دفتر حقوقی ســازمان فروش
شــرکت ایــران خــودرو واقع در
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه
نماید .بدیهی است پس از انقضای
مهلــت مزبور طبــق ضوابط اقدام
خواهد شد .مدت اعتبار این آگهی
یکسال است.
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