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  پهلوي اول ةدوراجتماعي نظاميان در  وضعيت و جايگاه
  1320شهريور  ةو تاثير آن بر واقع

  *سيروان خسروزاده

  چكيده
تشكيل قشون متحدالشكل توسط رضاخان تحولي اساسي و نـوين در تـاريخ ايـران بـود.     

هاي تاريخ معاصر بطور مفصل به نقـش و عملكـرد سياسـي و نظـامي     اگرچه در پژوهش
كاوشي در اوضاع و شرايط داخلـي ارتـش و   قشون رضاشاه پرداخته شده اما تاكنون هيچ 

داران و افسران و امراي آن و نيـز  همچنين روابط و مناسبات موجود ميان سربازان و درجه
جايگاه اجتماعي آنان صورت نگرفته است. پژوهش حاضر بـراي نخسـتين بـار درصـدد     

 - ش توصـيفي است با تكيه بر منابع موثق بويژه روايات خود نظاميـان و بـا اسـتفاده از رو   
تا  1320تحليلي به بررسي وضعيت دروني ارتش بپردازد و روشن سازد كه واقعه شهريور 

دهد برخالف اقتدار چه اندازه متاثر از وضعيت نظاميان بود. در اين راستا پژوهش نشان مي
هايي جدي بود كـه از جملـة آنهـا    ظاهري، ارتش در درون خود دچار معضالت و بحران

ي سربازان، ثروت اندوزي افسران، دزدي، ارتشاء و حتي انـواع تجـاوزات   عدم امنيت جان
بود و اگرچه رضاشاه تالش خود براي كنترل ارتش را به كار بست امـا نـه تنهـا تـوفيقي     

اي جهات خود مسبب اصلي مشكالت بود و افسران و امراي ارتش با نيافت، بلكه در پاره
زي، غارت، اختالس، و چپاول اقدام كرده و تنهـا  اندوهاي او، به ثروتاطمينان از حمايت

هاي وطنپرستانه برخوردار بودند، و در نتيجه اين وضعيت، بخش محدودي از آنان از آموزه
ارتــش ايــران بــه علــت فقــدان فرمانــدهان وطــن پرســت كــافي نتوانســت در شــهريور 
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شكل، رضاشاه، افسران، سـربازان، خـدمت سـربازي، شـهريور     قشون متحدال :ها كليدواژه
1320.  

  
  مقدمه .1

طلبان و هايش با روسيه، همواره يكي از آرزوي اصالحهاي ايران در جنگاز زمان شكست
وطنپرستان ايجاد يك نيروي نظامي قدرتمند و مجهز براي پاسداري از موجوديت ايران بود. 

ميرزا حسين خان سپهساالر و سپس مجلس دوم مشـروطه  اگرچه عباس ميرزا و اميركبير و 
هايي براي تحقق اين آرمان صورت دادند اما به هر دليـل كـه بـود ايـن     به نوبة خود تالش

ها به نتايج مورد انتظار نرسيد و تقدير چنين بود كه رضاخان سـردار سـپه بـه دنبـال     تالش
اگرچه هدف او در تشكيل  شمسي اين رسالت را محقق ساخت. 1299كودتاي سوم اسفند 

و تجهيز ارتشي قدرتمند تا حد زيادي برخاسته از افكار وطنپرستانة وي بود و قشون تحت 
فرمان او با موفقيت توانست مدعيان قدرت را در گوشه و كنـار مملكـت سـر جـاي خـود      
بنشاند و اقتدار حكومت مركزي را تا اقصي نقاط كشور گسترش دهد و به ظاهر امنيـت را  

هاي صعب العبور برقرار كند، اما واقعيـت ايـن بـود ارتـش نوظهـور      ها و راهي در جادهحت
هاي فراواني كه به نقش ارتش در تثبيت بزودي از رسالتش منحرف شد.  برخالف پژوهش
هاي قدرتي چون سمكو، شيخ خزعـل،  حكومت مركزي در سراسر ايران و سركوبي كانون

اند اوالً تاكنون كاوشي دروني در ارتش، ره پرداختههاي عشايري و غيجنبش جنگل، شورش
وضعيت و جايگاه اجتماعي نظاميان و مناسبات ميان سلسله مراتب آنان (از سرباز وظيفه تا 
باالترين مقامات) صورت نگرفته است و ثانياً در داليل فراواني كه بـراي انفعـال ارتـش در    

هـاي شخصـي   ست تـاثير آمـال و دغدغـه   ذكر شده، آنگونه كه الزم ا 1320واقعة شهريور 
نظاميان بر اين شكست بررسي نشده است. لذا اهميت پژوهش حاضر در اين است كه براي 
نخستين بار از جمله در تالش برآمده ارتباطـات ميـان آمـال و منـافع شخصـي نظاميـان و       

را مورد بحـث را تشـريح نمايـد. در همـين راسـتا       1320شكست ارتش ايران در شهريور 
سربازان همچون هسته اصلي قشون متحدالشكل در كانون توجه قرار گرفته و موقعيت آنان 
از اداره نظام وظيفه تا پايان خدمت سربازي مورد بحث قرار گرفته است. در اقدام بعدي به 
عملكرد افسران و امراي ارتش و نقـش رضاشـاه در عملكـرد آنـان پرداختـه شـده اسـت.        

ن هيچگونه پژوهشي صورت نگرفته است. اتكـاي مقالـه   درخصوص موضوع حاضر تاكنو
با من اساساً به منابعيست كه اشارات كم و بيشي به موضوع دارند. مهمترين اين منابع كتاب 
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باشد. نويسنده كتاب كه خـود يـك افسـروظيفه    الهي مياهللا حكيماز هدايت به ارتش بياييد
دروني ارتش را مورد بحث قـرار داده  بوده با رويكردي انتقادي مشاهدات خود از وضعيت 

اي از چهار سخنراني است. منبع مهم ديگر كتاب افسران ما از احمد كسرويست كه مجموعه
وي است و مولف در بخشي از گفتارهايش، در بحثي انتقادي به نقش و عملكرد و جايگاه 

شارات دقيق وي به اي به اپردازد. اهميت كتاب وي تا اندازهاجتماعي سربازان و افسران مي
اسـت كـه    هاي يـك سـرباز وظيفـه   هاست كه اساساً مبتني بر  يادداشتوقايع درون پادگان

كسروي صفحات ارزشمندي از آن را عيناً در كتابش نقل كرده است. منبع مهم بعدي كتاب 
بقلم سرهنگ احمد جان پوالد است كـه بـا رويكـردي بسـيار     سرگذشت يك افسر ايراني 

هـايش  شرح خـدمت نظـامي خـود در ارتـش پرداختـه و از البـالي يادداشـت       منصفانه به 
از سـرتيپ يكرنگيـان و   سيري در تاريخ ارتش ايران اي بدست داده است. اطالعات ارزنده

باشـد  همچنين ظهور و سقوط سلسله پهلوي از حسين فردوست از ديگر منابع پژوهش مي
گار پهلوي اول از عبدالرسول نيـر شـيرازي   اند. روزكه كم و بيش شواهد مستندي ارائه داده

هاي زيادي در آن وجود دارد و در پژوهش حاضر بيشـتر  نيز منبع ديگريست كه البته اغراق
صرفاً در جاهايي كه با ادعاهاي مطرح شده در منابع ديگر مطابقت دارد مورد استفاده قـرار  

اي روايـت و ادبيـات ويـژه   گرفته است. از آنجا كه در مورد موضوع نوشتار حاضر تـاكنون  
تاليف نگشته، ماهيت مقاله بيشتر توصيفيست تا تحليلي. مساله اصلي تحقيق، پاسخ دادن به 
اين سوال است كه وضعيت نظاميان، مناسبات ميان آنان و ماهيت آنان از چه قرار بود و اين 

ق بـر ايـن   تاثيرگذار بـود. تحقيـ   1320وضعيت تا چه اندازه در عملكرد ارتش در شهريور 
فرض استوار است كه قشون متحد الشكل به علـت نـوين و نوظهـور بـودن راه درازي تـا      
تثبيت اهداف سازماني خود در پيش داشت، منافع ملي تحت الشعاع منافع شخصي افسران 

هاي وطنپرستانه عموميت پيدا نكرده بود. مناسبات اصلي ميـان سلسـله   قرار داشت و آموزه
استفاده مقامات مافوق از زيردستان قرار داشت و رضاشاه نيز نه س سوءمراتب نظامي بر اسا

اي جهـات، شخصـاً مسـبب بخـش قابـل      تنها موفق به رفع اين معظالت نشد بلكه در پاره
تا اندازة زيادي نتيجه قابل انتظار  1320توجهي از اين مشكالت بود و براين اساس شهريور 

  چنين وضعي بود.
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  كيفيات آنو  . سربازگيري2
- شمسـي قشـون متحـد    1300اگرچه بعد از روي كار آمدن سردار سپه، در پاييز و زمستان 

) اما ظاهراً تشكيالت جديـد  190: 1326مقامي، ، قائم530: 1380الشكل تشكيل شد (مكي، 
كارايي الزم را نداشت چراكه مشاركت در آن داوطلبانه بود و سربازان كـه تمامـاً داوطلـب    

). نظر بـه  15: 1372كردند. (بهبودي، بخاطر دشواري تكاليف سربازي فرار مي بودند، اغلب
كم بحث قانون نظام وظيفه و خدمت اجباري به ميـان آمـد كـه    چنين مالحظاتي بود كه كم

به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و سـازمان نظـام وظيفـه     1304خرداد  16باالخره در 
شعبه نظام اجباري تبديل شد. اما پيشبرد صحيح اين تشكيل گرديد. نام شعبه سربازگيري به 

اي بنـام ادارة كـل   امر نيازمند تهية آمار دقيقي از افراد كشور بود و در همين راستا ابتدا اداره
احصائيه و سجل احوال تشكيل شد و براي تعيين ميزان جمعيت كشور و ثبت احوال آنـان  

ا تصويب قانون خدمت اجبـاري، دايـرة   نيز قانوني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ب
هـاي  سربازگيري و نظام اجباري نيز در سازمان قشون تاسيس شد. مقدمات اجراي سياست

اي بنـام دايـرة   فراهم نگشت و در اوايل اين سال بود كه باالخره دايـره  1305جديد تا سال 
، تـاريخ  106: 1391سربازي در مركز تشكيل، و اقدام به احضار مشمولين كرد (رحمانيـان،  

) كارايي نظام خدمت اجباري تا اندازة زيادي به كيفيـت  124- 121تا، ارتش نوين ايران، بي
عملكرد سازمان ثبت احوال و مقامات اداره نظام وظيفه وابسته بـود و ايـن دو نهـاد نقـش     

اي در كيفيت و نحوة اجراي قانون نظام وظيفه و سـربازگيري داشـتند. بـا ايـن     تعيين كننده
 دريافـت  با اقـداماتي چـون   باشد كهحال، شواهد حاكي از فساد مقامات اين دو سازمان مي

شـدند، بـراي    ارتـش  كـاركرد  ناكارآمدي و اختالل در همان بدو امر باعث اخاذي و رشوه
 افـراد  آنـان  جـاي  به و معاف نظام خدمت از رشوه پرداخت با توانا و سالم مشمولين نمونه
). 93: 1324شـدند (بريمـاني،   مي معرفي لشكرها به مالي و جسمي نظر از ضعيف و ناتوان

ساله، سـن   25 الهي، مقامات ثبت احوال با دريافت رشوه از فرديبراساس مشاهدات حكيم
سـالة   43 سال ثبت كرده، و بدينوسيله از خدمت معاف كردند و در مقابـل، بـرادر   38او را 

اي فرسـتادند. وي در نمونـه   خـدمت  به كه توانايي پرداخت رشوه نداشت را همان شخص
به بهانة باال بودن سن  تومان رشوه 11 دادن با 1309در سال  كند كهديگر به فردي اشاره مي
دارا بودن همسر  برغم بود بزرگتر وي از سال 20 كه ديگرش برادر از خدمت معاف شد اما

شته و به خدمت اعـزام  گ قلمداد مشمول فرزند، به دليل عدم توانايي پرداخت رشوه و چند
 تراشيدن طريق از را خود فرزندان ) به همين ترتيب متمولين6- 5: 1327شد. (حكيم الهي، 
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: 1384(يكرنگيـان،   كردنـد. مي معاف خدمت از كالن هايرشوه پرداخت و مهم هايواسطه
مرض وبـا يـا طـاعون     ") كيفيت اجراي سربازگيري چنان غيراصولي بود كه ادعا شده371
: 1327الهي، ! (حكيم"ملت ايران تغيير صورت داد و در شكل سربازگيري تجلي نمود براي

- مـي  خـدمت  بـه  فـرد  احضار شيوه و سربازگيري با رابطه در يكرنگيان حسين ) سرتيپ4

 بـه  نفـر  احضـار  طرز. شودمي انجام ايران در سربازگيري نوع بدترين من عقيده به ":نويسد
) 371: 1384(يكرنگيـان،   "اسـت  كرده توليد عادي مردم دل در كينه و بغض نوعي خدمت

 مهر اين وضعيت تا پايان سلطنت رضاشاه و حتي بعد از وي نيز ادامه پيدا كرد، بطوريكه در
مردم مازندران در واكنش به خشونت ماموران نظام وظيفـه در بـزور بيـرون كشـيدن      1321

 نفـر  چنـدين  شـدن  زخمـي  و كشـته  بـه  هايشان دست به شورشي زدند كهجوانان از خانه
) كسروي ضمن اشاره به اميدهاي زيادي كـه وطنپرسـتان بـه    93: 1325 ،يمانيبر( .انجاميد

خورد كه با گذشت يكي دو سال از آغاز به كـار ايـن اداره،   نظام وظيفه داشتند افسوس مي
گوشـبري را  اي بزرگي براي ثروت اندوزي ديده و شيوة بخشي از افسران اين بنياد را مغازه

  )15: 1358پيش كشيدند. (كسروي، 
  

  وضعيت سربازان وظيفه .3
نظر به اين واقعيت كه تشكيالت جديد قشون و ادارة آن تحولي نوين بود، تا نهادينه شـدن  

 بـه  رسـيدن  از پـس  كمـي  مند شدن آن زمان بسيار زيادي باقي بود. اگرچه رضاشـاه و نظام
 انجـام  بـه  مملكـت  سراسـر  در كـه  مـن  قشون فرد فرد ":اعالم كرده بود نطقي در سلطنت
 را من قلب و روح سلطنت، مقام به نيل كه بدانند بايد دارند، اشتغال سربازي مقدس وظيفه
- توان ادعاي او را بي) و البته نمي263: 1384، (يكرنگيان، "...است نكرده منفك آنها از آني

پهناوري چون ايران بسيار دشوار اساس خواند اما مديريت يك تشكيالت قشوني در كشور 
 هاآشپزخانه حتي و زدمي سر نظامي اماكن و هاپادگان به مخفيانه بيگاه و گاه بود. او اگرچه

 وسـيع  هـاي خالفكاري از مانع نتوانست هرگز اما كرد،مي بررسي نزديك از هم را انبارها و
كند ميهن پرستي اشاره مي) كسروي به جوان 350: 1371لباف، نظامي شود. (شهري مقامات

كه داوطلبانه لباس سربازي پوشيد ولي بعد از چند ماه از خدمت بيرون آمـد و اعـالم كـرد    
) بايـد ديـد در خـدمت    15: 1358حيفم آمد عمر خودم را در اين راه تلف كنم! (كسروي، 

سربازي چه شرايطي حاكم بود كه جوان داوطلب خدمت را دچار ندامت كرده بود؟ شواهد 
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ها حكايت دارند تا آنجا كه سرباز وظيفه را موجود از وضعيت نامطلوب سرباز و سربازخانه
  :انددر دوره مورد بحث چنين توصيف كرده

 مسـتخدم  يعنـي  وظيفـه  سـرباز ! برهنـه  يعنـي  وظيفه سرباز! گرسنه يعني وظيفه سرباز
 وظيفـه  سـرباز ! شيرده گاو يعني وظيفه سرباز! زندان اسير يعني وظيفه سرباز! گروهبان

 نجار و خياط! زحمت پر يعمله! اجرتبي حمال يعني! نايب سركار خانم مصدر يعني
 و دكتـر بي مريض ،!قائم پيشخدمت ،!دائم خور شالق ،!منصب صاحب يخانه بناي و

: 1387مسـئول. (نيرشـيرازي،   بـي  مقتول يعني وظيفه سرباز نهايت در و ،!پرستار و دوا
120(  

رسـد، امـا آنچنـان كـه مشـاهده      توصيفي در نگاه نخست اغراق آميز بنظر مياگرچه چنين 
آيد ايـن اسـت   خواهد شد اين ادعاها تا حد زيادي قرين حقيقت بود. سوالي كه به ميان مي

است؟ به سرباز وظيفه در پادگان و محل خـدمت   شده معرفي اينگونه وظيفه سرباز چرا كه
  گذشت؟چه مي
  
  انواع سوء استفاده از سربازان 1.3

 شد. نخستين سـوء اسـتفاده در  ها به انواع و اقسام از سربازان سوء استفاده ميدر سربازخانه
با اين  او كاله و كفش و لباس داد و آن اينكه نخست ورود به سربازخانه رخ مي روز همان

 )، حـال آنكـه  349 :1371شـد (شـهري لبـاف،    شود تحويل گرفته ميبهانه كه سوزانده مي
 و ). درواقــع گروهبانــان375: 1384رســيد (يكرنگيــان، مــي فــروش بــه ســپس و بايگــاني

گرد فروخته و حاصل دوره يهوديان و هافروش دست هاي سربازان را بهلباس سرگروهبانان
روزي كه خدمت سرباز به  ). بنابراين14: 1327الهي، كردند(حكيممي تقسيم خود ميان را آن

آمد، لباسي براي پوشيدن نداشت و لخت و رسيد و درصدد بازگشت به خانه بر ميمي پايان
پوشيد. اين ادعا به هيچوجه يافت و ميبايست به هرترتيب كه بود كهنه لباسي ميعريان مي

انـد كـه در پـي اتمـام     آميز نيست آنچنان كه گروهي از چنين سربازاني مشاهده شـده اغراق
: 1387بودنـد (نيـر شـيرازي،     هاي خودعازم خانه عورتي ستر با برهنه پاي و پياده خدمت،

بايست شش دسـت  ). از ديگر موارد سوء استفاده اينكه طي دو سال خدمت مي122و  117
شـد. همچنـين در   شد حال آنكه بيش از يك يا دو دسـت داده نمـي  لباس به سرباز داده مي

كردند اما بيش از يك جفت به افت ميبايست سه جفت كفش دريهمين فاصله سربازان مي
هايشان هنوز پاره نشده آنها را براي خود برداشـته و  شد و به بهانة اينكه كفشآنان داده نمي
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آورد و سربازان ناچار بودند لباس و ها سر در ميفروشها از بازار كفشكمي بعد اين كفش
- 29: 1327الهي، ،حكيم11: 1358كفش مورد نياز خود را شخصاً خريداري كنند (كسروي، 

 از فسـاد و سوءاسـتفاده از سـربازان    هاهنگ در واقع ها نبود؛ در). اين پايان سوء استفاده30
در جريان بود  مرخصي براي افراد از گرفتن رشوه و غذايي جيره و چاي و قند و نان دزدي

افسران حتي به  ).349: 1371، شهري لباف، 47: 1398، جان پوالد، 374: 1384(يكرنگيان، 
رساندند كردند و سهم جو آنها را برداشته به فروش ميها و قاطرها هم رحم نميجيره اسب
گـرم چـاي    45بايست يـك كيلـو قنـد و شـكر و     ). سربازان ماهانه مي7: 1358(كسروي، 
گرم چـاي   5 - 4گرم قند و شكر و  300 - 250رسيد كردند، اما آنچه به آنان ميدريافت مي

كردند و چنانچه افسـري بـا ايـن ظلـم     افسران بقية جيرة آنان را ميان خود تقسيم ميبود و 
لياقتي و توطئه عليه سلطنت مـورد تعقيـب قـرار    كرد به اسم خيانت، بيآشكار مخالفت مي

). در تائيد اين ادعا كسـروي از افسـر وطنپرسـتي يـاد     29- 28: 1327الهي، گرفت(حكيممي
خوار و  "اضافه آوردن"و وي را بعد از ده سال خدمت به جرم  كرده كه متصدي انبار بوده

). در نتيجة دزدي جيرة 4: 1358بار و تجهيزات انبار از ارتش اخراج كرده بودند (كسروي، 
خليلي كـه در سـال    سربازان طبيعتاً وضعيت خوراك و تغذية آنان نامناسب بوده است. اليه

 آب مالقـه  يـك ":نويسـد مـي  ية سربازانسرباز وظيفه بوده درخصوص وضعيت تغذ 1320
 در داشـت  مـزه  نـه  و طعـم  نـه  و بـو  نـه  كـه  برنج يكدانه بدون حتي گوشت، بدون زيپو،

(خليلي،  ".دادندمي سرباز دست به خشكيده بيات نان قطعه يك و ريخته سرباز "يغالوي"
 خميـر  و سـياه  نان قرص دو ديگر، خوراك سربازان عبارت بود از به روايتي ).167: 2005
 رنـگ بي زيپوي آب يغالوي نصف و گيوه گل آش ايكاسه گاهي و سبوس و شن و خاك

تغذية بعضي از سـربازان باعـث   سوء ). مشكل353 -  352: 1371(شهري لباف،  ! ...مراق و
  ).84: 1327شود (حكيم الهي،  ياد متحرك هاياستخوان عنوان تحت شده بود از آنان

باال كشيدن حقوق ماهيانة سربازان بود. درواقع بجز سربازاني  از ديگر موارد سوء استفاده
آمدنـد،  از عهـده تـامين مخـارج خـود برمـي      به هرترتيـب كردند و كه در امنيه خدمت مي

هايشـان  كردند در تامين مخارج خود نيازمند خانوادهسربازاني كه در سربازخانه خدمت مي
كساني هر ماه از طريق فـروش اسـاس خانـه يـا     آمد خانوادة چنين بودند و بسيار پيش مي

فرستادند (اسناد مجلس شوراي اسالمي، شماره قرض و وام، پولي فراهم كرده و برايشان مي
هايشان ، نامه شماره يك)، البته سربازاني هم بودند كه نه تنها خانواده70/1/8/36/12بازيابي 

سرپرسـت  فرزندانشان گرسـنه و بـي  چيزي براي فرستادن براي آنان نداشتند بلكه همسر و 
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). حقـوق سـرباز بـرغم نـاچيز     11: 1358كردند (كسروي، مانده و با پول گدايي گذران مي
  نويسد:شد. خليلي در رابطه با حقوق دريافتي سربازان ميبودن غصب نيز مي
 خـدمت  مـدت  در سـربازان  ساير و من كه بود ريال نيم و هفت ماهي سربازي حقوق
 به را سربازان ماه هر فرماندهان. نكرديم دريافت را حقوق اين از يناريد حتي سربازي

 حقـوق  رسـيد  آنهـا  از باشـند،  داده حقـوق  آنها به ديناري اينكه بدون و كردندمي خط
، 166: 2005، (خليلي .كردندمي ارسال مركز به را رسيدها اين البد و كردندمي دريافت

  ).5: 1358كسروي، 

دادند با اينحال ، در نيروي امنيه اگرچه حقوق بهتري مي1320در همين زمان يعني سال  
چرا فشنگ سوزن خورده؟ فانوسقه پـاره شـده،   "هايي چون نيمي از حقوق آنها نيز به بهانه

شد (اسناد مجلس شـوراي اسـالمي، شـماره بازيـابي     كسر مي "بند تفنگ خراش پيدا كرده
سـربازان حقـوق و جيـرة خـود را بـراي       1305اره يك). در بهار ، نامه شم70/1/8/36/12

 در كـه  نتيجه چنين شرايطي بـود  ). در722: 1377چندين ماه دريافت نكرده بودند (عاقلي، 
درحقيقـت  . نمودنـد  شورش تپهمراوه و سلماس هايپادگان همزمان 1305 ماه تير دوم روز

تشكيالت نظـامي ايـران هرگـز از نظـم     كند پرداخت حقوق و آنچنان كه كرونين اشاره مي
خاصي برخوردار نبود و افسـران ارشـد ناچـار بودنـد بخشـي از حقـوق زيردستانشـان را        
مصادره، و به خود اختصاص دهند. سربازان هـم در اعتـراض بـه چنـين شـرايطي گـاه در       

زدنـد كـه نمونـه آن    نشستند و گاه نيز دست به خشـونت و شـورش مـي   مساجد بست مي
 شـهر  بـازار  ) كه در جريان آن بـه 315و  311: 1377گان سلماس بود (كرونين، شورش پاد

 صـاحب  قتل درصدد براين،عالوه و پرداختند هامغازه زدن آتش و غارت به و كردند حمله
  )231: 1377(عاقلي،  .كشتند را پادگان فرمانده جمله از و برآمدند منصبان

 چنان ها بود. در حقيقت سربازسوءاستفادهبيگاري كشيدن از سرباز نيز شكل ديگري از 
 را نظـام  اداره روي ولـي  تن دهد پستي خدمت هر به حاضر بود كه فشار بود و زحمت در

- مي هديه يا به عنوان و دادندمي اشراف به پول دريافت مقابل در را سربازان افسران،. نبيند

 خانه به ) بنابراين132: 1387(نيرشيرازي،  .بپردازند بيگاري به آنان هايخانه در تا فرستادند
 وادار و خودسـپاري  و انبـارزني  و همدسـتي  و دزدي و ... و رختشـويي،  كلفتي، فرستادن،
(شهري لباف،  .بود سربازي متعارف امور جزو نيز ديگر ناگفتني اعمال بسا به سرباز ساختن
شدند و فقط چند ) سربازاني هم براي كار به بيرون از پادگان فرستاده مي353و  351: 1371
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شدند. ايـن سـربازان بخشـي از درآمدهايشـان را بـه      روزي از ماه بر سر خدمت حاضر مي
  )1358:6دادند (كسروي، افسران و گروهبانان مي

بـارتري چـون تعرضـات    ازان ابعـاد تاسـف  استفاده از سرباما جداي از موارد فوق، سوء
جنسي نيز در پي داشت و ظاهراً اين رويه تا حدودي متداول هم بوده است تا آنجا كه ادعا 

كرد (حكـيم الهـي،   ايفا مي فرماندهان براي را فاحشه حكم بايد بود شده سرباز چنانچه زيبا
- مي رنگ و آب با سربازي نباالدستا اگر واي"اي ديگر،). به قول نويسنده20 -  19: 1327

). چنين سربازاني 120: 1387(نير شيرازي،  "نيست بيان به محتاج ديگر وي با معامله! ديدند
 سـرگروهبانان  و ). گروهبانان26: 1327الهي، شدند (حكيمميان مقامات دست به دست مي

 بگيرنـد  كام سربازي از تا شوندمي متوسل كردن زنداني و شالق و تهديد از هاشيوه تمام با
و در اين راستا حتي از سربازي كه صاحب زن و دو  ".كنند آماده افسر فالن براي را او يا و

 برگشـته  بخت سربازان ). واكنش19: 1327بچه بود هم صرفنظر نكرده بودند (حكيم الهي، 
و  نبـود  ننـگ  تحمـل  بـه  قـادر  ديگـري  كـرد؛ مـي  تحمـل  يكي. بود متفاوت فجايع، اين به

 از نفـر  صدها"كرد، درنتيجة چنين وقايعيمي عصيان و شدمي فراري كرد و ياكشي ميخود
). چنانچـه كسـي   36: 1327(حكيم الهي،  "داشتندبرمي تفنگ و شده عاصي خدمت دست

الدين شهيدي، وكيل پايه شد، بطوريكه جمالآمد مجازات ميهم درصدد دفاع از آنان برمي
از يكي از سربازان قرباني چنين تعرضاتي برآمـده بـود بـه    يك دادگستري كه درصدد دفاع 

 زندان انداخته شد. اين مشكالت برخواسته از ايـن واقعيـات تلـخ بـود كـه اوالً بخشـي از      
 درثـاني  و نبودنـد  برخوردار الزم اخالق و شخصيت از ارتش بلندپايه مقامات و فرماندهان

 احتمالي تعديات دست از نجاتي راه هيچ نظام درون مقررات و قانون چهارچوب در سرباز
 هـاي آيين خواندن "بشري تذلل و خفت نمونه ترينننگين" ضمن الهي حكيم. نداشت آنان

 را هانامه آيين اين از مراد و منظور شدمي داده آموزش سربازان به هاپادگان در كه انضباطي
 بخواهد هم را او زن باالدست اگر كه آنجا تا داندمي سربازان كشيدن بندگي و بردگي به در

) اگرچه كسروي در رابطه با فسـاد جنسـي   28- 27و  24: 1327(حكيم الهي،  !ننمايد دريغ
هايي را مورد اشاره قرار داده، اما آنگونه كه خود هم اذعان داشته با در نظر مورد بحث نمونه
خودداري كرده است هاي وزارت جنگ، از پرداختن بيشتر به اين موضوع گرفتن حساسيت

  ).79: 1358(كسروي، 
بايست از موقعيت مي خدمت سال دو دردسربي براي گذراندن وظيفه در هرحال سرباز

- بود تا با رشوه دادن به فرماندهان، و دست كشيدن از جيرة غذائيمالي بااليي برخوردار مي
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- د اين دو سـال را بـي  هاي موردنياز خويش بتوانلباس كلية اش به نفع آنان و همچنين تهية

 قـادر  كه پولدار ). بر اين اساس، سربازان117: 1387(نير شيرازي،  دردسر پشت سر بگذارد
 سـختگيري  مورد چيز بي و فقير سربازان و داشتند بيشتري آزادي بودند، رشوه پرداخت به

دارد كه ). البته در اين ميان روايت ديگري نيز وجود 375: 1384گرفتند( يكرنگيان، مي قرار
دهد تمام زحمات سربازي بر دوش سربازان روستايي بود و اغلب افراد شهري در نشان مي

ها و غيره پشت ميزها مشـغول نويسـندگي بودنـد    ها و در دفاتر گرداندفاتر ستادها و هنگ
  ).105: 1398(جان پوالد، 

  
  عدم امكانات آموزشي و بهداشتي 2.3

ها محدود هاي آموزشي و نظامي نيز امكانات درون پادگانعالوه بر مشكالت فوق، در زمينه
بود و جان سربازان همواره در معرض تهديد بود. جان پوالد در همان حال كه سرباز ايراني 

كند كه آنان فاقد روحيه، و از تعليماتي كند اعتراف ميرا مطيع و پرطاقت و رشيد معرفي مي
) در رابطه با مشكالت آموزشـي و تعليمـي   47: 1398ناقص برخوردار بودند. (جان پوالد، 

 تهيـه  سراسر ارتش براي واحدي اسلحه بودند نتوانسته قشون سربازان بايد گفت فرماندهان
 بنابراين. داشتند هااسلحه تمام از مخلوطي هم هاپادگان بعضي و اي،اسلحه پادگان هر. كنند
 طـرز  خـدمت  سـال  دو از بعـد  بلكـه  گرفت،نمي ياد چيزي شناسي اسلحه از سرباز تنها نه

). در تاييد اين ادعاها سرهنگ جان 25: 1327دانست (حكيم الهي، نمي نيز را آن از استفاده
دهد كه چگونه حين بازديد از سربازان پادگان مشكين شهر مشاهده كرده كه پوالد نشان مي

آشـنايي نداشـتند   حتي سربازان شش ماه خدمت هم با استعمال تفنـگ و تنظـيم درجـة آن    
- هاي فقدان آموزش نظامي مناسب سربازان، شليك). از ديگر نشانه109: 1398(جان پوالد، 

روية آنان بود؛ آنچنان كه در جريان زد و خوردي چند ساعتة يك هنگ پياده با چند هاي بي
و  47: 1398صد تن از عشاير جنوب حدود صدهزار گلوله به مصرف رسيد. (جان پـوالد،  

اي عوامل ديگر كارايي ارتش را چنان تحليل برد كـه  فقدان آموزش نظامي در كنار پاره) 67
براي هرنـوع عمليـات نظـامي كوچـك كماكـان از سـربازان مـزدور         1310در سراسر دهة 

  ).75: 1383شد (كرونين، عشايري استفاده مي
 بـود  نسـربازا  بخش ديگري از مشكالت اين بهداشت و تغذيه به مربوط امكانات عدم

هـا از وضـعيت   سـربازان در سـربازخانه   .شـد مـي  منجـر  آنان از بسياري مير و مرگ به كه
جسماني و توان كافي برخوردار نبودند و در هر آب و هوايي همواره ناچار بودنـد سـخت   
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كار كنند و كم بخورند. مسكن آنان بد و امكانات بهداشتي و پزشكي ناچيز بـود (كـرونين،   
ازان سنوات اوليه كه افرادي سالم و مردماني بـا روح و عالقـه بودنـد،    ). سرب75- 74: 1383

رفته رفته نه تنها عالقه خود را به خدمت از دست دادند بلكه سالمتي آنها ساعت به ساعت 
يافت تا آنجا كه درصد قابل تـوجهي از مشـمولين بـه كلـي غيـر قابـل خـدمت        نقصان مي

). ميـزان  114: 1326رفتنـد (قـديمي،   ين مـي شدند و در حين خدمت از بتشخيص داده مي
چنان شديد بـود كـه شـاه شخصـاً افسـر       1310مرگ و مير سربازان پادگان تهران در سال 

) طبيعتـاً  75: 1383بهداري و پزشك مخصوص را به سرپرستي آنـان گماشـت. (كـرونين،    
 در الهـي  يمتر از پايتخت بوده است. حكوضعيت سربازان در مناطق دور افتاده بسيار وخيم

- مـي  او قرار داشـتند  مشق و نظامي آموزش كه در كردستان تحت سربازي 127 خصوص

 ماالريـا  به نيز نفر 74 و نداشتند رفتن راه توانايي و بودند مبتال درد چشم به نفر 9": نويسد
هـا مراجعـه شـود    ). بنا به ادعاي وي اگر به آمار هنگ81: 1327(حكيم الهي،  "بودند مبتال

شدند پنجاه نفـر  گردد كه از هر صد نفري كه از روستاها براي خدمت آورده ميمالحظه مي
). 30: 1327اند (حكـيم الهـي،   مرده و پنجاه نفر ديگر به امراض مقاربتي و غيره مبتال گشته

  :گويا كه است قشون مجله ادعاهاي عكس كامالً شواهد اين
 سرباز وارد مرتعش قدمهاي و ملول قيافه خميده، قدي با قبل سال كه وظيفه نفر همان
 قدوم صف بين در گشاده جبين و فروغ پر چشمان كشيده قامتي با امروز بود شده خانه
 1311 سـال  11 سال 22 شماره،  كوبيد. (مجله قشونمي زمين بر مردانه را خود آهنين
  )842ماه :  اسفند

  
  پايگاه و جايگاه سرباز 3.3

بار بوده است بطوريكه در انتقاد بـه چنـين وضـعيت و    سيار تاسفجايگاه اجتماعي سرباز ب
الهـي،  نداشت! (حكـيم  فرقي هيچ زنبور و مگس با سرباز حيات جايگاهي ادعا شده ارزش

 به سربازخانه گاري يابوي يا و چموش قاطر ). در همين رابطه تاكيد شده كه يك18: 1327
خليلـي در بحـث از مشـاهدات     ).353 :1371ارزيد(شهري لبـاف،  مي فداكار سرباز صدها

 بـراي  زيرا بود، سرباز از مهمتر بسيار ارتش در اسب از كند نگهداريسربازي خود ادعا مي
) بـويژه كـه   163: 2005(خليلـي،   !نه سرباز براي ولي بود، شده پرداخت وجهي اسب تهيه

هنگفت  هزينة داد كه ارتش باكش مجار تشكيل ميهاي توپها، را اسببخشي از اين اسب
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). در تاكيد و تائيـد بيشـتر بـر ادعـاي     312- 311: 1389از مجارستان وارد كرده بود (مجد، 
  كند:الهي استدالل مياهميت اسب بر سرباز حكيم

 سـرهنگ  و سـرتيپ  و سرلشـكر  اسـب،  يـك  مرگ يا شدن زخمي بخاطر حاليكه در
 امضاي به كه اينامه رد را اسب مرگ علل و كرده كميسيون دكترها داده، جلسه تشكيل
 بعلـت  سـرباز  صـدها  كردنـد، مي ثبت طبي علل و پزشكي لغات با بود رسيده ارتشيان

 از يـا  و مردنـد مـي  مباالتي بي و رسيدگي عدم و بهداشت و دارو عدم و خوراك بدي
 كردندمي انتحار تراشي صورت تيغ يا تفنگ با شالق خوردن و مصيبت و فشار شدت
(حكـيم الهـي،    .شود آنان انتحار و مرگ علت به راجع پرسشي كوچكترين آنكه بدون
1327 :18.(  

الهي نيز قابل توجـه اسـت. شـهري لبـاف ايـن      سربازان مورد اشاره حكيم مسالة خودكشي
در  متعارف امور جزو دادمي روي تجاوز و اهانت و ظلم و فشار دنبال به كه ها راخودكشي
(شهري لباف،  نداشت اهميت اي براي ارتشپشه مرگ اندازه به كندداند و ادعا ميارتش مي

 بـه  قلبـي  سـكته  نـام  بـا  را كردندمي خودكشي چنين اين كه ). سربازان فراواني353: 1371
 و ريختـه  گـودالي  در را سـربازان  ايـن  ). جنـازه 116: 1387(نيرشيرازي،  سپردندمي خاك

 ايـران  فرزندان ارزش آنهم و اسب و قاطر ارزش اين". ريختندمي آنان روي خاك مقداري
در حقيقـت در   )18: 1327(حكيم الهـي،   ".آيند حساب به ملت مال و جان حافظ بايد كه

سـازي از پيـه   اي براي روغناهميت بود كه در اردبيل كارخانهارتش جان سربازان چنان بي
، بـه خـورد   هاي ايـن كارخانـه را خريـداري كـرده    تاسيس شده بود و وزارت جنگ روغن

) 22: 1358داد، امري كه مورد انتقاد شديد كسروي قرار گرفته است. (كسروي، سربازان مي
شود بجـاي  ها آمد مشاهده ميبا دقت در آنچه درخصوص وضعيت سربازان در سربازخانه

تزريق و آمـوزش و ايجـاد روح وطنپرسـتي در سـرباز، وي آمـاج تعـدي و ظلـم و انـواع         
گشت، بلكه خلق و داشت بنابراين نه تنها به يك تعالي اخالقي نائل نمي ها قرارسوءاستفاده

شد. بخـش زيـادي از چنـين سـربازاني بجـاي      گرفت و فاسد ميخوي فرماندهانش را مي
خدمت، در آرزوي ترك خدمت و درواقع نجات جان خود بودند، فرصتي كه در شـهريور  

  يد وضعيت افسران به چه شكل بود.آنچنان كه خواهد آمد فراهم شد. حال بايد د 1320
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 ارتش ةبلندپاي مقامات و وضعيت افسران .4
به دنبال كودتاي سوم اسفند و به سلطنت رسيدن آتي رضاشـاه، يكـي از مشـكالت وي در    
تجديد سازمان ارتش، سطح نازل تحصيالت و عدم صالحيت و ناشايسـتگي افسـران بـود    

هاي نظـامي  اميرلشكر ارتش تنها يكي از آنها دوره)، بطوريكه از شش 238: 1377(كرونين، 
). افسران رضاشاه اغلب فاقد معلومات نظامي بودنـد  39: 1388را ديده و باسواد بود (مجد، 

). با اين حال 47: 1398هاي جنگ نوين هيچگونه اطالعي نداشتند (جان پوالد، و از تاكتيك
حد و حساب درجـات  به اعطاي بي رضاشاه در راستاي سازماندهي و پيشرفت قشون اقدام

نظامي به افسران كرد، بطوريكه گاهي در عرض يكسال دو يا سه درجه به آنان اعطـاء كـرد   
هايي طـولي نكشـيد طبقـة قابـل تـوجهي از      ). در نتيجة چنين سياست120: 1377(عاقلي، 

رضاشـاه   رسد موقعيت اجتماعي افسران و امـراي افسران ارشد و امرا ظهور يافتند. بنظر مي
تا حد زيادي متاثر از چند سياست عمدة وي بوده است، بدين ترتيب كه او از طرفي تالش 
داشت با باز گذاشتن دست آنان در ثروت اندوزي حمايتشان را با خود داشته باشد و در از 
طرف ديگر آنان را در برابر شكايات مردم حمايـت نمايـد و البتـه در همـان حـال مـانع از       

رقي غيرقابل كنترلشان گردد. كسروي ضـمن اشـاراتي بـه افسـران وطنپرسـتي      پيشرفت و ت
همچون سرلشكر محمود امين، رويهمرفته معتقد است كمتر افسـري از رسـالت افسـري و    

كند كه معنا و مفهوم جايگاهش مطلع بود و براين اساس افسران را اينگونه تقسيم بندي مي
و بـه   "ها بخرامند و خود را بـه زنـان نماينـد   اباندر خي"دسته اول فخرفروشانند كه مايلند 

دوم  بــراي رفــتن بــه روســتاها و  ســتمگري و  دكانــداران و بازاريــان زور بگوينــد. دســته
اند. دسته سوم كساني هسـتند كـه از جيـره سـرباز و     چپاولگري به مقام افسري روي آورده

را از آن طريق تضمين خواهنـد  دزدند و چنانچه ماموريتي بيابند آينده خود اسب و قاطر مي
گيرند، كساني هستند كه صرفاً براي گذران زندگي و ها جاي نميكرد. آناني كه در اين دسته

) ايـن اشـارات و   73: 1358انـد. (كسـروي،   بعنوان يك شغل و پيشه به افسري روي آورده
آمـد و  ان ناكاردهنـد كـه بيشـتر افسـر    موارد ديگري كه در ادامـه خواهنـد آمـد نشـان مـي     

  بودند.  گرا منفعت
  
  رضاشاه الگوي افسران ارتش 1.4

ترين داليل فساد افسران ارتش ميل به ثروت اندوزي آنان بـود و نكتـه مهـم    يكي از اصلي
 كودتـا،  از بعـد  حقيقـت  آنكه رضاشاه علت و منشاء ايجاد چنين انگيزشي در آنان بـود. در 



  1398سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   72

 آن از و پـيش  قاجـار  سـلطنت  سال پنجاه و صد يك مدت ظرف در كه آنچه نكشيد طولي
بـود بـه    شـده  جمـع  مختلـف  نقاط و سرحدات در بزرگ گردنكشان و ايالت روساي نزد

 سپه خود سردار به آنها مرغوبترين بلكه و عمده قسمت و رضاخان و امراي ارتش او رسيد
 در خـود  يـا  بدست آمـده را  امالك ). رضاشاه1490: 1387 آبادي، اختصاص يافت (دولت

 "ادعا شـده  ..غيره داد و ژاندارمري شهرباني، ارتش، رتبة عالي افسران به يا و گرفت راختيا
 و چهل ايشان. شودمي روز هزار 6 تقريباً كنيم، روز به تقسيم را رضاشاه سلطنت مدت اگر

 ".شـد  خواهـد  سند هفت روزي كه اند،كرده صادر خودشان نام به مالكيت سند هزار چهار
 درآورد خـود  قبالـه  حيطـه  در را كشـور  تمام خواستمي شاه انگار ).216:  1384(اكبري، 

 حـدود  در ايسرمايه سلطنت، از گيري كناره هنگام در وي شده ). ادعا41: 1324(بريماني، 
: 1383(آبراهاميـان،   گذاشـت  جاي بر خود از زمين آكر ميلوين 3 از بيش و پوند، ميليون 3

هاي بـانكي او بـود و ايـن    درصد كل نقدينگي كشور در حساب46ديگر  )، به عبارتي171
 107: 1392هاي غربي داشت (ميالني، جداي از يك ميليون دالري بود كه در يكي از بانك

 عاليرتبـه  مقامات عملكرد توانمي بهتر شود نگاه شاه عملكرد از جنبه اين به ). وقتي109و 
  .نمود درك را نظامي
  
  افسرانشرضاشاه و  2.4

 را ايحرفه افسران زندگي سطح در توضيح تاثير رضاشاه بر ماهيت افسرانش بايد گفت وي
 نـاچيز  قيمتي به را دولتي هايزمين و رساند دولتي كاركنان ساير زندگي از باالتر سطحي به
 از ريـال  يـك  آنكـه  بـدون  به عبارت ديگـر،  )،170: 1383نمود (آبراهاميان،  واگذار آنان به

 ":گفـت مـي  يك از آنـان  هر به وي. كرد متمول را خود نظامي فرماندهان بدهد خود جيب
- مـي  بـاز  مـردم  امـوال  چپـاول  در را دستشان ترتيب بدين و "كنيد تهيه خود براي امالكي

 اندوزي، ايمـان اكثـر  ). درنتيجة سياست گرايش به ثروت63 - 62: 1383گذاشت (كرونين، 
. بـود  مـرده  آنـان  در شناسـي  وظيفـه  و پرسـتي مـيهن  روح و سست افسران اتفاق به قريب

 كننـد  انـدوزي  ثـروت  دارد امكـان  كـه  راهـي  هـر  از كـه  بـود  اين فكرشان بطوريكه تمام
 هايشيوه به صلح و جنگ موقعيت دو در آنان هاياندوزي ). ثروت372: 1384(يكرنگيان، 

 غارت خود به خود بود مطرح مخالفان سركوبي و جنگ مساله هنگاميكه مثالً. بود متفاوت
البته اين نكته را نيز نبايد ناديـده   .رفتمي پيش آن با موازي نيز كشتار و جنايت و چپاول و

هاي تنبيهي، تحميالتـي بـر بودجـة    گرفت كه فرماندهان ارتش عالقمند بودند با لشكركشي
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(جـان پـوالد،    هايي مادي براي خود تامين نمايندكشور وارد آورند و از اين رهگذر استفاده
- شد. يكي از بهترينِ چنين مصـداق ). عالوه براين، دارايي مخالفين نيز غارت مي57: 1398

 وي و لرسـتان  در لُرها سركوب جريان در امير احمدي بود. آنچنان كه هايي عملكرد سپهبد
احمدي  ). امير471: 1388، كردند (واعظ غارت مردم را بز و گوسفند هزار هاده نيروهايش

: 1377مچنين از طريق كردهاي كلهر و سنجابي سـرماية عظيمـي بدسـت آورد(كـرونين،     ه
 كـه  برسـاند  خانه پانصد به را خود ثروت توانست سرمايه اين از مقداري با بطوريكه )380
 ،(فردوسـت  داشـت  قـرار  تهـران  آبـاد  حسن چهاراه اطراف هايكوچه و هاخيابان در تماماً

 روي از مـردم  بـود از اينـرو   شـده  ثبـت  او بنـام  برق كُنتُر سيصد كه بود ). شايع62: 1369
). آنچنانكـه اشـاره شـد    405: 1384(يكرنگيـان،   ناميدند!مي "كُنتُري احمد" را وي تمسخر

اندوزي آنان در زمان صلح بود. مثالً در مشهد فرماندهان نظـامي چنـدين   شكل ديگر ثروت
و اميرلشكر مشهد نيز پيش از عزيمت به تهـران  هاي هنگفتي كرده بودند بار از مردم اخاذي

هزار تومان از مردم شهر پول جمـع كـرده    350براي شركت در جشن تاجگذاري رضاشاه 
هاي مردم در جريان سربازگيري در روستاها دارايي"). همچنين 54و  53: 1388بود (مجد، 

- ساختمان صورت هب و" شداعم از طال و نقره و فرش تا گاو و گوسفند و اسب غارت مي

 كُننـدة  گـيج  ثروت و مدل آخرين هاياتومبيل و دانگ شش متعدد هايده و پيكر كوه هاي
 "درآمـد.  سربازگيري ناحية فالن استوار حتي و سرهنگ و سرتيپ سرلشكر و و افسر فالن

 سرگرم افسران بقيه پاكدامن، افسر اندك ايعده ) بدين ترتيب بجز5- 4: 1327الهي، (حكيم
كنـد  سرتيپ يكرنگيان ادعـا مـي   بودند تا آنجا كه اندوزي و تاراجِ به هر نحو ثروت مسابقة
 :1384(يكرنگيـان،  ! شـد  تسـليم  دادگاه به و عزل وزارت از آجر دزدي اتهام به جنگ وزير
اند. موري، كاردار آمريكا در تهران معتقـد  ) ناظران خارجي نيز متوجه فساد ارتش بوده373

دهد كه دزدي در ميان افسران ارتش مثـل  بجز سربازان همه دزدند و ادامه ميبود در ارتش 
). همچنـين در همـين   73: 1388هر عادت ديگري قباحتش را از دست داده اسـت (مجـد،   

 "حد فاصل ميـان ارتـش و دزدان كوتـاه اسـت    "رابطه از سوي مقامات خارجي گفته شده:
 درج جرايـد  در حرب اركان توسط مانيفر 1305 مهر اواسط ) در312: 1384(پورشالچي، 

 در را پـولي  يا و كرد وجه اخذ به اقدام قانوني غير طور به افسري اگر اينكه بر مبني گرديد
 مجازات شدت به شود شناخته مقصر رهگذر اين در و بگذارد سپرده به خارجي هايبانك

 گفتـه ، بـود  آمده وجود به رضاشاه و ارتش از كه تنفري به واكنش در همچنين. شد خواهد
) بـدون  395: 1377(كـرونين،   ندارند. هابانك در ايسپرده هيچ اشخانواده و شاه بود شده
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ها صرفا به هدف آرام كردن مردمي بود كه از دست مقامات نظامي به تنگ ترديد اين تالش
نگرانـي   هـاي هاي ناآرامي آنان بروز يافته بود. اما به محض اينكه نشـانه آمده بودند و نشانه
  اندوزي ادامه يافت.رفع گرديد ثروت

- سـال  در كه تسامح رضاشاه نسبت به ثروت اندوزي افسرانش، آناني سياست نتيجه در

 روستاها، ها،پارك اندكي بعد صاحب بودند، معمول و عادي طبقات جزو خدمت اوليه هاي
- 372: 1384(يكرنگيان،  شدند. ايمالحظه قابل تحول و نقد وجوه و مستغالت و امالك و

آنچنانكه اشاره شد رضاشاه عالوه بر سياست تشـويق بـه ثـروت انـدوزي، در برابـر       )373
 برابـر  در بـاال  به سرجوخه از پرسنل نظامي .كردشكايات مردم نيز از افسرانش حمايت مي

كنـد، در غيـر    شكايت نظاميان از نداشت حق فردي هيچ. داشتند قضايي مصونيت هادادگاه
از  يكـي  جـواب  در يكبار گرفت. رضاشاهمي قرار مواخذه و تعقيب تحت شاكي اينصورت

 بياورد، شكايتي من نزد من افسران از دهمنمي اجازه فردي هيچ به":بود گفته شاكياني چنين
 صـرفاً  گرفتمي جدي را هم كه شكاياتي . گهگاه)63: 1383(كرونين، "كنندنمي اشتباه آنها
) حتي جان پوالد كه ستوان فرهـاد  368: 1384(يكرنگيان،  .كردمي اقدام نآنا پست تغيير به

اخالقي توقيف كرده بود، تـوبيخ شـد   ميرزا دادستان، خواهرزاده همسر شاه، را بخاطر فساد 
افسران به خوبي دريافته بودند كه وفاداري سياسي به رضاشاه  ).92- 91: 1398(جان پوالد، 

) فرمانـدهان  304: 1377هـاي فرماندهيسـت. (كـرونين،    پسـت مالك اصلي نائل گشتن به 
لشكرها هم از آنجا كه چندان در برابر وزارت جنگ پاسخگو نبودند و تنها خود را موظـف  

دانسـتند در حـوزة فرمانـدهي خـود از آزادي مطلـق      به پاسخگويي در برابـر رضاشـاه مـي   
حكم ميان طرفين و لـو بـه زيـان    ) بنابراين اتحادي م208: 1377برخوردار بودند. (كرونين، 

پوشي از فسـاد گسـتردة   هاي مهم و چشممردم برقرار بود. رضاشاه اگرچه با اعطاء موقعيت
هـاي آنـان در   طلبـي افسرانش سعي كرده بود حمايت آنان را جلب كند، اما همواره از جـاه 

 بـه بعـد تحمـل برتـري هيچكسـي را بـر خـود نداشـت         1305هراس بود و بويژه از سال 
دستگير شـد و   1304). در همين راستا بود كه امير طهماسبي در خرداد 70: 1383(كرونين، 

: 1383از فرماندهي لشكر مركز پايتخت بركنار گرديد (كرونين،  1306پناه نيز در سال يزدان
 شـد  منصـوب  اسـب  نـژاد  اصـالح  اداره رئـيس  مقام به 1310 سال در ). و اميراحمدي72

  ).435: 1384(يكرنگيان، 
 بخـوبي  شود بررسي چون و چراي رضاشاه از افسرانشسياست حمايت بي تبعات اگر

 بـا  و بدانند آزاد بندي و قيد هر از را خود نظامي مقامات كه كشوري در زد حدس توانمي
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 هـر  بـه  راحت خيال و با ندارد وجود آنان كردن محدود براي قانوني هيچ اينكه به اطمينان
چنين بود كه ادعـا شـده   . آمد خواهد بار به فجايعي چه يازند، دست باشند مايل كه اقدامي

ماموران ژاندارمري در روز روشن به غارت اموال و تجاوز به زنان روستايي مشغول بودنـد  
 شرح نظامي گروهبان يك از نقل به الهي حكيم تائيد اين ادعا، ). در174: 1374(كاتوزيان، 
- مـي  را مردم زنان چگونه كه كندمي بيان ژاندارمري و ارتش افسران عمليات از جانگدازي

 در برابـر  را كـه  كـس  هر و ربودندمي را اموالشان و كردندمي خراب را دخترانشان و بردند
 يـا  جنس قاچـاق  داشتن يا اسلحه كردن مخفي به اتهام كرد، برايشمي ايستادگي فجايع اين

 و افكندنـد  مي زندان در يا و كردندمي اعدامش و ساختندمي پرونده سلطنت مقام به اهانت
). كسـروي هـم در تاييـد فسـاد افسـران      132: 1327كردند(حكيم الهي، مي ساقط هستي از

گرفتند، به زنـان و  هاي مردم را ميبودند پولگويد آنها در هرجاي كشور كه ميرضاشاه مي
  ).12: 1358زدند (كسروي، دادند و كتك ميدوختند، دشنام ميدخترانشان چشم مي

 مافوقشـان  مقامات و افسران اخالقي هايبندوباري بي به سربازان، به مربوط مبحث در
 را سرلشكرها عملكرد گروهبانان اندوزي،ثروت حيطه در كه شيوه همان به دقيقاً. شد اشاره

 و تقليد نيز جزء، افسران و داراندرجه اين اخالقي هايبندوباري بي دادند،مي قرار سرمشق
 اشـاره  رابطه اين در يكرنگيان سرتيپ. بودند گرفته پيش در باال مقامات از كه بود سرمشقي

 سـاير  و كـارگزيني  رئـيس  يا لشكر فالن ستاد رئيس گردان، يا هنگ فرمانده فالن ":كندمي
 فـالن  خـانوادگي  زندگي با گاهي كه بودند، شده اخالق خالف اعمال يآلوده چنان دواير،
). بنابراين عدم امنيـت صـرفاً   373: 1384(يكرنگيان،  .كردندمي بازي داردرجه فالن يا افسر

متوجه سربازان نبود و بنا به اذعان رئيس شوراي قشون هيچ افسري احساس امنيت نداشت 
هـاي افسـران   بود. برخي از افسران از دست اخـاذي مگر آنكه از بستگان فرماندهان كل مي

شدند. درواقع گاه افسران ارشد در قبال ناديده گرفتـه  نده ميارشدتر از خود به مساجد پناه
شدن خطاها و همچنين حفظ انتصابات زيردستانشان خواستار پرداخت رشوه از آنان بودند. 

آمد كه با شليك گلوله به زيردستانشان براي هميشه ) و گاه هم پيش مي314: 377(كرونين، 
. (اسناد مجلس شوراي اسالمي، شـماره بازيـابي،   كردنداختالفات خود را با آنان يكسره مي

253 /5 /22 /18 /8(  
به طور متوسط تا پايان حكومت رضاشاه، بودجة پيش بيني شده بـراي وزارت جنـگ،   

درصد بودجه و درآمد  5/33بيش از يك سوم بودجة كُل كشور بود. ساالنه به طور متوسط 
بودجـة وزارت   1312تـا   1307دولت به وزارت جنگ اختصاص مي يافت. طي سال هاي 
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بودجة وزارت جنـگ   1310درصد كل  عمومي دولت بود. حتي در سال  40جنگ بيش از 
) بـرغم صـرف ايـن مبـالغ كـالن در      206: 1384درصد از بودجة كشور بود.(اكبري، 9/47

ارتش، در سراسر حكومت رضاشاه پرداخت حقوق به نظاميان همچون يك معضل الينحل 
 ارتـش جهـت   بنـابراين  بودنـد؛  اندوزيثروت فكر به ارشد بود. افسران به قوت خود باقي

داد مـي  قرار افزون روز فشار تحت را آنان و شده متكي محلي ساكنان به خود بودجة تامين
شـد بـراي   ). در اين ميان گاه وضعيت افسران جزء بسيار دشوار مـي 385:  1377(كرونين، 

دزدي از يك مهنـدس روس، گرسـنگي خـود و     نمونه يك سروان در دفاع از خود بخاطر
ماه حقـوقي دريافـت نكـرده بـود (عـاقلي،       6همسرش را دليل آورده بود، چرا كه به مدت 

كردنـد،  ها سعي در تامين مخارج خود مي). چنين افسراني به انواع و اقسام شيوه72: 1377
: 1377كردنـد (كـرونين،   مـي  اخاذي مردم عليه وقيحانه گوناگون هايبهانه به تبريز مثالً در

هايشان بيرون ريخته و خانـه و كاشـانه آنهـا را    آنان حتي در مواردي مردم را از خانه ).384
  ).140/1/20/136/5كردند (اسناد مجلس شوراي اسالمي، شماره بازيابي اشغال مي

 ماننـد  هم قسمت اين، ارتش ستاد بر رضاشاه دقيق نظارت و شديد هايمراقبت رغم به
 بـه  بودنـد  شده سفارش كه محصليني فقط. نبود تبعيض و فساد از خالي ارتش اركان رساي

 ،شـد مـي  داده آنان به كه مشاغلي و افسران خدمت محل انتخاب در. شدندمي اعزام فرنگ
. شـد مـي  رعايـت  رشـوه  پرداخـت  و باالدست مقامات از دستور و خويشاوندي و دوستي
 نبودند دست باال مقامات دل آوردن بدست و رشوه پرداخت و بازي پارتي اهل كه افسراني

 در هايشـان خـانواده  و ماندنـد مي باز تحصيل از آنها فرزندان و بودند هابيابان دربدر هاسال
 تهـران  در هانورچشمي كردند، حال آنكهمي تحمل را ديگر بدبختي صدها و بودند زحمت
 :1384(يكرنگيـان،   بودنـد  برخوردار مطلوب تحصيل از فرزندانشان و گذراندندمي خوش

). در دادخواستي كه برخي افسران ارتش بعد از سقوط رضاشاه به مجلس شوراي ملي 370
بيچارگـاني كـه   "اند آمده كه هيچ وقعي به تقاضاي اضافه حقوق و ديگر استدعاهاي نوشته

گذاشته  "فدا نمودند خود و عائلة خود را در راه ايفاي وظيفه در نقاط بد آب و هواي كشور
). سرهنگ احمـد جـان پـوالد كـه بـرغم خـدمات       172: 1392زاده و همكاران، نشد (ملك

اش همواره ناديده گرفته شد ضمن اذعان به اهميت پـول و پـارتي در   درخشان و فداكارانه
فعالً در اين مملكت علم، تحصيل، تجربه، حتـي رشـادت ارزش    "افزايد:ترقيات نظامي مي

دارد. بايستي پارتي براي خود تهيه كرده و گاهي نيز براي گرفتن حق قانوني دويد و واقعي ن
 ورود براي كه بود آنجا تا فساد ) دامنه49و  37: 1398(جان پوالد،  "داد و بيداد راه انداخت
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) كسروي در 10: 1327(حكيم الهي،  شد!مي رشوه پرداخت بايست مي افسري دانشكدة به
كند كه بقول او جان خود را در فسادي به سرنوشت سرتيپ شهاب اشاره ميبحث از چنين 

  )79: 1358از دست داد. (كسروي،  راه مبارزه براي ريشه كني ناكارآمدي دانشكده افسري
است اوضـاع   معتقد و داندنمي متفقين حمله نتيجه را رضاشاه سقوط يكرنگيان سرتيپ

، پرداخـت  انـدوزي  ثـروت  بـه  علنـي  طور به وي كه زماني از يعني قبل، هاسال از مملكت
 تسري پاسبان و امنيه به يعني، هارده ترينپايين به مملكت باالي هايرده از ارتشاء و دزدي
 مملكتـي  امنيـه  اداره هـاي پاسـگاه  و، هاكالنتري، ادارات در رشوه كرد، بهم ريخته بود. پيدا
سربازان عادي  1320سالها قبل از شهريور  ).405: 1384شد (يكرنگيان،  ناامن هاراه و علني

خوراك و حقوق كافي نداشتند و افسران ارشد از طرفي فاسد شده و از طرف ديگـر طـرز   
) بـا ايـن وصـف    80: 1383دانستند. (كـرونين،  استفاده از تسليحات گرانقيمت خود را نمي

 اسلحه شكيالتت حيث از شاهنشاهي مبني بر اينكه ارتش 1312تاكيد مجله قشون در سال 
 و تعـالي  مراحـل  آخرين تا رودمي و رسانده هاقشون ترينمنظم پايه به را خود تجهيزات و

) 81: 1312 ارديبهشـت ، دوازدهـم  سـال ، 3 شـماره  قشـون  نمايد (مجله طي را خود ترقي
كند حتي افسران ارشد هـم  طـرز   رسد زيرا آنگونه كه يكرنگيان اشاره ميمضحك بنظر مي

  اين تسليحات را بلد نبودند. استفاده از
  

  1320. وضعيت نظاميان در شهريور 5
 1320هـزار نفـر در شـهريور     184بـه حـدود    1300در سال  22800شمار قواي ارتش از 

) در چنين شـرايطي متفقـين، ايـران را    113: 1326رسيده و هشت برابر شده بود. (قديمي، 
بندي افسران مورد براي ارزيابي تقسيممحك مناسبي  1320مورد حمله قرار دادند. شهريور 

 بـاالترين  تـا  تـرين پـايين  از آذربايجـان  در، ايران به متفقين ورود باشد: بااشارة كسروي مي
 لشـكر  گريختنـد.  كوههـا  به و ريختند زمين را هابراي سبكبارتر شدن تفنگ نظامي مقامات
. درآوردنـد  بنـدرعباس  از سـر  آن واحـدهاي  از تعـدادي  كـه  كـرد  فـرار  ايگونه به مشهد

- هاي ارتش را كه ميدر همه جا سرلشكران و افسران بزرگ كاميون )78 :1370(فردوست، 

هايشـان  شـد بـه حمـل زنـان و فرزنـدان و دارايـي      بايست در دسترس سربازان گذاشته مي
كند در تهـران جنبشـي تحـت عنـوان     اختصاص دادند. كسروي درست يا به طعنه ادعا مي

هايشان قبل از رضاشاه خود را به ده بود و افسران و امراي ارتش و خانوادهپديد آم "كوچ"
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اصفهان رسانده بودند! و در اين رابطه از سرلشـكرها يـزدان پنـاه، نقـدي، بـوذرجمهري، و      
  ).40- 39: 1358برد (كسروي، احمد نخجوان نام مي

مثل موشي كه بوي گربه "گويد: اي در رابطه با فرار نظاميان عاليرتبه با طعنه مينويسنده
 فـرا  را آنان وحشت و ترس چنان"شدند و مخفي پستوها و هاصندوقخانه در "شنيده باشند

 خريده تومان بيست پانزده يكي تا، قراني سه دو زنانه نماز چادر و، سياه چادر كه بود گرفته
 كه دهدمي توضيح الهي ) حكيم366-  355 :1371لباف،  (شهري !"گريختند و كرده برسر و

 روشن از ناشي صداي شنيدن با سنندج در ارتش افسران، متفقين حمله بحبوحة در چگونه
بودنـد.   كـرده  فـرار ، انـد متفقين حمله كـرده  هواپيماهاي حمله تصور اينكه به كاميون شدن

  )66 :1327الهي،  (حكيم
 براي جو حبه يك، سربازان براي آرد سير يك 1320 شهريور سوم واقعه از پس روز دو
 واحـدها  در يـا  و ارتـش  ذخيره در نقليه وسائط براي بنزين حلب يك و اسب دو خوراك
) در تاييد اين مطلب، جان پـوالد كـه در ايـن    434 :1366رحماني،  نداشت. (مصور وجود

ها انبارهاي خواروبار و مهمات هنگ "نويسد:زمان در آذربايجان به خدمت مشغول بود مي
). بسياري از افسـران خـوار و بـار    114: 1398(جان پوالد،  "مهمات بودفاقد خوار و بار و 

: 1358سربازان زيردستشان را بار ماشين كرده و آنها را رها كرده و رفته بودنـد (كسـروي،   
 بـه  پيـاده ، گرسـنه  و پول بدون كه سربازهايي بود از مملو تهران هايخيابان و ها). جاده43

 هايخرمن چون هامسلسل و ها). تفنگ83 :1370(فردوست،  رفتندمي روستاهايشان سوي
 قـرار  يغما معرض در حفاظبي و صاحببي و شده تلنبار شكسته هايقنداق و لوله با هيزم
 بـا  بسـي  سـربازان  جان از حفظشان و نگهداري كه مجار كشتوپ هاياسب. بودند گرفته
 آورده بيرون هااصطبل بودند از شده خريداري تومان هزار چهارده به هريك و بود تراهميت
 سـربازان  ). اكثـر 355 1371لبـاف،   رسـيدند (شـهري   فـروش  بـه  قيمت نازلترين با شده و
 :2005پرداختنـد (خليلـي،    كسـب  و كـار  بـه  و فروختند نازلي بهاي به را خود هاياسلحه

نين، هايشان را جهت رفع گرسنگي به عشاير فروختنـد (كـرو  ). بخشي ديگر نيز سالح193
). اگرچه در برابر دو قدرت اشغالگر روس و انگليس هيچ شانسي بـراي ارتـش   80: 1383

بار بود كه ارتش رضاشاه كه همواره ايران وجود نداشت اما نكته مهم در اين حقيقت تاسف
برد در برابر اشغالگران خـارجي حتـي   هاي داخلي در آمادگي كامل به سر ميبراي سركوب
  وطنپرستي از خود نشان دهد و چند ساعتي مقاومت كند. اي شمنتوانست ذره
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  گبري . نتيجه6
هـاي  آنچنان كه نشان داده شد ايجاد و اداره ساختار نـوين نظـامي بـرغم اهـداف و انگيـزه     

هاي ثبت احوال و نظـام  وطنپرستانة رضاشاه به نحو مطلوبي پيش نرفت. درحقيقت سازمان
ناكارآمدي ارتش را گذاشتند. در ساختار جديد ارتش نـوين  بناي وظيفه از همان آغاز سنگ

كه بر سربازگيري بنا شده بود سربازي نوعي مسالة مرگ و زنـدگي بـود، سـربازان امنيـت     
هـا بودنـد و در سلسـله    شان در معرض انواع سوءاستفادهجاني نداشته، از جانب فرماندهان

طـرف ديگـر ظهـور سـريع قشـر       مراتب اجتماعي در سطحي بسيار پست قرار داشـتند. از 
چشمگيري از افسران جزء و عاليرتبه كه براي ترقي خود به رضاشاه چشم دوخته بودنـد و  
شاه هم براي حفظ تاج و تختش به آنان نيازمند بود فصل ديگـري از ناكارآمـدي ارتـش را    
گشود. دو سياست رضاشاه يعني باز گذاشتن دست افسران در ثروت انـدوزي و همچنـين   

هـا از  چون و چرا از آنان به خودسري فرماندهان ارتش انجاميـد. ايـن سياسـت   يت بيحما
طرفي به عدم هرگونه كنترل و نظارت الزم بر آنان منجر شد و از طرف ديگر دست آنان را 

اندوزي بـاز گذاشـت و پيامـدهاي حاصـل از چنـين شـرايطي       در چپاول و غارت و ثروت
رسيد در حالي فرا مي 1320اكامي مواجه ساخت. شهريور اهداف ساختار نوين نظامي را با ن

كه سربازان بواسطه تعديات فرماندهان، گرسـنگي، پايمـال شـدن حقـوق، عـدم آمـوزش،       
اي بودنـد و  بيماري و فقدان بهداشت و غيره عمالً فاقد كارايي الزم بـراي هرنـوع مواجهـه   

ود. در همانحـال هـم و غـم    تمام فكر و ذكرشان متوجه رهايي و فرار از خدمت سربازي ب
   بخش زيادي از افسران هم نه پاسداري از ميهن به بهاي جانشان، بلكه حفظ به هـر قيمـت

هايي بود كه طي دوره خدمت بدست آورده بودند. با اين اوصاف بايد گفت ثروت و دارايي
قرار شان آنان يا فاقد روحية وطنپرستي بودند و يا اين مشخصه تحت الشعاع منافع شخصي

نتيجة طبيعي وضعيت نظاميان در دوره رضاشاه  1320گرفته بود از اين منظر وقايع شهريور 
  رسد.بنظر مي

  
  نامه كتاب

چاپ نهـم،  ، فتاحي ابراهيم محمد و محمدي گل احمد، انقالب دو بين ايران )1383يرواند (، آبراهاميان
  تهران نشرني

  فرهنگي و علمي انتشارات، تهران، ايراني دجدي هويت تبارشناسي، )1384علي ( محمد، اكبري
  نا) اسرار امالك شاهنشاهي، تهران، بي1325بريماني، لطفعلي (
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  ارجه فرانسه، تهران، نشر مرواريد) عصر رضاشاه براساس اسناد وزارت خ1384پورشالچي، محمود (
تا عمليـات رهـايي   هاي استقالل تركيه ) سرگذشت يك افسر ايراني، از جنگ1398جان پوالد، احمد، (

  شمسي، تهران شيرازه كتاب ما 1325- 1298آذربايجان 
  ناتهران، بي، بياييد ارتش به من با )1327اهللا ( هدايت، الهي حكيم
آنجلـس، شـركت    لس، ايران كُرد يهوديان سرگذشت و زندگي ،ها گذشته از يادي )2005اليه (، خليلي

  نشر كتاب
رز  مجتبـي  تصـحيح ، 4 جلـد ، يحيـي  حيـات  )1387يحيـي ( ، آبادي دولت تهـران،  ،فراهـاني  آبـادي  بـ 

  فردوس  انتشارات
  ) ايران بين دو كودتا، تهران، انتشارات سمت1391رحمانيان، داريوش (

  معين انتشارات اول، تهران: جلد قديم طهران )1371جعفر (، لباف شهري
  تهران، نامك) ش 1320 – 1300( متحدالشكل قشون و رضاشاه )1377باقر ( عاقلي،

  اطالعات تهران، انتشارات) اول جلد( پهلوي سلسله سقوط و ظهور )1370( ،حسين، فردوست
) تاريخ تحوالت سياسي نظامي ايران از آغاز قرن يـازدهم هجـري تـا سـال     1326مقامي، جهانگير (قائم

  شمسي، تهران انتشارات علمي و شركاء 1301
   تهران ايران ملي تهران، بانك شاهنشاهي، ارتش ساله 25 تاريخ )1326اهللا ( ذبيح قديمي،

) اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، ترجمـة محمـد   1374كاتوزيان، محمدعلي (
  عزيزي، چاپ پنجم، تهران نشر مركزرضا نفيسي و كامبيز 

   خجسته اتتهران، انتشار بابايي، غالمرضا پهلوي، حكومت و ارتش )1377استفاني ( كرونين،
) رضاشاه و شكلگيري ايران نوين: دولت و جامعه در زمـان رضاشـاه، ترجمـه    1383كرونين، استفاني (
  بر تهران انتشارات جاميمرتضي ثاقب
  نا) افسران ما، چاپ رشديه، چاپ سوم، بي1358كسروي، احمد (

كـا ترجمـة مصـطفي    )، رضاشاه و بريتانيا براساس اسـناد وزارت خارجـه آمري  1389مجد، محمد قلي (
  هاي سياسياميري، تهران موسسة مطالعات و پژوهش

، ترجمـه مصـطفي   1927- 1922) ميلسپو و مستشاران مالي آمريكايي در ايـران  1388مجد، محمدقلي (
  1388زمستان  27، شماره 79- 31اميري، فصلنامة مطالعات تاريخي صفحات 

 كابينه از سوم، جلد قاجاريه، دوره اداري و جتماعيا تاريخ يا من زندگاني شرح )1371عبداهللا ( مستوفي،
  زوار انتشارات موسسان، تهران، مجلس آخر تا الدوله وثوق قرارداد

 مصـور  غالمرضـا  ستاد سرهنگ نظامي سياسي خاطرات، سرباز كهنه )1366غالمرضا (، رحماني مصور
  تهران، رسا، رحماني

  اول، تهران انتشارات علمي) تاريخ بيست سالة ايران، ج 1380مكي، حسين (
) جنگ جهاني اول و دوم در ايران به روايت اسناد، به كوشـش الهـام   1392زاده، الهام و همكاران (ملك

  زاده، زهرا حامدي، . زهرا عليزادة بيرجندي، تهران انتشارات مجلس شوراي اسالميملك
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پهلوي، علي ايزدي تهـران،   س) رضاشاه: خاطرات سليمان بهبودي، شم1372ميرزاصالح، غالمحسين، (
  طرح نو

  ) نگاهي به شاه، تورنتو، پرشين سيركل2013ميالني، عباس (
) روزگار پهلوي اول، به تصحيح محمد يوسف نيري، شـيراز، انتشـارات   1387نيرشيرازي، عبدالرسول (

  درياي نور
  ايران تاريخ اول، تهران، نشر پهلوي دولت عشايري سياست )1388 واعظ، نفيسه (

تهـران،   ،1320 شـهريور  پايـان  تـا  آغـاز  از ايـران  ارتش تاريخ در سيري )1384ميرحسين (، يكرنگيان 
 خجسته انتشارات

 اسناد منتشرنشده كتابخانه مجلس

  مجله قشون


