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 نخست سخن

 

 حقانی فقیه موسی

 9911 اسفند سوم تایکود پرونده بازکاوی

 لیهک از گیری بهره و انگلستان سفارت رهبری با که 9911 اسفند سوم کودتای 

 رضاخان و سیدضیاء توسط...( و زرگنده کمیته ، شاهنشاهی بانك نظیر) امکانات

 غیرقابل و یممستق تاثیر که است تلخی رویدادهای زمره در پیوست وقوع به میرپنج

 در همطالع و تحقیق هرچند. است گذارده جای بر ایران معاصر تاریخ در انکاری

 نسل فراروی فروزان چراغی آن در کندوکاو لکن است؛ ناگوار و تلخ کودتا، این

 تقدیم ضرورت همین با حاضر مقاله. دهد می قرار کشورمان آینده و حاضر

 : شود می گرامی خوانندگان

 پشتی درب از مخفیانه یدیانرش خان اهلل حبیب تابستان گرم روزهای از یکی ظهر

 او. ردک حرکت نامعلومی نقطه سمت به و شد خارج تهران در انگلستان سفارت

 مجددا و کرد می تسلیم سفارت مقامات به را خود جدید گزارشهای و اخبار معموال

 بلق مدتی. کشید می سر آنها نظر مورد مراکز به اطالعات و گزارش تهیه جهت

 از که لكالم عین خان اهلل حبیب خانه در حضور با بود ستهخوا او از فریزر کلنل

 هایی ارشگز او برای داد می رخ آنجا در که اتفاقاتی و مسائل از بود بهاییان سران
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 افندی عباس آثار کاتب و مباشر قناد محمدرضای فرزند الملك عین.کند تهیه

 رودو از چیزی. آمد می حساب به او راز اصحاب زمره در و بود عبدالبهائ به معروف

 گذشتهن آنها های صحبت آغاز و کوشك خیابان در الملك عین منزل به رشیدیان

 ینع با مالقات خواهان هندی ظاهر به فردی که آورد پیغام پیشخدمت که بود

 .است الملك

 از یج اردشیر جناب: کرد معرفی رشیدیان به را او الملك عین فرد، آن ورود با

 با دو نآ آشنایی باب ترتیب این به و باشند می ما میمیص همکاران و دوستان

 از جی راردشی روزی تن سه این مشترک جلسات از یکی در. شد گشوده یکدیگر

 قامتی لندب منصب صاحب ، بهاییان محفل با مشورت ضمن که خواست الملك عین

. ندک معرفی او به نباشد خالص عشری اثنی شیعه که قزاق نیروهای بین از را

. «باشد خالص عشری اثنی شیعه نباید فرد آن» که کرد تاکید مجددا اردشیرجی

 که گردند یم کسی دنبال ها انگلیسی مواردی چنین در که دانست می الملك عین

 به نزدیکان و انگلیس سفارت کارکنان معموال که چرا کنند، همکاری نزدیك از او با

 از پس الملك نعی. شدند می انتخاب غیرشیعیان و غیرمسلمانان بین از آنان سیاست

 معرفی برای ردف ترین مناسب را رضا نام به قزاقی ، بهاییان محفل با مشورت و بررسی

 که جمالوهابا محله در بود، قزاق که این بر عالوه نامبرده فرد.  یافت جی اردشیر به

 ابیب وندآخ حاجی مجالس در و داشت سکونت بودند اللهی علی عمدتا آن ساکنان

 نظورم برای مناسب فردی را وی برخورد، اولین در جی اردشیر. شد می حاضر نیز

 در: »سدنوی می خود نامه وصیت در وی. کرد آغاز را او تربیت و تعلیم و یافت خود

 قبل ها مدت از... کرد آشنا رضاخان با مرا روزگار حوادث که بود9192 سال اکتبر

 کرده یبررس را قزاق واحدهای ایرانی بانمنص صاحب کلیه به مربوط جزییات من

 .بودم نموده مالقات را آنها از تعدادی و

 تشریح یشبرا را ایران اجتماعی و سیاسی اوضاع و جغرافیا و تاریخ ساده زبانی به.. 

 .کردم می
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 می دم چای خستگی رفع برای و داد می گوش من صحبت به دیرگاهان تا اغلب.. 

 .نوشیدیم می که کرد

 9191 قرارداد شدن اثر بی به رضاخان با خود مذاکرات تشریح ضمن جی دشیرار »

 ناذعا و کرده اشاره ایران در نظامی کودتای خصوص در خود های سازی زمینه و

 زاریت امپراتوری سقوط با. است بوده آیرونساید به رضاخان معرف او که دارد می

 باز دیر از هک انگلستان ، یرانا سیاسی عرصه از آنها موقت نشینی عقب و روسیه در

 طلبانه هسلط های ایده تحقق برای را موقعیت بود ما کشور بر مطلق سلطه پی در

 مستعمره طرح انگلستان وزیرخارجه کرزن لرد ابتدا منظور این به. دید مساعد خود

 این براساس. کرد مطرح 9191 قرارداد موضوع کشیدن پیش با را ایران کردن

. گرفت یم قرار انگلستان اختیار در اندکی وام ازای در ایران قشون و مالیه قرارداد

 در اییه هزینه انجام و ایران در انگلیسی نیروهای حضور مستلزم قرارداد تحقق

 سووالنم برخی دید از شرایط آن در که بود ایران مالیه و قشون بازسازی راستای

 و شرق میتهدرک مختلفی حثمبا جهت همین به. نبود عملی انگلستان حاکمه هیات

 شکست با که شد مطرح دیگر های حل وراه 9191 قرارداد پیرامون ایران کمیته

 پایگاهی هک کرزن طرح مخالفان.«  گردید راهها سایر پیگیری به منجر9191 قرارداد

 نیروهای توسط نظامی کودتای یك انجام به معتقد داشتند ایران در قدیمی و قوی

 : از بود عبارت ها انگلیسی برای طرح این اسنمح. بودند ایرانی

 هیبدی) ایرانی عوامل توسط خود مقاصد اجرای و ایران در آشکار حضور عدم -9

 (.شد می ایران در ضدانگلیسی احساسات رشد بروز از مانع امر این که است

 روس جهت ایران مالی منابع از برداری بهره جهت به اقتصادی جویی صرفه -9

 .المللی بین غارتگران امنیت تامین و کشور اوضاع به دندا سامان

 .ایران در انگلیس نیروهای حضور از ناشی آور سرسام های هزینه از رهایی -2

 .وابسته رژیمی بر اتکائ با ایران بر خود درازمدت سلطه تضمین -3
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 عبارت دندکر می تالش ایران در آن حفظ جهت در شدت به ها انگلیسی که منافعی

 : از دبو

 مناطقی و اآنه سلطه تحت سرزمینهای در کمونیسم نفوذ بسط از جلوگیری(  الف

 .خاورمیانه نفتی

 .اروپا و هند تلگراف کمپانی و اروپا و هند تلگراف شعبه حفظ(  ب

 .شاهنشاهی بانك(  پ

 .فارس خلیج در دریایی تجارت(  ت

 .انگلیس و ایران نفت شرکت(  ث

 .اصفهان به اهواز جاده و کارون در وسبر لینچ شرکت امتیاز(  ج

 .ایران در آهن راه سندیکای امتیاز(  چ

 در گلستانان به وابسته غیررسمی و رسمی های دستگاه ، فوق امتیازات به باتوجه

 .کند فراهم را کودتا انجام های زمینه تا افتاد کار به ایران

 ظاهری یرهبر سپردن برای مطمئن نظامی یك یافتن کودتا، انجام برای اول گام 

 عین اب جی اردشیر شرط. شد عملی رضاخان یافتن با که بود او دست به کودتا

 اثنی عهشی و بودن قزاق) شد ذکر قبال فرد این مشخصات خصوص در هویدا الملك

 در انگلستان های نقشه روی از پرده شرط، دو این در دقت( نبودن خالص عشری

 . دارد برمی ایران

 به وابسته نیرویی اساس از قزاق نیروهای ، ایران در موجود نظامی قوای بین در

 این. وردخ می چشم به باالیی حد در آنها در انگلیس و روس نفوذ و بودند بیگانه

 عصباتت و روحیات از هم و بودند تحصیلکرده هم که ژاندارم نیروهای در وضعیت

 بیگانه سلطه رت راحت قزاق ایقو بنابراین. نبود حاکم بودند، برخوردار بیشتری ملی

 که آنجا زا همچنین. داشتند آنها فرامین مقابل در شنوایی گوش و پذیرفتند می را
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 بایست می و بود ایران در انگلستان نفوذ راه سر بر مانع محکمترین تشیع و اسالم

 مجری. دش مطرح دوم شرط برچید، را تشیع بساط ابتدا ایران بر کامل سلطه برای

 انحرافات واسطه به بلکه باشد دینی و ملی تربیت نوع هر فاقد باید تنها نه استسی این

 دینی رهنگف نابودی و بیگانه به کشور فروش آمادگی بایست می دینی و اخالقی

 . باشد داشته را

. بود وقف شرایط حایز لحاظ همه از او که دهد می نشان رضاخان پیشینه به نگاهی

 ، دیدز نظیر ناپسند و زشت اقدامات از مشحون خالقیا لحاظ از رضاخان پرونده

 برای یفرد چنین. بود مردم نوامیس برای مزاحمت ایجاد و میگساری ، گیری باج

 لحاظ زا که این مضافا. دهد می کاری هر به تن خود نامشروع تمایالت به رسیدن

 خمیر گری یاباح هک بود گری اللهی علی یا و بهاییت با ارتباط به مشکوک نیز دینی

 و بابی آخوند حاجی جلسات در رضاخان حضور. است آنان های آموزه اصلی مایه

 او که تاس نظریه این موید بهترین دینی تعالیم و مذهب علیه او عملی اقدامات

 .نداشت اسالم اساسا و عشری اثنی تشیع به خاطری تعلق

 هزار حضور و تمدنی هسابق سال هزار هفت با ایران نظیر کشوری بر فرد این تحمیل

 ایران لتم به بزرگ اهانتی ، تاریخی برجسته چهره هزاران با اسالم ساله سیصد و

 نهضت قبل سال95 که کشوری در کودتا. گرفت صورت ها انگلیسی توسط که بود

 زمینه ایستب می لذا نبود، آسان بود کرده تجربه منطقه در را بزرگی استبدادی ضد

 صادیاقت های بحران تشدید کشور، در ناامنی ایجاد. شد می فراهم دقت به آن های

 تحت نایرا اوضاع به دادن سامان و سر برای دیکتاتوری حکومت ایجاد تبلیغ ،

 نظامی قوای در نفوذ ، وابسته احزاب و مطبوعات طریق از منور دیکتاتوری عنوان

 تگاهدس دیگر و دولت در نفوذ ، نظمیه و ژاندارمری ، قزاق قوای نظیر انتظامی و

 از شد ذکر که طور همان ها انگلیسی منظور همین به... و مجلس و اجرایی های

 : از بود عبارت وسایل این کردند استفاده خود پنهان و آشکار وسایل تمامی
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 فردی 9911 ایکودت با مقارن ایران در انگلستان سفیر ایران در انگلستان سفارت -9

 اجرای مخالف که بود اشخاصی زمره در او. نرمن کامرون هرمن نام به است

 هیچ کرد می ادعا دروغ به که درحالی نرمن. بود کودتا موافق و 9191 قرارداد

 خواهد می او از و رفته احمدشاه دیدار به اسفند سوم صبح ندارد، کودتا از اطالعی

 می دتهدی پایان در و بدهد تن وقت اسرع در کودتاگران های خواسته کلیه به

 در لستانانگ خارجه وزارت برای که گزارشی ضمن او. باشد دیر فردا شاید که ندک

 های خواسته پذیرش برای شاه دادن اندرز از کند، می ارسال روز همان

 دوکرو رژژ. کند می صحبت سیدضیائ الوزرایی رئیس فرمان صدور و کودتاگران

 ، یرانا وقایع از ننرم خبری بی ادعای درخصوص ایران در فرانسه نظامی وابسته

 رهبری مئنمط بسیار عناصری وسیله به کودتا: »نویسد می و خواند می دروغگو را او

 و تمرین قبل از که بود تئاتری صحنه شبیه آن ناگهانی تغییر و سریع عملیات شد،

 ها لیسیانگ سکوت و آرامش و کودتا پذیرش حال هر به...« باشد شده ریزی برنامه

. دهد نمی ارقر تهدید مورد را انگلیس منافع حرکتی چنین که تاس آن نشاندهنده

 رابطه روسیه با و نمود اعالم منحل را 9191 قرارداد کودتا این که آن وجود با

 می تبریك ودتاک رهبران به... را کودتا پیروزی بالفاصله بریتانیا مقامات کرد، برقرار

 طباطبایی یاءالدینسیدض با کودتا از قبل رشیدیان اهلل حبیب وسیله به ، نرمن. گویند

 ای جلسه نیز 9911 ماه دی در و کند می پیدا ادامه آنها جلسات. کند می گفتگو

 برگزار ودتاک درخصوص اسمایس کلنل و دیکسن آیرونساید، شرکت با دو آن بین

 ارتسف از کودتا از بعد ، کرزن های خواسته با مخالفت علت به نرمن. شود می

 از رمنن های حمایت. شود می فراخوانده خود کشور وبه برکنار یرانا در انگلیس

 رئیس با او نهانیپ روابط از پرده که بود ناشیانه قدری به ، طباطبایی الدین سیدضیاء

 .داشت برمی کودتا الوزرای

 قرارداد غایال» که دهد می پیغام کرزن لرد به سیدضیائ موقعیت تحکیم برای او

 و افسران طریق از را قرارداد محتوای سیدضیاء چراکه ؛ نیست معنایی واجد

 تجدید لیسیانگ افسران با را قزاقخانه و گذارد می اجرا به انگلستان مالی مستشاران
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 ، اشتد دخالت کودتا در انگلستان سفارت از که دیگری فرد.« دهد می سازمان

 به اکودت زمان در و بود ایران در مشروطه دوره از او. بود اسمارت الکساندر والتر

 خواه روطهمش افراطی عناصر با او همکاری. کرد می فعالیت سفارت دوم دبیر عنوان

 رامو اسمایس هنری و هیگ کلنل همکاری با 9911 کودتای جریان در و بود زبانزد

 مارتاس کودتا، از قبل است مدعی بهار الشعرای ملك. کرد می هدایت را کودتا

 ویاج دیکتاتور و قوی دولت یك آمدن کار روی درخصوص را نظرش و رفته او نزد

 .بود شده

 را آهن هکمیت اعضای از و نظمیه سوئدی رئیس وستداهل او، کودتا از قبل شب92 

 در دنبای ، تهران به قزاق قوای ورود صورت در که کند می گوشزد او به و احضار

 و قزاق نیروهای انمی رابط افسر اسمایس هنری سرهنگ. کنند مقاومت آنها مقابل

 دخالت که بود انانگلست سفارت عضو سومین ایران شمال در مستقر انگلیسی نیروهای

 نگلیسا نفع به آن امور شدن قبضه از پس قزاقخانه امور. داشت کودتا در آشکاری

 موسوم «ودتاک کمیته» به که بود ای کمیته جزو همچنین او. بود او اختیار در کال ،

 : است معتقد آبادی دولت یحیی. شد

 یاءالدینسیدض. است جنبش این کننده اداره و دستوردهنده ، انگلیسی اسمایس 

 سرتیپ ، رضاخان و هستند او سیاسی ایرانی قوه او، ای کمیته رفقای و طباطبایی

 سپردن موجبات قزوین در حضور با اسمایس. وی نظامی اجراکننده قوه قزاق

 وانستت آیرونساید، همکاری با و کرد فراهم را هسردارسپ به قزاق قوای فرماندهی

 میمیص دوستان از رضاخان و اسمایس. کند آماده کودتا انجام برای را قزاق نیروی

 سفارت ارگزارانک فعال حضور و مستقیم نقش ، مستنداتی بیان با همچنین. بودند هم

. آمد گفته ( اسمایس هنری سرهنگ و اسمارت الکساندر والتر ، نرمن نظیر) انگلیس

 اسفند سوم ایکودت در( آیرونساید نظیر) انگلستان دیگر عوامل نقش قسمت این در

 نظیر) موجود امکانات کلیه از انگلیس گیری بهره چگونگی سپس و شود می بیان

 داخلی رانبازیگ آفرینی نقش باالخره و گردد می ذکر( آهن کمیته و شاهی بانك

 .گیرد می قرار بررسی مورد کودتا موفقیت منظور به ضیائ سید نظیر
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 انگلیس وهاینیر کردن خارج وظیفه که بریتانیا ارتش ژنرال آیرونساید ادموند سر 

 ودتاک در که است ای انگلیسی دیگر ، داشت برعهده را کودتا اجرای و ایران از

 برکناری در نرمن و خود نقش از صراحتا خاطراتش در او. دارد مهمی نقش

 ، بود قزاقخانه بر اه انگلیسی تسلط مانع که قزاقخانه روسی فرمانده ، استاروسلسکی

 و اکودت درخصوص آیرونساید. کند می صحبت وی جای به رضاخان گماردن و

 :گوید می ایران در انگلستان حضور کردن نامرئی

 میان از ستبای می که بود مشکلی ها دولت حضور کردم می فکر چنین همیشه من» 

 در ایندناخوش حادثه گونه هیچ بدون کرزن وقتی کنم می فکر. دش می برداشته

 .«شد خواهد مسلط خود براعصاب گیرد، قرار شده انجام عمل یك برابر

 خواهد حل را ما مشکالت نظامی دیکتاتوری فقط: »گوید می صراحتا همچنین 

 .«کرد

 طراحان رهزم در ، چرچیل او صهیونیست حامی که بود سیاستی مجری ، آیرونساید 

 خواسته ند،ک می صحبت نظامی دیکتاتوری از وقتی بنابراین. آمد می حساب به آن

 اطالعات از آکنده آیرونساید خاطرات. راند می زبان بر را خود مافوق افراد های

 معمار ار خود او. کودتاست انجام برای رضاخان با اسمایس و او هماهنگی به مربوط

 و یگه کلنل نظیر دیگری افراد ، فوق نامبردگان از غیر. داند می 9911 کودتای

. گرفتند رارق تشویق مورد کودتا از بعد که داشتند شرکت کودتا در نیز هادلستون

 سرجاسوس جی سراردشیر ، چهره مرموزترین و مهمترین افراد، این میان در

 هب رسیدن برای رضاخان تقویت و انتخاب در مهمی نقش که بود ایران در انگلستان

 جاسوسی شبکه سازماندهی برای او. کرد ایفا 9911 کودتای و قزاقخانه فرماندهی

 فعالی نقش عمر، پایان تا زمان آن از و آمد ایران به ناصری دوره اواخر در انگلستان

 .داشت برعهده انگلستان سیاست نفع به ایران تحوالت در

 بهائی جتروی و یداریب لژ تاسیس ، ملی و دینی اهداف از مشروطیت نهضت انحراف

 که است کار کهنه جاسوس این اقدامات جمله از ، ایران زردشتیان میان در گری
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 به ، ایران به آیرونساید آمدن با.داشت ای ویژه نقش قدرت به رضاخان صعود در

 همکاری جی اردشیر و ، داشت قرار چرچیل آن راس در که جنگ وزارت دستور

 خانرضا ، ارتباط همین در و کند می آغاز او با تاکود اجرای برای را خود نزدیك

 با کودتا نجاما برای ، جی اردشیر به اعتماد با نیز آیرونساید. کند می معرفی او به را

 رب ایران غارت در شاهی بانك اقتصادی مخرب نقش. کند می همکاری رضاخان

 .نیست پوشیده نظر اهل

 طول در بود، ساسون یهودی انوادهخ به وابسته که ها انگلیسی مالی ارگان این

 تجه در اقتصاد ابزار از ، اقتصادی غارت بر عالوه ایران در خود فعالیت دوران

 این نمونه ارزترینب. کرد می استفاده نیز بریتانیا سیاسی نامشروع های خواسته تامین

 ایه دولت برای مالی مشکالت ایجاد. خورد می چشم به 9911 کودتای در عملکرد،

 و جتماعیا ، سیاسی های آشفتگی بروز باعث ، بانك سوی از کودتا از قبل رانای

 اجزای و دولت کارکنان حقوق موقع به پرداخت عدم. شد کشور در امنیتی

. شد ردمم اقشار دیگر و آنان میان نارضایتی تشدید باعث ، ژاندارمری و قزاقخانه

 جامعه سیاسی اداره و داشت الدنب به را ها دولت درپی پی سقوط ، مالی بحران این

 در را یرانا اقتصاد نبض که شاهی بانك ، این بر عالوه. کرد می مواجه مشکل با را

 این ماعال با و بست مردم روی بر را دادوستد باب کودتا آستانه در ، داشت دست

 مانتا دریافت برای خواست مردم از ، کرده تعطیل را خود های شعبه ، بانك که

 حمل. ندکن تبدیل طال به را خود های اسکناس و کنند مراجعه بانك به خود های

 طراباض باعث بنادر، به روشن روز در بانك مالی ذخایر عنوان به هایی صندوق

 قداماتا بر عالوه. کرد می نگران کشور و خود آینده به نسبت را آنان و شد مردم

 با دولت ابطر که باطباییط سیدضیاءالدین طریق از کودتاچیان مالی تامین ، فوق

 کودتا امانج برای آنها سازی آماده و قزاق قوای تقویت باعث بود، شاهنشاهی بانك

 هب کودتاچیان ورود تا کودتا های زمینه سازی آماده از مختلف مراحل در. شد

 مورای كم آن رئیس که شاهنشاهی بانك مالی های کمك ، دولت تشکیل و تهران

 .شد کودتاچیان مشکالت گشای گره بود، خانرضا نزدیك دوستان از
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 مربوط تحوالت و 9911 کودتای در که انگلستان به وابسته های سازمان از دیگر یکی

 در فعالیت لیلد به آن تهران شعبه که بود آهن کمیته نمود، ایفا اساسی نقشی آن به

 هیگ لکلن توسط ابتدا مزبور کمیته. شد معروف زرگنده کمیته به زرگنده منطقه

 به توجه با. ودب استوان کی حسین او ایرانی همکار. شد تاسیس اصفهان در انگلیسی

 آهن میتهک ، مقامات نصب و عزل در آنها نقش و ایران در انگلستان العاده فوق نفوذ

 ودخ عضویت به را مقام و نام جویای افراد از زیادی تعداد توانست زود خیلی

 به بابیه ذمتنف سران از آبادی دولت یحیی ، میتهک تاسیس از بعد اندکی. درآورد

 دالیل به .شد محول او به تهران شعبه تاسیس مسوولیت و پیوست مزبور کمیته

 ، زرگنده کمیته به موسوم ، کمیته تهران شعبه و حذف آبادی دولت نام نامعلومی

. شد تاسیس ردیگ تن چند و فیروز الدوله نصرت ، طباطبایی ضیاءالدین سید توسط

 : کرد کار به آغاز عمده هدف دو با ، آهن یا زرگنده کمیته

 .جنگل جنبش نابودی -9

 .کشور اداره گرفتن دست به برای نظامی قوای و دولت در نفوذ -9

 ، اسمایس و اوارده مستر نظیر انگلیس سفارت مقامات با کمیته سران نزدیك ارتباط

 .است 9911 کودتای به منتهی یها نقشه اجرای در آنها کامل هماهنگی از حاکی

 و انگلیس سفارت تهران در: »نویسد می خصوص این در آبادی دولت یحیی

 کودتا نتظارا ، است شده واقع ایشان راس در زرگنده کمیته که آنها ایرانی کارکنان

 در میتهک اعضای نفوذ.« است آگاه داند می انگلیسی اسمایس قزوین در و دارند را

 زا حکایت ، سیاسی های گروه و مجامع ، ادارات ، انتظامی و امینظ قوای ، دولت

 رئیس مسند رب اکبر خان اهلل فتح صعود. دارد آنها های فعالیت و اقدمات گستردگی

 اهلل فتح و ودب کمیته های برنامه از محلل دولت تشکیل و کودتا آستانه در الوزرایی

 رماندهیف از استاروسلسکی عزل .آمد می شمار به کمیته اعضای از خود اکبر، خان

 موفقیت اب که بود کمیته اقدامات از نیز او جای به رضاخان جایگزینی و قزاق قوای

 نظمیه یسوئد رئیس وستداهل تهران به قزاق قوای ورود آستانه در. رسید انجام به
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 در ات کرد تشویق را تهران دفاعی نیروهای بود، آهن کمیته اعضای از خود که

 دیگر زا کیهان مسعودخان و سیاح خان کاظم. نکنند مقاومت ودتاچیانک مقابل

 وانستندت ، داشتند ژاندارم قوای در که نفوذی با و بودند زرگنده کمیته اعضای

 ینب از ژاندارم نیروهای میان در کودتاچیان مقابل در را مقاومتی نوع هر امکان

 توانستند یانگلیس اسمایس مکاریه با بودند ژاندارمری افسران از که دو این. ببرند

 برای را زوینق در مستقر نیروهای و کنند تصفیه ها انگلیسی نفع به را قزاق قوای

 ظامین فرمانده عنوان به اسفند سوم روز در سیاح خان کاظم.سازند آماده کودتا

 وعن هر وقوع از پیشگیری برای را مذهبی ، سیاسی رجال داشت وظیفه تهران

 کابینه جنگ وزارت به نیز کیهان مسعودخان. کند دستگیر ومتیمقا و مخالفت

. شد برکنار کار زا سیدضیاء از زودتر و بود مستعجل دولتش البته که رسید سیدضیاء

 ای برنامه اب ندارد، وجود ها انگلیسی به آن انتساب در شکی هیچ که مزبور کمیته

 ایوانف. دکن مهیا امور امزم گرفتن دست به و کودتا برای را زمینه توانست دقیق

 نجاما برای تهران در ها انگلیس: »نویسد می آهن کمیته درخصوص روسی مورخ

 به و مخفی سیارب ای کمیته منظور این به. کردند می کوشش فعاالنه دولتی کودتای

 ها انگلیسی با ینزدیک روابط که طباطبایی سیدضیاءالدین ریاست به آهنین اصطالح

 دولهال نصرت میرزا فیروز شرکت با و ساخت می منتشر را رعد روزنامه و داشت

: نویسد یم امریکایی مولف لنچوسکی از نقل به نیز طبری احسان. دادند تشکیل

 آهن کمیته. ودب انگلیسی میسیون با نزدیك تماس در رعد، مدیر ، سیدضیاءالدین»

 که قزاق امینظ خونتای آن و ضیاءالدین سید بین توانست که بود مناسبی سازمان

 رگندهز امن منطقه. کند ایجاد پیوند ، داشتند شنوی حرف سردارسپه رضاخان از

 مناسبی محیط بود، انگلیس الحمایه تحت و داشت قرار آن در سیدضیائ منزل که

 ، آباد لیو در نیز جلسات از ای پاره. کرد ایجاد کمیته اعضای جلسات انعقاد برای

 فندیارخاناس ماژور ، ارمنی آبکار ، ارمنی ایپکیان. شد یم برقرار ارمنی آبکار منزل

 خان کریم میرزا ، خان میرموسی ، عامری محمد سلطان ، دادگر الملك عدل ،

 االرس غفارخان ، معززالدوله ، سیاح خان کاظم ، کیهان مسعودخان ماژور ، رشتی
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 مودب ، همنصورالسلطن ، اسکندرخان سلطان ، منوچهرخان دکتر ، قزوینی منصور

 .بودند آهن کمیته اعضای از جم محمود ، تدین سیدمحمد ، نفیسی الدوله

 .ردک می شرکت کمیته جلسات در گاهی هم( الشعراء ملك) بهار محمدتقی

 سیدضیاءالدین الوزرایی رئیس فرمان بناچار احمدشاه ، کودتا وقوع از پس

 ایران توردیکتا عنوان هب را او شاه داشت اصرار سیدضیائ. کرد امضا را طباطبایی

 یزدی یدعلیس فرزند ، سیدضیاء. نگنجاند فرمان در را واژه این شاه که کند منصوب

 واهیخ مشروطه بین که است شاه محمدعلی و شاه مظفرالدین عصر روحانیون از ،

 یمخف های کمیته و ها انجمن به نوجوانی در او. بود نوسان در آن با مخالفت و

 گذاری بمب رمج به نامبرده صغیر استبداد جریان در. پیوست یرجهانگ کمیته نظیر

 ماه شش و دهپناهن اتریش سفارت به نهایتا و گرفت قرار تعقیب تحت تهران بازار در

 .نشست بست آنجا در

 شد اهرظ سیاسی عرصه در مجددا نیز او ، خواهان مشروطه توسط تهران فتح از پس

 علما اضاعتر ، شرق جریده ضددینی مواضع دلیل به. کرد منتشر را شرق جریده و

 برق روزنامه عدب اندکی او. شد منجر آن تعطیلی به که شد برانگیخته مسلمان مردم و

 آشکار مایتح. کرد مبادرت رعد روزنامه انتشار به برق توقیف از پس و کرد منتشر را

 ای چهره وانعن به را او ، 9191 قرارداد ویژه به انگلستان های سیاست از سیدضیائ

 در متهورانه اقدامی 9191 قرارداد تایید در مقاله1 چاپ. کرد مشهور انگلوفیل

 .گرفت صورت سیدضیاء توسط که بود ایران شدن مستعمره با موافقت

 پدر و رانای در بهائیت سران از هویدا الملك عین رعد در سیدضیاء صمیمی همکار

 نامزد دضیاءسی ، تهران در کمیته بهشع تاسیس شدن مطرح با. بود هویدا امیرعباس

 بانك یاقتصاد فشارهای تشدید با. بود تهران در زرگنده کمیته تاسیس اصلی

 با دولت ابطر عنوان به ها انگلیسی سوی از او ، ایران دولتهای به نسبت شاهنشاهی

. کرد ودتاک طرح پیشبرد به بزرگی کمك امر این. شد معرفی شاهنشاهی بانك

 کودتا از قبل جی اردشیر و آیرونساید ، اسمارت ، اسمایس ، نرمن با او مکرر جلسات
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 آن از. نندک انتخاب کودتا سیاسی رئیس عنوان به را وی که کرد متقاعد را آنان

 و ضاخانر با هماهنگی و گفتگو برای قزوین به سیدضیاء مکرر آمد و رفت پس

 قزاق قوای یبازساز به نجرم ، کودتاگران به شاهنشاهی بانك مالی کمکهای رساندن

 به نیز رجیخا ناظران نزد بلکه ، ایرانیان نزد تنها نه او. شد تهران به آنان عزیمت و

 .داشت شهرت انگلوفیل فردی عنوان

 با ساعت هب ساعت: »نویسد می سیدضیاء درباره ایران در امریکا وزیرمختار کالدول

 روزنامه ردبیرس وقتی که دانند می همه درحقیقت... کند می رایزنی انگلیس سفارت

 لتآ او که دارد شهرت... کرد می دریافت مقرری ها انگلیسی از مرتب بود رعد

 .است انگلیس سیاست صرف دست

 پیش: »دارد می اظهار سیدضیاء از تقدیر ضمن خود نامه وصیت در نیز جی اردشیر

 حضور.« ردک می سانگلی سیاست با همگامی به تظاهر بود مطلوب یا و الزم آنچه از

 از اما ، بود الزم کودتا موفقیت برای ، رضاخان کنار در سیاست با آشنا سیدضیای

 دولت ، کند قرمست ایران در نظامی دولت یك کودتا با داشت قصد انگلستان که آنجا

 فلسطین در سسپ و کرد ترک اروپا قصد به را ایران او نپایید؛ ما سه از بیش سیدضیاء

 بود ندنل ساخته کودتا دهد می نشان خوبی به شد ذکر آنچه بر وریمر. شد مستقر

 .گرفت صورت ایران در بریتانیا منافع حفظ منظور به و

. بود لندن ساخت تردید بی و مسلما کودتا: »نویسد می خصوص این در مکی حسین

 که امعیج نقشه و آورد وجود به وسیع و منظم دستگاهی کودتا ساختن برای لندن

 هک دستگاهی. بود کرده طرح باشد شرق در لندن عمومی سیاست با نگآه هم

 یچه که کرد می کار صدا بی و ماهرانه و منظم قدری به آورد، وجود به را کودتا

 که ندزد وارونه نعل چنان و نشدند مطلع ابداع این از کودتا سازندگان جز کس

 ایهس ، ایران در کودتا مرژی استقرار با.« خورد فریب کار، امر ظواهر از هم حریف

 ورکش در بار اولین برای و انداخت سایه ایران بر سال52 مدت به دیکتاتوری شوم

 رژیم لطهس طی. بود متجاوز ای بیگانه او قدرت منشائ که رسید قدرت به رژیمی ما
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 امیال خوشدست کشورمان اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی استقالل ، ایران بر پهلوی

 شهادت هب بیگانه سلطه با مقابله جرم به ایرانی مرد و زن هزاران و شد بیگانگان

 بود ها زمینه مامیت در بیگانگان به وابستگی ایران برای پهلوی رژیم میراث. رسیدند

 پایان تا که بود ای نکته این و کرد نمی پیدا تحقق استعمارگران بر تکیه با جز که

 .داشت ادامه پهلوی رژیم عمر

 

 

 

 منبع :

http://www.jamejamonline.ir 
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 رضاخان9911 کودتای گردان معرکه انگلیس  

 

 کریمی اهلل حجت

 جنگ از پس تحوالت در باید را 9911 اسفند سوم انگلیسی کودتای هایریشه

 موقتا 9192 اکتبر انقالب از پس هاروس که زمانی. کرد جستجو اول جهانی

 عملکرد هب انتقادی رویکردی با حتی و ساخته قفمتو را خود استعماری هایبرنامه

 اقدام هاتزار زمان در شده اخذ امتیازات الغای به روسیه تزاری سالطین استعماری

 در هادتم که ابرقدرتی عنوان به روسیه سوی از رویکردی چنین نتیجه. نمودند

 بود، پرداخته ماندا عرض به انگلستان مقابل در همواره پرقدرت رقیبی مثابه به ایران

 . بود ایران سیاست میدان در انگلستان تازییکه

 و آلمان نظیر دیگری رقبای نیز و روسیه چون قدرتمندی رقیب رفتن میان از با

 خارجی ستسیا هایبرنامه و هافعالیت هاانگلیسی اول، جهانی جنگ از پس عثمانی

 به حصاریان موقعیت ونهچگ که کردند امر این متوجه یکسره را ایران قبال در خود

 فکر این هب انگلیسی دولتمردان ابتدا تصمیم این پی در. نمایند حفظ را آمده دست

 جنگ از عدب که) صلح کنفرانسطریق از که است آن حل راه ترینساده که افتادند

 از پس کرف این اما. بگیرند عهده به را ایران قیمومیت( بود شده تشکیل جهانی

 نارک بود فرانسه و متحده ایاالت مخالفت از حاکی که شده مانجا هایبررسی

 الفعلب تسلط پذیرش برای ایران داشتن نگاه منزوی آن جای به و شده گذاشته

 خارجی سیاست اندرکاراندست آن متعاقب و گرفت قرار کار دستور در بریتانیا

 بایستیم ایران آن موجب به که گردیدند ایمعاهده تهیه کار به دست انگلستان
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 در و یدنما واگذار بریتانیا به را خود خارجی و نظامی مالی، امور اختیارات کلیه

 . گردد کشور آن مستعمره واقع

 جهت مینه به و گردید مقدمات انجام مشغول تهران در بریتانیا سفارت بنابراین

 هاینامهبر اب همراهی و انگلستان با همکاری در طوالنی ایسابقه که را الدوله وثوق

 این رد و کرد تحمیل براحمدشاه وزیرنخست عنوان به داشت ایران در کشور آن

 مایتح و پذیرش صورت در که کرد تقبل انگلستان خارجه امور وزارت حتی راه

 خواهد پرداخت ایران شاه به را ایماهیانه مقرری احمدشاه سوی از الدولهوثوق

 استعفا 9912 مرداد اوایل در ایران وزیر تنخس السلطنهصمصام ترتیب این به. کرد

 . گردید الوزرا رئیس سال همان مرداد ششم در الدولهوثوق و کرد

 ون؛چ انگلوفیلی شاخص هایچهره از که الدولهوثوق توسط دولت تشکیل با

 لرد توسط که را 9191 قرارداد هاانگلیسی بود یافته شکل الدولهصارم و الدولهنصرت

 یتانیابر قرارداد این موجب به. سپردند وی به امضا برای بود، شده طراحی کرزن

 هزینه رگونهه تا فرستادمی ایران به کل دارخزانه یك جمله از مالی مستشار گروهی

 سلحم نیروهای عمال هم نظامی مستشاران. شود انجام آنان زیرنظر وجه پرداخت و

 زارتو در جمله از ها،وزارتخانه سایر در نیز دیگری مستشاران. کردندمی اداره را

 وایق قرارداد طبق پردازندمی کار به عامه فوائد و فالحت عدلیه، معارف، داخله،

 برای که تیتصمیما بایستمی اما ماندند،می باقی برجا پا حکومت قضائیه و مقننه

 در قرارداد. ودش اتخاذ انگلیسی مستشاران توسط همه داشت حیاتی جنبه بریتانیا

 ظرن از که آنجایی از و شدمی گذارده اجرا به و طراحی قیومیت شکل به اقعو

 هانگلیسا دلخواه به آن پایان موقع بود، نگردیده معین زمان آن اتمام برای زمانی

 حتی و رسید امضاء به کالن هایرشوه پرداخت با مذکور قرارداد چند هر. بود

 ایران به قرارداد در مذکور امور انجام جهت را خود مستشاران از ایعده هاانگلیسی

 . کردند اعزام
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 ذکورم قرارداد زیرا. نگردید محقق کامل طور به قرارداد نهایی تصویب و اجرا اما

 و رشوه دریافت با که احمدشاه سو یك از. بود روبرو ایعدیده موانع و مشکالت با

 بود ردهک موافقت اردادقر انجام با هاانگلیسی سوی از ماهیانه مقرری پرداخت قول

 آگاه نآ مضرات از فرانسه دولت اولیای توسط بردمی سر به فرانسه در که زمانی

 اروپا رسف از بازگشت هنگام به عالوه به. بود گردیده هراسان عواقبش از و شده

 علمای راضاعت و مخالفت با بود رفته عراق به عالیات عتبات زیارت برای که زمانی

 گشتمی ریمف دنبال به لذا بود، گشته خود عظیم اشتباه متوجه و شده روبرو نجف

 پرداخت افشای با دیگر طرف از. کند خالی شانه بود سپرده که تعهدی انجام از تا

 آن، رایاج اندرکاراندست و قرارداد کنندگانامضاء به هاانگلیسی سوی از رشوه

 برانگیخته ردمم مطلع اقشار دیگر و نخبگان ناسیونالیستی احساسات عمومی، افکار

 آن ردیگ بزرگ هایقدرت میان این در. بودند پرداخته آن با مخالفت به و شده

 که ذیرندبپ نبودند حاضر وجه هیچ به... و روسیه آمریکا، فرانسه، یعنی جهان، روز

 چنگال رد رایگان به استراتژیك العادهفوق موقعیت آن با ایران نظیر کشوری

 عدم و مخالفت برای را خود هایتالش تمامی لذا گیرد قرار تانانگلس انحصاری

 ولتد گفته پیش مسائل تمامی از گذشته. دادندمی انجام آن اجرای و تصویب

 ساسیا قانون طبق و رفتمی شمار به ملی مجلس صاحب و مشروطه دولتی ایران

 از تبایسمی کند پیدا قانونی وجهه و اجرایی ضمانت اینکه برای قراردادی هر

 چنین انامک مجلس تعطیلی به توجه با برهه آن در و کند عبور مجلس تصویب

 انگلستان خارجی سیاست گردانندگان بنابراین. نداشت وجود اقدامی

 تحت به وافری عالقه که کرزن لرد یعنی کشور آن خارجه وزیر الخصوصعلی

 ودندب درصدد آنان .داشتند قرار حساسی وضعیت در داشت، ایران دادن قرار سلطه

 و نمایند تفادهاس بود گشته نصیبشان اول جهانی جنگ از پس که مغتنمی فرصت از

 وقوع اب زیرا بود انتظارشان در وخیمی عواقب دادندمی دست از را فرصت این اگر

 سایه دولت آن همسایه کشورهای به شبحی چونان بلشویسم روسیه، در انقالب

 بود داربرخور نیز جذابیت از برهه آن در هاروس موفقیت به توجه با و بود انداخته
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 این اینکه لاحتما درآورند خود سلطه تحت را ایران توانستندنمی هاانگلیسی اگر و

 معنای هب این و داشت وجود گردد متمایل شوروی بلشویکی دولت سوی به کشور

 پایگاه و طعمه تنفر دست از و هند یعنی انگلستان گونهگنج مستعمره افتادن خطر به

 . بود ایران چون مهمی

 ستانانگل خارجی سیاست اندرکاراندست الذکرفوق هایحساسیت به توجه با

 پس نانآ. گذارند اجرا مرحله به را قرارداد تا گرفتند کار به را خود تالش تمامی

 دیدترینش آماج وی دولت و گردید افشاء الدولهوثوق گیریرشوه ماجرای اینکه از

 و فتهر مشیرالدوله چون نامیخوش چهره سراغ به گرفت قرار حمالت و ها انتقاد

 به ار مجلس انتخابات گرفته دست در را دولت امور زمام تا کردند حمایت وی از

 ظیرن شخصیتی اما. گردد اجراء رسیده تصویببه قرارداد نهایتا و رساند اتمام

 ودب قرار اگر و دهد در تن آنان هایخواست تمامی به نبود حاضر مشیرالدوله

 از پس. بود خواستار را فراوانی هایتعدیل و جرح رساند تصویب به را قرارداد

 مناسبی ایگزینه ار سپهدار و گشتند تریمطیع فرد دنبال به هاانگلیسی مشیرالدوله

 ددا قرار رایاج و تصویب همان که آنان هایخواسته نتوانست نیز سپهدار اما یافتند

 شدمی جامان زمانی هاانگلیسی هایتالش و تحرکات این. رساند سرانجام به را بود

 رد مرکزی حکومت و بود آشوب و بحران دچار حساس نقطه چندین در ایران که

 مودهن قیام خانکوچك میرزا ایران شمال در جمله از برد،می سر به شدیدی ضعف

 حمایت وی از نیز هاروس و بود گرفته دست در را کشور از قسمت آن اداره و

 ایران،. بود هبرافراشت مخالفت علم خیابانی محمد شیخ نیز آذربایجان در. کردندمی

 قوی ارتشی و مقتدر مرکزی دولت ایجاد خواستار هاانگلیسیکه زمانی درست

 بود، بلشویسم نفوذ از جلوگیری و خاورمیانه در خود مصالح و منافع حفظ جهت

 . بود گشته فتوری و عفض چنین دچار

 ایران اوضاع و هداد انجام ایران در انگلستان سفارت که هاییبررسی با ترتیب این به

 نبی فراوان هایرایزنی و هامشورت از پس نهایتا بود داده قرار تحلیل مورد را

 صشخ و امورخارجه وزارت با نورمن مشخص طور به و ایران در کشور این سفارت



24 

 

 رسید تیجهن این به انگلستان امورخارجه وزارت گردید؛ اتخاذ یگرید تصمیم کرزن

 که گونهآن آن، اجرای به امیدی و است رسیده بستبن به عمال 9191 قرارداد که

 هابرنامه رایاج برای دیگری راه بایستمی و باشدنمی بود شده بینیپیش و طراحی

 قوت انیزم از کودتا فکر. بود کودتا جدید راه این بیابند خود اهداف به رسیدن و

 آیرون ژنرال و ایران در کشور این سفیر نورمن الخصوصعلی هاانگلیسی که گرفت

 و هاقزاق اعاوض به بخشیدن سروسامان جهت انگلستان نظامی ویژه فرستاده ساید

 مستبد دولتی " ستبای می که رسیدند نتیجه این به ایران، در مستقر انگلیسی نیروهای

 با که بود ایمسئله کسی، چه توسط و چگونه اینکه اما. آید کار روی به ایران در "

 ودتایک بایستمی واقع در. گردید مشخص نورمن و ساید آیرون تکمیلی اقدامات

 . نامید نورمن -ساید آیرون مشترک محصول را 9911

 که گشتمی " مستبد و مقتدر مردی" دنبال به آمد یران ا به که زمانی ساید آیرون

 اسمایس کلنل واسطه به وی میان این در باشد دارا را نظامی نیروهای اداره توانایی

 از الشتآ دهکده در رضاخان. شودمی آشنا خان رضا نام به گمنامی ایرانی افسر با

 از یكب داداش به معروف خان عباسعلی پدرش بود آمده دنیا به سوادکوه توابع

 پس و تاس درگذشته رضاخان تولد از پس اندکی که بوده سوادکوه فوج افسران

 فوج به پیاده نیروی عنوان به سرانجام شده، بزرگ اشدایی نزد در پدر فوت از

 خدمت همدان آتریاد در که زمانی اول جهانی جنگ از پس و پیونددمی قزاق

 درجه به موفقیت از پس و کرده شرکت گلرژ سرهنگ علیه کودتا در کردمی

 . رسدمی میرپنجی

 قرار ظرمدن قزاق نیروهای به دادن سروسامان برای را رضاخان ابتدا که ساید آیرون

 پیش از شبی کردمی دریافت اسمایس از که کاری پیشرفت هایگزارش با بود داده

. ردک توجه باشد امیدوار او رهبری به تواندمی که فردی عنوان به رضاخان به

 اورید حاکم منحط و فاسد طبقه با رضاخان ارتباط و پیوند عدم و بضاعتیبی

 . کردمی ترمنسجم مورد این در را آیرون
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. اشدب کرده اغراق رضاخان توانایی در شاید که دریافت بزودی ساید آیرون اما

 اما اشدب توانستمی خوبی سرکرده و سرباز بود کرده انتخاب آیرون که نامزدی

 ناشناخته نسبتا هم انگلستان سفارت اولیای نظر در و بود سیاسی پیشینه و پایگاه فاقد

 توانایی رضاخان است ممکن که گردید مهم این متوجه ساید آیرون بنابراین. بود

 ایستبمی پس. باشد نداشته را دولت واداره تشکیل و وزیرینخست مقام احراز

 مرحله این در .شدمی پیدا وی برای سیاسی شم با و ترشدهشناخته غیرنظامی همتای

 مناسب ایگزینه را طباطبایی سیدضیاءالدین ایران در انگلستان سفیر نورمن

 . دهدمی تشخیص

 زمانی بود ساندهر اتمام به را خود تحصیالت فرانسه در که طباطبایی سیدضیاءالدین

 وانعن به که افتدمی هازبان برسر نامش و شده مطرح ایران سیاسی صحنه در

 قرارداد و الدولهوثوق از چرا و چونبی و دربست فداریطر به رعد مدیرروزنامه

 ایران در بریتانیا منافع به وی دریغبی وفاداری سال شش سابقه و پردازدمی 9191

 شخص و انگلستان سفارت سوی از تا رفتمی شمار به او برای مناسب ایپرونده

 دست هب برای اهرسربه و مطیع حال عین در و اعتماد قابل فردی عنوان به نورمن

 نظر از یاءسیدض انتخاب.شود داده تشخیص مناسب کودتا سیاسی رهبری گرفتن

 عوامل نظر از آن تصویب امید که قرارداد مفاد زیرا بود مناسبی بسیار انتخاب نورمن

 تصویب بدون اءسیدضی وزیرینخست با. بود بربسته رخت انگلستان خارجی سیاست

 و یادار مستشاران. شدمی گذاشته اجرا موقع به وی طرف از صوری رد با حتی و

( بود نگیختهبرا را فراوانی هایحساسیت که) قرارداد به نیاز بدون انگلستان نظامی

 و رصق سیدضیاء حکومت با ایران و گرفتندمی قرار امور مصادر شده ایران وارد

 انگلستان مصالح رسای و اقتصادی منافع به ضرری هیچ و ماندمی بریتانیا برمدار محکم

 راس در خانرضا کودتا، سیاسی و نظامی رهبران تعیین با تقدیر هر به.شدنمی وارد

 حرکت تهران سوی به قزوین از 9911 بهمن 91 روز صبح نفر 9522 به قریب نیرویی

 اردو سپهدار دولت سرنگونی و تهران تسخیر قصد به اسفندماه دوم روز و کرد

 نیروهای با درگیری اندک با اسفند سوم بامداد ساعات ننخستی در. شودمی پایتخت
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 صدور با فنداس چهارم روز احمدشاه. گرفت دست به را شهر کنترل کالنتری و پلیس

 به و ردهک انتخاب الوزرایی ریاست به را طباطبایی سیدضیاءالدین هاییفرمان

 . کرد اعطاء سپه سردار لقب نیز رضاخان

 

 

 

 

 : منابع
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  9222 اول، چاپ اساطیر، انتشارات تهران، شادان،

 چهارم، اپچ امیرکبیر، تهران، ایران، سیاسی احزاب مختصر تاریخ محمدتقی، بهار، -

9229  

 نشر ناتهر ها،پهلوی روزگار و زندگی از هاناگفته: پسر و پدر محمود، طلوعی، -

  9223 پنجم، چاپ علم،
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  9262 چهارم، چاپ ناشر، تهران، ایران، سالهبیست تاریخ حسین، مکی، -
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 اجاریه،ق دوره اداری و اجتماعی تاریخ یا من زندگانی شرح عبداهلل، مستوفی، -

  9229 سوم، چاپ زوار، تهران،

 نور پورتال
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 مدرس شهید دیدگاه از 9911 اسفند سوم کودتاگران اهداف  

 

 وزوایی علی

 كی رضاخان رسیدن قدرت به و ش.  ه 9911 اسفند سوم کودتای که موضوع این

 ثابت و شکارآ بسیار های واقعیت از,  بود انگلیسی و استعماری کامل عملیات و طرح

 اماجر ظاهرا,  رضاخان که دانند می همه اکنون و است ایران معاصر تاریخ شده

,  ندچرخاند می عروسك مثل را رضاخان که واقعی کودتاگران و شد می محسوب

(,  انگلیس سلطنهال نایب و هندوستان سیانگلی فرمانروای) ریدینگ لرد از غیر کسانی

(,  انگلیس لعام و جاسوس)ریپورتر اردشیر( , انگلیس جنگ وزیر) چرچیل وینستون

 کودتای ایه واقعیت گرچه. نبودند... و(ایران در مستقر انگلیسی ژنرال)ساید آیرون

 لاص به که افرادی,  وقوع زمان در ولی,  است شده روشن همه برای اکنون 9911

 قدری هب کودتا طرح. شدند نمی دست انگشتان تعداد به,  بودند برده پی ماجرا

 شکیالتت همه آن با شوروی جماهیر اتحاد مثل دولتی حتی که بود سری و موذیانه

 کرد می کمان و بود خورده را انگلیس فریب,  اطالعاتی گسترده های سازمان و
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 انگلیس رش خواهد می و است تدوس میهن و انقالبی عنصر یك اصطالح به رضاخان

 یها واقعیت زمان آن در که کسی تنها کرد ادعا توان می! کند دور ایران از را

 وطئهت ابعاد به و شناخت می کامل طور به را رضاخان اسفند سوم کودتای پنهان

 دحسنسی اهلل آیت شهید,  بود برده پی رضاخان رساندن قدرت در انگلیس های

 داشتن بر رضاخان با مبارزه از دست عمر پایان تا وی,  دلیل همین به. بود مدرس

 دل مدرس شهید چه گر. داد دست از مبارزه این در نیز را خود جان,  سرانجام و

 نگلیسا استعمار کرد احساس که هنگامی ولی,  نداشت قاجاریه سلسله از خوشی

 کند رقرارب در یهقاجار استبداد از شدیدتر و بدتر مراتب به استبدادی,  دارد قصد

 ندیشیدا چنین,  بگیرد دست در کامل طور به را ایران امور همه,  رضاخان طریق از و

 از تربه بسیار,  بماند حکومت در ضعیف قاجاریه مدتی برای و موقتا اگر که

 کردن دنابو و ایران چپاول اش مزدورانه ماموریت اساس که است کسی فرمانروایی

 ددص در مدرس شهید,  دیگر عبارت به.  است... و ایران مردم فرهنگ و دین کامل

 کوچك انزی و خطر با را بزرگ بسیار زیان و خطر و کند فاسد به افسد دفع برآمد

 تغییر یك را پهلوی سلسله گرفتن قدرت و قاجاریه رفتن,  مدرس شهید.نماید دفع تر

 قاجار اهش احمد به دلیل همین به.  دانست نمی اشخاص جایی جابه و ساده تحول و

 قارجاریه هسلسل جای پهلوی سلسله خواهم نمی دلیل این به من:  گفت و داد هشدار

 و ام ایمانی مبادی,  فعلی احوال و اوضاع در و روزگار اقتضای به که بگیرد را

 با حاضر الح در ایران تمامیت و استقالل و ایرانی قوم سیاسی و اجتماعی مصونیت

 لطنتس از را تو که بود این فقط مقصود اگر.  است وردهخ گره تو سلطنت بقای

 که ویمگ می صریحا,  هستم مدرس که من,  بنشانند تخت بر را دیگری و بردارند

 می که است شده ثابت من بر اکنون اما کردم نمی مبارزه جریان این با هرگز

 ملی حیات مانتظا و سازند وارد ایران پیکر بر را انتقامی ضربت ترین بزرگ خواهند

 آورند جودو به تغییراتی ایران سیاسی و اجتماعی شعب تمام در و ریزند هم بر را ما

 ما,  احوال و اوضاع ترین سخت در و تاریخ طول در که مابربایند از را چیزهایی و

 مهلك بسیار های دگرگونی تنها نه مدرس شهید.  است کرده خالص مخاطرات از را
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 نگلیسیا کودتاگران پرده پشت اهداف از را فرهنگی و یسیاس و اجتماعی عرصه در

 تصادیاق اوضاع ریختن هم به و اقتصادی چپاول بلکه,  دانست می ها آن عوامل و

 اهداف از نیز را اقتصاد عرصه در بومی و ملی تکاپوهای کردن نابود و ایران جامعه

 صلیمف های دیدگاه و مطالب زمینه این در مدرس شهید.  دانست می کودتاگران

 یشپ قرن سه از اروپا جوی مستعمره های دولت:  است چنین آن خالصه که دارد

 و یاسیس لحاظ از خواه را شرق ملل اکثر و بستند کمر شرق ممالك استعمار برای

 ایآسی های ملت میان از. درآوردند اسارت به اجتماعی لحاظ از خواه و اقتصادی

 پر ولی چرب لقمه را خود و ورزید مقاومت گانهبی مطامع مقابل در که قومی,  وسطا

 وغی گذشته قرن در که هایی ملت بیشتر. بود ایران ملت,  داد نشان خس و خار

 ایران لتم اما.  گشت آغاز اقتصادیات راه از آنها اسارت,  نهادند گردن بر را بندگی

 استعداد و هوشمندی بر بنا و دارد تجارت و بازرگانی در که مدیری سابقه حکم به

.  ریختگ جویان مستعمره های تله از بود ممکن برایش تا و توانست می تا,  ذاتی

 نآ برنامه که گریخت می ها تله این از حالی در ایران ملت که است آن عجب

 در.  ختگری می ها تله از,  بداند که آن بدون و نداشت گریختن این برای چنانی

 منجر انیانایر پیروزی به که تنباکو تحریم هقضی و رژی واقعه همین,  موضوع این

 های توانایی و ها رشته همه خواهند می نیز امروز خالصه.  است کافی گشت

 دیگر کیی مدرس شهید.... بپاشند هم از رضاخان دست به را ما بازرگانی و اقتصادی

 وارد , رضاخان رساندن قدرت در را انگلیسی کودتاگران جنایتکارانه اهداف از

 تخته : گفت می باره این در و دانست می عشایر و ایالت به اساسی ضربه وردنآ

 ایل یك زیرا ; است ایل آن برای سخت کیفری منزله به,  ایل یك کردن قاپو

 چون. رود می میان از کلی به سال 99 تا 92 ملی,  کردن قاپو تخته اثر در بزرگ

 قیمت به ار گوسفنداش است ورمجب و ندارد چراگاه دیگر شده قاپو تخته که ایلی

,  پشم,  بنیاتل,  نباشد ایل وقتی,  بنابراین. کند اش زندگی خرج و بفروشد ناچیز

 خواهند می بهداشت و آموزش و تربیت بهانه به که اکنون.  نیست هم.... و پوست

 برای هک رسید خواهد جایی به ایران ملت کار زودی به,  کنند قاپو تخته را ایالت
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 نیازش خاطر هب و کند دراز بیگانه سوی به نیاز دست هم پوست و پشم و پنیر و شیر

 عایدات شمهسرچ,  ایالت کردن قاپو تخته با دارند تصمیم اکنون. نماید کج گردن

 در را ما و بخشکانند,  شود می صادر اروپا قلب تا که را.... و اسب و گوسفند از ما

 ترقی به نکودتاگرا تظاهر درباره مدرس اهلل آیت.... نمایند بیگانه محتاج چیز همه

 بعد ها آن مهه که کرد ابراز سخنانی و نمود جالبی های بینی پیش نیز نوگرایی و

 برای هک ای نقشه در:  گفت می مدرس شهید. شد عملی رضاخان گرفتن قدرت از

 ار بیمغر تمدن که شود می داده ما به تجدد از نوعی,  اند کرده طرح بینوا ایران

 وپانچ قریبا. داد خواهند کشور آینده های نسل خورد به اش قیافه رسواترین با

 یباترینز در اما,  کرد خواهند خودنمایی کراوات و فکل با کنگاور و قراعینی های

 خواهدن پیدا مردم نوشیدن برای تمیز و شده کشی لوله آب هرگز ایران شهرهای

 ایه کوره اما,  گردد روزافزون سازی نوشابه های کارخانه شمار است ممکن. شد

 زودی به.  گرفت پانخواهد اساسی های کارخانه سایر و کاغذسازی و آهن گداخت

 از لیسی اما,  شد خواهد بسته اوهام و خرافات منع بهانه به تکایا و مساجد درهای

 و یفرنگ کرد حسین قصه از غیر چیزی واقع در که خارجی های افسانه و ها رمان

 جاری کشور ینا به سینما های پرده و مطبوعات وسیله به,  نیستند فرنگی حمزه رموز

 و ندخترا های اندیشه و جوان نسل عقاید و افکار پایه که طوری به ;شد خواهد

 و شتگ خواهد استوار پوچ های افسانه همان براساس تدریجا سرزمین این پسران

 و لوپن آرسن های دزدی و زآوا و رقص در را مترقی ملل معیشت و مغرب مدنیت

 اهندخو تمدن الزمه را چیزها این و شناخت خواهند اخالقی مفاسد و ها عفتی بی

 که آن از پیش,  مدرس حسن سید اهلل آیت بزرگوار شهید,  ترتیب بدین.... شمرد

,  دهند نشان ایران مردم به را خود واقعی چهره او حامی استعمارگران و رضاخان

 ولی دکر تالش و روشنگری زمینه این در توانست می تا و شناخت را ها آن اهداف

 قشارا جهل و افراد عموم از بسیاری ظاهربینی و لوحی ساده و ناآگاهی دلیل به

 جایی به ها تالش این,  استعمارگران های توطئه به نسبت جامعه فرهنگی و سیاسی

 را ایران سال 52 از شبی,  پهلوی سلسله طریق از توانستند استعمارگران و نرسید
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 خود ارک هموطنان اهمال و سستی مدرس شهید تعبیر به. درآورند خود سلطه تحت

 از انگلیس که است شده ثابت من به:  مدرس شهید. نرسید جایی به تقالها و کرد را

 نتظاما و سازد وارد ایران پیکر بر را ضربه ترین بزرگ خواهد می رضاخان طریق

 به راتیتغیی ایران سیاسی و اجتماعی شعب تمام در و بزند هم بر را ما ملی حیات

 و اوضاع ترین سخت در و تاریخ طول در که برباید ما از چیزهایی و آورد وجود

,  آسیا اقوام میان در:  مدرس شهید.  است داده نجات مخاطرات از را ما,  احوال

 نخواسته و ورزیده متمقاو بیگانگان مطامع برابر در که است اقوامی از ایران ملت

 رایب خس و خار پر لقمه همیشه ایران ملت. بشود ها آن برای چربی لقمه است

 گریخته اعجاب اب اند گذاشته برایش که هایی تله از تاریخ طول در و بوده بیگانگان

 پنیر تیح که کند کاری خواهد می انگلیس کمك با رضاخان:  مدرس شهید.  است

 به.  کنیم کج نگرد بیگانگان برابر در,  نیاز خاطر به و باشیم نداشته نیز... و شیر و

 و شوند می کراواتی و فکلی رضاخان سیاست طبق نیز ما های چوپان زودی

 لوله آب از شهرهایمان زیباترین ولی,  گردد می دایر سازی نوشابه های کارخانه

 رهاید بزودی آورند نمی بوجود اساسی های کارخانه و بود خواهند بهره بی کشی

 کردن عفت بی برای را خارجی های رمان و ها افسانه سیل ولی بندند می را مساجد

 .  کرد خواهند وارد جوانان

 

 

 

 منبع :

 اسالمی انقالب اسناد مرکز
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 رضاشاه دوران در سرزمینی بخشش

 

 شرق از هائیقسمت ترکیه، به را ایران غرب در آرارات ارتفاعات پهلوی رضاشاه

 عراق به را( العرب شط) رود اروند الجیشی سوق منطقه و افغانستان به را ایران

 . بخشید

 از اطراتیخ بود، وی همراه هیأت عضو ترکیه به رضاشاه سفر در که ارفع سرلشکر

 همسایگان اب ایران مرزی اختالفات به نسبت رضاشاه نگرش نوع زمینه در سفر این

 . است خواندنی که دارد

 اختالفات حل و حدود تحدید هیأت عضو من: »گویدمی خود تخاطرا در ارفع

. اشتندد شرکت آراس رشدی و فروغی محمدعلی چون کسانی هیئت این در. بودم

 سیارب حرارت با اختالف مورد موضوعی سر بر ترک سرهنگ یك و من که روز یك

 اهشاهنش اعلیحضرت نظر به هاترک ما: » گفت آراس رشدی کردیممی بحث

 ایشان حضور به را هانقشه و هاپرونده ارفع سرهنگ داریم، کامل اعتقاد و ناناطمی

 «.  داریم قبول ما فرمودند هرچه ببرد

 اتاق هب و رفتم سلطنتی کاخ به راست یك و کردم جمع را کاغذها و هانقشه من

 که الیح در شدند وارد شاهنشاه بعد دقیقه چند دارم عرایضی گفتم و شدم داخل
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 :فرمودند دیدند را هانقشه که همین. بودم کرده پهن میز روی را هاشهنق من

 فالن ستا چنین تپه فالن که دادن توضیح به کردم شروع من «چیست؟ موضوع»

 از پس ولی... هاحرف این از و ماست، نیاز مورد سخت جاآن است، چنان منطقه

 یچیز ضرتاعلیح دیدم تعجب کمال با کردم عرایضی حرارت با که مدتی

 نگاه نم به مخصوصی حالت با شاه دیدم کردم بلند را سرم وقتی. فرمایندنمی

 وختهد من چشم به چشم تنها و ندارد توجهی چندان هایمحرف به گویی کندمی

 مرا نظورم است معلوم: فرمودند. کردم سکوت من. گویممی چه من ببیند تا است

 عرض نیست؟ ربلندت گوییمی که تپه آن زا جا این تپة این ببینم بگو... نفهمیدی

 ضعر «چطور؟ یکی این خواهی؟نمی چرا را آن: »فرمودند... «قربان بلی: »کردم

 دو که ستا این من منظور. نیست تپه آن و تپه این منظور: »فرمودند. «بلی» کردم

 به میشهه و دارد وجود سال صد چندین از ترکیه و ایران بین که جدایی و دستگی

 یستن مهم. برود میان از است بوده ما مشترک دشمنان سود به و کشور دو هر یانز

 .« شیمبا دوست هم با ما که است این است مهم آنچه.  باشد که آن از تپه این که

 محل که خارجه وزارت به و کردم جمع را هانقشه و کاغذها و شدم شرمنده من

 اعلیحضرت دپرسیدن شدم وارد تا بودند من منتظر همه. برگشتم بود هیئت تشکیل

 تقسیم. تنیس کار در موضوعات این هستیم دوست ما فرمودند: » گفتم فرمودند؟ چه

. «هاترک مال طرف آن و باشد ما مال است «قطور» به رو که تپه طرف این کنید

 نظر دازهان چه تا ایران شاهنشاه که دریافتم و من برای بود بزرگی درس واقعاً این

 .« هستند صفا و صلح و دوستی خواهان و گذشت با و بلند

 شرق از یهائقسمت و ترکیه به را آرارات ارتفاعات پهلوی شاه رضا ترتیب این به

 که ارفع رسرلشک خاطرات در. بخشید عراق به را العرب شط و افغانستان به را ایران

... نمایدیم بیان را واگذاری این چگونگی بوده مرزی حدود تحدید کمیسیون عضو

 .  است بوده ایران زیان به لحاظ هر از سعدآباد پیمان بنابراین

 952 ص ،6 جلد ،9269 ناشر، نشر مکی، حسین ایران، ساله بیست تاریخمنبع : 
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 رضاخان کودتای و بهائیت  

 

 جوحقیقت علی

 و «فساد» ویژگی دو به را آن تاریخ، که ـ پهلوی رژیم با بهائیت همکاری و پیوند

 به که عامل،ت و همکاری این. است تاریخ آشکار واقعیات از ـ شناسدمی «وابستگی»

 از یشب حتی ایسابقه داشت، ادامه رژیم آن عمر لحظات آخرین تا «فزاینده» نحو

 . رسیدمی 9911 کودتای از پیش سالها به و داشت پهلوی سلطنت عمر

 از شپی مدتها ایران، در بهائیت محفل که، است حاکی تاریخی مدارک و اسناد

 اهللحبیب: خویش نشاندار مهره توسط ،9911 اسفند سوم «انگلیسی» کودتای

 سر به و کشف را رضاخان ،«پهلوی عصر مشهور وزیرنخست هویدا پدر) الملكعین

 کودتا مانجا برای( جی اردشیر یا ریپورتر سراردشیر) ایران در بریتانیا جاسوس

 که داشتند همکاری کودتاچیان با بهائیان از نیز دیگری ملعوا این، جز. کرد معرفی

. یافتند راه( کودتا سیاسی رهبر) ضیاءسید کابینه به حتی کودتا پیروزی از پس

( هاگلیسیان به تعهداتش در) متقابالً نیز رضاخان که است حاکی هاگزارش ایپاره

 معرفی به زیر در. بود داده ایران در فرقه این به دادن میدان درباره هاییوعده

 : پردازیممی کودتا در ذینقش بهائی عناصر
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 است رشناسس بهائیان از(هویدا عباس پدر)  الملكعین: الملكعین اهللحبیب( الف

 سرعبدالبهاء یعنی 9«افندی عباس حوارین از( »شیرازی قناد میرزارضا) پدرش که

 ادوارد 9. داشت ارادت وی به گمر دم تا بودو وی سرّ اصحاب و( بهائیان پیشوای)

 از سپ که است بهاء رازدار تن چند از یکی شیرازی رضامحمد: »نویسدمی براون

 است بهائیانی تن 1 از یکی او 2.«شودمی بهائیت اسرار رسالت حفاظت دارعهده وی

 را هاءب(  یشده کاری دست) وصیتنامه بهاء مرگ از پس روز دو افندی عباس که

  2.کرد آن خواندن به امر و گشود نانآ حضور در

 الملكعین پسرش به بهائیت، پیشوای به قناد رضا میرزا خاص تقرب و پیوستگی

 اثر در الملكعین 5. باشد عبدالهاء مباشر و منشی جوانی، در مدتی که داد امکان

 فاضل 6. داشت افندی عباس خط به نزدیك خطی.بود کرده که تمریناتی

 صینمخل از...  قناد رضامحمد آقا: »نویسدمی( بهائی مشهور بلغانم از) مازندرانی

 قبرستان رد مدفنش. نمود وفات تا شد[ افندی عباس] حضرت آن اصحاب مستقیمین

 آن تربیت و تأیید پرتو به که الملكعین اهللحبیب میرزا:  پسرانش از و است 2عکا

 به شبیه که وشیدک و کرده سعی همی و شد کمال و خط حسن صاحب حضرت،

 خدمات رمباش و آثار کاتب حضرت آن نزد اولیه سنین در و نوشت مبارک خط رسم

 گرشدی پسر و یافت ایران خارجه وزارت در مأموریت و دولتی شغل بعداً گردید،

 و دتسعا با مآل نمود، شوهر شام در که دخترش از هم و عکا در خیاط جلیل میرزا

  1.«! نکرد بروز رضایتی

 تهران در پیروانش از آن طی که است دست در افندی عباس از کوتاهی داشت،یاد

 انتساب لدلی به کار، این برای و کنند پا و دست کاری الملك عین برای خواهدمی

 و سفارشها همین با ظاهراً 1. شودمی قائل «اهمیت» قناد، رضا میرزا به المكعین

 «یمدید مدت» و گردیده «خارجه زارتو کادر وارد» الملكعین که است حمایتها

 جنگ از پیش تا و شودمی کنسول( عربستان و لبنان سوریه،) عربی کشورهای در

 ادهد مأموریت او به»  حال عین در و دهدمی ادامه کار این به فعاالنه( دوم) جهانی

 بستگی این با 92.«بپردازد بهائیت تبلیغ و گسترش به عربی کشورهای در که شودمی
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 را( هویدا رعباسامی) الملكعین فرزند نام که این نظیر شایعاتی صحت پیوستگی، و

 دور چنداناست، بوده عباسغالم اصل در وی نام حتی و 99برگزیده افندی عباس

 . رسدنمی نظر به ذهن از

 زبانهای اهمانج» که بود «بیروت هایامریکایی مدرسه» تحصیلکرده الملك،عین

 سردار با آنجا در و شد پاریس راهی سپس 99.«آموخت را فرانسه و انگلیسی عربی،

 لممع چندی از پس. کرد مالقات( سکوالر مشروطه سرداران از) بختیاری اسعد

 بعد، ندیچ. گرفت الملكعین لقب شاهاحمد از او دستیاری به و شد اسعد فرزندان

 معرفی و کشف: کرد ایفا( استعمار سود و ایران و اسالم زیان به)  تاریخی نقشی

 رهبری یبرا( جی اردشیر یا ریپورتر سراردشیر) بریتانیا سرجاسوس به رضاخان

 . 9911 اسفند سوم کودتای نظامی

 ،پهلوی عصر در ملی شورای مجلس پراطالع وکیل زاده، آشتیانی رضامحمد

 در بریتانیا مشهور عامل و انگلیس سفارت مستخدم) رشیدیان اهللحبیب: گویدمی

 فریزر کلنل دستور به ،9911 کودتای از قبل سال چند که کرد نقل برایم( ایران

 کملین و فذینمتن از که الملكعین منزل» به صبح هفته روزهای بیشتر انگلیسی،

 اردشیر با جاآن در رفتممی «داشتم صحبت و دوستی سوابق وی با و بود بهائیه فرقه

 با هک خواهشمندم شما از: »گفت الملكعین به روزی جی اردشیر و شدم آشنا جی

 قامت لندب منصبی صاحب تا بخواهید آنها از و بنشینید مشورت به بهائیان محفل

 آشنا من با ار منصب صاحب آن شما و نمایند معرفی شما به و کنند پیدا قیافهوخوش

 اندارمژ منصب صاحب نباید منصب صاحب آن که این اوال شرط، دو به اما کنید،

 که ـ نباشد الصخ عشری اثنی شیعهَ  ثانیا. باشد قزاق منصب صاحب باید حتماً شدوبا

 که فتگ دوم بار برای و کرد تکرار باز را اخیر جمله مخصوصاً جی، اردشیر ارباب

 آن از پس :گفت رشیدیان. باشد خالص عشریاثنی شیعه نباید منصب صاحب آن

 شنائیآ وسیله اردشیر و کرد آشنا جی اردشیر با را رضاخان الملك،عین مالقات،

 کودتا، اراندرکدست هایانگلیسی دیگر به را او فریزر و شودمی فریزر با رضاخان

  92.«مایدنمی معرفی ـ بوشهر در انگلیس کنسولـ گاردنر و اسمایس، هاوارد، چون
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 در ایران ولقنس جنرال ضیاءسید وزیرینخست زمان که الملكعین: است گفتنی

 روزنامه با( کودتا از پس روز 99 یعنی) شمسی 9222 فروردین ششم روز بود، شامات

 ستایش ضمن و آورد عمل به ایمصاحبه( ق 9221 رجب96 شامات،) العربلسان

 که دکر یاد ایران «کاری و بزرگ رجال» از یکی عنوان به ضیاءسید از کودتا،

 دارا ار کفایت نهایت....  رانیانای دادن ترقی و ایران تاریخی روح احیای برای»

 آغاز از یعنی) 93دارد «ساله 99» معاشرتی و رفاقت سابقه وی با که افزود و «باشدمی

  95(. است معاشر و دوستضیاء،سید با دوم، مشروطه

 که نیز ضاخان،ر سفاک شهربانی رئیس رادسر، السلطنهادیب: که بیفزاییم جاهمین

 او به منتسب را رضاخان سلطنت اوایل در مدرس هیدش نافرجام و مشهور ترور

  96. بود هویدا عباس دایی یعنی الملك،عین جناب همین برادرزن دانند،می

 و داشت نقش اسفند سوم کودتای در که دیگری سرشناس بهائی: الدوله موقر( ب

 «اییباطبط ضیاءالدین ریاست به)  کودتا از برآمده کابینه در نیز آن انجام از پس

 یعنی «افنان» از که بود موقرالدوله خانمحمد علی میرزا داشت، عضویت

 اندکی که موقرالدوله، 92. شدمی محسوب باب محمد علی مادری خویشاوندان

 ،(9111 سال در) بمبئی در ایران سرکنسول قبالً درگذشت 9911 کودتای از پس

 و بود( 9195 ـ 9199) 91بوشهر حاکم و( 9122) فارس در خارجه وزارت نماینده

 وی. اشتد عهده بر را فالحت و تجارت و عامه فواید وزارت نیز ضیاءسید کابینه در

 میرزا ،داشت خویشی نیز شوقی و افندی عباس با باب، با خویشاوندی بر عالوه

 موقرالدوله اهمیت 91. بود موقرالدوله پسردایی شوقی، پدر و عباس داماد هادی،

 وی به را فصلی خود 92مکاتیب در افندی عباس که است جاآن تا بهائیان بین

 . است داده اختصاص

 سابق گویندگان از( م 9121ـ  9112) یالیوزی موقرافنان حسن پدر ضمناً موقرالدوله

 سران از و( بخش این گذاربنیاد قولی، به و) 99لندن سیبیبی رادیو فارسی بخش

 ـ 9162 هاسال در را بریتانیا روحانی ملی محفل ریاست که است بهائیت اول طراز
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 کیی عنوان به بهائیان، رهبر افندی، شوقی توسط 9152 در و داشت عهده بر 9122

 هیأت عضو سال چند» نیز شوقی مرگ از پس و 99. شد منصوب «امراهلل ایادی» از

  92. بود اشغالی فلسطین «مقیم امراهلل ایادی

 رتاریخد متعددی آثار و است بهائیت رمشهو نویسندگان از همچنین موقر، حسن

 دواردا کتاب همچون) آنان به مربوط مسائل و عبدالبهاء و بهاء و باب زندگانی

 از برخی مشوق این، بر افزون و دارد( 9122 طبع بهائی، دیانت و براون گرانویل

  93. است بوده فرقه این معاصر و مشهور کتب

 محدود فوق افراد به اسفند سوم ودتاچیانک با بهائیان همکاری: دیگر افراد(  ج

 فرقه ضد بر تابیک و گروید اسالم به که بهائی پیشین مبلغ) نیکو حسن و شودنمی

 عثمانی و ایران در مسلمانان با داشناک ارامنه ضدیت به راجع شرحی از پس( نوشت

 و شد کار رمصد[ کودتا وزیرنخست طباطبایی] الدینضیاءسید وقتی: »نویسدمی

 روزنامه در یاءضسید دیرین همکار] ایپکیان. کند تأسیس[ شهرداری] بلدیه خواست

 ار بهائیانی فوری[ ... وزیرینخست دوران درسید جانب از منصوب شهردار و رعد

 را ردیگ نفر چندین عالوه، به و آورد کار روی به بودند شده اخراج معارف از که

 حق و بودند ترلیاقت با دیگر نفر هزاران هک صورتی در نمود، وارد بلدیه در هم

  95.« داشتند تقدم

 قرارداد مخالفان از و تشکیلی ضد دموکراتهای لیدر) ایکمره محمدسید

 الدولهوثوق نزما معارف وزارت در بهائیها با ایپکیان، همکاری سابقه به ،(الدولهوثوق

 کاسپیار: گفتدیده، را معارف[ وزارت در شاغل] منتصرالدوله: »... دارد اشاره

 وزیر[ نصیرالدوله و شده معارف تفتیش رئیس ،96رعد[ روزنامه[ نویس مقالهایپکیان،

 چهآن و است خلوت در اغلب او با و خدمات حاضر نوکر، مثل[ الدولهوثوق معارف

 زن مخان اشراقه جمله من نموده، مردانه و زنانه مدارس مفتشین جزو است بهائی

 را هابابی از دیگر و زنها مدارس برای را امثالهما و خانم منیره و 92ابهی یا اصدقابن
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 ارامنه و است او با معارف وزارت سیاست و بودجه تمام و مردها مدارس برای

  91.« است خارج ما دین از و بابی ایپکیان کاسپار که گویندمی خودشان

 کودتای از پس سالهای و رضامحمد زمان در خصوصاً پهلوی، رژیم با بهائیت پیوند

 قاماتم باالترین به آنان وی، سلطنت آخر دهه دو در و رسید خود اوج به مرداد، 91

 ایادی، کریمعبدال سپهبد. یافتند دست ایران نظامی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی،

 تام فوذین ارتش بهداری رئیس و شاه مخصوص پزشك مقام در بهائی، مشهور عنصر

 در سال 93 به نزدیك مدت به نیز وزیرینخست مهم پست و یافت ویپهل دربار در

 ،دو این بر افزون. گرفت قرار( الملكعین همان فرزند) هویدا عباس اختیار

 دوم یمهن در رژیم امنیتی و نظامی و سیاسی مهم مقامات از بلند ایسیاهه توانمی

: مچونه. است شده لاشغا فرقه این اعضای توسط که داد ارائه رضامحمد سلطنت

 پهبدس ،(خارجه وزیر) آرام عباس ،(کشاورزی نیز و برق و آب وزیر) روحانی منصور

 یزن و جنگ وزیر و ولیعهدی زمان در رضامحمد مخصوص آجودان) صنیعی.. اسدا

 پورانکی غالمرضا ،(وی سلطنت زمان در مصرفی مواد و کشاورزی تولیدات وزیر

 نوچهرم دکتر ،(اطالعات و بازرگانی وزیر) سلیمیت منوچهر ،(دادگستری وزیر)

 نهاوندی هوشنگ ،(علوم و بهداری وزیر) بهائیها موذن شاهقلی سرهنگ پسر شاهقلی

 حزب کانار از یکی و فرح دفتر رئیس شیراز، و تهران دانشگاه رئیس علوم، وزیر)

 زپروی سپهبد ،(پرورش و آموزش وزیر) پارسای روفرخ ،(رستاخیز ساخته شه

 ،9239 خرداد 95 کشتار جریان در مرکز ناحیه ژاندارمری فرمانده) خسروانی

 اشگاهب عامل مدیر و بدنی تربیت سازمان رئیس و وزیرنخست معاون فرح، آجودان

 پرویز ،(ودجهب و برنامه سازمان رئیس) راسخ شاپور دکتر ،(بازنشستگی از بعد تاج

 رئیس) قتشف جعفر ارتشبد ،(مشهور «یامنیت مقام» و امنیت سازمان معاون) ثابتی

 یماییهواپ عامل مدیر و مدیره هیأت رئیس) خادمی محمدعلی سپهبد ،(ارتش ستاد

 تردف عضو) کاشان بهائیان از مهتدی،: ترپایین هایرده ودر( «هما» ایران ملی

 نویدی ،(فاشر پسر نیاسپهری شهرام دفتر رئیس) آهی ایرج ،(پهلوی فرح مخصوص

 ،(مسکن و شهرسازی معاون) وحیدی ایرج ،(نفت شرکت رئیس اقبال دکتر معاوف)
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 فنی معاون) مجد مهندس ،(مسکن و شهرسازی معاون) وی برادر وحیدی منوچهر

 وعض) نبیل خانم ،(کار وزارت اجتماعی امور کل مدیر) اعظم پرتو ،(کار وزارت

 ...  و ،(نهاوندی دکتر دفتر

 عصر وزیراننخست از برخی میان تنگاتنگ و ریندی ارتباط باید گفتیم، برآنچه

 هاییچهره و افزود را آنها محافل و بهائیان با علم اسداهلل و عالء حسین نظیر پهلوی

 شهور،م میلیونر ثابت حبیب،(مشهور «مآب لمپن» دارسرمایه) یزدانی هژبر چون

 رادیو پیشین صاحب ایران، بهائیان ملی محفل رئیس) پاسال ثابت به مشهور

 ،(ارج ارخانهک رئیس) ارجمند مهندس ،(کوال پپسی کارخانه مالك نیز و تلویزیون

 صاحب و اردسرمایه) میثاقیه مهدی و( پارس بانك کارگزینی رئیس) رادمهر عباس

 چنگ روزگار نآ در کشور هنری و اقتصادی شریانهای بر که نیز را( میثاقیه استودیو

  .کرد اضافه بدان بودند انداخته

 داشت ارقر بهائیان خاص حمله آماج کشور فرهنگی مقامات و مناصب میانه، آن در

 ،(علوم وزیر) منوچهرشاهقلی دکتر: چون پیشگانی وزارت بر عالوه باره، این در و

 پارسا روفرخ و( تهران و شیراز دانشگاههای رئیس و علوم وزیر) نهاوندی هوشنگ

: ردک اشاره زیر اسامی به توانمی شد، یاد اآنه از فوقاً که( پروش و آموزش وزیر)

 سیحون هوشنگ مهندس ،(شیراز دانشگاه رئیس) فراماسون بهائی قربانی، ذبیح

 گروه دیرم) ورقا محمد علی دکتر ،(تهران دانشگاه زیبای هنرهای دانشکده رئیس)

 تربیتی قاتتحقی مؤسسه رئیس) ایمن، ایرج دکتر ،(معلم تربیت دانشگاه جغرافی

 زمان در اکار دانشکده استادان) منجذب دکتر و توانگر علی دکتر ،(دانشگاه مانه

 ... .  و( پهلوی

 ضمناً...  و نظامیفرهنگی، سیاسی، حساس و مهم مصادر در فرقه به وابستگان حضور

 از که کرد یجادا تشیع مهد در آنان تبلیغی فعالیت گسترش برای را مساعدی بستر

 . جستند ودس توانستندمی تا آن
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 رضاخان سواد حاشیه در

 

 آبادیان حسین دکتر

 آن رد که آوردمی میان به سخن رضاخان امضای با ای نامه از بهار الشعرای ملك

 به» ار بزنید ،«حستند» را هستند ،«معمور» را مأمور ،«هایقزاق» را هائیقزاق لغت

 رضای» عنوان به را نامه و نوشته ،«بعدز» را از بعد و «سورت» را صورت ،«زنید

 هم نشائیا اغالط حاوی البته کرده نقل بهار که متنی.  است کرده امضا ،«سرتیپ

 .هست

 کودتا به دست شدهحساب و دقیق اینقشه با میرپنج رضاخان 9911 اسفند سوم در

 نه، یا داشت نسبی و اصل آیا و بود که رضاخان اینکه. شد متصرف را تهران و زد

 سخن نیز. است ثانوی اهمیت دارای حداقل یا و ندارد اهمیتی چندان ما برای

 ترسو را او ایعده. نیست ما سخن موضوع هم او باکیبی و تهور باب در گفتن

 صحیح هاروایت این از کدامیك که نیست مهم. شجاع دیگر ایعده و اندخوانده

 رکسه دیونیزیوس، به خطاب افالطون قول به که است این است مهم آنچه است؛

 . جبار فرد اال باشد، شجاعت صفت شایسته تواندمی
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 کودتا اصلی عامل عنوانبه دلیلی هربه رضاخان اوالً که است این مهم ما بحث برای

 هم که بود رضاخان بیسوادی مهم نکته موضوع، این رغم به ثانیاً شد؛ گرفته نظر در

 بهار. بهار الشعرایملك مثل رجالی هم و اندکرده اشاره آن به انگلیسی مقامات

 فرماندهی سمت در و بود سرتیپی درجه دارای که زمانی را رضاخان از اینامه

 رمأمو ،«ایهقزاق» را هائیقزاق لغت آن در که کرده نقل داشت، قرار همدان فوج

 را از دبع و «سورت» را صورت ،«زنید به» را بزنید ،«حستند» را هستند ،«معمور» را

 هارب که متنی.  است کرده امضا ،«سرتیپ رضای» عنوان به را نامه و نوشته ،«بعدز»

 رضاخان که دهدمی نشان نامه این. هست هم انشائی اغالط حاوی البته کرده نقل

. ستا نبوده برخوردار داشته سرتیپی درجه که زمانی در رفمتعا سواد حداقل از

 زدمی امیاحک صدور به دست کودتا از بعد درست ویژگیها، و خصایص این با مردی

 اینها از یکی. تاس شده نوشته باتجربه و زیرک نویسندگانی دست به بود معلوم که

. بود آورعجبت انیهبی این عنوان نفس. کنممی حکم عنوان با بود او مشهور بیانیه

 این در. بود شنخ و آمیزتوهین بسیار بیانیه لحن کند؟می حکم که کیست رضاخان

 : بود شده آشکار توهینی مردم شعور به بیانیه

 : کنممی حکم

  .باشند نظامی احکام مطیع و ساکت باید تهران شهر اهالی تمام. اول ماده

 راداف از غیر ظهر از بعد هشت ساعت از و برقرار شهر در نظامی حکومت. دوم ماده

 . نماید عبور معابر در نباید کسی شهر انتظامات مأمور پلیس و نظامی

 و آسایش مخل به مظنون پلیس و نظامی قوای طرف از که کسانی. سوم ماده

 . شد خواهند سخت مجازات و جلب فوراً شوند، واقع انتظامات

 موقوف کلی به دولت تشکیل موقع تا بوعهمط اوراق جات،روزنامه تمام. چهارم ماده

 . شوند منتشر باید شد، خواهد داده بعد که اجازه و حکم حسب بر و
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 بیش اگر هم معابر در موقوف، بکلی مختلفه نقاط و منازل در اجتماعات. پنجم ماده

 . شد خواهند متفرق قهریه قوه با باشند هم گرد نفر سه از

 و افهاسینماتوگر و تأتر فروشی، عرق و فروشی رابش هایمغازه تمام در. ششم ماده

 خواهد بجل نظامی محکمه به شود دیده مست هر و شود بسته باید قمار هایکلوپ

 . شد

 تعطیل قارزا اداره از غیر دولتی دوائر ادارات تمام دولت تشکیل زمان تا. هفتم ماده

 . بود خواهند حکم این مطیع هم تلگرافخانه خانه،پست. بود خواهند

 ظامین محکمه به نمایند خودداری فوق مواد از اطاعت در که کسانی. هشتم ماده

 . رسید خواهند هامجازات ترینسخت به و جلب

 أمورم و شودمی معین و شد انتخاب شهر کماندانی سمت به خانکاظم. نهم ماده

 ققزا دیویزیون رئیس ،9221 الثانیجمادی 93. بود خواهد فوق مواد اجرای

 . رضا -قوا کل فرمانده و شهریاری حضرتاعلی

: ... وشتندن کنم،می حکم جلو در رهگذران که بود آمیزتوهین قدری به بیانیه این

 و ندکند نخوانده را اعالن کنم،می حکم جمله دیدن با دیگر ایعده.  خوریمی

 دیوار و در از را اعالن این مأمورین بعد روز. کنند سرازیر دانیزباله به تا بردند

 هرانت سطح در را اعالن این کس هیچ دیگر ساعت چهار و بیست از بعد کندند،

 . نکرد مشاهده

 

 

 منبع :

 ص ، 9211 زمستان ، پهلوی حکومت تاسیس بسترهای ، معاصر ایران سیاسی تاریخ

 21 تا 26
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 اسفند سوم کودتای از طباطبایی ضیاءالدین سید دفاع  

 

 صورت او هعلی زیادی حمالت چهاردهم مجلس به طباطبایی دینضیاءال سید ورود با

 مقابل در 9299 اسفند 92 جلسه در او. ساخت خود دفاع از ناچار را وی که گرفت

 :داد نجاما خود از یر شرح به دفاعیاتی فرمند، ضیاءالملك و مصدق دکتر حمالت

 نند،ک امضاء ار شوروی عهدنامه که دادم دستور شدم الوزرارییس که این از پس

 مأمور «مشاورالممالك» ،«مشیرالدّوله» زمان در است موجود هم مدارک و اسناد

 با خواستمی بود سال سه دو که سویت دولت ببینند بروند که است شده مسکو

 دوستی انایر با خواهدمی مبانی و اساس چه روی از باشد، داشته مناسباتی ایرانیان

 در مایید،فرمی مالحظه را عهدنامه این و مسکو به ترف «مشاورالممالك» کند پیدا

 طیب با سویت دولت گویم،می شماها مقابل در تاریخ، مقابل در ایران، ملّت مقابل

 تهران به دفرستادن آنها دادند، ما نمایندگان به کردند، تقدیم ما به و نوشتند خاطر

 .است مخالف که نگفت کسی و خواندند ماه 2 ماه 6 تهران در
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 یاسیمانس و اقتصادی ملّی، زندگانی چقدر که دانستممی ایرانی هر از بیش زیرا

 92 در را خود حکومت خارجی سیاست بنده. شوروی با تفاهم حسن به است منوط

 : خوانممی اینك و داشتم اعالم قبل سال

 ستسیا یك آن و دارد الزم اساسی تغییر یك اینجا در ما خارجی سیاست امّا»

 .« است خارجه ممالك با مناسبات بر دانهشرافتمن

 . من مرام بود این

 از بعد. کندب زندگانی تواندنمی ملل جامعه با ارتباط بدون مملکتی هیچ ایّام این در

 برقرار دوستی و تعاون اصول روی دنیا جدید تشکیالت مبانی که المللیبین جنگ

. است هتوجّ قابل نقاط ایرس از بیش ما جویصلح وطن در مزبوره، اصول است، شده

. است فیقش و رفیق و صمیمی خارجه، ملل جمیع به نسبت. است انساندوست ما ملّت

 هک شوروی دولت با ما. است متوالیه قرون و اعصار اندرزهای و حکم وارث ما ملّت

 از و کنیم اربرقر را هادوستی بهترین او با باید داریم، حدّ سر هم با کیلومتر هزار سه

 کند کودتا انگلیس نبود الزم. کنیم احتراز کند برقرار را آنها سوءظن که اقدامی هر

 ولد از یك هر با ما مناسبات هم حال عین در. بزنم را حرف این من اینکه برای

 که میاقدا هر از و گردد سایرین با دوستی و مناسبات حسن از مانع نباید خارجه

 و بهترین هم انگلستان دولت با باید و مکنی احتراز کندمی جلب را آنها سوءظن

 است انانگلست سوءظن که اقدامی هر از و کنیم ایجاد را مناسبات ترینصمیمی

 کرده یرانا به خیانت باشد این از غیر کسی هر. بودن ایرانی است این. کرد پرهیز

 خدای وزیر اگر و بشویم انگلستان و روسیه بین تفاهم حسن عامل باید ما. است

 ناقص عقول ینا با بازیرفاقت و بچگانه حرکات با ما باشد سوءتفاهم آنها بین ردهنک

 صاف باید ما. زنیمب گول را لندن یا مسکو توانیممی ما نکنیم خیال منکسره ادراکات و

 .باشیم روشن و

 یك استقالل فمخال که را   کاپیتوالسیون دوستی، همین نام به گفتم بیانیه آن در

 بانز از که بود ایوعده تصمیم این در من اتکّاء. نمود خواهیم غاءال است ملّت
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 فنالند از «لنین» بشود منعقد عهدنامه اینکه از پیش بودم، شنیده پطروگراد در «لنین»

 الغاء را ونکاپیتوالسی که گفت او بودم، آنجا من آمد او که وقتی آمد، پطروگراد به

 که داشتم یقین من شد بیانیه این باعث او و داشتم اعتماد او حرف به من کنیممی

 .کرد خواهند وفا خود وعده به روسیه انقالب رؤسای و «لنین»

 من االّو گنجانیدم را این خودم اعالمیه در من که شد سبب آنها وعده به من ایقان

 برای بود روسیه انقالبیون خواهیآزادی به من تکیه نداشتم، قوهّای نداشتم، زوری

 قوقح بوده مندبهره تام عدالت از خارجی اتباع اینکه و مقصود این در موفقیّت

 محاکم با مخصوصه قوانین و ترتیبات نمایند، دفاع حقآ بتوانند را خود

 بقط بر باشند داشته وثیقه نوع همه تا شد خواهد ایجاد و وضع داریصالحیّت

 داده اجانب هب گذشته در که امتیازاتی از بعضی که دارممی اعالم الذکرفوق اصول

 نظر با انهمسایگ تمام با باید ما گردد واقع نظر تجدید مورد اساسآ باید است شده

 هر ملّتی یچه باشیم داشته همجوارانه حسنه مناسبات آنها همه با و نگریسته دوستی

 اخالق و عادات موافق کند محدود را ما آزادی نباید باشد نیرومند و قوی قدر

 گفتن برای سال 92 داشت موازنه اگر باشد، نداشته موازنه او عقلی اتملک تهرانیان،

 پیدا هموازن حاال شاید. است نداشته موازنه کنممی تصدیق شد،نمی آواره چیزی

 همین بنام نباید باشد نیرومند هم قدر هر ملّتی هیچ و( نمایندگان خنده) باشد شده

 اوت مورخه انگلستان و ایران دادقرار الغاء که بود اصول همین خاطر به و اصول

 .کردم اعالم را 9191

 طرف زا قرارداد امضای از پس انگلیسی منصبانصاحب نفر 2 و 6 با «دیکسن ژنرال»

 و «ندیکس ژنرال. »آمدند تهران به قرارداد اجرای و زمینه برای و انگلیس دولت

 و بودند قرارداد اجرای به عالقمند که بودند کسانی تنها موقع آن در که سایرین

 سیّد» گفت هم او بود «دیکسن ژنرال» کرد قیام کودتا علیه بر که کسی اوّل

 زا استیذان بدون و مشاوره بدون و اجازه بدون ندارد عقلی موازنه «ضیاءالدّین

 دهبن ضدّ وبر نشست طرف آن و طرف این کندمی الغاء را قرارداد «کرزن لرد»
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 که ردمک خواهش ایشان از و دادم پیغام ایشان هب شدم مجبور بنده کرد تحریکات

 . باشند نداشته تشریف تهران در

 کار این دببرن تشریف ایران مملکت از که کردم خواهش و فرستادم هم اتومبیلی

 که دادبغ از که چون. بود این برای بغداد به ایشان رفتن علّت کردم بنده هم را

 اشعقلیه لکاتم فالنی که کردند حریکاتت به شروع بفرستند، نباید که گُل و هِل

 کسانی و کرد مالقات آن و این با و است کرده سابقهبی کارهای یك و ندارد موازنه

 فالنی هک کرد لندن به تلگرافی و ساخت متفّق من علیه بر و موافق خودش به را

 به رانای از انایش رفتن بنابراین است زده هم به را انگلستان و ایران بین مناسبات

 اینجا که مدّتی در ایشان که بگویم باید بنده هم را این البته است بوده بنده امر

 تزحم «الدّولهوثوق آقای» زمان در سال یك ایرانی، افسرهای کمك با بودند

 راپرت یك و کردند ایران تأمینیه قوای اداره طرز به راجع مطالعاتی و کشیدند

 در وقعم آن در که «فرّخ آقای» یا «عامری ایآق» دانمنمی و نوشته مفصلی خیلی

 زحمت کشوری اطالعات نظرنقطه از نه یا اندخوانده را آن بودند خارجه وزارت

 در یاورندب دست به را آن بتوانند آقایان اگر که اندکرده مطالعاتی و اندکشیده

 مینیهتأ تقسم در بکنند تصویب را مملکت ژاندارمری بودجه خواهندمی که موقعی

 . کرد خواهد کمك

 امّا کرد دیرتق وسیله بدین داشتند ایران به که خدمتی حقّ و ایشان خدمات از باید

 نمایند مداخله و کرده شرکت ما داخلی امور به خواستندمی چون زمان آن در

 یك و ساله شصت پیرمرد یك «اسمایلز کلنل» امّا ببرید تشریف گفتم ایشان به بنده

 عزامیها هیأت رییس وقت آن در دیدم بادکوبه در را او من بار اوّلین بود خوبی آدم

 به خواستیم و آمده بادکوبه به باتوم از «اسمایلز کلنل» و بودم بادکوبه در ایران

 ادبیّات و «خیّام» به که ایعالقه واسطه به ولی شناختنمی را ایران و بیاید ایران

 . داشت انیایر به نسبت نیز محبتی یك داشت ایران
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 قرارداد من نظر به گفت من به دیدم تهران در را او قفقازیه از مراجعت از پس بنده

 را یزیچ توانمنمی من و نیست اجرا قابل و نشده الزم مالحظات وضعش و نظم در

 اجازه و رفت «مشیرالدّوله» مرحوم نزد چون ولی کنم مبادرت نیستم معتقد که

 انگلیسی منصبانصاحب و «دیکسن ژنرال» به «لدّولهمشیرا» مرحوم برگردد، خواست

 قرارداد لیفتک و شود باز مجلس تا باشید شما که بودند فرموده «اسمایلز کلنل» و

 . شود معلوم

 هک جنگی نتیجه در و بودند هم ایشان و دادمی را آنها مواجب هم ایران دولت

 آمدند زوینق به و شدند پراکنده و خوردند شکست و کرده قزاق قوای با متجاسرین

 من اگر مکنمی گمان که) بدبخت قزاق هزار چهار این و بود جا آن انگلیسی قشون

 اگرچه مه اقدام آن و کردیم اقداماتی یك بدبختی از اینها نجات برای هرایرانی یا

 تأمل مورد که است مبحثی این بود، مملکت مصالح برای ولی بود قانون خالف بر

 در آمدند اهقزاق این( کرد حکم مطالعه بدون تواننمی نه یا بود زجای آیا که است

 و شد «همایون سردار» قوّا کلّ رییس بودند، سرگردان و حیران قزوین، اطراف

 باشد بیمنصصاحب یك که این برای بودند قزوین اطراف در که انگلیس قشون

 ،«الدّولهمشیر» ممرحو کابینه طرف از قزاق، قوای این و انگلیس قشون بین رابط

 قزاقخانه، امور ارهاد در بکند مراقبتی که شد قرار ضمنآ و شد تعیین «اسمایلز کلنل»

 چون قزوین، قزاقخانه امور برای دادند تشکیل شورایی یك که شکل این به

  .نداشتند لباس و کفش زمستان در و بودند عریان و لخت قزوین هایقزاق

 سربازان هماند هایلباس و انگلیسی سربازهای کهنه هایکفش «اسمایلز کلنل»

 و هاقزاق این به آوردمی و کردمی جمع طرف آن و طرف این از را هندی

 ارهاک این چون و دادمی بودند کرده رشادت و بودند کرده جنگ که سربازهایی

 وزارت طرف از شد تشکیل شورایی یك کرد،می را هاخدمت این و کردمی را

 سما دانمنمی که مرحوم «خانزمان» یکی نفر، سه از بودند عبارت اینها جنگ،

 «خان عودمس ماژور» یکی و( بهنام ـ نمایندگان از یکنفر) است؟ بوده چه او خانواده

 «جواننخ موّثق امیر» قزاقخانه اداره رییس و مرحوم «خانکاظم کلنل» هم یکی و
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 در بود قزاق 522 که هم رانته در و تهران نه قزوین قزاقخانه رییس یعنی بود،

 بودند نفر هزار شش یا نفر پنجهزار نیست یادم حاال کردستان و زنجان و آذربایجان

 اولتیماتوم که 9199 سال در دانیدمی چنانچه زیرا بودند نفر هزار چهار قزوین در و

 آن، عقیبت در کردیم، بیرون ایران از را «شوستر» و کردیم قبول را انگلیس و روس

 نفری هزار دوازده دیویزیون یك به یافت تبدیل بود تا هزار یا پانصد که قزاق وّهق

 . شد تقسیم کردم عرض که کیفیّت همین به دیویزیون این و

 نهاآ فکر در کس هیچ بودند، وامانده و گرسنه قزوین در که قزاق هزار چهار این

 تهران زا پولی رسید،مین آنها به آبی و نان بودند، پراکنده قزوین دهات در نبود،

 سما به انگلیس سفارت تومان هزار دویست ماهی بود، خالی خزانه رسید،نمی

 دریق به هم آن داد،می ایران دولت به گدایی و التماس هاسال از بعد مُراتوریوم

 ماژور» رسیدنمی قزاقخانه به چیزی و شده صرف ایران دوایر در که بود

 پیش ،دولتی ادارات به رفتندمی تهران، به آمدندمی هک «خانکاظم» و «مسعودخان

 گفتندیم اینها چه هر و داد،نمی گوش اینها حرف به کسی الوزرا،رییس پیش وزیر،

 گوش ینهاا حرف به کسی ندارند، غذا ندارند، لباس و نان هستند، گرسنه هاقزاق که

 . دادنمی جواب کسی داد،نمی

 من! ردک باید چه که من پیش آمدندمی شدند،می سمأیو کس همه از آنکه از پس

 وممرح وقت الوزرایرییس پیش رفتممی! کرد باید چه که کردممی فکر هم

 فارتس نبود، پول ها،قزاق به بدهیم هست پولی اگر گفتمی خودش «سپهدار»

 فارتس گفتندمی اینها دادنمی ماه دو و دادمی را مراتوریوم ماه یك هم انگلیس

 را قرارداد و کنید نتعیی را تکلیف شما گفتمی سفارت کندمی اشکالتراشی نگلیسا

 باز مجلس هک خواستمی انگلیس سفارت کنید، باز را مجلس شما نمایید تصویب

 شانای خواست «مشیرالدّوله» مرحوم از نکرد، ولی خواست «الدّولهوثوق» از شود،

 «هدارسپ» مرحوم از دانستند،نمی ستدر را انتخابات ایشان چون نکردند، باز هم

 پیدا ریدیگ صورت مملکت ایاالت چونکه کند، باز توانستنمی ایشان خواست،

 . بود کرده
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 انگلیس اروزیرمخت «نورمان مستر» است کاغذی افتاد بنده دست به که کاغذی یك

 دشو معلوم هاینک برای است الزم حقایق این دانستن نوشته، وقت الوزرای رییس به

 باید «پهیس سردار» یا «ضیایی سیّد» کودتای یا است انگلیسی کودتای این آیا

 .شود معلوم حقایق

  تهران انگلیس سفارت

 9199 ـ9221

  ژانویه 29 ـ االولیجمادی 99

 مستر» اجلّ جناب آمد عمل به دیروز که مذاکراتی خصوص در شوم، فدایت

 هب نظر که دهم اطالع اشرف تحضر به که اندکرده خواهش دوستان از «نورمان

 الیهزیمع جناب دهدمی ملّی شورای مجلس افتتاح تسریع به لندن که اهمیّتی

 شورای جلسم افتتاح تعویق سبب که مسلکی اتّخاذ در اشرف حضرت به تواندنمی

 نددادمی رأی چنین اگر که داندمی الیهمعزی جناب بدهند رأی شد خواهد ملّی

  باد تداممس شوکت ایّام.  شدندمی واقع شدید اعتراض مورد سانگلی دولت طرف از

 باز را مجلس خواست قبال «سپهدار» مرحوم بفرمایید مالحظه را این رییس آقای

 ود،ب انگلیس قرارداد عذرشان بود؟ چه عذرشان نکردند، باز را مجلس چرا کند

 ملکات هازنمو عدم عذرشان بود، شوروی حکومت طلبانهصلح پیشنهادات عذرشان

 باالخره نید،ک باز را مجلس بیایید که کرد التماس وکال از آمد «سپهدار» بود عقلیه

 آقای از مرکّب شد کیلتش دیگری کابینه کرد کار تواننمی باشد کابینه این تا گفتند

 «ممتازالملك» و «ممتازالدّوله» مرحوم و خارجه امور وزیر «السلطنهمحتشم حاج»

 از بعد! باشدن کی باشد وزیر کی که کردند فکر را اشهمه بودند، فرن چهار سه اینها

 شدیم وزیر هک حاال خوب گفتند بکنند، باید چه که کردند فکر ماه چندین اینکه

 موقع نهما در بود تکلیفبی مملکت که بود احوال همین در شود باز مجلس چرا

 ودند،ب کار در هاکی دبو کودتا نقشه چهار تهران در که «ضیاءالملك» آقای بود

 . کنم عرض جنابعالی به بنده نیست الزم
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 وقعم همان بایستیمی و شناسیدمی را او خودتان شما شد موفّق که کسی آن

 بوده کی پرسیدب من از سال سه و بیست از بعد اینکه نه کنید، جلوگیری و بشناسید

 ونخ که کسی بود، وضعیّات جریان به واقف کسی که بود موقع همان در است

 یك ودرمی کجا به و است پرتگاهی چه در مملکت دانستمی که کسی و داشت

 وضعیّات هک گفتند بنده به آمدند بود «ضیاءالدّین سیّد» آن بکند باید فداکاری

 که شودمی چه شودمی چه. شودمی طور این نشود اینطور اگر است اینطور قزاق

 دهمب توضیح کسی به ندارم هم الزامی یچه که است بنده خود اسرار از هم این

 پول ما هب هاانگلیسی گفت کردیم، مذاکره سپهدار، آقای پیش رفتیم و آمدیم

 . بدهند پول شما به بلکه کنیممی مذاکره رویممی ما گفتم کنم؟ چه دهندنمی

 است، راینطو وضعیّت گفتم و کردم، خواهش ایشان از «نرمان مستر» پیش رفتم

 یشانا بدهید، پول دولت به دیگر، ماه دو دیگر، ماه یك شما است، رابخ وضعیّت

 کی به گرم چطور؟ گفتم شود داده دولتی دوایر به اینکه شرط به دهیم،می گفتند

 و شودمی داده آنها به هاپول تهران، به اندآمده که مهاجرینی این گفت دهند؟می

 بکنند؟ چه تندهس بیچاره ستند،ه مستأصل که مهاجرین پس گفتم نیستیم حاضر ما

 کمك و بدهند چیزی خودشان هموطنان به اعانه با مردم خود دولت خود گفت

 اعانه اینها هب کسی شود،نمی گفت کردیم، صحبت «سپهدار» مرحوم با رفتیم کنند

 یراض را «سپهدار» مرحوم بنده و کردیم مذاکره «سپهدار» با باالخره دهدنمی

 یك ادندد چیزی مراتوریوم به راجع انگلیس دولت اگر که ترتیب این به کردم

 ویت درآمد چاه از ولی کردند قبول هم ایشان بدهید، قزاقخانه به آنرا از قسمت

 تومان ارهز شصت پنجاه، که شدند حاضر زیاد مذاکرات از بعد باالخره افتاد چاله

 خدا) نمک عرض نیست الزم که است چیزهایی هم قسمت این در بدهند قزاقخانه به

 . ببرم اسم نیست الزم اندمرده( را همه اموات بیامرزد

 واهدخمی «همایون سردار» حاال دادند قزاقخانه به که هم را تومان هزار پنجاه این

 را یشانا خالصه ندهد چیزی قزوین به و بکند تهران قزاق نفر پانصد صرف را همه

 صهخال شود داده قزوین برای ثلث یك و تهران برای ثلث دو که کردم راضی
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 کی را کار نای که فهمیدند هاقزاق رسید قزوین به که بود تومان هزار سی یا بیست

 ماه ردک پیدا ادامه همینطور وضعیّت این دادند، تشخیص فهمیدند، است کرده

 داده تومان زاره صد باید که گفتم بنده بود کودتا ماه که سوّم ماه شد بیشتر آینده

 باید و مکننمی قبول من ندهند قزاقخانه به را مبلغ این اگر «سپهدار» یآقا شود

 زاقخانهق به را تومانش هزار صد دهد،می مراتوریوم به انگلیس دولت که پولی آن

 سردار» که بود هم موقع همان در و کردند هم را کار این باالخره و بدهند

 بهم «سپهدار» مرحوم و او بین زیرا کند، قبول را بنده نظریه شد مجبور «همایون

 او هب بعد ماندنمی باقی خودش مقام در کردمنمی مساعدت او به من اگر و خورد

 بهره و ینقزو به پسری بهره شود،می گرفته که تومانی هزار صد این از که گفتم

 در و دادند قزوین به تومان هزار شصت گویا خالصه شود داده تهران به دختری

 هرانت از حرکت خیال مرحوم، «احمدشاه» سلطان اعلیحضرت که دبو موقع همان

 تهران، لیهتخ موقع در که بودند مطالعه این در بود، تهران تخلیه مذاکره و داشت را

 .برود شیراز و اصفهان به شاه با قوایی دسته چه

 اطمینان مه پلیس به نداشت حقوق که بود ماه هشت زیرا نبود، اطمینان ژاندارم به

 بود هم اهم شش بودند گرسنه آبادفرح در هم ایران شهریار گارد قزاق نفر صد ود،نب

 مرحوم اراعتب به ماهی چند که هم عطّار و بقّال حتی و بود نرسیده دربار مواجب که

 کسی كی که بود موقع آن در دادندنمی حاال دیگر دادند،می نسیه «الدّولهموثّق»

 این زا که کرد پیشنهاد «احمدشاه» مرحوم به نداشت عقلیه ملکات موازنه که

 رکاب در هک تهران به بیاورید را نفر پانصد هستند، قزوین در که متالشی هایقزاق

 دستور و شد راضی و پسندید را پیشنهاد این شاه و کنند حرکت اصفهان به همایونی

 کسی هب نیستم ملزم من هم را جزئیات این که شد چیزهایی یك البته و داد هم

 را کلیّاتی یك اینجا نوشت خواهم و گفت خواهم خودش موقع در بگویم،

 یك این ستا بیشتر بسیار اهمیّتش من نظر در مملکت عالیه مصالح چون گویم،می

 را حقایقی یك البته خودش موقع در است، ایران به مربوط که است چیزهایی

 .گفت خواهم
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 به تهران به منظور این برای قزاق احضار حکم و شد تصویب پیشنهاد این خالصه

 اینها راگ که کردمی اظهاراتی یك و بود مخالف که آن با «همایون سردار» امضای

 کسانی به وطمرب که است چیزهایی یك هم این) کنید؟می چه من با تهران به بیایند

 که یستن شایسته و است دور ما بالد از هم یکی و است مرده حاال یکیش که است

 و باشد نهمحرما که بود قرار و داد را حکمش خالصه( بربخورد آنها به و بگویم هبند

 از انتوم هزار صد که پولی آن از کنند حرکت نفر هفتصد بود قرار قزاق قوای

 رستادهف قزوین به آن تومان هزار هشتاد یا هفتاد قزاقخانه، به بود شده داده دولت

 اندم صندوق در هم تومان هزار بیست و شد هاقزاق ضروری تدارکات خرج که شد

 و «خانکاظم» بودند مسبوق نفر سه قزوین قزاقخانه در جریانات این از

 . نداشت خبر مرحوم «خانزمان» ،«رضاخان» و «مسعودخان»

 ایج به ولی آمدند و کردند حرکت قزاق دیویزیون رییس و شاه امر موجب به

 از قبل جمعه، شب نصف از بعد سه عتسا کردند، حرکت نفر هزار دو نفر، هفتصد

 هر آنها حرکت، از پیش هفته یك که بگویم هم را این کردند حرکت آنها کودتا

 انگلیس قشون سوءظنّ اینکه برای و مانور عنوان به بیرون، رفتندمی قزوین از روز

 به پیش بش چند مخصوصآ «اسمایلز کلنل» و کردندمی را کار این نکنند، جلب را

 به و دکردن تبدیل شب به را روزشان مانور آمد، او که موقعی و کرد حرکت تهران

 طعق هم تهران و قزوین بین سیم آنها حرکت از پس کردند حرکت تهران طرف

 و شده دور قزوین از قزاق عده یك که فهمید صبح «ساید آیرن ژنرال» شد

 را هرانت حکم هم اآنه افراد، این پیش فرستاد آدم بود قطع هم تهران با مخابرات

 روز دو شد کرج وارد قزاق و شد اغفال هم «ساید آیرن کلنل» و دادند ارائه او به

 آقای و بنده زا آباد،شاه در شد تشکیل ایجلسه آباد،شاه به رفتم من کودتا از پیش

 زا و بود سرهنگ گویا وقت آن که «احمدآقاخان» آقای از و «میرپنج رضاخان»

 چه و دیدم چه دیدم، را آنها من «خانکاظم» آقای از و «ودخانمسع ماژور» آقای

 شما به را چیزی یك ولی ماست اسرار از گرفتیم، تصمیم چه و کردم صحبت
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 قسم و کنیم خدمت ایران به خوردیم قسم نفر پنج ما که اینست آن و گویممی

 . شد وقایع آن بعد و برنداریم ایران مصالح خالف بر قدمی خوردیم

 آقایان به بنده است اطالعیبی کمال روی از اجانب با کودتا نسبت براینبنا

 دشخو از کس هر بکند تواندمی کاری هر ایگذشته خود از هر دهم،می اطمینان

 ابتکار اشد،ب داشته هم اطالع باشد، داشته هم لیاقت باشد، داشته هم معرفت بگذرد،

 کودتا در گرا دیگران بکند تواندمی ارک همه باشد، داشته هم روابط باشد، داشته هم

 و لوسای اگر ولی است بوده بیشتر من از شاننیّت حسن شاید نشدند موفّق

 . شدندمی موفّق بود بیشتر من از اطالعاتشان

 نبود مرجعی دیدیم خطر در را خود مملکت نفر پنج ما کردیم؟ را کودتا این! چرا

 ما اگر طلبیمب را او یاری نیستی، پرتگاه از انایر نجات برای و کنیم مراجعه او به که

 به محکوم ار ما که هست مملکت در قوانینی خدمتگزاری این مقابل در دانستیممی

 زنده ار ملتی یك شدیممی محکوم ما اگر زیرا کردیم،می ما باز کرد، خواهد اعدام

 . تسا مملکت برای قانون نیست، قانون برای مملکت آقا بلی بودیم، کرده

 تاروزیرمخ از فارس والی «السلطنهمصدّق» آقای به راجع هم دیگری کاغذ یك

 آقای «یرالدّولهمش» آقای کابینه از پس است شده نوشته «سپهدار» مرحوم به انگلیس

 آقای و کند معزول را ایشان «سپهدار» شاید که شدند متزلزل «السلطنهمصدّق»

 به «السلطنهمصدّق» آقای بفرستد ایشان جای به را دیگر کسی یا «السلطنهنصرت»

 وزیرمختار و کندمی تلگراف را منظور این انگلیس وزیرمختار از انگلیس قشون وسیله

 .       بکند ابقاء را ایشان که کندمی تقاضا الوزرارییس از هم انگلیس

 9192  نوامبر 3 انگلیس سفارت

 اطالعی اکودت از «نرمان مستر» که کنم عرض را چیزی یك فقط دانممی الزم بنده

 بود این آن و داشت تقصیر یك فقط نبود هم واقف نداشت، هم شرکت نداشت،

 چرا حاال. کند یبینپیش نتوانست ولی کند بینیپیش را وقایع این توانستمی که

 اسراری یك مه این شد او بینیپیش مانع موجباتی چه و کند بینیپیش نتوانست
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 ولتد مؤاخذه مورد شدن اغفال این نتیجه در و است بنده خود به مربوط که است

 به ار این که شد چه حاال داد استعفا خارجه وزارت خدمت از و شد واقع انگلیس

 و محبوس هک آقایانی من رفتن از پس جاست این نکته اصل چسباندند، نرمان ریش

 سه یا برده ونمیلی ده ضیاءالدّین سیّد که گفتند اوّل بیرون آمدند بودند نظر تحت

 یزیچ من است نبوده موضوع این که فهمیدند بعدآ ولی فالن و برده میلیون

 وسیله زنیمب دیگری تهمت چه گفتند خوب ام،نکرده دزدی ام،نکرده غارتی امنبرده

 برای انسان هک فهممنمی من و بود اجنبی دست به کار این که گفتند نبود دیگری

 .خرما برای یا خدا برای یا شود،می پرستاجنبی چه

 عرّضت کسی عرض به کسی، جان به کسی، مال به خود، زمامداری ماه سه در که من

 مقابل در هک شوم پرستاجنبی. شوم پرستاجنبی که بود الزم چه نکردم، تخطّی و

 که فرمود قاآ است خیلی گفتنی مطالب خالصه. است حقیقتش این ببرم چیز چه

 صراریا کنم عرض بیشتر خواهمنمی بنده. کردید توقیف هم ار هانویسروزنامه

 هم باز و بدهم توضیحاتی خواستم هم بنده و فرمودید را مطالبی یك که ندارم هم

 بر شاید مه من اعتبارنامه ردّ است ایران صالح بر من اعتبارنامه قبول کنممی عرض

 .خودمختارید قضاوت در آقایان البته باشد ایران صالح

 ،نویسروزنامه که آوردم فراهم را مقدّماتی که بود این من افتخارات از ییک

 مینه در کند، پیدا نجات هادوله و هاسلطنه دست از ایران و بشود الوزرارییس

 سایر یگرد بودند، هادوله و هاسلطنه تا چند اسیر، بدبخت مردم همین مشروطه، دوره

 را دمتخ این شکستند را هابت این که ودندب هانویسروزنامه. نداشتند وزن مردم

 یا وزراالرییس نویس،روزنامه یك چطور که لرزاندم را شماها و کردم ایران به من

 .شودمی ایران صدراعظم شما عقیده به

 خود کردندمی حبس را بیچاره مردم تهران در وزراء یا والیات حکام سابق دوره در

 سابقهبی امری بود، غلط و بود قانون خالفبر آنکه با خود بخودی کردن، حبس
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 هاملك و هاولهد و هاسلطنه که بود این بود سابقهبی سوم کودتای در که چیزی نبود

 .کنممی تصدیق را این بگیرند را هاممالك و

 گیرممی هدهع به هم را آن مسئولیّت تمام و است بنده با سابقه این پیدایش افتخار

 که تبدبخ ایرانی هزارها شدند، افسرده و شدند رنجیده من زا نفر صد چند اگر و

 و ذلّت هزار با هاممالك ها،سلطنه ها،ملك ها،دوله این محبس در متوالی قرون

 را هاطنهسل و ها،ملك ها،دوله شود،می که فهمیدند گذراندند،می روزگار بدبختی

 . گرفت هم

 یك و مملکت عالیه مصالح برای که داد تشخیص چنین وقت الوزرایرییس

 حیات به ،آنها جان به که این بدون ایعده یك شنید، خواهید بعد که مقتضیاتی

 نابعالیج اگر. گیرند قرار نظر تحت نقاطی یك در شود، تعرّض آنها، مال به آنها،

 نخواستم .نبود عداوت و دشمنی مقصود گرفتند، هم با را خوب و بد چرا فرماییدمی

 فلج را ملکتم سیاست که کسانی از عده یك جز نبردم، چنانکه ببرم، را کسی مال

 یگرید کار عوامفریبی و بافیمنفی جز و کردندنمی اداره را کارها و کردندمی

 .بود پیش در مهم موضوع دو موقع آن در کردم دستگیر را آنها نمودند،نمی

 مهمّی أثیرت ایران ملکتم استقالل برای و ایران حیات برای که بود مهمّ موضوع دو

 و ایران دادقرار مسئله یکی و شوروی متحده ممالك با ارتباط مسئله یکی داشت،

 رجال سایسد و بازی آلت نکته، دو این مسئله، دو این موضوع، دو این بود انگلیس

 سمجل نمایندگان بود سال سه. بود شده هاسلطنه و هاملك ها،دوله از تهران،

 ودند،ب تهران در هم غالبشان بودند شده انتخاب قرارداد، عقد قبمتعا ملّی شورای

 جرأت هم تهران سیاسیّون کنند باز را ملّی شورای مجلس نداشتند جرأت وکال این

 قرارداد شد باز ملّی شورای مجلس اگر خوب گفتندمی چرا؟ بزنند حرف نداشتند

 کند؟ در که مردی نآ کو کند قبول که مردی آن کو کنیم؟ رد یا کنیم قبول را

 ما به ستا سال سه که شوروی با. نباشد ملّی شورای مجلس که اینست بهتر پس

 آن کو یم،ببند عهدنامه هستیم، دوست هستیم، همسایه ما که است کرده پیشنهاد
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 بندیمنمی ام بگوید که مردی آن کو و ببندیم بگوید باشد داشته جرأت که مردی

 . نیاید در صدایمان و یمنشو جمع ما که آنست بهتر پس

 دانندمی که طوری به بودند، نظر تحت و نشدند حبس شدند، توقیف که آقایانی این

 شانه یرمگمی عهده به من را واقعه آن مسئولیّت ولی بود من وزرایی ریاست از قبل

 بعد که «سپه سردار» آقای موقع آن زیرا کنم،نمی خالی شانه چرا کنم،نمی خالی

 گفتمیم من چه آن و کردیممی مشاوره هم با ما کارها در شدند، پهلوی اعلیحضرت

 .کردندمی ایشان

 صورت یکی ت،اس امر ظاهر صورت یکی کرد تفکیك باید را قضایا کودتا، مسئله امّا

 ردوا تهران به قزاق قوای از ایدسته که اینست امر ظاهر صورت است امر باطن

 الوزرایرییس من بعد، روز سه و کردند اشغال را تهران شهر دوشنبه شب در شدند،

 منزل هب فرستاد را «الملكمعین» ،«احمدشاه» مرحوم اعلیحضرت یعنی شدم ایران

 ستخطد مذاکره، ساعت دو از پس و آبادفرح قصر به رفتم من و کرد دعوت مرا و من

 راباید ودتاک از قبل وضعیّات. کرد تفویض من به تامّه، اختیارات با را وزراء ریاست

 ایاالت از بعضی در. بود اجنبی قشون اشغال تحت در ایران مملکت بیاورید درنظر

 .ودب ستیز و جنگ مشغول مرکزی، حکومت با که بود تشکیالتی یك ما

 و قشونی افراد عدّه موقع همان در بود خالی مملکت خزانه موقع همان در

 هد و ماه هشت آنها حقوق بود نفر هزار چهل ایران در نظمیه و امنیه و ژاندارمری

 ازندرانم و گیالن از مهاجر نفر هزار چندین و نفر صد چندین بود افتاده عقب ماه

 ولتد خزانه در چون و کنند زندگانی دولت خزانه از بایستمی که بودند آمده

 سانگلی سفارت به باید ایران الوزراهایرییس و وزراء همه ما، همه نبود، پولی

 گدایی   (موراتوریوم) اسم به ماهیانه، قرضه تومان هزار دویست برای شوند ملتجی

  تومان هزار دویست این و بکنند

 مواجبشان اهم هشت ژاندارمری و امنیه نظمیه، عدلیه، کنند، تقسیم آن و این بین را

 تازه که ملکتم شاه بود شده مختل اجتماعیه هیأت تشکیالت تمام و بود افتاده عقب
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 از انگلیس ونقش رفتن خبر واسطه به و وضعیّات این واسطه به بود، برگشته وپاار از

 مراجعت و کند ترک را ایران خواستمی «احمدشاه» مرحوم و بود هراسان ایران

 اگر ستم،نی امان در من گفت کنیدمی مراجعت چرا که شد گفته که وقتی و کند

 ژاندارم، و لیسپ و قشون که خودم پایتخت در توانممی چگونه برود، انگلیسی قشون

 چه نندک هجوم من به متجاسرین اگر و کنم زندگانی اند،نگرفته مواجب ماه ده

 کنم؟

 کرد قاضات انگلیس وزیرمختار از شد، ملتجی انگلیس سفارت به مرحوم «احمدشاه»

 ایران از ار خودش حرکت انگلیس قشون بماند، ایران در بتواند او اینکه برای که

 شهریار به دن،لن با مخابره از پس انگلیس، وزیرمختار «نرمان مستر» اندازد تعویق به

 ویبتص را قشون این بودجه انگلیس، مبعوثان مجلس چون که داد جواب ایران

 تواندنمی قشون که حاال گفت «احمدشاه» بماند ایران در تواندنمی قشون کند،نمی

 تهران رد پس بروم، نباید که حاال فتگ بروی، نباید گفتند روم،می من بماند،

 تهران چاره،بی تهران گرسنه، تهران و آمد میان به پایتخت تغییر مذاکره مانمنمی

 وابخ همه نادان سیاسیّون و کارغفلت هایسلطنه و هاملك و هادوله آلود،خواب

 که بود توق آن. بود واژگون بدبختی و تالطم اقیانوس در ایران سرنوشت و بودند

 .شد الوزرارییس باالخره گذشت، خود از «ضیاءالدّین سیّد»

 من قداما اوّلین. شدم الوزرارییس بگویم شماها به توانمنمی را کودتا اسرار تمام

 تأمل بدون هک مسکو در سفیرکبیرایران «مشاورالممالك» مرحوم به بود تلگرافی

 ایالغ من اقدام دوّمین ودب این من اقدام اوّلین کنید امضاء را شوروی عهدنامه

 عمال کنمیم تصدیق بود، ملغی قرارداد این فرماییدمی بود انگلیس و ایران قرارداد

 را وضعیّت و خسته را افراد که بود کرده پیدا بغرنجی وضعیّت یك ولی بود ملغی

 فعمنا بابت از شاهنشاهی بانك در داشتیم پول لیره هزار 622 ما. بود کرده فلج

 میلیون دو شاید وقت آن لیره، هزار 622 این و جنوب نفت کمپانی ادهافتعقب

 نگلیسا سفارت از باید تومان هزار صد برای ایران دولت که حالی در شد،می تومان

 . بکند گدایی
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 گمرک از نداشتیم پول هم خزانه در و دادنمی را پول این شاهی بانك

 گفتندمی زد،می حرف هم دولت تا ودنب ایوسیله چونکه بگیریم چیزی توانستیمنمی

 بود نشده ملیع اگر قرارداد بدهید یا بگیرید یا. کنید معیّن را قرارداد تکلیف آقا

 اشتد متزلزل را عمومی افکار اوّال که بود مانعی یك بود، بغرنجی یك ولی

 ملّی ورایش مجلس به دانستندنمی کال و نه؟ یا هست قرارداد دانستنمی هیچکس

 امّا و مکرد الغاء را این آمدم من کنند رد یا کنند قبول را قرارداد آیا روندیم که

 بین تهنک این کردم، استیذان و کردم مشاوره «کرزن لرد» از آیا فرمودید که این

 مدیر یك ار نکته این فهمندنمی هاسلطنه و هاملك و هادوله را نکته این ماست خود

 و نگلیس،ا سفیر با استشاره بدون انگلیس، دولت با مشاوره بدون فهمدمی روزنامه

 یرمد من یعنی کردم، الغاء را قرارداد این خودم مسئولیّت با من «کرزن لرد»

 . کرد توانمی که شود معلوم تا کردم ملغی روزنامه

 وزر سه و یکماه یعنی حمل هفتم تا رنجید من از «کرزن لرد» جهت همین به

 یتأثیر «کرزن لرد» رنجش همین اندازه چه داندمی خدا و نشناخت مرا حکومت

 هاینک امّا. داندمی خدا دانم،نمی من را این ایران در من نبودن و بودن در داشت

 بود؟ کودتایی نوع چه این

 ماش هایدولت و الوزراهارییس تمام شدم ایران الوزرایرییس من که روزی آن تا

 به که دولتی و الوزرارییس تنها. دادمی لتشکی و تصویب انگلیس و روس سفارت را

 بله، ودب من دولت شد، تشکیل اجنبی سفارت مداخله بدون متعال، خدای شهادت

 . فهمدیم روزنامه مدیر یکنفر را نکته این فهمندنمی هاسلطنه و هاملك و هادوله

  انداختند سرش بر را آن میل         ساختند کاری هر به را کسی هر

 و داد من به هم دستخط فرمود، احضار مرا «احمدشاه» مرحوم حضرتاعلی

 .داد من به هم تامّ اختیارات

 و زاقق و ژاندارمری از ایران، پراکنده قشون نفر هزار چهل بود؟ چه کودتا نتیجه

 بود، «میرپنج رضاخان» اسمش که الیق سرباز یك اداره تحت در امنیه، و پلیس
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 اهش گذشت، خطر از تهران شد، فراهم مملکت در نیّتام شدند، اداره شدند، جمع

 .هست قوّه هم تهران در دید بود، مرعوب که هم شاه خود. بماند شد راضی

 ینا از پس گرفت، قول من از داد من به را وزراء ریاست دستخط که وقتی فقط

 هم من مکن فراهم اروپا به را او مسافرت وسایل شد، مستقرّ مملکت در امنیّت که

. خورد هم به مرحوم آن و بنده بین نتوانستم همانکه و نتوانستم بعد و دادم وعده

 و هالكم و هادوله لیاقتعدم و قابلیّتیبی نتیجه در «شاه احمد» مرحوم بیچاره

 شد، مأیوس گلیسان سفارت از آنکه از پس و اینجانب کابینه تشکیل از قبل ها،سلطنه

 احضار است ممکن راگ که نمود مخابره عالیه مقامات به و انگلستان دربار به تلگرافاتی

 آنکه از پس شد ابپ کودتا نیامد جوابی بیندازند تعویق به ایران از را انگلیس قشون

 مسئله كی شد، شوروی عهدنامه امضای آنکه از پس شد، تجدید شده برطرف امنیّت

 به را ما ماعی،اجت سی،سیا تاریخی، مناسبات که ایهمسایه و ما بین غامضی و بغرنج

 روابط و دش حلّ هستیم سرحدّ هم هم، با کیلومتر هزار سه و ساخته مربوط یکدیگر

 شد ادایج همه برای فکری، آسایش یك مملکت و تهران در گردید، ایجاد حسنه

 . بود جنوب پلیس مسئله کردم هم دیگر کار یك

 پلیس لتشکی اجازه ها،لطنهس و هاملك ها،دوله هایکابینه دانیدمی که طوری به

 یکی م،شد الوزرارییس من اینکه از پس بودند داده این از قبل سال چند را جنوب

 لیسپ توانمنمی من کردم، اظهار انگلیس وزیرمختار به که بود این اقداماتم از

 ضممن و بشود منحل باید و کنم قبول انگلیس افسران اداره تحت را جنوب

 . کردم احضار تهران به را فریزر ژنرال ددگر ایران ژاندارمری

 موافق هم با را اصولی و کردیم مذاکره و دادیم تشکیل وزراء هیأت در ایجلسه و

 که کردند بولق گذشته مخارج بابت از و بشود ایران تسلیم جنوب پلیس که شدیم

 را دوار این یک گفتند فریزر ژنرال ولی نکند ادعایی فعال ایران از انگلستان دولت

 ودند؟ب هاآلمان همدست دیروز که شما تهرانی افسرهای آیا. گرفت خواهد تحویل

 که امردهک احضار ایران برای منصبصاحب نفر پنجاه سوئد، دولت از من. نه گفتم
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 لندن رد موقع آن در که عالء آقای به و کند منظّم را ایران ژاندارمری تشکیالت

 داخل سوئد دولت با و استکهلم به برود که دادم دستور تلگرافآ باب این در بودند

 بین بکنیم چه ما بیایند منصبانصاحب که وقتی تا حاال خوب گفت بشود مذاکره

 نفر دویست که انگلیسی منصبانصاحب عده شد حاصل موافقت فریزر ماژور و بنده

 به و ندباش ایران دولت خدمت در سال یك مدّت تا و یابد تنزّل نفر چهل به بودند

 لیسیانگ منصبانصاحب آمدند ایران به سوئدی منصبان صاحب که این مجرّد

 به را تکلیف آن فریزر ژنرال خود هم اگر زیرا بروند و بگیرند را خودشان مواجب

 من ودب مخصوصی طرز آنها تشکیالت چون کنم؟ چه دانستمنمی من کردنمی من

 رپرستس بدون بود دارعهده را نوبج امنیّت موقع آن در که قوّه یك توانستمنمی

 .بگذارم

 سالمت و استقالل به که این از گذشته بود چه جنوب پلیس انحالل در من عالقه

 دارای شوروی، همجوار، دولت با ما که امر بدو در آوردمی وارد لطمه مملکتمان

 دباش داشته ار تشکیالتی یك دولت ایران در خواستمنمی بودیم شده حسنه مناسبات

 ویشور دولت با موقع آن در که باشد مملکتی یك افسران اداره تحت در که

 . بودند نشناخته را دیگر هم و نبودند حسنه مناسبات دارای

 در که فریزر ماژور از و بود شایانی موفقیّت جنوب پلیس انحالل در من موفقیّت

 ومتحک و انگلیس دولت از و دارم امتنان کرد مساعدت و کمك من با قضیه آن

 وعده حتی و کرد مساعدت و کمك من با جنوب پلیس انحالل در که هندوستان

 اقدام. ارمد امتنان نکنند مطالبه موقع آن در چیزی گذشته مصارف بابت از دادند

 رد افراط و دزدی از جلوگیری و داخلی اصالحات به شروع موقع آن در دیگرمن

 روزی یك هک بگویند توانندمی هارانیای که است مسرّت نهایت من برای بود مالیه

 الم افتخار این نکرد دزدی و نبود دزد که داشتیم دولتی و الوزرارییس یك

 نفت کمپانی نماینده روزی مملکتم این فرزند من زیرا است ملّت مال شماهاست

. بدهم او به را( خشتاریا) شمال نفت امتیاز که کرد تقاضا ازمن و من پیش آمد جنوب

 ایران هدنامهع مطابق که این اوّل دلیل، دو به گفتم چرا؟ گفت توانمنمی من گفتم
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 حق ما هداشت مسترد ایران به شوروی حکومت که را امتیازاتی شوروی، حکومت با

 من قوقح از امتیاز دادن که دیگراین بدهیم دیگر اجنبی دولت هیچ به نداریم

 پس د،ز هاییحرف شد، هاییصحبت است ملّی شورای مجلس مختصّات از و نیست

 . نیامد خوش من مذاق به که گشود زبانی کند، قانع مرا تواندنمی دید که این از

 گلیسان و ایران عالیه مصالح برای هستم حاضر من فالن، مستر آقای دادم جواب

 تا داندیم خدا هم اینجا و کردم هم چنین و کنم فدا را انگلیس هایکمپانی منافع

 هرا امتیاز کرده، تأثیر ایران در من، نبودن و بودن در من اظهار این اندازه چه

 کردم الغاء ود،ب کرده اشغال بود هاسال انگلیسی، کمپانی یك را قم به تهران شوسه

 بودند، آمده انتهر به قرارداد برای که را انگلیسی هایکلنل و انگلیسی هایژنرال و

 . کردم بیرون تهران از

 در انگلیس وزیرمختار ترینشریف «نرمان مستر» بودم، نکرده عاجز هاانگلیسی اگر

 امودهب تا خالصه! کردم بله! شدنمی خارج انگلیس خارجه وزارت خدمت از ایران،

 عرض چه آن آنکه با کنم عرض را آنها خواهمنمی حاال ام،کرده کارها خیلی

 کنیم هکوتا است بس امکرده عرض تاکنون چه هر نیست موضوع از خارج کنممی

 مالک با وقت جنگ وزیر «سپه سردار» آقای با بودم تا و کردم را کارها این من

 اگر ندارم شخصی هایگله ایشان از شخصآ من و کردیممی کار هم با وداد

... کردم حرکت ایران از آنکه از پس من و است سیاسی نظریّات در هست اختالفاتی

 ار خود بودن من که کودتاست اسرار از هم آن که آمد پیش مقتضیاتی یك

 کسی دمکر ترک را ایران خاطر طیب با ندیدم مقتضی ایران مصالح برای درایران

 تحت در ژاندارم هزار شش کردم، حرکت تهران از من که روزی نکرد بیرون مرا

 . بود من امر

 حتت در مبود داده مراجعت منجیل و قزوین رابه هاقزاق نبود قزاق قوه تهران در

 همان رد بودند مرکزی بریگاد افراد نفر هزار دو یا هشتصد و هزار سپه، سردار امر

 این و کردن طرد نکرد، بیرون مرا کسی بکنم خواستممی چه هر بودم، قادر من موقع
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 توضیح ماش به که نیستم هم مجبور و دانممی فقط من که است اسراری از یکی هم

 هد تا که دمید ایران در روحی من ماهه سه اقدامات یول رفتم ایران از من بدهم

 امروز ایران در چه هر آمد شمار به دنیا زنده ملل عداد در ایران من، از بعد سال

 . کودتاست مولود شود،می دیده

 نه و رحاض نه آن ناگوار وقایع در امّا ام،بوده بانی من کودتا، اساسی طرح در اگر

 .داشتم شرکت

. نکردم الوزرارییس را سپه سردار من ولی بود شده ریزیطرح ایران سعادت شالوده

 ملّت، مامت. برنگزیدم پادشاهی به را ایشان من. ندادم ایشان به را ورزاء ریاست من

 قتضیاتم هم امروز و کردمی تقدیر من حرکت از بعد سال پنج تا را او مملکت، تمام

 .کردمی قدیرت من حرکت از بعد سال پنج تا را او مملکت

 مضحك خیلی یهقض کردند هاانگلیس را کودتا این و بود انگلیسی کودتای گفتید

 کند؟می اکودت چرا آن الغای برای نکرد، کودتا قرارداد اجرای برای انگلستان است

 مطّلعم، نم آنچه بود شده امضاء قرارداد که بود سال سه کنید تعجّب بشنوید مردم

 فشار انایر دولت به انگلیسی، سفارت هیچ تاریخی، هیچ در دارم اطالع من آنچه

 آن اجرای یبرا انگلیس دولت که وقتی بکنید اجرا را قرارداد این که بود نیاورده

 را سائلم این تا بود روزنامه مدیر باید چیست؟ مطلب پس کند کودتا خواهدنمی

 و دوله و ملك اشراف، طبقه از باید دانست را حقایق این تا بود مردم از باید فهمید

 جمع رفص را خودش وقت زندگی، دوره تمام در که باشد کسی باید. نبود سلطنه

 بفهمد اندبتو تا باشد نکرده خوریخالصه و گریمستوفی غیرمشروعه طرق از مال

 بکند اریک یك و بکند خدمت مملکت یك به تواندمی گذشته جان از یك چگونه

 . است عاجز آن درک قوّه از ره،منکس ادراکات ناقصه، عقول که

 سه سیاست هالیسانگ هستند بینپیش هاانگلیس نبود انگلیس کودتای این! آقا خیر

 چند نگلستانا کار باشد داشته ماهه سه سیاست خواستمی انگلستان اگر ندارند ماهه

 . بودن انگلیسی کودتای یك این نخیر،. بود شده ما امروز کار مثل پیش قرن



66 

 

 در دا،خ مقابل در گیرممی عهده به را حوت سوّم وقایع بودن مسبّب ولیّتمسئ من

 جز بردمن ایبهره خودم، برای کودتا این از ایران، ملّت پیشگاه در تاریخ، مقابل

. نشد لودهآ کسی خون به دستم. کشتم را کسی نه کردم، دزدی نه. علیل مزاج یك

 معتاد هک کسانی عده یك فقط .نکردم خراب را کسی خانه. نبردم را کسی مال

 من قطف تاریك روزهای آن در. گرفتم نظر تحت شوند حبس گذشته در نبودند

 . دادم نجات تجزیه و خرابی از را ایران و گذشتم خود از که بودم

 وقت از ایشان ارادتمندم، مندم،عقیده ایشان به من که پهلوی رضاخان امّا

 بنده مالحظه این به و اندکرده مملکت تامنیّ به خدماتی یك خودشان زمامداری

 برای ودم،خ حفظ برای هستم، ایشان به متمایل دلیل چه به. هستم ایشان به مایل

 چه؟ برای ایشان زمامداری با بودم موافق خودم، خویشاوندان و خودم مکنت حفظ

 مجلس خواهم،می امنیّت خواهم،می آسایش خواهممی چه من که این برای

 سال دو این در را چیزها این تمام ایشان وجود پرتو از حقیقت در و خواهممی

 امنیّت شما هب که سپهی سردار این. ایمبوده اساسی کارهای مشغول و ایمداشته اخیر

 زج داد، شما به کی گذاشت، آزاد خودتان کار و کسب در را شما داد، آسایش داد

 . «ضیاءالدّین سیّد»

 سیّد» چرا است خوب او اگر است بد هم «ءالدّینضیا سیّد» است بد او اگر

 گرا. است بد «ضیاءالدّین سیّد» و است خوب او چرا پس. است بد «ضیاءالدّین

  چیست؟ دلیلش نباشد شخصی غرض

 بدبخت زسربا هزاران مانند بود سربازی یك این. شناختیدنمی را رضاخان که شما

 همین. شد کشته برادرزنش ت،گیالنا هایجنگ در که بود رضاخان همین دیگر

 و انن وامانده پس و بود افتاده قزوین در قزاق نفر هزار چهار با که بود رضاخان

 سیّد» جا؟ آن بودید کجا. دادندمی او به ماه چهار را هندی قشون گوشت

 سیّد» بود، خوب او که شد چه کرد معرفی شما به آورد، را او «ضیاءالدّین

 بود او هک وقتی تا. باشم خوب باید هم من که بود خوب او گرا بود، بد «ضیاءالدّین
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 از هم شما پایتخت. داد که هم امنیّت. کردمی هم خدمت. بودم خوب هم من که

 و زن از که خطراتی مقابل در کردیم، که خدماتی مقابل در حاال. ماند مصون خطر

 شما ااینج واهیم،خنمی تقدیر خواهیم،نمی پاداش کردیم، دور به شما مال و بچه

 چرا نید؟کنمی تقدیر من از چرا. کرد تقدیر باید مملکت خدمتگزاران از فرمودید

 . آقا شودنمی که هوا دو و بام یك گویید؟می ناسزا چرا دهید؟می فحشم

 به ار او چرا کردم، الغا را قرارداد که من فرماییدمی اسمیت آرمیتاژ به راجع امّا

 انگلیس و ایران قرارداد الغاء از پس شما عقیده به یعنی ردندآو مالیه وزارت خدمت

 کنترات را میتاس آرمیتاژ بنده کنم قطع انگلستان با را خود مناسبات تمام باید من

 شریف خصش را او ایشان و بود شده استخدام مشیرالدّوله کابینه در او. بودم نکرده

 شد لندن مأمور شیرالدّولهم دولت طرف از. بودند داده تشخیص دوستیایران و

 اسمیت آرمیتاژ ممرحو. بود انگلیس و ایران کمپانی بین که اختالفاتی تصفیه برای

 نیست، یادم خوب لیره، هزار 622 ،522. داد انجام را خودش مأموریت و رفت

 چند. کرد ثابت نفت کمپانی به بود، نداده نفت کمپانی که را ایران دولت دعاوی

 بنده هک چون و بودم الوزرارییس بنده تصادف از و ایران به تبرگش که بود سال

 بیرونش رانته از گردنی، پس با را او باید بودم، کرده لغو انگلیس با را خود قرارداد

 ایران ولتد برای سابقآ چون. کنم قطع انگلستان با را خود مناسبات تمام و کنم

 او بدهم، اختیاری او به که این بدون دیدم،نمی مانعی هیچ بنده بود، شده کنترات

 بود، رانسویف نفر یك بود، بلژیکی نفر یك که طورهمان مستشار، نفر یك مانند

 یگرد جای از که المللیبین جنگ وضعیّات و موقعیّت واسطهبه که طورهمان

 کنید استیضاح بنده از سال 93 از پس حضرتعالی که این برای بیاوریم، نتوانستیم

 هم ضرتعالیح خود البته و کنم دور باید را اسمیت آرمیتاژ دکتر، آقای دانستمنمی

 با خواست که است این اسمیت آرمیتاژ دوستیایران دیگر دلیل یك و دیدید را او

 اگر و دبمان کند، خدمتی ایران به تواندمی اگر که کند صحبت دیگران و شما

 ! رفت چنانچه برود، تواندنمی
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 بود ستانانگل بزرگ و شریف رجال از یکی بود آمده ایران به اگر اسمیت آرمیتاژ

 ایران دولت زا مبلغی یك سالیانه و بماند سالی چند که مملکت این به بود نیامده

 ژنرال کرترس و رجال بزرگترین از یکی رفت اینجا از که این از بعد بگیرد حقوق

 او که یونیکمیس در دآمدن اروپایی بزرگان تمام و شد پاریس پراسیون و کمیسیون

 به رفت کرد، کار آنجا که هم سال 6 ،5 از بعد و کردندمی کار بود کلّش منشی

 ماش که هستم متأسف خیلی من و کرد پیدا مهمّی مأموریت یك و هندوستان

 ملکتم برای او دوستیایران در او، اطالعات از اسمیت آرمیتاژ وجود از نتوانستید

 اجنبی ونقش دست سرتاسر ایران که کردم کودتا قعیمو من. کنید استفاده خود

 امان رد پایتخت در را خود مملکت پادشاه که بود طوری مملکت وضعیّت و بود

 طرف از اتقاض این چون و کند حمایت او از انگلیس ارتش اینکه مگر دانست،نمی

 کودتا زا پس و برود اروپا به شد مصمّم «احمدشاه سلطان» مرحوم شد، رد هاانگلیس

 ایران ختپایت که بود این مذاکره کرد، صرفنظر نخواهی خواهی تصمیم، این از که

 میشد بدیلت پایتخت این اگر که داندمی خدا و کنند تبدیل اصفهان به تهران از را

 آقای شتگذمی چه مسکین مردم و قراء و دهات و شمالی ایاالت و شهر این سکنه بر

 شخاصیا. دادم قرار نظر تحت را اشخاص بعضی من راچ فرمودند، «السلطنهمصدّق»

 اندازه نهمی گویم،نمی بیشتر) بودند اشخاصی همان قراردادم، نظر تحت من که را

 حلّ هب قادر نداشتند، دیگری عیب. نبودند معضالت حلّ به قادر که( گویممی

 آنها از سمتیق زیرا گویم،می نزاکت کمال با که است حدّاقلی این نبودند معضالت

 حرف آنها درباره ندارم حقّ این از بیش نیست، حاضر کسی چون و اندشده مرحوم

 و داشتند دوست هم را خودشان مملکت و ملّت. بودند پرستوطن آنها. بزنم

 عضالتم حلّ به قادر اسباب از بعضی علّت به ولی بکنند خواستندمی هم خدمت

 مدارزما که موقعی در را خود وقت تساع ده روزی که توانستمنمی من و نبودند

 . بسوزد بدبختی در مملکت و بگذرانم آنها با نجوا و پچپچ به بودم

 به زیرو. بودم محبوسین از یکی هم من خود حقیقت در و نشستم اطاق در رفتم

 «السلطنهمحتشم» آقای دادم پیغام بودند حبس در که «السلطنهمحتشم حاج» آقای



69 

 

 ساعت هشت روزی دیگر محبوسین آن اینکه فرق با هستم، محبوس هم من

 بوسمح هم من پس کردم،می کار ساعت بیست روزی بدبخت من و خوابیدندمی

 . بودم

 خطر به را ایران استقالل که وقایعی مقابل در بالاراده و بالتکلیف اشخاص این

 آقایان این .نبودند تصمیمی اتّخاذ به قادر و بودند مانده مبهوت و مات بود، انداخته

 که ینا جز نداشتم ایچاره بنابراین کنم کار خواستممی من و بودند کار مانع

 لیسانگ قرارداد نموده، منعقد را شوروی قرارداد کرده، حبس مدتی برای را آقایان

 . بزنم اصالحات به دست و. کنم لغو را

 

 

 

 

 منبع :

 ایران معاصر تاریخ مطالعات موسسه
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 کودتا تا تولد از خان رضا  

 

 حدیدی ابراهیم

 و اروپا به قاجار شاه ناصرالدین دوم سفر با همزمان( ق9915) 9956 سال اسفند در

 سوادکوه توابع از آالشت روستای در ایران، در روسها توسط قزاقخانه تشکیل زمزمه

 و اجاریهق سلسله انقراض بعدها) گرفت نام رضا که آمد دنیا به کودکی مازندران

 (. پیوست وقوع به وی دست به پهلوی حکومت تأسیس

 از (فرینآ نوش) زهرا مادرش و( سوادکوه فوج سرهنگ) عباسعلی رضا، پدر نام

 رد که را همسرخود رضا، تولد با همزمان آفریننوش. باشدمی قفقاز مهاجرین

 خانواده اعضای ناسازگاری و عباسعلی مرگ. داد دست از بود تهران مأموریت

 دککو همراه به شد موجب دانستندمی یًُمن بد را فرزند این تولد که رشهمس

 ینب در. نماید مهاجرت خود اقوام دیگر و برادر نزد تهران به آالشت از خود نوزاد

 برف و سرما اثر بر وی نوزاد فرزند اینکه خیال به فیروزکوه سرگدوک منطقه در راه

 شفروک از پس تا دهدمی تحویل محل کاروانسرادار به است نموده فوت شدید

 دیگر کاروان یك وسیله به مداوا مدتی از پس کودک. کند دفن را او برف کردن

 و رددگبازمی تهران به مادر همراه به رضا نهایت در. شودمی برگردانده مادرش به

 یك به و شودمی بزرگ و کندمی زندگی تهیدستی و فقر کمال در سنگلج محله در
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 کارهای هب زندگی گردش و نان تهیه برای. گرددمی تبدیل سرکش و رشرو نوجوان

 انگلیس سفارت خانه اصطبل در کارگری و آهنگری مغازه شاگردی جمله از مختلف

 سرتیپ خان ابوالحسن توسط سالگی 99 سن در سرانجام و شودمی گمارده

 اناصغرخعلی ابوالجمعی از) سوادکوه فوج وارد خود بستگان از( صمصام)

. کندمی خدمت به شروع( سربازی) تابینی درجه با و شده( صدراعظم السلطانامین

 از حفاظت برای سوادکوه فوج قاجار شاه ناصرالدین قتل از پس ق9292 سال در

 رد خدمت دوران در وی. شودمی فراخوانده تهران به دولتی مراکز و سفارتخانه

 بانك محافظین سرگروهبانی به ق،9291 سال در و نموده رشد سرعت به قزاقخانه

 منصوب یرت شصت گروهان باشیوکیل به چندی از پس و مشهد در روسیه استقراضی

 لمحاف در و قزاقخانه در گروهبانی درجه وجود با تیر شصت رضا نام. گرددمی

 گروه همراه به ق9293 سال در سپس. گرددمی معروف لوطیها بین مخصوصاً تهران

 نزد رد رضاخان. شودمی اعزام فریمان به ، تبعید هنگام ولهالدعین محافظین

 در .پردازدمی نوشتن و خواندن و درس آموختن به و یابدمی تقرب الدولهعین

 امهایقی و شورشها خواباندن برای ارامنه و بختیاری سواران با همراه ش،9911 سال

 ودخ از ارشدالدوله ایقو با جنگ در و شودمی اعزام... و اردبیل زنجان، به محلی

 در نهایتاً و تیرانداز دسته فرماندهی به یاوری درجه با سپس. دهدمی نشان رشادتها

 9911 سال در وی. گرددمی منصوب همدان آتریاد فرماندهی به ش9912 سال

 . گرددمی اعزام گیالن به جنگلی خان کوچك میرزا قیام سرکوبی برای

 ملع جامه و اوضاع کنترل برای انگلیس ولتد ایران از روسیه قوای خروج با

 اجرای برای و نمایدمی نظامی کودتای ریزیپی به اقدام خود مطامع به پوشاندن

 قوای فرمانده) آیرونساید ادموند ژنرال میان را الزم هایهماهنگی طرح این

 نرضاخا ،(ایران در انگلیس دولت جاسوس) جی اردشیر ،(ایران در انگلیسی

 ایجاد عدر روزنامه مدیر طباطبایی سیدضیاءالدین و همدان( تیپ) آتریاد فرمانده

 رضاخان، و ضیاء سید بین آمده عمل به هایهماهنگی و مذاکرات نتیجه در. کندمی

 همدان آتریاد قوای و پیونددمی وقوع به ش9911 سال اسفند سوم روز در کودتا
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 را امینظ مراکز و دولتی راتادا کلیه و شده تهران وارد مقاومتی کمترین بدون

 و اشتبازد را روحانیون و معاریف رجال، از تن یکصد به قریب و کنندمی اشغال

 گریزندیم آبادفرح کاخ به( ولیعهد) میرزا محمدحسن احمدشاه،. نمایندمی زندانی

. شودمی پناهنده انگلیس سفارت به( وزیرنخست) رشتی سپهدار خان اهللفتح و

 ارتوز و قزاق دیویزیون فرماندهی به احمدشاه فرمان صدور با اخانرض سرانجام

 . گرددمی منصوب وزیرینخست به طباطبایی سیدضیاءالدین و جنگ

 

_____________________________________ 

 

 : مآخذ و منابع

 . 9229 تهران، شط، فرهنگی خیریه بنیاد. سوم جلد تشیع، المعارفدایره. 9

 . 9212 آرون، انتشارات تهران، االشت، تا الشتر از رضاشاه ان،پهلو کیوان. 9

 نشر تهران، ،(رضاخان) ژوهانسبورگ تا سوادکوه از معتضد، خسرو پسیان؛ نجفقلی. 2

 . 9222 ثالث،

 با فتارگ نشر تهران، ایران، معاصر نظامی و سیاسی رجال حال شرح عاقلی، باقر. 3

 . 9212 علم، نشر همکاری

 ایران معاصر تاریخ اتمطالع موسسه
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 رضاخان عصر در اخاذی هدف با سازی پرونده رواج  

 

 صاحب و بانفوذ افراد ، مجلس نمایندگان شخصیتها، رجال، تمامی رضاخان دوره در

 او. تندداش تأمینات رئیس نزد هاییپرونده تجاری مشاغل و هاحرفه صاحبان مقام،

 نشانید؛می سیاه خاک به را موردنظر فرد ازیهاسپرونده همین با کردمی اراده هرگاه

 زا بسیاری. بود شهربانی رؤسای اندوزیثروت برای پرسود راهی رفتار، این

 رئیس به ن،آ نشدن مطرح ازاء در کالن مبالغی شهربانی در سیاسی پرونده دارندگان

 .یابند خالصی فرجام عقوبت از تا پرداختندمی شهربانی

 حیطه و یالتتشک از اهمیتیکم بخش فقط آن از پیش که نیتی،ام ـ اطالعاتی نظام

 عمل حیطه و فعالیت و یافت گسترش رضاشاه دورة در بود، شهربانی و نظمیه فعالیت

 کلی ایسیاسته از تابعی را آن و داد قرار الشعاعتحت را شهربانی فعالیتهای آن

 و رستانیقب نظمی با بود گرفته تصمیم رضاشاه. ساخت خود اجرایی ـ عملیاتی

 تمایالت و کندیم ایجاد آن امنیتیـ  اطالعاتی نظام و شهربانی دستگاه که انگیزرعب

 خود تحکوم با مخالفت هرگونه و کند حکومت سازد،می برآورده را او مستبدانه

 که بود هدف این با. کند حذف کشور اجتماعی ـ سیاسی عرصه از و سرکوب را

 دستگاه برآمد درصدد ،9911 اسفند سوم کودتای زا پس کوتاهی مدت رضاخان

 خود عتمادا مورد افراد گماردن با و کرده تقویت کیفی و کمّی لحاظ به را شهربانی
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 رؤسای و مدیران ترتیب بدین. کند تضمین را اشکارآیی آن، مدیریتهای رأس در

 و شده هگذاشت کنار گذشت،می کودتا از که سالی دو یکی طی نظمیه سوئدی

 .گرفتند را آنان جای رضاخان اعتماد مورد نیروهای و افسران

 وزیران هیئت تأیید از اینامهتصویب ـ الوزراءرئیس ـ رضاخان حال، همان در

 و سر را( میهنظ) شهربانی تشکیالت یافتمی اجازه دولت آن اساس بر که گذرانید

 نسجمم را آن ساختار یق،ال اصطالح به مدیرانی، و مأموران گماردن با و دهد سامان

 ظمیهن برای جدیدی تشکیالت و ساختار نامه،تصویب همان در. سازد دگرگون و

 طور به هرهاش سایر و تهران در شهربانی عمل و وظایف حیطه و بینیپیش( شهربانی)

 . شد تشریح مشخص و مبسوط

 آن نافذ محک کشور مختلف نقاط در که مقتدر و متمرکز حکومتی تشکیل طرح

. بود 9911 اسفند سوم کودتای در انگلیس مشارکت اصلی دالیل از باشد، جاری

 از آن اطالعاتی ـ سیاسی بخش ویژه به شهربانی، تشکیالت داشت ضرورت بنابراین،

 داخلی مخالفان حداقل، تا باشد برخوردار کارآمد حال عین در و جدید نظمی

 پس خانرضا شهربانی، بیشتر هچ هر تقویت راستای در. بردارد میان از را حکومت

 نظمیه ا،مخالفته تمام رغم به و قدم اولین در الوزرایی،ریاست منصب به رسیدن از

 حتت کرد،می وظیفه انجام داخله وزارت زیرنظر هنگام آن تا که را( شهربانی)

 سرأ در کودتا اوایل همان از خود که ایوزارتخانه داد؛ قرار جنگ وزارت کنترل

 .ردک حفظ سلطنت مقام به رسیدن زمان تا را سمت این و بود رفتهگ قرار آن

 قرار شهربانی رأس در نفر شش رضاشاه، سلطنت پایان تا سوئدیها، عزل از پس

 مقام ینا در هفته دو فقط که بود اقتدار امیر محمدخان میرزا آنها اولین. گرفتند

 99 تا و شد شهربانی رئیس 9229 دی در درگاهی محمدخان او از پس. ماند باقی

 یپسرت ترتیب، به او، از پس. راند حکم شهربانی بر ـ سال 6 حدود ـ 9221 آذر

 أسر در سال دو به نزدیك جمعاً زاهدی اهللفضل سرتیپ و کوپال محمدصادق

 این رایب الیقی مدیران بود رضاشاه نظر مورد که چنان اما گرفتند؛ قرار شهربانی
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 به آیرم محمدحسین سرتیپ. ش9292 در که این تا دنشدن داده تشخیص تشکیالت

 سرپاس) مختار الدینرکن که 9295 فروردین تا و شد منصوب شهربانی ریاست

 ختاریم سرپاس. بود باقی خود مقام در شد گمارده سمت این بر( مختاری سرتیپ

 .بود رضاشاه دورة شهربانی رئیس آخرین

 عصر اسیسی پلیس و تأمینات ادارة ینجانش کهآن و آمد پیش کودتا از پس آنچه

 فردی و اجتماعی سیاسی، مشروع آزادیهای با تقابل در عملکردش شد مشروطیت

 توردس به آن از پیش شد، وستداهل جانشین که درگاهی، محمد. بود ایرانیان

 نهاآ برای تا بود شده سوئدیها عملکرد و پرونده به رسیدگی مأمور رضاخان

 و وردآ دست به نظمیه رأس از آنها انفصال برای را الزم بهانه کرده، سازیپرونده

 درگاهی، ریاست دورة در. رساند انجام به بود رضاخان خواسته چنانکه را وظیفه این

 سیرم در و داد گسترش بخشها سایر و تهران در را خود فعالیت حیطه شهربانی

 رداشتنب میان از در ویژه به نکرد؛ فروگذار کوششی هیچ از رضاشاه هایخواسته

 درون در درگاهی. رسانید نهایت به را پرواییبی حکومت سیاسی مخالفان

 سلطنت، تتخ به او نهایی صعود تا اسفند سوم کودتای از پس رضاخان، یابیقدرت

 برای را هرا او، سیاسی مخالفان برداشتن میان از با و گرفت برعهده اساسی نقش

 وناگونگ انحاء به را پهلوی سلطنت مخالفان ده،کر هموار قاجار سلطنت انقراض

 . ساخت منزوی یا و رسانید قتل به

 ضاشاهر حکومت سیاسی مخالفان تعقیب روند هم کوپال ریاست کوتاه دوره در

 اکمهمح دوره این در فیروز الدولهنصرت نظیر اول درجه رجال برخی. یافت ادامه

 .شدند محبوس شهربانی زندان در و

 سرتیپ ماه چند ،9221 آذر در شهربانی ریاست از کوپال سرتیپ گیریرهکنا از پس

 فارس اناست مخالفان سرکوب در ناکامی علت به آن از پیش که زاهدی، اهللفضل

 شهربانی تریاس بود، شده بیکار و گشته درجه خلع گرفته، قرار رضاشاه غضب مورد

 کوپال از پس را او و ردک عفو را زاهدی رضاشاه مدتی از پس. داشت برعهده را
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 فرار» از پس مخصوصاً و لیاقتیبی علت به اما کرد؛ منصوب شهربانی ریاست به

 دیگر ارب قصر، زندان از «معروف یاغی سیدفرهاد، سرکردگی به زندانیان از جمعی

 9292 اردیبهشت در کوتاهی مدت از پس گرفته، قرار رضاشاه مهریبی و خشم مورد

 .گردید زندانی و برکنار شهربانی یاستر از شده درجه خلع

 و التتشکی در بتواند که بود آنی از ترکوتاه شهربانی بر زاهدی ریاست دوره

 آیرم نمحمدحسی سرتیپ زاهدی عزل از پس. دهد تغییراتی شهربانی مدیریتهای

 .شد صحنه وارد

 توانست زمانی اندک در و یافت حصری و حدبی قدرت شهربانی، رأس در آیرم

 قدرت اوج به شهربانی او دوره در. کند جلب خود به را رضاشاه کامل اعتماد

 ردم،م سایر و سیاسی مخالفان. شد «مردم مال و جان الرقابمالك» و رسید جهنمی

 و رجال حتی .گرفتند قرار شهربانی نشدنی تمام مراقبتهای و شدید کنترل تحت

 از یوستهپ و نبودند امان در ربانیشه گزند تیر از هم رضاشاه به وفادار کارگزاران

 قبایر از بسیاری آیرم. بودند هراس در شهربانی سازیهایپرونده و آزاررسانیها

 آنچه هر آوردن فراهم با و کرد دور رضاشاه اطراف از را خود نظامی و سیاسی

 عاتیاطال دستگاه و جاسوسان. ساخت نزدیك او به را خود بود، دلخواهش رضاشاه

 قبتهایمرا تحت را حکومتی و دولتی دوایر تمام آیرم دورة در شهربانی امنیتی ـ

 تمطبوعا حال، همان در کردند؛می تعقیب را حکومت مخالفان داده، قرار شدید

 و ماعیاجت امنیت و داشتند قرار نظارتها و سانسورها شدیدترین تحت دوره آن در

 در. شد بسل شهربانی رپرشما خبرچینان و جاسوسان سوی از نیز مردم فردی حتی

 و منقول مکنت و مال کسب و اندوزیثروت برای راهی هر از آیرم حال، همان

 هر زا بیش رضاشاه، خواهرزن با فرزندش ازدواج واسطه به. شدمی وارد غیرمنقول

 ثروت و امالک هم رضاشاه شخص برای و شد نزدیك سلطنت خاندان به دیگر زمان

 نیشهربا و خود به نسبت را شاه سوءظن بود مواظب همواره. آورد فراهم بسیاری

 شهربانی، رأس در او مهارنشدنی قدرت و رضاشاه به آیرم نزدیکی اما. برنیانگیزاند

 اعمال و یرمآ به نسبت بود، او شیوة که چنان تدریج، به رضاشاه. نیاورد دوام چندان
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 خشم تیر به که نآ از بلق و کرد پیشدستی رضاشاه بر آیرم بار این البته. شد ظنین او

 رغم هب و شد کشور از خارج راهی بیماری معالجه بهانه به آید گرفتار رضاشاه

 . بازنگشت کشور به دیگر رضاشاه، پیگیریهای

 را رقیت هایپله سرعت به مختار الدینرکن شهربانی بر کوپال ریاست دورة در

 یاستر دوران در را سمت این و شد؛ کشور شهربانی کل انتظامی معاون و کرد طی

. بود وا معاون مختار آیرم، ریاست ماههای واپسین در. کرد حفظ نیز آیرم و زاهدی

 دیگر و ردک ترک اروپا قصد به بیماری معالجه بهانه به را کشور آیرم که هنگامی

 که هنگامی. بود دارعهده را شهربانی کفالت مختار نهایی، تکلیف تعیین تا بازنگشت،

 درجه یك اب را مختار الدینرکن شد، نومید کشور به آیرم بازگردانیدن از رضاشاه

 شهربانی لک ریاست و رسانید بود، سرتیپی درجه با معادل که سرپاسی، به ارتقاء

 به آن، زا قبل و شهربانی بر ریاستش دوران تمام در مختاری. سپرد او به را کشور

 دوره در .نداشت آیرم از کمی دست وتقسا و بیرحمی در اما نشد؛ آلوده مالی فساد

 تگاهدس و فراگرفت را کشور سراسر وحشت و رعب شهربانی، بر مختار ریاست

 و اجتماعی ـ سیاسی زندگی شئون تمام در شهربانی جاسوسی و امنیتی ـ اطالعاتی

 .کردمی ناپذیریپایان ناروای دخالتهای مردم فردی

 و یافت شگستر هم باز شهربانی امنیتی و اداری تشکیالت مختار، ریاست دورة در

 .شد تأسیس شهربانی دوایر بیشتری مناطق و شهرها در

 یاسیس مخالفان بر آن سیاسی اداره و شهربانی فشار مختار، الدینرکن دوره در

 بود دوره نهمی در. شد ایجاد کشور در نظیریکم قبرستانی نظم و یافت گسترش

 توسط و ارمخت و شاه مستقیم دستور به کشور مغضوب رجال مهمترین از برخی که

 تحت اهرضاش مخالفان و رسیدند قتل به شهربانی آگاهی و سیاسی اداره مأموران

 .شدند منزوی پیش از بیش و گرفته قرار تعقیب

 و ابکت نشریات؛ سانسور مسئول که شهربانی نگارشات ادارة مختار دورة در

 راعتبا از کلی به را قلم و مطبوعات و افزود خود عمل شدت بر بود هاروزنامه
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 مامت حتی که جایی تا رسید، نهایت به ممیزی و سانسور دوره این در. انداخت

. شدیم خوانده پست اداره کارمندان همکاری با مردم شخصی هاینامه و مکاتبات

 و یپست هایباجه بر شدیدی مراقبت شهربانی تأمینات اداره و آگاهی مأموران

 از اکیح مطلبی هرگاه تا داشتند هانامه و مراسالت گیرندگان و نفرستندگا

 جازاتم داده، قرار تعقیب تحت را عاملین شود، یافت آنها در حکومت با مخالفت

 . کنند

 آموزش هب چندانی گرایش بودند پهلوی سلطنت گذارپایه خود که انگلیسیها،

 از بودند یلما بسیار حال، این با. ندادند نشان رضاخان امنیتی و اطالعاتی نیروهای

 بکوشد یسیاس مخالفان سرکوب در رضاخان شهربانی و امنیتی دستگاه آغاز، همان

 ایران در که یتیامن و اطالعاتی نیروهای. «کند رسیدگی مضر سیاسی فعالیتهای به» و

 در اًمستقیم خود موارد بسیاری در دادندمی ترجیح داشتند حضور رضاشاه دوره

 را اخانرض سیاسی هایتوطئه کشف در و کنند دخالت امنیتی ـ العاتیاط امور

 گیریشکل رد انگلیسیان از بیش را فرانسویان نقش فردوست حسین. نمایند یاری

 ترجیح و داندمی مؤثر رضاشاه دوران ضداطالعاتی و جاسوسی اطالعاتی، دستگاه

 .کند معرفی «ایران در العاتیاط دستگاه بنیانگذار» و گذارپایه را فرانسویان دهدمی

 آموزشهای از هاینک بدون رضاشاه، کارآگاهی و امنیتی ـ اطالعاتی دستگاه بنابراین،

 تشکیل ار نامتجانس نیروهای از ایمجموعه باشد، برخوردار پلیسی و اطالعاتی الزم

 رکوبس و کشور مختلف نقاط در آفرینیوحشت آن وظیفه مهمترین که دادمی

 مشروطیت دستاوردهای بیشتر چه هر نقض راستای در رضاشاه تا بود فتهامخال شدید

 گام رتآسوده مذهبی و اجتماعی سیاسی، مخالفان اساسی حقوق کردن پایمال و

 گروههای رکوبس در رضاشاه سیاسی پلیس و تأمینات ادارة فعالیت بیشترین. بردارد

 :شد متمرکز زیر



79 

 

 یابیقدرت و 9911 اسفند سوم کودتای با ،که خواهیمشروطه اندیشه دارندگان. 9

 حکومم را مشروطیت دوران دستاوردهای سلطنت، تخت به رضاشاه نهایی صعود و

 دانستند؛می زوال به

 گرنظاره راآشکا سیاسی، عالیق بر عالوه که،( اسالمی) مذهبی علمای و روحانیان. 9

 ند؛بود او سوی از ماعل و روحانیان استقالل برای محدودیت ایجاد و زداییدین

 اعالم دوجو با که نظامی و حکومتی دولتی، کارگزاران و سیاستمداران و رجال. 2

 و سوءظن مورد همواره حاکمیت، مجموعه در خدمت و رضاشاه به نسبت وفاداری

 ورتص خیال، دنیای در یا و واقع در رضاشاه، که حالی در بودند، رضاشاه خشم

 ریگیشکل حال در او ضد بر ایتوطئه آنان سوی از است ممکن آن هر کردمی

 ستگاهد و رضاشاه از هراس و بیم در دائماً نیز کارگزاران و رجال از گروه این. باشد

 بردند؛می سر به امنیتی ـ اطالعاتی مخوف

 نخستین مانه از که نشریات و کتابها نویسندگان و مطبوعات تحریریه و مدیران. 3

 هنظمی نظارتهای و سانسورها شدیدترین تحت نداسف سوم کودتای ماههای

 افت؛ی ادامه رضاشاه سلطنت دوران پایان تا روند این و گرفتند قرار( شهربانی)

 دوران پایان تا و شد آغاز آنان سرکوب کودتا از پس بالفاصله که عشایر و ایالت. 5

 رفتند؛می شمار به او هایدغدغه مهمترین از همواره رضاشاه سلطنت

 از زهرگ و داشتند قرار شهربانی مراقبت تحت همواره که مردم عامه نهایت، در .6

 .نبودند آسوده آن فاسد مأموران آزارهای

 طول به مدتها اهرضاش سیاسی پلیس و اطالعاتی دستگاه نهایی انسجام و گیریشکل

 همان از (شهربانی) نظمیه طریق از او جاسوسی و خبرچینی دستگاه اما. انجامید

 جاسوسان و مخفی مأموران و بود فعال 9911 اسفند سوم کودتای سالهای غازینآ

 احوال، این تمام با. دادندمی قرار شدید مراقبتهای تحت را مردم آن، پرشمار

 در. نشد میلتک آیرم ریاست دوران تا آن تأمینات ادارة و شهربانی اطالعاتی دستگاه
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 ار شهربانی فعالیتهای سایر زودی به که ویژه، ایدایره که بود آیرم دوره

 عناوین تتح آن از که شد تشکیل سیاسی ادارة عنوان تحت داد، قرار الشعاعتحت

 این تمام. است شده یاد نیز «آگاهی ادارة» و «سیاسی پلیس» ،«تأمینات اداره»

 خالفانم سرکوب و تعقیب آن اساسی وظیفه که شهربانی ویژه دایره به عناوین

 انمأمور آیرم دوره در شهربانی آگاهی اداره. شدمی اطالق بود هرضاشا سیاسی

 رتیبت بدین. پراکند جامعه مختلف مناطق در را آنها و گرفت خدمت به بسیاری

 شد جاسوسانی از مملو غیره و ملی شورای مجلس ها،وزارتخانه دولتی، دوایر تمام

 بر. ردندکمی ارسال شهربانی ریاست برای و کرده تهیه گزارشهایی روزه همه که

 یقتحق هم چندان متعدد موارد در که مخفیانه، گزارشهای همان از بسیاری اساس

 رضاشاه و شهربانی ریاست شخصی دشمنان و رقبا نیز و حکومت مخالفان نداشت،

 ورکش اول درجه رجال از بسیاری. شدندمی مجازات گرفته، قرار تعقیب تحت

 محاکمه شده، شناخته مقصر شهربانی سیاسی اداره نهمخفیا گزارشهای اساس بر عمدتاً

 .شدندمی مجازات و

 گسترده مردم یزندگ مسائل ترینخصوصی تا را خود فعالیتهای دامنة سیاسی، پلیس

 و مأموران سوی از نیز معمولی شهروندان مراسالت و پستی هاینامه حتی. بود

 واندهخ داشتند، حضور پست مختلف دوایر و ادارات در که شهربانی، خبرچینان

 بودند جبورم دهند انجام شهری بین مسافرتهای خواستندمی که کسانی نیز شد؛می

 مکرر هایدوزیپاپوش و سازیهاپرونده. کنند دریافت جواز شهربانی سیاسی اداره از

 صرفاً سیاری،ب افراد و یافت چشمگیری افزایش آیرم دورة در شهربانی سیاسی پلیس

 شده گرفتار ناتتأمی ادارة و سیاسی پلیس تراشیهایجرم نیز و سازیهاندهپرو نتیجه در

 . شدندمی ساقط هستی از

 افراد ملی، یشورا مجلس نمایندگان شخصیتها، رجال، تمامی تقریباً ترتیب، بدین

 سانیک تمام و اقتصادی و تجاری مشاغل و هاحرفه صاحبان مقام، صاحب و بانفوذ

 گاهیآ و تأمینات اداره و آیرم نزد در هاییپرونده داشتند سرها میان در سری که

 و علیج عمدتاً سازیهایپرونده همین وسیله به کردمی اراده هرگاه او و داشتند او
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 حال، عین رد سازیها،پرونده این نشانید؛می سیاه خاک به را موردنظر فرد ساختگی

 زا بسیاری. بود هربانیش وقت رؤسای و آیرم اندوزیثروت برای پرسود راهی

 غیرمنقول داراییهای و اموال یا و کالن مبالغی شهربانی در سیاسی پرونده دارندگان

 فرجام وبتعق از تا پرداختندمی شهربانی رئیس به آن، نشدن مطرح ازاء در بسیاری

 .یابند خالصی

 او، ایج هب مختار الدینرکن انتصاب و شهربانی بر آیرم ریاست دوران پایان از پس

. داد شگستر را خود عمل و فعالیت حیطه هم باز سیاسی پلیس و تأمینات ادارة

 به ینانخبرچ و جاسوسان شمار و شد بیشتر اطالعاتی افسران و کارآگاهان تعداد

 نگرانی و ترس و مردم میان در بدبینی جوّ. یافت افزایش!!« آسمان ستارگان شمار»

 کسانی مامت و سیاسی مخالفان بر عالوه. شد همگانی شهربانی خبرچینان از دائمی

 ولتد کارگزاران و شخصیتها رجال، تمام رفت،می آنان درباره مخالفت گمان که

 گرفتند ارقر( آگاهی) تأمینات ادارة خبرچینان و جاسوسان سیطره در نیز حکومت و

 تدوین او درباره تریمغرضانه کمتر گزارش که بود کسی آنان ترینشانسخوش و

 وزارت و دادگستری دستگاه مختاری، دوران در. شدمی تسلیم شهربانی رؤسای به و

 اساس بر و تگرف قرار آن سیاسی اداره و شهربانی سیطره تحت پیش، از بیش عدلیه،

 محکوم ستریدادگ در شوندگان محاکمه بیشتر که بود شهربانی تنظیمی هایپرونده

 یشهربان دیدگاههای پذیرش جز ایارهچ عدلیه وزارت و قضات اصوالً. شدندمی

 و رجال برای سازیپرونده هم مختاری دوره در آیرم، دوران مانند. نداشتند

 حسوبم شهربانی تأمینات اداره جاری امور از کشور، بزرگ و کوچك شخصیتهای

( آگاهی) تأمینات ادارة از دولتی و حکومتی مختلف دوایر در کشور رجال و شدمی

 رجال بر عالوه مختاری، ریاست دوران در. بودند هراس در سخت شهربانی

 کنترل و مراقبت تحت خاص، هاییشیوه با نیز، نظامی فرماندهان و افسران کشوری،

 .گرفتند قرار تأمینات ادارة جاسوسان و کارآگاهان
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 درباره دوزیپاپوش و جعلی سازیهایپرونده هم مختاری دوران در حال، همان در

 به شدن ونمظن صرف به شهربانی تأمینات مأمورین و بود رایج بسیار کشور اتباع

  .دادندمی قرار شکنجه و آزار تحت مدتها و کردندمی بازداشت را آنان افراد،

 نهانیپ و سری اخبار و اطالعات کسب برای ایویژه اداره رضاشاه دوره شهربانی در

 شکیالتیت رضاشاه دوره در اصوالً. بود نشده بینیپیش خارجی منابع و کشورها از

 خارج در اطالعاتی پنهانی عملیات و ضدجاسوسی به مربوط امور که یافته، سازمان

 ربانیشه حال، این با. نداشت وجود رساند، انجام به و کند سازماندهی را کشور از

 اطالعات زمینه در داد،می انجام داخلی امنیت مورد در که اموری ضمن در

 الیتهایفع. داشت پراکنده و اندک فعالیتهای نیز ضدجاسوسی مسائل و خارجی

 سیاسی و جغرافیایی مرزهای درون در عمدتاً نیز شهربانی ضداطالعاتی پراکنده

 در التتشکی این امنیتی و اطالعاتی مأموران ندرت به و گرفتمی صورت کشور

 در انیندچ نفوذ رضاشاه دوران شهربانی. داشتند فعالیت کشور مرزهای از خارج

 عاتیاطال اهمیت و اعتبار از ایدرجه به گاههیچ اساساً و نداشت خارجی کشورهای

 مرزهای از خارج به را فعالیتهایش حیطه باشد قادر که نیافت دست ضدجاسوسی و

 جهان، تلفمخ امنیتی و اطالعاتی سرویسهای سوی از حتی یا و دهد؛ گسترش کشور

 و یتیامن اطالعات و اخبار از بسیاری. گیرد رارق توجه مورد انگلستان، جمله از

 زا رضاخان سیاسی نمایندگیهای و هاسفارتخانه طریق از خارجی جاسوسی

 نازلی یاربس کیفیت طبعاً» که شدمی ارسال امر مسئوالن برای خارجی کشورهای

 این اما بود، «ضداطالعات» ارتش در نیز 9 رکن اصلی وظیفه آن، بر عالوه. «داشت

 واپسین در طفق. رساند انجام به را اشوظیفه باید، چنانکه نتوانست هیچگاه هم ارهاد

 به دجاسوسیض فعالیتهای آموزش برای فرانسه از افسرانی رضاشاه، سلطنت سالهای

 .نبود توجه قابل آنان اقدامات نهایی نتیجه اما شدند؛ فراخوانده ایران

 یامدندبرن درصدد هرگز بودند، دهرسانی قدرت به را رضاخان که هم، انگلیسیان

 ترجیح. ندکن سازماندهی او برای توجهی قابل ضدجاسوسی و اطالعاتی تشکیالت

 ساساًا و دهند انجام را مهم این خود اطالعاتی مأموران طریق از و مستقیماً دادندمی
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 به. نشدند قائل رضاخان اطالعاتی و امنیتی دستگاههای و شهربانی برای اعتباری

 غیرانسانی و قهرآمیز سرکوب جهت در صرفاً شهربانی نظیر تشکیالتی آنان دهعقی

 اشتهد کارآیی توانستمی کشور اتباع( ماندهعقب و سنتی هایشیوه به هم آن)

 . باشد

 به هیچگاه ،یافت رشد سرعت به کودتا از پس آن تشکیالت که شهربانی، دستگاه

 خواهدل چنانکه و نداد نشان هیتوج ایرانیان سیاسی و اجتماعی فردی، حقوق

 وحشتی و رعب ایجاد و مردم شدید سرکوب را خود هدف بود رضاخان

 نیز توجهی لقاب موفقیتهای به البته مقصود این در و داد قرار کشور در ناپذیروصف

 افت،ی سرطانی رشدی کشور سراسر در شهربانی قدرت حال، همان در. یافت دست

 بیش یشهربان رؤسای میان آن در و کرد پیدا شمگیریچ افزایش آن درون در فساد

 .شدند ورغوطه اجتماعی و اقتصادی فساد این در دیگران از

 به تجاوز مردم، اموال غصب اختالس، رشوه، ربایی،آدم قتل، جنایت، دزدی،

 عمالا نتیجه در مردم،. شد رایج شهربانی کارکنان میان در...  و عمومی نوامیس

 به و شدند محروم اجتماعی و فردی حقوق از شهربانی نسانیضدا و غیراصولی

 و جان بیم زا که جامعه دلسوزان و منتقدین. شد خفه نطفه در مخالفتها تمام تدریج

 رضاشاه سلطنت دوران پایان تا بودند، شهربانی تجاوزات تیررس در همواره مالشان،

 و ستگیرد «کشور نظم در خلل» و «عمومی اذهان تشویش» جرم به یا و فروبسته لب

 دیگران برای تیعبر تا رسیدند قتل به حتی و گرفتند قرار مجازاتها شدیدترین تحت

 أمورانم نشدنی تمام مراقبتهای و تعقیب از همیشگی دلهره و هراس و بیم. باشد

 در اشتند،د تکیه ماندهعقب و سنتی هایشیوه بر که سوادکم و فاسد ولی پرشمار

 و دید ضربه سخت جامعه عمومی وجدان حال همان در. شد یرفراگ جامعه میان

 از سرعت هب ایرانی جامعه و افکند سایه کشور سراسر در اعتمادیبی و بدبینی روح

 . شد منحرف سیاسی و اجتماعی پویای مسیر
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 اکمیتح دستگاه سوی از اجتماعی فرهنگی، ابتذال و اخالقی فساد آن، کنار در

 بسیاری هک مخدر مواد گسترده مصرف و فروش و خرید ،روسپیگری. شدمی تشویق

. داشت یوعش جامعه در بودند، آن گرفتار نیز شهربانی بلندپایه افسران و مأموران از

 مخالفان تنها هن که آورد بار به فضاحتی چنان عمل، حیطه در شهربانی ترتیب، بدین

 به که یزن شورک شخصیتهای و رجال افراد، مهمترین حتی بلکه رضاشاه سیاسی

 هر زلع با که نفرت این. کردند پیدا آن از شدیدی نفرت بودند، وفادار حکومت

 از وجیم وی، احتمالی تنبیه و ـ رضاشاه دستور به ـ شهربانی وقت رؤسای از یك

 خفقان و فساد اوج از حاکی آورد،می پدید جامعه سطح در( پنهانی البته) خوشحالی

 اندکی آن، رؤسای تنبیه و برکناری با رفتمی گمان که بود دستگاه آن بر حاکم

 .یابد التیام جامعه بر وارده آسیبهای از

 و داد رارق تعرض مورد را انسانی کرامت شهربانی مهیب دستگاه رضاشاه دوران در

 مشروطیت بانقال با بیستم قرن آغاز در که ملتی ترتیب، بدین. کرد تحقیر را آن

 اندکی ود،ب حکومت استبدادی روش به دادن پایان در آسیایی ملل تمام پیشگام

 رینشدیدت مورد و شد او مخوف شهربانی و رضاشاه خشن رژیم گرفتار آن از پس

 کشور بیمذه ـ سیاسی علمای و رجال ترینبرجسته. گرفت قرار اهانتها و تحقیرها

 حذف رشوک اجتماعی ـ سیاسی عرصه از غیرانسانی و ناجوانمردانه بس روشهایی با

 انسان هر اضاعتر صدای تا بود شده تبدیل «سازیغالم دستگاه» به شهربانی. شدند

 عرصه از ار درستکار و پاکدامن افراد و کند خفه گلو در را پرستیوطن و آزادیخواه

 و هربانیش در رفتار فساد این همه منشأ. سازد کنریشه سیاسی و اجتماعی زندگی

 . بس و بود رضاشاه شخص دولتی، و حکومتی مراجع سایر

 جموعهم که بود فسادی نمودار مختلف جوانب و سطوح در رضاشاه شهربانی فساد

 هم رضاشاه .بود فساد این مظهر شهربانی میان این در. بود گرفته دربر را حاکمیت

 مملکت ولا شخص ویژه نگاه از حاکی خود این و «من یعنی نظمیه: »بود گفته بارها

 که بود عوفمش بسیار رضاشاه ترتیب، بدین. بود حکومتداری هویژ روش به نسبت

 او تا ندکمی عمل «شقاوت حد تا میرغضبی دستگاه صورت به شهربانی سازمان»
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 حکومت رب استبدادی، روشهای به منطقی، و انسانی معیارهای به توجه بدون بتواند

 شبخ که اشتندند تردیدی دوره، آن در امور به آگاهان. دهد ادامه خود پوشالی

 «اشبانیشهر دژخیمی دستگاه» خشن روشهای به تنها رضاشاه اعتبار و قدرت اعظم

 . دارد بستگی

 رجال م،کدست. داشت سوءظن حکومت کارگزاران تمام به نسبت همیشه رضاشاه

 زوماًل که دانستمی کسانی زمره در را اول درجه کشوری و لشکری کارگزاران و

 گزارشگران نبیذره زیر کردارشان و رفتار و شوند کنترل و قبتمرا دائم طور به باید

 و مناندش زمرة در مردم تمام رضاشاه حکومت در رسدمی نظر به. گیرد قرار معتمد

 .باشد رسیده اثبات به آنان مخالفت هیچگاه آنکهبی باشند، گرفته قرار او مخالفان

 سرکوب و یسیاس مراقبتهای ممستقی مسئول آن،( آگاهی) تأمینات ادارة و شهربانی

 انجام به ار مهم این بود، رضاشاه خواست همچنانکه شهربانی و بود رضاشاه مخالفان

 قانون» هک بود شهربانی بر آیرم ریاست دوران اوایل در فقط حال، این با. رسانید

 ملی شورای مجلس در ـ 9292 خرداد 99 ـ «کشور امنیت علیه مقدمین مجازات

 منتقدان و یسیاس مخالفان سرکوب روند تا رسید تصویب به اشاهرض کنترل تحت

 به اویزدست با. »شود گرجلوه قانونی و مندنظام رضاشاه حکومت استبدادی روش

 «معدوم و محکوم نظامی دادگاههای در گناهبی افرادی و گرفتار بسیاری قانون این

 . شدند

 یگرد هایزیرمجموعه امتم نظیر رضاشاه، دوران دادگستری و قضایی دستگاه

 جرایم و اهپرونده به عادالنه رسیدگی و محاکمه برای الزم استقالل از حاکمیت،

 چوبچار در صرفاً روزگار آن( دادگستری) عدلیه وزارت. نبود برخوردار سیاسی

 اتتأمین ادارة و شهربانی او، قدرت اجرایی بازوی و رضاشاه هایخواسته و نظرات

 به رسیدگی جریان امر، واقع در اما. کردمی صادر حکم و کرده قضاوت آن،

 به شت؛دا معکوس مسیری شدمی ارجاع دادگستری دستگاه به که هاییپرونده

 که ندک صادر را حکمی بود مجاز صرفاً( دادگستری)=  عدلیه وزارت دیگر، عبارت
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 مدارک و اهپرونده از بسیاری واقع، در. بود کرده اراده رضاشاه شهربانی پیشاپیش

 دلیهع وزارت به قانونی رأی صدور و رسیدگی برای شهربانی سوی از که جرمی

 شدمی آن رب مستقلی تشکیالت هرگاه و بود حقیقت و واقعیت از عاری شدمی ارجاع

 هربانیش ادعای اثبات برای منطقی محمل کند، بررسی را هاپرونده این صحت تا

 سازیهاپرونده هنتیج در صرفاً سیاسی متهمان زا بسیاری ترتیب، بدین. شدنمی یافت

 ای و مغرض جاسوسان و تأمینات ادارة گزارشگران و مأموران پردازیهایدروغ و

 برابر رد عدلیه وزارت تدریج، به. شدندمی محکوم و محاکمه آن، نادان و اطالعبی

 ؤسایر دستورهای مجری به صرفاً و آورد فرود سرتسلیم شهربانی اراده و خواسته

 امکان ندرت هب. دهد قانونی صورتی آن هایستم و جنایات بر تا شد تبدیل شهربانی

 قرار ردیدت مورد را شهربانی تنظیمی هایپرونده و گزارشها قضایی، دستگاه داشت

 .باشد آن سقم و صحت پی در و دهد

 دیح به اآشکار متهمان، هایپرونده به قضایی رسیدگی روند در رضاشاه شهربانی

 التوک پذیرفتن جرأت دادگستری وقت وکالی که کردمی عمل تهدیدآمیز

 ود،خ موکالن حقوق از توانستندنمی و نداشتند را سیاسی ارجاعی هایپرونده

 برئهت وجود با متهمان، از تعدادی پرونده. کنند دفاع داد،می اجازه قانون چنانکه

 افتادمی انجری به دیگر بار شاه،رضا نزد شهربانی رؤسای اعتراض با دادگستری، در

 پس تیح ماندند؛می باقی زندان در مدتها باشد، شده ثابت آنان جرم اینکه بدون و

 .نداشتند خالصی زندان از هم باز محکومیت دوران پایان از

 تبازداش را آنان افراد، به شهربانی بدگمانی صرف به تنها متعددی موارد در

 سالها ند،شو محاکمه قضایی محاکم و دادگستری در هاینک بدون افراد. کردندمی

 اثبات هب هرگز آنان اتهامی موارد آنکه با و شدند؛می نگهداری بازداشت و زندان در

 آنان یآزاد از اساسبی کامالً دالیلی به آن سیاسی اداره و شهربانی رسید،نمی

 . کردمی جلوگیری
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 فانمخال قتل و خونریزی با کودتا آغاز همان از رضاخان سیاسی قدرت هایپایه

 رد او،. شد استوار بودند، طلبانمشروطه و آزادیخواهان از عموماً که او، سیاسی

 مدافعان تا داد قرار هدف ملی، شورای مجلس در را خود مخالفان اقدام، اولین

 الح همان در و بردارد راه سر از کشور در را قانونی نظم طرفداران و اساسی قانون

 اهر در که داد نشان پنهان، و پیدا سیاسی قتلهای و ترور زودهنگام آغاز با

 .دارد تام جدیتی نهاده، گام که آمیزیفاجعه

 هیچگاه درسیدن قتل به رضاشاه فاسد و مخوف شهربانی توسط که کسانی تعداد

 آن انقربانی دقیق تعداد که نشده تهیه باره این در هم آماری. است نشده معلوم

 گونهاین اگر. اندداده آمار را نفر 93222 حدود منابع برخی. بشناساند را دوره

 ایشده اختهشن کمتر و گمنام کسان تعداد پس باشد امر حقایق از هاییگوشه آمارها

 جان او فاسد و پرشمار کارگزاران ستمکاری اثر در دیکتاتور، با مخالفت سبب به که

 اسنادی انآن دربارة تاریخ که است کسانی از بیشتر بسیار اندداده دست از را خود

 .است داده ارائه

 کسانی کردن خفه یا و خوراندن سم آنها تخصص که شهربانی از مأمورانی بر عالوه

 آنها دنمان زنده به ضرورتی دیگر شهربانی ریاست و رضاشاه دستور به که بود

 دنرسانی قتل به و برداشتن میان از برای هم تریآسان روش شد،نمی احساس

 زریقت در حاذق و ماهر پزشکانی تخصص از گیریبهره آن و داشت وجود مخالفان

 بیمارستان رد غیرسیاسی نیز و سیاسی برگشتگانبخت به آن نظیر و هوا آمپول

 دو کم، دست رضاشاه، مخوف سلطنت دوران تمام در. بود دیگر محلی یا و شهربانی

 و الدولهمعلی دکتر آنها اولین. شدند آورنام نعنوا همین به که شناسیممی را تن

 وشدوافر شاگرد آن از پیش که) احمدی پزشك. بود احمدی پزشك آنها دومین

 داشت دهبرعه را مخالفان درمانی قتل شهربانی، بر مختاری ریاست دوران طی ،(بود

 . کردمی عمل موفقیت با هم بسیار خطیر وظیفه این در و
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 اشاهرض نفع به مردم داراییهای و اموال غصب در آن ستمکار مأموران و شهربانی

 اب نیز شهربانی و ارتش امیران از بسیاری همچنین. داشتند اول درجه نقش

 در پای مکنت و ثروت آوریجمع در داشتند که نفوذی و قدرت از سوءاستفاده

 سرلشکر اندوزیهایثروت میان، این در. نهادند کل ارباب رضاشاه پای جای

 شهربانی ؤسایر سایر از بیش او توسط غیرقانونی داراییهای کسب و آیرم امیرحسین

 تریاس دوران همان از وقت رؤسای و شهربانی بگذریم، که اینها از. یافت نمود

 انیحکمر شهربانی بر مختاری که رضاشاه، سقوط ماههای واپسین تا درگاهی

 یکوشش هیچ از مردم، راییهایدا و اموال غصب و شاه اندوزیثروت برای کرد،می

 قباله طاقا که بود قسمتی» قصر زندان در که نبود جهتبی. کردندنمی فروگذار

 مورد هک بودند امالکی مالك دیگر زندانیان یا زمینداران هرگاه و شدمی نامیده

 آنها نبودند حاضر آنها و گرفتمی قرار اختصاصی امالک اداره کارپردازان توجه

 راییهایپذی با البته نهایت در و شدندمی محبوس بخش آن در نمایند، «تقدیم را

 پیش از الهقب گرفتمی صورت آنان از شهربانی گرانشکنجه سوی از که! مفصلی

 ضاام کرده واگذار همایونی اعلیحضرت نام به تمام رغبت با را شده تنظیم

 شهربانی، مأموران اپذیرنپایان تهدیدهای و فشار اعمال با ترتیب، بدین. نمودندمی

 اصلخیزح بخشهای سایر و شمالی مناطق در ویژهبه زمینداران، و مالکان از بسیاری

 گذاروا رضاشاه به را خود امالک و داراییها از بخشی حداقل شدند مجبور کشور،

 همچنین. مایندن پیشکش آن نظایر و ولیعهد به روشنی، چشم و انعام رسم به یا و کنند

 به قیمت تریننازل با را خود امالک کردندمی مجبور را مردم زا بسیاری

 انتقاالت و قلن این در شدندنمی حاضر کسانی هرگاه و بفروشند رضاشاه اعلیحضرت

 اشند،ب داشته کشور! قانونی مراجع سایر و شهربانی مأموران با را الزم! همکاری

 . بود انتظارشان در نابودی و قتل احتماالً و شکنجه زندان،

 کنترل و بربستند رخت کشور عرصه از سیاسی مطبوعات رضاشاه، سلطنت آغاز با

 ادامه ریاتینش فقط پس آن از. شد سخت بسیار مطبوعات بر شهربانی سانسورچیان

 از را ابترق و سبقت گوی او سیاستهای و رضاشاه از ستایش در که یافتند حیات
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 از خالی نهاآ محتوای و شدند دولتی تنشریا تمامی تدریج به. ربودندمی یکدیگر

 در اییج دیگر داخلی سیاسی مسائل ویژه، به شد، توجه جالب و خواندنی مطالب

 جرأت هرگز دیگر نیز مجلس و دولتی مراجع حال، همان در. نداشت مطبوعات

 میان هب سخنی بود حاکم آن بر که اخباری سانسور و مطبوعات دربارة نکردند

 .آورند

 اما. بود توجهی قابل جاسوسی و ضداطالعاتی دستگاه فاقد کشور ضاخانر دوره در

 را فوذشن داشت کشور در بسیاری مأموران قاجار دوران از که سرویس اینتلیجنس

 رضاشاه دوره ایران در انگلستان اطالعاتی دستگاه. داد گسترش رضاشاه دوره در

 اول جهانی گجن در نهایت، در که، بود فعال آلمانیها فعالیتهای کنترل برای عمدتاً

. داشتند نفوذ کشور سیاسی البته و تجاری ـ اقتصادی مختلف بخشهای در تدریج به

 در پلماتیكدی و اقتصادی مختلف پوششهای در آلمانی توجهی قابل تعداد همچنین

 ابییقدرت با زمانهم و اول جهانی جنگ پایان از پس. کردندمی فعالیت ایران

 در هک انگلستان،. افزودند ایران در خود نفوذ بر هم باز آلمانیها ان،ایر در رضاخان

 العاتیاط نیروهای شد،می محسوب آلمانیها دشمن و رقیب تریناصلی روزگار آن

 العاتیاط جاری امور بر عالوه تا کرد فعال ایران در پیش از بیش را خود امنیتی و

 ستگاهد ترتیب، بدین. کند لکنتر ایران در را خود آلمانی رقبای جاسوسی، و

 آن ایران در یگانهب اطالعاتی سرویسهای پرنفوذترین از انگلستان امنیتی ـ اطالعاتی

 با مورانیمأ هم ایران حساس مناطق و شهرها سایر در تهران، بر عالوه که بود دوره

 رویسس البته داشت؛ غیره و دیپلماتیك تجاری، اقتصادی، مختلف پوششهای

 .داشت ایران در دیرپایی نفوذ نگلستانا اطالعاتی

. بود یریچشمگ جاسوسیـ  اطالعاتی نفوذ دارای ایران در شوروی انگلستان، از پس

 ـ اطالعاتی مأموران و یافت نفوذ ایران در قاجار دوران اوایل از هم کشور این

 سقوط اب. بودند فعال ایران، در کشور این عوامل سایر پای به پا هم، آن امنیتی

 عالیق ،جدید رژیم رهبران شوروی، در کمونیستی رژیم جایگزینی و تزاری دولت

 مأموران و کردند دنبال ایران در هم باز را خود اطالعاتی و سیاسی اقتصادی،
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 ی،سیاس مختلف پوششهای در آن جاسوسی و اطالعاتی دستگاه از بسیاری

 آغاز در نکهای گو. ندداشت فعالیت رضاشاه دوران در غیره و اقتصادی دیپلماتیك،

 ابترق رضاشاه دوره ایران در شوروی و انگلیس اطالعاتی سرویسهای میان امر

 صف به کشور آن پیوستن و شوروی به آلمانها حمله از پس اما داشت وجود شدیدی

 آغاز لمانیهاآ علیه ایران در انگلستان و شوروی اطالعاتی سرویس همکاری متفقین،

 .شد

 تدس به توجهی قابل نفوذ ایران در اول، جهانی جنگ زمان زا حداقل آلمانیها

 بخشهای در آلمان اطالعاتی مأموران اول، جهانی جنگ دوران در و بودند آورده

 سلطنت آغاز از سپ رقابتها این. داشتند چشمگیری رقابت روسها و انگلیسیها با مختلف

 آلمان یاطالعات نیروهای از بسیاری شمار آن، از پس و یافت افزایش هم باز رضاشاه

 با ایران در آلمان اطالعاتی نیروهای فعالیت. شدند ایران روانه مختلف پوششهای با

 التهایدخ برای شد ایبهانه خود این و یافت بیشتری نمود دوم جهانی جنگ آغاز

. انجامید اهرضاش سقوط به نهایت در که ایران، در روسها و انگلیسیها بیشتر چه هر

 ایران طرفیبی اصل ایران، در آلمانی مأموران گستردة حضور بودند عتقدم متفقین

. ندک اخراج را آلمانیها خواستند رضاشاه از و کرده نقض دوم جهانی جنگ در را

 اسی،سی و جاسوسی مسائل در ایران در آلمان اطالعاتی مأموران که شده گفته

 با بود شده یدهچ او ضد بر که یهایتوطئه از یکی و داشتند رضاشاه با نیز ارتباطاتی

 .ماند ناکام آلمان اطالعاتی دستگاه موقع به رسانیاطالع

 و شوروی ینب مستقیمی ارتباط ایران اشغال با داشتند قصد که متفقین حال، هر به

 ایران ار آلمان پنجم ستون گسترده حضور نهایت، در سازند، برقرار فارس خلیج

 .  دادند قرار اوزکارانهتج اقدام این برای دستاویزی

 

 ص 9211 بهار ، سیاسی پژوهشهای و مطالعات موسسه ، ساواک ، شاهدی مظفرمنبع :

 35 تا 22
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 9911 کودتای برای الزم های سازی زمینه

 

 تقوی مصطفی سید

 گفت به شاه اب دولت ریاست نامزدهای درباره معموالً که همیشه برخالف انگلیسیها،

 مجریان و اکودت درباره رسیدند، می توافق به هم با ای ونهگ به و نشستند می وگو

 رارق آن امور جریان در شاه شخص حتی و ایران رجال از کدام هیچ نخواستند آن

 كی آوردن کار روی برای را او موافقت احمدشاه با دیدار در نرمن اگرچه. گیرد

 افرادی با شاه است ممکن که دانستند می آنها اما 9بود، کرده کسب مقتدر دولت

 حرانب با و نکند موافقت اند گرفته نظر در جدید ، دولت رهبری برای آنان که

 چانه رگونهه فرصت که کنند اقدام طوری گرفتند تصمیم رو، این از. بشوند مواجه

 انجام ملع برابر در را آنان و بگیرند کشور سیاسی رجال و شاه از را سیاسی زنی

 ومس واقعه به آنچه. باشند نداشته ای چاره آن ذیرشپ جز که دهند قرار ای شده

 یسانگل سیاستمداران عمل نحوه همین بخشد می کودتایی ماهیت 9911 اسفند

 می تلقی ینپیش دولتهای مانند تحمیلی دولتی حداکثر، بود، این از غیر اگر و است
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 در بمناس ذهنی زمینه ایجاد نیازمند آن، پذیرش و کودتا وقوع حال، هر به. شد

 . بود جامعه

 های مینهز و نبود مطلوبی وضعیت در کودتا آستانه در ایران جامعه عمومی اوضاع 

 ضعف اب،بیحس تندرویهای اثر بر. داشت نیز را دگرگونی یك پذیرش برای الزم

 تا یتمشروط انقالب از کشور، اداره برای کاربردی های برنامه نداشتن و مدیریت

 ورام در انگلیس و روس مداخله.  کرد تغییر دولت هیئت بار 59 ،9911کودتای

 ویژه هب و بود روزافزون همواره بود، شده شروع قاجاریه سلطنت آغاز از  که کشور،

 یب و انجامید آنان نظامی حضور و کشور اشغال به اول جهانی جنگ دوران در

 ثمره ایران جامعه دیگر، بیان به. بخشید شدت را اقتصادی نابسامانی و سیاسی ثباتی

 اکنون و دید داشتند، را آن ادعای سکوالر خواهان مشروطه که را ای آزادی

 رجال از را این که است طبیعی اما. بود کشور پیشرفت و امنیت و نظم خواهان

 سیاسی نخبگان فضایی، چنین در. بیگانه دولتهای از نه و خواست می خود اصیل

 رجالی زا نظر صرف. دادند می پاسخ بحران این به گوناگون های شیوه به کشور

 پی در تعدادی بودند، انگلیس دولت تصمیم منتظر کشور امور همه در همواره که

 نهضتهایی 9.کردند می تمجید آلمان دولت از راستا این در و بودند سومی نیروی

 یابانیخ محمد شیخ رهبری به تبریز در و خان کوچك میرزا رهبری به شمال در که

 از یگرید گروه. بودند بحران این برابر در واکنش از دیگری گونه نیز دادند رخ

 و بودند معتقد تدریجی اصالحات به ملی رجال از تن چند و مدرس اهلل آیت قبیل

 دست در دلیلی و سند که است آن توجه شایان نکته. کوشیدند می راستا این در

 و ارضی تمامیت ایبر خطری دربردارنده پاسخها این از کدام هیچ که نیست

 2.باشد کودتا ندهکن توجیه آنها بزرگنمایی یا و آنها خود تا باشند بوده ایران استقالل

 بومی اقدام نهگو هر از کوشید می غیرمستقیم، و مستقیم طور به انگلیس، دولت اما

 یروهاین دست به توسعه و رشد فرایند افتادن جریان به و امور اصالح برای ملی و

 به ودتاک قالب در را قرارداد مفاد بتواند سرانجام تا کند جلوگیری عهجام اصیل

 رجال از که ختیشنا با دولت آن البته. کند تحمیل جامعه بر نابسامانیها پاسخ عنوان
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 یك أسیست و کودتا جریان در که دانست می داشت، آنها سیاسی گرایشهای و ایران

 مند هرهب نیز خواهان مشروطه از یتوجه قابل بخش همکاری از نظامی، دیکتاتوری

 .شد خواهد

 و رجال و شاه دل در وحشت و رعب ایجاد و کشور اوضاع وخامت بزرگنمایی

 زرگنماییب و ایران برای شوروی خطر از استفاده سوء. بود حربه کارسازترین جامعه،

 دولت خصومت از اینکه برای شوروی روسیه دولت. بود دستاویزها این از یکی آن

 به وادار را آنان و بکاهد خود به نسبت ایرانی گرای انگلیس دولتهای و گلیسان

 تعقیب بهانه به ایران شمال به حمله بنماید، شوروی انقالب برابر در مسالمت و نرمش

 مسئله این لیغتب و شمال بلشویکهای و جنگلیها از حمایت انقالب، ضد روسی افسران

 بنابراین، 3.داد قرار خود کار دستور در را ستا کمونیستی انقالب آماده ایران که

 مرام پذیرش آماده ایران جامعه که دیدگاه، این ترویج از روسها که حالی در

. کردند می اسیسی برداری بهره آن گسترش از هم انگلیسیها نبودند، ناراضی آنهاست

 سیهور کمونیستهای از برخی اگرچه تاریخی، مقطع همین در که بود حالی در این

 کرد، تالش کمونیستی انقالب یك انداختن راه به برای باید که بودند باور این بر

 البانق رهبران دیگر و لنین طرف از که رسمی حال عین در و غالب دیدگاه اما

 ایران، در جمله از و شرق در که بود این شد می اجرا و پیگیری شوروی

 از قدرت، بکس برای مستقیم زهمبار جای به که، دارند وظیفه محلی کمونیستهای

 لنین سوی از دیدگاه این ارائه 5.کنند حمایت دمکراتیك  بورژوا ملی نهضتهای

 غیرعملی ار کشورها این در کمونیستی انقالب تحقق اصوالً وی که بود علت بدان

 به هحمل برای ایدئولوژیکی تعهد هیچ شوروی رهبران علت، همین به. دید می

 زمان، نهمی در. کردند نمی احساس ایران در کمونیستی کومتح استقرار و تهران

 هحمل خطر بر جنگ وزارت و خارجه امور وزارت  جناح دو اگرچه هم، بریتانیا در

 جنگ رتوزا که بود آن سر بر اختالفشان تنها و داشتند تأکید ایران به شوروی

 خواهان ارجهخ وزارت و بود ایران از انگلیس نظامی نیروهای فراخوانی خواهان

 حوادث سیر اما بود، بریتانیا منافع از دفاع برای ایران در نیروها آن ماندن باقی
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 ویروس دمستع ایرانی خوی و خلق«   که رسیدند نتیجه این به آنان که داد نشان

 اند،م غافل آن از نباید اگرچه که شوروی حمله خطر بنابراین، و ،6نیست »بلشویسم

 رجال و اهش به بلشویکها و شوروی حمله خطر القای از این، دوجو با. نیست جدی اما

 .نداشتند دریغ خطر این بزرگنمایی و ایران

 سوی از گریدی نشده بینی پیش اقدام کشور، اوضاع دادن نشان وخیم بیشتر برای 

 ردک اعالم ناگهانی طور به ایام همین در بانك این 2.گرفت صورت شاهنشاهی بانك

 گذاران سپرده از و کند می جمع را تهران و ایران در خود های شعبه همه که

 که کردند شایع آن پی در. کنند اقدام خود وجوه دریافت به نسبت تا خواست

 جامعه به شایعات و اقدامات این پیام 1.شد خواهند خارج ایران از خارجی اتباع

 آن رد زندگی و رسیده اوج به کشور بحران است، جدی خطر که بود آن ایرانی

 و وبهاآش نیز شهرها و جامعه سطح در جوسازی، این تکمیل برای. است غیرممکن

 در: « سدنوی می باره این در بهار الشعراء ملك. گرفت می انجام مشکوکی اقدامات

 نه که شد می دیده   هایی هنگامه و اجتماعات و برپا آشوبهایی شهر، در موقع این

 خورد یم آب کجا از نبود معلوم و اعتدالیون، سر زیر نه و بود دمکراتها به مربوط

 1!«.؟

 نهگو این واقعی انگیزه سیاسی، نخبگان از معدودی هم ایام همان در اگرچه

 در یشورو دولت که نیتی حسن به توجه با ویژه به و، زدند می حدس را اقدامات

 احیهن از یجد خطر داد، می نشان خود از کشور دو بین قرارداد انعقاد برای مذاکره

 شورک مجموع، در شده، ذکر اقدامات و تبلیغات اما کردند، نمی احساس دولت آن

 کاراف و افزود می کشور رجال و شاه وحشت بر داد، می جلوه ثبات بی و ناامن را

 ود،ب وقوع شرف در کودتا صورت به آنچه برابر در تا ساخت می آماده را عمومی

 . بمانند منفعل
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  ها پانویس

 

9 .British Documents on Foreign Affairs Vol. 16. Doc. 421, Norman to 

Curzon, Jan. 15, 1921. 

 ،9ج. 9252،جیبی کتابهای سهامی شرکت تهران،. نیما تا صبا از. پور آرین یحیی. 9

 ,292-229صص

 انگیز شتوح ای گونه به را کودتا آستانه در ایران اوضاع نویسندگان از تن چند. 2

 جودو ایران ملت پای پیش در اصالحی حل راه هیچ گویا که کنند می یمترس

 ودب اقدامی تنها مجریان، همان وسیله به و شیوه همان با هم آن کودتا، و نداشت

 دارای دتاکو اینکه ضمن ها نوشته این در.  داد می انجام بایست می ایران ملت که

 و ختالفا هرگونه شود، می ودوانم جامعه مختلف طبقات میان در وسیعی پشتوانه

 -یاسیس ساختار در که را، مرکزی دولت با عشایر و قبایل سران میان اصطکاک

 ایه نشانه و ادلّه عنوان به بود، معمولی و طبیعی امری ایران روز آن اجتماعی

 و است ینا از غیر امور واقعیت آنکه حال. نماید می قلمداد کشور تجزیه و تالشی

 کننده توجیه پردازند،ب کودتا تبیین به آنکه از بیش تحلیلها گونه این رسد می نظر به

: مونه،رکن برای بسیار، های نوشته میان از باره، این در بیشتر آگاهی برای. اند آن

 ,12-13 و 51-62صص زرگر،پیشین، ؛993 -5 صص پیشین، غنی،

 392 صص ،9ج اریه،قاج سلسه انقراض تا تأسیس از ایران معاصر تاریخ. آوری پیتر. 3

 ,399 و

 تاری،س پروانه ترجمه شاه، رضا پادشاهی و انگلیس سیاست.  صباحی هوشنگ. 5

 ,966ص ،(9221 گفتار، تهران،)

 ,969 ص همان،. 6
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 ینکها با سال، چهل به نزدیك و بود شده تأسیس ش.ه 9961 سال در که بانك این. 2

 تدول داری خزانه مقررات تابع و خارجی مدیرانش و مالکیت خارج، در مرکزش

 بود، نیز دولت سمیر بانك بلکه بود، کشور عمده بازرگانی بانك تنها نه بود، انگلیس

 مه را اسکناس صدور انحصاری حق و رفت می شمار به هم ایران مرکزی بانك

 تدول اقتصادی و سیاسی اهداف خدمت در بود ای وسیله گونه، بدین. داشت

 : رک باره، این در بیشتر اهیآگ برای. ایران در انگلیس

-Geoffrey Jones. The History of the British Bank of the Middle East. 

Cambridge, Cambridge University Press. 1986. 

 دانشگاه ،تهران. ان ایر در جدید تمدنی مؤسسات تاریخ.  اردکانی محبوبی حسین -

 . 9 ج. 9252تهران،

 ,9292 نا، بی تهران،. امتیاز و هنشاهیشا بانك. پور دانش. ع -

 ساله، بیست تاریخ مکی، ؛922 ص 3ج، پیشین، یحیی، حیات. آبادی دولت یحیی. 1

 ,939 ص

 .  51 ص ،9ج سیاسی، تاریخ. بهار. 1

 ایران معاصر تاریخ مطالعات موسسه
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 کودتاچی خواه،مشروطه ضیاء سید  

 

 ردادی محسن

 مخالفان و رتجعینم یخانه به که بوده کسانی نخستین از طباطبایی الدین ضیاء سید

 سرو رپ هایمقاله انتشار با مشروطیت دوران در او.  است انداخته می بمب مشروطه

 که زمانی.  گرفت قرار خواهانمشروطه حمایت مورد ، شاه علیه صدا

 پذیرش به وادار را شاه محمدعلی تا بردند اسلحه به دست خواهانمشروطه

 شرکت تهران یروزه پنج نبرد در ، ساله 92 ضیاء سید ، نمایند خود هایاستهخو

 . داشت برعهده را مسلح مجاهدین از بخشی فرماندهی و نمود

.  ه 9961 ابستانت در ، شد معروف " نعنا سید " به بعدها که طباطبایی ضیاءالدین سید

 جنبش جریان در " زدیی آقا علی سید " ، وی پدر( 9.) آمد دنیا به شیراز در ش

 و قاجار شاه محمدعلی زمان در و پیوست مشروطه هواداران صف به مشروطه

 پدر از ندروترت بسیار ، ضیاء سید خود.  گردید تبعید ساری شهر به ، صغیر استبداد

 .  کردمی عمل تمام جدیت با ، خواهانمشروطه اهداف پیگیری در و بود

 می مبب مشروطه مخالفان و مرتجعین یخانه به که بوده کسانی نخستین از او

 داص سرو پر هایمقاله انتشار با مشروطیت دوران در ضیاء سید(9. ) است انداخته
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 خواهانمشروطه که زمانی.  گرفت قرار خواهانمشروطه حمایت مورد ، شاه علیه

 ندنمای خود هایخواسته پذیرش به وادار را شاه محمدعلی تا بردند اسلحه به دست

 از یبخش فرماندهی و نمود شرکت تهران یروزه پنج نبرد در ، ساله 92 ضیاء سید ،

 ( 2. )داشت برعهده را مسلح مجاهدین

 که دش موجب امر همین و بود ضیاء سید تخصص نگاری روزنامه و نویسندگی

 متعدد هایامهروزن انتشار.  بگیرند کار به خود منافع جهت در را او سرعت به انگلیس

 مطبوعات زا نمایندگی به ، وی.  گرفت فرا را آن خوبی به ضیاء سید که بود کاری

 از سپ و کرد شرکت(  پنجم جرج)  انگلیس پادشاه تاجگذاری جشن در ، ایران

 .  نمود شرمنت را رعد یروزنامه یعنی خود ی روزنامه معروفترین ، ایران به بازگشت

 در کریروشنف واقعی ماهیت ، مشروطه طرفدار روشنفکر یك عنوان به ضیاء سید

 خنس انگلیس منافع از آشکارا روزنامه این در او.  گذاشت نمایش به را ایران

.  تاخت یم کبیر بریتانیای دشمنان به ، واقعی انگلیسی یك مانند و گفتمی

 رسمی اعالم)  9191 قرارداد و انگلیس توسط جنوب پلیس تشکیل از رعد یروزنامه

 .  نمود حمایت جرأت کمال با( انگلیس یمستعمره به نایرا تبدیل

 شودنمی تمخ روزنامه نگارش به ، انگلیس سیاستهای از حمایت در ضیاء سید اقدامات

)  " زرگنده ی کمیته " یا " آهن یکمیته " نام با گروهی ، انگلیس سفارت نظر با او. 

 که دید تدارک(  هزرگند در انگلیس سفیر تابستانی اقامتگاه داشتن قرار مناسبت به

 مطامع اجرای برای ریزیبرنامه کار در ، 9191 قرارداد تصویب پیگیری عین در

 داد ارقر انگلیس معتمدان ردیف در را او سیدضیاء، اقدامات این( 3.)بودند انگلستان

 بین .گردد واگذار او به کلیدی نقشاسفند، سوم کودتای اجرای در شد موجب و

 9191 قرارداد. وجوددارد رابطه اسفند، سوم کودتای گیری شکل و 9191 قرارداد

 و جالر کوشش علیرغم و نرسید تصویب به مدرس، شهید مجاهدت یواسطه به

 حیاتی نافعم تأمین برای بود الزم بنابراین. شد رد انگلیس، طرفدار سیاستمداران

 سالها، این در که است ذکر به الزم. شود اندیشیده دیگر ایچاره ایران، در انگلیس
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 درتق چندان شوروی در بولشویکها و بود شده ساقط روسیه در تزاری حکومت

 توانستمی نگلیسا بنابراین. ببینند ایران در انگلیس حریف را خود که بودند نگرفته

 . بود ودشخ فقط کارگردانش که بپردازد هایینمایشنامه اجرای به راحت خیال با

 خسارت برانج برای روش سریعترین و بهترین نداشت، سابقه انایر در کودتا اگرچه

 رعتس به انگلیس بنابراین. رسیدمی نظر به 9191 قرارداد تصویب عدم از ناشی

 رضاخان) نظامی و (سیدضیاء) سیاسی یمهره کردن معین از پس و شد کار به دست

 . آورد در اجرا به را( اسفند) حوت سوم کودتای ،(میرپنج

. کردند هرم هم را قرآن پشت شده قسم هم یکدیگر با نفر پنج کودتا، اجرای برای

 ماژور نج،میرپ رضاخان طباطبایی، سیدضیاءالدین: از بودند عبارت نفر پنج این

(. سیاح) خان کاظم کلنل و( احمدی امیر) آقاخان احمد سرهنگخان، مسعود

 را قعهوا این چهاردهم یدوره مجلس در اشاعتبارنامه طرح هنگام سیدضیاءالدین

 : است کرده روایت چنین

 و بنده از بادآشاه در شد تشکیل ایجلسه آبادشاه به رفتم من کودتا از پیش روز دو

 چه و کردیم صحبت چه و دیدم چه. دیدم را آنها من.... .  و میرپنج رضاخان آقای

 رد انگلیس نقش هب مربوط احتماال اسرار این( 5.) ماست اسرار از گرفتیم، تصمیم

 . است انگلیس فیر با آنها قرارهای و قول و افراد این آوری جمع

 کابینه و کرد دریافت شاه از را خود وزیری نخست دستخطسیدضیاءکودتا، از پس

 شنفکرانرو. شد مشهور سیاه یکابینه به زمان همان در کابینه این. داد تشکیل

 اشعار رد سیدضیاء مدح. نمودند حمایت شدت به کابینه این از انگلیس طرفدار

 به رانروشنفک میان در که) قزوینی عارف. میخورد چشم به دوره این روشنفکران

 : سرود چنین سیاه یکابینه سقوط از پس (است معروف شهید

  آ، باز پناهت و پشت حق دست ای"

 . "آ باز سیاهت کابینه قربان
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 هچ دیدی" مستزاد در جمله از اشتد سیدضیا مدح در قطعات و غزلها هم عشقی

 : است گفته ساخت، چهارم مجلس برای که "بود خبر

 . بستاییم را ضیاء چه هر نبود کافی"

 . نیاییم عهده از

 . بود دگر چیز او و گویم دگر چیز من

 ( 6) "بود؟ خبر چه دیدی

 و مایدن یتتثب قاجار شاه برابر در را خود قدرت توانست حمایتها همین با ضیا سید

 قویتت برای انگلیس. شد برخوردار انگلیس دریغ بی کمکهای از راه این در

 زا انگلیس آشکار حمایت. گذشت نیز9191 پرمنفعت قرارداد از ، ضیاء سید موقعیت

 تا ودب کرزن لرد از اجازه کسب اطالعاتی، و مالی هایکمك جز بهکودتا، دولت

 این به و دارد اعالم را 9191 یشده دفن ادقرارد لغو صدا و سر با بتواند سیدضیاء

 برای قبل، یدوره در کهسیدضیاء( 2.)کند پا و دست وجاهتی خود برای ترتیب

 لغو را قرارداد آبرو، کسب برای اکنونبود، دریده گریبان قرارداد، این امضای

 . بود اجرا غیرقابل عمال که قراردادی. نمود

 پس باطبایی،ط سیدضیاءالدین. بود شده ممکن غیر اهسی کابینه کار ادامه حال این با

 خرداد 3 روز ، سپه سردار رضاخان با کشمکش مرتبه چند و زمامداری روز 12 از

 قزوین سمت به الحفظتحتتومان، هزار 95 دریافت با و کرد سقوط ش 9222

 ( 1. )شد تبعید ایران از خارج به آنجا از و شد داده حرکت

 ورتیص در و نیست قائل ارزشی خود هایمهره برای که داده ننشا بارها انگلیس،

 جدید یمهره و شده حذف راحتی به باشند، نداشته بریتانیا منافع برای کاربردی که

 نظر وانستت زودی به رضاخان. نبود مستثنا نیز سیدضیاء. گرددمی آنها جایگزین

 پس این از. ادد نگلیسا به بیشتری مساعدت قول و نماید، جلب خود به را انگلیس
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 ستتوان چندی تا هم رضاخان. نبود قدرت از ضیاء سید کامل حذف تا زیادی راه

 . شد چارد سیدضیاء از بدتر مراتب به سرنوشتی به نیز او اما بماند قدرت سر بر

 است چرچیل جمله این یادآور شدند دچار آن به رضاخان و ضیاء سید که حوادثی

 . « اردد دائمی منافع بلکه. ندارد دائمی دشمن و ائمید دوست انگلستان: » که

-------------------------------------------------------  

 : ارجاعات

 951 صفحه 9221 ثالث نشر ، پهلوی عصر معماران ، پسیان نجفقلی و معتضد خسرو -9

 . شد معروف نعنا سید به نعنا چای به وی زیاد ی عالقه علت به –

  962 صفحه ، همان -9

  969 صفحه ، همان -2

  99 صفحه ،9261 نویسنده، انتشار بازرگان، تا سیدضیا از بهنود، مسعود-3

 ،9221 ،ایران معاصر تاریخ مطالعات موسسه – اول جلد اسناد روایت به پهلویها-5

 . 92 صفحه

  95 صفحه بهنود،-6

 . 92 صفحه همان،-2

 .  965 صفحه معتضد،-1

 اسالمی انقالب اسناد مرکز
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 اسفند سوم کودتای برای معکوس شمارش   

 

 زادهکمال امین

 9911 اسفند سوم دوشنبه

 سپهدار دولت علیه کودتا

 حرکت قزوین از که رضاخان فرماندهی به قزاق 522 و هزار 9 بامداد، یك ساعت 

 بدون و شدند تهران وارد عبدالعظیم، حضرت و قزوین هایدروازه از بودند، کرده

 منصور سردار به معروف) اکبر خان اهللفتح دولت و تصرف را تهران درگیری هیچ

 استراتژیك و مهم مراکز تصرف از پس هاقزاق. کردند سرنگون را( اعظم سپهدار و

 ارقاج شاه آخرین - احمدشاه با و گرفتند دستبه را دولتی هایسازمان کنترل شهر،

 .شدند مذاکره وارد -

 لرجا توقیف 

 احزاب کردن تعطیل و هاشخصیت توقیف مشغول را دوشنبه صبح کودتاچیان 

 آنان از ایدسته. بردند قزاقخانه به و دستگیر را مردم از دسته دو هاآن. بودند
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 سابق، وزیران پیشین، وزیراننخست مثل مهم هایشخصیت هایخانواده

 مخالف هایگروه سران دیگر، دسته و بودند ثروتمندان یا رتبهعالی هایشخصیت

 .داندمی کودتا مسبب را انگلیس سفارت عمومی، افکار. انگلیس و ایران قرارداد

 نکرد مقاومت کسی  

 هم هاآن که هاکالنتری جز نکرد، مقاومت کسهیچ کودتا هنگام و اسفند سوم روز 

 قانون هب فادارو افسر تنها پلیس، رییس معاون سوئدی، بیرلینگ ماژور. آمدند کوتاه

 و مسلسل هایگلوله مقابل نشد حاضر و داشت حضور مرکز کالنتری مقر در که بود

 .دشو تسلیم بودند، کرده محاصره را کالنتری که قزاق، 522 سنگین هایتوپ

 گردندمی شهر در هاقزاق  

 جلو. هستند پاسداری و زنیگشت مشغول هاقزاق تهران، هایخیابان همه در 

 اطراف هایبرج در هم هامسلسل و گذاشتند صحرایی توپ یك هقزاقخان عمارت

 .شدمی دیده مشق میدان

 شد تعطیل تهران بازار 

 .بود آرام کامال شهر و تعطیل تهران بازار نظامیان، کودتای از پس 

 ممنوع نشینیبست 

 مطابق تا گرفتند عهدهبه را هاکنسولگری از حفاظت مسئولیت کودتاچی هایقزاق 

 .نشود «نشینیبست» به متوسل هامکان این در کسی مرسوم، و ولمعم

 فرانسه سفارت کاردار با کیهان دیدار  

 رد. رفتند فرانسه سفارت کاردار «هوپنو» دیدار به خانبیان و کیهان مسعودخان 

 راماحت مورد فرانسویان دادند، اطمینان هوپنو به رضاخان طرف از هاآن مالقات این

 نمایندگی به ایرانیان مراجعه از خواستند سفارت کاردار از. هستند ضاخانر اعتماد و

 .کنند جلوگیری کشور این
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 هاقزاق از یکی زندان، رییس 

 .شد منصوب قزاقخانه زندان ریاست به بوذرجمهری کریم نایب 

 سازش به سفارش  

 او به و اتمالق احمدشاه با انگلیس، وزیرمختار «نرمن» اسفند، سوم دوشنبه صبح 

 .دهد مثبت پاسخ هاآن تقاضای به و کند برقرار رابطه رهبران، با کرد توصیه

 شد قطع تلگراف  

. شد قطع یزن تهران - شیراز تلگراف سیستم کشور، در تلگراف خطوط قطع پی در 

 .کردمی تفسیر نوعی به را اتفاق این هرکسی

 قم اهالی وحشت  

 .کردند غارت و تصرف را تهران و شده بلشویك ها،قزاق که رسید خبر قم مردم به 

 پنهان و برده شانهایخانه به را خود اقالم و اجناس زده،وحشت قم مردم از برخی

 .بردند پناه( علیها اهللسالم) معصومه حضرت حرم به مردم از بعضی. کردند

 کندمی صادر اعالن رضاخان 

. شد نصب تهران دیوارهای روی رضاخان سوی از «کنممی حکم» عنوان با اعالنی 

 :است شرح این به اعالن متن

 .باشند نظامی احکام مطیع و ساکت باید طهران اهالی تمام - اول ماده 

 جز به بعدازظهر، هشت ساعت از و برقرار شهر در نظامی حکومت - دوم ماده 

 .کند عبور معابر در نباید کسی شهر، انتظامات مأمور پلیس و نظامیان

 و آسایش مخل به مظنون پلیس و نظامی قوای طرف از کهکسانی - سوم ماده 

 .شد خواهند سخت مجازات و جلب فورا شوند، واقع انتظامات
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 یکل به دولت، تشکیل موقع تا مطبوعه اوراق و جاتروزنامه تمام - چهارم ماده 

 .شوند منتشر باید شد، خواهد داده بعد که ایاجازه و حکم حسب بر و موقوف

 ارزاق اداره از غیر دولتی، دوایر و ادارات تمام دولت، تشکیل زمان تا - هفتم ماده 

 .بود خواهند کمح این مطیع هم تلگرافخانه و تلفونخانه پستخانه،. بود خواهد تعطیل

 نظامی محکمه به نمایند، خودداری فوق موارد از اطاعت در کهکسانی - هشتم ماده 

 .رسید خواهند هامجازات ترینسخت به و جلب

 تهران به نسبی آرامش بازگشت  

 از مرکب هایگشتی. گذراند نسبی آرامش در را کودتا از پس شب اولین تهران 

 شهر از حفاظت و حراست مشغول شب طول تمام در نظمیه هایپاسبان و هاقزاق

 .رسیدمی گوش به گلوله شلیك صدای گاهی فقط و بودند

 ؛9911 اسفند چهارم شنبهسه 

 الوزراییرییس سمت به سیدضیاء انتصاب

 احضار آبادفرح قصر به را طباطبایی سیدضیاءالدین احمدشاه روز، این بعدازظهر 

 .کرد منصوب وزرا ریاست سمت به را او فرمانی طی و کرد

 دولت کابینه ریاست به نایینی محمدخان انتصاب  

 ریاست به ملی، شورای جلسم در نایین مردم نماینده نایینی، محمدخان سلطان 

 .شد منصوب دولت کابینه

 تهران در نظامی حکومت اعالم  

 مرور و عبور نظامی، حکومت مقررات اساس بر. شد اعالم نظامی حکومت تهران در 

 عالما ممنوع معابر در تن سه از بیش اجتماع و شب هفت ساعت از پس هاخیابان در

 .شد

 بازار مجدد تعطیلی  
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 دلیلبه اما. شد باز روز این صبح در تهران بازار گذشته، روز در کودتا قایعو دنبالبه 

 و چیدرشکه از مردم جانبداری و چیدرشکه یك و قزاق یك لفظی درگیری

 .شد تعطیل مجددا بازار ها،قزاق دخالت

 انگیزحیرت کودتای 

: گفت و خواند انگیزحیرت کودتای را اسفند سوم کودتای «الیفانت لنسالت» 

 باشند تهگذش قزوین نزدیکی از تهران، در نظامی افراد زیاد تعداد این ندارد امکان»

 .«باشد مانده اطالعبی هاآن حضور از «آیرونساید» و

 خویی جمعه امام نشینیبست 

 ولی بردند، یورش اشخانه به خویی، جمعه امام دستگیری برای کودتاچی نظامیان 

 .بنشیند بست عبدالعظیم حضرت رمح در و بگریزد شد موفق او

 ؛9911 اسفند پنجم چهارشنبه 

 فرانسه کنسولگری در پناهندگی به هاشخصیت برخی تمایل

 رسیدندپ او از تهران، در فرانسه سرکنسول به مراجعه با «خویی جمعه امام» دوپسر 

 رانسهف کنسولگری به باشند داشته تمایل ایرانی هایشخصیت از برخی چهچنان

 سوی از موضوع این که گرفت؟ خواهد قرار موافقت مورد آیا شوند، اهندهپن

 .نشد واقع پذیرش مورد فرانسه کنسول

 ؛9911 اسفند ششم پنجشنبه 

 کودتا اصلی عامل انگلستان

 رهدربا مطلبی انتشار با امروز شماره در پاریس چاپ( Humanite) اومانیته روزنامه 

 را حرانب این منشأ اتفاق، این در انگلستان شنق و ایران در اسفند سوم کودتای

 مابین عهدنامه انعقاد از شکل هر به کندمی تالش که کرد معرفی انگلستان دولت

 که زاقق دیویزیون: کرد اشاره ادامه در روزنامه این. کند جلوگیری روسیه و ایران
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 اومانیته. اشتد قرار انگلستان نظارت و کنترل تحت نوامبر ماه از بوده، کودتا مجری

 یك او: »نوشت ایران جدید الوزاریرییس طباطبایی سیدضیاءالدین درباره

 ولتد طرف از هم اخیرا و بوده پاریس حکومت عمال از سابقا که است نگارروزنامه

 .«است کردهمی دریافت مقرری انگلستان

 فرانسه کاردار با مالقات

 که سفندا سوم کودتای اصلی عوامل (افسران) از یکی با تهران در فرانسه کاردار 

 .کرد مالقات بود، کرده تحصیل فرانسه «سیر سن» مدرسه در

 جدید الوزاریرییس مقابل السلطنهمصدق موضع 

 حکام هب احمدشاه سوی از طباطبایی سیدضیاءالدین وزرایی ریاست اعالم از پس 

 شتنو احمدشاه یبرا تلگرافی، در فارس والی «السلطنهمصدق» والیات، و ایاالت

 هاییشورش و اغتشاش بروز سبب شود، منتشر فارس ایالت در خبر این چهچنان

 .بود نخواهد آسان آن کنترل که شد خواهد

 مهمات و اسلحه صادرات ممنوعیت 

 و تیقهع اشیا آن، ملحقات و اسلحه صادرات کشور، گمرکات کل رییس مولیتر، 

 .کرد اعالم ممنوع امطلق را نقره و طال مسکوکات و تاریخی

 ؛9911 اسفند هفتم جمعه 

 جدید دولت ماهیت کردن مخفی

 احتراز رایب خواست،( انگلیس وزیرمختار) «نورمن» از طباطبایی سیدضیاءالدین 

 حد ات انگلیس دولت از طرفداری بر مبنی وی دولت ماهیت شوروی، مخالفت از

 .بماند مخفی امکان

 سیدضیاء از نورمن حمایت 
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 ارجهخ وزیر «کرزن» به نورمن سیدضیاء، وسیلهبه 9191 قرارداد الغای اعالم زا پیش 

 قرارداد محتوای سیدضیاء زیرا ندارد؛ معنایی قرارداد الغای داد، اطمینان انگلیس

 قزاقخانه و گذاشت نخواهد اجرا به انگلستان مالی مستشاران و افسران طریق از را

 کرزن به سانگلی مختار وزیر نورمن. داد خواهد سازمان تجدید انگلیسی افسران با را

 را( قشون و مالیه) اصلی دستگاه دو امور اداره دارد قصد سیدضیاء: داد گزارش

 .بسپارد هاانگلیسی دستبه

 که را عیمناف و امتیازات بیشتر سیاست، این اجرای داد، اطالع نرمن به سیدضیاء

 خواهد شورک این نصیب کند، کسب لیغیرعم قرارداد یك از دارد انتظار بریتانیا

 .کرد

 خارجی مستشاران استخدام 

 ارانمستش کرد پیشنهاد نورمن به کرد، لغو را 9191 قرارداد سیدضیاء کهآن از پس 

 قشون و مالیه کنترل و سازمان تجدید برای را انگلیسی نظامی افسران و مالی

 به ونقش و مالیه همم تشکیالت دو واگذاری از هدفش: گفت وی. کند استخدام

 .بپاشند داخلی نارضایان و هابلشویك چشمان به خاک که است این هاانگلیسی

 یامتیازهای بیشتر به را بریتانیا تواندمی نهایت در سیاست این بود معتقد نورمن 

 .آورد دستبه 9191 غیرعملی قرارداد از داشت انتظار که برساند

 برادرش آزادی برای دهخدا تقاضای

 نظامی حکومت فرمانده سیاح، خانکاظم به اینامه در دهخدا اکبرخانعلی میرزا 

 .شد زندان از خانیحیی میرزا برادرش آزادی خواستار تهران،

 9911 اسفند هشتم شنبه 

 ملت به خطاب سیدضیاء اعالمیه

 به خطاب ایهبیانی وی دولت، ریاست به طباطبایی سیدضیاءالدین انتصاب از پس 

 از پس سال 95 در کهاین به اشاره از پس اعالمیه این در او. کرد صادر ایران ملت
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 را خود دولت هایبرنامه نبوده، سامانینابه این به ایران اوضاع گاههیچ مشروطیت

 هبودب داخلی، عواید با مملکت اداره تبذیر، و اسراف از جلوگیری. کرد تشریح

 زندگی عیتوض بهبود دهقانان، میان ولتید اراضی و خالصجات تقسیم عدلیه، اوضاع

 از طبقات عموم مندسازیبهره مالیه، مرج و هرج از جلوگیری دهقانان، و کارگران

 وسیع یالتتشک ایجاد صنعت، و تجارت اوضاع به دادن رونق تربیت، و تعلیم نعمت

 هاآن به خود دولت هایبرنامه عنوانبه سیدضیاء که بودند هاییموضوع ،...و بلدیه

 .رساند مردم اطالع به را 9191 قرارداد لغو بیانیه این در او. کرد اشاره

 ایران به روسی نیروهای ورود 

 .کردند کهنه سرخس وارد پیاده و سواره نیروی نفر هزار 3 نزدیك هاروس 

 انگلیس سفارت در کودتا دستگیرشدگان اسامی 

 سیدضیاء به اینامه در تان،انگلس سفارت اعضای از «اسمارت الکساندر والتر» 

 نگلستانا وزیرمختار برای کودتا، از پس شده دستگیر افراد اسامی ارسال خواستار

 حکومت فرمانده سیاح، خانکاظم به الوزرارییس انگلیس، سفارت نامه این پیرو. شد

 و تهیه دشدن دستگیر اخیرا که افرادی اسامی از صورتی داد دستور تهران، نظامی

 .بفرستد «کادت» برای

 قزاقخانه به مرکزی بریگاد شدن ضمیمه 

 قزاق دیویزیون رییس رضاخان به اینامه در( جنگ وزیر) کیهان مسعودخان 

 را ضاخانر و کرد اعالم قزاقخانه به مرکزی بریگاد شدن ضمیمه برای را تمایلش

 .بگیرد تحویل را مرکزی بریگاد ترسریع هرچه کرد مأمور

 بلدیه در جدید تشکیالت ایجاد 

: کرد اعالم ایبیانیه تهران در وزیرداخله و الوزرارییس طباطبایی، سیدضیاءالدین

 .کرد خواهد ایجاد تهران بلدیه در جدیدی تشکیالت زودی به

 روسیه و ایران قرارداد امضای 
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 ق،حقو برابری به قرارداد این. شد امضا روسیه و ایران مودت قرارداد مسکو در 

 .ورزیدمی تأکید ایران حاکمیت و استقالل به احترام

 9911 اسفند نهم یکشنبه 

 هاقزاق به حکومت واگذاری

 هرستف خواست طباطبایی سیدضیاءالدین از قزاق، دیویزیون رییس رضاخان، 

 در قزاق اداره ارشد منصبانصاحب برای توانمی را آن حکومت که نقاطی اسامی

 .شود خابانت و معین کاندیدایی نقطه، هر ایبر تا کند معرفی او به گرفت، نظر

 رضاخان برای سپه سردار لقب 

 .کرد اعطا قزاق دیویزیون رییس رضاخان به را سپه سردار لقب احمدشاه 

 9911 اسفند دهم دوشنبه 

 مصدق به سیدضیاء اعتراض

. کرد اعتراض فارس والی «السلطنهمصدق» به تلگرافی ارسال با سیدضیاء 

 و بود کرده جلوگیری سیدضیاء الوزراییرییس خبر انتشار از هالسلطنمصدق

 هیچ به را یمشکل و مانع هر دارد، فرمان تحت که قشونی با کرد تهدید هم سیدضیاء

 .شماردمی

 احمدشاه به سیدضیاء دولت وزیران معرفی 

 وزیران آباد،فرح قصر در حضور با طباطبایی سیدضیاءالدین امروز ظهر از پیش 

 .کردند شروع را خود کار وزیران و کرد معرفی احمدشاه به را دولت

 هااسلحه تحویل برای تهران نظامی حکومت مهلت 

 انتشار اب سیدضیاء دستور به تهران، نظامی حکومت فرمانده سیاح، خانکاظم کلنل

 مأموران به روز، 92 تا را خود هایاسلحه خواست تهران مردم عموم از اعالنی

 .دهند لتحوی نظمیه
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 ایران اخیر وقایع درباره انگلیس خارجه وزیر معاون اظهارات 

 درباره انگلیس مطبوعات سئوال به انگلیس خارجه وزارت معاون «هارموث» پاسخ 

 و «ایمزت» جمله از لندن مطبوعات در امروز ایران، در حکومت تغییر و اخیر وقایع

 عملیات رد انگلستان دولت :است معتقد هارموث. رسید چاپ به «پست بیرمنگام»

. گیردنمی عهدهبه زمینه این در هم را مسئولیتی هیچ و نداشته دخالتی ایرانی قزاقان

 از زاق،ق نیروهای به انگلستان دولت مالی کمك بود گفته ایمصاحبه در هارموث

 داماق این به نسبت انگلستان کرد،می تأکید هارموث. بود شده قطع 9192 می ماه

 .کرده اتخاذ طرفیبی کامال موضع ا،هقزاق

 اسفند سوم کودتای در انگلیس دخالت 

 اتباع امتم: داد اطالع کرزن به تلگرافی در تهران، در انگلیس وزیرمختار «زمن» 

 کرده، ریزیبرنامه را اسفند سوم کودتای انگلیس کنندمی تصور ایران مقیم خارجی

 .تاس بوده اثربی او هایتکذیب که طوریبه

 سیدضیاء دولت جلسه اولین تشکیل 

 شد قررم جلسه این در. شد برگزار سیدضیاء دولت در وزیران هیأت جلسه اولین 

 .باشد ممنوع شهر در آمد و رفت و برقرار نظامی حکومت ،1 ساعت از هاشب

 تهران به پلیس نیروی اعزام درخواست 

 همراه را قشون ستون یك داد دستور شیراز در جنوب قشون فرمانده به سیدضیاء 

 .کند اعزام تهران به توپخانه

 توطئه یك محصول اسفند سوم کودتای

 قضیه :نوشت پرونده در درج برای یادداشتی در کودتا درباره «چرچیل.پی.جی» 

 .  است توطئه یك نتیجه کودتا

 پنجره نامه هفته
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 مصدق روایت به اسفند سوم کودتای

 

 نضیاءالدی سند اعتبارنامه بحث چهاردهم مجلس جنجالی موضوعات از یکی

 اسفند 92 و 96 جلسات در او کرد مخالفت آن با مصدق دکتر که بود طباطبایی

 در او ستا خواندنی که کرد افشا ضیاء سید نقش و کودتا مورد در را مطالبی 9299

 حوت ششم شب شاه دستخط و واقع حوت 2 شب کودتا: داشت اظهار جلسات این

 که اشتد سابقه واال کودتاست اثر در دستخط این و است شده مخابره والیات به

 ست،ا داشته عامّه مقبولیّت نه و نموده اداری مراحل طی نه که روزنامه مدیر یك

 برای امّهت اختیارات دستخط این در که این دیگر و بشود الوزرارییس مرتبه یك

 که بود نداده مأموریّت آقا به و  شده صادر وزراء ریاست خدمت وظایف انجام

 فطر شخص که مردّد من چون. بسوزاند باهم را بد و نیك و کند حبس را مردم

 و نشوم لیمتس اوّل صورت در که گرفتم تصمیم دیگری، یا است رعد روزنامه اعتماد

 تلگرافخانه سریی وسیله به آنکه از پس و نمایم حاضر پیشآمدی هرگونه برای را خود

 اجراء را ودخ تردید قابل غیر تصمیم است، رعد روزنامه مدیر که شد معلوم و تحقیق

 . نمودم مخابره شاه به را زیر تلگراف و نموده
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  عنوان از بعد شیراز از 9911 حوت 6

 مقام رد شد زیارت مرکزی تلگرافخانه واسطه به تلگرافی مطاع جهان دستخط

 در اگر فتلگرا این که رساند،می مبارک خاکپای بعرض داندمی آنچه دولتخواهی

 مشکل خیلی آن اصالح و شد خواهد اغتشاش و انقالب بسی اسباب یابد، انتشار فارس

 نآ تاکنون و شود انقالب این موجب دولتخواهی در نخواست چاکر بود خواهد

 امر است، زمال انتشارش ملوکانه امر حسب بر مزبور تلگراف هرگاه داشته، مکتوم را

 . دهد انتشار تلگرافخانه که شود درصا مبارک مطاعجهان

 مردم و رسید قوّا لّک رییس و دولت رییس بیانیه تلگراف این مخابره از پس بالفاصله

 کومتح علیه بر شهر اهل عموم و برده پی آنها هایگفته صداقت عدم به بیشتر

 افتلگر و بود شیراز در که تهران اهل «الدّولهفتح» که طوری به نمودند قیام جدید

 انگلیس ولقنس و شد واقع جانی خطر در بود، نموده مخابره دولت رییس به تبریکی

 «باطباییط ضیاءالدّین سیّد» و نمود تأمین تقاضای و آورد اینجانب نزد خود با را او

 مخابره من به را تلگراف این حوت 92 شب شد، مستحضر شیراز اوضاع از چون هم

 . نمود

 انتشار زراءو ریاست شغل به مرا تصدی تلگراف که امتهیاف آگاهی ـ عنوان از بعد

 معلوم انباینج به خبر این. ایدنموده احتراز اشکاالت حدوث از که ایدگفته و نداده

 ایدردهک تصوّر طورهمان را تهران افق و اطالعبی وضعیّات از حضرتعالی که داشت

 از اطالعییب و مسافت دوری. نیست چنین نه ایدکرده مشاهده عینآ و دیده قبال که

 حکومت این است داشته محروم مفید اطالعات از را حضرتعالی جریان،

 به است، ونیقش اقتدار نماینده و سرکرده یك آتش و اسلحه به که جدیدالتشکیل

 در و دهدنمی نشان چیزی مشت جز نمایند، اشکاالت ایجاد او معبر در که کسانی

 در هاآن صداقت رهینه عنوان به کنندگاناشکال هعائل و مال و جان واحد لحظه

 است شخصی مصالح برای نه خشونت و زبری این و شودمی گذارده تهدید معرض

 . سازدمی مشروع و مجوّز را اقدامی هر که است وطنی مصالح برای بلکه
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 ارواحنا اهیشاهنش همایون اقدس اعلیحضرت دستخط قرائت اینکه تصوّر بنابراین

 با است دهبو نارسا فکری بالمرّه کند، تولید را اشکالی حدوث است تملمح فداه،

 این شکیلت. نمایید ایفا را خود وظیفه است الزم نیرومندی نهایت با و اقتدار کمال

 هم آن ندک تردید تواندنمی خیانتکار جز هیچکس را کنندهاصالح و وطنی دولت

 ندای ردمک توقیف را دروغین یدهپوس رجال تمام اینجا در من شودمی تنبیه فورآ

 لیمشک و مانع هر دارم، امر تحت در که قشونی جسارت و تهوّر با و داده اصالحات

 . شمارممی هیچ به را

 برداشته، دمق جسارت با باشید دولتی چنین نماینده خواهیدمی نیز اگر حضرتعالی

 جانبنای نهایتبی تقویّت واز کنید شروع خودتان مأموریت خطه در را اصالحات

 دست به ایستهش مجالی را غرضبی و دانشمند اشخاص که کنید باور و نمایید استفاده

 هسابق حضرتعالی به است من عادت که همانطور پردهبی و راست است آمده

 تعالیحضر چون از که مایلم خیلی و خوشبین شما شخص به نسبت که دهممی

 . کنم استفاده فارس اصالحات در شایسته شخص

 نابراینب گردم آگاه حضرتعالی صمیمیّت و صداقت از است الزم متقابل طوربه

 خود هم حال همین در ولی نمایید، تکلیف تعیین خودتان برای خودتان که منتظرم

 و بینمیم ناچار است من صداقت و صمیمیّت از شمه یك باز که نکته این ذکر از را

 که اشخاصی برای گفتاریراست و قتصدا جز طریقی انتخاب که است این آن

 ودشمی خودشان زیان موجب و نیست مصلحت شوند،می من سؤاالت این مرجع

 گشاده وشآغ بعید، فاصله ازآن حضرتعالی اصالحات، نام به و وطن نام به امیدوارم

 به لّیم منافع احترام به را خودتان مظاهرت و کمك گرفته، بغل در برادرانه مرا،

 خابرهم والیات به امداده امر که ایبیانیه در خودم منشور و روش نمایید اهداء من

  ءوزرا ریاست. ایدیافته آگاهی اینجانب عقاید از و مالحظه المحاله کنند،

 ملغی ار قرارداد که ایدنوشته خود بیانیه در چون و ندادم جوابی تلگراف این به

 و شدم منصوب فارس ایالت هب که 9911 میزان 91 در که کنممی عرض نمودم،
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 با و بدهم ترسمیّ جنوب قشون به نخواستم بود نشده ملغی ایران و انگلیس قرارداد

 : نمودم مخابره مرکز به را تلگراف این بنادر کل کارگزاری رمز

 عاتیرجو ایالت با شفاهآ و کتبآ است نفر 2222 مذکور قرار از که جنوب پلیس اداره

 لیفتک است مستدعی شدندمی حاضر هم اعیاد و رسمی اقعمو در و دارند و داشته

 . باشد باید قرار چه از آنها روابط که فرمایید معیّن

  میزان 91 ـ 9622 نمره

 تأیید را هسابق چون و گذاشت بالجواب مرا تلگراف ،«مشیرالدّوله» مرحوم کابینه

 مکاتبه آرسم آنها به و ندهم رسمیّت جنوب قشون به که دیدم صالح اینطور نکرد

 عیادا تمام در و نبود محدود دفعه دو یکی به وقت آن که را رسمی سالم و نکنم

 ملغی ار قرارداد که آقا ولی. نپذیرم را آنها و کنم ترک یافت،می انعقاد مذهبی

 به را هاآن و شناخت رسمیّت به را جنوب قشون دلیل چه به نشد معلوم بود نموده

 . نمود احضار تهران به شودیم قرائت که تلگرافی موجب

 اطالع برای فارس جلیله ایالت ـ شیراز به تهران از حوت 99 شب رمز تلگراف

 تونس یك که است شده امر جنوب قشون فرمانده به داردمی اعالم حضرتعالی

 «ضیاءالدّین سیّد» 9329 نمره حوت 99. دارند اعزام تهران به توپخانه با قشون

 . وزراء ریاست

 2 تانگلس هایروزنامه که کس هر و افزود عمومی تأثرات بر تلگراف این وصول

 آزادی عصر و حوت 95 مطبوعات شورای بیانیه و حوت 93 استخر و 9221 رجب

92  

 عمومی افکار حقیقت و فارس اهالی پرستیوطن به تواندمی بخواند، را 9222 حمل

 از یك هیچ به من و ندافزود خود مقاومت بر روز به روز اهالی گردد متوجّه

 کل ماندهفر «فریزر کلنل» آقای با مذاکرات نتیجه در ندادم جواب آقا تلگرافات

 . نمودم مخابره شاه به را تلگراف این جنوب، قشون
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  عنوان از بعد ـ تهران به شیراز از

 چاکر شده عارض بغتتآ که مزاجی کسالت و الوقوعمحتمل پیشامدهای آثار به نظر

 آقای ورود تا و نمایدمی ممنوع مقاومت و العادهفوق زحمت لتحم از را

 ار ایالتی حوزه باشد زحمت هر به خودشان، ابوابجمعی محال از «الملكقوام»

 9911 حوت 96. خواهدبود مبارک امر امر، ایشان، ورود از بعد و نمایدمی مراقبت

 همان شده نوشته فتلگرا این در که الوقوعمحتمل پیشامدهای آثار از غرض شمسی

 ودب روشن روز مثل من برای که است ایران سلطنت از «احمدشاه سلطان» خلع

 قرارداد از انگلیس دولت رسمی دعوت در نشد حاضر لندن در شاه که موقعی زیرا

 کند مقاومت گرا بود گفته او به «ناصرالملك» که این با بشناسد، را آن و ببرد اسمی

 میاس قرارداد از و افزود خود مقاومت بر پرستوطن شاه شودمی خلع سلطنت از

 که یحوادث. شود برده نیکی به نامش امروز که این از باالتر چه شاه برای نبرد

 ادفتص حوادث این به کسی عمر در شاید و است کم شودمی نام بلندی موجب

 خود که اییآنه بدبخت و کنند استفاده حوادث این از که کسانی خوشبخت. نکند

 سلطنت نفر 2 ارقاج سالطین سلسله در بسازند نامالیمی هر با و نموده پیشامد مطیع را

 که سته «شاه مظفرالدّین» اوّل اند،شده نامی پادشاه نفر دو فقط آنها از که نموده

 نداد تاسار به تن که است «احمدشاه» بعد و شد ملّت نصیب آزادی او سلطنت در

 و شدنمی تسلیم کودتا به جوانبخت پادشاه ینا که کاش ای گذشت سلطنت از و

 . کردمی ترک را سلطنت مقام زودتر

 ایالت به مرا و کندمی موافقت من نظریات با که نیست معلوم و نرسید جوابی شاه از

 افکار و بیاید فسا از «الملكقوام» است منتظر که این یا و گذاردمی باقی فارس

 روز هب روز احساسات چون نماید، قبول مرا ایاستعف بعد و کند ساکت را عمومی

 را خود صدمقا و کنند سوءاستفاده اوضاع از خواستندمی طلبآشوب مردم و بیشتر

 در ذینمتنف تحریکات و ایالتی حوزه در اغتشاش از جلوگیری برای. دهند انجام

 . رسید پیشنهاد این شهر اعیان از حوت 93
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 9911  حوت 93 مطابق 9221 رجب 3 شیراز

 نسارقی شده، شروع ایالت این اطراف در هانظمیبی ایپاره چون عنوان، از بعد

 اتّفاق چندین روز، چند این ظرف در زده، شرارت و هرزگی کار به دست

 یبعض موقع این در و نمایدمی پیدا انتشار دارد ناامنی و افتاده غیرمنتظره

 عملیّات یبعض به خوردگیهم به و نظمیبی تأیید برای است ممکن هاطلبهنگامه

 ایالت نظر تحت رد شودمی فرستاده  تلگرافخانه به که تلگرافاتی است الزم بپردازند،

 که لگرافاتیت فرمایید مقرّر و امر مرکزی تلگرافخانه ریاست به شودمی استدعا باشد

 دبرس الیع اشرف حضرت کارگذاران نظر به که این از قبل شود،می گفته نقاط به

 ابوالقاسم» نمایند توقیف را مملکت صالح و نظم مخلّ تلگرافات و ننمایند مخابره

 سه و ظمیهن رییس ـ علیفضل نوری ـ لطفی محمّدباقر ـ مؤیدالملك ـ نصیرالملك

 . «دیگر امضای

 مالقات رام انگلیس قنسول «مید ماژور» آقای شد اجرا مزبور پیشنهاد که این از پس

 شیراز هب تهران از تلگرافی «مشارالدّوله» و «فاخر سردار» قایانآ که نمود اظهار و

 خانهتلگراف رییس نظارت دادم جواب من نرسیده مقصد به که اندنموده مخابره

 از که افاتیتلگر در و شودمی مخابره خارج به شیراز از که است تلگرافاتی به راجع

. برساند دمقص به را هاآن نگبالدر باید و ندارد تفتیش حق رسدمی شیراز به خارج

 نوشتند نم به را مراسله این بعد و نکرد متقاعد را ایشان من اظهارات که شد معلوم

: 

 چاره امّا کشم،می خجالت اشرف حضرت به دادن زحمت از واقعآ شوم، فدایت

 ابجن که قراری از که کردم عرض خدمتتان قبل روز چند که شود عرض ندارم

 تلگرافی كی «مشارالدّوله» و «فاخر سردار» آقای که بنابود بودند فرموده وزیرمختار

 وهمچ که پرسیدم ایشان از وقت آن ،«الممالكحشمت» آقای جناب به کنند

 رسیده اقعآو که شنیدم جایی از گذشت که روز چند خیر یا است رسیده تلگرافی

 تلگراف هک کندمی سؤال وزیرمختار هم حاال. ندادندش مزبور آقای به لیکن و بود
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 ینا دادن از جلوگیری جایی از اگر بدهم جواب چه ایشان خدمت. خیر یا رسید

 مشکل اروزیرمخت به دادن جواب اینجانب برای اندازه یك تا باشد شده صاحبش به

 . «مید ماژور» کنیم؟ چه است

 رمختاروزی آقای تقاضای با تلگراف کنندگانمخابره آقایان که دارم یقین من

 با که بود هلس االّ و اندنکرده مخابره شیراز به تلگرافی و ننموده موافقت لیسانگ

 دیگری رافتلگ نبود هم ایالت تفتیش تحت و بود دایر وقت آن که کمپانی سیم

 . ننمایند مکدّر من از را انگلیس قنسول و کنند مخابره

 «صیرالملكن» رحومم منجمله اعیان، از نفر چند که بود نمانده عید به بیشتر روز دو

 آمدند من القاتم به بود، حبس در سیاسی تقصیر علت به جانب این ایالت از قبل که

 بیان ورط این را خود نظریه و شود منعقد سالم سال اوّل روز که نمودند پیشنهاد و

 شودن منعقد سالم اگر است شناخته دولت رسمآ را جنوب قشون چون که نمودند

 ولتد که است ممکن و شودمی دو هر دولت و جنوب ونقش با که است مخالفتی

 شاه گرا شود تجدید باز ما سابق هایبدبختی و دهد دستوراتی نامبرده قشون به

 طاعتا شده ایران قشون که جنوب قشون از باید همه کرد قبول را شما استعفای

 روز که بود نای. نمایید تعقیب را خود نظریّات باز توانیدمی شما ننمود اگر و کنند

 گرافتل این موجب به مرا استعفای شاه هم حمل دویم و شد منعقد سالم حمل اوّل

 تصویب هب فارس ایالت از شما استعفای عنوان، از بعد شیراز به تهران از. کرد قبول

 «ملكالقوام» به را ایالتی امور کفایت است الزم شد، قبول الوزرارییس جناب

 قوی نّظ و نمود احضار فوریت به مرا شاه چون ماییدن حرکت فورآ نموده تفویض

 قریه در روز 32 از متجاوز کند توقیف مرا «طباطبایی ضیاءالدّین سیّد» آقای که بود

 «اسمیت آرمیتاژ» آقای از اثناء این در و ماندم است فرسخ 99 شیراز تا که سیّدان

 در شاریمست سمت به «الدّولهوثوق» قرارداد انعقاد از پس مشارالیه رسید کارتی

 «الدّولهثوقو» کابینه از بعد که «مشیرالدّوله» کابینه. داشت دخالت ایران مالیه

 نفت رکتش که فرستاد لندن به را او نشود، اجرا قرارداد که این نظر از شد تشکیل

 نموده اءالغ را قرارداد که این با «ضیاءالدّین سیّد» آقای و کند تفتیش را جنوب
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 وزارت رد باز و نمود احضار تهران به سابق شغل تصدی برای را آرمیتاژ آقای بود

 و کند مالقات مرا که بود این کارت فرستادن از آرمیتاژ مقصود داد دخالت  مالیه

 یراهنپ را آن و نبندند محملی مالقات این به وقت زمامداران که این برای هم من

 آقای ورود برای چون مودمن امتناع نرسانند زحمت من به و نکنند عثمان

 شیراز وارد ایشان ثور 91 در و. بود شده تهیه زمینه من مقامقائم «السلطنهنصرت»

 . بمانم فارس خاک در که ندانستم صالح دیگر شدند

 ناشناسی امنیه است فرسخ 1 اصفهان تا که قهیار در و نمودم حرکت تهران قصد به

 اداره بمانم اصفهان در اگر که گفت و ردک مطلّع دولت دستور از مرا که دیدم را

 به که دهدمی اطالع مرکز به شوم خارج شهر از چنانچه و کندمی توقیف مرا امنیه

 و ذشتمگ شهر از که بود این ماند بالاجرا دستور اصفهان در من توقف عدم واسطه

 که دیبل با آنجا از و ماندم روز چند اصفهان تا است فرسخ سه دو که گز قریه در

 و دمش چهارمحال وارد بودند فرستاده( محتشم سردار) ،«بختیار غالمحسین» آقای

 «السلطنهقوام» از تلگرافی 9222 جوزای 93 در. کرد سقوط سیاه کابینه بعد روز چند

 آقای هرانت به ورود از پس کرد معرفی شاه به مالیه وزارت پست برای مرا که رسید

 شانای قیافه آمد من دیدن به دانستمی من هخانوزارت عضو را خود که آرمیتاژ

 و نبود ام بین متعارضه منافع کاش ای گفتممی که بود جذّاب و شریف قدری به

 شوند دور یرانا مالیه از که خواستندمی ایشان نه. کنم همکاری ایشان با توانستممی

 راردادق و کنم یقتصد مالیه در را ایشان ورود که دادمی اجازه من به وطن حبّ نه و

 بدست دست ار ما خواست که هم «السلطنهقوام» کابینه. کنم تجدید را رفته بین از

 من و «تاژآرمی» امضای به اوراقی خواستمی که اینست قضیه شرح. نتوانست بدهد

 آنها و نندک اعتماد نفر دو ما امضای به داخلی و خارجی دارانسرمایه که شود منتشر

 ،داشت وجه به مبرمی احتیاج که جنگ وزارت کار از گره و دکنن خریداری را

 و بشود نکارای مایل «سپه سردار» اینکه با و نمود دعوت دولت هیأت به مرا. بگشاید

 که عدب مدّتی و نمودم امتناع کنم مالحظه ایشان از من که بود هم دولت هیأت در

 جلسه نآ در شما جواب از که گفت من به شد،می مالحظه مملکتی امور در ایشان با
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 شدیدمی گرا گفتم. شوم گالویز شما با همانجا خواستممی که شدم عصبانی طوری

 در لیسیانگ مستشار که شدمنمی حاضر قیمتی هیچ به زیرا کردنمی اثری من در

 . نمایند تجدید را قرارداد و کند دخالت مالیه امور

 یخشم اینکه برای هم آرمیتاژ و تگذشمی وزیر بدون مالیه وزارت کار ماهی چند

 آرمیتاژ هآنک از بعد. گشتمی دوستان کام به امور و کردنمی جدّی کار شود محکم

 راییپذی طوری من از رفتم او بازدید به که روزی و نمود حرکت قصد شد مأیوس

 عشری م،کردمی موافقت او با اگر دارم یقین و کنمنمی فراموش وقت هیچ که کرد

 ملّت یاخالق عظمت به باید که اینجاست. کردنمی من به را احترامات آن راعشا از

 الغاء را دقراردا خود بیانیه در آقا که شد معلوم گذشت آنچه از. برد پی انگلیس

 . کرد اجرا عمال را آن بعد و نمود

 را یمشکل و مانع هر دارم، امر تحت که قشونی با» نویسدمی حوت 6 تلگراف در آقا

 بسیار مد؟آ در او امر تحت ترتیب چه به قشون این نیست معلوم «شمارممی چهی به

 باشد نداشته اتکایی هم مرکز به و نباشد نظامی منصبصاحب کسی که است مشکل

 موقعی و ندک خود مطیع است انگلیسی «اسمایلز» سرپرستی تحت که را قشونی و

. شود سلیمت هم شاه و بماند ساکت و نکند مقاومت مرکزی قشون شد، تهران وارد که

 و گذاشت آقا عرض در را خود آن رییس چرا بود آقا امر تحت قشون این اگر

 تحت که زاقیق دسته کمك به که گفت شودمی آیا داد آقا خود بیانیه مثل ایبیانیه

 یلهبوس آیا نمایند؟ هدایت راست راه به را ملّت و کنند انقالب است خارجی امر

 آدم دامک کرد؟ اصالحات دعوی که این یا و شد انقالبی توانمی پوچ بیانیه یك

 و داشت اساس آقا فرمایشات اگر بخورد گول هاحرف این با که است بصیرتیبی

  نمود؟ حبس و توقیف را پرستوطن رجال چرا بود مملکت خیر در نظریاتشان اگر

 تا گذارندمی راماحت عمومی افکار به و کنندنمی حقیر را ملّت پرستوطن اشخاص

 نکرد، ماحترا خود ملّت به که هرکس و کنند خود پشتیبان را آنها حوادث بروز در

 تیغ نانهموط روی به و نمودن قیام خارجی اتکّای به. است دیگر جای او پشتیبان



121 

 

 آزادمردان و پرستانوطن کار نمودن، حبس و کردن توهین را آنان و کشیدن

 که ودب شده باعث چه و برود عملیّات این پیرامون که داشت وا چه را آقا نیست

 و دنمو خارج کار از را بد اشخاص باید اصالحات در کند حبس را طالح و صالح

 . کرد محکوم و محاکمه

 انقالبی هچ برای زمینه ایران در که دهد توضیح آقا خوبست بود انقالب مقصود اگر

 هن کرد ثابت روزگار شود بانقال هادی خواستمی اشخاصی چه یا و بود حاضر

 به مردم او ترس از تا دهد تشکیل محلّلی کابینه بود مأمور و انقالبی نه و بود مصلح

 کسی آیا. برسد خود مقصود به او تا بدهند اهمیت او به و شوند ملتجی «سپه سردار»

 «پهس سردار» که دارم بخاطر است ایران ملت آقا اتکاء مرکز که بگوید هست

 و «مشیرالدوله» مرحوم حضور با من منزل در وقت زارایالورییس

 اظهار «ءعال» و «زادهتقی» و «مخبرالسلطنه» و «آبادیدولت» و «الممالكمستوفی»

 در شدمین وقت آن کرد پیدا سروکار کی با ندانست و آورد انگلیس مرا که کرد

 سیک همان معلوم خوبی به و کرد تکذیب را آن روزگار ولی زد حرفی باب این

 ما ررض به و ما پول با دیکتاتور برد را او نبود، مفید دیگر چون آورد، را او که

 انایم و عقیده دید مهمات تدارک ما امروز متفقین برای سال 92 و کشید آهنراه

 اصل و ترویج را اخالق فساد و ضبط را مردم امالک برد بین از را مملکت رجال و

 خود بقاء برای و کرد متزلزل را دادگستری قضات و ادهد تغییر را اساسی قانون 91

 و افزود مدارس عده بر دادمی اهمیت کمیت به چون نمود وضع ظالمانه قوانین

 اروپا هب معرفت کاروان کرد تنزل معلومات سطح نداشت عقیده کیفیت به چون

 .کرد معدوم و ناتوان را آنها سجیه فرستاد،

 شد؟می چه شدمی رفع حجاب شدندمی خارج دارسم از دختران که تدریج به اگر

 آسفالت اهخیابان اگر. داشت ما برای نفعی چه تدبیربی و پیر زنان از حجاب رفع

 رسیدیم ضرر کجا به بود شنده ساخته هامهمانخانه و هاعمارت اگر شد؟می چه نبود

 رد انهخ نبینم دیگران تصرف در را وطن و بروم راه خاک روی خواستممی من

 ستمدارانسیا کار است این است دیگران دست که است شهری از به داشتن اختیار
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 از نتیجه اخذ از پس و دهندمی قرار مقصود اجرای آلت را کسی که پرستوطن

 . گذارندمی منت مردم به او بردن

 

 

 

 منبع :

 ایران معاصر تاریخ مطالعات موسسه
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 بهار الشعرای ملك زبان از گرایی کودتا و زدایی مشروطه  

 

 تقوی مصطفی سید

. شد آفریده 9911 اسفند سوم کودتای تا دادند هم به دست گوناگونی عوامل

 حزب و گرایی گروه خانوادگی، و شخصی های محوری خود واگرایی، آنارشیسم،

 به هک هستند عواملی از بخشی عمومی، منافع بر خصوصی منافع ترجیح بازی،

 دیکتاتور یك هب نیاز احساس برای را عینی و ذهنی بستر و انجامیده اوضاع نینابساما

 شاهد و بوده نام به خواهان مشروطه از خود که بهار الشعرای ملك. ساختند فراهم

 سالهای ،بود مشروطه از پس بسامانیهای نا دل از خان رضا دیکتاتوری برآوردن سر

 اقبتع و کرد می لمس وجود تمام با را ها طلبی مرج و هرج آن نیز کودتا از پیش

 عملکرد زا ناشی را نابسامانیها آن از مهمی بخش او البته. کرد می گوشزد نیز را آن

 به اما نالید، می آنها دست از و دانست می خود خواه مشروطه دوستان از تعدادی

 دایجا را خود طلب مرج و هرج های حزبی هم از برخی نهایی هدف بهار آنکه رغم

 به یزن او خود که بود ای گونه به اوضاع دانست، می دیکتاتوری حکومت یك

 می یکتاتورد و مستبد و مقتدر حکومت یك ایجاد را نابسامانی آن عالج راه ناگزیر،

 ولا جهانی جنگ دوران مطبوعات در او های نوشته از فرازهایی به زیر در. دانست
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 نظر هب مفید روزگار آن ایران وضعیت درک برای آنها به توجه که شود می اشاره

 :رسد می

 ایه اعتراض اختالفات، ظن، سوء شیوع اغتشاش، مرج، و هرج: نویسد می ایشان

 یك نبود از ناشی همه مرگ، برادرش و یأس باالخره و خیانت و دزدی و عمومی

 تشبیه قلث مرکز به مقاله این در را آن ما که اجتماعیه هیئت در است استواری مرکز

 و زنیمب گول توانیم نمی هم را خودمان است، رفته بین از مرکزیت...  ایم نموده

 ایران كاین...  کرد رها طبیعت به و پنداشته سرسری شود نمی هم را مملکت کار

 دهعقی این من. است امر سرعت در ما امروز چاره من عقیده به...  ندارد ثقل مرکز

 آینده تار و تیره روزهای با را کنونی سخت یروزها و کرده پیدا قبل ماه شش از را

 تدس به را ایران باید یا نیست، خارج حال دو از امر که دانستم و آورده نظر در

 .پارلمان دست به یا و سپرد دیکتاتور

 اباتانتخ برگزاری با حتی که را خود های حزبی هم از برخی دیگری جای در وی

 :نویسد می و داده قرار مخاطب د،ورزیدن می مخالفت چهارم مجلس تشکیل و

 ود،ش گران و کم نان شود، متفرق و ضعیف دمکرات حزب بفرمایید، مالحظه

 اوست که تداهلویس کلنل افتد، تعویق به است عمومی تسالی مایه باز که انتخابات

 نظمیه ایاعض شود، متزلزل کابینه برود، کند قهر شده دلسرد کار از تهران؛ نظم و

 شد، جمع اب که همه ها این وقت آن بدهند، استعفا مجتمعاً یا یکی ییک کرده گرو

 ! کودتا...  بشود؟ چه

: کند می یانب اینگونه قانونی مرد یك و قانون به را جامعه نیاز او دیگری نوشته در

 سنگ هپارچ یك شهوت، بی و معده بی دهان، بی گوش، بی چشم، بی قانونی، مرد

 رویه این جز. کند می اجرا را قانون خود آهنین عصای با قانون، توده یك و

 که است همین و بینید می که است این و است مرج و هرج و است غلط خطاست،

 این اب و کنید دوام حالت همین در است خوب اگر اهلل، بسم چشید، می را اش مزه

 مرد ما هک اینجاست بدبختی. نمایید سیر را خویشتن آرزوی شکم ناهنجار غذای
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 شتهدا خواهیم نمی و نداریم قانون ما. نداریم قانون داریم اگر و نداریم نونیقا

 .باشیم

 بحران و نرفت پیش از کار یك گذشت ماه شش باز: نوشت بهار به مدتی از پس

 بحران نای. نمود نزول ما سعادت حوزه در کنان لند لند و زنان شوره سیاه دیو مثل

 ست؟ا پلتیکی بحران بحران این دارد؟ غرضی چه ما با است؟ جنسی چه چیست؟

 ست؟ا شخصی و فردی بحران است؟ جمعیتی و حزبی بحران است؟ روحانی بحران

 مرج و رجه و گسستگی مهار: -اولی...  است جهالت عنصر دو بحران این بلکه!  نه

 طرف، یك مردم خودسری. خصوصی مهملی و کاری محافظه: -دومی و عمومی

 .دیگر طرف از زمامداران اسیسی جبن و کاری محافظه

 راوشت...  من قلم زیر از مکرر، که است همان من عقیده آری،: گوید می سرانجام و 

 ردمم بقی ما و شود شروع دولت طرف از آهنین عصای با اصالح باید. است نموده

 که یمتیق هر با و کند کار برق مثل هم حکومت...  خود کارهای پی برونند کار بی

 ملت به هم وقت هر و کند درست را کارها رسد، می زورش که جا ره تا هست

 دهگندی وضع ان با و بازی مرده این با ورنه. بجوید استمالت او از شد محتاج

 رفط به بتوانیم قدم یك که محال، است محال پرستی خود و کاری مالحظه

 .بشویم نزدیك هم جزیی اصالحات

 کند می فکر هچ هر بتواند، که حکومتی نینچ یك و شد پیدا غیرتی با مرد یك اگر

 آید، رکا روی به نترسد، – ملت های هلل و ها دایه از یعنی - کسی از و کند، اجرا

 شود می اردو ما به پی در پی که ضررهایی از بتوانیم و برسیم جایی یك به شاید

 تانسقبر به رویم می داریم امروز که راه این والّا، بدهیم، تخفیف الاقل قدری

 .است معدومیت

 وثوق از نه و نندبک کاری رویه این با توانند می الممالك مستوفی نه مشیرالدوله، نه

 ... .  است ساخته کاری ها الدوله عین  یا الدوله عین یا الوله

 ایران معاصر تاریخ مطالعات موسسهمنبع : 
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 رضاخان 9911 کودتای از قبل ایران اجتماعی سیاسی های نهضت

 

 مدنی الدین جالل سید ردکت

 مانه داشت را رفاه و آزادی و استقالل انتظار مشروطیت انقالب پس که ما ملت

 روسیه س،انگلی های امپریالیست. گردید بسیار مصایب با مواجه دیدیم که طور

 نزاع به استعماری های برنامه اجرای جهت در و ایران سر بر آلمان و تزاری

 مشروطیت انقالب پیروزی مقارن. نمودند بیشتر را ایران رامو در مداخله و برخاستند

 و دندش پیاده فارس خلیج سواحل در و هنگام جزیره در انگلیس نظامی نیروهای

 دربار از دتش به که تزاری ی روسیه. پرداختند دخالت به بلوچستان و سیستان در

 دیگر پناژ با جنگ در شکست با نمود می حمایت استبداد تحکیم جهت در قاجار

 ی عرصه در مانآل ظهور با لیکن نداشت انگلیس سیاست با مقابله در را سابق قدرت

 فارس لیجخ در بندری اجاره و کشور این بازرگانی گسترش طریق از ایران سیاسی

 شکرل وردود علت به و قرضه اعطاء و مدرسه ایجاد و بانك تأسیس امتیاز اخذ و

 طور همان و گذاشتند کنار را رقابت موقتاً گلیسان و روس ارومیه، حدود به عثمانی

 هب نیز آلمان ائتالف این رغم علی اما کردند امضا را 9122 داد قرار دیدیم قبالً که

 تتجار در روسیه و انگلیس از بعد را سوم مقام و داد ادامه خود اقدامات توسعه

 از پس فارس خلیج در دریایی نقل و حمل در و آورد دست به ایران خارجی

 آلمان و طرف یك از روسیه و آلمان میان اختالف کرد اشغال را دوم مقام انگلیس
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 استعماری های قدرت که بود مناقشاتی از جزیی ایران در دیگر طرف از انگلستان و

 وانیعن استقالل از فقط ایران جنگ اوایل در. داد قرار اول جنگ ی آستانه در را

 جانآذربای عثمانی ارتش بود کرده اعالم را خود طرفی بی که حالی در و داشت

 آورد در رفتص به خود را عثمانی اشغالی سرزمین روسیه ارتش سپس کرد اشغال را

 «عثمان و آلمان» با «روسیه و انگلیس» بین جنگی عملیات ایران غرب نواحی در و

 وایق تصرف در جنوب و روسیه قوای تصرف در ایران شمال باالخره و یافت ادامه

 داشت یتشریفات ی جنبه فقط ایران حکومت که وضعیت این در. آمد در انگلیس

 های هزنجیر تا شدند پیدا مملکت کنار و گوشه در افرادی آمده، ستوه به ملت

 که یدندد می اینان. نمایند تأمین را کشور استقالل و آزادی و کنند پاره را اسارت

 دولت برای نیرویی بیگانه تسلط گراییده، کامل وخامت به کشور اقتصادی وضع

 به را دممر بازرگانی روابط قطع و جنگ از ناشی خرابی نگذاشته، باقی مرکزی

 و نان قیمت نگردیده، کشت ها زمین شده، تهی کشور ی خزانه رسانده، فالکت

 شده باعث بیماری شیوع و گرسنگی قحطی، و رسیده برابر چند به مایحتاج سایر

 عوامل ینا همه. گردد مبدل مسکونی غیر مناطق به کشور از هایی قسمت که است

. دگردی ظاهر ایران در آن از بعد و جنگ دوران اواخر که است هایی نهضت ریشه

 و جنوب در اه دشتستانی جنبش تبریز، در خیابانی قیام گیالن، در جنگل نهضت

 (9.)اند جمله آن از خراسان در پسیان خان تقی محمد کلنل پایداری

 (9)جنگلی خان کوچك میراز رهبری به جنگل تنهض

 و ورش زمامداران خیانت علت به که بود روحانی شخصیتی خان کوچك میرزا

 نمازندارا در دیوساالر خان علی میرزا و او داشت، نهضت و مقابل برای حرارتی

 قمری 9223 سال اواخر در و پرداختند کاری هم برای افراد جلب به یافته استقرار

 عنوان از دادند، تشکیل تالش حوالی در( 2) اسالم اتحاد نام به ای کمیته «م 9195»

 که راچ داشت اسالمی ی جنبه چیز هر از قبل ها آن نهضت که است پیدا کمیته

. بود ردهک آغاز را مبارزه اسالمی افکار همان با که بود مبارزی طلبه کوچك میرزا

 تصمیم قاطعیت بر کشور در انگلیس بیشتر نفوذ و 9191 داد قرار انعقاد موضوع بعداً
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 نام نهمی با هم ای روزنامه. کردند مبادرت جنگل حزب تشکیل به و افزود ها آن

 می نگلج حزب در عضویت داوطلبان و بود ها آن افکار مبلغ که دادند می انتشار

( 3.)کنند قبول را نامه مرام و باشند نداشته سوی ی سابقه و کنند یاد سوگند بایست

 هدف به که مادام بودند مصمم ها جنگلی» گوید می جنگل سردار کتاب ی نویسنده

 نپردازند ورتص و سر آرایش به اند نشده بیگانه نیروی اخراج به موفق و نرسیده شان

 هیاکل و تاریخ ماقبل مخلوقات شکل به را ها آن جنگل در اقامت طول بنابراین و

 در مرکزی دولت جنگل نهضت کار ی توسعه با «بود آورده در آور رعب و جسیم

 (5.)نداشت اقتداری ایران شمال

 و پرداختند مذاکره به ها جنگلی با روسیه( 6) انقالب از قبل انگلیس و روس قوای

 از حشمت دکتر( 1)دولت قوای با ها جنگلی برخورد اولین در( 2)آن از بعد هم

 در و تنگذاش او مجازات در ریتأثی او تسلیم و شد تسلیم نفر 922 با جنگل اعضای

 .گردید اعدام« 9222 شعبان» 9191

 اعضا اب هم ارتباطش و رفت جنگل اعماق به برخورد این از پس خان کوچك میرزا

 در رشت فرماندار جانب از 9911 ماه تیر« 9222 رمضان» بعد ماه( 1.)شد متزلزل

 هاعالمی در و شد اعالم نظامی حکومت ها جنگلی فعالیت اطراف مناطق تمام

 ندکن منزل ها جنگلی آن در که ای خانه هر» گردید تصریح نظامی فرماندار

 ذوقهآ ها جنگلی برای که افرادی شد خواهد تنبیه صاحبش و شود می سوزانده

( 92)«شود یم ضبط شان دارایی و اعدام فوراً بنمایند ها آن به کمکی یا و کنند تهیه

 شد رستادهف جنگل به نمایندگی هیأت دو هم لهمشیرالدو یعنی بعدی دولت طرف از

 حوالتیت اوقات این در. نشد حاصل ای نتیجه اما نمایند مذاکره نهضت سران با که

 رشت رشه و آمدند ایران شمال به شوروی روسیه سپاهیان. شد واقع ایران شمال در

 المعا جمهوری و شدند گام هم تجاوزین این با ها جنگلی از گروهی و کرد سقوط

 میرزا. ردک منتشر را کمونیست روزنامه هم وری پیشه جعفر سید گویا و داشتند

 چنین اب و داشت اسالمی ی جنبه و بود او به مربوط نهضت اساس که خان کوچك

 از« 9221 شوال» 9911 ماه تیر در باشد آهنگ هم و موافق توانست نمی جمهوری
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 جانب از که حکمت فاخر ارسرد با اوقات همین در مالقاتی و شد خارج رشت

 جدا شتر انقالبیون از که کوچك میرزا. داد انجام داشت نمایندگی مشیرالدوله

. شدند داج او از هم قربان خالو و خان اهلل احسان یعنی شد دیگر انشعابی گردید

 بعق را رشت انقالبیون مرکزی دولت مأمور عنوان به( 99)ها قزاق 9911 مرداد در

 دست به رشت مجدداً مدتی از پس ولی درآوردند تصرف به را رشت و زدند

 (99.)افتاد انقالبیون

 از اههم شش مهلت یك و شد برقرار ها جنگلی با ضیاء سید تماس 9911 کودتای با

 اهلل عدس نماید اجرا را ها جنگلی ی خواسته بتواند او تا خواست خان کوچك میرزا

 او از عدب دولت و نیافت ادامه ضیاء دسی دولت اما بود پیام این ی واسطه درویش

 .بود شوروی و انگلیس سیاست دو کاری هم جلب صدد در

 کوچك رزامی با بود کرده قیام آذربایجان در زمان همین در که خیابانی محمد شیخ

 .نمایند اقدام مشترکاً تا ساخت برقرار ارتباط

 به را جدی حمله ها قزاق قربان خالو تسلیم و سپه سردار شدن جنگ وزیر از بعد

 رسیدند یم بقتل یا و شدند می تسلیم یا جنگل متفرق قوای کردند شروع شمال

 نخلخا سوی به نفر آوری جمع برای که مبارزات آخرین در خان کوچك میرزا

 ایانپ جنگل نهضت ترتیب این با و درآمد پا از و شد بوران و برف دچار رفت می

 .گرفت

 آذربایجان در خیابانی قیام

 آوریل 2» کرد آغاز تبریز در را خود نهضت 9911 سال در(92)خیابانی محمد شیخ

 با اشدب مسلح که این بدون وی. داشتند حمایت او از شهر مردم از اکثریتی 9192

 شش و کرد تصرف را دولتی های سازمان و مؤسسات تمام خود دستان هم کمك

 بازرگان انیخیاب. گرفت قرار ابانیخی رهبری به ملی کمیته عهده به را شهر اداره ماه

 سال رد آمد در روحانیون سلك در و کرد آغاز را دینی تحصیالت که بود ای زاده

 ی روانه یزتبر مردم نمایندگی به و داشت شرکت صغیر استبداد علیه مبارزه های
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 یها سال در. پیوست ها دمکرات فراکسیون به مجلس آن در و شد دوم مجلس

 نیعثما های ترک و ها آلمان و روس و انگلیس سیاست علیه اول جهانی جنگ

 عثمانی ترکان 9916« 9191» جنگ پایان در که هنگامی و کرد می مبارزه

. دش تبعید خارج به و بازداشت ها آن توسط بودن کرده اشغال را آذربایجان

 جحا الدوله وثوق سقوط از پس. داشت فعال ی مبارزه 9191 داد قرار علیه خیابانی

 آذربایجان کومتح به بود الدوله مشیر ی کابینه مالیه وزیر که هدایت السلطنه مخبر

 والی تادنفرس به گفت می باشد آزاد تبریز خواست می که خیابانی. شد منصوب

 قزاق به تبریز هب ورود از پس السلطنه مخبر. بفرستید ما برای پول شما نیست نیازی

 طرق به خیابانی قتل. شد کوبیده هم در یابانیخ قیام آنان حمایت در و رفت خانه

 بتث بیگانه به تمایل بدون نیز را او نهضت مورخین و( 93) است شده بیان مختلف

 (95.)اند نموده

. کردند یانطغ نامیدند می استبداد دشمنان را خود که خیابانی پیروان بعد سال دو

 ژاندارم فرماندهی که بود تیالهو نام به ژاندارم افسر یك تاریخ این در آنان رهبر

 رضا دبو قوا کل فرماندهی از خان رضا کناری بر او تقاضای و داشت عهده به را ها

 شخصاً «بود شده پیدا 9911 کودتای از بعد که» را شورش این گرفت تصمیم خان

 یهروس به دستانش هم و الهوتی. کرد عمل ترتیب همین به و کند سرکوب

 زندانی ای و مقتول و دستگیر ها دمکرات از بسیاری و شدند پناهنده و( 96)گریختند

 (92.)شدند

 پسیان خان تقی محمد قیام

 وبسرک خراسان در پسیان خان تقی محمد کلنل قیام« 9199» 9222 سال پاییز در

 فرماندهی اول جهانی جنگ زمان در و بود دمکرات حزب عضو پسیان. گردید

 زاریت های روس و ها انگلیس علیه نظامی ملیاتع در و بود دار عهده را ژاندارمری

 شش و رفت آلمان به 9913 در. بود کرده شرکت کرمانشاه و همدان و قزوین در

 راسانخ ژاندارمری فرماندهی به را او الدوله مشیر دولت نمود مراجعت که بعد سال
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. تافی اعتباری و نفوذ مردم بین در خواهی آزادی افکار علت به وی. کرد منصوب

 ارتباط اه انگلیس با که ار خراسان وقت استاندار السلطنه قوام 9911 کودتای از پس

 به راسانخ استان ی اداره و فرستاد تهران به الحفظ تحت و دستگیر داشت نزدیك

 .شد واگذار خودش ی عهده

 تقی محمد کلنل قوام وزیری نخست و( 91)الدین ضیاء سد حکومت سقوط با اما

( 91)ادد تشکیل ملی ی کمیته مشهد در و زد سرباز مرکزی حکومت فرمان از خان

 خان تقی محمد خواسته. کرد عدول هم خان رضا تصمیمات از خان تقی محمد

 گیرد نجاما اصالحات سلسله یك و گردند رها ها انگلیس فشار زیر از که بود این

 و ردک ستگیرد را ها آن از جمعی و افتاد در خراسان در انگلیسی جاسوسان با وی

 9199 الس پاییز در. آورد در کنترل تحت مشهد در را انگلیس کنسول مکاتبات

 خان دولت تحریك به اما( 92)شد اعزام خراسان به قوام دستور به دولتی قوای

 تقی محمد کلنل و( 99)شدند کارزار وارد خود مسلح جات دسته با خراسان های

 قتل رخب شد کشته داشت قوچان ایکرده مسلح های دست با که نبردی در خان

 با او ی جنازه از و( 99)بود توأم عمومی عزای و مردم هیجان با مشهد در او

 بعداً. دیدگر دولت نگرانی باعث خود که کردند مشایعت ها نطق ایراد و احساسات

 رماندهیف که بهادر خان اسماعیل نام به کلنل وفای با و صمیمی افسران از یکی

 ولی زد دولت علیه اقداماتی به و آمد مشهد به داشت را سبزوار رمژاندا اردوی

 پرداخت خراسانی ی زاده اهلل آیت منزل در تحصن به دید خطر در را خود چون

 خان یتق محمد کلنل ی مسأله ترتیب این با. شد خارج ایران از وی وساطت با و

 .تگرف پایان باشد توانست می خان رضا برای خطری خود که پسیان

 ها دشتستانی و ها تنگستانی قیام

 الس یعنی کنیم می بحث آن از ما که زمانی از قبل سال 62: موضوع ی سابقه( الف

 آن در( 92)کرد تصرف را بوشهر انگلیس قشون «شمسی 9922» قمری هجری 9922

 نفر صد چهار اب تنگستانی خان احمد رشیدش پسر و تنگستانی ضابط خان باقر زمان
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 تمداداس ها آن از فارس والی و بوشهر حاکم بودند شهر ری ی قلعه رد چی تفنگ

 همان انخ احمد بود استحکام گونه هر از خالی شهر ری قلعه که صورتی در کردند

 هزار هشت هک انگلیس سپاه نشست ها انگلیس ورود منتظر و داده قرار تأمین را جا

 بر و پیاده زنی متعدد های توپ. شدند پیاده جنگی کشتی فروند سی از بودند نفر

 جوان آن بردند حمله شهر ری قلعه بر آفتاب زوال هنگام و کردند نصب دریا کنار

 و دندآور روز به سختی به را شب و نکردند اندیشه دشمن کثرت از معدود مردان

 دریا و خشکی جانب از ها انگلیس کردند جنگ به شروع شد روشن هوا که همین

 از هک تنگستانیان و آوردند هجوم جانب هر از و گذرادند ار قلعه به شلیك بنای

 قشون هب که کردند پایداری قدر آن بودند نشسته مرگ راه سر بر و گذشته جان

 ریزی خون بنای دشنه و شمشیر با و کشیدند تفنگ از دست و شدند نزدیك دشمن

 به توپ دهاعر پنج و رسانیدند نفر هشتصد به را دشمن مقتولین عده و گذاردند را

 و دشدن کشته آوران نام آن از نفر دو و هفتاد و خان احمد باالخره و آوردند دست

 فرزندان برای شد درسی ها آن دالوری اما( 93)آمد در بیگانه تصرف به قلعه

 جهانی اول نگج دوران به رسیم می بار این و بیگانه متجاوزین با مقابله در دشتستان

 .شجاع مرزداران این اقدامات و آن بعد و

: جهانی ولا جنگ در انگلیس قوای با مقابله به دشتستانی مجاهدین تصمیم( ب

 تزاید هب رو بنادر در انگلیس دولت دایمی نفوذ آمد، پیش اول الملل بین جنگ

 ساعت ره و انداخت می لنگر بوشهر مقابل جدیدی جنگی کشتی روز هر گذاشت،

 انمشخ و آلمانی تاجر یك قبل مدتی از .شد می اهالی به غریبی و عجیب اخطار

 الجنر بودند تجارت مشغول و شده ساکن جرمنی عمارت به موسوم ای خانه در

 و نظامی جمعی روزی و دانست خود آسایش مخل را ها آن وجود انگلیس قنسول

 تگیردس را همسرش و او و محاصره را آلمانی تاجر ی خانه کنسول دستور به هندی

 هنگام سیانگلی منصب صاحب یك احوال این مقارن کردند تبعید هندوستان به و

 لطمه که آن با و شد واقع تنگستانی نفر یك حمله مورد آباد سبز عمارت از خروج

 از شونتخ با و شد ها انگلیس برای بزرگی ی بهانه واقعه این اما نرسید او به ای
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 ودب مأیوس تهران از هم او و کردند تأمین تقاضای بوشهر حکمران موقرالدوله

 و هندی نظامی زیادی ی عده فوراً ها انگلیس. کند مجاب را ها آن نتوانست

 گمرک حکومه،درال درنگ بی و پیاده بوشهر در «بروند عراق به بود بنا که» انگلیسی

 بر را لیسانگ بیرق و باداشت نیز را موقرالدوله. کردند تصرف را ادارات سایر و خانه

 که را بوشهر آزادگان از نفر 93 بعد روز یك و افراشتند ادارات و دارالحکومه فراز

 جنگ اهل عده نای که حالی در کردند تبعید هند به و دستگیر بودند بیگانه مخالف

 .نبودند اسلحه و

 خان خضر زایر و کوتاهی چاه خان حسین شیخ و دلواری خان علی رییس

 تصمیم و دندش آگاه وقایع این از تنگستان حساس و دلیر خوانین نفر سه( 95)اهرمی

 الکفار لیع اشداء» آسمانی دستور مصادیق از و کنند قیام دشمنان علیه گرفتند

 .آیند در «بینهم رحماء

 شد، ایجاد ما کشور علیه روس و انگلیس 9122 داد قرار اساس بر جنوب پلیس

 ضمن ارهوهم نیز ایران ملت و بود خواهد موقت پلیس این بودند مدعی ها انگلیس

 می وادار «ظاهری چند هر» اعتراض با هم را ها دولت خود رضایت عدم ابراز

 .ساخت

 به را 9191 داد قرار که هنگامی همان در انگلیس وقت خارجه وزیر کرزن لرد

 واسطه هب! »داد رسمیت ذیل شرح با هم جنوب پلیس به رساند الدوله وثوق امضای

 در ایران به راجع روسیه با 9122 داد قرار از نگرفتن نتیجه و ایران ی آشفته وضع

 وثوق او هک نموده تعیین وزرایی ریاست به شه را دوستان از نفر یك که موقع این

 دو آن هک باشند می الدوله صارم و الدوله نصرت که وزرای از نفر دو و است الدوله

 حفظ رایب ریخته جا این در آن طرح که 9191 داد قرار هستند اطمینان طرف هم

 در ها لمانآ و ها ترک پیشرفت از جلوگیری و افغانستان آن شرقی همسایه و ایران

 بومی اهالی از ای عده هم جنوب در گرفت قرار موافقت مورد ایران غربی شمال

 کاکس رپرسیس تشکیل، راه امنیت حفظ برای انگلیسی منصبان صاحب نظر تحت
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 ختاریم وزیر به است النهرین بین در هم چندی و بوده فارس خلیج در ها سال که

 و رسید بتصوی به و حاصل مطلوبه نتیجه مذاکره ماه نُه از پس ایران در انگلیس

 نتیجه از را دولت هیات شده ایران وارد( 96)بغداد از انگلیس قشون از نفر صد چهار

 لتع هب که زمانی در انگلستان تجاوز دولت بنابراین(. 92)«کند می مستحضر مطلوبه

 و تکمیل به نداشت اثری هم خودشان بین 9122 داد قرار تزاری روسیه سقوط

 و وشهرب اهالی قوا این مقابل در اما! نمود مبادرت جنوب پلیس استقرار و تقویت

 گاه هیچ لیو رسیدند شهادت به آنان از بسیاری و کردند قیام شجاعانه تنگستان

 یا و غارت و قتل با همواره ایران بجنو در ها انگلیسی اقدامات نگردیدند تسلیم

 فیمخ های شبکه و حکومتی شده فروخته عوامل کمك یا و نیرنگ و فریب

 انخ خضر زایر و دشتی حسین خالو دلواری، علی رییس. بود همراه جاسوسی

 های سال نبی بودند رشید دارانی مرز و معتقد مسلمانانی که آنان همگامان و اهرمی

 متعدد های جنگ در «م 9199 – 9193 شمسی 9222 – 9919»  ق 9239 تا 9222

 حکومت هک حالی در و بردند بین از تجهیزات تمام با را بریتانیا سرباز نفر هزاران

 بارها شتستاند و تنگستان شجاعان نداشتند وجودی اثر دولتی حکام و ایران مرکزی

 از را انیاریتب دولت ها آن راندن عقب ضمن و گرفتند قرار انگلیس قشون انبوه

 به مورد ینا در باالخره نیز ها انگلیسی گذاشتند بست بن و حیرت در خود رشادت

 هم اب و خود جاسوسان طریق از را پیشروان سایر و علی رییس زده، دست حیله

 قرار لولهگ هدف پشت از بودند شده تطمیع که بوشهر همان از ضعیفی افراد دستی

 مواجه و ودندب سنگر در همگامان از قلیلی ی عده با که وقتی توضیح این با. دادند

 با و ندساخت وارد ها آن به زیادی تلفات که این از پس شدند دشمن قوای انبوه با

 .درآمد پای زا علی رییس رفتند می جلو به ایران باد زند اسالم باد پاینده فریادهای

 نبرد در هک بود رادیاف جمله از اسالم ساالر به معروف کوتاهی چا خان حسین شیخ

 بعد و ولا جهانی جنگ ضمن در که وقایعی. کرد بسیار های رشادت ها انگلیس با

 زا داده روی بوشهر اطراف و تنگستان ی ناحیه در و فارس ایالت جنوب در آن

 فصل در آزادی تالش کتاب ی نویسنده( 91.)مانده مجهول نسبتاً که است وقایعی
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 و جنگ زمان یعنی م 9193 ق 9222 از «ها کوتاهی چه اما. »نویسد می ها نهضت

 از غیانط این بودن ملی ی جنبه. بودند زده طغیان به دست آلمان های پیشرفت

 راندن برای طفق بودند پاک روستایی و دهاتی که ها این بود بیشتر خیابانی قیام

 این توجهم الدوله مشیر نبود تجزیه از صحبت ولی بودند کرده قیام ها انگلیس

 با گجن در کوتاهی چا خان حسین شیخ که هنگامی حتی و بود ها آن موفقیت

( 22)شد مقتول الدوله مشیر ی کابینه تصدی زمان درS, P, R»(29 )» جنوب پلیس

 خود یعنی الوزرای رییس طرف از تسلیتی تلگراف «م 9192 ژوئن. ق 9221 شوال»

 از تنها نه دشتستان شجاعان( 29)«دگردی مخابره مشارالیه ی خانواده به الدوله مشیر

 شدید زاتمبار دلیل به نیز آن از بعد بلکه شدند سرکوب مرکزی حکومت جانب

 سلب انگلیسی متجاوزین از را راحت و داشتند« S, P, R» جنوب پلیس علیه که

 علیه قداماتیا السلطنه مصدق فارس والی از انگلیس قنسول درخواست به بنا کردند

 می توضیح 93 دوره مجلس در مورد این در مصدق دکتر خود داد انجام ها آن

 و فشری بسیار مأمورین من ام دیده انگلستان از خوب مأمورین بنده( »29)دهد

 دارم ها این با تهران در و شیراز در مذاکراتی من ام دیده انگلستان از دوست وطن

 نگستانیت ایم داده حکم ما گفت من به و آمد انگلیس قنسول «هوور ماژور» روز یك

 چون فتمگ خورد بهم حالتان چرا شما گفت خورد بهم حالم من بکنند تنبیه را ها

 گفتم دهیدب توضیح گفت ما نفع در نه بود شما نفع در نه کردید که صحبتی این

 شود می افزوده اه آن منفوریت بر بکنید تنگستان تنبیه مأمور را جنوب پلیس شما

 راهزنی ها نآ از بعضی اگر کنم می تصدیق من کنند می شرارت اگر ها تنگستان

 شهداء زءج ها آن کند تنبیه جنوب پلیس را ها آن اگر دارم تصدیق من کنند می

 را ها آن هستم والی که من اگر ولی نیستم راضی من و شوند می ها پرست وطن

 اتتوضیح گفت ام کرده صحیحی کار و ام کرده عمل خود ی وظیفه به کنم تنبیه

 روز چند از عدب کنم می تشکر شما از من بکنید را خودتان کار شما کرد قانع مرا شما

 !...«کرد تشکر من از هوور ماژور و کردم امن را تنگستان من
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 دلیران بیسرکو در دولتی قوای تجهیز و جنوب پلیس با السلطنه مصدق کاری هم

 که بخواهد جدید روزی نخست از انگلیس سفارت شد سبب دشتستان و تنگستان

 .است چنین نامه عین نگهدارد باقی فارس والی سمت در را مصدق

 و مزاج صحت از استعالم از پس – شوم فدایت – 9192 نوامبر 3 انگلیس سفارت»

 شیراز یممق انگلیس قنسول که تلگرافی قرار از که دهد می زحمت ارادت تقدیم

 جدید کابینه لتشکی و قبلی کابینه سقوط از السلطنه مصدق آقای اند کرده مخابره

 از قتضیم مساعدت و همراهی الزمه مواقع در کابینه این مبادا که بند مضطر قدری

 در نگلیسا قنسول از که هایی راپرت قار از دارند استعفا خیال گویا و ننماید ایشان

 ضرتح اگر بوده بخش رضایت خیلی شیراز در له معظم حکومت رسد می شیراز

 فرموده ابرهمخ الیه معزی به تلگرافی دوستانه که نیست بد بدانند حصال اشرف

 یاما شوند منصرف خیال این از و بوده باقی خود حکومت به که کنید خواهش

 (22.)«نرمان مستر باد مستدام شوکت

 به او جاوزاتت که فرما فرمان. اند کرده عمل ترتیب همین به نیز فارس حکام دیگر

 و قراراست در نیز است طوالنی بحث مستلزم خود تاریخ در او اخاذی و فارس مردم

 در کلی ورط به و است کرده اقدام مبارز عشایر با مقابله و جنوب پلیس ی توسعه

 در دولتی مأمورین و حکام ی وظیفه نادر موارد از نظر صرف و معاصر تاریخ طول

 و ارجخ های قدرت گری غارت و نفوذ های پایگاه تثبیت و حفظ مختلف درجات

 .است بوده جهت این در ملت داشتن نگه ساکت

 و است هبود فداکاری و سلحشوری ایمان، وطن، به عالقه که عشایر بارز خصایص

 مورد نهات نه اند بوده فداکار پاسدارانی موقیعت، اقتضای به موارد از بسیاری در

 آن اهداف قابلم در عمل در متأسفانه بلکه نگرفته قرار مرکزی های حکومت توجه

 گذشته قرن ود در که سیاستی و وابستگی دالیل به یا و اند کرده ایجاد نیز مانع ها

 روحیه و دبکشانن تفرقه و اختالف سوی به را ها آن که است شده سعی داشته وجود

 ایادی دموار ای پاره در نتیجه در و کنند سرکوب را شان فداکاری و سلحشوری ی
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 خود اتنظر کردن پیاده به داران مرز همین طریق از ندا گرفته تصمیم بیگانه

 .بپردازند

 

 

 :ها نوشت پی

 و یاغی را گانکنند قیام بعضی شده ابراز مختلفی نظرات ها نهضت این به نسبت. 9

 و آزاده مؤمن، مجاهد، را آنان ای دسته و اند کرده معرفی بگیر باج و شورشی

 میرزا» ویدگ می مشروطیت انقالب تاریخ نویسنده جمله از اند شناخته دهنده نجات

 مبلغ یك بلکه جنگید می آزادی راه در و بود آزاده سرباز یك فقط نه کوچك

 می دوست ایران صد در صد را او ایران در شوروی سیاست کتاب و بود نیز آزادی

 تقی مدمح و کوچك میرزا سیاسی احزاب تاریخ کتاب در بهار الشعراء ملك. داند

 ومتحک یك ایجاد و ایران تصرف قصدشان که این با کند می متهم را پسیان

 تاریخ ؤلفم و اند بوده قانع داشته کف در که والیتی بهمان و نبوده صالح مرکزی

 کدام ره قضایای. است دانسته غارتگران و اشرار ردیف را ها جنگلی ایران بیداری

 .است دهنگردی روشن تاکنون شان اقدامات جزییات و طوالنی بسیار

 9911 متولد رشت اهل بزرگ میرزا فرزند – کوچك میرزا به معروف یونس.  9

 با وختآم را دینی تحصیالت مقدمات و شد رشت جامع ی مدرسه طلبه بعداً قمری

 اخالق مفتون غالباً و داشت را افراد جذب قدرت. استخاره به معتقد و بود استعداد

 روزه و نماز از شد نمی ترک واجباتش. ودب عیار تمام مذهبی مرد یك شدند می او

 شروطیتم وقایع در بود، «حسبه فهو اهلل علی یتوکل من و» او شعار نداشت قصور

 ورحض استبداد قوای با مجاهدین روزه سه جنگ و تهران فتح در داشت شرکت

 یزیچ دارایی از. خورد گلوله شاه علی محمد علیه های جنگ از یکی در و داشت

 امیرز کند می کمك تقاضای رسد می او به گدایی اوقات همین در و نداشت

 جاک هر و افزاید می خود اصرا بر گدا اما بیند می ناچیزتر او از را خود کوچك
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 رها ار او و شده نمی متقاعده سمج گدای کند می تعقیب را او گدا رود می میرزا

 قاضایت کسی از توانسته می نه و نداشته شاهی یك حتی که میرزا و کرده نمی

 و افتد می نزمی به فوراً نتیجه در و زند می گدا گوش به سیلی عاقبت نماید کمك

 تا دمان می زندان در ها مدت و کند می معرفی شهربانی به را خود میرزا. میرد می

 و کرد داپی بسیار تأثر مردم بد وضع از. شود می آزاد خصوصی مدعیان گذشت با

 کتاب 39 ی صفحه فخرایی ابراهیم نوشته جنگل سردار» نمود آغاز را خود قیام

 9231 های سال است، پرداخته جنگل نهضت سال هفت به تفصیل با جنگل سردار

 .«قمری 9222 –

 وسیله و است اسالمبول فعالیتش مرکز شد می گفته که بود سازمانی اسالم اتحاد.  2

 دالرحمنعب سید ادی،اسدآب الدین جمال سید مثل اسالمی پیشوایان از نفر چند

 آوردن گرد که را آن اهداف جمعی و گردیده تأسیس عبده محمد شیخ و کواکبی

 .کردند می تعقیب بود واحد لوای زیر مسلمانان عموم

 ادمو این طبق بر – بود شده تنظیم فصل نه در که داشت ماده 23 نامه مرام.  3

 تفاوت ونبد افراد ی همه شود اداره ملت اکثریت نمایندگان طریق از باید مملکت

 مرد و زن حقوق بین. گردند مند بهره آزادی از و مساوی حقوق از مذهب و نژاد

 .تنداش مغایرتی اساسی قانون با ها جنگل نامه مرام تقریباً و باشد تساوی

 ها آن به ها جنگلی و بودند کرده پیدا استقرار ایران شمال در که ها روس.  5

 و برآمدند آنان براندازی صدد در مرتبه چندین ساختند می وارد صدمه

 اسولهم جنگ و ماکلوان جنگ کسا، داوسار،جنگ جنگ نام به شدید برخوردهای

 تردک پدر الدوله امین خان محسن حاجی هم زمانی در و گرفت انجام آنان بین

 با و شد هربود جنگل به بود مقابله برای سپاه آوری جمع صدد در که امینی علی

 16 ص جنگل سردار کتاب به شود مراجعه» گردید آزاد تومان هزار هفتاد تپرداخ

 .«آن قبل و
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 با دندآم بر صدد در شدند ناامید ها جنگلی شکست از ها روس که این از بعد.  6

 هعالو به و باشند امان در جنگ دوران در شان مزاحمت از تا کنند مذاکره ها آن

 جنگل در دفعات هب بنابراین. بفرستد ایران شمال به را خود قوای بتواند هم انگلستان

 شود مراجعه» یردگ می انجام مذاکراتی جنگلیان با روسیه و انگلیس نمایندگان بین

 .«جنگل سردار کتاب در آن تفصیل به

 برای ها انگلیس تاریخ این از و کرد عوض را متفقین وضع روسیه انقالب ظهور.  2

 ها جنگلی با بیشتری شدت با و جنگند می ها كبلشوی علیه سفید های بروس کمك

 اه انگلیس و اسالم اتحاد ی کمیته بین ای معاهده 9912 مرداد در تا افتند می در

 نکنند همداخل ایران داخلی امور در که کنند می تعهد ها انگلیس و شود می منعقد

 روس از حمایت برای شمال به جنوب از را خودشان قوای آزاد طور به عوض در و

 .شود می متوقف ها جنگلی و ها انگلیس بین جنگ و ببرند سفید های

 صدد در ورکش وزیر سپهدار با و شد وزیر نخست الدوله وثوق جنگ پایان از بعد.  1

 تعیین النگی حکومت برای را خراسانی معظم سردار ابتدا در و برآمد ها جنگلی رفع

 لدولها وثوق دولت و انگلیس و شود یم منعقد موقع همین در 9191 داد قرار و. کرد

 .آیند برمی بودند آن مخالف طبعاً که ها جنگلی نابودی صدد در

 به مایلیت الدوله وثوق که شد گفته حشمت دکتر اعدام از پس هفته دو یکی.  1

 ماا بشود وی مجازات از جلوگیری که است داده دستور حتی و نداشته او اعدام

 وردست رشت فرماندار «استبداد دوران تیمورتاش نهما» خراسانی معظم سردار

 .است نداده ارایه را الدوله وثوق

 ,915 ی صفحه جنگل، سردار.  92

 راولد آمد وجود به روسیه کمك با شاه ناصرالدین عهد در که قزاق نیروی.  99

 و مهیب یلشکر صورت به شاه مظفرالدین زمان در. بود ساده تشریفاتی هنگ یك

 فسرا یك همیشه آن ی فرمانده و درآمد ایران در روسیه قدرت ی ایندهنم و مقتدر

 یروس افسران عمالً ولی گرفت می ایران دولت از را خود حقوق که بود روسی
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 ایران رد اساسی نقش نیرو این بود جا بر تزاری روسیه که زمانی تا گرفتند می

 از پس اام رفتگ صورت قوا همین ی وسیله مجلس بستن توپ به چه چنان داشت

 در و بیفتد اه بلشوک دست به قوا این ترسیدند می ها انگلیس تزاری رژیم سقوط

 شوروی 9911 کودتای از قبل تاریخ در حال هر به گیرد انجام انقالب هم ایران

 ارک این برای ای بودجه هم ایران پرداخت نمی ها قزاق ی هزینه بابت مخارجی

 قوای نگهداری هزینه ایران دولت به مالی مساعده عنوان به ها انگلیس و نداشت

 .نمودند می پرداخت وسلسکی استار فرماندهی به را قزاق

 در ای اعالمیه و شد کابینه تشکیل مأمور رشتی اعظم سپهدار مشیرالدوله از بعد.  99

 لسکیوس استار فرماندهی به ها قزاق چون که این بر مبنی کرد صادر 9911 آبان 2

 سردار و کناربر وسلسکی استار اند نموده نشینی عقب و اند کرده قصور گیالن در

 با لهمقاب در هم سپهدار اقدامات ولی گردد می منصوب قزاق فرماندهی به همایون

 .نرسید نتیجه به گیالن وضع

 9292 رد وی بود ای خامنه تاجر عبدالحمید حاجی فرزند خیابانی محمد شیخ.  92

 قرار هک الدوله وثوق دولت ضد بر بعداً. رسید شورا سمجل بوکالت «م 9121» ق

 آذربایجان امن خیابانی طرفداران. نمود قیام اعالم بود بسته انگلیس با را 9191 داد

 او. رساندند قتل به و کرده محاصره را آلمان قنسول نهاده ستان آزادی را

 .برآمد مرکزی دولت با رابطه قطع صدد در و داد ترتیب مجاهدینی

 شده نزدیك چون قزاقان گفت می آذربایجان حاکم السلطنه مخبر خان مهدی. 93

 و بوده مینیزیرز در خیابانی گفتند می دیگران. است کشته را خودش خیابانی اند

. اند اختهاند پا از را او و اند کرده شلیك بیرون از قزاقان داشته دست به تفنگی

 گفت و داد توضیح کرد مجلس در شمسی 9222 سال در که نطقی در مشیرالدوله

 اعضای و ابانیخی مرحوم با کابینه اعضای تمام حضور با مکرر در مکرر که تلگرافی

 قدر هر لیو پذیریم نمی والی گفتند ما به صریحاً آمد عمل به کننده قیام هیات

 یرانا تجزیه و مرکزیت عدم اصل توانست می دولت آیا بدهند خواهیم می پول
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 وفقم ولی بگذرد مسالمت به که کرد را جهد و جد نهایت هم والی...  بپذیرد؟ را

 .نشد

 یابانیخ نهضت مورد در ایران در غرب روسیه رقابت کتاب در لنزوسکی جورج.  95

 شورش ایران آذربایجان پایتخت تبریز در 9192 سال اوایل در» نویسد می چنین

 محمد شیخ نام به بود صیشخ آن موجد و لیدر که شد پاش بر مرکزی حکومت علیه

 مهاجرت قفقاز به 9199 سال در بود نماینده مجلس در سابقاً که شخص این خیابانی

 مراجعت تبریز به 9193 سال در گرفت تماس روسی انقالبیون با جا آن در و کرد

 و پرداخت محرمانه های فعالیت به خارجی نفوذ از ایران نجات منظور به و کرد

 به ترکیه هجوم و حمله کرد جمع خود دور را طلب صالحا عناصر از ای عده

 و بازداشت هم او خود و کرد مختل را او های فعالیت اول جنگ در آذربایجان

 درتق مجدداً که این از قبل جنگ پایان از پس و زندان از نجات از پس شد زندانی

 خود ردگ مسلح خواه هوا نفر هشتصد وی یابد اسقرار آذربایجان بر مرکزی دولت

 یرانیا افسران اکثر و سالح خلع را دولتی قوای و پرداخت حمله به و آورد فراهم

 او رانطرفدا جزء و پیوستند او نهضت به که معدودی عده آن مگر نمود زندانی را

 دامنه هک نکشید طولی و شد ملحق شورشیان قوای به هم ژاندارم قوای. آمدند در

 نام به ابانیخی سیاسی سازمان کرد سرایت جانآذربای شهرهای ی کلیه به شورش ی

 ی هکلی که بود تجدد روزنامه هم آن رسمی ارکان و شد می خوانده ملی دمکرات

 اضاتق که را اجتماعی اصالحات و اساسی تحوالت و کرد می چاپ را او های نطق

 ضد رب او ملی دمکرات حزب و خیابانی مبارزه رسانید می مردم اطالع با نمود می

 ایران در انگلیس نفوذ با مبارزه حقیقت در مرکز در الدوله وثوق ارتجاعی کومتح

 شمار به انگلیس و ایران 9191 داد قرار اصلی طراح و عامل الدوله وثوق زیرا بود

 آزادستان نام به و شد جدا ایران خاک بقیه از آذربایجان استان بالنتیجه. رفت می

 را ها آن و بود توجه جالب مهم خیلی ها شورشی نظر در وقایع این گشت موسوم

 نداختا می وسوسه به شدند پیاده انزلی بندر در شان قوای که زمانی از خصوصاً

 روی ذربایجانآ کنندگان قیام که دریافتند نومیدی با اما کنند تصرف را جا آن که
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 یکار هم جای به آذربایجان ملی دمکرات حزب. دهند نمی نشان ها آن به خوش

 شوروی قوای شدن پیاده به نسبت و گذاشت را ها آن با مخالفت بنای ها بلشویك با

 .«نمود اعتراض سخت انزلی بندر در

 و بود ود هر شوروی و انگلیس نفوذ اعمال علیه خیابانی اقدامات شود می مالحظه

 .نداشت یك هیچ به تمایلی

 «.922 ی صفحه» لنزوسکی، جرج ی نوشته – ایران در غرب و روسیه رقابت.  96

 صیرن سرتیپ سیاست بر نظامی دادگاه در مذکور نهضت سران ی محاکمه.  92

 .گرفت انجام «مرداد 91 کودتای مجری زاهدی لشگر سر همان» دیوان

 لکلن که شده مخابره خراسان به شاه از خطی دست 9222 جوزای 2 تاریخ در.  91

 ممنوع حکومتی امور در خلهمدا از و ابقا خراسان نظامی قوای فرماندهی به را

 بر ردای شاه خط دست نوشت رو بعد روز دو اما کرد ناراضی را او قضیه این داشت

 سمت هب السلطنه نجد جدید دولت طرف از و داشت دریافت را قوام وزیری نخست

 و اضرح ایالتی اداره در السلطنه نجد و بود شده شناخته خراسان ایالت کفالت

 «.932 ی صفحه بهار، ایران، سیاسی احزاب مختصر اریخت» گردید کار مشغول

 خود شد مصصم و افتاد قیام فکر به و شد بیمناک السلطنه قوام حکومت از کلنل.  91

 دنج کفالت از روزی چند هنوز بنابراین بگیرد دست در را خراسان امور زمام

 خود را ومتیحک ی اداره و پرداخت او توقیف به مقدمه بی که بود نگذشته السلطنه

 بار دشمر می خود خیاالت مخل که را شهر نفوذ ارباب از جمعی و گرفت دست به

 او کومتح تلگرافی و اجتماع اهالی از گروهی نمود تبعید را برخی و توقیف دیگر

 مقام این ی شایسته کلنل از غیر را کسی و شدند متحصن هم ای عده و خواستند را

 ولی کرد آزاد را السلطنه نجد کلنل کرد رد را صنینمتح پیشنهاد دولت دانستند نمی

 را خود ایتقاض و رفتند خانه تلگراف به جمعی باز گذاشت وخامت به رو شهر وضع

 از دست لطنهالس نجد که این تا پرداختند السلطنه نجد تهدید به و نمودند تجدید

 .تگرف ستد به را امور ی اداره مجدداً کلنل و شد منزوی خانه در و کشید کار
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 در از وی و شد منصوب خراسان حکومت به السلطنه صمصام دولت جانب از

 در ردبگی عهده به خود ورود تا را امور کفالت خواست و درآمد کلنل با مسالمت

 خدمت از ار خود کلنل و شود می مبادله صمصام و کلنل بین تلگرافی بین این

 ار نفر شش مردم گذارد می یانم در خراسان مردم با را جریانات داند می معاف

 قمست پنج رد که را کلنل ی خواسته و بگیرند تماس دربار با تا کنند می انتخاب

 بود شورک از کلنل خروج جز به ها خواسته قبول دربار جواب و نمایند منعکس بود

 ی فحهص بهار، الشعراء ملك ی نوشته ایران سیاسی احزاب تاریخ به شود مراجعه»

931.» 

 فسرانا از یکی که را کلنل عموی خان حمزه ژنرال که گرفت تصمیم دولت . 92

 ولی دارد ازب اقدام از را کلنل نصیحت با تا بفرستد مشهد به بود خانه قزاق محترم

 «عروفم علم خان اهلل اسد پدر» قاینات والی الملك شوکت نشد، حاضر خان حمزه

 در لنلک باألخره شدند اقدام اردو کلنل علیه و دولت حمایت به دیگر والی چند و

 یاغی را او هم دولت و گرفت خود چنگ در را خراسان شمسی 9222 سال اواخر

 شوکت به لطنهالس قوام جانب از تلگراف این و برانگیخت او علیه بر را عشایر و خواند

 مرانحک الملك شوکت امیر آقای اجل مستطاب جناب» گردید مخابره الملك

 و شده مطلع انخ تقی محمد کلنل اخیر رفتار از البته – اقباله دام سیستان و قاینات

 بحس بر...  گذارده را تمرد و سری خود بنای...  دولت مساعی وجود با دانید می

 زا مرکب قزاق اردوی...  شاهنشاهی اقدس! حضرت اعلی بندگان! قدرت قدر امر

 تدول ی وظیفه عموق این در است بدیهی است خراسان رهسپار نفر هزار پنج

 با که تنیس این جز سیستان و خراسان رؤسای و کردگان سر پرستی شاه و خواهی

 همنص به را خود صادقانه خدمات و اقدام متمرد خان تقی محمد ضد بر قوا تمام

 آن به شوند ملتجی عالی جناب اردوی به کدام هر ژاندارم افراد از... برسانند ظهور

 ییسر...  السلطنه قوام...  نمایید اقدام ها آن قمع و خلع در واال بدهید تأمین ها

 .«الورُرا
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 صاحب و توپ اداره چند و کافی اسلحه ژاندارم، هزار شش یا پنج کلنل.  99

 یرام جمله از اطراف نقاط والت اما داشت را خراسان مردم حمایت و جدی منصبان

 یدندد تدارک نفر زاره پنج حدود جمعاً و پرداختند چریك آوری جمع به قاینات

 ها آن رآمدب صدد در کلنل رفتند پیش فریمان تا و کردند حرکت مشهد سوی به و

 گناباد در وکتش امیر با مالقاتی قرار نشد حاصل نتیجه که سازد منصرف مسالمت با را

 انیخراس آخوند زمان تشیع مرجع فرزند مالقات این در شود می قرار و گذارد می

 سردار تدس به که قوچانی اکراد شورش خبر هنگام همین در اما باشد داشته حضور

 مشهد به نلکل و رسید کلنل به گناباد در بود شده دیده تهیه بجنورد حاکم معزز

 ژاندرام قوای از نیمی رفت شورش محل به قلیلی ی عده با شخصاً خود و بازگشت

 آخرین تا بود هشد رهمحاص که حالی در تنهایی به کلنل و کردند فرار نیمی و کشته

 «.956 ی فحهص بهار، سیاسی، احزاب تاریخ. »شد کشته تا جنگید داشت که فشنگی

 پسیان انخ تقی محمد کلنل قیام کتاب به قیام جریانات از کامل اطالع برای.  99

 .شود مراجعه آذری علی ی نوشته خراسان در

 اب بود ایران از زییج تاریخ آن در که هرات شهر – بود آبادی بندر بوشهر. 92

 ایران از جدایی مقدمات و بود برداشته شورش به سر انگلستان تحریك و دخالت

 رانای دولت جانب از شد می شمرده هندوستان کلید که هرات گشت می فراهم

 پس و شد شهربو وارد فارس خلیج طریق از بسیار تجهیزات با انگلستان شد محاصره

 بار اولین برای اما کردند تصرف را بندر بوشهر یساخلو قشون با جنگی مختصر از

 .دیدند خود مقابل در را تنگستانی دلیران

 تا و شود می عشرو فرسنگ پنج ی فاصله به بوشهر جنوب سمت از تنگستان بلوک

 زاده، کنر حسین محمد تنگستانی، دلیران کتاب. »یابد می امتداد دشتی خاک

 «.53 ی صفحه آدمیت،

 احمد یرزام بودند گرفته جنگ به تصمیم مردان جوان که هنگام نآ در گویند.  93

 قنسولگری شیمن که «شد بحرین در انگلیس ی نماینده بعداً» عبدالرسول فرزند خان
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 به مکتوبی تداش دوستی ی سابقه تنگستانی خان احمد با و بود بوشهر در انگلیس

 اب معدود عده با است ورد عقل از که داد اندرز را او خود ی عقیده به و نوشت وی

 آن بهتر ییآ پوند ده توپ جلوی ای قبیله تفنگ با و طرف انگلیس نامحدود قشون

 اریگذ ایران دولت کارگزاران با را آنان کار و گردی منصرف خیال این از که

 ترس مرگ از وطن و دین راه در نوشت خود جواب در تنگستانی خان احمد

 «.51 ی صفحه تنگستان، دلیران» ندارم؟

 کرده اجتماع اهرم در که دیگر نفر دو و چی تفنگ صد یك دارای علی رییس. 95

 برای دندش حاضر نفر پانصد این با و داشتند چی تفنگ صد چهار حداکثر بودند

 سرزمین هب آشکارا که مجهز انگلیس قشون نفر هزاران با وطن و دین و شرف حفظ

 در خود ای و برانند کشور از را ها آن یا بایستند بودند کرده تجاوز ها آن اسالمی

 «.69 ی صفحه تنگستان، دلیران. »شوند کشته راه این

 با نوشته یتنگستان دلیران کتاب بر که تقریظی در زاده جمال علی محمد سید. 96

 :گوید می چنین تنگستان دلیران نفر چند از یادآوری

 نخورده ستد و صالح و اکیزهپ عناصر ایران کنار و گوشه در که داشت یقین باید»

 تقاللاس حفظ در ما های امیدواری از یکی ها آن ملی غیرت که هستند باقی هنوز

 روز به ستعدادا فاقد کلی به نیست معلوم هم مردم بقیه حتی و باشد می مملکتمان

 یزیچ ولی باشند ضرورت مواقع در خود سیادت از مدافعه و دوستی وطن حسیات

 می ها فداکاری قبیل این به مردم اعتنایی بی است تأسف موجب نهایت بی که

 بودند یگرد ممالك در...  خان خضر زایر و حسین شیخ و علی رییس امثال اگر. باشد

 از ناسیقدرش انحاء از نحوی به اقالً یا و ساخته مجسمه البته آنها از کدام هر برای

 محمد ی نوشته تانتنگس دلیران کتاب» بودند داشته ملحوظ را ها آن خدمات

 «.91 و 92 ی صفحه آدمیت، حسین

 لیهع اسالمی علمای رهبری به استقاللی جنبش عراق در تاریخ همین در.  92

 تمرکز اقعر با ایران جنوب سواحل نزدیکی علت به و است شده پا بر انگلستان
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 یك و عراق در قسمت یك دارند عهده را مردم سرکوبی جبهه دو در انگلیس قوای

 .ایران در متقس

 و علماء نقش و عراق 9192 اسالمی انقالب تاریخ به نگاهی» کتاب در صادقی دکتر

 نتایج هب مصدق فراماسونری سند و ایران جنوب پلیس با رابطه در «اسالم مجاهدین

 .است رسیده تاریخی

 ,39 ی صفحه مکی، حسین شاه، احمد سلطان زندگانی.  91

 ,921 ی صفحه ،باستانی دکتر آزادی، تالش. 91

9  .South Persia Rifles. 

 سالما ساالر حسین شیخ قتل مورد در تنگستان دلیران کتاب نویسنده.  22

 برای ای نامه بیگی دریا گوید می و دارد عقیده دیگری ترتیب به «چاکوتاهی»

 :فرستاد شرح این به حسین شیخ

 و ام آمده حمدی با نظامی عده یك با من اسالم ساالر خان حسین شیخ آقای»

 دیشیان مال که صورتی در بیاورم دولت اطاعت و انقیاد تحت را شما هستم مأمور

 کنم فاعتش دولت نزد شما از است ممکن آیید من پیش احمدی به و کنید پیشه را

 زا بخواهید و باشید داشته عقیده این از غیر گاه هر گذارم باز خود حال به و

 یاورمب اطاعت تحت قهراً را شما خود عده با رممجبو کنید پیچی سر من نصیحت

 .«گیبی دریا احمد امضای کنید رفتار بدانید صالح قسم هر دانید خود دیگر

 دریا خان احمد آقای» نوشت ذیل شرح به جوابی تدبر و تأمل بدون اسالم ساالر

 علیه ولتد یا خود طرف از اگر شد واصل شما مکتوب! بریتانیا دولت مأمور بیگی

 چه ره شما که این به نظر خواندید می خویش نزد مرا و گفتید می سخن یرانا

 و بولق را شما قول اید کرده حکمرانی بنادر در سال چند و هستید ایرانی باشد

 دولت ندهنمای االمر نفس و باطن در شما که کنم چه اما کردم می اجابت را دعوتتان

 منازعه و مذاکره مأمور ها آن امر به و رانید می سخن ها آن قول از و هستید انگلیس
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 گلوله زج هستید ایران دشمنان ی نماینده که شما با من جواب لذا اید شده من با

 این از سپ شما که دارم را تأسف کمال خاتمه در بود نخواهد شمشیر نوک و تفنگ

 سن این در هک متأسفم باز و کنید می تهدیدی و اید نشناخته مرا هنوز آشنایی مدت

 برای و گذارید می خود دامان بر را مسلکی بد و خیانت ی لکه عمر پایان و پیری

 اجنبی دمقاص پیشرفت آلت را خود روزه دو پذیر فنا و معنی بی و پوچ ریاست یك

 .«کوتاهی چاه امضاحسین. سازید می بدنام و

 ,99 ی صفحه اول، جلد 9911 کودتای مکی، حسین.  29

 ,92 ی صفحه اول، جلد چهاردهم، مجلس در یمنف موازنه سیاست.  29

 .بعد و 93 ی صفحه اول، جلد چهاردهم، مجلس در منفی موازنه سیاست.  22

 نالدی جالل سید اول،دکتر جلد ایران معاصر سیاسی کتاب،تاریخ: منبع

 15 تا 19مدنی،صص

 

 : منابع

  نور جامع پورتال -

   فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه -

 ها نهضت پیدایش یلدال
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 شاهد یك زبان از 9911 کودتای اسرار

 

 نتوما امیر علیخان حسین فرزند سوّم( ضیاءالملك) فرمند خانعلی حسن

 انجام سوئیس در کشاورزی رشته در را خویش تحصیالت است دوّم( ضیاءالملك)

 و دش سیاسی هایجریان وارد زود خیلی فرمند.  بازگشت ایران به سپس و داد

 یکی وی شد جهانی فراماسونری سازمان وارد سوئیس در تحصیل هنگام در ظاهرآ

 بود سانیک از فرمند.  بود( مشیرالدّوله) پیرنیا حسن محارم از و نزدیك دوستان از

 و پنجم هایدوره در او.  داشت اوّل دست اطالعات 9911 کودتای اسرار از که

 مجلس ششم دوره در.  بود همدان دهنماین دو از یکی ملّی شورای مجلس ششم

 تمایل راظها رضاخان قالّبی جمهوری به که بود نمایندگانی از یکی ملّی شورای

 به را رضاخان که بود مؤسسان مجلس در همدان نماینده پنج از یکی فرمند. کرد

 الفتمخ او اعتبارنامه با مدرّس ملّی شورای مجلس ششم دوره در.  رساند سلطنت

 از نهمدا انتخابات درامر نظامیان دخالت زمینه در فراوانی شکایت چون و کرد

 یسیونکم که کرد پیشنهاد بهار الشعرایملك بود شده واصل همدان مردم سوی

. رسید تصویب هب فرمند نمایندگی و شد رد پیشنهاد این ولی شود تشکیل رسیدگی

 پس و شد شاورزیک وزیر چندبار محمّدرضاشاه و رضاشاه حکومت دوران در فرمند

 ودب دوره این در.  شد انتخاب مجلس چهاردهم دوره نمایندگی به 9292 شهریور از

 9911 کودتای هپرد پشت اسرار طباطبایی سیّدضیاءالدّین اعتبارنامه طرح هنگام که
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 کابینه ننخستی در دلیل همین به.  گرفت قرار مصدّق دکتر کنار در و کرد افشا را

 .گذشتدر سوییس در بعد هاسال وی شد انتخاب کشاورزی توزار به مصدّق دکتر

 ورهد انقالبیون از یکی که «نوبری اسماعیل میرزا» با بنده 9911 پاییز اواخر در

 آقای» وصآمخص هاتبریزی آقایان و بود انقالبی شخص یك همیشه و بود مشروطیّت

 بود، ایران قیحقی پرستوطن نفر یك ایشان. شناسندمی را مرحوم آن «شفق دکتر

 رشت رد. بودم معتقد کامال ایشان به بنده که هاییپرستوطن آن از مخصوصآ

 مه آنجا از و پهلوی بندر بودند آمده «مشیرالدّوله» مرحوم قولبه متجاسرین

 فرسخی 6 به تا بودند آمده و بودند کرده مساعی و بودند کرده قطع را هاجاده

 هب نداشت مبارزه اجازه و بود قزوین در قتو آن در هم انگلیس قشون و قزوین

 میرزا» مرحوم و بنده بود شده قزوین در انگلیس قشون نشینیعقب به امر آنها

 از دندبو کرده فرار دولت مأمورین تمام و قزوین به شدیم وارد «نوبری اسماعیل

 رشه وارد بودند منتظر و بودند رسیده قزوین فرسخی 6 به که   متجاسرین ترس

 و لیسانگ قشون از بود شده خالص کلّی به قزوین و شدیم تهران وارد ما. وندبش

 عده یك و بود شده تشکیل تهران در مشیرالدّوله کابینه ضمن در. دولت مأمورین

 هک دیدیم را آنها تهران به آمدیممی ما وقتی که جا آن به بود فرستاده قزاق

 را تجاسرینم جلوی و رفتند آنها. دبگیرن را متجاسرین جلوی و قزوین به رفتندمی

 کردند عمالا مشیرالدّوله مرحوم که سیاسی امر یك البته و قزوین در و گرفتند هم

 میرزا و زدند هم به را متجاسرین و «خانمیرزاکوچك» میانه که بود این

 قزوین از هک نگذاشتند هم را متجاسرین و کشیدند خودشان طرف به را خانکوچك

 . بیایند طرف این به

 اناتجری تمام در و بودیم شده تهران وارد بنده و «نوبری اسماعیل میرزا» مرحوم

 طالعا شاید آقایان که بود تهران در کودتا جریان سه شدیم وارد تهران شهر این

 ردیگ جریان یك و تهران در است مدرّس مرحوم همان جریان یك. باشند داشته

 یرزام مرحوم» را او که موقع آن در.  بود شخصی یك که بود «نوبری» به مربوط

 بنده در روز یك است «استراتویسکی» شخص آن و کرد خلعش «نوبری اسماعیل
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 ایشان با و آمد کسی یك داشتند تشریف «نوبری اسماعیل میرزا» آقای که منزل

 وقتی لیو آیممی دیگر ساعت دو فرمودند و پرید رویشان و رنگ بعد کرد، صحبت

 بودند جا آن که اشخاصی بعد و رسیدندمی نظر به پکر و گرفته خیلی برگشتند که

 گفت،می من به «استراتویسکی» که فرمودند نوبری اسماعیل میرزا مرحوم و آنها

 سیاست به اجعر که گفتمی من به استراتویسکی که رفتیم مناسبی جای در یعنی

 را قزاقخانه نم بیایید، شما هستند کودتایی یك فکر در و مشغول هاانگلیس خارجی

 میرزا بکنید دتاکو و بیایید هستید، انقالبی فرد یك شما و دهممی قرار شما نظر تحت

 ظامین دست به مخصوصآ خارجی دست به من که بود داده جواب نوبری اسماعیل

 که کنمیم انقالب افرادی یك دست به کنم، انقالب بخواهم اگر و کنمنمی انقالب

 . باشند نقالبیا و پرستوطن

 و دکار با گفتمی و دادمی اهمیت هاپرستوطن به بود پرستوطن خودش چون

 قشونی یك و خارجی نفر یك دست به من ببریم پیش تا کنندنمی انقالب طپانچه

 یا ودب خواهد من مطیع و نه یا هست من اختیار تحت در نیست معلوم بعدآ که

 کرده تصحب بودند آمده بعد بود نکرده هم قبول و کنمنمی انقالب بود نخواهد

 به که یگرید شخص یك کند پیدا را دیگر نفر یك برود است ممکن این که بودند

 بروم، باید من که گفت و کندمی را کار این او باشد، داشته عالقه ریاست مقام

 . کنم آگاه امر این از را «مشیرالدّوله» مرحوم

 منزل رفت و گرفت وقت بود وزیرنخست وقت این در «مشیرالدّوله» مرحوم

. گفت «مشیرالدّوله» مرحوم به کند رحمتشان خدا که نوبری آقای مشیرالدّوله،

 از مادّه كی که هستیم مذاکره در هاانگلیس با ما که فرمود «مشیرالدّوله» مرحوم

 هنظمی و قشونی منصبانصاحب به مربوط که است ایمادّه آن و کنیم لغو را قرارداد

 ما راتمذاک هنوز ولی بیاوریم مستشار ایران برای خارجی مملکت یك از و است

 . اندکرده کودتا خیال ایشان و است جوری این قضایا دیدیم است نشده تمام
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 تحضرمس مرا شما که هستم خوشوقت خیلی من که فرمودند ایشان و داریم اطالع

 قزاقخانه در را «همایون رسردا» گویا و کردند اقدام فورآ که بود این کردید

 اهایج به هم را زیادی عده یك و کردند کوتاه جا آن از را آنها دست و گذاشتند

 . کرد وگیریجل بود پخته سرش در استراتویسکی که خیالی آن از و گذاردند دیگر

 ایران در بود ایکمیته یك و بودند وارد که شنیدید البته که هم را مدرّس مرحوم

 آقایانی تهالب و بودند کودتا صدد در و بودند مشغول هم آنها که آهن هکمیت اسم به

 کرّرم و شد اجرا آهن کمیته دست به کودتا که دارند اطالع بودند زمان آن که

 بودند تسیاس در موقع آن و دارد اقتضا سنشان که آنهایی. اندشنیده را لقب این

 توانمی خارجی سیاست نظرنقطه از حوت سوّم کودتای به رسدمی موضوع حاال

 که است شده نوشته هم خارجی هایروزنامه در و است بوده ایمداخله گفت

 اروپا هایروزنامه را این و است داشته مداخله کار این در «ساید آیرن جنرال»

 در هم هاانیایر ما خود و نوشته موقع آن در نویسندنمی ربط بی که دانیدمی البته

 جنگ زارتو مستشار که «دیکسن ژنرال» که رسید شیاع حد به و شنیدیم زمان آن

 آقای و شخص این بود شده استخدام ژاندارمری برای که «اسمیت کلنل» و بود

 مسافرت مرتبه 6 یا 5 که( باشد تهمت است ممکن البته) اندگفته را «ضیاءالدّین سیّد»

 دانمی در هاقزاق و شد فراهم قزوین از کودتا مقدمه البته و قزوین به اندکرده

 جنگ میدان بیشترش و بودند قزوین در مقداری یك و مقداری، یك بودند جنگ

 رد موقع همان در هم «رضاخان» سپه سردار و بوده رشت در متجاسرین با مبارزه

 . بود فرونت

 را هرانت در کودتایی انقالب یك انتظار همگی شنیدیممی ما که مقدّمات این

 ما و دانیدمی «ضیاءالدّین سیّد» آقا البته شدند وارد هاقزاق که یشب آن و داشتیم

 کرده دیلتب کاله به را شانعمامه آبادشاه در ضیاءالدّین سیّد آقای که شنیدیم

 بر قضایی و حقوقی نقطه یك به جا این در شدند تهران وارد هاقزاق با و بودند

 رد را ایشان هاایرانی همه و ندبود خانهقزاق در ایشان شب آن در که خوریممی

 الوزرایسری فرمایندمی که روزی تا و هستند کار مشغول که بودند دیده خانهقزاق
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 ندک فرار خواستمی استیصال روی از «احمدشاه» که فرمایندمی چون... شدند

 آن در ند،کرد الوزرارییس را ایشان نیایند متجاسرین که این برای اصفهان برود

 معتقد شاهاحمد که شنیدیم دیگری جور باشد، چنین که نشنیدیم ما را ینهاا زمان

 بتصح بود، این روی صحبت و باشد باید مقتدری حکومت یك که بود شده

 . نبود دادن پایتخت تغییر و رفتن اصفهان

 و ضیاءالدّین سیّد» آقای و شد بلند توپ صدای که بودیم خوابیده شب ما

 سلحها و فرستادن مردم هایخانه توی و مردم گرفتن به شدند مشغول «رضاخان»

 سه هک بود موقع آن در و زدند جیب به قزاقها را اشیاء از بسیاری آوردن، بیرون

 آقای» روز سه دو مدّت این در شهر این در عده یك و بود حکومتبی تهران روز

 اسباب دممر خانه از و کردندمی خواستندمی که کار هر هاقزاق با «ضیاءالدّین سیّد

 «رضاخان» و نبودند الوزرارییس ایشان روز سه آن و کشیدند،می اسلحه کشیدند،می

 برای یحقوق نظر از حاال موضوع این. بود منصبیصاحب یك و نداشته سمتی هم

 شده عمل ملّی حکومت و ملّی شئون برخالف که موضوع این زیرا دارد، اهمیت ما

 . است بوده روز سه دو آن در است

 فرمان این تمام آزادی با و رغبت و میل به «احمدشاه» آیا که دانیمنمی ما هم بعد

 .ترساندند و کردند، مجبورش اینکه یا داد را ایشان وزرایی ریاست

 عده كی کردم توقیف را عده یك بودم الوزرارییس وقتی من که فرمودند ایشان

 حبس کهبل بودند نکرده توقیف را نهاآ ولی کردم توقیف را هاسلطنه و هادوله از

 این علّت و دبودن حبس در ولی بودند نگذاشته کند و زنجیر در البته بودند، کرده

 این هک بودند نوشته ایشان خود چون است بوده پول گرفتن واسطه به هم امر

 طرف زا بدهند پس اندخورده که را خونهایی تا پاشید نمك رویشان باید را زالوها

 از دفاع طوراین که هم را هانویسروزنامه آزادیخواهان، از عده یك دیگر

 قایآ جمله آن از. بودند کرده حبس و بودند گرفته کنندمی هانویسروزنامه

 سحب در هم «مدرّس» و بودند هم نویسروزنامه و بودند ایشان حبس در «دشتی»
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 عجیب و ماندند ایشان سحب در نفر 952 یا 922 حدود در عده یك خالصه بود ایشان

 و بود دهکر حبس و بود گرفته را آزادیخواه و نویسروزنامه نفر یك که است این

 را یشانا و بودند ایشان ضد بر آزادیخواهان این که این برای جز نبود چیزی این

 و دانستندمی خارجی مقامات با مرتبط را ایشان شخص و دانستندمی سیاه کابینه

 این به ار خودشان قدرت بودند کرده اعمال که وسایل این به ندخواستمی ایشان

 در ایران و شوروی دولت عهدنامه که است مدعی ضیاء سید. کنند تحمیل مملکت

 در ردم،ک تلگراف من که فرمودند ایشان و شده امضاء ایشان وزرایی ریاست دوره

 و ردهک تلگراف شخود کابینه زمان در «مشیرالدّوله» مرحوم را کار این که حالی

 در کار ینا دوسیه هم اکنون و آستارا خانهتلگراف به است فرستاده هم را تلگراف

 مسکو خارجه وزارت در نباشد، اگر هم ما خارجه وزارت در هست، ما خارجه وزارت

 مادّه 92 مطابق شما که «مشاورالممالك» به کرد تلگراف «مشیرالدّوله» که هست

 تهران به رهدوبا مراجعه بدون بودند، کرده پیشنهاد و اینجا بود آمده که براونینگ

 چند از عدب را قرارداد تلگراف این بواسطه «مشاورالممالك» و ببندید را قرارداد این

 .بود براونینگ گانه92 اصول روی و ساخت منعقد روز

 حوممر بعد ماه یك داد را امضایش حکم که «مشیرالدّوله» مرحوم را قرارداد این

 مانز آن هایروزنامه در و «مشیرالدّوله» به بود کرده اعتراضی یك «کرزن لرد»

 کار به لهانهاب سیاست قرارداد این انعقاد و تأسیس در مشیرالدّوله که شد نوشته هم

 و مشیرالدّوله نهابلها سیاست یعنی «مشیرالدّوله آف پولیتکس رافولیش» است برده

 ایران بین هک روابطی این که بگویند خواستند «نقابت آقای» مخصوصآ دیروز را این

 البته لیو است کرده «ضیاءالدّین سیّد» آقای را کار این بود، شده برقرار روسیه و

 محلّل کابینه که «هدارسپ» کابینه کرد، سقوط «مشیرالدّوله» کابینه بعدآ نکردند ایشان

 ها،دوله آن از هالكم آن از کرد، دربار در جلسه یك سپهدار و آمد وجود به بود

 چون که کردند تبلیغاتی شدند دعوت آنجا در هاممالك آن از و هاسلطنه آن از

 آنها لیو بشود نباید قرارداد این که بگویند جا آن در آنها نبود مجلس وقت آن

 صالح که ردک نطق «مشیرالدّوله» مرحوم مخصوصآ بشود، باید قرارداد این که گفتند
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 یحیی میرزا حاج» مرحوم. شود تصویب قرارداد این که تاس این در مملکت

 جریان فقط بود، شده بسته عمال قرارداد این پس دیگر، نفر چند و «آبادیدولت

 .بود مانده باقی آن تشریفات و بود خارجه وزارت در که امضاء

 آید،یم نوینی افکار جنگ از بعد و شودمی تمام که جنگ این خارجی سیاست در

 وینین اشخاص با و بشود ایجاد نوینی اصول روی خارجه با ما سیاست صولا باید

 كی زمان هر که این برای کنیم طرح را خارجی سیاست و باشیم داشته تماس

 است غلط اشندب برقرار هاسلطنه و هاملك زمان هر که بگوییم ما اگر. دارد مقتضیاتی

 بیایند هی است مردم ارضایتین مورد که سیاسی رجال همان بگوییم بخواهیم اگر و

 .ستنی دیگری چیز کندمی تولید سوءتفاهماتی که این جز این بروند، هی

 و کری،روشنف اشخاص خوبی، اشخاص روشنی، رویه یك باید متّفقین و ما مابین

 در اشندب عامل باشند، رابط متّفقین و ایران ملّت مابین مشکوکی غیر اشخاص

 را رارمف من که فرمودند دیروز را این «ضیاءالدّین دسیّ آقای» ما، دولتی کارهای

 برای درفتن شد چطور که نفرمودند توضیح. داندمی خدا مگر شد چطور دانمنمی

 آن و نمرسامی عرض به و شنیدم چیزی یك بنده که کنممی عرض آقایان اطالع

 است هودب موافق «اسمیت آرمیتاژ» است شده کودتا جا این که وقتی که است این

 است هبود زمان آن در ما جنگ وزارت مستشار که «دیکسن ژنرال» و کودتا با که

 شودمی بانیعص قدری به دیکسن ژنرال شودمی کودتا وقتی و کودتا با بوده مخالف

 مالقات «اکسک پرسی سر» با بغداد در و کندمی مسافرت بغداد به که پیشامد، این از

 که امدیپیش این از انگلستان خارجه وزارت به یگرد جای در یا بغداد در. کندمی

 من دندفرمو «ضیاءالدّین سیّد» آقای بعد و کندمی هاشکایت است شده ایران در

 سترم که است آن پرسش زدند گوشه یك من کارهای واسطه به و کردم کودتا

 ندهب مخالف ای بودند موافق ایشان با یافتند تغییر زمان درآن انگلیس سفیر نرمان

 اینجا رد کودتا این که این برای شد؟ احضار چرا و بود آمده چرا نرمان مستر آقای

. اشدب داشته اطالع آن از انگلستان خارجه وزارت که این بدون بود، شده پخته

 دهدمی برخ که وقتی نرمان مستر و دانستندنمی را آن جزییات ولی داشتند خبری
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 رد است، اوضاعی چه این که است شده بتعجّ مورد انگلستان خارجه وزارت در

 شخص هب است بوده مربوط نقشه آن و است بوده کار در دیگری نقشه که صورتی

 نرمان مستر هواسط این به است بوده محلی بست و بند یك قضیه این «الدّولهنصرت»

 ایران از و شودمی انگلستان خارجه وزارت به احضار بعد و شودمی واقع ایراد مورد

 .گرددمی خارج

 

 

 

 منبع :

 ایران معاصر تاریخ مطالعات موسسه
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 رضاخان کودتای آستانة در ایران اوضاع

 

 : نویسدمی چنین 9199 ژانویه 99 در ایران در آمریکا وقت کاردار کالدول

 یپ در ترسیده، شدت به که شاه. رودمی وخامت به رو آرام آرام سیاسی اوضاع»

. دشونمی داده کاری چنین اجازه او به اما است، کردن فرار و تمملک کردن رها

 سئولیتم گرفتن عهده بر درصدد که کسانی هستند اما است؛ کرده استعفا دولت

 صبح، 92 ژانویه 6 تاریخ به 2 شماره گزارش در که همانطور. باشند[ دولت تشکیل]

 تصویب هب ایعالقه و امید هیچ که داد خبر من به انگلیس وزیرمختار شد، گزارش

 ارجخ ایران از انگلیس هاینیرو تمام زودی به و ندارد؛ انگلیس و ایران قرارداد

. دش خواهد حکمفرما کشور این بر شورش و ناآرامی صورت این در که شوندمی

 یست،ن ضروری حضورشان که کسانی تمام و کودکان زنان، فوری خروج مقدمات

 .« است شده آماده

 : نویسد می9199  فوریه  همن در همچنین

 به[ هارمچ] مجلس تشکیل خواهندمی ملیون چون... شد منحل دیگر بار کابینه»

 هایدرتق دست آلت مجلس نمایندگان از بسیاری هستند مدعی و بیفتد تعویق

 مجلس وریف بازگشایی خواستار شاه. اندیافته راه مجلس به تقلب با و بوده خارجی

 و ستا آرام عمومی اوضاع. است افتاده تعویق به موقتاً مجلس تشکیل اما است
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 و تبریز هایمیسیونر از غیر به هامیسیونر از بسیاری و هستند امان در هاآمریکایی

 .« اندمانده باقی عجالتاً مشهد،

 : است چنین کودتا از کالدول ذهنی زمینهپیش 

 به منجر که احوالی و اوضاع درباره ،92 شماره فصلی گزارش در که همانطور»

 بسیار عوض در گذشت که فصلی در ایران دولت کردیم، بیان شد، فعلی شرایط

 کار در مه تحوالتی البته دارد؛ ادامه وضع همان نیز اکنون و بردمی سر به وخیمی

 کردن رها و ایران از خروج بر مبنی را خود نیت ابتدا هاانگلیسی وقتی. است بوده

 اییندهآ ایرانیان، برای ویژه به کارشان این با کردند، اعالن خودش حال به ایران

 ادیاقتص و سیاسی هایناامنی و مرج و هرج از سرشار و هولناک و مخوف وضوح به

 اندآمده هالشویكب که زمانی یعنی گذاشتند؛ نمایش به شود،می ایران گریبانگیر که

 الن،اع این از پس اما. اندرفتهگ دست به را چیز همه و اندکرده اشغال را ایران و

 یروهاین خروج اعالم که اندداده احتمال هاایرانی نیفتاد، خاصی اتفاق هیچ وقتی

 نشسته آرام لیخی حاال[ بنابراین] است؛ بوده سیاسی بزرگ بازی و مانور یك انگلیس

 رتوزا.« تندهس اشواقعی نیات و انگلستان اقدامات ویژه به بعدی، تحوالت منتظر و

 به رایب فراوانی هایتالش کرد اعالم رویترز اخبار طریق از انگلستان خارجه امور

 برای ارزشی هیچ نشناس حق ایران اما است، گرفته صورت ایران به کمك منظور

 قطع ایران از را خود هایحمایت گرفت تصمیم انگلستان لذا نشد قائل زحمات این

 ردمم معمول، هایناآرامی نشستن فرو از پس. «کند رها خود حال به را او» و کرده

 ایترض و شادمانی اظهار است یافته پایان انگلستان دخالت که این از ایران

 که را آنچه اًواقع هاانگلیسی که نداشتند خالصی احساس این از هرگز اما کردند؛می

 9191 آگوست توافقنامه که است آن از حاکی شواهد... خواهندنمی گویند،می

 این نیز ماًعمو و نیست آن احیای به امیدی هیچ و شده فسخ کامالً ایران ـ انگلیس

 پیشنهاد شاه، و ایرانی برجسته مقامات از شماری همچنین. کنندمی تصدیق را مسئله

 وسیله دینب و کرد استفاده امریکا اقتصادی و نظامی افسران از توانمی که اندداده

 قطری این از و کرد؛ واگذار متحده ایاالت به ار ایران «نظامی نیروی» تصدی
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 هایبلشویك احتمالی حمله ایران، از انگلیسی هاینیرو خروج از پس توانمی

 نیدک رجوع) شد گذاشته میان در خارجه وزارت با موضوع این. کرد دفع را روسی

 جهخار توزار با باره این در شد ذکر و( گذشته ژانویه 6 تاریخ به 2 شماره تلگراف به

 انگلستان، حلیم مقامات رویکرد و رفتار به توجه با اما است، شده گفتگو نیز انگلیس

 مقامات هک است روشن کامالً. نیست موافق پیشنهادی چنین با کشور این دولت

 آرزو کنند ترک را ایران ایشان چنانچه دارند؛ نگرشی چه ایران در انگلیسی

 برای یخوب درس» این و شود نازل مملکت این بر ممکن بالی بدترین کنندمی

 اعالم اکت،نز از خارج لحنی با انگلستان، وزیرمختار اگرچه ؛«بود خواهد کشور این

 مامت در شاه. «شد نخواهد مخالفت ایران به آمریکا کمك با هیچوجه به» کرده

 این ایلاو. است بوده هاانگلیسی کنترل تحت همواره خود، سیاسی زندگی مدت

 از ادیزی شمار. داشت اصرار[ چهارم] مجلس فوری تشکیل بر حضرتاعلی فصل،

 اعضا از سیاریب بودند معتقد زیرا کردند،می مخالف مجلس تشکیل با شدت به ملیّون

 به پارلمان بازگشایی شاه، شدید تمایل خالف بر و اندیافته راه مجلس به تقلب با

 حمله از کهاین با و بودند خود کار مشغول مردم تحوالت، این با همزمان. افتاد تعویق

. بودند ملکتم از انگلیسی هاینیرو خروج منتظر داشتند، خبر هابلشویك احتمالی

 وجبم انگلستان برای محققاً است، بوده ایرانیان عمومی خواست این چه اگر اما

 ایران، ققزا بریگاد از روسی افسران اخراج از پس. است بوده سرافکندگی و خشم

 رانده یهحاش به هستند، خارجی حمالت برابر در کشور این مدافعان اسماً که هاقزاق

 هاقزاق نمیا در زمزمة ترینشایع. شد شایع آنها میان در نظمیبی تدریجاً و شدند

 شده عقط آنها مواجب و جیره آنهاست، فرماندة مسلمان یك که حاال که بود این

 «خورده» انفرماندهانش توسط آنها، به یافته صیصتخ بودجة که این به اشاره. )است

 کافی سوخت و لباس آنها است سال هایروز سردترین اکنون اینکه با و( شودمی

 ترلکن کامل طور به که است حالی در اینها همه و ندارند خود کردن گرم برای

 عیس انگلیسی نظامی هاینیرو زمان همین در. اندگرفته دست در را گیالن

 شمگینخ قدری به انگلستان. دهند آموزش را قزوین در مستقر هایقزاق کردندمی
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 آنجا از و کند،نمی ایران به دیگری کمك گونههیچ مالی کمك استثنای به که است

 شده یجد بسیار بلشویسم خطر دهد،نمی دخالت اجازه هم دیگری کشور به که

 تهران در انانگلست نظامی مستشاری هیأت اعضای از نفر سه تنها ژانویه ماه در... است

 لمدادق ناموفق را هیأت این مأموریت انگلستان دولت که آنجا از و داشتند حضور

 سرلشکر. ندکن ترک را تهران دستور دریافت محض به که داد خبر ایشان به کرد،می

 او آغازین هایتالش اینکه با و بود ایران در انگلیس اعزامی هیأت فرمانده دیکسون

 هک آمد پدید احساس این سفارت در ظاهراً شد، واقع ارشدش مقامات پسند مورد

 سفارت رد ژنرال. نیست سفارت هایسیاست با کامل انطباق در او کار ادامة دیگر

 تشخصم ایرانیان دیگر و ملیّون شدت به و بود؛ آمده دنیا به تهران در انگلستان

 ،تهران در فوریه بیستم شب تایکود از پس روز چند. داشت همراهی و همدلی

 که چرا کند، ترک را تهران فوراً شد داده دستور او به و احضار سفارت به ژنرال

 وی. شودمی تمام انگلستان اغراض و اهداف ضرر به اینجا در او حضور ادامه

 کرده زارشگ آمریکا سفارت به را اخیر وقایع و فعلی اوضاع که شد متهم همچنین

 د،ش داده دستور او به که همانطور اما کرد رد را دروغ اتهام این یو البته. است

 احساس هک انگلیسی اتباع و مستشاران گذشته سال طی. گفت ترک را تهران فوراً

 دو. ندشد اخراج ایران از اند،شده نزدیك آمریکا سفارت به اندازه از بیش شدمی

 آنها به اینکه اب و برندمی سر به تهران در همچنان انگلستان نظامی هیأت دیگر عضو

 دارند امید همچنان برگردند، هند در مربوطه نظامی واحدهای شده داده دستور

 است، دهش تشریح دیگر پژوهشی در که همانطور.«  درآیند ایران دولت استخدام به

 انانگلست نقشه از بخشی لندن، در 9199 فوریه در «ژدس ماجرای» به مشهور ماجرای

 تعدیل ار آمریکا العمل عکس کوشیدمی طریق این از و بود ایران در تاکود برای

 به قدرت واگذاری حال در ویلسون که داد رخ زمانی کودتا این، بر عالوه.  کند

 ـ نگلیسا توافقنامه برابر در آمریکا خصمانه گیریموضع خالف بر. بود هاردینگ

 .نداد نشان واکنشی هیچ 9199 فوریه 99 کودتای مقابل در کشور این ایران،

 سیاسی پژوهشهای و مطالعات مؤسسه ، پهلوی تا قاجارمنبع : 
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 9911 کودتای نظامی مهره با آشنایی

 

 *زارعی غفار دکتر

 از یکی شدند حاضر که یافت اهمیت قدریبه انگلیسیها برای میرپنج رضاخان

 کنند خرج او رایب را طباطبایی سیدضیاء یعنی خود هایمهره بهترین و ترینقدیمی

 اهر جنگ، وزارت تا قزاق قشون فرماندهی از. شود فراهم او سلطنت مقدمات تا

 دآوردنوار سلطنت تغییر دیگرازسوی و شود طی سادگیبه که نبود کوتاهی

 این جمله از اسفند سوم کودتای که طلبیدمی را قاجاریه سلطنت به هاییضربه

 محقق عمال ایران در را نو استعمار شیوه اسفند سوم کودتای. رودمی شماربه موارد

 در لیسانگ استعمار دخالتهای و دستکاریها مهمترین از یکی عنوانبه و ساخت

 رضاخان .گردید ایرانیان ملی اقتدار و حاکمیت فروپاشی باعث ایران، سرنوشت

 و وزراییالرئیس به سرانجام تا شد دولت هایکابینه تمامی ثابت عضو پسازآن

 به ستتوانمی که نبود ایران نظامی افسر تنها او شكبی. رسید ایران پادشاهی

 وانستت احتماال اما کند پیدا را ایران بر حکومت توان و یابد ارتقا باالتر مقامات

 . دهد نشان خود از را قابلیتها بیشترین

 بدون و مشکل نکمتری با توانست که ایران معاصر تاریخ سیاسی شخصیتهای جمله از

 ،(قاجاریه) دموجو حکومت سوی از شکنجه و زندان تبعید، قبیل از موانعی با برخورد
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 سیدنرقدرتبه. بود میرپنج رضاخان نماید، طی را سیاسی قدرت به رسیدن راه

 و برانگیزبحث موضوعات از یکی او، توسط پهلوی حکومت بنیانگذاری و رضاخان

 در اخانرض. آیدمی حساببه ایران معاصر سیاسی تاریخ در تردیدآمیز حالدرعین

 وجاهت، ،سیاسی مبارزات پیشینه از خود زمان سیاسی رجال از بسیاری با مقایسه

 به واردشدن از پس جوانی، اوان در او. بود بهرهبی خانوادگی منزلت و شأن

 اوامر از عتاطا نیز و لیاقتها برخی دادننشان با توانست قزاق،( لشکر) دیویزیون

. کند جلب خود به را انگلیسی افسران ویژهبه نظامی، فرماندهان نظر و توجه افوق،م

 ش.9911 داسفن سوم کودتای طی انگلیسیها حمایت و ارشاد تحت سرانجام رضاخان

 اب سرانجام و گرفت دست در را قدرت تدریجبه قاجار، احمدشاه سلطنت علیه

 در ویپهل حکومت و شد شتهگذا کنار سلطنت از قاجار خاندان مجلس، تصویب

 خانوادگی پیشینه دارد قصد رو،پیش مقاله در نگارنده. گردید بنیانگذاری ایران

 و انگلیسیها نقش ش،.9911 اسفند سوم کودتای گیریشکل چگونگی رضاخان،

 رسیدنقدرتبه چگونگی و کودتا به منجر حوادث و وقایع آنها، پنهانی اقدامات

 . دهد قرار بررسی مورد لاجما طوربه را رضاخان

  رضاخان خانوادگی پیشینه ــ9  

 ستانا در سوادکوه اهالی از بیگ،داداش به معروف خان،عباسعلی فرزند رضاخان

 راوانیف تعامالت زادگاهش منطقه مردم با ازآنجاکه خانعباسعلی. بود مازندران

 نیز ار «بیگ» وانعن احترام، رعایت برای اما یافت شهرت( برادر) داداش به داشت

 ازدواج به اقدام دوبار بیگداداش[ i.]گردید معروف بیگداداش به و افزودند آن بر

 آفریننوش با دوم بار و آالشت در خود منسوبین و اقوام از یکی با اول بار: کرد

 [ ii.]تهران در( رضاخان مادر)

 نقل گر،یکدی با اآنه آشنایی و آفریننوش با خانعباسعلی ازدواج با ارتباط در

 یضمر بود، تهران در کهزمانی عمرش، اواخر در خانعباسعلی: که است گردیده

 مادرش با که( پزشك) حکیم خانعلی خود دوست نزد مداوا برای و شد
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 بستری روزی چند دوستش منزل در خانعباسعلی. رفت داشت، خویشاوندی

 پس جامسران وی. کرد پیدا عالقه خان،علی خواهر آفرین،نوش به آنجا در و گردید

 زدواجا بود، سالهشانزده زمان آن در که او با آفرین،نوش برادر موافقت کسب از

 (شیروان شهر) گرجستان اهالی و سکنه از رضاخان مادری خانواده[ iii.]کندمی

 فدهه واگذاری و روسیه و ایران میان ترکمانچای قرارداد انعقاد از پس که بودند

 ایاالت اهالی از ایعده همراه به روسیه، تزار دولت به گرجستان و فقازق شهر

 در هرضاشا مادر. گزیدند سکنی ایران در و کردند مهاجرت ایران به واگذارشده،

[ iv.]گزیدند اقامت شهر این در و کردند حرکت تهران سمت به خود، برادر معیت

 سواروجف را سلطنتی قصرهای از نیپاسبا ــ شاهناصرالدین دوره در ــ زمان این در

 خانعباسعلی و داشت برعهده مازندران، اهالی از سوادکوهی، موید امیر

 و فهوظی انجام برای ناچاربه وی روازاین. بود مذکور فوج جزء نیز( بیگداداش)

 آشنایی و تهران در اقامت[ v.]داشت اقامت تهران در سلطنتی قصرهای از نگهبانی

 گفته هآنچ مطابق ــ را زمینه سرانجام آفرین،نوش برادر با بیگداشدا دوستی و

 . آورد فراهم آفریننوش با او ازدواج برای ــ شد

 در که بیماری و جسمی ناتوانی دلیلبه آفرین،نوش با ازدواج از بعد بیگداداش

 به تهران از آفریننوش همراهبه ناچاربه بود، شده عارض وی بر عمر اواخر

 مازندرانی زبان آفریننوش ازآنجاکه. کرد مکان نقل آالشت ادگاهشز

 که را آفریننوش کوچك برادر حسین، گرفت تصمیم بیگداداش دانست،نمی

 از[ vi.]دببر آالشت به خود همراه( گماشته) آردل عنوانبه بود، سالههیجده جوانی

 وجهز به نسبت هاتوزیکینه و حسادتها آالشت، به آفریننوش ورود بدو همان

 متاقا مدت در بیگداداش. شد شروع خانواده اعضای و اقوام میان در بیگداداش

 وتاهیک مدت از بعد وی. نرسد او به آسیبی تا بود آفریننوش مواظب آالشت، در

 اما شد تهران راهی دوباره مداوای برای ش.9956 سال در زادگاهش، در اقامت

 قرار ریبدت وضعیت در آفریننوش بیگ،داداش تنرف از بعد. کرد فوت تهران در

 نداسف وچهارمبیست تاریخ در دشمن، گروهی میان در و شوهر بدون او. گرفت



163 

 

 رضا، تولد از بعد[ vii.]گذاشتند رضا را او نام که آورد دنیابه پسری ش.9956

 انج از حفاظت و بیگداداش خانواده صدمات و آسیب از رهایی برای آفریننوش

 بقط. کرد ترک برادرش کنار در سکونت و تهران مقصد به را آالشت رزند،ف

 که بوده ایدوماهه شیرخواره طفل وی گردیده، نقل رضاخان از که ایخاطره

 فلط فیروزکوه، سرگدوک در. شودمی روانه تهران سمت به سوادکوه از مادرش،

 هب را او است، مرده فرزندش کهاین خیال به مادر و شودمی سیاه برف و سرما از

 با هاطویله از یکی آخور در را طفل چاروادار. کند دفنش تا سپاردمی چاروادار

 دیگر تیساع. روندمی فیروزکوه به و افتاده راه به قافله و خود و کندمی رها قنداق

 طفلی یهگر آواز آنها از یکی. گیرندمی منزل خانهقهوه در و رسدمی دیگری قافله

 گرم ار او ازآنکهپس و بیندمی آخور در را کودک جستجو، از پس وی. شنودمی را

 ادرشم به فیروزکوه در گیرد،می جان کمی طفل، و دهدمی شیر او به و کندمی

 را خود فرزندش همراه به شودمی موفق سرانجام آفریننوش[ viii.]کندمی تسلیم

 هران،ت به رفتن و آالشت رکت. کند زندگی برادرش نزد در و برساند تهران به

 . زد رقم دیگر ایگونه به را رضاخان سرنوشت

  گرینظامی و رضاخان ــ9

 به بعدها و بود قزاقخانه خیاط که بیگابوالقاسم نام به داشت برادری رضاخان مادر

 نزد آفریننوش[ ix.]بود زنده کودتا از پس تا بیگابوالقاسم. رسید سرهنگی درجه

 هنگام به آفریننوش زندگی وضعیت چگونگی از. کردمی ندگیز برادر همین

 جامعه روز آن مشکالت و شرایط با اما. نیست دست در دقیقی اطالع تهران در اقامت

 و شکلم مطمئنا سرپرستبی فرزند و زن یك برای زندگی گفت توانمی ایران،

 در ارک و نهاییت فقر، با را کودکی دوران رضاخان درواقع. است بوده فرساطاقت

 اوان مانه در: »نویسدمی فرانسوی دوویلیه ژرار. گذرانید تهران پایین هایمحله

 به را حیواناتش سواد،بی پابرهنه خرکچی بچه تهران، جنوب ریگزارهای بین در

 را قاجار خانواده فرد آخرین جای زودیبه که است کسی همان این. راندمی جلو

 فرزندان زا بسیاری مانند نتوانست تنگدستی و فقر علتبه رضاخان[ x.«]گیردمی
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 به و برود زرو آن شدهتاسیس مدارس به متوسط طبقات و مالکین اشراف، متمولین،

 و. شد بدیلت عامی و سوادبی فرد یك به نتیجه در و بپردازد دانش و علم یادگیری

 بر که وادسبی یفرد همانند ناشیانه و دست لغزش کمی با ساده امضایی» روازاین

 [ xi... .«]داشت بود سپرده ذهن

 استخدام به وی کهزمانی ویژهبه بلوغ، سن به او رسیدن از بعد رضاخان سوادیبی

 و وصیهت تاثیرتحت رضاخان. شد جبران تاحدودی درآمد، قزاق( لشکر) دیویزیون

 گرفت یممتص بودند، دیده نظامی آموزش هم با که زیردستش افسران از یکی اندرز

 ببرد، بهره صاداقت و سیاسی علوم تاریخ، به مربوط هاینوشته از بتواند که سطحی در

 و یسطح بسیار رضاخان، نوشتن و خواندن قدرت البته[ xii.]بپردازد سواد کسب به

 تجزیه زا وی وگرنه شد؛می محدود ساده مباحث و مطالب نوشتن و خواندن به صرفا

 و العاطبی خود پیرامون سیاسی تحوالت و وقایع نگریژرف و عمیق تحلیل و

 در و ندنوشتمی فروغی محمدعلی چون کسانی را او نطقهای چنانکه بود؛ ناآگاه

 [ xiii.]دندشمی نوشته ایزدی علی توسط وی، معمولی هاینامه حتی تبعید هنگام

 رضاخان، ایید بیگ،میرزاابوالقاسم تاثیرتحت گرینظامی به عالقه زیاد احتمال به

 سن از رضاخان. بود قزاق یك او هرحالبه چراکه باشد؛ شده ایجاد وی در

 خود از که ایعالقه با او[ xiv.]آمددر قزاق دیویزیون عضویت به سالگیچهارده

 از وچراچون بدون پذیریاطاعت روحیه خاطربه همچنین و دادمی نشان

 سرشتپ سریع بسیار را نظامی صبمنا و جایگاه ارشد، مقامات و نظامی فرماندهان

 زودیبه افراد رهبری در استعدادش و شامه: »... نویسدمی دوویلیه ژرار. گذاشت

 یك میان هاییدرجه ایران، زمان آن ارتش در. گرفت قرار افسران توجه مورد

 در او. رضا برای بود اقبالی امر، همین. نداشت وجود ستوان یك و ساده سرباز

 را او پس آن از و تراشید عنوانی خود برای. رسید ستوانی درجه هب سالگیبیست

 [ xv.«]نامیدند رضاخان
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 و شهرت به کمکم گردید سبب نظامی، ساخت درون در رضاخان قرارگرفتن

 رد رضاخان تحرکات و اقدامات برخی تدریجبه. گردد افزوده او نظامی درجات

 یك نوانعبه را او ایران، در وسیر و انگلیسی افسران منافع و خواست تامین جهت

 برای. ادد قرار توجه مورد بیگانه منفعت جهت در تابع و مطیع نظامی شخصیت

. پیوست عوقوبه نیکالی تزار حکومت علیه انقالبی روسیه، در م.9192 سال در نمونه

 مایدل ارنب سرلشکر جایبه کلرژه سرهنگ گرفت تصمیم کرنسکی موقت دولت

 وسیهر انقالب از بعد را ایران قزاق نیروهای فرماندهی تا بیاید ایران به روسی

 حضور با وسیه،ر سوسیالیستی انقالب با مخالفت خاطربه انگلیسیها اما. گیرد برعهده

 یروین فرماندهی از را وی گرفتند تصمیم روازاین و بودند مخالف ایران در کلرژه

 معاون ی،استاروسلسک سرهنگ با کار این انجام برای. نمایند برکنار ایران در قزاق

 وی. گردید مذاکره داشت، منزل سابق گراندهتل در که قزاق لشکر فرماندهی

 سرهنگ. گردد عملی فیالرتف نامبه روسی افسر یك کمك با اقدام این کرد پیشنهاد

 نقشه رایاج در تا نمود متقاعد را او و گذاشت میان در رضاخان با را مساله فیالرتف

 و مودندن برکنار را کلرژه فیالرتف همراه به رضاخان سرانجام و کند همکاری او با

 [ xvi.]گرفت برعهده ایران در را قزاق فرماندهی استاروسلسکی او، جای به

 کودتای زا قبل وی ،(انگلیس و روس) بیگانگان به رضاخان خدمتیخوش بر عالوه

 جمله از ــ خارجی هایانهسفارتخ برخی محافظ و نگهبان ش،.9911 اسفند سوم

 هب گزارشی طی ایران در هلند وزیرمختار. بود ــ تهران در هلند سفارتخانه

: نویسدمی ش،.9911 کودتای وقوع از پس خود متبوع کشور خارجهوزارت

 بل،ق سالها که است قزاقی همان رضاخان، یعنی کودتاکننده، قزاقان فرمانده»

 [ xvii.«]است ودهب تهران در ما سفارتخانه محافظ

 در ارجیخ هایسفارتخانه از حفاظت و نگهبانی هنگام به رضاخان زیاد احتمال به

 دستبه را روز آن ایران به مربوط اخبار و اطالعات برخی کردمی سعی ایران،

 کند؛ یداپ آشنایی جامعه سیاسی مسائل با سیاسی، وآمدهایرفت در دقت با و آورد

 کودتا که افتاده فکر به ،9916 آذرماه در رضاخان: »نویسدیم نیازمند دکتر چنانکه
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 قیصر ــ مویلهل با گیردمی تصمیم کار این برای. بگیرد دست در را قدرت و کند

 رزامی از جهتبدین. کند کودتا ایران در او کمك با و بگیرد تماس ــ آلمان

 زمر با را او مالقات که خواهدمی آلمان سفارت منشی زادهکحال ابوالقاسم

 عصر ایران در انگلیسیها اما[ xviii.«]دهد ترتیب ایران در آلمان( کاردار) شارژدافر

 نینچ بتواند راحتیاینبه رضاخان که داشتند نفوذ حدی آن از فراتر قاجاریه،

 مجموعه و شاهزادگان سیاستمداران، از بسیاری انگلیسیها. نماید عملی را طرحی

 روایناز. داشتند نفوذ آنها بر و نظر زیر نزدیك از را احمدشاه خود ویژهبه دربار،

 و سیسیا تجربگیکم از درواقع رضاخان سوی از نظری چنین طرح گفت باید

 دیگرازسوی .شدمی ناشی زمان آن سیاسی اوضاع و وقایع از او نگرانهسطحی تحلیل

 و حرکت هرگونه و داشت قرار انگلیسیها بینذره زیر کامال قزاق نظامی سازمان

 نظامی ازمانس تنها که قزاق لشکر. شدمی انجام انگلیسیها نظرتحت آنها جابجایی

 اسمایس لنلک و بود یافتهوترتیبنظم سازمان یك رفت،می شماربه ایران توجهقابل

 استدرخو بریتانیا دولت از را قزاقان آموزش برای نیاز مورد بودجه طورمرتببه

 جنوب فتن درآمد محل از را آن مالیه انگلیسی، مستشار اسمیت، اژآرمیت و کردمی

 [ xix.]کردمی تامین

 افسران و فرماندهان نیز و قزاق نظامی سازمان که است مشخص کامال حساببااین

 به بعدا ویزیوندی همین کماآنکه باشند؛ بوده انگلیسیها نفوذ تحت کامال باید آن

 به زیر در که یدگرد تبدیل اسفند سوم انگلیسی کودتای گیریشکل برای ابزاری

 . پرداخت خواهیم آن

  کودتا نظامی مهره رضاخان، ــ2

 محدودیتهایی و قیودات اعمال و( ش.9915) مشروطه انقالب گیریشکل از بعد

. شد ستهکا تاحدودی قاجاریه سیاسی نظام ارزش و منزلت از سلطنتی، نظام برای

 دودمح فروپاشی نوعی دچار قاجار حکومت بعد، به هشامحمدعلی دوره از درواقع

 نیانشانپیشی با مقایسه در را احمدشاه فرزندش و شاهمحمدعلی. گردید تدریجی و
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 یتمحدود. آورد حساببه قاجاریه سلسله پادشاهان اقتدارترینکم از توانمی

 ــ اسیاس قانون و شورا مجلس نظیر ــ قانونگذاری جدید نهادهای ایجاد و قانونی

 راهمف قاجارها حکومتی نظام مشروعیت عدم و سیاسی بحران بروز برای را زمینه

 زنی احمدشاه روانی ــ روحی و شخصی ویژگیهای فوق، موارد بر عالوه. آوردند

 دارها برای احمدشاه اراده در سستی و ضعف درواقع. کردمی تشدید را عوامل این

 واجهم ریزیبرنامه عدم و تدبیریبی نوعی با را مرکزی حکومت اقتدار کشور،

 . بود نموده

 ارج،خ به او تبعید و پادشاهی از پدر خلع مشاهده و کودکی دوران تلخ خاطرات

 دلبستگی گونههیچ که بودند کرده تبدیل منفی و بدبین بسیار فردی به را احمدشاه

 آوریدگر ازهرچیزبیش او فکری مشغله. نداشت خود اجدادی سرزمین به واقعی

 اشد؛ب هموطنانش رای تزلزل مواظب بود کرده نصیحت او به پدرش. بود ثروت

 دهکننتامین کشور، اداره شیوه نوع این اما[ xx.]بگذارند کنار هم را او بساچه چراکه

 اقتدار با احمدشاه دخواستنمی انگلیسیها االمکانحتی. نبود ایران در انگلیسیها منافع

 و کند ریجلوگی ایران در کمونیسم نفوذ گسترش و توسعه از اوال کافی، قدرت و

 بدون را کشور اطنق سایر و ایران نفتی اقتصاد حوزه بر انگلیس تسلط ضمانت ثانیا

. مایدن حفظ ــ روسیه مانند ــ دوره آن قدرتمند رقبای برخی طرف از خطر احساس

 قدرت سرا در اهاحمدش کردنمی فرقی و بود خود منافع دنبال به انگلیس درواقع

 وزیر لردکرزن، ش.9911 ماهدی شانزده تلگراف کماآنکه رضاخان؛ یا باشد

 را واقعیت همین ایران، در انگلیس وزیرمختار نورمن، به انگلیس، امورخارجه

 در که مموافق شما با هم من: »نویسدمی لردکرزن تلگراف این در. کردمی گوشزد

 خواهد هترب فعلی شاه از محتمال شود، عیینت سلطنت برای دیگری شخص هر ایران

 این رد که است الزم دهد، ادامه خود بقای به ایران دولت باشد قرار اگر ولی بود،

 با داشتند سعی انگلیسیها[ xxi.«]آید عملبه جلوگیری جداً شاه فرار از شرایط

 حوادث وقوع از او، فرار از جلوگیری و قدرت راس در شاه نگهداشتن
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 در را موردنظر نهگزی بهتر، فرصت در تا کنند جلوگیری ایران در بینیپیشلغیرقاب

 . دهند قرار کار راس

 تمام از آنها هک دهدمی نشان ایران، روز آن سیاسی واقعیت از انگلیسیها ارزیابی این

 و مطلع کامال ایران در سیاسی نفوذ و نقش صاحب افراد سیاسی اقدامات و حرکات

 فارتخانه،س نایب اسمارت، و انگلیس، وزیرمختار نورمن، امثال انکهچن بودند؛ آگاه

 [ xxii.]آوردندمی حساببه ایران واقعی حاکمان را خودشان

 و واقعی حاکمان و بود اسمی حاکمیت دارای صرفا درواقع قاجار شاه آخرین

 را تاکود هایینهزم سوازیك آنها. بودند انگلیسیها سیاسی، بازیهای اصلی کارگردان

 ودتا،ک انجام دادندمی اطمینان احمدشاه به دیگرازسوی و ندکردمی آماده و طرح

 تشکیل بیشتر ار کودتا از هدف انگلیسیها. کرد نخواهد ایجاد او سلطنت برای مشکلی

 ایران رد بلشویکی مسلك گسترش از بتواند که دانستندمی قوی دولت یك

 خوبی هانهب به ایران، در کمونیسم گسترش و وذنف برای مقابله[ xxiii.]کند جلوگیری

. کنند دنبال ردیگ نوعی به را خود سیاسی اهداف تا بود شده تبدیل انگلیسیها برای

 الدولهوثوق ــ کاکس 9911/9191 قرارداد ثمررساندنبه در بریتانیا شکست از بعد

 هدافشانا ندکرد سعی آنها آمد،درمی انگلیس الحمایهتحت ایران آن موجب به که

 ظامین فرمانده یك به کودتا، به اقدام برای اما سازند، عملی کودتا طریق از را

 فیروز، الدولهرتنص تنکابنی، سپهساالر مثل افرادی روازاین. بود نیاز مطیع و مطمئن

 میرا مخصوص، سردار خانمحمدصادق میرپنج، غالمرضاخان خان،اهللفضل ماژور

 اما[ xxiv.]گرفتند قرار اولیه گزینش مورد میرطهماسبی،ا خانعبداهلل و موثق

 برخی ننداشت دلیل به یا و دادندنمی کار این به تن یا دالیلی، به بنا هرکدام

. شدندمی ذاشتهگ کنار آنها سوی از انگلیسیها، خواست با متناسب تفکرات و امتیازات

 در رضاخان ابقهس به نجامسرا قزاق، افسران سوابق بررسی و تحقیق از پس انگلیسیها

 پی ایرانی قزاق نیروهای فرماندهی از کلرژه براندازی در استاروسلسکی با همکاری

 ودتاک نظامی رهبری برای الزم توانایی و جسارت از او که شدند متوجه و بردند

 ایران، رد انگلیس نظامی فرماندهان از یکی آیرونساید، ژنرال[ xxv.]است برخوردار
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 کودتا، درباره رضاخان با 9911 بهمن وهشتمبیست روز در خود احبهمص درباره

 اقزاقه فرماندهی به طورقطعبه را او و کردم مصاحبه رضاخان با: »نویسدمی

 به نوشته هک شدم آن بر سر آخر ولی بگیرم او از اینوشته بودم فکر در... . گماشتم

 بگوید که است کافی و زندمی بزند، نارو بخواهد رضا اگر. خوردنمی درد

 قتمواف ولی. بدهد انجام را آنها ندارد الزامی و بود فشار زیر دادم که هاییوعده

 خنجر من به سر پشت از اینکهیکی: گذاشتم او با شرط دو. بکند حرکت که کردم

 قول احتر خیلی رضا. شود خلع سلطنت از وجههیچبه نباید شاه اینکهدوم... نزند

 راه تدریجبه او بگذارد که گفتم اسمایس به و فشردم را او دست من و داد

 مهم صلا این دربرگیرنده رضاخان، با آیرونساید مذاکره و وگوگفت[ xxvi.«]بیفتد

 راییچ درخصوص کاوش بدون و شرطپیش بدون باید رضاخان که بود اساسی و

 . نماید مبادرت مهمی اقدام چنین به کودتا، انجام

 رضاخان از نهاآ و بودند انگلیسیها درواقع کودتا کارههمه که دهدمی اننش مساله این

 رد ایران سیاسی حاکمیت درون در قدرت اعمال جهت در ابزار یك حد در صرفا

 اعتراف طورصریحبه آیرونساید خود چنانکه کردند؛می استفاده آینده و حال زمان

 گمان .کردم رهبری و طرح را کودتا من که اندیشندمی چنین مردم همه: »کندمی

 [ xxvii.«]امکرده را کار این من واقعا شویم، دقیق سخن معنای در اگر کنممی

 یسیهاانگل به را خود کارآمدنروی رسیدن،قدرتبه از بعد نیز رضاخان خود حتی

 لك،الممامستوفی به جمله از مهم سیاستمداران از تن چند به و دهدمی نسبت

 اآشکار آبادیدولت یحیی و مصدق محمد زاده،تقی یدحسنس مشیرالدوله،

. کردم دمتخ مملکت این به من حالبااین. رسانید قدرت به مرا انگلیس: »گویدمی

 [ xxviii.«]دارند سروکار کسی چه با دانستندنمی آنها یا

 از یشب سلطنتش دوره سال شانزده طول در که بود این از غافل درواقع رضاشاه

 روی را رضاخان که کسانی همان زیرا است؛ کرده خدمت انگلیس منافع به چیز هر
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 دیدند،ن خویش صالح و نفع به قدرت مسند در را او بودن بعدازاینکه آوردند، کار

 . نمودند تبعید و خلع سلطنت از را وی

  کودتا پیروزی ــ3

 به زوینق یآقابابا اردوگاه از قزاق قوای حرکت با آیرونساید ژنرال بعدازاینکه

 و اکودت وقوع تسهیل برای اساسی و مهم اقدام چند کرد، موافقت تهران سمت

 ربازس هزارسه حدود انگلیسیها طرفازیك. گردید انجام کودتاگران پیروزی

 فراخوانده قزوین به تهران، سمت به شورشیان حرکت از پیش روز چند را انگلیسی

 این کنار در[ xxix.]پرکنند آنان توسط ار قزاقها سوی از ایجادشده خأل تا بودند

 قیمم خارجیان ویژهبه ایران، مقیم خارجیان نمودند سعی قبل مدتها از آنها اقدام

 یعمل اقدام این اما. شوند خارج ایران از تا نمایند متقاعد را پایتخت حوزه در

 آنها: »ویسدنیم انگلیسیها اقدام این اهداف تبیین در فرانسوی لوسوئور امیل. نگردید

 از را ییاروپا منصبانصاحب تمامی و باشد خالی برابرشان در میدان خواستندمی

 اقدام زا بودند، آنها تدارک حال در که حوادثی وقوع هنگام در تا کنند دور صحنه

[ فرانسویها] ما یمتصم. کنند جلوگیری بشود، زحمت اسباب بود ممکن که کنترلی به

 انگلیسیها روازاین[ xxx.«]ریخت برهم را آنها هاینقشه تهران، ترک عدم بر مبنی

 از زمینه این در انهبیگ اتباع ولوآنکه برسانند، نهایی نتیجه به را کودتا شدند مجبور

 . نداشتند شنویحرف آنها عمال

 از ودتاک از قبل روز چند آیرونساید، ژنرال یعنی کودتا، اصلی اقدامگر و طراح

 نگلیسیهاا. نباشد ایران در کودتا، وقوع هنگامبه تا نمود ترک را ایران عراق طریق

 آیرونساید قیممست حضور به بنابراین بودند؛ نموده بینیپیش را موضوع جوانب تمام

 رکتح تهران سوی به قزاق دوهزاروپانصدنفری نیروی سرانجام. نبود ضرورتی

 هب میرپنج خانرضا فرماندهی به قزاق اردوی اسفند، دوم یکشنبه روز و کرد

 تا نمودند استراحت آبادشاه در آنها[ xxxi.]رسید ــ آبادشاه ــ تهران چهارفرسخی

 و کفش اس،لب لحاظ از کامال قزاقها. نمایند یکسره را کار و شوند تهران وارد شبانه
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 آنها نمیا در نیز پول مقداری راه، میان در و بودند شده تامین ضروری برگ و ساز

 [ xxxii.]گردید تقسیم

 سعی دارمری،ژان و قزاق نیروهای برخورد از پیشگیری برای انگلیسیها دیگرازسوی

 ارجخ تهران از شد،می اداره سوئدیها نفوذ زیر که را ژاندارمری نیروهای نمودند

 نمودند ستقرم بود، آنها مقر که آبادیوسف و شاهباغ در را آنها است شده گفته. نمایند

 ژاندارم نیروی عمال اقدام، این با[ xxxiii.]بود شده داده فشنگبی گتفن آنها به اما

 رتیبتاینبه. گردید آزاد هدف به وصول برای قزاقها دست و شد رانده حاشیه به

 اسفند، شبنیمه سرانجام. بود آماده نهایی ضربه زدن برای و مهیا چیزهمه

 . نمودند تصرف ار شهر مهم و اصلی نقاط و شده پایتخت وارد کودتاچیان

 نزدیك: »دنویسمی تهران به کودتاچیان حمله شب با ارتباط در بهار الشعراءملك

 از یکی به و کردند شلیك شهربانی اداره به قدیم مشق میدان از توپ تیر یك سحر

 زاقهاق با که مرکزی بریگاد از جمعی اتفاق به قزاق و خورد تامینات اتاقهای

 نظمیه اداره در تفنگ با شلیك و ریختند( شهربانی) نظمیه به بودند، شده همداستان

 که عینی شاهدان از یکی[ xxxiv.«]داشت دوام مدتی تا و شد آغاز کالنتریها و

. بود ویفرانس لوسوئور امیل نمود، مشاهده نزدیك از را کودتاگران خرابکاریهای

 اتاق ثاثیها و هاپنجره شیشه. شدیم نظمیه اتاقهای وارد ما: »نویسدمی بارهدراین وی

 زمین روی بر طورپراکندهبه هاپرونده و کاغذها. اندشکسته درهم صندلیها و میز و

 نشده مرح چیزهیچ به. اندشده واژگون زمین روی بر هاقفسه کشوهای. اندریخته

 ژنرال دفتر فرشهای روی بر خون هایرشته. است نیفتاده قلم از چیزهیچ و است

 نشانی دیسوئ مربیان و او از. اندبسته لخته ــ پلیسرئیس ــ( Westdhal) وستدهال

 [ xxxv.«]شودنمی دیده

 محبوس یك: »نویسدمی بهار الشعراملك مجروحان، و شدگانکشته تعداد مورد در

 قتل به نتریهاکال در هم پاسبان دو. شد کشته شهربانی مرکز در پاسبان یك و فراری

 [ xxxvi.«]مردند تدریجبه هم آنها که شدند مجروح هم تنهفت و رسیدند
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 وارده احاتجر اثر بر بعدا که کسانی تعداد و اولیه شدگانکشته تعداد مجموع در

 ابینهک کودتاگران، اقدام نتیجه در. شودمی زده تخمین نفر یازده نمودند، فوت

 نظامی، متحکو اعالم با قزاق قوای و گردید ساقط( سپهدار) تنکابنی خانمحمدولی

 کودتا اول وزر همان از کودتا عوامل توسط توقیفها. گرفتند دستبه را شهر کنترل

 هایخانواده ــ9: شدندمی دیده افراد دوگونه دستگیرشدگان، میان در. شد شروع

 و ولمتم شخصیتهای سابق، وزیران سابق، وزیراننخست مثل سرشناس و مهم

 زبح رهبران انگلیس، و ایران قرارداد خالفم گروههای سرکردگان ــ9 ثروتمند

 درون در اولیه زدوخوردهای اتمام از بعد[ xxxvii.]بلشویك عوامل و دموکرات

 ودتاچیانک به اولیه پاداشهای دادن زمان شهر، در نسبی آرامش برقراری و پایتخت

 از عدب کابینه ولینا تشکیل مامور طباطبائی سیدضیاءالدین بنابراین. بود رسیده فرا

 یاستهایس پیشروی موانع کنندهبرطرف و محلل یك عنوانبه تا گردید کودتا

 خیلی و ردنیاو دوام چندان او کابینه اما. بپردازد نقش ایفای به ایران، در انگلیس

 نظامی مهره به نوبت سیدضیاء، از بعد. گردید فراهم خارج به او سفر مقدمات زود

 . تیاف ارتقا سردارسپهی مقام به او و درسی میرپنج، رضاخان یعنی کودتا،

 هبرر نیازمند و دارد رو پیش در دشواری روزهای ایران: »گفتمی آیرونساید ژنرال

 قول به مرد این[ xxxviii.«]است پرارزشی آدم تردید بدون مرد این و است

 هماآبان در و برداشت را قاجاریه دودمان انگلیس حمایت با بعدا پرارزش، انگلیسیها

 اردیبهشت چهارم در رضاخان. نمود آغاز را پهلوی خاندان سلطنت ش.9223

 العنانطلقم حاکم را خود شاهی تاج برسرگذاشتن با گلستان کاخ تاالر در ش.9225

 . نامید ایران

  نهایی سخن

 انایر استثمار برای نوین ایشیوه و جدید مبنایی ش،.9911 اسفند سوم کودتای

 منابع از برداریبهره انگلیسیها، جدید شیوه در. بود انگلیس یسیاس هایمهره توسط

 زندگی یاقس و سبك به اجتماعی تحول و نوگرایی ترویج نیز و کشور، داخل اولیه
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 ومس کودتای. گردیدمی انجام تابع و مطیع هایمهره گماشتن طریق از غرب،

 با رضاخان. نمود رونتافز و بیشتر غرب به را ایران اقتصادی و سیاسی وابستگی اسفند

. گردید بدیلت ایران در انگلیسیها پرتوان بازوی به عمال قدرت، مسند بر زدنتکیه

 فتن صنعت شدنملی ناکامی ساززمینه سرانجام ،9299/9122 نفت قرارداد تمدید

 این تمدید در باید درواقع را 9229 مرداد وهشتمبیست کودتای ریشه و گردید

 دجدی شریك عنوانبه امریکا مذکور، قرارداد تمدید عتب به. جست قرارداد

. ردیدگ حاکم ایران اجتماعی و سیاسی اقتصادی، نظام بر انگلیس استعمارگر

 مخالفت و اییزددین از جدیدی طرح بود توانسته غربی، سبك به مدرنیسم گسترش

 مستولی ایران جامعه بر دوم و اول پهلوی حکومت مدت طول در  را مذهب با

 رخوردارب مردمی مقبولیت و مشروعیت از درکل کودتا حکومت ازآنجاکه اما ازد،س

 گیریکلش به سرانجام عمومی، تنفر این. گرفت قرار عمومی تنفر مورد بازهم نبود،

 نقالبا پیروزی با تااینکه گردید منجر پهلوی ضدحکومت اقدامات و تحرکات

 . دش برچیده کلیبه ایران در استعمار و استبداد بساط ،9252 سال در اسالمی
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[i]91ص ،9219 هشتم، چاپ علم، نشر تهران، پدروپسر، طلوعی، محمود ــ  

[ii]9212 کتاب، دنیای نشر تهران، ،9ج سلطنت، تا تولد از رضاشاه نیازمند، رضا ــ، 

  32ص

[iii]33ص همان، ــ  



174 

 

[iv]انتشارات ،تهران طباطبائی، سیدضیاءالدین سیاسی زندگی جعفرنیا، مهدی ــ 

  215ص ،9221 فردا، امید

[v]219ص همان، ــ  

[vi]52ص همان، نیازمند، رضا ــ  

[vii]52ص همان، ــ  

[viii]وعموض این با ارتباط در متفاوتی قولهاینقل ؛213ص همان، جعفرنیا، مهدی ــ 

 رضا: رک .باشندمی یکدیگر به شبیه قولهانقل همه مضمون اما .است شده مطرح

  55ــ56صص همان، نیازمند،

[ix]213ص همان، ــ  

[x]آفرین،به رنش تهران، یار،میهن عبدالرحیم: ترجمه پهلوی، سیمای دوویلیه، ژرار ــ 

  31ص ،9219

[xi]53ص همان، ــ  

[xii]62ص همان، ــ  

[xiii]ن،برها مدرسه انتشارات تهران، کنم،می حکم مدانی،هایکمره علیرضا ــ 

  21ص ،9219

[xiv]15ص همان، نیازمند، رضا ــ  

[xv]55ص همان، دوویلیه، ژرار ــ  

[xvi]امیرکبیر، تهران، ،9ج ایران، سیاسی احزاب مختصر تاریخ بهار، الشعراءملك ــ 

  23ــ22صص ،9212 چهارم، چاپ

[xvii]دوره یران،ا معاصر تاریخ ،«کودتا از قبل رضاخان هپیشین» مددی، سهلعلی ــ 

  911ص ،9221 زمستان و پاییز ،96 و 95 شماره ،3
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[xviii]321ــ392صص همان، نیازمند، رضا ــ  

[xix]رچیلچ وینستون نقش و اسفند سوم کودتای» مهدوی، هوشنگ عبدالرضا ــ»، 

 و 923 شماره ،9225 تاردیبهش و فروردین اقتصادی،ــ سیاسی اطالعات ماهنامه

  51ص ،922

[xx]یها،انگلیس نقش و قاجار برافتادن رضاخان، برآمدن: ایران غنی، سیروس ــ 

  32ص ،9212 سوم، چاپ نیلوفر، انتشارات تهران، کامشاد، حسن: ترجمه

[xxi]59ص همان، طلوعی، محمود ــ  

[xxii]چاپ دوسی،فر انتشارات تهران، ،3ج یحیی، حیات آبادی،دولت یحیی ــ 

  992ص ،9269 چهارم،

[xxiii]993ص همان، ــ  

[xxiv]و ادبیات دانشکده نشریه ،«ش.9911 اسفند 2 کودتای» رحمانیان، داریوش ــ 

  921ص ،9221 بهار ،9 شماره ،39 دوره تبریز، دانشگاه انسانی علوم

[xxv]921ص همان، ــ  

[xxvi]921ص همان، غنی، سیروس ــ  

[xxvii]وی،مهد هوشنگ عبدالرضا: ترجمه شاه، سفر آخرین شوکراس، ویلیام ــ 

  56ص ،9223 نهم، چاپ البرز، نشر تهران،

[xxviii]رتضیم: ترجمه نوین، ایران گیریشکل و رضاشاه کرونین، استفانی ــ 

  35ص ،9212 اول، چاپ جامی، تهران، فر،ثاقب

[xxix]اهللولی: ترجمه ،9911 یکودتا برای انگلیس چینیهایزمینه لوسوئور، امیل ــ 

  939ص ،9222 اساطیر، تهران، شادان،

[xxx]925ص همان، ــ  
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[xxxi]992ص همان، آبادی،دولت یحیی ــ  

[xxxii]62ص همان، بهار، الشعراءملك ــ  

[xxxiii]همان ــ . 

[xxxiv]61ــ61صص همان، ــ  

[xxxv]926ص همان، لوسوئور، امیل ــ  

[xxxvi]61ص همان، بهار، الشعراءملك ــ  
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 علما با رضاشاه برخورد

 

 دریایی نیلگون

 امن تغییر «همایونی اعلیحضرت» ،«رضاشاه» به 9911 کودتای از پس «ماکسیم رضا»

 معجزه شکلی به سوادکوه بار مصیبت سرمای و خطرات از کودکی دوران در او. داد

 رکاب رد پا کودتا از بعد. درآمد نظامی لباس به جوانی در و بود یافته نجات آسا

 یاستیس به خویش قدرت های پایه تحکیم برای تا گذاشت ایران پادشاهی نظام

. بردارد نامی از «خشونت مکانیسم» و «زور» اعمال با را مانع هرگونه که شود متوسل

 انجام از پس هبالفاصل که بود خشونت ابزار داشتن اختیار در نیازمند منظور این به او

 از یخارج افسران اخراج و یکدیگر در قزاق و ژاندارمری نیروی دو ادغام با کودتا

 ؛داشت بیان خود اقدام این مورد در او. یافت دست مهم این به ایران نظامی امور

 معنی که نماییم این شایسته و پاک را خود پایتخت اینکه رایب آمدیم تهران به»

 در که تیحکوم. گردد اطالق آن به حکومت مرکزیت و مملکت سرپرستی حقیقی

 نباشد، خود تمل فالکت و ها بدبختی تماشاچی فقط که حکومتی باشد، ایران فکر

 که متیکوح بداند، مملکت نجات راه یگانه را قشون تعظیم و تجلیل که حکومتی

 قرار حمیت یب پروران تن و تنبل مفتخوران شهوترانی وسیله را مسلمین المال بیت

 .« ندهد

  جمهوری شعار
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 در نظامی ینیرو به اتکا با زد تکیه قدرت مسند بر رضاخان وقتی ترتیب این به

 ظاهر به ار ایران سیاسی رژیم تا شد آن بر کودتا از پس اقدام نخستین در اختیار،

 خواهانه ترقی موضعی با ترتیب این به و دهد تغییر «جمهوری» به «طنتیسل» از

 سوی از ظامن تغییر این. کند خود آن از یکپارچه را قدرت و براندازد را قاجار سلسله

 نسبت رضاشاه تیننخس منویات رغم به و شد تفسیر «سیاست» از «دین» تفکیك به علما

 به او ازهت قصد بود، کرده ترسیم تشیع حافظ و مذهبی یی چهره او از که مذهب به

 وجود هب را علما سرسخت مخالفت و زد دامن او دینداری درباره ها گمان تشکیك

 . آورد

 مااینکهک بود، واقف علما نقش و ایرانی جامعه دینداری مذهب، قدرت به که رضاشاه

 ظهارا کرد، تاکید دیانت اصل بر 9223 سال در اش تاجگذاری مراسم سخنرانی در

  داشت؛

 ومعم خاطرنشان مملکت اساسی اصالحات اجرای در را خود نیات دانم می الزم»

 و بود نآ مبانی تشیید و دیانت اصول حفظ معطوف من مخصوص توجه اوالً. نمایم

 وحر تقویت و ملی وحدت حفظ موثر وسایل از یکی زیرا بود خواهد نیز بعدها

 ...« دانم می دیانت اساس کامل تقویت را ایران جامعه

 قاعدمت را آنها مراجع و علما حمایت و نظر جلب برای داشت سعی اساس این بر او

 رد نظام تغییر طرح اما کرد نخواهد اقدام اسالم و مذهب اصول خالف که کند

 اشاهرض نگرش خصوص در زنی گمانه به علما شد موجب اش وزیری نخست دوران

 علما، میان از. کنند قلمداد ابزاری نگاه وعین به را او نگاه و بپردازند مذهب به

 ررنگیپ سیاسی حضور که رضاشاه روحانی مخالف ترین سرسخت عنوان به مدرس

 اول روز در داشت شتاب رضاخان. پرداخت طرح این با مقابله به داشت جامعه در

 دنتوان قاجار شاهزاده معمول رسم مطابق تا کند اعالم را جمهوری 9222 فروردین

 تعداد کاهش منظور به مجلس در مدرس اما. کند برگزار را «سالم» سممرا

 انداختن تعویق به یعنی تر فوری امری عنوان به هم و رضاخان هواخواهان
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 نکرد رد برای جدی یی مبارزه به نوروز از پس تا جمهوری به مربوط مذاکرات

 او. زد دست ها شهرستان وکالی خصوص به وی مدافع نمایندگان های اعتبارنامه

 تعداد تا دبرون قم به زیارت بهانه به کرد تشویق را نمایندگان از گروهی همچنین

 وفقم مدرس سرانجام. نرسد نصاب حد به گیری رای برای مجلس در نمایندگان

 اقدامات نتیجه و کند موکول فروردین دوم به را جمهوری درباره مذاکره شد

 درخواست. دهد سوق خویش نفع به را جمهوری مخالفان و خود علیه رضاخان

 هب را طرف بی نمایندگان برخی رضاخان با همکاری برای مدرس از مکرر های

 ینخشمگ رضاخان کننده مرعوب اقدامات از که نیز مردم و کشانید مدرس سوی

 . گرفتند موضع جمهوریخواهی علیه بودند

 استقرار و اساسی نونقا تغییر پیشنهاد درباره مذاکره مجلس 9222 فروردین دوم در

 ردمم سایر و اصناف بازرگانان، علما، از تن هزار پنج حدود. کرد آغاز را جمهوری

 شروطهم سلطنت از هواداری به دادن شعار به و شدند جمع مجلس ساختمان مقابل

 اریاجب تحمیل از که مردم مختلف های گروه... پرداختند جمهوری با مخالفت و

. کردند تقدیم هایی شکواییه و رفتند علما های خانه به بودند ناخرسند جمهوری

 و نرضاخا علیه وعظ به وعاظ و شد داده ترتیب شاه مسجد در بزرگی تظاهرات

 کرد فقتموا رضاخان سرانجام... شد تهیه نیز یی عریضه و پرداختند جمهوریخواهی

 و دکن آزاد را زندانی تظاهرکننده 922 حدود بردارد، دست جمهوریخواهی از

 . بگذارد احترام اسالم به داد قول

 علما حمایت جلب

 در را لماع به نزدیکی سیاست و داد تغییر را خود رویه اتفاق این از پس رضاخان

 ابتکار به اقدام این... رفت قم در «علما» دیدار به فروردین ششم در. گرفت پیش

 عنوان به 9229 سال رد «علما» این. گرفت انجام آنان با خداحافظی بهانه به و خود

 قصد کنونا و بودند آمده ایران به کرده، ترک را عراق بریتانیا سیاست به اعتراض

 واهیجمهوریخ از خواستند رضاخان از «علما» مالقات، جلسه در. داشتند بازگشت
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 نماینده( ovey) اوی. کرد موافقت نیز رضاخان. بگیرند آرام مردم تا بپوشد چشم

 99 در رکآتاتو توسط خالفت مقام لغو» است؛ شده متذکر هرانت در بریتانیا وقت

 .«است داشته زمینه این در «علما» بر هم و رضاخان بر هم قطعی تاثیری 9229 اسفند

 با فتمخال دولت وظیفه داشت اظهار یی اعالمیه انتشار با بازگشت در رضاخان

 قصد خیرا جویان فتنه سوءتعبیرهای برخالف کرد ادعا و نیست مردم های خواسته

 واقع در اعالمیه این انتشار با او. است بوده ایران و اسالم از حمایت آغاز از او

 بر مبتنی هک قاجار پادشاهان مشروعیت سنتی نظریه با همسویی به کرد برگشتی

 اقعو در اعالمیه این. بود اسالم حفظ برای روحانیت و دولت میان اتحاد مفهوم

 قرار این به و یافته راه رضاخان ذهن به تخت و تاج داعیه هک بود آن نشانه نخستین

 نیز قم لمایع. بود خویش آینده پادشاهی به بخشیدن اعتبار سوی به حرکت اولین

 اما گرفته نجاما جمهوری درباره بحثی گرچه دادند پاسخ متقابالً یی اعالمیه انتشار با

 سازگار مملکت مقتضیات با هن و هستند موافق آن با مردم عموم نه شود می معلوم

 های هدست پیشاپیش پابرهنه، عاشورا روز در» روحانیون نظر جلب برای او. است

 مشغول سرایی نوحه به و... ریخت سر بر گل و کاه و افتاد راه به ها قزاق زنی سینه

 روزه کند جلب خود دینداری به را مردم توجه آنکه برای رمضان ماه در. شد

 و ارتشی های سازمان کارکنان تمام به. بگیرند روزه همه ادد دستور و گرفت

 اهلل آیت علما میان از. باشند کوشا مذهبی فرامین ادای در داد دستور انتظامی

 بالقوه حافظ را او زیرا داشتند بیشتری عالقه او به کار ابتدای در اصفهانی و نائینی

 مانور از سپ رضاخان. تندپنداش می بریتانیا قدرت تعدیات برابر در شیعه مذهب

 فظح را نجف در نائینی اهلل آیت با خود تماس او از حمایت در ارتش فرماندهان

 به را حرم خزانه از( ع)علی حضرت از تمثالی تابلو اهلل آیت که طوری به کرد

 را تمثال این 9222 خرداد 96 روز در شد قرار وقتی. فرستاد او برای هدیه عنوان

 نشان یمنف واکنش تهران علمای کند تقدیم او به باغشاه در یی ویژه مراسم طی

 . کردند تحریم را مراسم این در شرکت و دادند
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 پخش رت پایین سطح روحانیون میان پول مقداری علما دادن قرار نفوذ زیر برای او

 ضاخانر که بود این واقعیت اما. »جست شرکت تعزیه های نمایش در حتی و کرد

 وحانیر روسای و مراجع با مصلحت به و نداشت خاصی تعلق نیونروحا و مذهب به

 یز،ن جمهوریخواهی مساله در. نکنند کاری قشون ضد بر تا کرد می «خضوعیت»

 جمهوریخواهی از است داده قول علما به که مساله این به تمسك با رضاخان

 . کرد هموار خود سلطنت مقام اشغال برای را راه کند جلوگیری

 مشی خط سه و دوره سه

 سلطنت، تخت بر تکیه و قدرت به دستیابی برای رضاخان که است آن گویای تاریخ

 ن،متدی فردی را خود آغاز در که نحوی به گرفت پیش در یی مزورانه سیاست

 ،دیانت مظاهر و مذهب علیه سپس و داد جلوه روحانیت به مقید و مذهب حافظ

 . داد انجام شگرفی اقدامات

 92 تا 9911 اسفند از رضاشاه مذهبی سیاست خود، نامه پایان رد رزاقی رحمت

 اواخر تا 9911 اسفند از اول، دوره است؛ کرده تقسیم دوره سه به را 9292 شهریور

 9225 از دوم، دوره. شد اتخاذ روحانیون از حمایت سیاست که 9225 اوایل و 9223

 اجرا هب روحانیت و مذهب تضعیف سیاست تدریج به که 9292 و 9299 های سال تا

 و ضدیت سیاست عملی طور به که 9292 شهریور تا 9292 از سوم دوره. درآمد

 . شد آغاز عملی طور به مذهب با مبارزه

 علما با ضدیت

 تضعیف صدددر تدریج به کرد تثبیت را خویش اقتدار پایگاه آنکه از پس رضاخان

 اداره که نهادهایی ختاریسا اصالحات بر عالوه او. برآمد روحانیون مذهبی قدرت

 نیز را رمنک از نهی و معروف به امر مساله بود، روحانیت عهده بر آنها سرپرستی و

 شود یم مشاهده پیش چندی از» داشت؛ اعالم دولتی یی ابالغیه در و برنتابید

 اختهس مسموم را عامه اذهان وسیله این به خواهند می دیانت حفظ نام به اشخاص

 در خنهر اندک که دهد نمی اجازه کسی به. کنند اختالف و نفاق ایالق جامعه در و
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 هانهب به و منکرات از نهی و موعظه صورت به خودسرانه و کرده ایجاد ملی وحدت

 در و دوار جامعه به را خود ماجراجویانه و کارانه مفسدت نیات مذهبی، تبلیغات

 .«کند نفاق و شبهه تولید مردم اذهان

 زا آن متعاقب و داد تغییر را کشور آموزشی نظام 9221 تا 9223 های سال طی او

 وحانیونر و تعطیل جدید، مدارس توسعه با قدیمی های خانه مکتب بعد، به 9223

 تربیت و تعلیم به توانستند می افرادی تنها چراکه. شدند حذف رسمی آموزش از

. باشند یرفتهپذ را فرهنگ وزارت ضوابط و خارج روحانیت کسوت از که بپردازند

 برای نهمچنی. یافت تقلیل علمیه های حوزه و روحانی مدارس تعداد اساس این بر

 علوم طالب برای دولت که رسید تصویب به قانونی 9222 در روحانیت بیشتر تضعیف

 یوانفا مورد این در. کند برگزار امتحان مذهبی مدرسان برای مجوز صدور و دینی

 نویسد؛ می روس نویس تاریخ

. بود نفر 5113 آن محصالن تعداد و 919 روحانی مدارس تعداد ،9222 - 9223 در» 

 به محصالن تعداد و 926 به مزبور مدارس تعداد 9291 -9292 سال در آنکه حال

 .«بودند نفر 931 فقط مدارس نوع این معلمان تعداد. یافت تقلیل نفر 213

 البط تعداد از اما یافت یزیناچ کاهش علمیه های حوزه تعداد آمار این اساس بر 

 مدارس ،مذهبی مدارس بر عالوه آموزشی نظام بر دولت تسلط. شد کاسته شدت به

 مدارس و خارجی مدارس لذا. گرفت دربرمی نیز را مذهبی های اقلیت و خارجی

 . گرفت قرار جدید نظام خدمت در آنها امکانات و شد منحل مذهبی های اقلیت

 روحانیون تیسن نقش که بود دیگری عامل قضایی دستگاه سازی عرفی آن بر عالوه

 وزیر داور اکبر علی راهنمایی با عمدتاً اقدام این. داد کاهش قضاوت در را

 قوقح رشته در ژنو دانشگاه در که گرفت انجام( دارایی وزیر بعداً) دادگستری

 تصویب و هادپیشن براساس قضایی اصالحات... بود "تو پاره" شاگرد و کرده تحصیل

 قانون 9225 در تجارت، قانون 9223 در گرفت؛ صورت جداگانه قوانین مجموعه سه

 ار «موقتی» پایه قانون داور اکبر علی 9225 سال در... مدنی قانون 9222 در و جزا
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 دو یعنی ،«9222» اردیبهشت 91 در قانون این نهایی شکل. کرد پیشنهاد مجلس به

 آنها ایران پیش سال یك از که کاپیتوالسیون ایقرارداده رسمی الغای از پیش روز

 رشرعیغی های دادگاه جدید سیستم در. رسید مجلس تصویب به بود، کرده رد را

 ضاییق امور مدتی تا عمل در اما. شد ایجاد تازه قوانین این گذاشتن اجرا به برای

. تافی ادامه روحانیون به حکومت حمله ولی. بود روحانیون اختیار در کماکان

 9299 اردیبهشت در. شد تبعید خراسان به و بازداشت 9222 مهرماه در مدرس

 زا روحانیون طریق این به و شدند ممنوع اسناد ثبت حق از شرعی محضرهای

 وضع مقرراتی 9295 ماه دی در. شدند محروم محضرداری طریق از خود درآمد

 و بگذرانند را خصوصی امتحانات بودند ملزم... قضات همه آن طبق که شد

 . بپردازند کار به ها دادگاه این در نداشتند اجازه دیگر روحانیون

 اسالم از پیش تاریخ هب اتکا و ناسیونالیستی نگرش با ایران شدن اروپایی روند پیگیری

 به گاه الیسمناسیون ایده. شد منجر روحانیت نقش و مذهبی قدرت بیشتر تضعیف به

 نانآنچ ادبیات و تاریخ اجتماعی، علوم ویژه به جدید، دروس در افراطی صورت

 . شود مذهبی و دینی عالیق جایگزین تا شد می تبلیغ

 و بیگانه یواردات های واژه جای به تا شد تاسیس نیز فارسی ادب و زبان فرهنگستان

 ها اژهو این. بپردازد پارسی ریشه با جدید های واژه ساختن به عربی خصوص به

 می رستادهف دربار به شاه تایید برای شود االجرا الزم آنها از استفاده آنکه از پیش

 خود ندت انتقادهای که) هدایت مانند جوان منتقدان حساسیت تنها نه کار این. شد

 با لکهب برانگیخت، را( کرده منتشر شاه استعفای از پس آن مجالت از یکی به را

 آن در هک) حکمت اصغر لیع و زاده تقی مثل وفادار دار رسم و اسم ادبای مخالفت

 آمیزانتقاد مقاله حکمت القای به زاده تقی. شد رو روبه( بود فرهنگ وزیر زمان

 را شاه مخش چنان مقاله این. فرستاد برلین از فرهنگستان اقدامات درباره عرفی

 جرات بود، رتقد سر بر رضاشاه که زمانی تا گاه هیچ زاده تقی دیگر که برانگیخت

 . برگردد ایران به نکرد
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 استفاده عمن دستور که آمد پیش زمانی روحانیت با رضاشاه عملی و قطعی برخورد

 شاپو ای لگنی کاله اجباری گذاشتن سر بر و زنان برای را روسری حتی و چادر از

 و داد رخ 9293 تابستان در اتفاق این. کرد صادر مردان برای را اروپایی سبك به

( ع)رضا امام حرم متولی اسدی مشهد، مردم یژهو به مردم شدید اعتراض پی در

 . شد اعدام

 ست؛ا کرده فاش چنین اقدام این از را شاه انگیزه خود کتاب در مخبرالسلطنه

 این درباره نظرت حاال» گفت؛ و برداشت مرا غلگنیف کاله شاه شرفیابی، یك در» 

 کاله آن اام ،کند می حفظ باران و آفتاب از را انسان سر البته گفتم من «چیست؟

 رفت پایین و االب قدم چند پریشانی با اعلیحضرت. داشت بهتری اسم داشتیم قبالً که

 که باشد چنان ما ظاهر که است آن برای کنم می من که کارهایی تمام گفت و

 حیحص اعلیحضرت فکر شك بدون دادم جواب من. نخندند ما به هاف غاروپایی

 های همچشمی و کاله زیر خندند می آن به آنها آنچه گفتم خود با اما است، بوده

 .«است ربط بی

 حضرت از او خانواده زیارت هنگام روحانیت و رضاشاه مستقیم برخورد نخستین اما

 حضرت زیارت برای نامناسب حجاب با او خانواده. داد روی( س)معصومه

. ندکرد دار جریحه را مذهبی احساسات طریق این از و رفتند قم به( س)معصومه

 اعثب حجاب، رعایت عدم خاطر به سلطنتی خانواده به روحانیت و علما اعتراض

 از قبل هالبت. شد او توسط علما و روحانیون از برخی شتم و ضرب و رضاشاه مداخله

 و ضاخانر بین برخورد زمینه وظیفه نظام قانون تصویب جریان در نیز حادثه این

 وسطت جدی شورش بروز از وگو گفت و مذاکره طریق از که آمد پدید روحانیت

 . شد سرکوب نیز پراکنده های شورش از برخی و شد جلوگیری آنها
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 9911 -9229 کودتا دو فاصله در ایران

 

  است آینده راه چراغ گذشته تابک بررسی و نقد

 :مقدمه

 ورمانکش احوال و اوضاع بررسی به ورود با "است آینده راه چراغ گذشته" کتاب

 از انبوهی حجم ارائه با و ،9229 مرداد و 9911 اسفند کودتای دو میان فاصله در

 ینا درباره مطرح کتب از یکی عنوان به را خود نام تاریخی، هایداده و اطالعات

 .است رسانیده ثبت به دوران

 نام ودنب نامشخص کند،می توجه جلب نخست وهله در کتاب این در آنچه البته

 در هک آنجا از اصوالً. است "جامی" مستعار عنوان از گیریبهره و آن نویسندگان

 کمك دتوانمی نویسنده از خواننده شناخت سیاسی، و تاریخی مقاالت و کتابها

 کتاب، این اننویسندگ نام ماندن مکتوم طبیعتاً بنماید، آنها ایمحتو فهم به بزرگی

 ؤالس این دهد،می قرار خوانندگان روی پیش را مبهم فضایی ابتدا که آن ضمن

 به اننویسندگ این تمایل موجب عاملی چه که آوردمی وجود به آنها برای نیز را

  است؟ شده خود نام داشتن نگه پنهان
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 کتاب ینا مطالعه و بود نخواهد مشکلی چندان کار البته ،سؤال این پاسخ یافتن

 احیاناً و ودهت حزب پیشین اعضای از متشکل باید جامی گروه سازدمی روشن بخوبی

 این دپایگانبلن رفتارهای و عملکردها مشاهده با که باشند آذربایجان دمکرات فرقه

 هبلک و منتقدان طیف در و ساخته جدا آنان از را خود راه بتدریج فرقه، و حزب

 . اندگرفته قرار طیف این مخالفان

 مورد "خنس آغاز" انتهای در را "االالبالغ الرسولعلی ما" عبارت که هنگامی ویژه به

 احتمال رب دال اینشانه را قرآنی آیه این از گیریبهره توانیممی دهیم، قرار توجه

 .آوریم شمار به اسالمی عقاید و آیین به عده این مجدد گرایش

 بریده خویش گذشته از کلی به کتاب، نویسندگان که نیست معنا بدان همه این اما

 وسیالیستیس انقالب ارزشمندی به معتقد همچنان تنها نه آنان. باشند شده منقطع و

 مثبت داماق یك را آذربایجان دمکرات فرقه و توده حزب تشکیل اصل و اندروسیه

 درصدد لکهب کنند،می یاد نیکی به آنها اولیه اقدامات ایرهپا از و آورندمی شمار به

 دارد، رارق جامی گروه انتقاد مورد آنچه بنابراین آیند؛برمی نیز اشبزرگنمایی

 . آنها یتفعال و تشکیل اصل نه هاست،تشکل این رهبران هایکژروی و اشتباهات

 است آینده راه چراغ گذشته کتاب محتوای تحلیل

 نگاریاریخت طیف در باید کلی نگاه یك در را "است آینده راه چراغ تهگذش" کتاب

 گرفته صورت هاینگاریتاریخ با را آن هایتفاوت هرچند آورد، شمار به چپ

 . داشت نظر در باید توده حزب به وفاداران توسط

 را شوروی یستیسوسیال جماهیر اتحاد به "جامی" مستعار نام با نویسندگان مثبت نگاه

 اشغال ئلهمس به که فصل این در. کرد مشاهده کتاب از فصل نخستین در توانمی

 ایران یداخل مسائل شده، پرداخته انگلیس و شوروی هایارتش توسط ایران خاک

 به نیز اداتیانتق حتی و گردیده بیان خوبی به رضاشاه دیکتاتوری حاکمیت تحت

 آن، نکارآمد روی ابتدای در تحاکمی این ارزیابی و تحلیل در هاشوروی اشتباه

 : است شده وارد
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 یآرزوها تبلور" عنوان به او از رضاخان یافتن قدرت آغاز همان از شوروی دولت"

 و تتقوی به و نمود دفاع وی کودتای "آزادگرانه" نقش از و "ایران ملی بوژوازی

 در ایران کمونیست حزب که این وجود با و. پرداخت رضاخان حکومت تحکیم

-ملی" نقش واقعیات و مدارک انبوه به اتکاء با حزبی کنگره دومین عنامهقط

 رد،ک افشا را آن استعمارگرانه ماهیت نموده رد را رضاشاه حکومت "آزادگرانه

 امهاد کشور مترقی نیروهای سرکوب تا رضاشاه از شوروی حکومت جانبداری

 ( 69ص) ".یافت

 بیانگر هک آمده میان به ذکری نیز نایرا در متفقین استراتژیك اهداف از همچنین

 در وزیپیر به دستیابی برای ما کشور خاک به آنها نظامی نیروهای ورود اهمیت

 در آلمانی واملع حضور تشریح با کتاب نویسندگان همه، این با اما آلمانهاست، برابر

 و سوكی از هیتلری حکومت و فاشیسم سمت به رضاخان حکومت گرایش و ایران

 عوامل اخراج ضرورت بر مبنی متفقین اخطارهای و هشدارها به آن جهتو عدم

 تفقینم نظامی انتقاالت و نقل برای الزم امکانات آوردن فراهم و کشور از آلمانی

 هموج را ایران خاک به جبهه این نظامی نیروهای ورود نهایت در ایران، خاک در

 واداره رضاشاه دوش بر را قضیه این مسئولیت تمامی و دهندمی جلوه مشروع و

 . گذارندمی فاشیسم

 هاییزهانگ و امیال بر مبتنی نابخردانه عملکرد که نیست شکی جای اگرچه

 توسط انایر نظامی اشغال برای را الزم "بهانه" رضاخان، فاشیستی و دیکتاتوری

 کم هنگام آن در آنها عملکرد قبح از چیزی هیچ مسئله این اما آورد، فراهم متفقین

 نفعتم و تجاوزگری خصلت و خوی بر پوششی عنوان به تواندنمی و کندنمی

 .یردگ قرار برداریبهره مورد متفق هایسوسیالیست و هاکاپیتالیست جویی

 خاک سراسر اشغال به نیازی وجه هیچ به ایران از آلمانی عوامل اخراج برای 

 به ،ایران در انیآلم اندک تعداد آن حضور که این ضمن نداشت وجود کشورمان

 هب قدرت موازنه چرخش و منطقه در جنگی معادالت زدن برهم به قادر وجههیچ
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 که کرد اموشفر نباید نیز را نکته این. نبود کشور داخل در فاشیستی ارتش سمت

 هایزهحو در هاشوروی نیز و هاانگلیسی پنهان و آشکار عوامل و نیروها زمان همان

 تفقین،م لحاظ بدین و بود آلمان عوامل از بیش مراتب هب ایران نظامی و سیاسی

 عمال خراجا و کنترل پس از توانستندمی راحتی به نیز ایران نظامی اشغال بدون

 .برآیند آلمانی

 ایبر "ایبهانه" صرفاّ آنها، تحرکات و ایران در آلمانی چند حضور بنابراین 

 از گرفت هنتیج توانمی و بود رانای نظامی اشغال منظور به هاشوروی و هاانگلیسی

 و انگلیس نظامی نیروهای میان ارتباط برقراری زمان، از برهه آن در که آنجا

 وبمحس متفقین سوی از ساز سرنوشت اقدام یك ایران، خاک طریق از شوروی

 در آن زا گیریبهره و ایران خاک اشغال به اقدام بهانهبی یا بهانه با آنها شد،می

 خسارت و ما ملت بر وارد رنج میان این در و کردندمی خود منافع تأمین جهت

 . نبود اهمیت دارای برایشان وجه هیچ به کشور، دیدن

 بیهوده و عبث کاری ما، کشور مردم مصالح و منافع رعایت برای متفقین از توقع البته

 را شورک این تاریخ که محققانی و نویسندگان رودمی انتظار اما رسد،می نظر به

 تجاوز که بپردازند سرزمین این رویدادهای تفسیر و شرح به ایگونه به نگارندمی

 حالی در نگیرد؛ خود به حقانیت و مشروعیت از ایجلوه کشورمان، خاک و آب به

 دولت زکارانهتجاو اقدام قبال در برانگیز سؤال سکوتی از گذشته کتاب، این در که

 مورد در ان،ایر خاک به اشنظامی نیروهای تنداش گسیل در شوروی سوسیالیستی

 نقاط یاقص در مردم زندگی روی بر شمالی همسایه اقدام این از ناشی تبعات و آثار

 جزئیات صیلتف و شرح به نویسندگان اقدام حتی و خوردنمی چشم به نکاتی کشور

 ر،غالگاش نیروهای ورود با همزمان رضاشاه دیکتاتوری حکومت فروپاشی دقایق و

 گشته اره مردم برای مثبتی آثار حاوی خود نوع در را متفقین اقدام این تواندمی

 بخشیآزاد ایوجهه اشغالگران، برای و سازد گرجلوه رضاشاهی استبداد بار زیر از

 .نماید ترسیم
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 کشور هب متفقین نظامی نیروهای ورود بارزیان تبعات و آثار که آنجا از البته 

 در را آن زنی محترم نویسندگان کرد، عبور آن کنار از بتوان که نیست موضوعی

 بر مچش که نحو بدین اما دهند،می قرار بررسی و بحث مورد خود نوشتار دنباله

 و حضور زا ناشی هایزیان به یکسره و بندندمی ایران در سرخ ارتش حضور تبعات

 صحت رد ساخت نخاطرنشا باید که پردازندمی کشورمان در هاانگلیسی عملکرد

 این مخرب تأثیرات و آنها عوامل و هاانگلیسی اقدامات پیرامون کتاب مطالب

 . نیست شکی ایران مردم معیشتی و اقتصادی وضعیت بر اقدامات

 شرکت حقوقی مشاور - نفیسی مشرف دکتر اقدام از که هنگامی نمونه، عنوان به

 932 به ریال 61 از لیره رسمی نرخ بردن باال در -فروغی دولت دارایی وزیر و نفت

 خنس بحرانی، شرایط آن در غذایی محصوالت از بسیاری صدور آزادسازی و ریال

-99 هایسال در قحطی مهم عوامل از یکی خیانتکارانه اقدام این و آیدمی میان به

 یریال احتیاجات تأمین تحمیل که هنگامی یا ،(952ص) گرددمی محسوب 9292

 گونهاین طهواس به کشور در نقدینگی آورسرسام افزایش و رانای دولت بر متفقین

 شودیم واقع ارزیابی مورد کشور اقتصاد بر آن منفی تبعات و آثار و تحمیالت

 این رس بر سخن اما است، گرفته صورت صحیحی هایقضاوت تردیدبی ،(955ص)

 گیزند هزینه شاخص ایران، ملی بانك گزارش و ترازنامه برابر" اگر که است

 سال همان پایان در و %221 سال اول در( 9295-922) مبدأ به نسبت9299 درسال

 ربیغ جناح عملکردهای از ناشی صرفاً مسئله این یافت، افزایش( 951ص) "221%

 رفقای یعنی متفقین، شرقی جناح نقش باید بلکه نبود آمریکا و انگلیس یعنی متفقین

 رستید به ایران، مردم بر مصائبی چنین آمدن وارد در نیز را سرخ، ارتش و شوروی

 مسئله، ینا قبال در اندداده ترجیح کتاب نویسندگان که آن حال کرد، بیان و دید

 چندانی وجهت که بگویند سخن آن پیرامون مجمل حدی به یا کنند اختیار سکوت

 . نکند جلب خود به را

  توده حزب تشکیل چگونگی
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 تواندمی بهتر ن،آ مسائل و توده حزب تشکیل به ابکت نگارندگان نگاه نوع بررسی

 به رهاشا با خود، بحث مقدمه در نویسندگان. سازد آشنا آنها دیدگاههای با را ما

 انقالب": دانساخته خاطرنشان آن شکست علت درباره جنگل، نهضت بودن مترقی

 سیاست ییرتغ علت به دیگر سوی از و رهبرانش اشتباهات جهت به سو یك از جنگل

 مقدار همین به مبحث این در اما( 922ص) "خورد شکست انقالب خارجی پشتیبانان

 ارجیخ پشتیبانان" که است نیامده میان به واقعیت این از ذکری و شده اکتفا

 پیمان و عهد بتداا اگرچه که بودند لنین زعامت به انقالبی بلشویکهای همان "انقالب

 با خود طرواب توسعه مسیر در را آن سرعت هب اما بستند، جنگل نهضت با دوستی

 چشم یان،م این در جنگل نهضت شدن قربانی بر و بردند یاد از سپه سردار رضاخان

 . بستند فرو

 ینیستی،استال دوران به ورود و انقالب این اولیه دوران از گرفتن فاصله با البته

 به و دارندن لنین ثانوار بر صریح انتقادات آوردن وارد از ابایی کتاب نویسندگان

 تشکیل حاظل همین به. کنندمی یاد نیز "استالینی خونین هایتصفیه" از صراحت

 رد تدقین با هرچند است، انتقادهایی و نقد با همراه ،9292 مهرماه در توده حزب

 در ار تناقضاتی بلکه و هاناهماهنگی توانمی زمینه این در شده ارائه مطالب

 یك یلتشک امکان عدم به اشاره با آنها. کرد مشاهده محترم نویسندگان اظهارات

 :سازندمی خاطرنشان کشور در کارگری مستقل حزب

 ایدهع شرکت با کشور مترقی و آزادیخواه حزب تنها عنوان به ایران توده حزب" 

 فاشیستها دض دموکراتها، سوسیال کمونیستها، از اعم پرستانمیهن و آزادیخواهان از

 مرکزی ستهه که دمکراتیك آزادیهای خواستاران و رضاشاه دیکتاتوری ینمخالف و

 در اهانآزادیخو از ایجبهه صورت به داد،می تشکیل نفر سه و پنجاه دسته را آنها

 (921ص) ".یافت سامان تهران در 9292 مهرماه هفتم تاریخ
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 کتاب ننویسندگا آن، پیدایش بدو در توده حزب از ایچهره چنین ترسیم پی در 

 که افزایندیم خویش پیشین گفته بر حزب این مورد در دیگری توضیح بالفاصله

 :است توجه قابل

 ظیرن رهبرانی داشتن با همچنین و... برنامه و مرامنامه نظر از ایران توده حزب"

 مدافع و مترقی آزادیخواه، بود حزبی الموتی نورالدین و اسکندری میرزا سلیمان

 داشت را جبهه شکل طبقاتی نظر از حزب این گرچه اما. روطیتمش و اساسی قانون

 و تزلزلها جودو با -تشکیالتی و تعلیماتی و فکری -سیاسی گیریجهت لحاظ به

 مدافع بود حزبی مجموع در -شدمی مشاهده حزب فعالیت جریان در که نوساناتی

 و شایسته ینرهبرا فقدان و رهبری ضعف و زمان رسم به بنا و لنینیسم -مارکسیسم

 ( 921ص)".شوروی دولت سیاست شرط و قیدبی مدافع و رودنباله کارآزموده،

 این رد موجود تاریخی اشکاالت برخی از صرفنظر شودمی مالحظه که گونههمان

 درص نیز درونی ساختار لحاظ به -شد خواهد اشاره آنها به ادامه در که -اظهارات

 حزب دا،ابت. نیست یکدیگر با هماهنگی و نیهمخوا دارای مزبور اظهارنظر ذیل و

 زا که گرددمی معرفی پرستانمیهن و آزادیخواهان از ایجبهه عنوان به توده

 لذا و تاس برخوردار "الموتی نورالدین و اسکندری میرزاسلیمان نظیر رهبرانی"

 نمایش به حزب این در شایسته و مترقی رهبران و نیروها از ایمجموعه حضور

 "آزمودهکار و شایسته رهبرانی فقدان و رهبری ضعف" پایان در اما شود،می ردهگذا

 و روالهدنب" جز نبود چیزی توده حزب آن، واسط به که گیردمی قرار تأکید مورد

 (921ص)"شوروی دولت سیاست شرط و قیدبی مدافع

 بپذیرد؛ را اظهارات این از بخش کدام که مانددرمی خواننده ترتیب بدین 

 زامیر سلیمان چون ایبرجسته شخصیتهای رهبری از توده حزب برخورداری

 قدانف و رهبری ضعف معضل با آن بودن مواجه یا الموتی نورالدین و اسکندری

 از ایبههج عنوان به را توده حزب باید آیا همچنین کارآزموده؟ و شایسته رهبرانی

 رویلهدنبا به جز که ایجموعهم یا داشت نظر در پرستمیهن و آزادیخواه نیروهای
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 حتت کمونیست حزب سیاستهای و هابرنامه از شرط و قیدبی دفاع و شوروی از

 آمدن رفتارگ رسدمی نظر به اندیشد؟نمی دیگری چیز هیچ به استالین، حاکمیت

 موجب ض،اغما غیرقابل تاریخی واقعیات و گذشته اعتقادات و عالئق ایپاره میان

 . باشد شده نویسندگان توسط رأیی چنین صدور

 از بحز این مرکزی کمیته اعضای از چند تنی خاطرات متن به رجوع با اینك

 ننورالدی. پردازیممی باره این در شده ارائه نظرات ارزیابی به دیگر ایزاویه

 هدست چهار به را توده حزب مؤسس و اولیه اعضای خویش، خاطرات در کیانوری

 رستپوطن و خواهآزادی تنها نه را آنها از دسته یك دستکم و کندمی تقسیم

 :دهدمی لقب "فاسدین گروه" بلکه نامد،نمی

 گروه از. آوردند روی توده حزب به مقام و جاه برای یا و بودند فاسد بکلی یا اینها"

 رتضیم دکتر برادر یزدی محمد و اسکندری ایرج دایی اسکندری عباس فاسدین

 است، امقو عامل[ اسکندری عباس] آقا این دانستندمی همه... دبر نام باید را یزدی

 عباس که است این در تأسف... هاستآمریکایی به وابسته است، قوام پیشکار

 مرکزی ارگان -سیاست -او روزنامه بلکه شد حزب مؤسس عضو تنها نه اسکندری

 ".داشتن اختیار در محلی هنوز حزب چون حزب، مرکز اشروزنامه شدودفتر حزب

 یدگاه،د انتشاراتی و تحقیقاتی مؤسسه کوشش به کیانوری، نورالدین خاطرات)

 (62-61صص ،9229 اطالعات، انتشارات تهران،

 مانند شخاصیا درباره کیانوری دیدگاه با کتاب نویسندگان که است بعید بسیار 

 تسیاس هصحن در آنها عملکرد چراکه باشند؛ مخالف یزدی محمد و اسکندری عباس

 شخاصیا چنین حضور محترم نویسندگان حال این با اما است، معلوم کامالً روز آن

 یکسره را هیئت آن و داده قرار عین غمض مورد را حزب مؤسس هیأت در

 رارق تاریخی عینیات با مغایرت در طبعاً که نامندمی پرستوطن و آزادیخواه

 . گیردمی
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 دیگر برخی سیاسی رفتارهای و فکری اختارس چهچنان افراد، قبیل این از گذشته اما

 این به راجع متفاوت قضاوتی بگیریم، نظر در نیز را توده حزب مؤسس اعضای از

 .داشت خواهیم حزب

 از یشپ سالها که آیدمی شمار به ایران قدیمی هایکمونیست جمله از روستا رضا

 پس و برد سر به نزندا در را سال 92 مدت و شد دستگیر نفر، 52 گروه شدن گرفتار

 با وی، روحیات اما بود، توده حزب مؤسس هیئت اعضای از یکی آزادی، از

 نخستین از - علوی بزرگ تعریف. داشت بسیاری فاصله پرستیوطن و آزادیخواهی

 :ستا واقعیت این بیانگر بخوبی روستا رضا از - توده حزب بلندپایه اعضا

 وسهار که چه هر و بود خدا برایش تالیناس. روسها به داشت ایمان[ روستا رضا]"

 او تگوش و پوست در ایمان این و داشت ایمان او. بود صحیح برایش گفتندمی

 تهران، احمدی، حمید کوشش به علوی، بزرگ خاطرات) ".بود کرده رخنه

 ( 952ص ،9222 کتاب، دنیای انتشارات

 هایمونیستک از نیز وی که کرد یاد نیز آوانسیان اردشیر از توانمی روستا، کنار در

. بود "ستالینا و شوروی طرفدار متعصبانه خیلی" اسکندری ایرج گفته به و قدیمی

 کوشش به ،(9231-9252) ایران توده حزب اول دبیر اسکندری، ایرج خاطرات)

 یاسی،س پژوهشهای و مطالعات مؤسسه تهران، آذرنور، فریدون و امیرخسروی خسرو

 ( 999ص ،9219

  شوروی به توده حزب وابستگی

 قیدبی اکمیتح باشیم، داشته نظر در باید مختلف اشخاص ورای در که مهمتری نکته

 اننویسندگ البته. است تأسیس ابتدای همان از حزب این بر هاشوروی شرط و

 دولت یاستس شرط و قیدبی مدافع و رودنباله" توده حزب که این به اشاره با محترم

 ستا واقعیتی این اما اند،داده قرار توجه مورد را مطلب این عینو به بود، "شوروی

 حداقل بیان هب کتاب این در ولی شدمی شکافته تریدقیق صورت به بایستمی که

 را حزب نای بر شوروی حاکمیت هایجلوه نخستین شاید. است شده بسنده ممکن
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 ورویش سفارت اول دبیر ظاهراً که - "افعلی رستم" نام به فردی حضور در باید

 سکهیچ که است موضوعی این. دانست حزب، موسس هیئت جلسات در - بود

 مؤسس هیئت اعضای شدن دعوت اگرچه نیز کیانوری حتی و است نشده آن منکر

 ینا تشکیل نخست مراحل در را او حضور نفس اما پذیرد،نمی را افعلی توسط

 ( 21 -21صص کیانوری، نورالدین خاطرات. )کندنمی نفی حزب

 رسیمت تریروشن صورت به را حزب وضعیت زمینه، این در علوی بزرگ سخنان

 52 روهگ اعضای دادن لو در کامبخش عبدالصمد نقش بیان از پس وی. نمایدمی

 رشپذی عدم موجب امر همین و شد او به عده این شدید بدبینی موجب که نفر

 که سازدمی خاطرنشان د،گردی اولیه مراحل همان در توده حزب در کامبخش

 :رفت شوروی به مدتی برای کامبخش

 دو از بعد .نداد لو را "نفر سه و پنجاه" او که کرده قانع و آنجا است رفته گفتند،"

 بلکه ادیع ایتوده یك عنوان به نه و شده پیدایش "کامبخش" که دیدیم و آمد ماه

 و رفته مدارس لنهایسا از یکی در و توده حزب از خارج در کنفرانسی یك در

. دملرزی من خورد، من گوش به حرفش که این تا من، حزب: گفت و کرد صحبت

. هست مه مرکزی کمیته در که شنیدم بعد. من حزب میگه نشده، هیچی هنوز این

 یعنی: تمگف. برنیامد کاری من از: گفت او چیه؟ این "رادمنش": گفتم "رادمنش" به

 یعنی: فتمگ. باشه باید که است آنهایی دست کار :گفت برنیامد؟ کاری تو از چه

 خاطرات) ".هبرس موقعش تا کن صبر. را این بگیر درز و کن صبر بله، گفت. روسها

 ( 955ص علوی، بزرگ

 ودهت حزب بر شوروی حاکمیت معنای توانمی بخوبی علوی بزرگ سخن این از

 ،"تربزرگ برادر" و دهتو حزب اعضای میان نظر اختالف موارد در چراکه دریافت؛ را

 گذارده اجرا مرحله به شوروی کمونیست حزب اراده و رأی تردیدی هیچبی

 -تمد کوتاه البته -حضور حتی که است عیان حدی به واقعیت این. شدمی

 به حزب این رد اسکندری میرزاسلیمان مانند دارتریریشه و ترمستقل شخصیتهای
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 صفاتی دادن نسبت لذا دارد؛ نگه مخفی را آن تواندنمی اولیه، گذاریپایه هنگام

 رد پیدایش، بدو همان در حتی توده حزب به بودن مترقی و آزادیخواهی مانند

 که تاس بزرگی اشتباهات کتمان برای تالش و واقعیات از گزینی دوری واقع

 البته. اندهداشت زمان از برهه آن در خود سیاسی هایجهتگیری در کتاب نویسندگان

 ستگیواب گرداب در آن رفتن فرو و شوروی سمت به توده حزب بیشتر هایخشچر

 حال ینع در اما دارد، قرار محترم نویسندگان تأیید مورد زمان طول در بیگانه به

 مطرح شوروی و حزب این روابط مورد در آنها سوی از مسائل ایپاره همچنان

 .نیست پذیرش قابل که گرددمی

  مجلس چهاردهم دوره خاباتانت در شوروی دخالت

 از تن هشت ،9299 سال در چهاردهم مجلس انتخابات در نمونه، عنوان به 

 یاننظام اشغال تحت کشور شمالی بخش که حالی در توده حزب کاندیداهای

 تا بینندیم الزم خود بر کتاب نویسندگان. شدند مجلس وارد داشت قرار بلشویك

 :دهند ارائه نندگانخوا به توضیحی چنین باره این در

 ابانتخ در شوروی دولت مساعد نظر وجود با که است ضروری مطلب این ذکر" 

 اثر رد یا و سازی صندوق از استفاده با آنان از هیچیك توده، حزب کاندیداهای

 اثر در هبلک نشدند انتخاب دولت مأمورین دخالت یا و شوروی نیروهای فشار اعمال

 شوروی تدول معنوی نفوذ از استفاده با و انتخاباتی رزهمبا و فعالیت آزادی وجود

 به رمزبو کاندیداهای آنها، انتخاب از جلوگیری در سهیلی دولت امکان عدم و

 (921ص) ".یافتند راه شورا مجلس

 و ستیسوسیالی شعارهای طرح واسطه به توده حزب که نیست شکی جای البته 

 حضور نیز و عمیق هایعدالتیبی از ناشی فقر که زمانی در خواهانهعدالت

 شارهایف تحت را ایران جامعه غالب بخش کشور، در بیگانه هایارتش اشغالگرانه

 حال این در و کند جلب خود به را بسیاری توجهات توانست بود، داده قرار سنگینی

 انقالب هایجذابیت اندکرده اشاره نیز محترم نویسندگان که گونههمان



197 

 

 در اما نیست، ارانک قابل کشورمان، مردم از هاییطیف برای نیز رویشو سوسیالیستی

 . پوشید چشم نیز تاریخی واقعیات از نباید حال عین

 اریس از دوره این در خود که -توده حزب مرکزی کمیته عضو - اسکندری ایرج

 امر رد شوروی دخالت از صراحت به خاطراتش در شد انتخاب مجلس نمایندگی به

 :گویدمی سخن حوزه آن در انتخابات

 ینا آن و است مسلم موضوع یك البته شدم، انتخاب رأی 95222 با من خالصه... " 

 اینها بار یك تنها. نکردم هاشوروی به ایمراجعه گونههیچ خودم انتخاب در که

 شوروی، کنسول اوف، شریف که این از بود عبارت آن و کردند مداخله

 در او ایاتک به هاقادیکالیی و بود نمایندگی کاندیدای هم او که را، شهمیرزادی

 بدون را ارک این البته. کرد تبعید مازندران از کردند،می اخالل و شلوغ من انتخاب

 (319ص اسکندری، ایرج خاطرات) ".کردند من اطالع

 پای و دهد جلوه کوچك را امر این المقدورحتی کندمی سعی اسکندری اگرچه 

 خارج ورد از واقع در و کردن تبعید است بدیهی اما بکشد، بیرون آن زا نیز را خود

 که است التیدخ بزرگترین انتخابات، گردونه از جدی انتخاباتی رقیب یك ساختن

 ایرج با کننده مصاحبه فرد که است ایمسئله این. کرد انتخابات امر در توانمی

 به توده حزب پرسابقه اعضای از یکی نیز خود که امیرخسروی یعنی -اسکندری

 : نهدمی انگشت آن بر -آیدمی شمار

 منطقه از ار شما انتخاباتی رقیب دیگر، است گذاشته تأثیر خوب،: خسروی امیر"

 (همان) ".است بوده بزرگی پشتیبانی کردن، بیرون

 از تریبیش هایالیه اسکندری تا شودمی موجب مسئله همین طرح که این جالب

 رقیب ندچ بلکه رقیب یك تنها نه که نماید اعتراف و سازد ایاننم را دخالت این

 :اندشده در به میدان از ترتیب بدین وی
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 از رتیبت بدین را رقیب سه دو غیرمستقیم طور به من انتخاب در حقیقت در! بله"

 دیگر رد بلکه ساری، در تنها نه که است وضعیتی این( همان) ".کردند بدر میدان

 امالًک بیشتری، شدت با حتی آن وقوع نیز شوروی نظامیان لاشغا تحت مناطق

 :که اسکندری گفته این از واقع در. رسدمی نظر به محتمل

 بروم که را اینها و کشاورز و کامبخش شیوه[ انتخابات در شرکت] باره این در من" 

 را او ادعای اگر -( 319ص)".نکردم دنبال بکنم، حل را قضیه و صحبت هاشوروی با

 از تیدرخواس هیچ شخصاً وی که حالی در دریافت توانمی -کنیم صحت بر حمل

 از تصور بدان نکرده، آنها مقامات با ایهماهنگی هیچ و نداشته شوروی مقامات

 نانچهچ حال اند،زده رقم وی نفع به را انتخابات نتیجه و کرده پشتیبانی وی

 گاهنآ باشند، شده مذاکره دوار بزرگتر برادر با دیگران و کشاورز و کامبخش

 داماتیاق چه به دست انتخابات، در خود به وابستگان پیروزی برای اشغالگران

 اند؟زده

  شمال نفت امتیاز موضوع

 گیریهبهر به اقدام حساس مواقع در که بود هاشوروی رویه این گفت باید اساساً 

 در ویشخ اقتصادی و سیاسی مقاصد و اهداف پیشبرد منظور به نظامی نیروهای از

 سال ماه انآب در ویژه به را نکته این خود نیز محترم نویسندگان. کردندمی ایران

 هب شمال نفت امتیاز اعطای از حمایت در هاایتوده تظاهرات هنگام به و 9292

 :دهندمی قرار تأکید مورد شوروی

 مرکزی متحده شورای همکاری با ایران توده حزب 9292 سال ماه آبان پنجم روز"

 و داده یلتشک تهران در سیاری میتینگ شوروی سربازان حمایت تحت و کارگران

 راه هب پایتخت خیابانهای در تهران شهردار و وزیرنخست ساعد علیه تظاهراتی

 حاضر قبلی قرار و اطالع با شوروی سربازان که است این واقع حقیقت... انداخت

 ( 922ص) ".بودند شده



199 

 

 از ورویش نظامیان شده هماهنگ پیش از حمایت محترم نویسندگان یوقت واقع در

 که باشند تهداش نظر در نیز را نکته این باید پذیرند،می را ایتوده تظاهرکنندگان

 کما. است فتهنگر صورت دفعتاً و یکباره و نبوده قبلی زمینه بدون اقداماتی چنین

 و هاسیاست از چرا و نچوبی پیروی به توده حزب رهبران رویکرد که این

 ابقهس بدون اقدامی نیز، شمال نفت امتیاز قضیه در 92 سال در هاشوروی دستورات

 شدن رمالب از پس اندشده متذکر محترم نویسندگان که گونههمان. نبود قبلی

 امتیازات عطایا برای انگلیسی و آمریکایی شرکتهای برخی با ساعد دولت مذاکرات

 ایران دهتو حزب نظر حزبی فراکسیون طرف از رادمنش دکتر" آنها به نفت جدید

 :نمود اعالم چنین را

 ولی "...ممخالفی کلی طور به خارجی دولتهای به امتیازات دادن با رفقایم و بنده" 

 یرانا توده حزب گردید، ایران دولت تسلیم شوروی درخواست اینکه محض به

 اعطای اصل با" که کرد ادعا و رفتگ پس امتیازات اعطای اصل با را خود مخالفت

 آن طایاع شرایط و چگونگی در صحبت بلکه کرد مخالفت تواننمی امتیازات

 (929ص) ".است

 ویشخ حمایت کردن تئوریزه پی در توده حزب زمان همان در که این اسفبارتر 

 ایقالهم درج با طبری احسان و برآمد شوروی دولت به شمال نفت امتیاز اعطای از

 مناطق( 9292 آبان 91 ،99 شماره) مردم روزنامه در "نفت مسئله" عنوان تتح

 سپس و شناسدمی رسمیت به انگلیس "امنیتی حریم" عنوان به را ایران جنوبی

 "منیتیا حریم" عنوان به باید نیز را ایران شمالی مناطق که سازدمی خاطرنشان

 را ناطقم این در نفتی منابع زا برداریبهره حق مبنا این بر و کرد قلمداد شوروی

 انقالب از پس دوران در گرچه البته. نمایدمی اعطا روسی هایکمونیست به یکسره

 یکدیگر، اب سیاسی حسابهای تسویه جریان در توده حزب بلندپایه اعضای از برخی

 و گذارندمی طبری احسان برعهده صرفاً را مقاله این مسئولیت که آن ضمن

 مقاله این درج زمان در که دانست باید اما نمایند،می محکوم را آن محتوای

 در فتگ باید لذا و ندادند نشان منفی واکنش آن به توده حزب اعضای از یكهیچ
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 در یا بودند دیدگاهی و تفکر چنین دارای هاایتوده جملگی هنگام آن

 بنابراین د؛ننداشت دیدگاه این با مخالفت برای ایانگیزه حالت، ترینخوشبینانه

 پاشیده آن رد توده حزب تشکیل ابتدای همان از وابستگی، تفکر بذر که پیداست

 در. گشتیم تنومندتر رویید،می آن از که ایساقه زمان، باگذشت البته و بود شده

 دور اب بتدریج و کرد اشتباه خود مسیر انتخاب در ابتدا همان از توده حزب واقع

 و تربیش پرستانه،وطن و آزادیخواهانه روش و راه از اشفاصله مبدأ، نقطه از شدن

 .گردیدمی بیشتر

 : نویسندمی محترم نویسندگان که هنگامی ترتیب این به 

 این د،شو ایران ملیون و آزادیخواهان گاهتکیه توانستمی که ایران توده حزب"

 قاعدتاً که ار استعمار ضد واحد جبهه تشکیل واقعی امکان و داد دست از را اقبال

 بود، همنوا آنان با تواننمی( 992ص) "داد باد بر زند حلقه حزب آن دور بایستمی

 شمار به دادیاستع و قابلیت چنان دارای را حزب این اساسی چه بر پرسید باید بلکه

  آورند؟می

 مانسلی مدت کوتاه حضور و مرامنامه در کلی شعارهای ایپاره درج صرف به آیا

 توانمی ود،ب کمتر وی در هابلشویك به وابستگی هایشائبه که ندریاسک میرزا

 ،روستا رضا همانند افرادی وجود با آیا ساخت؟ مطرح را سترگی ادعای چنین

 پذیرفته خدایی به را "استالین" که دیگرانی و کامبخش عبدالصمد آوانسیان، اردشیر

 لمُنز وحی را نکمینتر و شوروی کمونیست حزب هایدستورالعمل و بودند

 هک حالی در آیا ماند؟می باقی مزبور ادعاهای طرح برای جایی پنداشتند،می

 برای اریاختی و اراده گونههیچ امثالهم و اسکندری و رادمنش دکتر مانند اشخاصی

 ترینکم و نداشتند شوروی کمونیست حزب دستورات و تصمیمات با مخالفت

 عضو وانعن به کامبخش پذیرش برای رگتربز برادر درخواست برابر در مقاومتی

 تعداداس و قابلیت از سخن توانمی دادند،نمی نشان خود از حزب، مرکزی کمیته
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 عنوان هب شدن مطرح و ضداستعمار جبهه مرکزیت در گرفتن قرار برای حزب این

  آورد؟ میان به "ایران ملیون و آزادیخواهان گاهتکیه"

 سقوط از پس هاولی سالهای در نفت مسئله به محترم گاننویسند نگاه نوع مورد در اما

 گفت باید - آمد وجود به 92 و 99 سالهای درطول که مسائلی ویژه به - دیکتاتور

 از ایگونه به زمینه، این در توده حزب رویه از انتقاد ضمن کتاب، نگارندگان

 دکتر و حاکم دولت مواجهه و شمال نفت امتیاز کسب برای شوروی دولت عملکرد

 تواندمی خواننده که گویندمی سخن -مجلس شاخص نماینده عنوان به -مصدق

 تأمین عدم موجب نهایت در و گذشته ماجرا این در آنچه از را آنها ناخشنودی

 ضوعمو این در دقت با که است طبیعی. کند درک است شده هاشوروی خواسته

 در هتود حزب از که یسندگاننو واقع در. یافت تناقضاتی دارای را آن توانمی

 گاهتکیه" جایگاه و شأن دارای را آن حتی و کرده دفاع آن تشکیل اوان

 هایموضعگیری لحاظ به ادامه در نمایند،می معرفی "ایران ملیون و آزادیخواهان

 لیهاو موضعگیری بویژه. آورندمی وارد آن بر را خود انتقادات آن، محور شوروی

 912 چرخش سپس و خارجی کشورهای به امتیاز واگذاری معد بر مبنی حزب این

 نفت امتیاز از برخورداری برای شوروی درخواست طرح از پس آن، ایدرجه

 پروایب و آشکار حمایت در شوروی نظامیان جویانهمداخله اقدام همچنین و شمال

 انتقادات شدن تند موجبات ،9292 آبان 5 روز در ایتوده تظاهرکنندگان از

 : است آورده فراهم را حزب این از ویسندگانن

 مرامهای و احزاب از یك هیچ به" که نبود حزبی آن دیگر ایران توده حزب"

 مفهوم" تعماراس با مبارزه در و "کندنمی متابعت آنها از و ندارد بستگی المللیبین

 شخوی مبارزه هدف باشد که دولتی هر طرف از و شکل هر به را استعمار مطلق

 متیازا توانستنمی ماهیتاً یا و خواستنمی شوروی دولت اگر حتی "است ساخته

 دولت، آن به امتیاز اعطای از دفاع ولی کند، طلب ما از استعماری و امپریالیستی

 (992ص) "دکشانی انگلستان استعماری منافع از آشکار دفاع به را ایران توده حزب
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 دهتو حزب مشابه، فرازهای دیگر و رازف این در شودمی مالحظه که گونههمان 

 رفط شده سعی حال عین در اما شده واقع نویسندگان انتقادات و حمالت آماج

 گونهینا تیررس از نحوی به شوروی سوسیالیستی دولت یعنی ماجرا این اصلی

 دور آن احتس از "استعماری و امپریالیستی" هایانگیزه حتی و بماند مبرا انتقادات

 :گیرد رارق نظر مطمح ایران، ملت برای نیز اقدام این از دستاوردهایی بلکه و بماند

 هانیپن هایتوطئه در که آنبی و ایران ملت به کامل احترام با شوروی دولت" 

. بود کرده همراجع ما خود به مستقیماً کند شرکت ما ثروت غارت برای امپریالیستها

 و دادیم قرار مطالعه مورد را شوروی پیشنهاد بایستمی ایران دولت تردید بدون

 پردهسرس دولت ولی. سنجیدمی عمومی انظار و افکار معرض در را آن زیان و سود

 بر عرصه شوروی اقتصادی هیئت شدن پیدا محض به. نکرد چنین ساعد

 دولت دست هب دیگری استعماری سنگرهای نتوانستند آنها و شد تنگ استعمارگران

 و نشستند بعق آنها داخلی نوکرانقره و امپریالیستها. سازند پابر ما کشور در ساعد

 قتصادیا هیئت ورود از که بود درخشانی پیروزی و مثبت نتیجه بزرگترین این

 ( 999ص) ".گردید ایران مردم عاید شوروی

 از برهه نای در شوروی دولت به محترم نویسندگان مثبت نگاه از حکایت همه،این

 اسخپ با شدن مواجه از پس دولت این رفتار بر را انتقاداتی که هرچند دارد، زمان

 پافشاری یمکن سؤال که نیست بجا آیا": سازندمی وارد شاندرخواست قبال در منفی

 و انگلیس نفت امتیاز وجود استناد به شمال نفت امتیاز دریافت برای شوروی دولت

 در استعمار دژ و انگلستان لیسمامپریا طلبیتوسعه مظهر که امتیازی جنوب، در ایران

 ( 992ص) "شت؟دا لنینی سیاست با تشابهی وجه چه و منطقی پیوند چه بود، ما کشور

 طور به اندکرده تالش مقطع، این در مصدق دکتر عملکردهای قبال در نویسندگان

 روایت هب صرفاً ارزشی، قضاوتهای از پرهیز ضمن و نکنند اتخاذ موضعی مستقیم

 مصدق ردکت": اندساخته خاطرنشان جایی در نمونه، عنوان به. پردازندب موضوعات

 عدم در ار ایران نظیر کوچکی دول مخصوصاً مستقلی دولت هر ملی واقعاً سیاست
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 طرز این آنها، نظر از آیا کهاین به راجع اما( 993ص) "دانستمی امتیاز واگذاری

 بوده صحیح شوروی، دولت تدرخواس قبال در ویژه به هنگام، آن در مصدق تفکر

 مؤکد و تمثب نظر به توجه با البته. است نگرفته صورت قضاوتی خیر، یا است

 دکتر طرح طبعاً شوروی، دولت درخواست بررسی ضرورت بر مبنی نویسندگان

 قبول وردم تواندنمی نفت، امتیاز واگذاری برای مذاکره ممنوعیت بر مبنی مصدق

 تنها و شده خودداری نیز مصدق تخطئه از زمینه این در حال هر به اما باشد، آنها

 ینغالمحس پیشنهادی طرح امضای از وی چرا که است آن برهه این در او بر نقد

: است ورزیده خودداری دارسی، امتیاز لغو بر مبنی 92 آذر 99 روز در رحیمیان

 ( 992ص) ".بود ضروری مصدق دکتر شخص طرف از رحیمیان الیحه امضای"

  دموکرات فرقه رایماج

 نهضت انهآست در کشور سیاسی اوضاع" عنوان تحت که کتاب پنجم فصل به ورود

 هاکنش و نفت به مربوط مسائل از را بحث فضای است، آمده "آذربایجان دمکراتیك

 سازدیم منتقل دیگر ایزمینه و حوزه به حوزه، این در گرفته صورت هایواکنش و

 و هفتم شم،ش هایفصل طول در و است تأمل قابل و انگیزبر بحث بسیار اتفاقاً که

 نام انتخاب کندمی توجه جلب اینجا در که اینکته نخستین. یابدمی ادامه نیز هشتم

 یافتن ایانپ از پس که است حرکتی برای "آذربایجان دموکراتیك نهضت" عنوان و

 فرقه" البق در را خود موجودیت و گرفت شکل 9293 سال در دوم جهانی جنگ

 به. ذاردگ نمایش به منطقه، این بر اشساله یك حاکمیت با "آذربایجان دموکرات

 خود کلی مایتح پیشاپیش عنوان، این برگزیدن با محترم نویسندگان ترتیب این

 لبتها. اندداشته اعالم دموکرات فرقه یعنی آن ماحصل و حرکت این ماهیت از را

 نتقاداتا توانمی شده یاد فصول مطالب بالیال در کلی، تحلیل این چارچوب در

 گاهی هک جالب و کرد مشاهده نیز آذربایجان دموکرات فرقه به را نویسندگان این

 دقیق همف در را خواننده که آیددرمی صورتی به جریان این درباره متفاوت مواضع

 حزب وردم در که گونههمان تواندمی مسئله این علت. سازدمی مشکل دچار مطالب
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 نیز و فرقه این هب نویسندگان سابق سیاسی و فکری هایوابستگی شد، مالحظه توده

 . دباش وریپیشه ویژه به آن، برجسته هایشخصیت برخی به آنها سمپاتی

 فوق، چهارگانه فصول در بحث مورد موضوع بررسی و بحث به ورود برای

 نهضت" انتخابی نعنوا دیگری، مسئله هر از قبل رفت، اشاره که طورهمان

 جلب ت،اس حرکت این برای مثبت بار دارای یکسره که "آذربایجان دموکراتیك

 انتخاب با که اندداشته توجه نکته این به محترم نویسندگان تردیدبی. کندمی توجه

 خاطرنشان مبحث این به ورود بدو همان در خود مخاطبان به واقع در عنوان، این

 رد فراگیر و ملی خودجوش، حرکت و "نهضت" یك از دارند قصد که سازندمی

 مردم نبهجا همه منافع تأمین جز هدفی که بگویند سخن آذربایجان منطقه سطح

 بوده برخوردار هاآن قاطبه پشتیبانی و حمایت از نیز دلیل همین به و نداشته خطه این

 ملکردع و ورکش سیاسی نابسامان اوضاع ترسیم برای نویسندگان این تالش. است

 مشروطه جالد" و( 992ص) "باغشاه دژخیم" صدراالشراف، محسن مانند اشخاصی

 خود هکابین در را استعمار عوامل منفورترین و ترینبدنام" که( 991ص) "خواهان

 انتصاب واسطه به رضاشاه دوران در آنچه یادآوری نیز و( 991ص) "بود داده جا

 آنها سوی از تهگرف صورت تضییقات و هاتاهان و مستوفی عبداهلل مانند استاندارانی

 حادثه به زدن نقب سپس و( 6فصل به.ک.ر) بود رفته خطه این شریف مردم به

 منطقه این در توده حزب مخالفان و هواداران میان هایدرگیری و لیقوان

 اقاحق برای منطقه این در موجود التهاب که است خاطر بدان جملگی( 959ص)

 دموکرات فرقه پیدایش حال، این در و شود منتقل نندهخوا به خویش، حقوق

 مثابه هب ورزید،می تأکید ایمنطقه و قومی مطالبات و هابرخواسته که آذربایجان

 . گردد واقع پذیرش مورد ،"نهضت" یك

 را شغالگرا نیروهای خروج مسئله طوری پنجم فصل در کتاب نگارندگان طرفی، از

 ازندس نشان خاطر که سازندمی مطرح دوم جهانی نگج اتمام از پس ایران خاک از

 منافع حفظ جهت در صرفاً ماهه، 6 موعد طی شوروی نظامیان خروج بر اصرار

 رینبزرگت ترتیب بدین ایران مردم واقع در و بود غربی استعمارگر هایقدرت
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 راناستعمارگ": دادمی دست از خویش اساسی حقوق به دستیابی در را خود حامی

 عطیلت دموکراسی، آثار محو حاضر، وضع حفظ برای که دانستندمی آنها وکرانن و

 ساختن برقرار و آزادیخواه و مستقل هایروزنامه توقیف ها،اتحادیه و احزاب

 قرار هاآن مقاصد انجام برابر در که سدی تنها و است ضروری مجددی دیکتاتوری

 الاعم ضمن ارتجاع چون و. بود ما کشور در شوروی نظامی نیروهای وجود داشت،

 نیز ردمم تحمیق و فریب به دموکراتیك هایآزادی سلب جهت فشارها شدیدترین

 نیروهای از ورکش فوری تخلیه" شعار خود مقاصد به نیل منظور به لذا داشت، احتیاج

 هرچه خروج آنها نظر در شعار این مفهوم. برافراشت مبارزه پرچم عنوان به را "بیگانه

 نهضت" از پس بنابراین( 929ص)".بود ایران از شوروی یروهاین زودتر

 ارتش از اننویسندگ دموکرات، فرقه گیریشکل جریان کردن قلمداد "دموکراتیك

 برابر در ایران مردم هایآزادی و حقوق پشتیبان عنوان به نیز شوروی سرخ

 . کنندمی یاد غربی، هایامپریالیست و استعمارگران

  ایران خاک در شوروی روهاینی  ماندن باقی

 گروه یمنف دیدگاه کند،می توجه جلب کتاب مطالب سیر در که بعدی موضوع

 در شوروی نیروهای حضور مسئله درباره توده حزب گیریموضع قبال در جامی

 حزب ایاعض نظرهای اظهار و مقاالت برخی به اشاره با نویسندگان این. است ایران

 برای مردم" روزنامه 93 شماره در کیانوری مقاله به داستنا با ویژه به و توده

 : بود شده خاطرنشان آن در که 99/5/93 مورخه "روشنفکران

 منافع هب نسبت آنها که است این ایران از خارجی نیروهای خروج برای اصلی شرط"

 تصفیه و برکناری با تنها هم منظور این و کنند حاصل اطمینان ایران در خود مشروع

 میسر نهاآ هاینوچه و استعماری سیاست دالالن کلیه از مجلس و دولتی اهدستگ

 آیا" هک اندکرده مطرح را سؤال این و پرداخته موضع این از انتقاد به "بود خواهد

 نفوذ، ناطقم به کشور تقسیم جز ایران، خاک در بیگانگان "مشروع منافع" از دفاع

 کشور رد بیگانگان نفوذ مناطق فعمدا که ایران توده حزب و است؟ دیگری چیز
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 جهتو قدرتی و دولت هیچ منفعت به ایران، ملت منفعت به جز چگونه است،

 رایب بیگانه نیروهای به توسل": سازندمی نشان خاطر ادامه در و( 926ص)"ندارد؟

 حزب هک داد نشان دموکراسی و آزادی کسب و ارتجاعی و فاسد حاکمه هیئت طرد

 ( 922ص) ".ندارد اعتقاد و ایمان ملی نیروهای کارآیی و تقدر به ایران توده

 نیروهای هاگرچ جامی، گروه اعتقاد به که آیدبرمی چنین شد گفته آنچه مجموع از

 به و دآمدنمی شمار به ایران مردم اساسی حقوق پشتیبان و حامی شوروی، نظامی

 آنها رتسریع هرچه خروج خواستار شدت به "ارتجاعی نیروهای" نیز دلیل همین

 هایآزادی و حقوق تضییع در آنها نوکران و امپریالیسم و استعمار دست تا بودند

 چشم و ایران در شوروی برای "مشروع منافع" شدن قائل اما شود، باز کامالً جامعه

 حزب هک گونهآن ارتجاعی، و فاسد حاکمه هیئت تصفیه برای آن به داشتن امید

 امیج گروه. نبود صحیحی کار وجه هیچ به کرد،می لدنبا و داشت اعتقاد توده

 در راه یك تنها ایران توده حزب": داردمی عنوان چنین را درست و اصولی راه

 اتکایی نقطه و گیردمی الهام ایران ملت از تنها" که حزبی عنوان به: داشت پیش

 و المللیینب شرایط از استفاده با وقت، فوت بدون "ندارد مردم الیزال نیروی بجز

 زیر را دموکراسی مدافعین و آزادیخواهان کلیه آمده، دست به فرصت

 شخصاً رانای ملت تا سازد مسلح و متشکل را ملت توده و متحد، شعارها ترینعمومی

 طبیعتاً( 922ص)"کند حساب تصفیه حاکمه هیئت با و نموده مجازات را خائنین

 وجود هب پیشنهاد، این در "آمده تدس به فرصت و المللیبین شرایط" از منظور

 آمریکا، و انگلیس یعنی خود، سابق متفقین و شوروی بین سرد جنگ فضای آمدن

 عتقادا به و است دوم جهانی جنگ سوزان هایشعله شدن خاموش از پس بالفاصله

 تنفسی فضای که رویارویی این به توجه با بایستمی توده حزب کتاب، نویسندگان

 مسلح" درباره اما. کردمی دنبال را خود اقدامات آورد،می وجود به آن برای را

 گونهچ توده حزب که دهندنمی توضیح محترم نویسندگان ملت، توده "ساختن

 برد؟می جومه نظامی پادگانهای به بایستمی آیا کند؟ اقدام امر این به توانستمی

 از رد؟کمی دریافت سرخ ارتش از را خود نظامی تجهیزات که آن یا نیرو؟ کدام با
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 بزرگ یقدرتها حمایت مورد شدت به حاکمه هیئت که این به توجه با دیگر سوی

 گونهچ بود، برخوردار نیز جامعه از بخشی حمایت از هرحال به و داشت قرار غربی

 را ؤاالتس این پاسخ کند؟ اقدام خائنان از آن تصفیه برای توانستمی توده حزب

 جماهیر اتحاد دولت تکالیف به راجع کتاب یسندگاننو آنچه از توانمی

 دارند،می ظهارا جهان، در سوسیالیسم قطب مرکزیت عنوان به شوروی سوسیالیستی

 : دریافت

 که ودب فردی به منحصر راه بلکه بود، ایران ملت پیروزی راه فقط نه راه، این"

 حمایت نآ از قوا امتم با بایستمی خود ایدئولوژی و معتقدات به بنا شوروی دولت

 و زحمتکشان القهع" پرولتری انترناسیونالیسم محتوای که است این نه مگر زیرا. کند

 و قحقو به عمیق احترام یکدیگر، پیروزی و آزادی به جهان همه ستمدیدگان

 "ترقی و زادیآ سوی به پیشرفت برای آنها دریغبی کمك و یکدیگر سنن و عالیق

 ( 922-921صص) ".است

 منحصر راه آن توده حزب نویسندگان، این نظر از که شودمی مشخص ترتیب این به

 نیز رویشو دولت و پیمودمی بزرگتر برادر هایحمایت تحت بایستمی را فرد به

 ناشی هایتمسئولی مبنای بر بلکه ایران، در خویش "مشروع منافع" حفظ بابت از نه

 پشتیبانی رکتح این از قوا تمام با اشتد وظیفه "پرولتری انترناسیونالیسم" اصل از

 هچگون توده حزب از "قوا تمام با حمایت" که اینجاست سوال اما. آورد عمل به

 ندگان،نویس نظر از که باشد تواندنمی این جز سؤال این پاسخ بود؟ پذیرامکان

 ات دادمی ادامه ایران در خود حضور به همچنان بایستمی هاشوروی نظامی قوای

 ایکتهن این. آورد عمل به را الزم حمایتهای توده حزب مسلحانه حرکت از واندبت

 از توانمی روشنی به اما دارد، ابا آن به تصریح از جامی گروه اگرچه که است

 . دریافت آنها پیشنهاد فحوای

 مالحظه دید،گر واقع اشاره مورد آن از پیش که مسائلی و مزبور پیشنهاد به توجه با

 ذربایجانآ دموکرات فرقه گیریشکل توجیه برای سازیزمینه همه، این که شودمی
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 که زدسامی منتقل خواننده به را مطلب این جامی گروه دیگر، عبارت به. است

 و تنگرف پیش در را "ایران ملت پیروزی" فرد به منحصر راه توده حزب اگرچه

 تباهاتیاش مرتکب یران،ا در هاشوروی "مشروع منافع" مانند مسائلی طرح با حتی

 "انآذربایج دموکراتیك نهضت" عوض، در اما شد، عملکردهایش و هاتحلیل در

 ساختن مسلح و نظامی روش و راه گرفتن پیش در با و برگزید را بایسته راه همان

 البته. ساخت خود آن از منطقه این در را حاکمیت خود، به وابسته نیروهای

 فرقه این سران افراطی گرایقومیت دیدگاههای به انتقاداتی کتاب نویسندگان

 از اام دارند،می عنوان آن ناکامی موجب را مسائل همین بسا چه و سازندمی وارد

 همین یبرمبنا. شدمی انجام بایستمی که بود همان مسیر این گزینش آنها نظر

 بتدایا در ی،شورو سیاسی مقامات با توافقات طبق دموکرات فرقه تشکیل تحلیل،

 گونههیچ و گیردمی قرار کتاب نویسندگان اشاره مورد سادگی به بحث این به ورود

 در جان،آذربای دموکرات فرقه": شودنمی کج، بنیان این ریزیپی از نیز انتقادی

 یب کردند،می فعالیت آن سراسر در ایران توده حزب سازمانهای هنوز که حالی

 اتمالق از پس آنها موافق نظرجلب بدون تیح و ایران توده حزب رهبران اطالع

 با باکو، در شوروی آذربایجان جمهوررئیس باقراوف میرجعفر با وریپیشه سیدجعفر

 دولت آن مأمورین معنوی و مادی مساعدت و پشتیبانی و شوروی دولت صالحدید

 (952ص) ".گردید تشکیل آذربایجان در

 دولت یگوی که اندپرداخته ماجرا این بیان به ایگونه به نویسندگان اگرچه 

 فرقه این شکیلت از حمایت به خود پرولتری انترناسیونالیسم وظیفه براساس شوروی

 ت،واداش حمایت به را هاشوروی آنچه که است آن از حاکی واقعیت اما پرداخته،

 در طبری احسان گفته به یا ایران شمالی نیمه در خود برای آنها که بود "منافعی"

 وزهح در لزوماً منافع، این. بودند متصور کشورمان خاک در خود امنیتی محری

 را ئولوژیكاید و امنیتی سیاسی، هایحوزه بلکه شد،نمی خالصه اقتصادی مسائل

 از وانستتمی شرق، و غرب میان قدرت کالن معادله یك در که گرفتبرمی در نیز

 در همزمان که وقایعی. اشدب برخوردار هاشوروی برای باالیی بسیار کارآمدی
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 همگی افتی بیشتری گستره و عمق بعد، سالهای طی و داشت جریان شرقی اروپای

 حاکمیت هبلک و نفوذ حوزه توسعه مسیر در هاشوروی که بودند واقعیت این بر دال

 سرکوب از راه این در و دارندبرمی گام شان،جغرافیایی مرزهای ورای در خود

 اینمونه اگپر در سرخ ارتش که این کما ندارند، ابایی نیز سیعو کشتارهای و مردم

 . گذارد نمایش به را عملکرد نحو این از

 ورود و محوری و یبنیان موضوع این بر فروبستن چشم با کتاب نویسندگان متأسفانه

 9293 شهریور 99 از یعنی برهه، این رویدادهای مشروح و مبسوط نگاریوقایع به

 فرقوی دولت اعالم زمان) سال این آذر 99 تا( دموکرات فرقه سمیر تشکیل زمان)

 مخاطبان ،9295 آذر 95 در دولت این فروپاشی تا زمان آن از و( آذربایجان در

 را رکتیح مستقل، سیاسی جریان یك گویی که سازندمی فضایی وارد را خویش

 در و هکرد آغاز آنها حقوق احقاق هدف با آذربایجان، مردم جمعی منافع بر مبتنی

 مرکز در لیسانگ استعمار به وابستگان هایتراشیمانع و هاکارشکنی با مسیر این

 اریخیت اطالعات نگاری،وقایع این خالل در که نماند ناگفته البته. است مواجه

 و روح اما دارد، تحسین و تقدیر جای که شودمی ارائه خوانندگان به قیمتیذی

 بر دوره ینا در آنچه. نیست سازگار واقعیات با تاریخی، تروای این بر حاکم فضای

 نطقهم در دوم جهانی جنگ فاتحان میان بزرگی جدال و چالش گذشت، ما کشور

 این رد سهمی تا کردندمی تالش هاشوروی سو،یك در که بود ایران استراتژیك

 در آنچه بقطام را ایران در خود سابق سهم بهتر تعبیر به یا - آورند دست به منطقه

 این در هاانگلیسی با قوا موازنه به و کنند احیا بودند برخوردار آن از قاجار دوران

 کهنه عماراست متحد جبهه دیگر سوی از و - یابند دست جهان از استراتژیك منطقه

 برخورد لوو ممکن طریق هر به تا بودند مصمم نیز آمریکا، و انگلیس یعنی نو، و

 به ریجلوگی منطقه این در خود اهداف به سرخ هاکمونیست دستیابی از نظامی،

 قالب در نیز طرف دو نظام پیاده کالن، واقعیت این سایه در البته. آورند عمل

 نازعهم و چالش در یکدیگر با فرقوی دولت نیروهای و مرکزی حکومت نیروهای

 در مریکاییآ و انگلیسی هایمهره حضور از کتاب نویسندگان اگر بنابراین بودند؛
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 زا جمعی هم تبریز در که نیز را سکه روی آن بایستمی دهند،می خبر مرکز

 بازگو خویش مخاطبان برای داشتند، دست به را امور زمام شوروی هایمهره

 . کردندمی

 راتدموک فرقه به مربوط مبحث اواخر در کالن، تحلیل این خالی جای البته

 فرقه و لیم حکومت": شودمی پر آفرینکلمش نیز و ناقص شکلی به آذربایجان،

 آنها اما .هستند مبری جنایت و غارت و قتل نظیر اتهاماتی از آذربایجان دموکرات

 خارجی استسی دنبال به کورکورانه آنها: شدند مرتکب ناپذیری جبران اشتباهات

 قعیوا اندشمن با ایران سرتاسر ساختن آزاد برای خود نیروهای اتکاء به و افتادند

 لیهع تا دادند مجال آزادی دشمنان به طریق بدین و. نپرداختند مبارزه به مردم

 جای در و( 321ص) ".سازند مسلط ما کشور بر را ارتجاع اهریمن و بپاخیزند آزادی

 موکراتد فرقه روش و راه بر "آزادیخواه" نیروهای که انتقاداتی به اشاره با دیگر

 نتقادها،ا این دانستن موجه ضمن ساختند،می ردوا افراطی گراییقومیت بر مبنی

 وروی،ش سیاست از رویدنباله جای به آذربایجان نهضت اگر": سازندمی خاطرنشان

 ار دموکراتیك شعارهای ترینعمومی و شدمی خواستار را ایران مردم تمام آزادی

 امکان هلکب کشاندمی خود دنبال به را کشور مردم اکثریت فقط نه ساخت،می مطرح

 نیز اآمریک دولت کمك جلب حتی و دادنمی ارتجاع نیروهای به تجهیز و اتحاد

 خود انتقاد حوزه نهایت در و( 322ص) ".گردیدنمی مقدور سادگی این به آنها برای

 زندگی و مرگ پیکار در که داد نشان تاریخ": کشانندمی نیز شوروی دولت به را

 زیر از ار خود کریه قیافه استعمار عمال فقط نه ما، کشور در ارتجاع و آزادی بین

 اتحاد تدول ما بزرگ همسایه و دوست متأسفانه ساختند، آشکار تزویر و ریا پرده

 و ورزید دریغ آزادیخواهان معنوی و مادی پشتیبانی از نیز شوروی جماهیر

 که را نیمبارزی حتی و نمود صادر آذربایجان خلق نیروهای به نشینیدستورعقب

 وادار وند،ش دشمن تسلیم بسته دست نموده ترک را خود سنگرهای نبودند حاضر

 ( 329ص) ".کرد مقاومت ترک به
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 این در چرا هک این بر مبنی "ما بزرگ همسایه و دوست" به محترم نویسندگان انتقاد

 پای تا "رولتریپ انترناسیونالیسم" اصول طبق خود وظیفه و مسئولیت برمبنای زمان

 تحلیل مبانی با نکرده، ایستادگی دموکرات فرقه حکومت از حمایت جهت در جان

 باید نویسندگان این هرچند دارد، همخوانی کتاب پیشین صفحات در شده ارائه

 خانکوچك میرزا نهضت شکست از وقتی چرا که باشند سؤال این گویپاسخ

 شوروی، هیراجم اتحاد دولت شکنیپیمان و ناهمراهی آن دالیل از یکی که جنگلی

 و نتقادا گونههیچ تنها نه آورند،می میان به سخن بود، لنین حیات زمان در هم آن

 نمایندمی رهیزپ نیز کشور این نام بردن از حتی بلکه سازند،نمی آن متوجه را مالمتی

 چرا. گویندمی سخن( 922ص) "انقالب خارجی پشتیبانان سیاست تغییر" از صرفاً و

 نای از صریح انتقاد مستوجب دموکرات، فرقه حکومت از یشورو حمایت عدم

 بیان تلویح به صرفاً جنگل، نهضت از آن حمایت قطع و است نام ذکر با کشور

 با اهویم تفاوتی زمانی، مقطع دو این در بلشویکها عملکرد که آن حال گردد،می

 . نداشت یکدیگر

 را آنها انتقاد هک نمایدمی رخ هنگامی کتاب نویسندگان تحلیل در اساسی مشکل اما

 از یشپ که اینظریه با "شوروی سیاست از رویدنباله" خاطر به دموکرات فرقه از

 .کنیم سهمقای بپیماید، بایستمی توده حزب که "فردی به منحصر راه" درباره این

 صحیح راه هاتن بودند معتقد نویسندگان این شد، بیان این از پیش که گونههمان 

 از تفادهاس" با که بود آن -نپیمود را آن حزب این البته که -توده حزب یروپیش

 به اقدام اًشخص و سازد مسلح را آنها و بپردازد مردم بسیج به "المللیبین شرایط

 دولت راه، این در و بپردازد حاکمه هیئت با حساب تسویه به و کند خائنان مجازات

 این از قوا تمام اب خود، انترناسیونالیستی مسئولیت و ایدئولوژی براساس نیز شوروی

 گرفته خدمت به شعارهای و تعارفات اگر( 922-1ص. )کند حمایت اقدامات گونه

 الیزال روینی به صرف اتکای و ایران ملت از گرفتن الهام": مثل نظریه این در شده

 یعمل جز چیزی درآمد، اجرا به دموکرات فرقه توسط آنچه نهیم، کنار را "مردم

 همین هپنا در دموکرات فرقه که بود این جز مگر آیا. نبود نظریه همین ساختن
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 شمالی قمناط در سرخ ارتش حضور یعنی آن وجه ترینعمده و "المللیبین شرایط"

 همنطق در را خود حکومت بساط و پرداخته موجودیت اعالم به توانست ایران،

 نیروهای رودو از مانع که نبود یالمللبین شرایط همین آیا بگستراند؟ آذربایجان

 که شد دموکرات فرقه تشکیل ابتدای همان در آذربایجان به مرکزی دولت نظامی

 دولت( 9293) ماهآبان اواخر در": دارند اشاره بدان نیز محترم نویسندگان البته

 به ظامین نیروهای کنندگان قیام سرکوبی برای که گرفت تصمیم حکیمی

 تهران در شوروی سفارت به ایران خارجه امور وزارت لذا. رددا اعزام آذربایجان

 انگرد یك و تانك گردان یك پیاده، گردان دو خواهدمی دولت که داد اطالع

 ظورمن این اجرای در و بفرستد تبریز به میانه راه از مهمات و اسلحه با ژاندارم

 در بورمز نیروهای ولی. داد حرکت قزوین سوی به را خود نظامی نیروهای

 شروع ورویش نیروهای متصرفی منطقه آنجا از که قزوین کیلومتری شش آبادشریف

 شدن داده اجازه آنها به و گردیدند متوقف شوروی نظامی مقامات طرف از شد،می

 ارکان از یکی که مردم "ساختن مسلح" آیا( 915ص) ".شوند آذربایجان وارد که

 شرایط" همین چارچوب در جز ،آیدمی حساب به محترم نویسندگان نظریه

 این هک این جالب بود؟ پذیرامکان شوروی دولت ویژه حمایتهای و "المللیبین

 دهش واقع اشاره مورد -گذرا بسیار صورت به هرچند -کتاب این در نیز موضوع

 یروهاین تسلیحاتی کمك از حدودی تا آذربایجان فداییان سازمان البته": است

 است الزم اینجا در توضیح این ذکر( 913ص) ".بود ورداربرخ نیز شوروی نظامی

 همه ودب نوپا هنوز فرقه این که آنجا از دموکرات، فرقه حیات اولیه مراحل در که

 واسطه به و داشتمی دریافت شوروی اشغالگر نیروی از را خود نیاز مورد تسلیحات

 ارتش که آن نمض بیفزاید، خود قدرت بر توانست تسلیحاتی هایپشتیبانی همین

 ملع به جلوگیری منطقه این به جدید نظامی نیروهای ورود از کلی به سرخ

 منض توانستند دموکراتها آهنین، حمایتی چتر این زیر در بنابراین آورد؛می

 نظامی ادگانهایپ بالفاصله و بنمایند نیز فرقوی حکومت تشکیل به اقدام یابی،قدرت

 سال ماهآذر دوم و بیست روز": افتاد حکومت نای دست به آن تسلیحات تمامی با
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 ملی حکومت نمایندگان و آذربایجان 2 لشکر فرماندهی بین که مذاکراتی ،9293

 پادگان آن موجب به که گردید قراردادی انعقاد به منجر بود، شده آغاز آذربایجان

 ادهد تحویل ملی حکومت به موجود سالحهای کلیه و شده سالح خلع تبریز

 مانز آن "المللیبین شرایط" اگر که نیست این در تردیدی( 912ص) ".شدمی

 براساس دموکرات فرقه به نظامی پادگانهای تسلیم وجه هیچ به کرد،نمی ایجاب

 قدرتی چنین از رأساً فرقه این اساساً و گرفتنمی صورت قرارداد، عقد و وگوگفت

. رآوردد خود تصرف به را یدولت و نظامی بزرگ مراکز بتواند که نبود برخوردار

 عاونتم مقام به دموکرات فرقه دولت در که افشار لوجهانشاه اهللنصرت دکتر

: ارددبرمی پرده واقعیت این از صراحت به خود خاطرات در رسید، وزیرینخست

 افیآتاکش ژنرال که گفت و آمد من نزد باقراف کاپیتن آقای روز چند از پس"

 باشد ندنیازم افشار آقای که افزار جنگ اندازه هر که داده مپیغا او توسط من برای

 میانه رشه روسی دژبان نوروزاف کاپیتن... بگذارند ایشان اختیار در توانندمی

 زبح کارگران یاتحادیه مسئول که یحیی غالم اختیار در افزارجنگ مقداری

 قاماتم تصرف از را شهر و کندمی مسلح را کارگران او و گذاردمی بود میانه توده

 انتشارات هران،ت بیگانگان، و ما افشار، لوجهانشاه اهللنصرت) ".آوردمی بیرون دولتی

 ( 921ص ،9212 ورجاوند،

 سندگاننوی نظریه همان طبق اتفاقات، و رویدادها تمامی شودمی مالحظه بنابراین

 به فرقه سئوالنم به نویسندگان این انتقاد نیست معلوم لذا و است رفتهپیش کتاب

 انتظار آنها واقعاً آیا است؟ دلیل چه به "شوروی دولت از کورکورانه پیروی" خاطر

 و شده غازآ بیگانگان به عیار تمام اتکای براساس آغاز نقطه از که حرکتی دارند

 با" و دگیر پیش در را اشغالگران و اجانب از جدایی راه ناگهان است، یافته ادامه

 این آیا د؟نمای حرکت آزادی و استقالل سوی به ،"ایران مردم الیزال نیروی به اتکا

  نامید؟ توانمی خیالبافی و گراییذهنیت جز چیزی را توقع و انتظار

 و اسیاسته مرکزی، دولت و دموکرات فرقه میان روابط در که اینجاست جالب

 تبعیت مورد انهت نه مسکو، و باکو ساکن انترناسیونالیست هایبلشویك هایبرنامه
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 در دخو همتایان با آنها روابط بلکه داشت، قرار فرقه این سردمداران صددرصد

 نیز ینهزم این در حتی و گردیدمی تنظیم چارچوب همین در کامالً نیز توده حزب

 مرکزی هکمیت عضو - کشاورز فریدون دکتر. نداشت وجود آنها برای رأی استقالل

 حضور و اشخانه در حزب مرکزی کمیته جلسه لتشکی به اشاره ضمن - توده حزب

 این در - آذربایجان در توده حزب ایالتی تشکیالت دبیر - "پادگان صادق" سرزده

: کندمی وبازگ چنین حزب، مرکزی کمیته اعضای جمع در را پادگان سخنان جلسه،

 دهمب اطالع شما به امآمده من. برگردم باید فوری و امرسیده حاال تبریز از من"

 با و شده جدا ایران توده حزب از آذربایجان در ما حزب سازمان تمام فردا که

 اعالم فردا آن تشکیل که آذربایجان دموکرات فرقه به شوروی رفقای موافقت

 وافقتم اظهار نفر یك حتی مرکزی کمیته عضو نفر 95 از... پیوندندمی شد، خواهد

 اطراتخ کشاورز، فریدون) ".نکرد وافقتم ابراز جرأت یا نکرد، شدمی که کاری با

 البته( 51ص ،9212 دوم، چاپ آبی، نشر تهران، دهباشی، علی کوشش به سیاسی،

 تصمیم ینا با مرکزی کمیته اعضای اولیه موافقت عدم مورد در کشاورز دکتر آنچه

 از اشین داردمی بیان آذربایجان در حزب ایالتی تشکیالت حزبی اصول خالف

 -امبخشک که آن از پس اما آید،می وارد آنها به بالفاصله که است یحیرت و شوک

 گیرنده صمیمت رفقای نظرات -شوروی به مرکزی کمیته اعضای ترینوابسته جمله از

 را نظر نای با مخالفت جرئت کسهیچ رساند،می اعضا دیگر اطالع به را مسکو در

 جلسه در کامبخش صحبتهای به اشاره با افشار لوجهانشاه دکتر. یابدنمی خود در

 اعدمس و "ایران انقالب" شدن آغاز ضرورت درباره کشاورز، دکتر منزل در مزبور

 حزب ندهنمای عنوان به خود تعیین نحوه منظور، بدین آذربایجان در شرایط بودن

 فتگ( کامبخش)": داردمی بیان گونهاین را آذربایجان دموکرات فرقه در توده

 از سپ. بپیوندد فرقه به زنجان حزب که دانندمی مصلحت هم( هاروس) دوستان

 کامبخش آقای پسس. نگریستند یکدیگر به و کشیدند کام در زبان همه مخالفین این

 یتوده بحز رهبری نماینده تاریخ این از لوجهانشاه دکتر رفیق... کرد پیشنهاد
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 فشار،ا لوجهانشاه اهللنصرت دکتر) ".است آذربایجان دموکرات یفرقه در ایران

 ( 929ص همان،

 اینطقهم تشکیالت پیوستن با توده حزب موافقت نحوه از اسکندری ایرج روایت

 هاییاوتتف دارای شکلی لحاظ به اگرچه نیز دموکرات فرقه به آذربایجان در آن

 موقعی": تاس واقعیت همان بیانگر محتوا در اما است، لوجهانشاه و کشاورز روایت با

 یتهکم اعضای رفقای که فهمیدم آمدم، تهران به و کرده مراجعت ایران به که

 استالین یقرف که بودند گفته آنها به و بودند خواسته شوروی سفارت به را مرکزی

 ".نیدنک مخالفت موضوع این به راجع و اینطور، اینطور، که است این اشعقیده

 هران،ت آذرنور، فریدون و امیرخسروی خسرو کوشش به اسکندری، ایرج خاطرات)

 همواره که کیانوری نورالدین( 923ص ،9219 سیاسی، پژوهشهای و مطالعات موسسه

 اجعر صراحت به اگرچه باره این در داد، ادامه توده حزب از اشمتعصبانه دفاع به

 بیان را اجرام این نوعی به اما گوید،نمی سخن بزرگتر برادر فرامین و دستورات به

 جانآذربای وقایع قبال در را توده حزب بودن االراده¬مسلوب توانمی که داردمی

 حزب.. .آورد گرد را افراد از زیادی عده و شد تشکیل فرقه": کرد درک روشنی به

 منتشر گردی جاهای و آذربایجان در آن اعالمیه که شد مطلع فرقه تشکیل از زمانی

 میتهک با مشورت بدون بایجان،آذر در ایران توده حزب سازمان سپس و بود، شده

 کمیته... دش ملحق فرقه به و داد تشکیل را خود ایالتی کمیته جلسه حزب، مرکزی

 تأیید را هاآن عمل ما و گرفتند را شانتصمیم آنها. کرد تأیید الحاق از بعد مرکزی

 ( 992ص کیانوری، نورالدین خاطرات) ".کردیم

 به وکراتدم فرقه و توده حزب وابستگی قعم دادن نشان مسائل، این بیان از غرض

 در ردیعملک انتظار تواننمی وجه هیچ به هاییتشکل چنین از لذا و بود شوروی

 مفصل سبتاًن توضیحات گفت باید دلیل همین به داشت؛ ایران ملت منافع چارچوب

 الس یك تقریباً طول در فرقوی حکومت اقدامات درباره کتاب نویسندگان

 خطه نای در مردم وضعیت بهبود القای جهت در تالش و ذربایجانآ بر حاکمیتش

 است، "حواشی" به پرداختن و "متن" گذاردن کنار حقیقت در حاکمیت، این تحت
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 دارد،یم بیان هازمینه این در جامی گروه آنچه با متضاد هایروایت که این بعالوه

 مقامات ینباالتر به خود که افشار لوجهانشاه دکتر ازجمله خورد،می چشم به فراوان

 سلحم نیروهای بیشمار جنایات از بود، یافته دست آذربایجان فرقه حکومت در

 یاد دانشیان یحیی غالم چون ایفرومایه شخص فرماندهی تحت ویژه به فرقوی

 خود یهاغارتگری از دست نیز فرقه حکومت روزهای آخرین در حتی که کند،می

 رد گذشته این از و... پرداخت غارت به دفاع جای هب یحیی غالم": داردبرنمی

 به اننخجو در و آورد خود با و کرد غارت جا یك را میانه بانك گریز، دم واپسین

 سرسپردگی همین خاطر به طبعاً( 955بیگانگان،ص و ما)".داد روس امنیت سازمان

 غالم و،باک رد وریپیشه میرجعفر مشکوک شدن کشته از پس که بود کور و افراطی

 ورویش مقامات نزد مرتبتی چنان از و رسید دموکرات فرقه صدر مقام به یحیی

 قرار یو سیطره تحت نیز توده حزب مرکزی کمیته حتی که گردید برخوردار

 . گرفت

 تواندمی نیز دموکرات فرقه حاکمیت ماجرای انتهای در وریپیشه شخص رفتار

 به اگر. باشد مقطع این در ربایجانآذ وقایع متن به بردن پی برای خوبی شاخص

 بر دستکم و داشت اعتقاد و ایمان بود، گرفته پیش در که راهی به وریپیشه راستی

 اب هاشوروی که آن محض به چرا بود، راسخ خویش ایمنطقه و قومی اعتقادات

 مرکز زا اعزامی نظامیان ورود برای راه و رسیدند توافق به تهران در مسئول مقامات

 به زارانه همراه به فرقه حکومت بلندپایه مقامات دیگر و او شد، باز آذربایجان به

 طبق و( 399ص) تبریز در شوروی کنسول به مراجعه با ،"فدایی" اصطالح

 و دادند ترجیح قرار بر را فرار مسکو، در باالتر مقامات سوی از صادره دستورالعمل

 به ولو ،وریپیشه رأسشان در و اناین چرا گرفتند؟ پیش در را بیگانه کشور راه

 ورش و غرور با سال یك مدت به که هاییآرمان از دفاع راه در خویش، جانقیمت

 آنها زا مشروح طور به نیز کتاب نویسندگان و زدند،می دم آن از فراوان هیجان و

 اصل هک نبود آن بزرگ فرار این دلیل آیا ندادند؟ خرج به پایمردی اند،کرده یاد

 وابستگی رب مبتنی کامالً بلکه ها،آرمان و شعارها آن برمبنای نه حرکت، این اساس و
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 وجود فرقه از خارجی حمایت این که هنگامی تا لذا بود؟ خارجی نیروهای به

 هک گفتندمی سخن مزبور هایآرمان از حرارتی و شور چنان با آن رهبران داشت،

 خارجی، حمایت قطع محض به و کرد نخواهند عدول آن از سوزنی سر گویی

 با آنها میان ینسبت گونههیچ که گردید تحولی و تغییر چنان دچار شعارها و رفتارها

 از سپ توده حزب در انشعاب.  شدنمی مشاهده خورد،می چشم به آن از پیش آنچه

 است حزب این دربارة حوادث مهمترین جمله از آذربایجان دموکرات فرقه شکست

 این هک اظهارنظری اما است، گرفته قرار نیز کتاب نویسندگان بررسی مورد که

 و یرانا توده حزب در انشعاب": دارد تأمل جای کنند،می باره این در نویسندگان

 سنگر تریناستوار حزب این که هنگامی مترقی و آزادیخواه عناصر بین تفرقه ایجاد

 راستین مبارزین از کثیری تعداد و بوده استعمار و ارتجاع علیه ایران ملت مبارزه

 وقعیم هر از بیش حزب صفوف که لحظاتی در بود، برگرفته در را ملت آزادی راه

 عمل -نیت حسن با خواه سوءنیت با خواه -داشت صمیمیت و وحدت به احتیاج

 شیمتال آرزوی در که را ملت دشمنان فقط عمل این. بود زیانبخشی و نادرست

 این تا دادمی آنها دست به بهانه و کردمی شادمان د،بودن ایران توده حزب ساختن

 ( 332ص)".سازند ویران را آزادی سنگر

 درگمیسر دچار را خوانندگان تردیدبی جامی، گروه سوی از مواضعی چنین اتخاذ

 که گونههمان. کندمی گروه این اعضای سیاسی و فکری هایدیدگاه دقیق فهم در

 توده حزب هایوابستگی بر پوشیپرده با اگرچه ابکت نویسندگان داریم، خاطر به

 آن از یمترق و خواهآزادی ایچهره تا داشتند تالش تشکیل، ابتدای در شوروی به

 92 سال فتین مسائل جریان در وابستگی هایرشته این که آنجا از اما نمایند، ترسیم

 متیازا هرگونه یاعطا با را خود مخالفت که حزب این سران و گرددمی عیان کامالً

 جهت رتغیی با ها،شوروی درخواست از پس بودند، داشته اعالم خارجیان به نفتی

 یگانگانب برای حتی و پردازندمی آنها به امتیاز این اعطای از دفاع به ای،درجه 912

 از نتقادا به لب الجرم جامی گروه گیرند،می نظر در "امنیتی حریم" کشورمان در

 نادرست سیاست با توده حزب" که سازدمی نشان خاطر حتی و ایدگشمی توده حزب
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 در طرفی، از( 992ص)".بخشید تازه حیاتی و نیرو را شکسته بال و پر ارتجاع خود

 تیاریاخ و اراده هیچ که داد نشان توده حزب نیز دموکرات فرقه تشکیل ماجرای

. تاس شوروی کمونیست حزب دستورات و هاسیاست محض تابع و ندارد خود از

 گونهاین از اچارن به محترم نویسندگان که انتقاداتی و مسائل این تمامی به توجه با

 حزب، در انشعاب ماجرای پی در ناگهان اند،کرده هاکجروی و هاوابستگی

 وارتریناست" عنوان تحت حزب این از جامی گروه که کنندمی مالحظه خوانندگان

 عناصر" زا متشکل را آن و کندمی یاد "استعمار و عارتجا علیه ایران مبارزه سنگر

 سؤال ینا طبیعتاً. نامدمی "ملت آزادی راه راستین مبارزین" و "مترقی و آزادیخواه

 منافع نتأمی خاطر به که را حزبی توانمی چگونه که بنددمی نقش همگان ذهن در

 سمیتر به یزن را جنوب در هاانگلیسی برای "امنیتی حریم" است حاضر شوروی

 چگونه و نامید "استعمار و ارتجاع علیه ایران ملت مبارزه سنگر استوارترین" بشناسد،

 نظر ظهارا کوچکترین جرئت بیگانه دولت یك دستورات برابر در که افرادی از

 ینا از نیز ایران خاک از توجه قابل بخش یك جدایی مرز تا و ندارند مخالفی

 عناصر" نوانع به توانمی دارند،برنمی دست او هایمهره و استالین از ذلیالنه پیروی

 از نشان هاموضعگیری گونهاین حال، هر به کرد؟ یاد "مترقی و آزادیخواه

 بسا چه و ازدسمی نمایان صورت بدین را خود که دارد هاییدلبستگی و هاوابستگی

 منشعبین از دخو کتاب، نگارش زمان در رسدمی نظر به البته که محترم نویسندگان

 هنگامی نهاآ که دارند نکته این انتقال در تالش آیند،می شمار به حزب منتقدان و

 علیه ایران ملت مبارزه سنگر استوارترین" که اندداشته عضویت حزب این در

 رقیمت و آزادیخواه عناصر زمره در نیز جمع این طبعاً و بوده "استعمار و ارتجاع

 از توده زبح فعالیت سابقه گفت باید هرچند اند؛بوده "دیآزا سنگر" این در فعال

 . داشت نخواهد پی در را ثمری تالش، این که است ایگونهبه انتها تا ابتدا

  تهران دانشگاه در شاه محمدرضا ترور

 محمدرضا به دسوءقص واقعه اند،پرداخته آن به کتاب نویسندگان که دیگری مسئله

 لهجم از و داشت دنبال به بسیاری تبعات و آثار که تاس 9292 بهمن 95 روز در
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 و اساسی ونقان در دستکاری با شاه استبدادی قدرت هایپایه تحکیم آنها مهمترین

 و اسیسی مسائل بررسی با جامی گروه. بود وی به مجلسین انحالل حق اعطای

 نتیجه نینچ ،92 بهمن 95 حادثه وقوع تا آذربایجان غائله ختم زمان از المللیبین

 ایران در هاانگلیسی نفوذ و اقتدار هایپایه نیز و شاه موقعیت و قدرت که گیردمی

 درتق بسط مراحل هاآمریکایی مقابل، در و بود کاهش حال در مدت این خالل در

 بهمن 95 واقعه کتاب، نویسندگان نظر از. کردندمی طی را ایران در خویش

 نفوذ کیمتح و حفظ منظور به آرارزم همدستی اب هاانگلیسی ریزیبرنامه محصول

 نوب،ج نفت شرکت زیان به بسرعت حوادث جریان": بود ایران در خویش سنتی

 دست وقعیتم و مقام آن با توأم و کردمی سیر انگلستان امپریالیسم مستحکم دژ

 اوایل در یحت. گشتمی متزلزل نیز امپریالیسم ایرانی خدمتگزاران و پروردگان

 به و تنظیم ملی شورای مجلس در جنوب نفت نامه امتیاز الغای طرح ماه نبهم

 در تا تخواسمی دیگر امضای پنج فقط و بود رسیده نمایندگان از نفر ده امضای

 و ایران در اهامپریالیست منافع حفظ جهت لذا. بگیرد قرار مجلس مذاکرات دستور

 رورتض قطعی و فوری اقدام یك ایران، و انگلیس نفت شرکت نجات اول درجه در

 انگلیس سفارت موافقت با که اینقشه طبق ماه بهمن پانزدهم روز که اقدامی داشت،

 بود، شده ظیمتن انگلستان وفادار دوست آرارزم سپهبد مستقیم نظر تحت و تهران در

 نظر از هاانگلیسی نقشه و طرح این حاصل( 312-3صص)".درآمد اجرا مرحله به

 بینیپیش قبالً حادثه مختلف جهات": است شده خالصه صورت دینب جامی گروه

 درتق به کودتا یك با آرارزم صورت این در که شدمی کشته شاه یا: بود شده

 هلکهم از شاه یا و کردمی اجرا قدرت و شدت با را استعماری هاینقشه و رسیدمی

 خالفینم و دیخواهانآزا حبس و توقیف با نیز حالت این در که کردمی پیدا نجات

. ردیدگمی فراهم مزبور هاینقشه اجرای برای الزم شرایط اختناق محیط ایجاد و

 یشپ را دوم نتیجه امر جریان. شدمی شنوترحرف گشته، مرعوب هم شاه ضمن در

 ( 315ص)".آورد
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 ارشم به معاصر تاریخ پرابهام وقایع جمله از داد روی 9292 بهمن 95 در آنچه البته

 نمونه، عنوان به. اندکرده اشاره آن ابهامات برخی به کتاب نویسندگان و رودمی

 و نبود شلیك به قادر اشاسلحه دیگر که حالی در راییفخرآ ناصر شدن کشته

 ار پژوهانتاریخ ذهن همواره که است بزرگی سؤال بود، شده زخمی نیز خودش

 مطرح زرگ،ب سؤال این به سخپا در نیز مختلفی هایگمانه و داشته مشغول خود به

 رحمط جامی گروه که ابهاماتی و سؤاالت کنار در رسدمی نظر به اما است، شده

 آنها طرح زا نویسندگان که دارند وجود نیز دیگری مهم بسیار مسائل اند،ساخته

 مسائل هک دلیل این به شاید اند،نکرده آنها به نیز ایاشاره حتی و ورزیده خودداری

 . دارند قرار توده حزب با تنگاتنگ ارتباط رد مزبور

 داد؛ قرار لحاظ مورد توانمی را دیدگاه سه بهمن، 95 حادثه مورد در کلی طور به

. داندمی هاانگلیسی ریزیبرنامه محصول را آن که است دیدگاهی نخست

 توده حزب که است دیدگاهی دوم. انددیدگاهی چنین دارای کتاب نویسندگان

 گاهدید سومین و آوردمی شمار به حادثه این عامل را کیانوری شخص هویژ به و

 رقم در -کیانوری و آرارزم -ایتوده و انگلیسی عوامل پنهان هایهمکاری به قائل

 یانب در حداقل جامی گروه که بود آن شایسته حال، هر به. است حادثه این زدن

 زاویه كی از صرفاً و پرداختمی آن زوایای و مسائل تمامی بازگویی به واقعه، این

 آن به راجع محرز و قطعی مدارک و اسناد که حالی در -کامل قطعیت با و خاص

 . پرداختنمی تاریخی ابهام این پیرامون نظر اظهار به -ندارد وجود

 آن در توده حزب مرکزی کمیته عضو - کیانوری نورالدین است مسلم آنچه

 خنانس از اگر حتی. آیدمی شمار به واقعه این در اصلی متهمان از یکی -هنگام

 و او بین که شدیدی اختالفات واسطه به خاطراتش در کشاورز فریدون دکتر

 پلنوم در هک گذشت تواننمی واقعیت این از بپوشیم، چشم داشت، وجود کیانوری

 همم مسائل از یکی گردید، برگزار مسکو در 9226 تیرماه در که حزب وسیع چهارم

 فاعد از ناچار وی که طوری به است، بوده واقعه این در کیانوری نقش حه،مطرو

. ردمک بازگو خود تبرئه برای را جریان دو چهارم پلنوم در من": گرددمی خود از
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 دفتر ساختمان نبالک در طبری احسان و کشاورز دکتر و رادمنش دکتر با گفتگو یکی

 اطالع بهمن 95 جریان از من که طیبقرا به ارگانی گفته دیگری و مردم روزنامه

 ولی ارند،ند یاد به چیزی که گفتند و کردند انکار کشاورز و رادمنش. امنداشته

 منشراد که را ایجمله و کرد بازگو را جریان عیناً و کرد دفاع من از و آمد طبری

 اًواقع من برای موضوع اثبات بود، نکرده اظهار او اگر. کرد تکرار عیناً بود گفته

 بقط در شدیداً و بود من خونی دشمن که این علیرغم هم بقراطی. بود دشوار

 پلنوم به ار ارگانی گفته عین بود، باوجدانی کمونیست چون داشت، قرار من مقابل

 کیانوری، نورالدین خاطرات)".داد نجات مرا مطلب دو همین. داد گزارش

 است؟ شده قلمداد جدی حد آن به ماجرا این در کیانوری نقش چرا اما( 915ص

 در "رگانیا عبداهلل" نام به توده حزب اعضای از یکی با وی که دلیل این به نخست

 داده رارق شاه ترور برای فخرآرایی ناصر قصد جریان در را او ارگانی و بوده ارتباط

 ناختشمی مرا و بود خوبی خیلی دانشجوی جوان که حزب، اعضای از یکی": بود

 لک تشکیالت مسئول که من، پیش بهمن 95 از پیش ماه چند ارگانی، عبداهلل نام به

 که ستا فردی فخرآرایی ناصر نام به من آشنایان از یکی: گفت و آمد بودم، حزب

( 912ص همان،)".کند ترور را شاه که است گرفته تصمیم و شده ناامید زندگی از

 تبزرگداش مراسم یبرگزار جریان در حادثه، روز در درست کیانوری که آن دوم

 حضور اآنج در حزب اعضای تمامی که عبداهلل امامزاده در ارانی دکتر وفات سالروز

. آیدمی انتهر به و کندمی ترک را مراسم عکاسی، دوربین آوردن بهانه به داشتند،

 تهران هب کیانوری عزیمت حزب، اعضای از برخی تا است شده باعث مسئله همین

 لبتها بدانند؛ آن، نتیجه از یافتن اطمینان و ترور جریان رب نظارت منظور به را

 از من" :آیدبرمی منتقدان این به گوییپاسخ مقام در خود خاطرات در کیانوری

 پیشنهاد راچ تو آقا که گویندمی هی. نداشتم اطالع اصالً تاریخ این در ترور موضوع

 ارانی سرقبر بهمن 95 جمعه بود، ارانی سالروز که بهمن، 93 پنجشنبه جای به کردی

 در دبتوانن کارمندان و دانشجویان و کارگران که این برای سال، هر ما! برویم

. یمکردمی برگزار قبل یا بعد جمعه در را بهمن 93 تظاهرات کنند، شرکت تظاهرات



222 

 

 موقع در تو که گیرندمی بچگانه ایرادهای بعضی. نبود غیرعادی چیز هیچ این

 از کیی سیکلت موتور سوار! )آوردی عکاسی دوربین و رفتی خانه به میتینگ

 همان،.)"(آوردم را دوربینی عکسبرداری برای و خانه به رفتم و شدم حزبی هایبچه

 حزب هک حالی در دهدنمی توضیح "بچگانه ایراد" این به پاسخ در او ولی( 913 ص

 طبعاً و داشت اراختی در غیرمستقیم یا مستقیم طور به را روزنامه چندین توده

 اماعز مراسم این به عکس و گزارش تهیه برای مزبور هایروزنامه خبرنگاران

 باشند نیاورده خود همراه دوربین یك آنها از یكهیچ است ممکن چگونه شدند،می

 برای هک است داشته لزومی چه باشد، داده روی نادری اتفاق چنین که فرض به یا

 را تمسئولی این حزب، مرکزی کمیته اعضای از یکی عکاسی، دوربین آوردن

 ! بگیرد؟ برعهده

 در انیارگ عبداهلل اظهارات است، ضروری کامالً آن به توجه که دیگری مطلب اما

 "شاه برای لولهگپنج" نام به کتابی در که است سنجابی تربتی محمود با گووگفت

 بسیار شده، مطرح ماجرا ینا در اصلی عوامل از یکی توسط که آنجا از و یافته انتشار

 را ترور طرح وقت چه" که سؤال این به پاسخ در ارگانی. است اهمیت حائز

 کردمی اهش بردن بین از به تمایل اظهار همیشه ناصر": گویدمی "کردید؟ ریزیپی

 ار کار من کیانوری، با مذاکره از بعد. دانستمی آماده کار این برای را خود و

 اریک چنین به دست داری قصد واقعاً تو آیا" کردم سوال اصرن از و گرفتم جدی

 مغازه شمهسرچ نزدیك ری خیابان در که مردی نزد اتفاق، به. "دقیقاً": گفت "بزنی؟

 یك ناصر ...بود قاچاق یاسلحه فروش و خرید کار در او. رفتیم داشت اسلحه تعمیر

 غازهم صاحب به انتوم دویست آن، بابت من و کرد انتخاب را بلژیکی اسلحه

 عبداهلل اب سنجابی تربتی محمود شنود و گفت شاه، برای گلوله پنج)".پرداختم

 ( 11ص ،9219 دوم، چاپ خجسته، انتشارات تهران، ارگانی،

 مراسم برگزاری سابقه کند،می توجه جلب ارگانی اظهارات در که دیگری نکته

 دگویمی کیانوری آنچه با که است 92 از قبل هایسال در ارانی دکتر وفات سالروز

 حزب 9292 از قبل هایسال در آیا" که سؤال این به پاسخ در وی. دارد تفاوت
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 بهمن چهاردهم به نزدیك جمعه روزهای در فقط را ارانی مرگ سالروز توده

 ،ندارم خاطر به توده، حزب در عضویت از قبل": داردمی اظهار "کرد؟می برگزار

 انجام بهمن 93 روز در فقط یادبود مراسم ،96 و 95 و 93 هایسال در ولی

 زا تعدادی دستگیری از پس ارگانی، گفته به همچنین( 19ص همان،)".شدمی

 که ،لنکرانی برادران از یکی روز یك" او و کیانوری جمله از و توده حزب اعضای

 یتراب حزب مرجع ترینعالی از گفت و آمد من سلول به بود، شده بازداشت هم او

 تو که، ستا گفته کیانوری": گفت من به جاآن در شویی،دست به بیا دارم، پیغام

 شاه ترور مأمور مرا که بود آرارزم این، که بگویی دادگاه در باید[ ارگانی عبداهلل]

 این یعنی زدم،می را حرفی چنین اگر زیرا نکردم اعتنایی پیغام این به البته ".کرد

 ( 12ص همان،. )"امکرده قبول را ترور طرح در مباشرت که

 این به ریتمدی و دهیشکل در را کیانوری نقش که نیست آن معنای به سخنان این

 نکته این رب صحبتهایش از دیگری جای در ارگانی چراکه کنیم، فرض مسلم حادثه

 عیاطال ترور به فخرآرایی ناصر اقدام دقیق زمان از او حتی که ورزدمی تأکید

 اشتگذمی جریان در مرا کند ترور به اقدام خواستمی که بار هر": تاس نداشته

 لی و است شده کار به دست او باشید مواظب که دادممی هشدار کیانوری به من و

 طبعاً گفته، این طبق لذا( 13ص همان،) "نداد من به اطالعی ناصر بهمن، 95 در

 شاید" ارگانی هگفت به که ینا مگر باشد، مطلع موضوع از توانستهنمی نیز کیانوری

 منبع آن از من که است داشته خبر شاه ترور یدرباره دیگری منبع از کیانوری

 ( 13ص همان،) ".بدهم یقین به حکم توانمنمی و هستم اطالعبی

 ررسیب برای که آن دریافت توانمی مختلف اظهارات گونهاین از آنچه حال، هر به

 از و داشت توجه قضایا جوانب تمامی به باید 9292 بهمن 95 رازآلود حادثه

 چشم لیک به جامی گروه که است حالی در این کرد؛ احتراز آن درباره یکسونگری

 همچون و بسته ماجرا این در توده حزب نقش مورد در مطرح احتماالت بر را خود

 این به خود پیشین هایوابستگی رعایت المقدورحتی تا کرده تالش پیشین موارد

 . دارد ملحوظ شده، ارائه هایتحلیل در را حزب
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   شانزدهم مجلس در ملی وجبهه مصدق حضور

 ملی بههج نمایندگان ورود راه شدن باز چگونگی مورد در جامی گروه "هایناگفته"

 که تاس نکاتی ازجمله نیز شانزدهم مجلس به مصدق محمد دکتر آنها رأس در و

 گلشائیان-گس قرارداد تصویب عدم به توجه با نویسندگان این. گردد بازگو باید

 و لعوام که اندداده قرار اشاره مورد را مسئله این درستی به پانزدهم، مجلس در

 با م،شانزده مجلس در قرارداد این تصویب تسهیل منظور به انگلیس هایمهره

 سازند مجلس این راهی را دربار و انگلیس هایسرسپرده تا کردند کوشش جدیت

 زا جمعی حال این در. آوردند دست به نیز را الزم موفقیت راه، این در البته و

 و دکردن تحصن دربار محل در رویه این به اعتراض در ملی و مستقل نیروهای

 اهایتقاض": نگردید واقع مؤثر البته که رساندند شاه گوش به را خود اعتراض

 وزیر به زیآمیاعتراض نامه آنها لذا. نگرفت قرار توجه مورد نیز بار این متحصنین

 (315ص) ".شدند خارج تحصن از و داشته تسلیم هژیر دربار

 نگلیسیا مهره یك که -دربار وزیر - هژیر عبدالحسین هنگام آن در است گفتنی

 االییب بسیار قدرت از رفت،¬می شمار به ایران سیاسی دستگاه در عیار تمام

 ویسندگانن. داشت بسزایی نقش انتخابات نکال مدیریت در طبعاً و بود برخوردار

 بیان چنین را تهران انتخابات تجدید ماجرای مسئله، این به اشاره بدون کتاب

 کمیسیون جلسه همان در" ،9291 ماهآبان در "ملی جبهه" تشکیل از پس که اندداشته

 حفظ برای نیز گریدی تصمیمات و کرد کار به شروع بالفاصله و تعیین جبهه تبلیغات

 اعتراض نظیمت و شهرستانها انتخابات شکایات به توجه و تهران انتخابات صندوقهای

 انجمن ماه آبان دوم نیمه در. گردید اتخاذ فرعی هایشعبه قانون مخالف اعمال به

 جریان سوء درباره که گزارشهایی استناد به تهران انتخابات بر نظارت مرکزی

 این به و داشت اعالم را حومه و تهران انتخابات ابطال بود، داشته دریافت انتخابات

 شروع عمومی افکار پشتیبانی با انتخابات آزادی تأمین برای که ایمبارزه ترتیب

 (315-6صص) ".پذیرفت پایان ملی جبهه نفع به تهران در بود، شده
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 و تهران تخاباتان تجدید که آیدبرمی گونهاین اندنگاشته نویسندگان این آنچه از 

 تشکیل ار،درب در آنها تحصن حاصل شانزدهم، مجلس به ملی جبهه نیروهای یابیراه

 ینا در اما است، انتخابات برگزاری نحوه به جبهه این اعتراضات و ملی جبهه

 در آن، رذک بدون که دارد وجود بزرگ بسیار "جاافتادگی" و "ناگفته" یك روایت،

. است تهگرف صورت دوران این یختار نگارش در بزرگی تحریف گفت باید واقع

 میان از در - اسالم فدائیان عضو - امامی سیدحسین جسورانه اقدام ،"ناگفته" آن

 صحیح زاریبرگ راه سر از -هاانگلیسی قدرتمند مهره - هژیر عبدالحسین برداشتن

 پذیرفتهن صورت اسالم فدائیان سوی از اقدامی چنین اگر شكبی. بود انتخابات

 چند تحصن که این کما داد،نمی را تهران انتخابات ابطال اجازه هژیر هرگز بود،

 اخذ هب قادر که این بدون دربار، در ملیجبهه دهنده تشکیل هایشخصیت روزه

 تکمدس و انتخابات در نظر تجدید مورد در ایوعده حتی یا امتیاز کوچکترین

 خاباتانت "ابطال" برای را راه آنچه بنابراین یافت؛ پایان شود، آراء مجدد شمارش

 منکر هک هرچند -نبود ملی جبهه تبلیغات کمیسیون فعالیت کرد، باز تهران

 فداکاری ه،زمین این در سدشکن و اصلی عامل بلکه -شد تواننمی آن تأثیرگذاری

 و شمخ واسطه به و گذاشت راه این در نیز را خویش جان که بود امامی سیدحسین

 این جالب. دش سپرده اعدام جوخه به تعجیل و سرعت با انگلیس، شدید عصبانیت

 دکتر حتی ای سنجابی کریم دکتر جمله از ملی جبهه اعضای هایروایت در حتی که

 فدائیان داماق به نیز مجلس شانزدهم دوره در تهران انتخابات تجدید از بقایی مظفر

 امی،ج گروه اننویسندگ اما است، شده اشاره هژیر برداشتن راه سر از در اسالم

 . اندنکرده مسئله این به ایاشاره کوچکترین

 اثبات هب را نکته این آرارزم ترور ماجرای از کتاب نویسندگان تحلیل ادامه، در

 ملی، تنهض در فعال اسالمی نیروهای به راجع را خود هایتحلیل آنها که رساندمی

 بر کاشانی اهللآیت تأکید زا اگرچه نویسندگان این. دهندمی ارائه خاص نگاهی با

 خصومت" به اشاره با اما گویند،می سخن کشور سراسر در نفت صنعت شدن ملی

 لخلی که این بر تأکید نیز و( 593ص) "آرارزم سپهبد و کاشانی اهللآیت بین شخصی
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 اهللتآی رهبری تحت مستقیماً" اما بود، اسالم فدائیان عضو اگرچه طهماسبی

 یك جهنتی جز چیزی آرارزم ترور گویی که نمایندمی چنان شت،دا قرار "کاشانی

 که تاس حالی در این. نبود آرارزم به نسبت کاشانی شخصی کینه و خصومت

 ملی، ههجب رهبران از": نویسندمی اظهارات، این از پس اندکی کتاب، نویسندگان

 جریان در بود اآمریک سیاست یاران از که بقایی مظفر دکتر قوی بسیار احتمال به

 در تیدخال مصدق دکتر شخص و جبهه آن رهبران اکثریت مسلماً ولی بوده ترور

 ( 596ص) ".اندنداشته امر این

 انگلیس تسیاس به آرارزم شدید وابستگی در گفت باید باره این در کلی طور به

 ظامین یك عنوان به وی اقتدار با همراه وابستگی این. نداشت وجود شکی هیچ

 و اختاندمی وحشت به را شاه نخست، که ساختمی شخصیتی وی از ندپایه،بل

 را ذهبیم و ملی نیروهای دیگر سوی از و انگیختبرمی وی در جدی هایینگرانی

 خویش یهنم اقتصادی و سیاسی استقالل کسب و نفت صنعت شدن ملی پی در که

. کردمی گرانن شدت هب کشور، سیاسی صحنه در آرارزم بیشتر گیریقدرت از بودند

 رایب جایی دیگر که بود کننده نگران و مهیب حد آن به مسلماً مسئله این

 هک آنبی مصدق دکتر که این کما گذارد،نمی باقی "شخصی هایخصومت"

 رأی سبک برای که را وی باشد، داشته آرارزم با شخصی خصومت سابق گونههیچ

 تمامی نظارا در قانونی، و پارلمانی موازین هکلی برخالف بود، آمده مجلس به اعتماد

 بکشند، را ام اگر است شاهد خدا": کندمی قتل به تهدید بلند صدای با نمایندگان

 حق انیتوحد به رویم،نمی اشخاص جور این بار زیر بکنند،[ پاره پاره] پارچه پارچه

 شما از من هستید نظامی شما اگر شویم،می کشته و زنیم،می کنیم،می خون

 بستر رب مذهبی نیروهای رهنما،علی) ".کشممی را شما جاهمین کشم،می ترم،نظامی

 ( 955ص ،9213 نو، گام انتشارات تهران، ملی، نهضت حرکت

 سیاسی ضایف تواندمی خوبی به مصدق، دکتر خونبار و آتشین سخنان این به توجه

 چنین رد نیز آرازرم ترور و دهد نشان زمان آن در را ضدانگلیسی نیروهای فکری و
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 خصومت همسئل به اقدام این تقلیل تردیدبی زیرا گرفت؛ صورت شرایطی و فضا

 . ندارد همخوانی تاریخی واقعیت هیچ با آرا،رزم و کاشانی میان شخصی

 کلیت لکهب بقایی، مظفر تنها نه که است ضروری نکته این به توجه دیگر، سوی از

 عراقی یمهد. داشتند قرار ترور این جریان در نیز مصدق ردکت جمله از و ملی جبهه

 از ایعده از متشکل ایجلسه درباره بود اسالم فدائیان عضو هنگام آن در خود که

 اینها زا دعوتی نواب مرحوم": سازدمی خاطرنشان صفوی نواب با ملی جبهه اعضای

 توی معروف شفرو آهن احمدآقائی، حاج منزل در بهمن 96 یا 95 در کند،می

 که یوقت فاطمی، مرحوم مصدق، از غیر به ملی جبهه. آیندمی شانهمه اینها بازار

 نچو مصدق، طرف از وکالتاً و هستم خودم طرف از اصالتاً من گویدمی آیدمی

 زاد،آ عبدالقدیر نریمان، محمود سید فاطمی، بقایی،... داشتند کسالت ایشان

... هست یادم ودمخ تقریباً که بودند اینها مکی، یگان،شا سنجابی،[ کریم] زاده،حائری

 ها،امهبرن این اجرای راه یا ما حرکت راه سد تنها که کرد هم اضافه سید دومرتبه

 راه سر از آرارزم اگر. است آراءرزم یعنی انگلستان، ترکش تیر آخرین وجود

 مهدی شهید اتخاطر ها،ناگفته) "... هستیم نزدیك پیروزی به ما شود برداشته

 تخدما مؤسسه انتشارات تهران، دیگران، و مقدسی محمود کوشش به عراقی،

 ( 25 الی 29ص ،9222 رسا، فرهنگی

 را ملی هجبه صفوی نواب که است بوده لحاظ بدان مزبور جلسه تشکیل واقع در

 وسطت دولت تشکیل و راه سر از آرارزم شدن برداشته صورت در تا سازد متعهد

 این و شود ساری و جاری مملکت در اسالمی ضوابط و قوانین جبهه، این نیروهای

 علناً و رسماً دقمص که این به توجه با بنابراین سپارد؛می تعهد منظور بدین نیز جبهه

 توجه اب دیگر سوی از و بود کرده قتل به تهدید مجلس علنی صحن در را آرارزم

 کتاب سندگاننوی اسالم، فدائیان و هجبه این اعضای میان ایجلسه چنین تشکیل به

 حتی کنند؟می قلمداد اطالعبی ترور جریان از را مصدق یقین و قطع با چگونه

 جریان از ییبقا مظفر که را نویسندگان این خود سخن صرفاً اگر جلسه، این از فارغ

 هک آورد انتومی برهانی و دلیل چه باز باشیم، داشته نظر در است بوده مطلع ترور
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 قرار رام جریان در را مصدق -زمانی مقطع آن فضای و شرایط به توجه با -بقایی

 یا رخیزدب اقدام این با مخالفت به مصدق که است رفتهمی آن بیم آیا باشد؟ نداده

 ! سازد؟ مطلع جریان این از را آرارزم و انگلیس که آن

  ملی جبهه برابر در توده حزب گیری موضع

 آن تمبارزا و ملی جبهه برابر در را توده حزب گیریوضعم کتاب نویسندگان

 :دارندمی بیان چنین

 مالکین و بورژوازی" به مربوط است جریانی "ملی جبهه" که بود معتقد توده حزب"

 مبارزه حاکمه هیئت با قدرت تقسیم سر بر آمریکا سیاست به اتکاء با که "لیبرال

 مریکاآ دولت دادن شرکت و حاکمه یئته همین با سازش جز مبارزه این و کندمی

 مردم یهاتوده علیه دولتی دستگاه از استفاده و ما کشور ثروت منابع غارت در

 با دهتو حزب که ورزندمی تأکید نکته این بر سپس و( 592ص) "ندارد سرانجامی

 ملت قوقح کامل استیفای" نفت، شرکت با ملی جبهه مبارزه نکردن تلقی جدی

 "اختس ایران توده حزب طرف از حکومت تسخیر به موکول شرکت آن از را ایران

 سائلم از یکی شودمی مطرح کتاب نویسندگان سوی از اینجا در آنچه( 529ص)

 ساسح برهه این سیاسی تحوالت و اجتماعی رفتارهای درک و فهم در مهم بسیار

 در که ،تقدر تصاحب در توده حزب ادعاهای و تبلیغات گونهاین تردیدبی. است

 و وفخ بذر نداشت، تردیدی شوروی به آن کامل وابستگی در جامعه هنگام این

 ردهایعملک بعد چندی که کاشت ایران مداردین و مسلمان مردم دل در را وحشتی

 اینتلیجنس و سیا سازمانهای هایتوطئه و مصدق دکتر اشتباهات نیز و حزب، این غلط

 لیهع کودتا نقشه اجرای برای را مناسب هایزمینه و کرد آبیاری را آن سرویس،

 از جامی گروه انتقادات حال، هر به. آورد فراهم مصدق دکتر قانونی دولت

 جریان که 9291 سال طول در توده حزب پراشتباه رفتارهای و هاموضعگیری

 ضعیتو خوبی به داشت، ادامه شدت با نفت صنعت شدن ملی نهضت برای مبارزه

 گاننویسند این. سازدمی مشخص ایران مردم بزرگ حرکت ابلمق در را حزب این
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 تپس تصدی هنگام توده حزب عملکردهای بر را خود نقادانه نگاه همچنین

 خونین ماجرای مورد در ویژه به و اندکرده دنبال مصدق دکتر توسط وزیرینخست

 دربار هب وابسته نظامیان واکنش و هاایتوده تظاهرات واسطه به که 9222 تیر 92

 صدقم دکتر دولت بر مخالفان فشار اعمال جهت در عاملی به البته و -داد روی

 "سنگین اربسی" را "حادثه این در ایران توده حزب رهبران مسئولیت بار" -شد تبدیل

 چنین جامی گروه نیز 9222 آذر چهاردهم واقعه زمینه در( 553ص. )اندخوانده

 وادثح شاهد تهران دیگر بار یك آذرماه مچهارده پنجشنبه روز": دارد تحلیلی

 ادثهح سیاست اثر در که بود ایوحشیانه و آورشرم مناظر و جانخراش و اسفناک

 اراذل و انتظامی نیروهای انتقامجویی و مقابله و ایران توده حزب رهبران آفرینی

 یشپ دولت اطالع و نظارت با ارتش و پلیس حمایت تحت چاقوکشان و اوباش و

 ( 569ص) ".بود آمده

 و غلط امالًک مدت، این در توده حزب عملکرد کتاب، نویسندگان نگاه از بنابراین

 نای حال، عین در اما ندارد، وجود آن از دفاعی گونههیچ جای و بوده بارخسارت

 نیز توده حزب با رابطه در آذر 93 واقعه در را مصدق دکتر رفتار بویژه نویسندگان

 :اند ساخته خاطرنشان و داده قرار انتقاد مورد

 و داشت نادرستی سیاست و ارزیابی ایران توده حزب که است درست"

 حزب نآ خطاهای لکن. پیمودمی خطا راه و بود اشتباه در کرد،می آفرینیحادثه

 رئهتب و توجیه وجههیچ به را ملی جبهه دولت بارفضیحت چنین این اعمال

 ( 569-9صص) ".نمودنمی

 کلی رزیابیا یك در اظهارنظر، این از پس بالفاصله جامی گروه که این بجال نکته

 دوران به اهکوت نظری": دارد واقعیت با زیادی فاصله که پردازدمی مطلبی بیان به

 مالتح تیز لبه اشداخلی سیاست در وی که دهدمی نشان مصدق دکتر حکومت

 اختهس متوجه آن به بستهوا ضداستعماری نیروهای و ایران توده حزب به را خود

 هواداران و روشنفکران کارگران، دهقانان، از زندانها همواره دوران آن در. بود
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 به هایشانوزنامهر توقیف و بود مملو بودند ضداستعمار مبارزین پیگیرترین که صلح

 بیسوادی اب مبارزه کالسهای آزاد فعالیت به حتی. بود شده تبدیل ایروزمره کار

 بود، یافته تشکیل دهخدا عالیقدر دانشمند همت به و ایران توده حزب کارابت به که

 ( 569ص) ".شدنمی داده عمل میدان

 تابک جای جای در که است "هاییناگفته" همان اظهارات این در نکته نخستین

 از -سهواً ای عمداً -نویسندگان نیز کتاب از بخش این در. کندمی توجه جلب حاضر

 صدقم دکتر دولت حاکمیت دوران طول در آنها با که رفتاری و اسالم فدائیان

 از که سالما فدائیان نیروهای دستگیری. آورندنمی میان به سخنی گرفت صورت

 زمان در بیشتری شدت با شد، آغاز عالء حسین دولت توسط و 9222 فروردین اول

 برخی در المسا فدائیان که است واقعیتی این البته. یافت ادامه نیز مصدق دکتر

 کاشانی اهللآیت حتی و ملی جبهه دولت مورد در را تندی تعابیر خود، هایاعالمیه

 از پس که داشت نظر در باید نیز را واقعیت این آن کنار در اما بردند،می کار به

 از حاکی هک اقدامی گونههیچ آنها مصدق، دکتر توسط وزیرینخست پست تصدی

 که است لیحا در این نکردند؛ باشد، مصدق دکتر شخص یا دولت این به تعرضشان

 ره راست، و چپ مختلف گروههای و احزاب هنگام، آن متالطم شرایط و فضا در

 بلکه و تندترین خود، هایروزنامه در مختلف مقاالت درج یا هابیانیه صدور با روز

 هایبانخیا و داشتندمی ابراز شانسیاسی رقبای مورد در را مطالب ترینموهن

 و خشونت هب نیز بعضاً که بود گوناگونی گروههای تظاهرات محل پیوسته تهران،

 در را خود جان نیز زیادی تعداد بسا چه و انجامیدمی ایگسترده هایتیراندازی

 رفص موجود، شرایط به توجه با بنابراین دادند؛می دست از تظاهرات گونهاین

 نوانع به تواندنمی ها،سخنرانی در مطالب یبرخ اظهار یا هااعالمیه برخی صدور

 نواب آنها رهبر بویژه و اسالم فدائیان نیروهای حبس و بازداشت برای مستمسکی

 22 در مجلس در خود نطق در مصدق دکتر اگرچه اتفاقاً. آید حساب به صفوی

 جمعیت مجلس، از اعتماد رأی گرفتن از پس روز 93 تنها یعنی ،9222 اردیبهشت

 مأموران ،اتهام این پی در و دارند را وی کشتن قصد که کرد متهم را اسالم انفدائی
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 ک.ر) کردند، زندان راهی و دستگیر 9222 خرداد 99 در را صفوی نواب شهربانی،

 جتماعیا -سیاسی تحوالت در آن نقش و اسالم فدائیان جمعیت امینی، داوود: به

 گونههیچ که آنجا از اما( 932ص سالمی،ا انقالب اسناد مرکز انتشارات تهران، ایران،

 وجود زبورم اتهام به صفوی نواب محکومیت بر مبنی پسندیمحکمه مدرک و دلیل

 بودند داده تشکیل برایش ساری در 9292 مهر 91 که ایپرونده به عطف با نداشت،

 و أدیبیت حبس سال دو به دخت ایران دبیرستان به عنف به ورود گناه" به غیاباً و

 نیروهای رهنما، علی) بود، شده محکوم "نقدی غرامت ریال هزار پنج رداختپ

 راواخ تا که شد صادر محکومیتش حکم( 961ص ملی، نهضت حرکت بستر بر مذهبی

 ز،نی جمعیت این اعضای از بسیاری حال این در. ماند باقی زندان در 9229 سال

 -عوامل و للع دیگر کنار در - رفتارها گونهاین که شدند آزاد و دستگیر پیوسته

 . داشت جمعیت این پاشیدن هم از و تضعیف در بسزایی تأثیرات

 یروهاین وضعیت درباره کتاب نویسندگان ادعای ،"هاناگفته" گونهاین از فارغ

 ینا اگر. نیست واقعیات بر منطبق نیز مصدق حکومت دوران طول در ایتوده

 تیر 22 تا یعنی مصدق، دولت نخست ندورا به منحصر را خود ادعای نویسندگان،

 رابرب در ایخصمانه رویه هنگام این تا توده حزب که آنجا از ساختند،می ،9229

 و عددمت هایمیتینگ و تظاهرات برگزاری با و داشت مصدق دکتر و ملی جبهه

 شاید کرد،یم مبدل خیابانی آشوبهای به و ساختمی علنی را مخالفتها این مستمر،

 کنار رد نیز را هاایتوده از تعدادی حبس و دستگیری که داشت وجود کانام این

 حکومت اندور طول در مسئله این به بخشیدن شمولیت اما پذیرفت، نیروها دیگر

. دارد رارق واقعیت عکس جهت در دقیقاً بلکه نیست پذیرفتنی تنها نه مصدق،

 9229 تیر 22 واقعه از پس ما": داردمی اعالم صراحت به خود خاطرات در کیانوری

( 936ص کیانوری، نورالدین خاطرات) ".بودیم مصدق حمایت و تقویت دنبال به

 اطرنشانخ و ندارند قبول صورت بدین را مسئله این کتاب، نویسندگان البته

 در یرتسی قیام از پس ایران توده حزب گرچه داخلی سیاست نظر از": سازندمی

 تغییر صدقم دکتر دولت به نسبت را خود نظر که کرد ادعا حزبی توده فشار برابر



232 

 

 نامید زنی "اپورتونیسم و سازشکاری انحراف" را ادعا این جوانان سازمان حتی داده

 اتنظر در اصولی تغییر گونههیچ 9229 اسفند نهم تا الاقل حزب رهبران واقع در اما

 این به توانمی یهنظر دو این مجموع از حال، هر به( 513ص) ".ندادند خود سابق

 رفتارهای و هاسیاست در توده حزب بعد، به 9229 تیر 22 وقایع از که برد پی نکته

 مخالفت از تدریج به و آورد عمل به نظر تجدید مصدق دکتر دولت به نسبت خود

 ولتد رویه، تغییر این قبال در که یافت سوق هواداری و همراهی سمت به آن با

 ملع آزادی و کرد تجدیدنظر حزب این با خود رفتار نوع در نیز مصدق دکتر

 روی ایابتد همان از هاایتوده تظاهرات اگرچه ترتیب این به داد؛ آن به بیشتری

 این از ماا شد،می برگزار شهرستانها برخی و تهران سطح در مصدق دکتر آمدن کار

 بشدت شانرحضو گرفت، قرار آنها اختیار در که بازی فضای براساس بعد به مقطع

 کشور متدین دممر و روحانیون نگرانی تنها نه که جایی تا شد تر¬پرتنش و پررنگتر

 مصدق دکتر اننزدیک و یاران نزدیکترین اعتراض فریاد حتی بلکه داشت، دنبال به را

 مرحوم و گرفت صورت تظاهرات آن که بود تیر 22 سالگرد روز": کرد بلند نیز را

 باقی ام برای چه دیگر! آقا. کرد اظهار من به را خودش ینگران و آمد ملکی خلیل

 ام با خواهدمی مصدق دکتر آقای این بردند، را ما آبروی امروز هاایتوده مانده،

 و شمشیری مرحوم و فروهر داریوش و ملکی خلیل آمدم هم بنده... کند کار چه

 ودمخ با را نفر شته هفت جمعاً هابازاری از نفر دو یکی و ایران حزب از نفر یك

 از که ردمیم! آقا: گفت. کرد صحبت تند آنجا ملکی خلیل. بردم مصدق دکتر نزد

 چه. تندهس هاهمین هستند زیاد یا هستند کم. هستند هاهمین کنندمی دفاع شما

 را مردم این و کشیدمی ملت رخ به همه این را توده قدرت شما که دارد دلیلی

 کنم؟ب کارشان چه: گفت مصدق. بود تند و رک یلیخ او حرف. کنیدمی متوحش

 آنها جای .نیست هاخیابان توی آنها جای: گفت ملکی کندمی تظاهر هم آنها خوب

 بکند، باید کی بکنند زندانی را آنها فرماییدمی: گفت مصدق باشد، زندان در باید

 قول به ردکت جناب کردم عرض ایشان به بنده... بکند دادگستری و قانون باید
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 دکتر سیاسی خاطرات) ".گیرندمی دمش از بگیرند خواهندنمی که را ماهی معروف

 ( 953ص سنجابی، کریم

 چه زا زمان آن در توده حزب که دریافت توانمی سنجابی دکتر کالم فحوای از

 آن برای ناگهانی و یکباره شرایط، این قاعدتاً و بوده برخوردار وسیعی عمل آزادی

 ستردهگ حضور همین اتفاقاً. بود گرفته شکل زمان طول در بلکه ه،نیامد فراهم

 هایسازمان برای را زمینه بهترین آنها، وسیع تظاهرات و شهر سطح در هاایتوده

 خود دتایکو طرح اساسی ارکان از یکی تا آورد فراهم انگلیس و آمریکا جاسوسی

 توده زبح یابیقدرت از معهجا در هانگرانی افزایش برمبنای را "آژاکس" به موسوم

 ژاکس،آ عملیات: به. ک.ر. )کنند گذاریپایه حزب، این با مصدق دکتر ارتباط و

 تهران، چمنی،راه ابوالقاسم ترجمه مرداد، 91 کودتای درباره CIA اسناد بررسی

 است بدیهی( 9219 ایران، معاصر المللیبین تحقیقات و مطالعات فرهنگی مؤسسه

 شکل ممرد میان در که ذهنیتی و اجتماعی واقعیات اساس بر یاتعمل این طراحان

 در را مسئله این روی بر تبلیغ توده، حزب و مصدق دکتر ارتباط یعنی بود، گرفته

 اگر هک آن حال گرفتند، آن از نیز را مطلوب نتیجه و دادند قرار خود کار دستور

 مزبور دستاوردهای هرگز تاقداما این نبود، جامعه در مسئله این پذیرش هایزمینه

 توانینم هرگز موجود واقعیات براساس گفت باید حال، هر به. داشتبرنمی در را

 وی تدول حمالت تیزلبه دکترمصدق، حکومت دوران در که پذیرفت را ادعا این

 . آورد شمار هب غیرمستند اظهارنظر یك را آن باید بلکه است بوده توده حزب متوجه

 دارد، رسیبر به نیاز آن پایانی بخش در ویژه به کتاب این در که دیگری موضوع

 کلی طور هب. است کاشانی اهللآیت مورد در محترم نویسندگان موضعگیری نحوه

 سعی و تهداش مبارز شخصیت این به منفی نگاهی مجموع در جامی گروه گفت باید

 مبارزات نریاج در ایشان نقش گرفتن نادیده یا نماییکوچك طریق از است کرده

 ایشان رهچه کردن مخدوش به غیرمستند، و ناروا هاینسبت دادن نیز و ملی نهضت

 به منجر که تیر 22 ملی قیام جریان در کاشانی اهللآیت نمونه، عنوان به. بپردازد

 شد، وزیرینخست مقام در وی تثبیت و مصدق دکتر مجدد آمدن کار روی
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 مجموعه رد کتاب نویسندگان اما داشت، عهدهبر را محوری و اصلی نقش تردیدبی

 از ادرهص اعالمیه یك از بخشی به صرفاً مهم، بسیار رویداد این درباره خود بحث

 یتشخص این نقش درباره توضیحی هرگونه ارائه از و کرده اشاره ایشان سوی

 هک است حالی در این اند؛ورزیده خودداری قیام این برپایی در مبارز روحانی

 ردیف در ر،تیسی قیام از پس بالفاصله را کاشانی اهللآیت کتاب، ندگاننویس

 و زادهریحائ تیر امسی قیام از بعد بالفاصله": اندداده جای مصدق دکتر مخالفان

 به نیز اشانیک اهللآیت. ساختند آشکار مصدق دکتر با را خود مخالفت بقایی دکتر

 نظر اختالف البته( 511ص) ".افتاد یریوزنخست هوای به مکی حسین و پیوست آنها

 وجود فیمختل موارد در قبل مدتها از کاشانی و مصدق نیز و ملی جبهه اعضای میان

 نگسست هم از موجب آنها از هیچیك و شدمی محسوب طبیعی امری که داشت

 وزهایر حوادث وقوع پی در که این کما بود، نشده شخصیت دو این میان پیوند

 دربار به وابسته نیروهای حمالت سنگین بسیار حجم رغمعلی ،9222 ذرآ 93 و تیر 92

 مردم حتی و پرداخت وی از دفاع به شدت و قدرت با کاشانی اهللآیت مصدق، به

 هم رتیسی قیام ماجرای در همچنین. فراخواند تظاهرات به مصدق از حمایت در را

 میان پیوند شتهر هنگام، این تا بنابراین داشت برعهده را اصلی نقش کاشانی اهللآیت

 ناگهان ویداد،ر این از پس بالفاصله که رسدنمی نظر به منطقی و بود مستحکم آنها

 قیام از سپ روزهای در مصدق دکتر که هنگامی حتی. بگسلد هم از محکم رشته این

 اهللآیت کند،می ماهه 6 اختیارات تقاضای مجلس از اساسی قانون برخالف ملی،

 دچار هاگرچ همکاری و پیوند این واقع در. دهدنمی بروز خود از مخالفتی کاشانی

 برای را زمانی اگر و آوردمی دوام همچنان بعد ماه 6 تا اما شود،می هاییتنش

 که دهیم قرار توجه مورد را 29 ماهدی باید بگیریم، نظر در بخواهیم آن گسستن

. کندمی هارائ مجلس به سال، یك مدت به را اختیارات تمدید تقاضای مصدق دکتر

 الیلد درخواست این با مجلس ریاست مقام در کاشانی اهللآیت جدی مخالفت

 آن، دلیل ننخستی. اندکرده پرهیز آنها طرح از نویسندگان که داشت قبولی قابل

 مصدق ردکت که است ایمسئله این. بود اساسی قانون با درخواست این مخالفت
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... دمنمو اختیارات درخواست مجلسین از": دارد اذعان آن به تشخاطرا در نیز خود

 خارجی یاستس بنفع و بود داده میلسپو بدکتر سیزدهم مجلس که اختیاراتی با چون

 که نوقتآ چرا نگویند اینکه برای بودم کرده مخالفت جانب این... شد¬می تمام

 رخواستد رسید مبخود نوبت که روزی و نمودم مخالفت بود بین در دیگران پای

 قانون فمخال اختیارات اعطای اینکه با دادم تذکر درخواست موقع کردم اختیارات

 ادامه کارب رسید بتصویب مجلسین در اگر کنم،می را درخواست این است اساسی

 به مصدق، محمد دکتر تألمات و خاطرات)".روم¬می کنار کار از واال دهممی

 مصدق دکتر طرفی از( 952ص ،9265 علمی، اتانتشار تهران، افشار، ایرج کوشش

 با مجلس نماینده مقام در بارها، درخواست این بودن غیرقانونی دلیل به خود

 و ودب کرده مخالفت وزیران، و وزیراننخست دیگر سوی از اختیارات درخواست

 در دقمص دکتر که آن دیگر. دانستنمی وارد زمینه این در نیز را توجیهی هیچ

 هایینگرانی که بود زده اقداماتی به دست اختیارات، از برخورداری ماهه 6 دوران

 اقدامات این جمله از. زدمی دامن اختیارات این سالهیك تمدید در را جدی

 محترم گاننویسند که کرد یاد "اجتماعی امنیت" قانون تصویب و تدوین از توانمی

 هب شوند، مطلب حاق وارد اندستهنخوا که آنجا از اما اند،کرده اشاره آن به نیز

 یتامن" قانون": اندکرده نظر اظهار مسئله این به راجع مخدوش و مبهم ایگونه

 آزادیهای رسید، مصدق دکتر تصویب به ماه آبان اوایل در که "اجتماعی

 واقعی مبارزین ساختن منکوب برای و ساخت محدود پیش از بیش را دموکراتیك

 باره این در( 512ص) ".گردید مبدل ارتجاع دست در بزاریا به ایران آزادی راه

 دولت و پهلوی دربار مرداد، 91 کودتای از بعد اگرچه که است توضیح به الزم

 هرگونه سرکوب جهت در قانون این از فراوانی هایبهره زاهدی، کودتایی

 ونقان هک بود مصدق دولت این نخست وهله در اما بردند، خواهانهاستقالل حرکت

 آن از قبل کتاب نویسندگان بنابراین گرفت؛ خدمت به را آن و کرد ابداع را مزبور

 بایستیم بگویند، سخن "ارتجاع" دست در ابزاری به قانون این شدن تبدیل از که
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 روی بر گونهاین و شدندمی متذکر مصدق دولت دوران در را آن کارکردهای

 . زدندنمی پل تاریخ،

 لوگیریج و اساسی قانون از دفاع مجلس،رئیس عنوان به شانیکا برای حال هر به

 زائل و طیتمشرو شدن تعطیل نتیجه در و "قاعده" به "استثناء" یك شدن تبدیل از

 یحهال با خود جدی مخالفت که بود برخوردار اهمیتی چنان از مردم، حقوق شدن

 الیحه نای به سرانجام مجلس اکثریت که هرچند کرد، عنوان را اختیارات تمدید

 و قانون بر نیمبت کامالً زمینه دراین کاشانی اهللآیت عملکرد بنابراین دادند؛ رأی

 نیز تحسین ردمو باید بلکه کرد انتقاد آن از نباید تنها نه و بود جامعه حقوق از دفاع

 نگاه برمبنای ق،حقای این گرفتن نظر در جای به کتاب نویسندگان متأسفانه. داد قرار

 را ختیاراتا تمدید الیحه با کاشانی اهللآیت مخالفت ها،شخصیت به خود اردجهت

 ینکها محض به": اندکرده عنوان آمریکا سفیر و دربار با او زدوبندهای از ناشی

 با سو یك از که کاشانی اهللآیت رسید، نمایندگان اطالع به وزیرنخست تقاضای

 خالفتم در و داشت سروسری هندرسن با دیگر سوی از و بود بند و زد مشغول دربار

 به ودخ قانونی اختیارات و وظایف برخالف شناخت،نمی پا از سر مصدق دکتر با

 طرح اجازه دارم عهده به را ملی شورای مجلس ریاست که موقعی تا: نوشت مجلس

 مجلس در تاس اساسی قانون مخالف که را لوایح قبیل این نظیر و اختیارات الیحه

 ( 512ص) ".شود خودداری آن طرح از که کنممی قدغن صریحاً و دهمنمی

 کامالً مجلسیسرئ عنوان به کاشانی اهللآیت کتاب، نویسندگان نظر برخالف البته

 و ودب محق داشت، اساسی قانون با صریح مخالفت که لوایحی از جلوگیری در

 از متشکل سلمج رئیسه هیئت که هنگامی هرچند داشت، قانون با منطبق عملکردی

 موضوع طرح دارندمی اعالم کاشانی نامه به پاسخ در دکترمصدق هواداران

 یمل شورای مجلس حاکمیت حق و اساسی قانون اصول با منافی" انتخابات

 ،(212ص ملی، نهضت حرکت بستر بر مذهبی نیروهای رهنما،علی) "باشدنمی

 رئیسه یئته نظر خویش، رنظ بودن صائب و قانونی به اعتقاد رغمعلی مجلسرئیس

 ضیهق این از سوءاستفاده به مغرضان و مخالفان که آن برای حتی و پذیرفت را
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. واندخ "قانونی تذکر" یك صرفاً را خود نخست نامه در مندرج مطالب نپردازند،

 ( 219ص همان،)

 یا ودنب قانونی درباره را خود صریح نظر کتاب، نویسندگان داشت جا حال هر به

 و بهتر تقضاو بتوانند خوانندگان تا داشتندمی عنوان "اختیارات الیحه" ننبود

 ندگاننویس این دیگر، سوی از. باشند داشته آنها روایت این به راجع تریروشن

 ماا اند،آورده میان به سخن "هندرسن و دربار با کاشانی زدوبندهای" از اگرچه

 رائها زمینه این در ایندهکن قانع توضیحات حتی یا مدرک و سند گونههیچ

 به زنیاتهام به صرفاً ببینند، خود مدعیات اثبات به نیازی که آنبی لذا و اندنداده

 تکرار به نیز 29 اسفندماه نهم به مربوط وقایع بیان در و کرده بسنده کاشانی اهللآیت

 به فرتامس جهت در را خود تمایل شاه": اندپرداخته غیرمستند شیوه همین با آنها

 ابستگانو همکاری با که را اینقشه تا رسانید مصدق دکتر اطالع به کشور از خارج

 اهللآیت و بهبهانی اهللآیت جمله آن از داخلی ارتجاع و استعماری سیاستهای به

( 516ص) ".درآورد اجرا مرحله به بود شده طرح بازنشسته افسران کانون و کاشانی

 کشف به تواندمین تاریخی، وقایع تحلیل و بیان در هارینگیکجانبه گونهاین مسلماً

 سندی و لیلد گونههیچ کتاب نویسندگان. کند کمکی خوانندگان سوی از حقایق

 دربار با یکاشان اهللآیت و بهبهانی اهللآیت میان شده طراحی پیش از همکاری بر

. ندارد وجود سندی ینچن اساساً که چرا اند،نکرده ارائه اسفند نهم ماجرای مورد در

 شرح به ازینی که است روشن حدی به استعمار با کاشانی اهللآیت ضدیت طرفی از

 در یکاشان اهللآیت مورد در جامی گروه آنچه بنابراین نیست، مقال این در آن

 این البته. است استداللی و سندی مبنای هرگونه فاقد گویدمی اسفند نهم ماجرای

 مهم اما زنیم،ب ماجرا این در ایشان عملکرد بر تأیید مهر یکسره که نیست معنا بدان

 آن در را نطرفی از یك هر سهم و باشیم داشته قضیه به جانبه همه نگاهی که است

 نحو به بایستیم کاشانی اهللآیت که باشیم متوقع ماجرا این در اگر. نماییم مشخص

 و رفتارها هک باشیم داشته جهتو نیز نکته این به باید کردمی عمل تریسنجیده

 مدیدت ها،ایتوده به دادن عمل آزادی جمله از مصدق، دکتر نسنجیده هایسیاست
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 برخورداری و مجلس کشانیدن تعطیلی به در تالش اساسی، قانون برخالف اختیارات

 امنیت قانون از گیریبهره با خود مخالف حرکت هرگونه سرکوب قدرت از

 و هبهانیب آیات عملکرد نحوه به دادن شکل در مهمی بسیار نقش غیره، و اجتماعی

 . داشت ماجرا این در کاشانی

 یتهاییشخص و احزاب از انتقاد به خود اثر از دیگری بخش در کتاب نویسندگان

 رد را آنها اقدام این و ساخته جدا توده حزب صف از را خود صف که اندپرداخته

 در یپراکندگ و نفاق تشدید و ایران ملت ضداستعماری مبارزه تضعیف" جهت

: اندساخته خاطرنشان باره این در آنها( 625ص.)اندکرده قلمداد "مبارزین صفوف

 و لزوم هب طرفدارانشان و ایران حزب ملی، نهضت فراکسیون مصدق، دکتر فقط نه"

 ستعمارا شکستن درهم برای ایران توده حزب با مساعی اشتراک و همکاری اهمیت

 کمك جلب و دربار با مماشات و مصالحه سیاست ادامه در بلکه نبردند، پی اعارتج و

 تهمت" از را خود تا جستند دوری ایران توده حزب از توانستند هرچه آمریکا

 مبارزین فوفص بیشتر چه هر تا دادند میدان افکنان نفاق به و دارند مبرا "کمونیسم

 ت؛اس شده گرفته نادیده مهم نکته دو تحلیل، این در( 626ص) ".سازند متفرق را

 برای ناسبیم بسیار نحو به را تظاهرات و فعالیت فضای مصدق دکتر که آن نخست

 رینبیشت این گفت باید بنابراین و آورد فراهم 29 سال زمستان از بویژه ها،ایتوده

 هب هاایتوده با دولتش و وی طرف از داشت امکان که بود مساعدتی و همکاری

 اساسی عفض نقاط از یکی نیز مسئله همین گردید، بیان که گونههمان. دآی عمل

 مکارانشه و دوستان نزدیکترین اعتراض مورد که جایی تا آیدمی شمار به مصدق

 جامعه بر اکمح اسالمی و دینی فضای کتاب نویسندگان که آن دیگر. گیردمی قرار

 برابر در را آن در جودمو هایحساسیت و اندکرده فراموش کلی به را ایران

 سخن ایگونه هب نویسندگان این. گیرندنمی نظر در هاکمونیست تظاهرات گسترش

 همکاری دمع و انددادهمی تشکیل هاایتوده را جامعه اکثریت گویی که گویندمی

 در این. شد جامعه متحد صفوف بین جدی شکافی بروز موجب آنها با احزاب دیگر

 و هاشکاف بروز موجب زمان این در توده حزب گسترده تفعالی که است حالی
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 یانم اختالف مهم دالیل از یکی اساساً و گردید جامعه در بسیاری هایاختالف

 حلیلت و ارزیابی توده حزب فعالیت و حضور با ارتباط در باید را نهضت رهبران

 جامعه زا ایبینانهواقع تحلیل برهه، آن در حزب این رهبران اگر تردیدبی. کرد

 و سیاسی احزاب مردم، هاینگرانی و هاحساسیت درک و فهم با و داشتندمی

 کودتا هایینهزم که بسا چه کردند،می کنترل را خویش حزبی فعالیتهای روحانیون،

 هنگام آن در حزب رهبران تنها نه متأسفانه. گردیدنمی مهیا صورت بدان هرگز نیز

 آن ازماندگانب بلکه بودند، ناتوان برجامعه حاکم یسیاس و فرهنگی شرایط درک از

 هایئوریت و تصورات از ایالیه همچنان مزبور، وقایع گذشت از پس سالها حتی نیز

 راندو آن اجتماعی حقایق مشاهده به قادر و دارند خویش چشم پیش در را حزبی

 تجویز ماهنگ آن سیاسی حاد مسائل درمان برای را اینسخه همچنان لذا. نیستند

  ".فزود صفرا قضا، از" که کنندمی

 مجلس حاللان اعالم و رفراندوم انجام برای مصدق دکتر تصمیم کتاب، نویسندگان

 نانآ نوشته به چراکه کنند،می ارزیابی منطقی و درست کامالً را هفدهم دوره

 ناهگاهپ ترینامن و آمریکا و انگلیسی جاسوسان النه" به ملی، شورای مجلس

 اهللآیت" و بود شده تبدیل "پهلوی دربار مزدوران و گرانتوطئه ایتکاران،جن

 سایر و امیام جمال میراشرافی، زاده،حائری بقایی، دکتر زاهدی، سرلشکر کاشانی،

 معج ملی شورای مجلس در جدید هایفتنه اجرای و طرح برای استعمار نوکران

 بسیار آن، نمایندگان و هفدهم سمجل ماهیت درباره بحث البته( 626ص) ".شدندمی

 این ررسیب به تنها مطلب، تطویل از پرهیز برای لذا و شد، خواهد مفصل و مبسوط

 اهللآیت د،دارنمی بیان نویسندگان این آنچه طبق اگر آیا که پردازیممی نکته

 دیج مخالفت رغمعلی چرا داشت، قرار "استعمار نوکران" ردیف در نیز کاشانی

 دارعهده نیز را مجلس ریاست حتی که حالی در اختیارات، الیحه تمدید با ایشان

 آمده گرد نجاآ در مجلس نمایندگان عنوان به که "آمریکا و انگلیس جاسوسان" بود،

 دکتر واستهخ مطابق و پردازندنمی الیحه این با مخالفت به ایشان نظر طبق بودند،

 اهللآیت مجلس،ریاست اباتانتخ در چرا دهند؟می آن به موافق رأی مصدق
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 -میمعظ دکتر و آورد دست به را نمایندگان اکثریت رأی تواندنمی کاشانی

 راچ شود؟می انتخاب مجلس ریاست به -مصدق دکتر طرفدار جناح کاندیدای

 از ،مصدق درخواست به نمایندگان اکثریت کاشانی، جدی مخالفت رغمعلی

 سخنان این از غرض شود؟می کشانده تعطیلی به مجلس و دهندمی استعفا نمایندگی

 مسلم هایهمهر با او پیوند و اجانب سیاستهای به مصدق دکتر انتساب وجه هیچ به

 با نویسندگان این کور دشمنی و کینه دادن نشان مقصود بلکه نیست، مجلس در آنها

 باب از صرفاً ه،زمان سیاسی هایپیچیدگی به توجهبی چراکه است، کاشانی اهللآیت

 اقضاتتن حل به قادر شكبی که کنندمی صادر را احکامی ایشان، به زنیاتهام

 اهللآیت گونهچ که دهند توضیح باید نویسندگان این حال، هر به. نیستند آن درونی

 ،29 سال ماه دی از اما آورند،می شمار به "استعمار نوکران" زمره در را کاشانی

 "آمریکا و انگلیس جاسوسان" عنوان تحت آنها یتاکثر از که - مجلس نمایندگان

 و هادرخواست همواره و کنندنمی همراهی او با ایمسئله هیچ در - شودمی یاد

 . رسدمی صویبت به چشمگیر، اکثریتی با مجلس این در مصدق دکتر فرامین بلکه

 و مصوبات گواه به هفدهم، مجلس در مصدق دکتر که است این واقعیت

 یاران یننزدیکتر از سنجابی دکتر. نگرفت قرار اقلیت در هرگز آن، یعملکردها

 داشت، رارق سیاسی مسائل کوران در و بود مجلس این از عضوی خود که نیز مصدق

 شدن تخابان دلیل به که مصدق با وگوییگفت طی وی. دارد اذعان واقعیت این به

 تعطیلی دقص ایندگان،نم سوی از اسکناس اندوخته بر نظارت هیأت در مکی حسین

 ناکنو مجلس این در شما" که سازدمی خاطرنشان صراحت به داشت، را مجلس

 سنجابی دکتر( 952ص سنجابی، کریم دکتر سیاسی خاطرات)"دارید اکثریت

 انحالل برای رفراندوم برگزاری با شدت به کتاب، نویسندگان نظر برخالف همچنین

 خیزد؛برمی مخالفت به -دانستمی اکخطرن و بزرگ اشتباهی را آن که -مجلس

 داد،یم شاه به را وزیرنخست عزل فرمان صدور امکان اقدام، این او اعتقاد به زیرا

 خود تباهاتاش بزرگترین از یکی مرتکب اقدام این بر پافشاری با مصدق دکتر اما

 . گرددمی
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 و دارجهت هایتحلیل ایپاره از فارغ که است ضروری نکته این ذکر پایان، در

 کتاب ده،تو حزب در کتاب نویسندگان عضویت از ناشی هایدیدگاه تأثیر تحت

 وفور ببس به که است کتابهایی جمله از تردیدبی "است آینده راه چراغ گذشته"

 به زدیكن وقایع با مبسوطی نحو به را خواننده آن، در شده عرضه تاریخی اطالعات

 این عهمطال جهت این از و سازدمی آشنا شورمانک نشیب و پرفراز تاریخ از دهه سه

 .  باشد مفید بسیار تواندمی کتاب
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 مریکاآ خارجه وزارت اسناد روایت به رضاخان کودتای در تهران متنفذین دستگیری

 

 صادر را هرش متنفذین از زیادی شمار دستگیری دستور بالفاصله کودتا رهبران

 آینده احوال و اوضاع که آنجا از: »کندمی تشریح چنین را اوضاع کالدول. کردند

 مفرطی نهیجا و شور تهران، «فتح» از پس اول روز چند در بود، بینیپیش غیرقابل

 است اءالدینسیدضی کنترل تحت اوضاع که شد معلوم بالفاصله. شد حاکم شهر بر

 شد، پرداخته بدان که کاری یناول. کندمی دهیجهت را شهر حوادث او و

 مال خود یسیاس جایگاه مدد به که ایعده آن خصوصاً بود؛ سیاسی افراد دستگیری

 فعلی لتدو برای آنها آزادی که تریضعیف افراد همچنین. بودند اندوخته فراوانی

 اندشمن صرفاً ایعده افراد، این میان از شدند؛ دستگیر کرد،می دردسر ایجاد

 ودجهب تأمین ها،دستگیری این عمده دلیل ظاهراً. بودند الوزرارئیس شخصی

 بعیمن چنین که رسدمی نظر به دشوار حال این با. بود عمومی مخارج و مصارف

 به ادرق ایران مردم ترینثروتمند حتی. سازد برآورده را دولتی هاینیاز بتواند

 داشتهن بهادار اوراق از تیشناخ هیچ عمالً ایران مردم باشند؛نمی نقد پول پرداخت

 می نقولغیرم اموال و مستغالت اند،شده دستگیر که افرادی دارایی اعظم قسمت و

 عمل رد دارند، قرار مملکت همین در که هادارائی و اموال این تمام تقریباً. باشد

 ادند قرار با چه و کند مصادره را آنها دولت چه شوند؛می واگذار دولت به یکجا

 این زا عمل در که وجهی. گردد موکول آینده به آنها پرداخت قبول، مورد وثیقه



243 

 

 کفاف را دولت سال یك ضروری مخارج و مصارف حتی شود،می کسب طریق

 قابلم در درآمد این باشد، خود حیات ادامه به عالقمند دولت چنانچه و کندنمی

 این با. رسدمی ظرن به ناچیز بسیار کند، کسب تواندمی دیگر طرق از که درآمدی

 روتمندانث به دولت فشار گردد، استخراج ممکن هایدارائی تمام که زمانی تا حال

 بسیاری اام است، اندک بسیار ایران ثروتمندان تعداد اینکه با. یافت خواهد ادامه

 اوانیفر اموال بودند، خدمت به مشغول دولتی هایسمت در که زمانی افراد این از

 این والام مازاد است درصدد خود از صیانت منظور به فعلی رژیم ذال انباشتند، را

 یکی (ایران جنوب در) فارس استان والی فرمانفرما، شاهزاده... کند ضبط را افراد

 مطالبه او زا دالر میلیون چهار به نزدیك چیزی و دستگیر که بود افرادی اولین از

 یانم در او که آنجا از. دارد جودو او دستگیری با رابطه در زیادی هایشایعه. شد

 این با ایجانبه همه همکاری ایران جنوب در و بود شهره بریتانیا از حمایت به مردم

 که رفتمی ارانتظ بنابراین. برانگیخت را همگان تعجب او دستگیری داشت، کشور

 زا حمایت در سفارت این ظاهراً اما شود، رویدادی چنین مانع بریتانیا سفارت

 ودتاک زمان در که اعظم سپهدار. است نکرده اقدامی هیچ خود هواداران از اریبسی

 که ستا حالی در این شد؛ حمایت بریتانیا وزیرمختار جانب از بود، الوزرارئیس

 مبالغ و تگیردس که افرادی میان از. شدند زندان روانه و دستگیر کابینه اعضای تمام

 زادهشاه: کرد اشاره افراد این به توانمی است شده مطالبه ایشان از هنگفتی

 دو سفر از یتازگ به که الدولهوثوق خارجه وزیر فرمانفرما، پسر( فیروز) الدولهنصرت

 سفر ینا در وی ؛(بود شاه همراهان از یکی سفر این در) بازگشت اروپا به خود ساله

 دو گرفت، قرار هاکشور دیگر و بریتانیا سلطنتی خانواده توجه و احترام مورد بسیار

 پیشین، ابینهک در جنگ وزیر ساالرلشگر، شاهزاده فرمانفرما، دیگر پسر دالر؛ میلیون

 الدوله،عدس دالر؛ میلیون دو پیشین، الوزرایرئیس الدوله،عین دالر؛ میلیون یك

 میلیون سه ین،پیش الوزرایرئیس ساالر، سپه دالر؛ هزار پانصد پیشین، الوزرایرئیس

 اتهام به شهر برجسته هایچهره همچنین و پیشین کابینه مقامات از دیگری رشما. دالر

 و جایگاه منیتا منظور به افراد این واقع در اما. شدند دستگیر شاه علیه چینیتوطئه
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 یانم این از. شدند زندان روانه فعلی الوزرایرئیس سیاسی زندگی از صیانت

 گتن؛واشن در سابق وزیرمختار زالملك،ممتا: کرد اشاره زیر هایچهره به توانمی

 در ارامنه مایندهن میرزایانس، پیشین؛ کابینه مقامات از الدوله،ممتاز و الدولهمستشار

. مجلس رد ملیّون برجسته و بانفوذ نمایندگان از یکی مدرس، سیدحسن مجلس؛

 بعیدت قزوین به 9191 سال در که) تهران تجار و بازرگانی اتاق رئیس التجارمعین

 دارایی از ار مبلغ این از بخشی وی. شد آزاد دالر میلیون یك پرداخت با ،(بود شده

 ستا ذکر به الزم. کرد پرداخت دولت، به رسید دادن با را آن دیگر بخش و خود

 هایالوزرارئیس عنوان به آنها دوی هر) الممالكمستوفی الدوله،مشیر چون افرادی

 این در هک دیگری افراد و الملكحکیم الملك،نمؤتم ،(شوندمی شناخته صادق

 دستگیر اهبختیاری از یك هیچ همچنین. نشدند دستگیر گیرند،می جای جرگه

 رسیده اتاثب به افراد این صداقت عدم و خیانت بارها که است حالی در این نشدند؛

 .«  است

 و فیروز دیآزا و دستگیری مورد در موری ،9193 دسامبر 92 تاریخ به گزارشی در

 اروپا در مچنانه فیروز الدوله،وثوق کابینه سقوط از پس: »نویسدمی چنین فرمانفرما

 می مانگ بنابراین بازگشت، تهران به مخفیانه 9199 فوریه 2 در وی... برد می سر به

 اعظم، ارسپهد وقت الوزرایرئیس جانشین را وی بریتانیا سفارت کمك به رفت

 هیچ که بود دهش الدولهمشیر نام به بزدلی فرد جانشین نیز دخو اعظم سپهدار. کنند

 فیروز اهزادهش. نداشته انگلیس –ایران نامهتوافق گذاشتن اجرا به در موفقیت  نوع

 سال، همان فوریه 99 در. شد مجازات خود زندگی در ممکن اهانت ترینتلخ به

 تقرمس قزوین در اسمیت کلنل فرمان تحت که ناراضی، هایقزاق از هنگ یك

 بریتانیا، تسفار احتماالً و ضیاءالدین سید تأیید با و رضاخان فرماندهی به بودند،

 به ار سیدضیاء و کردند برکنار کار از را سپهدار درآورده، خود اشغال به را تهران

 چشم به نیز روزفی شاهزاده شدند، دستگیر که کسانی میان در. برگزیدند وزرا ریاست

 که باورند این بر بسیاری. برد سر به زندان در سال همان می ماه ات که خوردمی

 دو این. ستا کرده صادر را فیروز شاهزاده و فرمانفرما دستگیری اجازه خود بریتانیا
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 پی در کار این اب بریتانیا رسدمی نظر به. هستند بریتانیا هواداران قدرتمندترین از

 شکی. است هنداشت ضیاء سید کودتای در دخالتی گونههیچ کند ثابت که بود این

 قزوین در سمیتا کلنل فرماندهی است؛ داشته دست قضیه این در بریتانیا که نیست

 با او دیدار و یابریتان سفارت به «مستشار» عنوان به هیگ ستوان پیوستن همچنین و

 حال، این با است؛ کشور این هایدخالت از حاکی کرج، نزدیکی در هاقزاق

 لیهع اقدامی به دست موقعیتی چنین در فیروز شاهزاده که کرد باور وانتنمی

 رسد،می ظرن به مستدل و منطقی بنده نظر از که توجیهی. بزند ایشان هایخواسته

 اآشن خوبی به زمان آن احوال و اوضاع با که است شده ارائه کسانی جانب از

 وی که دلیل این به داد رضایت فیروز شاهزاده تحقیر و دستگیری به بریتانیا هستند؛

 و هانقشه اجرای یعنی خود مأموریت انجام در کالن ایرشوه دریافت از پس

 آنها تحقیر به اتنه بریتانیا حال این با. خورد شکست ایران، در بریتانیا هایسیاست

 بدون یاءسیدض کند؛ عملی را خود خواسته ضیاء سید که نداد اجازه و کرد بسنده

 دادن قرار زآویدست با بریتانیا. کند اعدام را خود زندانیان تمام بود صدددر تردید

. شد او پسر و فرمانفرما شاهزاده اعدام مانع بریتانیا، شاهنشاهی سلطنتی هاینشان

 به. اندشده G.C.M.G نشان دریافت به مفتخر وی، پدر همچنین و فیروز شاهزاده

 زادآ زندان از وی که روزی از. داشت را دخو تأثیر بریتانیا جویی انتقام حال هر

 این بر ایران الناسعوام. است شکسته هم در کامالً او اعتبار و حیثیت است، شده

 او حیثیت و وآبر شود، زندانی و دستگیر ایرانی بزرگ شخصیت یك چنانچه باورند

 .«  است ضعیف و فقیر مردم جایگاه زندان مردم، این نظر در. رودمی بین از

[ زنامهرو. ]است مفیدی اطالعات حاوی گاندستگیرشد مورد در مطبوعات گزارش

 كی را خود که فارس، والی السلطنه،مصدق: »نویسدمی 9199 مارس 22 در ایران

 به یاءض سید شدن منصوب تهران، در کودتا از شدن خبر با از پس داند،می لیبرال

 به شد؛ عصبانی شدت به پسرش و انفرمافرم دستگیری و وی بیانیه انتشار وزرا، ریاست

 ناذها وی. کرد ناراحت را او بسیار وی عموی پسر و عمو دستگیری خبر ویژه

 استقرار یپ در الوزرارئیس گفته ایشان به و ساخته مسموم را منطقه این مالکین
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 بیش و ادهد افزایش را خود اغتشاشات دامنه وی. است مملکت در بلشویکی رژیمی

 ار مرکزی حکومت کوشدمی وی. زندمی دامن عمومی نارضایتی هب پیش از

 93 در ایران روزنامه.« سازد آزاد را خود اقوام طریق این از تا کند زدهوحشت

 یوال الملكمفخم و کرمانشاه والی الدولهصارم فیروز، شودمی مدعی آوریل

 هدف چنین ققتح منظور به: »اندکرده چینیتوطئه کودتا رهبران علیه همدان

 جمح کرمانشاه، منازل از یکی در پیشین، خارجه وزیر الدوله،نصرت آوری،شرم

 به و شد برمال آنها شوم نقشه خوشبختانه. کرد گردآوری مهمات و سالح از انبوهی

 مامت و الملكمفخم السلطنه،نصرت محمودخان سرگرد الوزرا،رئیس دستور

 ایران وزنامهر.« بخشید پایان آنها خدعه و خیانت به و کرد؛ دستگیر را آنها همکاران

 هایگزارش: »کندمی گزارش چنین این را السلطنهقوام دستگیری آوریل پنجم در

 استان، نای والی السلطنه،قوام که بود آن از حاکی رسیدمی خراسان از که مکرری

 همچنان راخی کودتای و مرکزی دولت علیه چینیتوطئه و معاندانه هایحرکت به

 سازیباز منظور به و اجتماعی عالی اهداف با کودتا این که حالی در داد؛می ادامه

 مرهث[ مسموم] تبلیغات این مدد به کوشیدمی وی. گرفت صورت ایران، اداری

 واقع مرث مثمر او هایفعالیت اینکه از قبل. بیفزاید خود ثروت به را رعایا زحمات

 دوم وزر غروب همراهانش، تمام با وی بیندازد، خطر هب را استان این امنیت یا شود

 افسران از کیی خان،محمدتقی کلنل الوزرا،رئیس دستور به. شد دستگیر آوریل ماه

 خراسان استان به را آرامش است شده مأمور ژاندارمری، آوازهخوش و شجاع

: دکنمی شگزار را الدولهصارم دستگیری آوریل 91 در ایران روزنامه.« بازگرداند

 ژاندارمری هاینیرو دست به کرمانشاه، و همدان والی  الدولهصارم شاهزاده»

 با اخیراً و یستن پوشیده کسی بر او چینیدسیسه و خیانت. شد دستگیر کرمانشاه

 اتیاقدام همچنین وی. کرد مفتضح پیش از بیش را خود رعایا، کردن سرکوب

 دولت زانهخ از واهی هایبهانه به را گزافی غمبال و داده ترتیب دولت علیه معاندانه

 را او لوزراارئیس فرمان به و اندشده دستگیر نیز او همکاران و دوستان. کرد خارج

 گیریشکل از پس: »آوریل 93 در.« کرد خواهند منتقل تهران به اراک جاده از



247 

 

 خانواده اعضای و دوستان و کرمانشاه والی الدولهصارم پایتخت، در فعلی حکومت

 مثال عنوان به. کردند عمومی افکار ساختن مشوش به شروع استان این در فرمانفرما

. ردک خواهد فروکش زودی به تهران در اخیر هایحرکت که بودند گفته مردم به

 چشم لسا هایسال مردم این. نکردند ایشان هایگفته به توجهی هیچ مردم توده

 ،جدید دولت استقرار از پس... بودند خود کشور در کودتایی چنین انتظار

 اطالع به را آن وی تا کرد مخابره شهر این والی برای را خود اعالمیه الوزرارئیس

 شهر سراسر در آن خبر اینکه تا زد باز سر کار این از الدولهصارم. برساند مردم

 انسرباز هالدولصارم شد؛ قتل مرتکب یهودی، تاجر یك فرج، خواجه پسر... پیچید

 اجازه زافگ مبلغی دریافت قبال در ایشان اما فرستاد؛ قاتل دستگیری برای را خود

 ایران روزنامه. دشدن دستگیر نیز تراهمیت کم افراد بعد اندکی!« بگریزد قاتل دادند

 یانیاغ سردسته امیرافشار، خانشاهجهانمیرزا: »کندمی گزارش چنین می 3 در

 و تگیردس قزاق و ژاندارمری نیروهای توسط الوزراسرئی دستور به زنجان، و خمسه

 که کندمی گزارش روزنامه این می ششم در.« شد منتقل قزوین به یارانش همراه به

 در وعاتمطب گزارش. گرددمی منتقل تهران به افشار امیر الوزرا،رئیس دستور به

 مورد در 9199 مارس 6 در ایران روزنامه. است توجه قابل نیز اموال ضبط مورد

 هااسلحه این مافرمانفر: »نویسدمی چنین بود فرمانفرما اختیار در که هاییسالح ضبط

 دولت دستور به محلی هایژاندارم. بود کرده مخفی اصفهان در خود باغ در را

 99 در ایران روزنامه.« کردند مصادره را فرمانفرما مخفی مهمات و سالح مرکزی

 و قاطر اسب، که است داده دستور هاقزاق به دولت»: دهدمی گزارش نیز مارس

 اعظم،هساالرسپ فرمانفرما، شاهزاده: کنند مصادره را زیر افراد به متعلق هایاتومبیل

 در .دیگران و الدولهعین شاهزاده لشگر، ساالر شاهزاده الدوله،نصرت شاهزاده

 و ذاغ حیوانات ینا به گناه،بی انسان هزاران جان قیمت به قحطی، سخت روزهای

 درد به طلبرفاه هایآریستوکرات این قلب ذره اینکه بدون رسیدمی کافی علوفه

 ادندد ترجیح خود کاری نیروی دادن دست از به را حیوانات این نجات آنها. آید

 مارس 99 در ایران.« کردند مبادله هاانسان جان با را خود سرگرمی و تفریح دوام و
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 تمام از و شد حاضر وزرا هیأت جمع در» التجارمعین اجح که کندمی گزارش

 اناست ثمر پر و مهم والیات از یکی ممسنی. کرد اعراض ممسنی در خود حقوق

 دعاوی زا همچنین وی. کندمی دولت عاید را هنگفتی درآمد ساالنه که است فارس

 را اآنه و کشیده دست بوشهر در گمرک ساختمان و رامهرمز جزیره مورد در خود

 سود و دولت از خود تومانی 952222 مطالبه از همچنین وی. کرد واگذار دولت به

 92 در ایران.« بازگردد خود خانه به شد داده اجازه او به سپس. پوشید چشم آن

: ندکمی توصیف چنین را اصفهان در بهشت هشت پارک و منزل مصادره مارس

 التجارنمعی چنگال از را آن دولت که) ممسنی قریه همانند نیز پارک و منزل این»

 ولتد توسط بودند، آورده دست به زور به را آن هاآریستوکرات که( آورد بیرون

 ایهعد دست به ناحق به که مشابهی مناطق و هاقریه که امیدواریم. شد ضبط

.« یردگ قرار دولت یعنی آن اصلی مالك دست در زودی به است، افتاده ثروتمند

 اموال دولت تومانیانس، بانك مصادره پی در: »نویسدمی چنین مارس 92 در ایران

 هاخانه تمام تفتیش شایعه: »نویسدمی مارس 22 در ایران.« کرد ضبط نیز را وی

 ادامه مچنانه اسلحه ضبط بهانه به هاخانه غارت.« است اساسبی کامالً پلیس توسط

 نیزه و تفنگ 522 از بیش» که شد اعالم ایران روزنامه از شماره همان در. داشت

 برای دیگری بهانه ایتام و فقرا به کمك.« شد ضبط الدولهامیر خانه از قدیمی

 شهرداری به کابینه ایران، روزنامه می 92 گزارش اساس بر. بود مردم اموال مصادره

.« ندک آوریجمع را هاخیابان در شده رها ایتام و فقرا تمام» که داد دستور تهران

 گرفته ظرن در سرپناه بی ایتام از نگهداری برای مکان چهار: »افزایدمی روزنامه این

 اعتماد ،السلطنهصدیق الممالك،معدل هایپارک و منازل: از عبارتند که است شده

 قابل و تعمیر را مستغالت و منازل این کندمی تالش دولت. خانارشك و حضور

.« افتی خواهند استقرار منازل این در نفر هزار دو از بیش زودی به و کند استفاده

 صورت به چه و مألعام در چه گدایی» که کرد اعالم می 95 در ایران روزنامه

 . شد خواهند دستگیر گدایان تمام و است ممنوع «مخفی

 یاسیس پژوهشهای و مطالعات مؤسسه ، مجد محمدقلی دکتر ، پهلوی به قاجار منبع :از
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 اسفند سوم کودتای دشمن و دوست

 

 شیرازی تبریزی محمدرضا

 داریامنهد و وسیع تظاهرات «ضیاءالدّین سیّد» سیاه کابینه حیات روز آخرین در

 رینف هزار چند اجتماع یك در سخنرانان و کردند برپا شاه مسجد در او علیه

 پایان در و دادند قرار انتقاد مورد شدّت به را انگلستان دولت استعماری هایسیاست

.....  خواهیمنمی را «ضیاءالدّین سیّد»: کشیدند فریاد فشرده و انبوه تجمعی

 .خواهیمنمی

 عزل حکم «احمدشاه» ناچار به عمومی تظاهرات و مردمی اجتماعات دنبال به 

 آزاد اسیسی زندانیان کلیه و کرد صادر الوزرارییس مقام از را «ضیاءالدّین سیّد»

 9911 ودتایک پیرامون «حقیقت بیان» عنوان حتت ایاعالمیه بالفاصله و گردیدند

 .شد منتشر بود یافته نگارش «فیروز الدّولهنصرت» قلم به که

 9911 کودتای علیه فیروز الدولهنصرت اعالمیه

 حقیقت بیان
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 امضا لیم شورای مجلس وقت نمایندگان و سیاسیون از تعدادی توسط اعالمیه این

 :است شرح این به اعالمیه متن. بود شده

 به «ضیاء دسیّ» نامشروع حکومت دوره یعنی ایران، اخیر روزه نود غیرمترّقبه وقایع

 ینفعذ خارجی سیاست ایاندازه به و شده واقع اشتباه مورد و غیرمکشوف ایدرجه

 عادها برای حقایق کشف که نموده مشوب را جراید و عمومی افکار وقایع، این در

 کمیّتح کردن موکول و شبهه رفع و آمده الزم ایران ملّی شرافت حفظ و حیثیات

 مردهش ایرانیان اوّلیه وظایف از متمدّنه ملل جمهور و دنیا عمومی افکار به وقایع

 ایرانیان کایتش آزادی باز دیگری نیرنگ وسیله به مبادا اینکه مالحظه به. شودمی

 میرس ایفوظ داریعهده و مجلس افتتاح از قبل ذیل مبعوثان ما برود، دست از

 نماییم گوشزد دنیا ملل عموم به و بیان را اخیر وقایع از مختصری خواهیممی خود

 مجمع مانه یعنی ملل، اتّفاق مجمع عضو بشریت، خانواده کهنسال عضو ایران، که

 ریالیزمامپ سیاست ورزیحرص از جلوگیری و ظلم شدن کم برای که مقامی عالی

 تمداخال از ملل حقوق از حراست به مکلّف را خود و شده تأسیس( مستعمراتی)

 ضییقاتت مورد چگونه نفرت، همین ابراز واسطه به و خود داخلی کارهای در اجنبی

 .گرددمی واقع گوناگون هایسختی و

 به محتاج «ضیاء سیّد» حکومت فجایع اصلی علل به بردن پی و حقیقت این درک 

 که «لدّولهمشیرا» آقای کابینه سقوط از پس چندی.... است مختصری تاریخچه ذکر

 از وسیر منصبانصاحب کردن خارج به راجع انگلیس سفارت درخواست واسطه به

 ریاست به ماعظ سپهدار آقای تعیین و شد واقع همایونی اعلیحضرت قزاق دیویزیون

 شهر... ] در مزبور سفارت داد، انجام را انگلیس سفارت مقصود این که وزراء

 ونقش رفتن داد، ایران دولت به که مشروحی نت ضمن در[ هجری 9221 االوّلربیع

 ضورح از ایران دولت که نمود تکلیف ضمنآ کرده، وعده بهار در ایران از را خود

 یاستر تحت در ایرانی قشونی دیویزیون یك کرده، استفاده انگلیس قشون

 بود نیاریتاب دولت قشون توقف مرکز که قزوین حدود در انگلیسی منصبانصاحب

 زوال و بیانقال مخاطرات به را ایران تکلیف، این از تخلّف صورت در و دهد تشکیل
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 لماع وجوه از مرکب مجمعی به را قضیه حلّ وقت حکومت. نمودمی تهدید ملیّت

 96 تاریخ رد مزبور مجلس. نمود محوّل مملکت سیاسیین سایر و وکال و محترمین و

 بینییشپ هم قبال که همانطور و گردیده منعقد تیسلطن عمارت در 9221 االوّلربیع

 ارجخ خود صالحیّت حدّ از را انگلیس سفارت تقاضای قبول و ردّ حضّار شد،می

 طرف از که ایمسامحه وجود با. نمودند ملّی شورای مجلس اراده به موکول و دیده

 فتتاحا برای که وکال عده متدرجآ آمد،می عمل به مجلس افتتاح در وقت حکومت

 در. دنمومی ایجاب را مجلس افتتاح قانونآ و آمده گرد تهران در بود الزم مجلس

 الغاء ودخ آتیه پروگرام ضمن در مرکز، در حاضره نمایندگان اکثریّت موقع این

 بالنتیجه و نمودند منتشر و طبع را پروگرام آن و گنجانده را ایران و انگلیس قرارداد

 و ایران زمامداران و بود مجلس تصویب به منوط طفق آن اعتبار که قراردادی

 نموده اننش خاطر عموم به و اعالن را مطلب این عالم تمام در بالسویه انگلستان

 اعتباری عنو هر از خالی و شده ملغی تهران در حاضره وکالی کلمه اتفاق به بودند،

 . گردید

 قشهن عادیه، دسایس هوسیل به ایران اسارت از یأس از پس یعنی اوقات، همین از 

 شب در که بود این. شد مشت و جبر به متوسل و قطعی «ضیاء سیّد» کودتای

 و شب تاریکی حمایت تحت در( 9199 فوریه 92) الثانیهجمادی دوازدهم

 یران،ا ناخلف فرزند جنایتکار دست وقت، حکومت سهوی یا عمدی کاریمسامحه

 از عده یك. گردید دراز قدرت سرقت برای رعد، روزنامه مدیر «ضیاء سیّد»

 نفر كی اداره تحت در موقّتآ و متوقّف قزوین در که را شاهنشاهی قزاق دیویزیون

 مشتبه رتاعلیحض طرف از احضار عنوانبه بودند،( اسمایس) انگلیسی منصبصاحب

 که زبور،م نویسروزنامه پایتخت نزدیکی در. دادند حرکت تهران طرف به و نموده

 کردن اداره و الحاق قوّه این به است، اجنبی مزدوری و وجدانییب به معروف

 به و حقایق از اطالع بدون قوّه این ایرانی فرمانده. گردید دارعهده را آن سیاست

 تخطرا از جلوگیری برای و مجری را خود پادشاه خفیّه نیّات اینکه اشتباه

 امراو اجراء برای را خود قوّه نماید،می اقدام سلطنت تاج و تخت تهدیدکننده



252 

 

 فرمان تحصیل هب موفّق فشار و دسیسه وسیله به «ضیاء سیّد» و نمود حاضر «ضیاء سیّد»

 نهایت اب را نظامی حکومت نقاط سایر و پایتخت در گردیده، خود وزرایی ریاست

 مدّتی یاتوال سایر و پایتخت بین پستی و تلگرافی مخابرات. نمود برقرار شدّت

 . گردید واقع شدید سانسور تحت رد بعد و مقطوع

 گناه هک خواهانآزادی و وکالء و روحانیین و متنفذین و محترمین از کثیری عده 

 نقشه پیشرفت در مزاحمت و اجنبی سلطه از تنفّر و ایران استقالل هواخواهی آنها

. تادنداف محبس تاریك زوایای در والیات و پایتخت در و توقیف بود او نامشروع

 مفتوح ایدب که ملّی شورای مجلس و پایمال مملکتی اساسی قوانین اسالمی قواعد

 و غیره و ارمنی از ایعده همدستی به داخلی خیانتکاران. گردید تعطیل شد،می

 ردنک بلند قدرت حتّی که فشردند ایران گلوی طوری آنها، خارجی دستیاران

 فضعی صداهای که هم موقعی هر در گردید، سلب ایرانیان از پروتست صدای

 عیدشدگانتب و محبوسین بر دیگری عده فورآ شد،می بلند ایگوشه در مخالفتی

 عمومی هتب و مرگ خاموشی قبرستان، سکوت ایران در رویه این با. شدندمی اضافه

 اروپا در را ایران خاموشی و سکوت این قضایا، این خارجی مسبّبین و گردید، برقرار

 زا پر را جراید و دادند جلوه اجنبی مزدور حکومت اراستقر از رضایت بعنوان

 . نمودند گوناگون هایکاریاشتباه

 عدم و ظنسوء تقلیل و خود باطنی عقاید پوشاندن و عامّه افکار اغفال مزید برای 

 سیّد» دانست،می اجنبی شده خریده و اجیر را او دیرگاهی از که ایران ملّت اعتماد

 حکومت هب که برآمد درصدد نموده، خود دروغین هاییانیهب انتشار به شروع «ضیاء

. دهدب رعایا حامی حکومت ملّی، انقالب حکومت طلب،اصالح حکومت رنگ خود

 خواهد خالص اجانب مداخالت شرّ از را ایران که نوشتمی خود هایبیانیه در

 سانگلی قرارداد. نمود خواهد دعوت حساب به را داخلی و خارجی دشمنان کرد،

 یرید ولی نمود، الغاء صورتآ بود، شده ساقط اعتبار درجه از عمال که را ایران و

 باطنی سوء تنیّا گردیده، الفاظ و عبارات تلفیق بر غالب عمل، حقایق که نگذشت

 در. دگردی اجرا عمال مزبور قرارداد مضرّه مواد و هویدا او خیانتکارانه تصمیمات و
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 هایمالیات مملکت، تاجر و زارع طبقات بر تجارت، و زراعت از حمایت عوضِ

 تجارت رویجت باعث کرده، نابود را مملکت فالحت و تجارت بالنتیجه که سنگینی

 عواید از کلّی مبالغ مملکت، مالیه اصالح عوض در. شد تحمیل گردید،می خارجی

 این ایشرک و مباشرین و همدستان و دوستان بین بیهوده مخارج صرف مملکتی

 و لکتیمم و مذهبی قوانین کردن پامال در اقدامی نوع هیچ از. شد تقسیم جنایت

 ولی. دنگردی فروگذار اجنبی نفوذ توسعه و مردم آزادی و حقوق کردن لگدکوب

 سیاست این و انهبیشرم رویه این اسالمی دیانت تعصّب و ایرانیت حیثیّت خوشبختانه

 طبقه، هر افراد به تضییقات. داد وقس عدم جاده به و مقهور را تزویر و دروغ بر مبنی

 به جنبی،ا دامان به آنها شدن متوّسل و رژیم این قبول به آنها نمودن تسلیم عوض

 تضییقات و شرافتی تضییقات جانی، مخاطرات که نمود مقاومت حسّ تولید ایدرجه

 ترجیح توضعیّ این مقابل در تسلیم به را مرگ قبول کرده هموار خود بر را ثروتی

 . ادندد

 اغراض اجراء اسباب او شجاعت و صداقت که شد ملتفت 9 ایرانی محترم سردار 

 را ودخ وطنخواهانه احساسات و گردیده فروشوطن دزد یکنفر زمامداری و اجنبی

 این همتوج کامال که ایران محبوب پادشاه. نمود ظاهر مطلب این به توجّه از پس

 انزجار و نفرت بروز و حقایق کشف از و نداده دست از را موقع بود، هادسیسه

 و ودندفرم ساقط را فروشوطن خائن «ضیاء سیّد» حکومت نموده، استفاده عمومی

 و کمك با که همانطوری عمومی، احساسات انتقام و مجازات بیم از مزبور سیّد

 بود، دهش مصائب این موجب و زده شبیخون ایران ملّت بر شبانه اجنبی، راهنمایی

 . رسانید بغداد به سالمت را خود و فرار شبانه آنها حمایت تحت در باز

 نوع وقحق و آزادی حفظ برای عالم ملل که بیستم قرن در ایران حالت است این 

 هاایرانی با که رفتاری این. نمایندنمی خودداری مجاهدت انواع بذل از بشر

 خواهد رقرارب و باقی هک است بدنامی لکه دنیا مدنیّت تاریخ صفحه در دارند،روامی

 ما .نماییم حراست را خود حیات حقّ دنیا عدالت سایه در که خواهیممی ما. بود

 مداخالت بار زیر که خواهیممی ما. کنیم حفظ را خودمان آزادی که خواهیممی
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 را سیک منافع ما. بکنیم زندگانی خودمان بمیل خودمان وطن در نرفته، اجنبی

 برای ند،نکن خفه را ما خواهیممی ولی نداریم، کاری کسی با و کنیمنمی تهدید

 ما. دننماین خیانتکاران از حمایت و خیانت تبادل ما مملکت در ما آزادی سلب

 ده ادب بر ایران خیانت این تأسیس در را او همدستان و «ضیاء سیّد» خواهیممی

 طرفیبی ما خلیدا قضایای به نسبت که خواهیممی فقط و بکنیم، مجازات و محاکمه

 دنیا آزاد افکار که داریم یقین ما. برود میان از غیرمشروع حمایتهای مانده، محفوظ

 و صلحتم برخالف که آنهایی و کرده اشتراک ما با تجاوزات قبیل این تقبیح در

 عادات و قوانین خرق به المللیبین روابط احترام هتك خود خواهآزادی ملّت میل

 . سازند کوممح نماید،می جاریه

 السلطنه،دلع الدّوله،رفعت شیرازی، الشریعهامین الدّوله،احتشام: نمایندگان امضاء 

 سردار زوین،ق نماینده ابراهیم الملك،بیان السلطان،سهام مفخّم، سردار الملك،جلیل

 مدیرالملك، ،دیوان نصیر معتضدالدّوله، سدیدالملك، خراسان، قائنات نماینده معظّم

 مادالسلطنه،ع لرستان، نماینده الملكرکن محالّتی، اسداهلل شیخ حاج سالم،صدراال

 سینح فاضل، آقاسیّد بسطام و شاهرود نماینده قم، نماینده قمی ابراهیم میرزا

 نماینده همستشارالدّول محمّدجواد، شیخ امیرحسین، امیرناصر، الدّوله،بیان صدرایی،

 9 الشعراملك بروجرد،

 طباطبایی ضیاءالدین سید 9911 ودتایک و دشتی علی 

 بعدها و تریخ کاغذ روی به ضیاء سید مورد در را خود احساسات که کسی نخستین

 راردادق غوغای در وی. بود «دشتی علی» شد، منتشر «محبس ایّام» کتاب نام به

 اماستخد عدلیه وزارت یا معارف، وزارت در تا بود شده ایران وارد کربال از 9191

 شد آشنا «مدرّس» یعنی قرارداد مخالفان و رهبر با ناگهان که شود، مشغول ریبکا و

 امور وزیر «الدّولهنصرت» الوزرا،رییس «الدّولهوثوق» علیه دیگر ایعده کمك با و

 یسینوشبنامه به بودند قرارداد عاقدین که مالیه وزیر «الدّولهصارم» و خارجه

 .کشاند قصر زندان 1 شماره رکریدو به را او سرانجام تا پرداخت
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 .کشدمی صویرت به چنین را «ضیاءالدّین سیّد» سیمای محبس ایّام کتاب در «دشتی» 

 یك را او مخالفین،. است موجود موافق و مخالف افکار «ضیاءالدّین سیّد» به نسبت

 در گاهی که نددانمی مسلکیبی و پرنسیپبی ماجراجو،( اوانتوروپه) پا سرو بی سیّد

 ابقهبدس اشخاص همدست و انگلیس سفارت عامل زمانی و روس سفارت استخدام

 و جمّلمت زندگانی و گرفته پول اشخاص از تملّق و فحش قیمت به و بوده طرّار

 از تبعیت و خائنین به خدمت و مسلکیبی نتیجه در او هرزگی و عیّاشی به محفوف

 و بوده انگلیس ارتسف دیپلوماسی نتیجه مستقیمآ او کابینه و شده تهیه اجنبی مطامع

 کردن بسیرا و انگلیس حریصانه سیاست کردن قانع جز خود ماهه سه حکومت از

 اکاری،ری و عوامفریبی سلسله یك از وغیر نداشته مقصودی خود ریاست جنون

 و او کالتو برای انگلیس سفارت کارکنان هم اکنون و است نبرده پیش از کاری

 . هستند هالیسانگ سیاست خادم اراده بدون یا و غیرمستقیم یا یممستق طوربه او ارجاع

 احبص آزادی، راه مجاهدین مشروطیّت، اوّل انقالبیون از نفر یك را او موافقین 

 و حاتاصال شمع پروانه و تجدّد قائد و اراده و عزم دارای و مثبت عقاید و پرنسیب

 کابینه و دانندمی فعّال و پرستوطن قرارداد، ملغی و اشرافیّت بنیان کنندهخراب

 .کنندمی معرفی جدیدی جنبش و نهضت یك مبدأ را او

 روس فارتس اطرافیان اوضاع، به مطلع و بصیر خواهانآزادی از عبارتند او مخالفین

 . شدند بوسمح او کابینه در که اشرافی از یکدسته و انگلیس سفارت مخالفین و

 مطبعه و عدر جریده مستخدمین و کارکنان او، صیشخ رفقای از مرکبند او موافقین 

 و یبطئ هایجریان از ناراضی و لوحساده احرار از مختصری یکدسته روشنایی،

 .اشرافی هایکابینه مسامحه و اهمال سیاست

 دافعم آن از پس و روس سیاست حامی وقتی یك «ضیاءالدّین سیّد» اینکه در 

 عمومی افکار هتوجّ مورد تنها نه والیات در رعد روزنامه دلیل به بوده انگلیس سیاست

 و کردندمی تلقی را آن آمیزینفرت و عبوس خیلی قیافه یك با مردم بلکه نبوده

 نمرات نرسانید مرتّب و کافی طوربه مختلفه اخبار داشتن واسطه به اخیرآ فقط
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 رفتمی ردتزیا والیات در ملّی محبوب جراید نبودن واسطهبه و مشترکین به جریده

 . بود وجهه بد و منفور خیلی ورنه خواندندمی را آن مردم و

 روس) فقینمتّ حمایت به متظاهر کامال رعد که المللبین جنگ اثنای در مخصوصآ

 موافق آن با تنسب رعد که جنوب پلیس تشکیل موقع در آن از بعد و بود( انگلیس و

 نام انباج عمّال از یکی مدیرش و منفور خیلی مزبور جریده جنوبی، اقطار در بود،

 . شدمی برده

 هاییاریمیداند آن و «الدّولهوثوق» مشئوم کابینه تشکیل و عمومی جنگ از بعد

 الملهوبمحب لیدرهای و خواهآزادی عناصر و مهاجرین ضد بر «ضیاءالدّین سیّد» که

 رأتج کمال با «الدّولهوثوق» شخص واز کردمی پاکدامن الوزراهایرییس و

 ینا افزوده، صاحبش و رعد به نسبت عمومی حمیّات انزجار بر نمودمی حمایت

 «کاکس» با «الدّولهوثوق» شوم قرارداد که رسید کمال سرحد به وقتی تنفّر و انزجار

 نسبت سراییمدیحه به مشتمل و منطقبی ولی پرحرارت مقاله نه آن، متعاقب و منعقد

 . گردید منتشر رعد در «ضیاءالدّین دسیّ» قلم به «الدّولهوثوق» به

 هایسیاست حمایت به متظاهر رعد تهوّر و صراحت به ای،جریده کمتر ایران در 

. دبو شده واقع منفور خواهانآزادی افکار در خیلی لحاظ همین از و شده خارجه

 است مالز طرفیبی و غرضیبی لحاظ از که ماندمی باقی مسئله یك جا این در

 این تّخاذا به چیز چه را «ضیاءالدّین سیّد» آیا که اینست آن و شود واقع تدقّ مورد

  شخصی؟ منافع جلب یا ایران مصالح حفظ بود؟ واداشته رویه

 افکار و اتاحساس مخالف و کج هایرویه این اتّخاذ در «ضیاءالدّین سیّد» حقیقتآ آیا

 ینا اتّخاذ در را انایر عمومی مصالح و بوده خود افکار به مستند فقط عمومی

 مثال بود داده تشخیص انگلیس و روس سیاسی مطامع با موافقت یعنی سیاست،

 منافع برای اینکه یا و است دانستهمی! نافع ایران برای را «الدّولهوثوق» قرارداد

 باالخره و تجمّل و عیش از پُر زندگانی یك تأمین و استفاده جلب برای و شخصی
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 ام وطن مقدرات با هوس و هوا سوزش نشانیدن فرو و ندیگرا سیاست مزدوری

  است؟ کرده بازی

 قبل «ءالدّینضیا سیّد» که نیست مسئله این در تردیدی و شبهه ابدآ من عقیده به 

 است، دهبو پاکدامن منوّرالفکرهای و صلحا و احرار و عمومی افکار منفور کودتا از

 خودش که زمانی تا «الدّولهقوثو» کابینه اوّل از ندارد شبهه که همچنانی

 و است بوده اهانگلیس متعصب عوامل و فعّال هایانگوفیل از یکی شد الوزرارییس

 و اوست، مآبیانگلیسی دالیل از یکی نیز داده نشر قفقاز در گویدمی که ایکتابچه

 از غیر و او سیاسی شرکای از غیر او خصوصی رفقای از غیر کنمنمی تصوّر

 لوحیساده قهطب آن تمام حتی و باشد حقایق این منکر کسی او، شخصی مستخدمین

 از قبل که د،انبوده بدبین مشارالیه به نسبت ایدرجه به هستند او طرفدار امروز که

 ودخ نفرت و لعن موضوع «الدّولهوثوق» و «الدّولهنصرت» ردیف در را او کودتا

 . ودش برده لعنت و فحش به قرونم غیر او اسم نبودند حاضر و بودند داده قرار

 ظهور مبدأ و نموده خوشبین او به نسبت را یکدسته که اوست ماهه سه حکومت فقط 

 طی در یراز اوست ماهه سه کابینه همان «ضیاءالدّین سیّد» به نسبت موافقی افکار

 . داشت موافقت عامّه افکار با بالطبیعه که بود مندرج اعمالی آن

 او ابینهک سیاست تشخیص آن از پس و «ضیاءالدّین سیّد» توجاه علل کشف برای

 اوضاع است الزم او کابینه اجتماعی و سیاسی قیمت و قدر شدن معلوم باالخره و

 : بیاوریم درنظر را کودتا از قبل

 صالحه کاراف تمام بالنتیجه که کرد امضاء را منحوسی قرارداد یك «الدّولهوثوق. »9

 نفرت همان اثر بر نامیمونش کابینه و برانگیخت خود ضدّ بر را عمومی احساسات و

 ولی نکرده امضاء را قرارداد آن «مشیرالدّوله» او از بعد. شد ساقط عمومی انزجار و

 نکرده مبادرت هم آن الغاء به آن به هاانگلیس تعلّق فرط و سیاسی مالحظات به

 محسوس که چیزی امّا ه،نمود شورا مجلس افتتاح به موکول را آن الغاء یاوتصویب

 قابل تاس کرده جلب خود طرف به که نفرتی حسّ با قرارداد این که بود این بود
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 در کودتا، تا «الدّولهوثوق» کابینه از بعد تاریخ، آن در که کسانی و نیست تصویب

 جاهتو جلب و عوامفریبی وسیله قرارداد با ضدیّت که دانندمی اند،بوده تهران

 تکامل طرف هب وسیعی هایقدم روسیه، انقالب اینکه از بعد مخصوصآ ،بود شده ملّی

 برای را رپهناو عرصه این و وارد را خود زمین مشرق سیاست در رفتهرفته و برداشته

 که بود «دارسپه» کابینه در اوقات همان و بود نگذاشته خالی هاانگلیس میدانداری

 از یساویت روسیه شناختن طرف به مقد اوّلین و شده مطرح ایران و روس عهدنامه

 .شدمی برداشته ایران طرف

 آن از سپ او، سابق هایکابینه کفایتیبی ،«الدّولهوثوق» کابینه فشارهای. 9

 یستمس آن از کلّی به را مردم بعد، هایکابینه سیاست نبودن روشن و حالیبی

 و بازیفورمالیته و کاریمحافظه و کاریمالحظه از غیر که اشرافی، هایکابینه

 و همالا سیاست نموده، متنفّر نداشته، اثری روزمره حیات یك به قناعت باالخره

 دادن یلهوس به ها،ناراضی کردن راضی پرنسیب و مطالعه و تردید اصول و مسامحه

 هستند، تصّفم بدان عموم طوربه ما هایکابینه که ترتیباتی سایر و شهریه  و شغل

 هایمنوّرالفکر همه باالخره و کرده خسته حکومت طرز آن از کلّی طوربه را مردم

 قدّراتم و رودنمی پیش از کاری هیچ ترتیب آن با که بودند شده معتقد جامعه

 .بود خواهد خارجی هایسیاست تابع بلکه و مبهم همیشه مملکت

 همه هک بود شده پیدا مردم در ضداشرافی نظر یك «الدّولهوثوق» کابینه اواخر از 

 آن رأس بر لباس تغییر با روز هر داده، امتحان بازیگر عده یك که هاییکابینه از را

 یك محتاج جامعه که کردندمی احساس همه و بود نموده خسته گرفتند،می قرار

 ناکخطر گرداب ازاین را مملکت و داده تغییر را اوضاع که است سختی تکان

 .دهد تنجا بازیفورمالیته و تساهل و تسامح

 آنها از یکی در که بود شومی کانون یك و خراب درجه منتها به مالیه و عدلیه. 2

 .شدمی خاکستر و سوخته افراد حقوق یکی در و دولت مالیه
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 مشرق در ودخ سیاست مرگ بالنتیجه و قرارداد با عامّه افکار ضدیّت از هاانگلیس. 3

 داشتند میل یلیخ بوده، متوّحش البیانق روسیه به متمایل و انقالبی افکار پیدایش و

 مشرق لمل با مناسباتی و روابط کردن پیدا و هاروس موقعیّت و استحکام از قبل

 سیالب قبال در محکمی سدّ یك بتواند ایران و کرده روشن را خود سیاست زمینه

 دلوی» کابینه به انگلستان پارلمان که اعتراضاتی طرفی از و باشد بوده روسیه انقالبی

 و بودند، شده متحمّل قشون برای ایران در که زیادی مصارف و نمودمی «جرج

 متوّقف را هندی قشون ایران، خاک در این از بیش دادنمی اجازه آنها به دمی

 ایران خود هک بود این انگلیس سیاست نظرنقطه از وضعیاتی بهترین لذا سازند،

 .کند جلوگیری لشما تجاوز از بتواند که باشد تجهیزاتی دارای

 حلّم همه از بیش که ژاندارمری: انگیزیأس و بد درجه منتها به قشون اوضاع. 5

 منصبصاحب نفر چند و «گلروپ» بلهوسی دست به بود، امیدواری مبداء و توجّه

 حالت رفتمی والیات در آن افراد که صورتی در بود، شده سپرده مرکزی

 مشغول تیبیتربی و حقوقیبی از یعنی کرده داپی را شاه مظفرالدّین زمان سربازهای

 ماه ندچ حقوق منصبانصاحب اغلب که صورتی در. شوند شکنیهیزم یا گدایی

 والیات اتدستج از یك هر به اگر و بودند داشته دریافت قبال مساعده طوربه را خود

 و کاریاهمال از شد،می مراجعه غیره و همدان و خراسان کرمانشاه، قبیل از

 آرشیو در اتوالی هایراپورت و پیشنهاد یعنی کردند،می شکایت مرکز مباالتیبی

 .ماندمی بالجواب و شده ضبط مرکزتشکیالت

 یافته جاتن روسی منصبانصاحب بلهوسانه اراده تحت از اینکه از بعد هم قزاقخانه 

 سست هایاراده تابع و تهران بازفورمالیته و کفایتبی سردارهای تسلیم بود

 و «اءالدّینضی سیّد» خود بیانیه مفاد برحسب. بود شده مرکز جانبی هایکابینه

 مرگبار انهده با باران و برف زیر در عریان بدن و برهنه پای با نظام افراد سپه سردار

 هایحاشیه قیمت آنها، روزانه معاش یعنی آنها حقوق و بود مواجه تفنگ و توپ

 و هاعیّاشی وسیله باالخره و تهران رجال جمّالتت و هاپارک گلکاری و توری

 .بود تهرانیان هایگذرانیخوش
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 «دّینضیاءال سیّد» امثال به که نبود طوری محیط، عادی هایجریان دانیممی همه

 ایران زمامداری. شوند زمامدار دهد اجازه باشند باذکاوت و باهوش هم قدر هر

 هیچ ومبیلات و پارک داشتن از غیر هک نفری، شش پنج یکدسته میان بود محصور

 هزارها مشقّت و رنج قیمت به که شوند زمامدار توانندمی کسانی فقط ندارند مزیتی

 با ینکها بر عالوه. اندشده منطقیبی مشخصّات و تعیّنات صاحب بدبخت، افراد

 هم غیرعادی هایجریان با شود الوزرارییس توانستنمی عادی هایجریان

 یك به ااتک بدون دانیممی همه و کند فراهم را کودتا وسایل شخصآ ستتواننمی

 .نبود ظهور قابل کار این خارجی مقام

 از بلق اداری و اقتصادی و سیاسی اوضاع. دانمنمی بد ذاته حدّ فی را کودتا من 

 آن و اداری مرج و هرج و فکری آنارشی و بازار دزد آن و نبود تحمّل قابل کودتا

 کردن ضمحلم و ننگین خیلی تهران مسلكبی و عقیدهبی بافانسیاست هایبازی

 و «نورمان» مساعدت با «ضیاءالدّین سیّد» را نقشه این اگر ولی بود تمجید قابل آن

 من ظرن در باشد کشیده انگلیس سفارت عوامل و «اسمایس کلنل» و «هاوارت»

 بیشتر] تایمز[ تیمس سواحل عظمت به «نورمان» زیرا. ندارد قیمتی و قدر اینقدرها

 .البرز هایدامنه سعادت تا است مندعالقه

 بیشتر ندبک ایران در که بازی هر و دهدمی ترجیح ایران بر را انگلستان «نورمان» 

 شخص و نگلیسا سفارت به اختصاصی قضیه این. ما وطن تا است انگلستان منفعت به

 یشترب خود وطن به اجنبی ارتخانهسف هر و خارجی وزیرمختار هر. ندارد «نورمان»

 آقا آقای» هک اینست نباشد مشکوک گویا که چیزی و. ما وطن به تا کندمی خدمت

 لحاظ مینه از و گردید موفّق حوت سوّم کودتای به آنها معیّت با «ضیاءالدّین سیّد

 «اءالدّینضی سیّد» دست و نیست ساده قضیه فهمیدند همینکه خواهانآزادی تمام

 دانستندمی ازیر. کردند نگاه آن به بدبینی چشم با کند،می کار حوت سوّم ازیب در

 .است انگلیس سفارت عوامل دست در او دست

 :بود شرح این به کودتا ماهه سه حکومت در اقدامات از برخی 
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 .دامن آلوده اشخاص بعضی و اشراف گرفتن. 9 

 حقیقتآ مردم زیرا است، «نضیاءالدّی سیّد» وجهه علل از یکی اشراف کردن محبوس

 سند و دندارن مقصدی شخصی، مطامع و حرص تأمین از غیر که ناالیق تیپ این از

 آلوده تتجمّال آن و استهزاء قابل و مضحك القاب آن همیشه آنها، کفایت و لیاقت

 و هایانتخ مبدأ طبقه این زیرا. بود شده خسته و عاجز است فقیر و رنجبر اشك به

 که بود اآنه لیاقتیبی و شهوترانی سایه در و بوده اخالقی و یاسیس هایجنایت

 اگر و هستند آنها مرگ منتظر مردم همه حتی و بود رسیده کنونی حال به ایران

 پیدا لّیم وجاهت بیشتر کردمی آلوده آنها خون به را خود دست «ضیاءالدّین سیّد»

 .کردمی

 یك عنیی. نبود صمیمی فکر این جرایا در «ضیاءالدّین سیّد» من عقیده به ولی 

 و خود مقام ظحف برای بلکه نکرد، مجبور آنها گرفتاری به را او انقالبی جوان فکر

 کرد گیردست را آنها گذاشت نخواهند آسوده را او طبقه این دانستمی اینکه برای

 ضمیمه آنها به هم را پاکدامن اشخاص و احرار از زیادی عده یك جهت همین از و

 جبورم اقدام این به را او اشرافیّت مخالف و انقالبی جوان روح یك اگر واالّ مودن

 از بیشتر لیخی مثال «مشیرالدّوله» تموّل و اشرافیّت جنبه کنممی تصوّر بود نموده

 در کون،س و سکوت کمال با «مشیرالدّوله» دانستمی او ولی بود، «ممتازالملك»

 ایرفق لحاظ همین از و شد نخواهد او متعرّض ابدآ و نشیندمی خود خانه گوشه

 او ضدّ رب انگلیس سفارت در ترسیدمی زیرا انداخت حبس در هم را خود انگلوفیل

 . کنند کار

 آن ستتوانمی کسی هر و بود مرده قرارداد نوشتیم که همچنانی ـ قرارداد الغاء. 9 

 بودند، دهش مأیوس آن جرایا از رفتهرفته آنکه وجود با هاانگلیس ولی کند الغاء را

 شد،می لغو بالعوض اگر زیرا. نماید لغو را آن هاکابینه از یکی اینکه از بودند مانع

 کلی به ادقرارد انعقاد از آنها مقصود آخرین و رفته هدر به آنها ساله دو سیاست تمام
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 و مالیه نگرفت دست به یعنی قرارداد روح که کردندمی سعی پس رفت،می بین از

 .شود اجرا ایران در خود سیاست تحکیم بالنتیجه و ایران نظام

 مخالف کامال که «مشیرالدّوله» به که بود این باعث انگلستان سیاسی نظرنقطه این

 سال ود که «ضیاءالدّین سیّد» به و نماید لغو را قرارداد ندادند اجازه بود قرارداد

 ادندد اجازه نوشتمی مقاله و کردمی کار قرارداد اجرای برای شدّت کمال با قبل

 ارمیتاژ» دیگر نمود،می لغو را آن «مشیرالدّوله» اگر دانستندمی زیرا نماید، لغو

 را آنها «ضیاءالدّین سیّد» و داشتنمی نگاه ایران در را «دیکسن جنرال» و «اسمیت

 «اءالدّینضی دسیّ» اساسی افکار از یکی شودنمی را قرارداد الغای پس کردمی تثبیت

 عقد برای و بود قرارداد هواخواهان از یکی «ضیاءالدّین سیّد» همین زیرا دانست،

 گرا و «دهاد خیر خدایت الدّولهوثوق» نوشت رعد جریده در مشئوم قرارداد همین

 این برای یآثان و قرارداد ضد بر عامّه افکار طغیان برای اوال بود شده الغاء او دست به

 را آنها نظرطهنق و را آنها مصالح «ضیاءالدّین سیّد» بودند مطمئن اهانگلیس که بود

 .کرد خواهد حفظ کامال قرارداد عقد خصوص در

 استسی اخیرآ ایم،شده متذکر فوق در چنانکه ـ نظامی قوای به توجّه عطف. 2 

 به و ردهب بیرون ایران خاک از را خود قشون که کردمی اقتضا طور این هاانگلیس

 تجاوزات از مدافعه برای کافی قوای که کنند مجبور را ایران دولت آن جای

 طرف از پهدارس کابینه در که یادداشتی البته. کنند تهیه انقالبی روسیه احتمالی

 نمود، منعقد را اردرب منفصل مجلس مزبور کابینه و شد تقدیم ایران دولت به انگلیس

 وایق ایجاد به توجّه خصوص در ار هاانگلیس یك یك و مانده باقی خاطرها به

 ینا که بزنیم حدس توانیممی ما صورت این در. دهدمی نشان ایران در نظامی

 آن قویتت یا نظامی قوای توسعه به نسبت «ضیاءالدّین سیّد» که توجهی عطف

 نظر در نسانا که وقتی این بر عالوه. است بوده انگلیسی سیاست بر مبنی داشت

 را خود یرس هم «ضیاءالدّین سیّد» کابینه از بعد از نظامی قوای توسعه که آوردمی

 کرف این که کند تصوّر است ناچار شودمی افزوده آن وسعت بر روزروزبه و ادامه

 شده متمکن هسپ سردار مغز در که است مالیخولیایی یك( نظام وسعه قشون به توجّه)
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 سپه سردار ،نظام به توجّه عمده علل از یکی هم «ضیاءالدّین سیّد» کابینه در و است

 و فترت چهی «ضیاءالدّین سیّد» حکومت از بعد است مشهور چنانکه زیرا است، بوده

 .است نداده روی نظامی امور به نسبت جنگ وزارت در تهاونی

 بعضی «دّینضیاءال سیّد» که شد منکر تواننمی اینجا درـ  داخلی اصالحات بعضی. 3

 .بود آزادیخواهان تمام میل افقمو که کرد خوبی کارهای

 سیاست باج که را خوارانمفت از یکدسته مستمریات و حقوق «ضیاءالدّین سیّد» 

 برای فقط که هاییصندلی این از قسمت یك. کرد قطع گرفتندمی دولت از بافی

. نمود حذف بود، شده ایجاد دولتی دوایر در ناراضی عناصر کردن راضی

 عطف دیهبل و صحّی مسائل به و کشید برق چراغ را زدهمتظل و تاریك هایخیابان

 بلدیه و دشمی تمام گرانی قیمت به مسائل آن به توجّه هرچند. نمود کاملی توجّه

 معذلك ولی نبود مردم پریشانی و فقر و بودجه خور در داشتند نظر در ایشان که

. باشد بوده «لملكااشرف» بلدیه از بهتر که بلدیه یك مخصوصآ و بود الزم بلدیه

 اهمال و یکارمسامحه اصول مشابه وجه هیچ به «ضیاءالدّین سیّد» کردن کار اصول

 فرمول ود،خ افکار در مشارالیه اخالقی تفوّق عمده سرّ یك و نبود سابق هایکابینه

 مخصوصآ و افیاشر هایکابینه به معمول که اصولی این با حقیقتآ و بود او کردن کار

 مردم زا نشستن، مجلس. کرد موافقت شودنمی ابدآ است الملهوجیه هایکابینه

 .بردمی مرگ طرف به را ما کردن زمامداری بازیقرطاس اصول با کردن، دیدن

 ذکر هاکابینه ایرس و «ضیاءالدّین سیّد» کابینه کردن کار طرز تفاوت برای مثالی یك

 صاحب. دز دزد او حکومت یّاما در را خانه یك گفت،می بوشهر اهالی از یکی: کنیم

 نظرنقطه زا مخصوصآ. است مهمّی غیر کار یك این. کرد تلگراف مشارالیه به خانه

 بینهکا به داخله وزارت از و شده ارجاع داخله وزارت به که سابق الوزراهایرییس

 رظاه هم اثری کوچکترین شاید معطلی، روز ده از بعد آنجا از و الوزرارییس

 به ساعت وچهار بیست از بعد «ضیاءالدّین سیّد» تلگراف جواب یول. شدنمی
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 ظمیهن اداره یا و کرده پیدا را دزد یا که کردمی الزام را او و رسید بوشهر حکومت

 .برآید غرامت عهده از

. کرد داپی لزوم فارس ایالت به داخله وزارت از تلگرافی یك صدور قبل ماه یك

 که رافاتیتلگ میان در هم هنوز ولی شده نوشته رافتلگ مطالعه، روز چندین از بعد

 اصدار وعموض بار، آن که صورتی در. است افتاده برسد الوزرارییس امضاء به باید

 خاتمه الوزرارییس به احتیاج بدون است روز بیست قریب اینك. بود مزبور تلگراف

 .است یافته

 زد،ی طلباناصالح و نآزادیخواها عموم که است روز بیست قریب امروز همچنین

 ومتحک یك اعزام موضوع در و خواسته حضوری تلگراف پای را زیادی عده یك

 دو تا هک دادند قول الوزرارییس آقای و اندنموده را ابرام و اصرار نهایت طرفیبی

 خالفتم طرفبی حاکم یك اعزام با هم یزد وکالی. نمایند معیّن حاکم دیگر روز

 امضای که نیست معلوم هنوز و شده روز بیست روز، دو این كاین ولی. اندنکرده

 .شد خواهد ثبت وقت چه حکمی همچه یك پای الوزرارییس آقای

 آقای» کند،می تبعید قرارداد با ضدیّت جرم به را یکنفر «الدّولهوثوق» مثال 

 ازهاج او هب مغرض نفر دو یك آنتریك. شودمی زمامدار قرارداد مخالف «مشیرالدّوله

 این و کردن کار فرمول این. کند صادر را بدبخت آن آزادی تلگراف که دهدنمی

 کند،یم عصبانی را جوانی متفکر هر و مسلول را جامعه روح فعالیّت، مخالف اصول

 و «الممالكمستوفی» مانند پاکدامنی اشخاص سیاست آن منشأ آنکه ولو

 مورد ردکمی کار آن مطابق «ینضیاءالدّ سیّد» که اصل آن و باشد «مشیرالدّوله»

 اعتراض مورد نآ ثابته سیاست و باشد «ضیاءالدّین سیّد» آن آنکه ولو است تحسین

 .باشد نفرت یا و

 است مودهن معتقد «ضیاءالدّین سیّد» به نسبت را افراد بعضی که عمده علّت یك 

 اوضاع هب لعغیرمطّ و عادی مردمان. اوست اقدام و فعالیّت یعنی او کردن کار اصول

 قضایا یقعم هایجریان متوجه کمتر غالبآ جماعات، ساده نفوس همچنین و سیاست
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 جلب را آنها یشترب که چیزی شوند،می هاکابینه خارجی پلیتیك و اساسی سیاست یا

 مثال هایاصهخال تقسیم بیان یا کارها در فعالیّت قبیل از کارهاست ظواهر کند،می

 .غیره و عدلیه درب بستن و مرده قرارداد الغاء

 اوال زیرا هیم،د تشخیص را کودتا کابینه سیاست اینها همه از قبل مجبوریم ما ولی 

 اوّلیه صالحم زیرا است مخالفت یا موافقت مالک کابینه، ژنرال پلیتیك لذّات با و

 آهناهر هندوستان، برای هند حکومت مثال. است سیاست آن بر متوّقف مملکت،

 معذلك. است نموده ایجاد را اروپایی تمدّن لوازم تمام و کشیده برق غچرا کشیده،

 اضیر آن بقاء به و ندارند موافقتی حکومت آن با وجههیچ به هندوستان احرار

 .نیستند

 کابینه تیكپلی همان من عقیده به «ضیاءالدّین سیّد» کابینه ژنرال پلیتیك امّا

 «لدّینضیاءا سیّد» کابینه. است بوده ادقرارد تأیید زمینه روی و «الدّولهوثوق»

 موافقت آنها با مه اشکابینه آخر تا متأسفانه و آمد وجود به هاانگلیس تمایل برحسب

 موقعیّت ارهدوب که کردند سعی خیلی هاانگلیس هم کابینه سقوط حین در و. نمود

 ممکن گردی هاآن برای عادی هایجریان طوربه و نشدند موفّق و نمایند مستحکم را او

 مشارالیه قاءب با «سپه سردار» و «شاه» زیرا کنند، حمایت را مشارالیه کابینه نبوده

 کله وسر اگر «ضیاءالدّین سیّد» طرفداران میان در هم امروز و. کردندمی مخالفت

 سیّد» هب نسبت درجه این تا ما شدنمی دیده تهران معروف هایانگلوفیل بعضی

 2...  داشتیمنمی سوءظن «ضیاءالدّین

  ها پانویس

 .است میرپنج رضاخان منظور. 9

 آبان اوّل، چاپ فرهنگی، مطالعات و پژوهش موسسه: تهران. مجلس و مدرّس. 9

 ,51-36 صفحات ،9222

 .سرمقاله 99 شماره دوّم، سال سرخ، شفق روزنامه. 2
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 9911 کودتای و رضاخان

 

 میری رزیتا

 لیسانگ و ایران سیاسی روابط در عطفی نقطه توانمی را 9911 اسفند سوم کودتای

 و شد محروم روسیه حمایت از قاجار سلسله ،9192 اکتبر انقالب با که چرا دانست

 رقیب با منابع یمتقس به نیاز بدون انگلیس او، دیرینه رقیب که بود رسیده آن هنگام

 از دفه. نماید تثبیت پیش از بیش ایران در را خود گسترده حضور تدریج به

 مات رایب کیش اولین مثابه به کودتا بلکه نبود احمدشاه برندازی 9911 کودتای

 یدتأک رضاخان به آیرونساید ژنرال. رفتمی شمار به قاجار شاه آخرین کردن

 و دهدن صورت خودکامه شاه کردن سرنگون برای قهرآمیزی اقدام: »  که کندمی

 داد قول من به[ رضاخان... ] ندهد را اقدامی چنان امکان و اجازه هم دیگران به

 9.« کند عمل من هایخواسته به که

 برای. بود قزاق نظامی قدرت از احمدشاه کردن عاری کودتا هدف ترینعمده

 نیروهای رماندهف استاروسلسکی کلنل ابتدا که بود ضروری مقصود این شدن عملی

 لسکیاستاروس کلنل انداختن دام به ماجرای آیرونساید ژنرال.شود ید خلع قزاق

 :  دهدمی شرح راچنین
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 سالمت به تنگه دومین از افرادش دید اینکه محض به[ استاروسلسکی کلنل] او... 

 اداره در. ادافت راه به خود اتومبیل با تهران و قزوین به عزیمت برای اندکرده عبور

 به زودی به اتومبیل با که داد اطالع شاه به تلگرافی طی و کرد توقف قزوین پست

 مالش در داد دستور افرادش به دیگری مفصل تلگرام در بعد. آمد خواهد تهران

 تلگراف در و نکردند مخابره را شاه به او تلگراف ما شنود مأموران. بزنند اردو قزوین

 در یاستاروسلسک... نمودند ذکر بابا آق را قزاق افراد مقصد و بردند دست هم دوم

 پست از هک شد گفته او به آنجا در. رسید شاه حضور به شد، وارد تهران به ضمن این

 بغداد ازمع شده جدا قزاق بریگاد از باید نفرات و افسران تمامی و شده برکنار خود

 تلگراف شعبه نزدیکترین به را خود فوریت به اخراجش شنیدن از بعد او. گردند

 رد دهکده این. شوند جمع آنجا در خواهدمی قزاقان از تلگرافی طی و رسانیده

 فوج اب آنجا در بود بنا. است واقع اصلی جاده شمال در و تهران به قزوین راه نیمه

 در لمعمو طبق شنود، مأموران. نماید ابالغ را بعدی دستورات و کند دیدار قزاق

 جزء فسرانا و روسی افسران به ساختگی تلگراف در و بردند دست هم تلگراف این

 افراد و روندب استاروسلسکی دیدار به قزوین حکومتی ساختمان در شد داده دستور

 یك رسید اآنج به استاروسلسکی وقتی نتیجه در. بمانند بابا آق اردوگاه در قزاق

 یروس افسران سایر نزد و کند سوار را او تا بود او انتظار در ما، پوش زره خودرو

 9. ببرد بردندمی سر به ما بازداشت در که

 واگذار سمایسا سرهنگ به قزاق بریگاد امور استاروسلسکی کلنل برکناری از پس

 ــ یرانا جدید ارتش آموزش برای که بود انگلیسی ارشد افسران از یکی او. شد

 2. ودب آمده تهران به ــ بود شده بینیپیش کاکس پرسی سر قرارداد در که

 سردار امن به سلطنتی خانواده اعضای از یکی ملی شورای مجلس گیرودار این در

 با که مالقاتی در همایون سردار. کرد منصوب قزاق بریگاد فرماندهی به را همایون

 او نتخابا علت و نیست سرباز که گویدمی صراحتاً است داشته آیرونساید ژنرال

 پیش اما 3.« است بوده شاه به نسبت آنان وفاداری تضمین»  قزاقها فرماندهی برای

 را ضاخانر کودتا کردن منظورعملی به اسمایس سرهنگ و آیرونساید ژنرال این از
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 شتهنگذ همایون سردار انتصاب از زیادی زمان مدت هنوز. بودند کرده شناسایی

 داردمی وانهر مرخصی به را وی آیرونساید ژنرال توصیه به اسمایس سرهنگ که بود

 را قزاق نیروی فرماندهی و بپردازد خود موقعیت تحکیم به رضاخان او غیاب در تا

 5. بگیرد برعهده

 مطلق فرماندهی به را او و ــ 9199 فوریه 99 ــ داشتم وگویی گفت رضاخان با

 که گفتم او به. امدیده تاکنون که است فردی قویترین او. گماردم ایرانی قزاقهای

 ماتمقد اسمایس سرهنگ همراه باید و شود خارج من کنتزل تحت از تدریج به

 حضور رد. کند فراهم منجیل از ستون خروج از پس را رشت شورشیان با رویارویی

 6. داشتم رضا با طوالنی شنودی و گفت اسمایس

. گیردیم شکل کودتا اجرایی اهرم نظامی، نیروی رأس در رضاخان گرفتن قرار با

 سید. دشنمی میسر سیاسی نیروهای و داخلی عناصر حمایت بدون جریان این اما

 است جمع ینا غیرنظامی تنها و کودتا خوردگانقسم از یکی طباطبایی ضیاءالدین

 :دارد توجهی شایان نقش کودتا یافتن تحقق در که

 قرآن پشت دهش همقسم و شده متحد یکدیگر با کودتا انجام برای نفر پنج گویندمی

 نرضاخا سیدضیاءالدین،:  از بودند عبارت نفر پنج این... اندکرده مهر هم را

 اظمک کلنل و ــ امیراحمدی ــ آقاخان احمد سرهنگ مسعودخان، ماژور میرپنجه،

 رهدو مجلس در اشاعتبارنامه طرح هنگام هم ضیاءالدین سید ــ سیاحــ خان

. ادآبشاه به رفتم من کودتا از پیش روز دو:  است کرده بیان چنین چهاردهم

 احمد آقای از و میرپنج رضاخان آقای و بنده از آبادشاه در شد تشکیل ایجلسه

. نخا کاظم آقای از و مسعودخان ماژور آقای از و بود سرهنگ وقت آن که آقاخان

 راراس از گرفتیم، تصمیم چه و کردیم صحبت چه و دیدم چه دیدم؛ را آنها من

 سمق نفر پنج ما که است این آن و گویممی شما به را خبری یك ولی ماست؛

 2...  کنیم خدمت ایران به که خوردیم
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 کمیته ــ او ایکمیته رفقای و رعد روزنامه مدیر سیدضیاءالدین آبادی،دولت یحیی

 سید یکودتا اجرای برای سیاسی ایرانی قوه را ــ زرگنده کمیته یا فوالد و آهن

 سرهنگ، مسعودخان مدیرالملك، محمودخان و 1 داندمی رضاخان ــ ضیاءالدین

 و ندکمی معرفی آن اعضای از را گیالنی خان کریم میرزا و طبیب منوچهرخان

 که قسمتی رد تهران در است انگلیس سیاست مرکز زرگنده کمیته: » ...  است معتقد

 1.« بگیرد انجام ایرانیان دست به باید

 بطمرت رضاخان با رشتی خان کریم میرزا وسیله به 9192 سال از اردشیرجی شبکه

 درباره جی اردشیر 92. داشت برعهده را وی سیاسی تعلیمات نوعی به و بود شده

 سید که هم را آنچه که گویممی فقط: »  نویسدمی طباطبایی ضیاءالدین سید نقش

 متخد هم او محرک و داد انجام خوبی به داشت عهده به طباطبایی ضیاءالدین

 سیاست با میهمگا به تظاهر بود مطلوب یا و الزم آنچه از بیش شاید ولی بود ایران به

 99.« کردمی انگلیس

 کودتا اسرار تنداش مخفی و پنهانکاری با ضیاءالدین سید جی اردشیر عقیده برخالف

 داخلی عنصر یك نوانع به بلکه نداشت بریتانیا سیاستهای با همگامی به تظاهر تنها نه

 ودب رضاخان این و داد انجام استعمار اهداف جهت در را خدمت بزرگترین سیاسی

 راحتص به دیگران و مصدق دکتر و آبادیدولت یحیی میرزا حاج حضور در که

 . ودب گفته سخن کودتا ساختن عملی برای بریتانیا دریغ بی حمایت از

 است راراس از وقایع که است گفته بارها کودتا و خود از دفاع در ضیاءالدین سید

 نکرده افشا را راسرا از مطلبی طریق بدین و بگویم مطلبی آن درباره نیستم مجبور و

 انگلیس خارجه زیرو و انگلیس مختار وزیر بین متبادله تلگرافات اینکه از غافل. است

 باقی ابهامی و شبهه گونه هیچ جای دیگر آیرونساید روزانه یادداشتهای به نگاهی و

 حییی میرزا حاج که طوری به و است داشته را لندن مارک کودتا، که گذاردنمی

 سردار هک است نوشته چنین سپه سردار قول از صریحاً یحیی حیات در آبادیدولت

 زاده،قیت مصدق، دکتر مشیرالدوله، میرزاحسن الممالك،مستوفی حضور در سپه
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 خود ثالًم:  داشته اظهار فروغی و مخبرالسلطنه یعنی دولت وزرای از تن دو و عالء،

. ردمک خدمت وطنم به آمدم کار روی وقتی ولی آوردند؛ کار روی انگلیسیها مرا

 به: ...  است گفته عبارت بدین اختالف کمی با مصدق دکتر هم را مطلب همین

 دولهمشیرال مرحومان حضور با من منزل در وزیر،نخست سپه سردار که دارم خاطر

 زادهتقی و مخبرالسلطنه آقایان و آبادیدولت یحیی میرزا حاج و الممالكمستوفی و

 99. دارند کارسرو کسی چه با ندانستند ولی آوردند انگلیسیها مرا کرد اظهار عالء و

 است بدیهی اما 92 شناسدمی 9911 کودتای معمار را خود آیرونساید ژنرال اگرچه

 عضایا و زرگنده کمیته خاصه و داخلی نیروهای حمایت و مساعدت بدون کودتا

 خان مکری میرزا. شدنمی محقق بودند مرتبط انگلیس سفارت با همواره که آن

 قشن به صریحاً است، زرگنده کمیته اعضای مرموزترین از یکی که رشتی

 93. است کرده اشاره رضاخان و انگلیس سفارت میان خود گریواسطه

 کودتا سیدنر ثمر به در رضاخان بر جی اردشیر تأثیر آیرونساید ژنرال نقش بر عالوه

 رونسایدآی ژنرال فرزند ــ آیرونساید لرد. تأمل شایان و توجه قابل است موضوعی

 :  نویسدمی علم امیراسداهلل به اینامه در ــ

 پدر و درمپ مکاتبات از مناسبی هایچکیده[ ریپورتر] شاپور سر و شما که امیدوارم 

 که ستا این نماید،می رخ اینجا در که حقیقتی...  کنید آوریجمع...  را شاپور سر

 کرده امقی پرستمیهن ایرانی فرد یك زمین ایران کهن تاریخ در دیگر بار یك

 به من و بود مردی چنین کبیر، رضاشاه. کند حفظ خطرات از را خود میهن تا است

 95. کنممی افتخار ایبرجسته چهره چنین با پدرم همکاری خاطر

 طور به دآیرونسای لرد پرستانه،میهن پردازیهایعبارت و آراسته جمالت این ورای در

 ادآوری ایران سیاسی جریانهای در را انگلیس دولت دخالت و نقش اهمیت ضمنی

 رانهتجاوزگ حضور و استعمار دخالت شد، اشاره این از پیش چنانکه اما، شودمی

. شدنمی میسر هرگز آنها همگامی و همراهی و داخلی عناصر دخالت بدون خارجی
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 روز دو یکی در بود گرفته شکل 96«نظامی دیکتاتوری استقرار»  هدف با که کودتا

 :  داد اتمهخ استثنا بدون جراید، همه فعالیت به و کرد دستگیر را سرجنبانان همه

 من مدیرش که را ایران روزنامه تنها و ببندد را جراید همه کودتا مؤسس بود قرار

 و بیقل اینکته... کند کمك روزنامه به تومان هزار ماهی و بگذارد باقی بودم،

 یشانا دوستانه پیشنهاد پذیرفتن از مرا است دشوار شرحش که روحی احساسی

 قرار کودتا اسرای شمار در هم من روز، سه دو از بعد و داشت منصرف[ رضاخان]

 92. گرفتم

 و یروخورشیدش نشان قطعه ده تقاضای انگلیسی منصبان صاحب برای ترتیب بدین

 قاضات سبز حمایل با وخورشید شیر اول درجه نشان نیز آیرونساید ژنرال برای

 91. نماید اعطا آنها به کودتا شدن عملی پاس به دولت که شودمی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ضیاء سید سقوط از آمریکا کاردار روایت

 

 کرد الشت او.  بود کرده ناامید را ها انگلیسی سیدضیاء:  تهران در آمریکا کاردار

 تبدیل بریتانیا مشکالت از یکی به او. کند باز ایران به را آمریکا نفتی هایشرکت پای

 شانس خوش خیلی البته.  کرد ترک را کشور ، برکناری از پس سیدضیاء.  بود شده

 .... ماندمی اگر چون ، شد خارج کشور از که بود

 قدرت سر بر( 9911 اسفند سوم در) که سرعت همان به طباطبایی سیدضیاءالدین

(  انتهر در آمریکا کاردار) انگرت تلگرام. کرد سقوط( 9222 خرداد سوم در) آمد،

 شده ارسال کشورش خارجه وزارت به( 9222 خرداد چهارم)  9199 می 95 در که

 :  خوانیممی هم با رابطه این در را است

. شد الوزرارئیس استعفای به منجر الوزرارئیس و جنگ وزیر اختالفات سرانجام.... 

 می، ماه پایانی هایروز رسیدن فرا با. کرد ترک را تهران زود صبح امروز وی

 ادعای خالف بر. دش تبدیل بریتانیا مشکالت بزرگترین از یکی به سیدضیاءالدین

 ساکنین بر تنها هن سنگینی هایمالیات او. بود منفور بسیار سیدضیاءالدین ها،روزنامه

 نآ بلکه کرد، تحمیل بودند عاجز خود عادی سهم پرداخت از حتی که شهرها،
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 و ها ران االغ ها،قاطرچی مانند) بودند مرتبط نقل و حمل خدمات با که ایعده

 ردنک زندانی. کرد بلند را ایشان اعتراض فریاد و ساخت دچار نیز را( هاران شتر

 مجلس، کیلتش در او تراشیمانع و انداخت فاصله هاآریستوکرات و او میان متنفذین،

 اما.داشت نفرت ضیاء سید از شدت به نیز شاه احمد. کرد دور او از را هادموکرات

 کردن ایگزینج یا و انگلیسی افسران ابقای از سپه، سردار همان یا رضاخان، استنکاف

 منجر که بود دلیلی مهمترین مهمات، و اسلحه کمبود دلیل به کمکی نیروهای با آنها

 به هاقزاق هفوری ماه در که آورد خواهید یاد به حتماً. شد سیدضیاء کابینه سقوط به

 و دولت این مؤسس را خود رضاخان لذا کردند، فتح را تهران وی، فرماندهی

 جنگ روزی سپه، سردار آوریل ماه در دلیل همین به. داندمی پیشین دولت مخالف

 تحت زنی را جنگ وزارت قوا، کل فرماندهی سمت حفظ با و کرد برکنار کار از را

 الوزرارئیس و وی میان تنش بر روز به روز بعد به زمان آن از. درآورد خود امر

 زدن ربازس البته. شد فرار به مجبور خود جان ترس از الوزرارئیس و... گشت افزوده

 -انگلیس راردادق لغو. بود خالی تو ژست یك تنها انگلیسی، سراناف ابقای از رضاخان

 .... شد رارتک پیش از بیش هیاهویی با عمل، این به بریتانیا دادن رضایت و ایران

 راردادق مواد که بود این کار این از ایشان هدف شك بدون: .... افزایدمی انگرت  

 تشارمس اسمیت، -آرمیتاژ آقای. سازند عملی رسمی ایتوافقنامه بدون حتی را

 وزارت رد را خود کار و بازگشت انگلستان از می پنجم در ایران، دولت اقتصادی

 به شور،ک این افسران از شماری انگلیسی نیروهای خروج از پس. کرد آغاز مالیه

 شده صمشخ همچنین. هستند مستقر قزوین در همچنان اسمیت، کلنل فرماندهی

 بر را ققزا نیروهای سازماندهی و آموزش موقتاً انگلیسی افسر یازده حداقل است

 و آورد خواهد دوام کردمی احساس که را کسی هر رضاخان.« اندگرفته عهده

 بود نگج وزیر مسعودخان نفر اولین. کرد کنار بر سرعت به شد، خواهد واقع مفید

 بر را او سمت خود و کرد گیریکناره به وادار را او آوریل 96 در خان رضا که

 زمانی. دیدگر کابینه اول مقام به تبدیل رضاخان که بود این از پس. گرفت عهده

 ینا محض به. شد تمام چیز همه کرد، اعالم شاه از را خود حمایت سپه سردار که
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 لیتعل هیچ بدون شد، مطمئن هاقزاق همراهی از خود جنگ وزیر جانب از شاه که

 کشور ضیاءسید بعد روز یك. کرد برکنار قدرت از را ضیاءسید می چهارم و بیست در

 نظر به .گرفت صورت سپه سردار نیروهای حفاظت تحت وی عزیمت. کرد ترک را

 علیه ده،ش حساب اینقشه گرفتن پیش در با سپه سردار مدت این تمام در رسدمی

 به منیار شخصی) وی اصلی شریك و الدینسیدضیاء. کردمی عمل خود شرکای

 ترک را کشور قدرت خلع از پس بالفاصله که بودند شانس خوش خیلی( ایپکیان نام

 روانه ایشان که متنفذی ایرانی 922 آن نفرت و خشم ماندندمی اگر که چرا کردند؛

 .... شدمی آنها دامنگیر بودند، کرده زندان

 کرد تالش ترتمام چه هر نشناسینمك با او. کرد ناامید بسیار را هاانگلیسی سیدضیاء  

 در عمل این لمقاب در بریتانیا. کند باز ایران به را آمریکایی نفتی هایشرکت پای

 ینا از پس. کرد اعالم را خود اعتراض مراتب لندن تایمز روزنامه در ،9199 می 99

 که کرد اعالم می 92 در ایران روزنامه. رفت پیش سرعت به حوادث روند

 اهندخو استراحت به خانه در جسمانی ضعف و خستگی دلیل به الوزرارئیس

 . پرداخت

 شدن طوالنی دلیل به که شدیم خبر با: »نویسدمی چنین می 93 در ایران روزنامه

 دکتر و ازندبپرد استراحت به خانه در بایستمی همچنان ایشان الوزرا،رئیس بیماری

 لکتیمم و اداری امور به نباید وجه هیچ به الوزرارئیس که اندداده اکید دستور

 .« بپردازند

 مقصد به را ایران بعد روز یك و داد استعفا می 93 در طباطبایی سیدضیاءالدین 

 صبح، 1 ساعت دیروز: »داد گزارش می 96 در ایران روزنامه. کرد ترک اروپا

 به. دش اروپا راهی بغداد طریق از اعلیحضرت محضر از اجازه کسب با الوزرارئیس

 کل رماندهف و جنگ وزیر سپه سردار حضرت،اعلی دستور به که است رسیده خبر ما

 ساختن رقرارب مأمور جدید، کابینه تشکیل و الوزرارئیس انتصاب زمان تا قزاق، هنگ



276 

 

 خواهد نجاما سپه سردار فرمان تحت نیز بلدیه امور تمام. باشدمی پایتخت در نظم

 .«  گرفت

 

 

 :منبع 

 هایپژوهش و مطالعات مؤسسه ، مجد محمدقلی دکتر ، پهلوی به قاجار از کتاب

 912 تا 912 ص ، سیاسی
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 رضاخان افول و درصعود انگلیس سهم

 

 

 ودتایک یك با و رسید قدرت به انگلیسی کودتای یك با 9199 سال در رضاخان

 اوت در. بود هاانگلیسی مخلوق او.  کرد جلوس سلطنت تخت به دیگر انگلیسی

 انگلیس فارتس به پناهندگی قصد کردند، حمله ایران به متفقین نیروهای که 9139

 ستعفاءا ذلت با نتیجه، در. دادند رد جواب او به انگلیسیها اما ، داشت را تهران در

 را خود مرع بقیه و رفت ایران از انگلیسی کشتی یك با جانش نجات برای و داد

 ...  کردو سپری انگلیس حمایت تحت

 با ردندک سعی ایران، نظامی اشغال از پس هاانگلیسی ، اول جهانی جنگ جریان در

 به معروف ق،وثو حسن انتصاب و السلطنهصمصام کابینه سقوط زمینه آوردن فراهم

 نیز را شانسیاسی سلطه 9191 اوت در وزیرینخست پُست در الدوله،وثوق

 است این ادد ارایه وثوق دولت از توانمی که توصیفی بهترین. کنند ترمستحکم

 قصد هک بود انگلیس حمایت تحت غیرنظامی استبدادی دولت یك او دولت که

 و بگیرد دست به را نفتش، ویژه به آن، اقتصادی منابع و ایران دائم کنترل داشت

 1 ادقرارد اجرای. کند هدایت خویش منافع راستای در را ایران اقتصادی توسعه

 اوایل در کرد؛یم تبدیل هاانگلیسی مستعمره به رسماً را کشور انگلیس، با 9191 اوت
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 پیشنهادی قرارداد با مخالفتشان و هاانگلیسی با مردم شدید خصومت ولی 9192 سال

 دولت تجربه و غیرممکن نامهموافقت این اجرای که ساخت مشخص کامالً

 . است شده مواجه شکست با وثوق غیرنظامی استبدادی

 و ایران نترلک عمالً نظامی استبدادی دولت یك استقرار با هاانگلیسی این، وجود با

 99 کودتای اب نظامی استبداد این. گرفتند دست به طوالنی مدتی برای را آن منابع

 باًتقری و گمنام قزاق افسر یك آن نتیجة در و شد برقرار ایران در 9199 فوریه

 این. شد ایران نظامی دیکتاتور سال 92 مدت به روستایی ایخانواده از سوادبی

 طومار ،دیگر انگلیسی کودتای یك نتیجه در ،9195 سال در. بود رضاخان همان مرد

 روهاینی حمله دنبال به او. شد ایران شاه رضاخان و پیچید، هم در قاجار سلسله

 لحمایهاتحت و داد استعفاء اجبار به سال همان سپتامبر در ،9139 اوت ماه در متفقین

 .کرد ترک را ایران انگلیسی کشتی یك بر سوار انگلیس

 ،9139 تا 9199 تاریخی دوره و پهلوی شاه رضا به نسبت سنتی دیدگاه اساس بر

 ربازس یك جانفشانی و همت به آن، طول در که بود پرافتخاری عصر فوق دوره

 که رفتگ شکل جدید ملی ارتش یك پهلوی، رضاخان نام به پرست،وطن و دالور

 تایال و عشایر ملی، ارتش این. داد نجات تجزیه از را آن و ساخت متحد را ایران

 اخانرض جلوس از پس. کرد دولت مطیع و سرکوب را غارتگر هایفئودال و یاغی

 سلطه و گرفت پیش در را غرب الگوی ایران ،9195 سال در سلطنت تخت بر

. دشدن رها بند و قید از حجاب کشف با زنان. شد ترضعیف مرتجع روحانیت

 مینه اساس بر. شد بنا تهران دانشگاه. شد ساخته آهن خط و هاجاده ها،کارخانه

 اهش رضا و کردند حمله ایران به خیانتکارانه 9139 اوت در روس و انگلیس دیدگاه،

 و راندند، نبیرو کشور از و کشیدند زیر به تخت از را ایران الیق فرمانروای پهلوی،

 . زدند رقم ایران برای بزرگی تراژدی ترتیب بدین

 وشنر امر ابتدای همان در تاریخی، دوره این مهم حقایق از برخی اجمالی بررسی

 سیروس نظیر نویسندگانی حتی. نیست واقعیت قرین چندان فوق تعبیر که کندمی
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 قدرت به در یسانگل کننده تعیین نقش به نیز هستند شاه رضا طرفداران از که غنی،

 کودتای یك با 9199 سال در ایران «کبیر رهبر. »دارند اذعان شاه رضا رسیدن

 کرد جلوس تختی هب دیگر انگلیسی کودتای یك با سپس و رسید قدرت به انگلیسی

 هاانگلیسی قمخلو رضاخان که نیست شکی. بود زده تکیه آن بر عباس شاه روزی که

 مینه کردند، حمله ایران به متفقین نیروهای که 9139 اوت در این، بر عالوه. بود

 دهانفرمان. نداد نشان خود از متجاوزان مقابل در مقاومتی ملی اصطالح به ارتشِ

 حترجی قرار بر را فرار و کردند خدمت ترک دولتی مقامات از بسیاری و ارتش

 اهندگیپن قصد نیز رضاشاه خودِ شد، معلوم بعدها اینکه، همه از آورترشرم. دادند

 با نتیجه، در .دادند رد جواب او به انگلیسیها داشته، را تهران در انگلیس سفارت به

 بقیه و فت،ر ایران از انگلیسی کشتی یك با جانش نجات برای و داد استعفاء ذلت

 . کرد سپری انگلیس حمایت تحت را خود عمر

 

 

 : منبع 

 مقدمه بخش ، سیاسی پژوهشهای و مطالعات موسسه ، بریتانیا و رضاشاه
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 بود؟ که ضیاء سیّد

 

  سال المکّرمشوال شهر با مطابق شمسی، 9961 سال تابستان   روزهای از یکی در

 پدری و   شیرازی مادری از میالدی، 9111 سال ژوئن ماه و قمری هجری 9292

 .گرفت نام «ضیاءالدّین» که شد زاده شیراز در کودکی  یزدی،

 و «شاه محمدعلی» ،«شاه مظفرالدّین» دربار در ،«یزدی علی سیّد آقا» پدرش

 از بلق «علی سیّد آقا. »داشت اشتغال خوانیروضه و خطابت شغل به «شاه احمد»

 به نجف علمیه حوزه در «شاه ناصرالدّین» سلطنت اواخر در ایران، به آمدن

 «میرزا نمظفرالدّی» که هنگامی. بود مشغول اسالمی معارف و اصول و فقه فراگیری

 یکی هک کرد استدعا «شیرازی میرزای مرحوم» پیشگاه از خود، ولیعهدی زمان در

 همکیشان و هموطنان دینی پیشوایی و زعامت منظور به را حوزه روحانیون از

 علی دسیّ آقا» یعنی شاگردانش از یکی مرجع آن فرماید، اعزام ایران به خویش

 روطیتمش نهضت جریان در یزدی آقایعلی سیّد. داشت گسیل ایران به را «یزدی

 هزمر در ضیاء سیّد فرزندش وی برخالف داشت، قرار مشروطه مخالفان زمره در

 دتیم ضیاء سیّد مشروطیت فرمان صدور از قبل. داشت قرار مشروطیت طرفداران
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 سن تا و رفت تبریز به پدرش همراهی به ولیعهد میرزا محمدعلی رکاب التزام در

 زدن را زمان معمول هایدانش تبریز در. داشت اقامت دیار آن در سالگی سیزده

 رسهمد این در. شد ثریا مدرسه وارد سالگی دوازده در و آموخت فن استادان و پدر

 وراند در چون و گرفت فرا را جدید علوم برخی و فرانسه و انگلیسی هایزبان

 به که وافری مهر خاطر به گفت، زندگی بدرود شیراز در مادرش کودکی و صباوت

 ادربزرگشم سرپرستی و صیانت تحت و شد شیراز راهی تبریز از داشت خویش مادر

 .گرفت قرار بود دانا بانویی اندنوشته که

. جست دوری وی از داشت پدر افکار با که تعارضی و تضاد علت به بلوغ دوران از

 به و ،کرد در به تن از را روحانی لباس داد، تغییر را خویش ظاهری شکل و هیأت

 دهد شانن متجدّد را خود اینکه برای گاهگه و گشت ملبّس شلوار و سرداری و کاله

 .شدمی حاضر پوشت و فکل و پاپیون و شلوار و کت با عام مالء در

 هایسنّت از فارغ نوجوانی آغاز همان از «طباطبایی ضیاءالدّین سیّد» حال هر در

 انتقاد دمور که طوری به شد، راغب تفریحات و شکار و موسیقی به. مذهبی و ملی

 روش و راه از چرا که گرفت قرار خویش اطرافیان و آشنایان و خویشان نکوهش و

 .است نموده عدول نیاکانش

 این در ار «ضیاءالدّین سیّد» شخصی خصوصیات و صفات از ایپاره بخواهیم اگر

 استناد «زادهجمال علی محمد سیّد مرحوم» نوشتار به که بجاست بیاوریم، نوشته

 سال اسفند ـ آذر ششم سال آینده، مجله 99-1 هایشماره در زادهجمال کنیم؛

 :نویسدمی شمسی 9251

 و دست و تشریفاتبی و محضرخوش. بود پاکباز و صدیق و استوار دوستی در سیّد

 و وشیخام و سکون از و بود جنبش با و متحرک و فعّال. بود منشصداقت و دلباز

 چهره و بلند صدای با و برخاست و نشست و آمد و رفت در مداوم و گریزان عزلت

 چیز همه هک داشت سعی و. بود( وحده متکلّم بسا چه و) متکلّم برافروخته، و خندان

 از) دنیا خوب چیزهای مندیبهره و تماشا از را آنها و بدهد نشان دوستان به را
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 یل جوان مانند خودش. سازد برخوردار( شنیدنی و دیدنی و آشامیدنی و خوردنی

 شهر و مونترو شهر به یون گلی از که را درازی و دور پلکان ساله نوزده هیجده،

 بود منتظر و ردبیاو جبین بر چین آنکه بدون پیمود،می سریع قدم با رفتمی تریته

 ضمنآ. آورددرمی زانو به را آنها بساچه و باشند همراه و همقدم او با نیز یارانش که

 رخ به دخواهمی آمیخته تکبّر به غرور نوع یك با را کاری چنین که بود معلوم

 .بکشد خود اطرافیان

 درکار لجاجتی و مطبوع غیر یکدندگی نوع یك سیّد که افسوس صد و افسوس

 یا نرد بازی در که وقتی به وای مثال. کاستمی مبلغی معاشرتش لطف از که داشت

 کردمی جوییبهانه و شدمی تلخ سخت اوقاتش. باختمی و نبود یار بخت شطرنج

 او از که اطرافیانش از کسانی جان به محابابی. بریزد بیرون را خود غضب و غیظ تا

 گفت و صحبت در که افتادمی( آرامش و صدابی همسر خصوص به) بودند ترضعیف

 در مجادله صورت به مصاحبه و کردمی رفتار طرز همین به هم دوستانه شنود و

 .آمدمی

 مادری زبان که فارسی از گذشته و کردمی مطالعه کم و بود خوانده کم کتاب سیّد

 اطرافیانش هب نبود میلبی که حالی در. دانستنمی کافی قدر به را زبانی هیچ بود او

 عهده از سیفار استثنای به کنممی گمان. دارد تسلّط زبان چندین بر که برساند

 خاطر به همه این اب. آمدبرنمی بنویسد فارسی از غیر زبانی به بتواند را مطلبی اینکه

 در تشرک و حضور برای ایران اعزامی هیأت با ایرانی کارگر یك وقتی که دارم

 در است یّدس خاصّ مریدان از شد معلوم و بود آمده ژنو به کار المللیبین کنفرانس

 .دنویسمی و زندمی حرف خوبی نهایت در را زبان هفت: گفت سیّد وصف ضمن

 طرف از) اشخانواده افراد اغلب مانند ولی گرفتمی قدری زبانش آنکه با سیّد

 تصحب شدّتی به آمیخته فصاحت نوع یك با و داشت بیان سهولت( پدری

 که ودب آفریده را او خداوند. دادمی قرار تأثیر تحت سخت را مستمع که داشتمی
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 منظور هب و جمعیّت برای و باشد سیاسی حزب یك ناطق و سخنران و دسته پیش

 .براند سخن تبلیغات

 شیده،ک تحریر رشته به ضیاءالدّین سیّد اخالق و منش از زادهجمال که را وصفی

 قلدرمآب و خودکامه است بوده شخصی وی که سازدمی آشکار خوبی به را نکته این

 .است کردهمی استفاده سیاست حربه از که

 

 

 :منبع 

 ایران معاصر تاریخ مطالعات موسسه
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 دار مارک کودتای

 

 حقانی موسی

 هر. ستا ایران معاصر تاریخ در سازسرنوشت و تلخ ایواقعه یادآور ماه اسفند سوم

 پایتخت ــ تهران شمسی9911 اسفند سوم در که داندمی ایران تحوالت با آشنا فرد

 و درآمد قزاق قوای اشغال به شده آماده پیش از طرحی براساس ــ ما کشور

 اگرانکودت. شدند امور کردن قبضه به موفق راحتی به و سرعت به کودتاگران

 و ردهک قیام کشور آشفته وضعیت به دادن سامان و سر برای که بودند مدعی

 طریق از نیتام استقرار. باشندمی فساد ریشه قطع و کشور وترقی پیشرفت خواهان

 تورم، رلکنت کارگران، حقوق تأمین اقتصادی، وضعیت اصالح قوی، قشون ایجاد

 با دوستی حفظ برای 9191 قرارداد الغای کاپیتوالسیون، لغو شهری، امور اصالح

 کودتاگران که بود دیگری شعارهای کشور دو فیمابین سوءتفاهمات رفع و انگلستان

 9. نمودند اعالم خود اهداف عنوان به

 به ابستهو مورخین و پهلوی رژیم تاریخنگاری دستمایه بعدها چند هر اظهارات این

 سیاسی آگاهان ویژه به ایران، ملت پرسشگر اذهان نتوانست وقت هیچ اما شد، آنها

 کردیم آن از حکایت فراوانی شواهد. سازد قانع کودتا اهداف و منشأ به نسبت را

 لذا. ستا بوده دخیل کودتا به منجر تحوالت ورای در انگلستان پنهان دست که
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 نقش داشتن پنهان در آن عوامل تالش تمامی رغم به 9911 اسفند سوم کودتای

 این تنها نه نیز زمان گذر 9. یافت شهرت انگلیسی کودتایی به ابتدا همان از انگلستان

 که ودتاگرانک اقدامات گیریشکل و اسناد انتشار با بلکه نکرد کمرنگ را اندیشه

 مسلمات از کیی قالب در مسئله این. شد ایران در انگلستان موقعیت تحکیم به منجر

 اظهار و شد اعتراف به مجبور نیز رضاخان که جایی تا کرد پیدا تجلی تاریخی

 “هستند رفط کسی چه با ندانستند اما آوردند کار سر بر را من هاانگلیسی: ” داشت

 را او هک کسی همان: ”  کندمی اضافه بود اعتراف این شاهد خود که مصدق دکتر

 و پهلوی عصر تاریخنگاری در متأسفانه 2. “برد را او نبود مفید دیگر چون آورد

 کودتای لکهب شودنمی گرفته نظر در تنها نه کودتا عامل صریح اعتراف آن بقایای

 زمینه این رد رضاخان وابستگان و پهلوی دربار. نمایندمی معرفی “ملی قیام” را 9911

 .پردازندمی آن عامل و کودتا ستایش به و ربوده دیگران از را سبقت گوی

 برخی 3. داندمی “وجدان ندای”  از ناشی را خود پدر اقدامات پهلوی محمدرضا

 دخالت راحتاًص نیز بود رضاخان تبعید مأمور که اسکراین نظیر انگلیسی مأموران از

 دارجهت و هماهنگ عملیات دیگر برخی 5. شوندمی منکر کودتا در را هاانگلیسی

 نگلستانا سیاست با ایرانی پرستوطن و ملی نیروهای اتفاقی همسویی را کودتا

 لتدخا موضوع شدن روشن برای. شد تمام ایران نفع به مجموع در که دانندمی

 ایران در کشور آن منافع و انگلستان حضور سابقه به است الزم کودتا در انگلستان

 به وابسته سمیغیرر و رسمی کانونهای عملکرد مستند منابع به توجه با سپس و توجه

 تقیممس و آشکار دخالت. دهیم قرار بازبینی مورد خصوص این در را انگلستان

 ایران ان،هندوست تصرف با. گرددبازمی قاجار دوره اوایل به ایران امور در انگلستان

 در نگلستانا با همسایگی جهت از استراتژیك موقعیت و اقتصادی جایگاه بر عالوه

 ویژه وجهت مورد بود ایرانیان دست در هندوستان تصرف کلید اینکه و هندوستان

 ایران استراتژیك موقعیت روسیه در جدیدی قدرت ظهور و نفت کشف. گرفت قرار

 هاانگلیسی جهت همین به. داد افزایش منطقه و هند در انگلستان منافع حفظ برای را

 صخصو در کرزن لرد کردند پیدا قوی و جدی حضوری ایران تحوالت تمامی در
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 شورک آن در ما منافع عظمت ایران، جغرافیایی موقعیت: ” گویدمی ایران اهمیت

 ما به ـ گذشته سال 52 مانند درست هم امروز ما شرقی امپراطوری آتی امنیت و

 عظمت 6. داریم نگه برکنار دهدمی رخ ایران در آنچه از را خود دهدنمی اجازه

 راحتی به انکشورم در آنها امتیازات فهرست بر مروری با ایران در را انگلستان منافع

 : بیاوریم دست به توانیممی

  اروپا و هند تلگراف کمپانی و اروپا و هند تلگراف شعبه. 9

  شاهنشاهی بانك. 9

  فارس خلیج در دریایی تجارت. 2

  انگلیس و ایران نفت شرکت. 3

  اصفهان به اهواز جاده و کارون در بروس لینچ شرکت امتیاز. 5

  ایران آهنراه سندیکای امتیاز. 6

 هند در بریتانیا بازرگانی مختلف مؤسسات. 2

 منافع فظح منظور به روسیه تزاری رژیم سقوط از پس ایران در انگلستان تازییکه

. داد قرار ودخ الشعاعتحت را ایران تحوالت تمام ایران بر سلطه تعمیق و الذکرفوق

 یستامپریال لرد. گرفت صورت فضا همین در کرزن لرد سوی از 9191 قرارداد طرح

 تعمراتمس زمره در را ایران داشت قصد داریامپراطوری سنتی روشهای بر تکیه با

 مامیتت آن تبع به و ایران ارتش و مالیه قرارداد اجرای با. درآورد انگلیس رسمی

 نیروهای ورحض مستلزم طرح این اجرای. گرفتمی قرار انگلیسیها اختیار در کشور

 حاکمیت از هاییبخش مخالفت با ابتدا از که بود هاییهزینه تقبل و ایران در انگلیسی

 از. ردکمی دنبال را خود طرح کرزن هامخالفت این رغم به. شد مواجه انگلستان

 و مرکز از ریزگ گرایشات تقویت بر که ایران در انگلستان سابق سیاست زمان همان

 بین از و مرکزی حکومت تقویت به تبدیل بود، استوار مرکزی حکومت تضعیف

 آنها استسی داخلی حامیان و هاانگلیسی شعار. شد مرکز از گریز گرایشان بردن
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 مجازات یتهکم کردن متالشی با نیز آن هاینشانه اولین و شد “مقتدر دولت”  ایجاد

 که تاس ذکر به الزم. گردید نمودار کاشی خان حسین نایب شورش سرکوبی و

 نیز گراغرب خواهانمشروطه شعار آهنین مشت از استفاده و منور دیکتاتوری ایجاد

 دسته نای. شدمی داده اشاعه کاوه روزنامه طریق از کودتا از قبل سال چند که بود

 رضاخان همکاران زمره در آن از پس و کودتا جریان در عمدتاً خواهانمشروطه از

 لیهک رضاخان نظامی قدرت از استفاده با کردندمی تالش آنان. گرفتند قرار

 قرارداد. ببخشند تحقق را ایران جامعه کردن غربی جهت در خود هایخواسته

 یأته از بخشی مخالفت ایران، ملت گسترده مخالفت و مقاومت دلیل به 9191

 انگلستان آشکار و مستقیم حضور باالی هزینه. شد مواجه شکست با انگلستان حاکمه

 راناستعمارگ با ایران مردم جدی مواجهه باعث که مسئله این خطرات و ایران در

 نتلیجنسای هایشاخه و مستعمرات وزارت بریتانیا، هند حکومت ابتدا همان از شدمی

 یعنی هخارج وزیر شخص دیدگاه اختالف. کشاند قرارداد با مخالفت به را سرویس

 بررسی منظور به م9191/ ش9912 در که شرق کمیته اعضای سایر با کرزن لرد

 شده تشکیل وئزس شرق عربی سرزمینهای و ترکستان و افغانستان قفقاز، ایران، مسائل

 .             شد  کشیده یزن بیرونی و سیاسی هایعرصه به و نشد کمیته جلسات به محدود و بود

 اقدع الدولهوثوق حسن با ایران در انگلستان سرجاسوس جی اردشیر درگیری

 در هک بود انگلستان در قدرت کانونهای نزاع بازتاب از ایگوشه 9191 قرارداد

 امور وزیر) مونتاگ ادوین بالفور، لرد یعنی کرزن مخالفین. کرد پیدا بروز ایران

 ربرته سر ،(هندوستان فرمانفرمای و السلطنهنایب) ریدینگ لرد ،(هندوستان

 به معتقد (جنگ وزیر) چرچیل جرج و( فلسطین عالی کمیسر نخستین) ساموئل

 انیابریت هند حکومت طریق از ایران سیاست کنترل و ایران در محدود دخالت

 و داشته رارق صهیونیستی کانونهای با ارتباط در آشکاری نحو به گروه این. بودند

 . کردند طراحی کانونها این منافع با مطابق را خاورمیانه نقشه

 اسرائیل، اصبغ دولت تشکیل و فلسطین اراضی غصب عثمانی، امپراطوری فروپاشی

 این اقدامات از ایشمه رضاخان 9911 کودتای و ترکیه در الئیك حکومت ایجاد
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 قرارداد رابرب در گزینه بهترین کودتا که رسیدند نتیجه این به اینان. بود گروه

. یدنما تأمین ایران در را انگلستان منافع توانستمی که بود 9191 غیرعملی

 تشکیل و کودتا”  که داردمی اظهار صراحتاً 9911 کودتای اجرایی عامل آیرونساید

 آماده برای “. است بهتر انگلستان برای دیگر چیز هر از مقتدر و نظامی دولت یك

 ایعده. ندشد کار به دست قبل مدتها از انگلستان عوامل کودتا، هایزمینه کردن

 بحرانی را شورک وضعیت اقتصادی ـ سیاسی بحرانهای به زدن دامن با داشتند وظیفه

 یکتاتورید ایجاد. شود تبدیل همگانی آرزویی به مقتدر دولتی تشکیل تا کرده

 بود هنگذشت آن در مشروطیت تأسیس از سال پانزده هنوز که درکشوری نظامی

 بریگاد در نفوذ اب داشتند وظیفه دیگر برخی. داشت ایگسترده سازیزمینه به احتیاج

 بین از ندداشت وظیفه همچنین دسته این نمایند، تأمین را کودتا نظامی قوة قزاق

 افوقم افراد به و انتخاب کودتا نظامی فرمانده عنوان به را فردی قزاق نیروهای

 نهایتاً آمد خواهد آن شرح که گروهها این اقدامات مجموعه. کنند معرفی خود

 نفوذ و موقعیت. شد ایران در نظامی دولتی آمدن کار روی و کودتا وقوع به منجر

 صورت داخلی و خارجی ناظر هیچ که بود حدی به دوره آن در ایران در انگلستان

 به را زد رانای در گسترده تغییرات به دست کشور آن موافقت بدون بتوان اینکه

 . دادنمی راه نیز خود ذهن

 

 

 ها پانویس

-933 صص ،9 ج. 9262 ناشر، نشر تهران. ایران ساله بیست تاریخ. مکی حسین. 9

 ( طباطبایی ضیاءالدین بیانیه اولین. )952

. بیات اوهک مترجم. زرگر اصغرعلی. رضاشاه دوره در انگلیس و ایران روابط تاریخ. 9

 . 25 ص. 9229 معین ـ پروین انتشارات تهران،
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 اسفند 96 شنبه سه روز قانونگذاری چهاردهم دوره در مجلس مذاکرات صورت. 2

 . 32 ص. 9299

 . 19 ص. مستند ناشر. دلها بر سلطنت سال پنجاه. صدری شوکت منوچهر. 3

 نو، نشر هران،ت. ابوترابیان حسین مترجم. بروند باید شترها. اسکراین کالرمونت. 5

  55-53 صص. 9269

 دنیا، هران،ت. افشار صدری غالمحسین ترجمه. ایران در انگلیسیان. رایت دنیس. 6

 . 92-91 صص. 9252

 ایران معاصر تاریخ مطالعات موسسه
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 سپه سردار رضاخان پادشاهی و مجلس

 

 کسری نیلوفر

 افسر گرفتن قدرت به منجر که خورشیدی 9911 اسفند سوم انگلیسی کودتای

 گشود ایران معاصر تاریخ در را جدیدی فصل شد، پنج میر رضاخان نام به ایساده

 که طوری به. ساخت بدل نظامیان دست در ابزاری صورت به را مشروطه مجلس و

 دتبعی و متفقین توسط ایران نظامی اشغال و 9292 شهریور تا دوره چندین طی

 نمایندگان مجادله و تندرو احزاب جدال و جنگ از موریس، جزیره به رضاشاه

 نمایندگان قدسم صندلیهای به گویان احسنت و گویان قربان بله فقط و نبود خبری

 وزارت که ضاخانر. ساختند گرفتار تلخی سرنوشت به را مجلس و زده تکیه نخستین

 گرفتن برای را خود ترقی بود، گرفته دست به ش 9222 اردیبهشت در را جنگ

 به جنگ وزارت اخذ از بعد اندکی او. نمود آغاز مجلس از پادشاهی و صدارت

 مجلس ،مدت طوالنی سیکل یك در و پرداخت مجلس در هاییوزنه گرفتن دنبال

 تقاللیاس و اراده خود از که نمود بدل گو قربان بله جماعت یك به را مجلسیان و

 شدن ایشیفرم فرایند این. شدند بدل رضاشاه دستورات مجریان به تنها و نداشتند

 ،9911 کودتای از بعد ماه سه تنها چهارم، مجلس انتخابات از مجلس و انتخابات

 دتبعی و اول پهلوی حکومت سقوط زمان که سیزدهم دور تا و پذیرفت انجام

 که گفت انتومی ترتیب این به. انجامید طول به بود، جنوبی آفریقای به رضاشاه
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 جایگاه و نقش به توجه با معاصر ایران سیاسی صحنة در حضور آغاز زمان از رضاشاه

 هب خود فرمان تحت قزاقهای و نظامی نیروهای کمك با تا نمود تالش مجلس،

 رد با تا کند مجلس وارد را خود نظر مورد افراد و بپردازد انتخابات در دخالت

 به دستیابی و فعالیت اساس. یابد دست قاجاریه برکناری به تام قدرت گرفتن اختیار

. داشت قرار پنجم و چهارم مجالس همکاری و همراهی در رضاخان سیاسی مقاصد

 ش 9911 کودتای از ماه سه چهارم مجلس انتخابات زمان در آنکه وجود با

 داشته مچهار مجلس انتخابات در دخالتی چندان توانستنمی رضاخان و گذشتمی

 جلسم برای را راه مجلس نمایندگان از ایپاره کردن همرأی با توانست اما باشد

 جهت خود سیاسی توان کلیه از رضاخان پنجم، مجلس انتخابات با. کند باز بعدی

 به تهران در ویژه ایکمیته ش 9229 پاییز در. کرد استفاده هوادارنش دخالت

 زارتو به بعدها که خان خدایار نام به ارتش ارشد فرماندهان از یکی مسئولیت

 تا رفتگ قرار او کنترل و نظارت تحت انتخابات و نمود ایجاد شد برگزیده جنگ

  9.کند مجلس راهی را رضاخان عالقه مورد افراد بتواند

 درباره ایالت روسای و نظامی فرماندهان به رضاخان خود موارد از ایپاره در

 هاستفاد تمهید و تهدید از راه این در و دادمی دستور نظر مورد افراد گزینش

 نظر تحت والیات در گذاری قانون پنجم دوره انتخابات ترتیب بدین 9.کردمی

 دایارخ سرلشکر و سپه سردار نظر و رای طبق و دولت مامورین یا نظامی فرماندهی

. شدند ابانتخ دولت میل خالف بر نمایندگان از تن چند ندرتاً و گرفت انجام خان

 انتخاب رد دخالتی نتوانست سپه سردار نظامی دولت تهران انتخابات در عکس به

 به خارج، هب تبعید علت به السلطنهقوام تهران نمایندگان از. آورد عمل به اشخاص

 ردهک شرکت پارلمان جلسات در نامی مجتهد مدرس علی شیخ و نشد وارد مجلس

 هب موسسان مجلس در او شرکت از اما گرفت عهده بر را مجلس اقلیت رهبری و

  2.شد جلوگیری ترفندی

 در نگلیسا سفیر که بود مشخص حدی به پنجم دورة انتخابات در رضاخان عملکرد

 .گرفت جدی تواننمی را ایران مجلس» که نویسدمی ش 9225 سال در گزارشی
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 رگزارب آزادانه مجلس انتخابات و نیستند آزاد و مستقل آن نمایندگان که چرا

 علی قل،مست نامزدهای از ایعده رضاخان، تمهیدات کلیه وجود با ولیکن. «شودنمی

 درسم حسن سید رهبری به افراد این. یافتند راه مجلس به تهران از الخصوص

 مقابل رد دفاعی موضع در و دادند تشکیل را مجلس اقلیت نستوه و مبارز روحانی

  3.ندکرد ایستادگی تدین حسن سید رهبری به او طرفدار اکثریت و رضاخان

 هایبارنامهاعت تأیید مورد در مجلس اقلیت و اکثریت رویارویی و برخورد نخستین

 هاینامه اعتبار صالحیت رد به یارانش و مدرس و گرفت صورت نمایندگان

 استبداد و زور از یناش و ملی غیر را آنها انتخاب روش و آنان و پرداختند نمایندگان

. بود واهیخ جمهوری غائله سر بر مجلس اقلیت و اکثریت بعدی اختالف. دانستند

 به بود تهگرف صورت سپه سردار الوزرایی ریاست مقام کسب از پس که غائله این

. فتگرمی انجام سپه سردار جمهوری ریاست و قاجاریه سلسله برکناری جهت

 درسم خوردن سیلی با نهایت در که گرفت صورت مجلس در طوالنی هایمجادله

 سفری در هسپ سردار رضاخان. گردید ختم بازاریان و علما مخالفت با و یافت پایان

  5.کرد خواهدن تعقیب را جمهوریت فکر دیگر که نمود اعالم علما با مذاکره در قم به

 نگونیسر فکر از که نبود معنی بدان خواهی جمهوری از رضاخان نشینی عقب اما

 شکیلت با بعد سال یك توانستند رضاخان طرفداران نهایت در و آید در به قاجار

 اخانرض و کنند سلب شاه از را اختیارات ایواحده مادة تصویب و موسسان مجلس

 ایران در یفرمایش انتخابات رضاشاه سلطنت با. برگزینند پادشاهی به را پهلوی

  6.یافت ادامه سیزدهم مجلس تا ششم مجلس از و شد نهادینه
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 9911 کودتای و جنگل نهضت

 

 تقوی مصطفی سید

 نهضت ،9911 کودتای تا مشروطیت نهضت از ایران تحوالت خم و پیچ پر مسیر در

 و هاانگیزه. گرفت نادیده را آن تواننمی که است هاییپدیده جمله از جنگل

 نهضت، تحوالت فرایند آنان، رفتارشناسی و نهضت رهبران ترکیب نهضت، اهداف

 شناسیآسیب و مطالعه که هستند مهمی مسائل کدام هر آن، سرانجام و سرنوشت

 هب پرداختن. دهد قرار خواننده اختیار در را ارزشمندی هایتجربه تواندمی آنها

 تأثیر عدم ای تأثیر به تنها مقال این در. است نوشته این هدف از بیرون هامقوله این

 . شودمی کوتاهی اشاره 9911 کودتای وقوع در جنگل نهضت

 راه به ایران رد کودتا وقوع برای بسترسازی منظور به انگلیسیها که روانی جنگ در

 نقش نگل،ج نهضت خطر آن تبع به و بلشویسم خطر بزرگنمایی بودند، انداخته

 خوی و قخل»  که داشتند اذعان و دانستندمی خوبی به انگلیسیها. داشت مهمی

 کردندمی أکیدت بلشویسم خطر بر آنچنان اما ،«نیست بلشویسم ویروس مستعد ایرانی
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 به قزاق یروهاین که هنگامی شودمی گفته. بود شده باورشان ایرانیان از بسیاری که

 تهران وارد 9911 اسفند سوم سحرگاه طباطبایی، ضیاءالدین سید و رضاخان رهبری

 که ودتاک از قبل شدگانبازداشت از برخی آنها، ببندهای و بگیر جریان در شدند،

 خیابان به و کرده فرار زندان از توانستند که هنگامی بردند،می سر به زندان در

 که هستند کهاییبلشوی همان حتماً تهران، کنندگاناشغال که پنداشتند چنین بیایند،

 برای رو، این از! بود افتاده زبانها سر بر تهران به آنها الوقوعقریب ورود خبر مدتها

 سر «لشویسمب باد زنده»  فریاد آنها خوشایند برای شوند، رها اشغالگران شرّ از اینکه

 ! دادندمی

 آیا هک ماندمی باقی مهم پرسش این اما پیوست، وقوع به 9911 کودتای حال هر به

 کند؟ صرفت را تهران توانستمی آن بلشویکی شاخه ویژه به و جنگل نهضت واقعاً

 روسیه استسی یکی. داد قرار توجه مورد باید را نکته دو پرسش این به پاسخ برای

 درباره .جنگل نهضت امکانات و توانایی میزان دیگری، و ایران، قبال در شوروی

 از یبرخ میان در اگرچه که داشت دور به دیده از نباید شوروی روسیه سیاست

 ولتد یك ایجاد و ایران بر سلطه به تمایل دولت، آن نظامیان و سیاستمداران

 روشن موجود تاریخی منابع و اسناد اما داشت، وجود ایران در نشاندهدست

 سیاستگزاریهای در مسلط رویکرد و رسمی دیدگاه برهه، آن در که سازندمی

 در شوروی نیروهای حضور. بود استوار ایران امور در مداخله عدم بر شوروی

 جنبه بیشتر و هبود انگلیسیها هایدسیسه از آنها ترس معلول نیز ایران شمالی نواحی

 توجه آن تتحوال سیر به باید جنگل نهضت توانایی میزان درباره اما. داشت دفاعی

 ولا مرحله. گذاشت سر پشت را مهم مرحله سه نهضت آن رسدمی نظر به. داشت

 رهدو دوم مرحله جمهوری، تأسیس تا اول جهانی جنگ هنگامه در نهضت آغاز از

 . جمهوری شکست از پس دوره سوم مرحله جمهوری،

 لهمرح در. داشت ایویژه موقعیت نهضت یادشده، گانه سه مراحل از کدام هر در

 ترویل،دانس که بود ایگونه به مازندران و گیالن استانهای در نهضت قدرت اول،

 به قزوین از خود نیروهای عبور برای ش9916 زمستان در انگلیس، نظامیان فرمانده
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 متیازاتیا و کرده منعقد قرارداد خان کوچك میرزا با که بود ناگزیر کشور، شمال

 در یکهابلشو شرکت با جمهوری حکومت تأسیس با نهضت دوم مرحله. بدهد او به

 ضد رب بلشویکها کودتای با سال همان مرداد اوایل در و شودمی آغاز 9911 خرداد

 وریجمه حکومت تأسیس. رسدمی پایان به مرحله این عمالً خان کوچك میرزا

 نیز نهضت مرگ آغاز واقع، به اما داد،می نشان را نهضت اقتدار اوج ظاهر به اگرچه

 آن، رب بلشویکها انحصاری سلطه و نهضت از خان کوچك میرزا حذف با زیرا بود،

 لکردهایعم علت به نیز این از پیش که را خود مشروعیت و مردمی پایگاه نهضت

 بدین. ددا دست از تمام به بود، دیده آسیب نهضت رهبران از برخی هنجارشکنانه

 امور زمام. شد شروع فضایی چنین در 9911 ماه مرداد از نهضت سوم مرحله ترتیب،

 ایاطالعیه در آنها و افتاد قربان خالو و خان اهللاحسان همچون افرادی دست به

 وسیهر ارتش مطابق ایران سرخ ارتش تشکیالت. 9: کردند اعالم چنین را خود برنامه

 رفع. 2 الطوایفیملوک اصول امحای و مالکین اختیارات لغو. 9 تهران به حمله و

 ناگزیر کوچك میرزا که شرایطی چنین در. دهات و شهر کارگران اصلی احتیاجات

. بودند شده انمید تاز یکه بلشویکها بود، برده پناه جنگل به و کرده ترک را رشت

 وآرز لحظه هر مردم هایتوده که بود نامناسب ایاندازه به مردم با آنان رفتار

 به رحاض راه این در و بشتابند آنان یاری به مرکزی دولت قوای که کردندمی

 ولتد نیروهای شرایطی چنین در. بودند قزاق قوای با همکاری و کمك هرگونه

 بودند، دهش ناامید گیالن و مازندران در پیشرفت از این از پیش چندی تا که مرکزی

 فرار لشویکهاب. کردندمی کمك آنان به نیز مردم و کردند آغاز را بلشویکها به حمله

: نوشت باره این در کنونی ایران  روزنامه در یقیکیان مسیو. دادند ترجیح قرار بر را

 دکتر و بلومکین دیدم که را اشخاصی اولین آمدم بیرون منزل از من زود صبح» 

 انزلی طرف هب رشت از و کرده اجناس و کاال از پر را خود اتومبیل که بودند بلینکی

 .«ندادند هم مرا سالم جواب حتی که داشتند عجله طوری و رفتندمی پیش
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 ییعن نهضت عمر رسمی پایان تا نیز آن از پس و 9911 سال پایان تا وضعیت همین

 تگف توانمی آیا وضعیتی چنین وجود با حال. داشت ادامه 9222 سال دوم نیمه

   است؟ بوده تهران تهدید به قادر 9911 سال دوم نیمه در جنگل نهضت که

 

 

 :منبع 

 ایران معاصر تاریخ مطالعات موسسه
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به  درآورده ام PDFکتابها یا مجالت آنالینی که فقط بنده آنها را به صورت تمام 

ه ام و تمام کتابی ننوشتشرح زیر می باشد ) در اینجا تاکید می کنم که بنده هیچ 

اما  تبدیل کرده ام PDFکتابهایی که به نام بنده ثبت شده است بنده فقط آنها را به 

دوستان در سایتهای مختلف به نام بنده ثبت کرده اند . اگر تمام کتابهایی که به نام 

 یست ( انید که این کتاب نوشته کبنده ثبت شده است را منابع اش را بخوانید می د

موسسه /محمدرضا شاه تا مرگ وی از به قدرت رسیدنیت تصویر اوبه رایران  .9

 وینیوبگاه شهید آ-دانشنامه آزاد ویکیپدیا-مطالعات تاریخ معاصر ایران

 / دانشنامه آزاد ویکیپدیاصد و ده کشور جهانو نماد پرچم  .9

 ویکیپدیا-همشهری آنالین-/موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسیسنتوپیمان  .2

 / رسول جعفریانایران اسالمیتاریخ  .3

 گذرستان ( ) موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسینشریه الکتریکی  /تبریز .5

 گذرستان ( ) موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسینشریه الکتریکی  /تبعید .6

 سال پیش تا کنون 29ریاست جمهوری از تبلیغات  .2

موسسه مطالعات تاریخ معاصر /زیبا از دوران قاجاریه و پهلویتصاویری  .1

 ) مطبوعاتی آنتیك ( 56پیکان جوانان  -ایران

/موسسه مطالعات و قاجاریه و پهلوی سری دومزیبا از دوران تصاویری  .1

 سیاسی پژوهش های

/وبگاه پست جمهوری اسالمی 9219تا سال  9213یادبود از سال تمبرهای  .92

 ایران

 9261تا سال  9291از سال تمبرهایی  .99

 اسیموسسه مطالعات و پژوهشهای سینشریه الکتریکی  /ساله 9522های جشن  .99

 ) گذرستان (

 92/99/19 / روزنامه همشهریاختراع دگرگون شد 92جهان با چگونه  .92

 اسپنسر جانسون/کسی پنیر مرا برداشتهچه  .93

 / دانشنامه آزاد ویکیپدیاهمیشه فارس ایرانخلیج  .95
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 خ ایرانیتاریوبگاه  –/روزنامه کیهان دکتر مصدق در دادگاه نظامیدفاعیات  .96

 / دانشنامه آزاد ویکیپدیاکوتاهزندگینامه  .92

 روزنامه همشهری/ایران و اسکارسینمای  .91

مرکز -جماران پایگاه اطالع رسانی/مقاله در مورد کنفرانس گوادلوپشش  .91

پایگاه -یسیاس یهاموسسه مطالهات و پژوهش-ویکیپدیا-اسناد انقالب اسالمی

 اسالمی فرهنگنامه مقاومت-اطالع رسانی باشگاه اندیشه

 گذرستان ( ) موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسینشریه الکتریکی  /طهران .92

                     موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسینشریه الکتریکی  /حجابکشف  .99

 ) گذرستان (

                    موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسینشریه الکتریکی  /نوژهکودتای  .99

 ) گذرستان (

 بی بی سی فارسیوبگاه / مناقشه اتمی ایرانگاهشمار  .92

اد / کتابخانه ، موزه و مرکز اسنهدایای ملل به مجلس شورای اسالمیمجموعه  .93

 مجلس شورای اسالمی

 15ه شمار–/ مجله دانستنیها ترین عملیات های جنگ جهانی دوممحرمانه  .95

-موسسه مطالعات تریخ معاصر ایران/شاه پهلوی در قاب تصویرمحمدرضا  .96

 یکیپدیاو-مرکز اسناد انقالب اسالمی-اسیموسسه مطالعات و پژوهشهای سی

 فصلنامه فرهنگی ارمنیان ) پیمان (/ارمنی ایرانمشاهیر  .92

 / وبگاه بانك دیتا پول ایرانموزه  .91

 / وبگاه تاریخ ایرانیهای سفر ماندال به تهرانناگفته  .91

                    اسیموسسه مطالعات و پژوهشهای سینشریه الکتریکی  رضا خانی /کودتای  .22

 ) گذرستان (

 

برای تاکید بیشتر منابع و نویسنده های مربوط به هر کتاب را در مقابلش نوشتم بنده 

 شته امیر قربانی ( ننوتا دوستان بفهمند که هیچ کدام از این کتابها را بنده ) ام
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 پایانیسخن 

در پایان یك بار دیگر متذکر می شوم که بنده هیچ کتابی ننوشته ام و تمام کتابهایی 

 PDFبه  فقط –نام همه ی آنها را باال آورده ام که  –با نام بنده منتشر شده است  که

تبدیل کرده ام  که در سایت های مختلف مشاهده می شود که به نام بنده ثبت 

 شده است .

یان موالی موتق ،کتاب را به پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی )ص( این 

، سید و ساالر شهیدان امام حسین )ع( ، جناب آقای اصغر طاهرزاده  )ع(حضرت علی 

 و پدر و مادرم عزیزم تقدیم می کنم.

 قربانیامیر 

 اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دوپنجم 

 


